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njem besedilu: dolžnik), ki na dan uveljavitve tega zakona še
niso končani, se z dnem uveljavitve tega zakona prekinejo do
končne odločbe sodišča o odpustu obveznosti.
(2) Sodišče ali drugi organ, ki vodi postopke iz prejšnjega
odstavka, izda po uradni dolžnosti v roku 30 dni od uveljavitve
tega zakona sklep o prekinitvi postopkov v skladu s 1. členom
tega zakona.
(3) Sklep iz prejšnjega odstavka mora vsebovati pouk o
pravicah dolžnika in upnika iz 2., 3., 4., 5., 6. in 7. člena tega
zakona. Sklep se vroči strankam v postopku.
(4) V zakonu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični
obliki, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen
(plačilo terjatev delavcev)
(1) Delavcem, ki jim je delovno razmerje prenehalo pred
izbrisom družbe na podlagi Zakona o finančnem poslovanju
podjetij, se njihove terjatve do izbrisane družbe in njenih družbenikov iz naslova plač in nadomestil plač ter neizplačanih
odpravnin za prenehanje delovnega razmerja pred izbrisom
družbe, vendar največ v višini odpravnine, določene za delavca, ki mu delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov, ki so priznane s pravnomočno sodno odločbo,
izplačajo v breme in pod pogoji, ki jih za izplačevanje sredstev
Javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije določa zakon. Upravičenci po tem odstavku morajo
zahtevo za uveljavitev pravic do izplačila vložiti najkasneje v
roku 60 dni od uveljavitve tega zakona.
(2) Javni jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije objavi javni poziv za zbiranje zahtev za uveljavitev pravic iz
prejšnjega odstavka najkasneje 15 dni po uveljavitvi tega zakona. Javni poziv se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in vsaj v enem časopisu, ki je namenjen javnosti na območju
celotne Republike Slovenije.
3. člen

1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(prekinitev postopkov)
(1) Vsi pravdni, upravni in izvršilni postopki, začeti na
podlagi Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list
RS, št. 54/99, 110/99 in 93/02 – odločba US, 50/02 – sklep
US, 93/02 – odločba US, 117/06 – ZDDPO-2, 31/07, 33/07 –
ZSReg-B, 38/07 – sklep US in 126/07 – ZFPPIPP) in Zakona o
finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10,
106/10, 26/11 in 47/11; v nadaljnjem besedilu: ZFPPIPP), v katerih upniki ali upnice izbrisane družbe (v nadaljnjem besedilu:
upnik) uveljavljajo terjatve zoper družbenike ali družbenice take
družbe ali njihove pravne naslednike ali naslednice (v nadalj-

(vrnitev plačil)
Upnik, ki je prejel kakršnakoli plačila v postopkih iz
1. člena tega zakona po dnevu uveljavitve tega zakona, je
dolžan vrniti prejeta plačila dolžniku v roku 30 dni od pravnomočnosti sklepa o odpustu obveznosti. V primeru plačila po
tem roku plača tudi obresti v skladu s predpisano obrestno
mero zamudnih obresti.
2. POSTOPEK ZA ODPUST OBVEZNOSTI
4. člen
(predlog za odpust obveznosti)
(1) Dolžnik lahko v roku šestih mesecev od uveljavitve
tega zakona vloži predlog za odpust svojih obveznosti, ki so na-
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stale na podlagi določil predpisov iz prvega odstavka 1. člena
tega zakona pri sodišču, ki bi bilo v skladu z določili zakona, ki
ureja postopke insolventnosti, pristojno za vodenje postopkov
osebnega stečaja in odpusta obveznosti.
(2) Dolžnik mora predlogu za odpust obveznosti priložiti
izjavo, da niso podani pogoji za spregled pravne osebnosti
iz 8. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS,
št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo in 33/11) (v nadaljnjem
besedilu: spregled pravne osebnosti).
(3) Če dolžnik v roku iz prvega odstavka tega člena ne
vloži predloga za odpust obveznosti, se prekinjeni postopki
nadaljujejo.
5. člen
(ovire za odpust obveznosti)
Odpust obveznosti ni dovoljen:
1. če je bil dolžnik pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje proti premoženju ali gospodarstvu v zvezi z poslovanjem
izbrisane družbe in ki še ni izbrisano,
2. če se dokaže, da so podani pogoji za spregled pravne
osebnosti.
6. člen
(začetek postopka odpusta obveznosti)
(1) Če dolžnik vloži predlog za odpust obveznosti v skladu
z določbami tega zakona, mora sodišče zahtevati podatke za
dolžnika iz kazenske evidence v zvezi s prvo točko 5. člena
tega zakona.
(2) Če sodišče na podlagi podatkov evidenc iz prejšnjega
odstavka ugotovi, da obstaja ovira iz prve točke prejšnjega člena
za odpust obveznosti, predlog za odpust obveznosti zavrne.
(3) Če sodišče na podlagi podatkov evidenc iz prvega
odstavka tega člena ugotovi, da ne obstaja ovira za odpust
obveznosti iz prve točke prejšnjega člena, izda sklep, s katerim
začne postopek odpusta obveznosti (v nadaljnjem besedilu:
sklep o začetku postopka odpusta obveznosti), ne da bi presojalo, ali obstajajo ovire za odpust obveznosti iz druge točke
prejšnjega člena.
(4) O začetku postopka odpusta obveznosti se upniki
obvestijo z oklicem, ki se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in na spletnih straneh sodišča.
(5) Oklic o začetku postopka odpusta obveznosti mora
vsebovati:
1. podatke o sodišču, ki vodi postopek, in opravilni številki,
pod katero se postopek vodi,
2. identifikacijske podatke o dolžniku,
3. odločitev sodišča o začetku postopka odpusta obveznosti, ter
4. poziv upnikom, naj v dveh mesecih po objavi oklica
vložijo ugovor z dokazili proti odpustu obveznosti, če menijo,
da obstajajo ovire za odpust obveznosti iz druge točke prvega
odstavka 5. člena tega zakona.
7. člen
(ugovor proti odpustu obveznosti)
Vsak upnik lahko vloži ugovor z dokazili v dveh mesecih
po objavi oklica, da ni pogojev za odpust obveznosti (v nadaljnjem besedilu: ugovor proti odpustu obveznosti) zaradi obstoja
pogojev za spregled pravne osebnosti.
8. člen
(postopek ugovora proti odpustu obveznosti)
(1) Če je ugovor proti odpustu obveznosti vložen po poteku roka iz prejšnjega člena, ga sodišče zavrže.
(2) Če je ugovor proti odpustu obveznosti vložen pravočasno, mora sodišče v dveh mesecih po prejemu ugovora:
1. razpisati narok za obravnavo ugovora proti odpustu
obveznosti,
2. ugovor s prilogami, poziv, da se izreče o ugovoru, ter
vabilo za narok vročiti dolžniku in vlagatelju ugovora.
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(3) Na naroku za obravnavo ugovora proti odpustu obveznosti sodišče izvede dokaze o razlogu, ki se uveljavlja z
ugovorom in dokaze dolžnika, da niso podani pogoji za spregled pravne osebnosti ter odloči o ugovoru na podlagi izida
dokazovanja.
9. člen
(odločanje o ugovoru proti odpustu obveznosti)
(1) Če sodišče presodi, da obstaja razlog, ki se uveljavlja
z ugovorom, ustavi postopek odpusta obveznosti in zavrne
predlog za odpust obveznosti.
(2) Če je predlog za odpust obveznosti zavrnjen, se postopki, prekinjeni po tem zakonu, po pravnomočnosti sklepa o
zavrnitvi predloga za odpust obveznosti nadaljujejo v skladu z
določbami predpisov, ki so veljali pred prekinitvijo postopka.
(3) Če ugovor proti odpustu obveznosti ni bil vložen ali če
sodišče zavrne ugovor, ker presodi, da razlogi, ki se uveljavljajo
z ugovorom, ne obstajajo, oziroma če dolžnik dokaže, da niso
podani pogoji za spregled pravne osebnosti, ugovor zavrne in
izda sklep, da se dolžniku odpustijo njegove obveznosti, ki so
nastale na podlagi določil predpisov, navedenih v prvem odstavku 1. člena tega zakona (sklep o odpustu obveznosti).
(4) Zoper sklep o zavrženju ali zavrnitvi ugovora oziroma zoper sklep o odpustu obveznosti je dovoljena pritožba v
15 dneh, o kateri dokončno odloča sodišče druge stopnje.
(5) Na podlagi pravnomočnosti sklepa o odpustu obveznosti izda sodišče ali drug organ, ki je izdal sklep o prekinitvi
postopka iz prvega odstavka 1. člena tega zakona, sklep o
ustavitvi prekinjenega postopka po tem zakonu.
10. člen
(terjatve, za katere učinkuje odpust obveznosti)
(1) Odpust obveznosti dolžnika učinkuje za vse terjatve
upnikov do dolžnika, ki so nastale na podlagi določil predpisov
iz prvega odstavka 1. člena tega zakona ne glede na to, ali
je upnik to terjatev prijavil oziroma uveljavljal v kateremkoli
postopku.
(2) Odpust obveznosti dolžnika ne učinkuje za druge obveznosti, ki so nastale na drugih pravnih podlagah.
11. člen
(pravni učinki odpusta obveznosti)
S pravnomočnostjo sklepa o odpustu obveznosti preneha
upnikova pravica uveljavljati plačilo terjatve, za katero učinkuje
odpust obveznosti, v delu, v katerem ta do pravnomočnosti
sklepa ni bila plačana.
12. člen
(izpodbijanje odpusta obveznosti)
(1) Vsak upnik, za terjatev katerega učinkuje pravnomočni sklep o odpustu obveznosti, lahko od sodišča zahteva,
da razveljavi odpust obveznosti, o katerem je odločilo s tem
sklepom, če je dolžnik s prikrivanjem ali lažnim prikazovanjem
podatkov ali z drugačno prevaro dosegel izdajo sklepa o odpustu obveznosti.
(2) Tožbo iz prejšnjega odstavka je potrebno vložiti v
enem letu od pravnomočnosti sklepa o odpustu obveznosti.
Za odločanje o tožbi je pristojno sodišče, ki je izdalo sklep o
odpustu obveznosti. Če sodišče razveljavi odpust obveznosti,
s pravnomočnostjo sklepa o razveljavitvi odpusta obveznosti
prenehajo pravni učinki iz sklepa o odpustu obveznosti.
(3) Evidenco sklepov o odpustu obveznosti vodi ministrstvo, pristojno za pravosodje, v skladu s 413. členom
ZFPPIPP.
13. člen
(izpodbijanje odpusta obveznosti)
Če upnik ne vloži ugovora iz 7. člena tega zakona, se
šteje, da se je odpovedal terjatvi, ki jo zoper dolžnika uveljavlja
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na podlagi predpisov, navedenih v prvem odstavku 1. člena
tega zakona.
14. člen
(plačila taks)
(1) Za vložitev predloga za odpust obveznosti in za vsa
opravila, ki jih opravi sodišče po tem zakonu, se ne plača sodne
takse in jih sodišče opravi po uradni dolžnosti.
(2) Določilo prejšnjega odstavka ne velja za ugovore, ki
jih po tem zakonu vložijo stranke.
(3) Stroški objav v Uradnem listu Republike Slovenije
bremenijo Republiko Slovenijo.
15. člen
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UKAZ
o razglasitvi Zakona o avdiovizualnih medijskih
storitvah (ZAvMS)
Razglašam Zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah
(ZAvMS), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na
seji 19. oktobra 2011.
Št. 003-02-9/2011-22
Ljubljana, dne 27. oktobra 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

(odpis terjatev)
Upniki so dolžni v svojih poslovnih knjigah izkazati višino
neplačanih terjatev, ki so predmet sklepa o odpustu obveznosti,
in jih odpisati v skladu z zakonom, ki ureja odpis terjatev zaradi
stečaja dolžnika.

ZAKON
O AVDIOVIZUALNIH MEDIJSKIH STORITVAH
(ZAvMS)

16. člen
(omejitev uporabe določb o osebnem stečaju)

Prvo poglavje
UVODNE DOLOČBE

V postopku za odpust obveznosti po tem zakonu se ne
uporabljajo določila zakona, ki ureja postopek osebnega stečaja in odpusta obveznosti v postopku osebnega stečaja.

(predmet zakona)

17. člen
(postopki osebnega stečaja)
Dolžnik, zoper katerega teče postopek osebnega stečaja, lahko po določbah tega zakona vloži predlog za odpust
obveznosti, nastalih na podlagi predpisov iz prvega odstavka
1. člena tega zakona.
18. člen
(razveljavitev določb ZFPPIPP)
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe od 6. do 10. odstavka 442. člena in 496. člena Zakona
o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09
in 52/10).
3. KONČNA DOLOČBA
19. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 310-01/11-12/19
Ljubljana, dne 19. oktobra 2011
EPA 1927-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Ljubo Germič l.r.
Predsednik

3715.

Zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah
(ZAvMS)

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

1. člen
(1) Ta zakon določa pravice, obveznosti in odgovornosti
pravnih ter fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost ponujanja avdiovizualnih medijskih storitev.
(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 2010/13/EU Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 10. marca 2010 o usklajevanju nekaterih zakonov
in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih
medijskih storitev (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah) (kodificirana različica) (UL L št. 95, z dne 15. 4. 2010) (v
nadaljnjem besedilu: Direktiva 2010/13/EU).
2. člen
(področje uporabe)
(1) Določbe tega zakona se uporabljajo za vse avdiovizualne medijske storitve, to je televizijske programe in druge
linearne avdiovizualne medijske storitve ter avdiovizualne medijske storitve na zahtevo oziroma nelinearne avdiovizualne
medijske storitve.
(2) V primeru, da je programska vsebina istega ponudnika
oziroma ponudnice (v nadaljnjem besedilu: ponudnik) avdiovizualne medijske storitve ponujena tako linearno kot nelinearno,
mora taka programska vsebina izpolnjevati zahteve, predpisane za programske vsebine, ponujene na linearen način.
(3) Če so hkrati ponujene različne vrste programov ali
storitev, to je linearne in nelinearne, ki so med seboj jasno ločene, se uporabljajo določbe tega zakona za vsako posamezno
storitev glede na njeno naravo.
3. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
1. Avdiovizualna medijska storitev pomeni:
– storitev zagotavljanja avdiovizualnih programskih vsebin, ki se opravlja kot gospodarska dejavnost, vključno z dejavnostjo podjetij za javne storitve, in je pod uredniško odgovornostjo ponudnika avdiovizualne medijske storitve ter se prek
elektronskih komunikacijskih omrežij posreduje širši javnosti v
obliki linearne ali nelinearne avdiovizualne medijske storitve z
namenom obveščanja, zabave ali izobraževanja oziroma
– avdiovizualno komercialno sporočanje.
V avdiovizualni medijski storitvi je lahko zajeta tudi na besedilu osnovana vsebina, ki spremlja avdiovizualne pro-

Stran

11280 /

Št.

87 / 2. 11. 2011

gramske vsebine, npr. podnaslovi ali elektronski programski
vodniki.
2. Iz avdiovizualnih medijskih storitev so izvzete storitve,
katerih glavni namen ni zagotavljanje avdiovizualnih programskih vsebin, tj., kadar so v storitvi prisotni avdiovizualni elementi
le naključno povezani s samo storitvijo, na primer:
– spletne strani z animiranimi elementi, kratkimi oglaševalskimi vložki ali informacijami, povezanimi z izdelkom ali storitvijo, ki ne sodi na področje avdiovizualnih medijskih storitev;
– samostojne, na besedilu osnovane storitve;
– elektronske različice časopisov in revij;
– igre na srečo z denarnim vložkom, loterije, stave in
druge oblike storitev s področja igralništva;
– spletne igre;
– spletni iskalniki.
3. Avdiovizualna programska vsebina pomeni niz gibljivih
slik z ali brez zvoka, ki predstavlja posamezno zaključeno
enoto znotraj sporeda televizijskega programa oziroma kataloga nelinearne avdiovizualne medijske storitve, ki ga oblikuje
ponudnik avdiovizualne medijske storitve.
Primeri tovrstnih programskih vsebin vključujejo dnevno informativne oddaje, celovečerne igrane filme, prenose športnih dogodkov, nanizanke, nadaljevanke, dokumentarne filme, oddaje
za otroke in druge podobne zvrsti programskih vsebin.
4. Uredniška odgovornost pomeni izvrševanje nadzora
nad izborom, organizacijo in časovno umestitvijo programskih
vsebin v sporedu televizijskega programa oziroma kataloga
avdiovizualne medijske storitve na zahtevo, ob upoštevanju
izjem iz zakona, ki ureja elektronsko poslovanje na trgu.
5. Ponudnik avdiovizualne medijske storitve je pravna ali
fizična oseba, ki opravlja dejavnost ponujanja avdiovizualnih
medijskih storitev ter je nosilec uredniške in pravne odgovornosti. Fizična ali pravna oseba, ki samo prenaša vsebino, za
katero nosi uredniško odgovornost tretja oseba, ni ponudnik v
smislu tega zakona.
6. Televizijski program oziroma izvajanje televizijske dejavnosti pomeni linearno avdiovizualno medijsko storitev, ki
zagotavlja avdiovizualne programske vsebine za sočasno spremljanje na podlagi sporeda, ki ga oblikuje ponudnik. Za televizijski program se štejejo zlasti analogna in digitalna televizija,
neposredni prenos, spletno razširjanje televizijskih programov
in nepravi video na zahtevo.
7. Izdajatelj oziroma izdajateljica televizijskega programa
(v nadaljnjem besedilu: izdajatelj) je fizična ali pravna oseba,
ki je registrirana za izvajanje televizijske dejavnosti, in ki izvaja
televizijsko dejavnost na podlagi in v skladu z dovoljenjem za
izvajanje televizijske dejavnosti, kot ga določa zakon, ki ureja
medije. Izdajatelj pomeni ponudnika avdiovizualne medijske
storitve, ki zagotavlja avdiovizualne programske vsebine za
sočasno spremljanje na podlagi sporeda.
8. Avdiovizualna medijska storitev na zahtevo pomeni
nelinearno avdiovizualno medijsko storitev, ki zagotavlja avdiovizualne programske vsebine na podlagi kataloga, ki ga
oblikuje ponudnik, za njihovo spremljanje na osebno zahtevo
uporabnika v trenutku, ki ga ta sam izbere.
9. Avdiovizualno komercialno sporočanje oziroma razširjanje avdiovizualnih komercialnih sporočil pomeni objavljanje
slikovnih podob z ali brez zvoka, ki so namenjene neposredni
ali posredni promociji oziroma pospeševanju pravnega prometa
blaga, storitev, nepremičnin, pravic ali obveznosti, pridobivanja
poslovnih partnerjev ali ustvarjanja ugleda in dobrega imena
pravne ali fizične osebe. Takšne slikovne podobe spremljajo
programske vsebine ali so vanje vključene v zameno za plačilo
ali drugo podobno nadomestilo ali z namenom samooglaševanja. Oblike avdiovizualnih komercialnih sporočil med drugim
vključujejo televizijsko oglaševanje, sponzoriranje, televizijsko
prodajo in promocijsko umeščanje izdelkov.
10. Samooglasi so oglaševalske vsebine, ki so namenjene pospeševanju prodaje, nakupa ali najema izdelka ali
storitve, ali doseganju kakega drugega oglaševalskega učinka,
ki ga želi doseči ponudnik.
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11. Televizijsko oglaševanje pomeni vsako obliko sporočila, ki ga fizična ali pravna oseba predvaja v zameno za plačilo
ali drugo podobno nadomestilo ali z namenom samooglaševanja in ki zadeva trgovino, poslovno dejavnost, obrt ali stroko
ter želi v zameno za plačilo spodbuditi preskrbo z blagom in
storitvami, vključno z nepremičninami, pravicami in obveznostmi. Oblike televizijskega oglaševanja so oglasi, informativno
oglaševanje, samooglasi, plačana video obvestila in druge
oblike televizijskega oglaševanja, ki jih v svojem splošnem aktu
opredeli agencija.
12. Za televizijsko oglaševanje po tem zakonu se ne
štejejo neodplačne objave v zvezi z izvajanjem javnih služb,
kulturnih prireditev, promocijo zdravja, dobrodelnih akcij in akcij, ki so splošnega pomena za varnost prebivalcev Republike
Slovenije, ter druge objave v širšem javnem interesu, neodplačne objave v zvezi z opozarjanjem na zdravju škodljivo
hrano in pijačo ter neodplačno predstavljanje umetniških del,
neodplačno navajanje producentov, organizatorjev ali sponzorjev oziroma donatorjev umetniških del ter kulturno-umetniških
prireditev in dobrodelnih akcij, v okviru medijske predstavitve
teh del, prireditev oziroma akcij.
13. Prikrito avdiovizualno komercialno sporočilo pomeni
besedno ali slikovno predstavljanje blaga, storitev, imena, blagovne znamke ali dejavnosti proizvajalca blaga ali ponudnika
storitev v programskih vsebinah, kadar takšno predstavljanje
služi izdajatelju za oglaševanje in bi utegnilo zavajati javnost
glede svoje narave. Da je bilo prikrito oglaševalsko sporočilo
objavljeno z namenom, se šteje zlasti takrat, kadar je bilo objavljeno za plačilo ali podobno nadomestilo.
14. Sponzoriranje pomeni katerokoli obliko prispevanja in
vsak prispevek s strani fizičnih ali pravnih oseb, ki ne izvajajo
dejavnosti ponujanja avdiovizualnih medijskih storitev ali produkcije avdiovizualnih del, k financiranju avdiovizualnih medijskih
storitev, z namenom promocije ali uveljavitve svojega imena ali
firme, blagovne znamke, podobe, dejavnosti ali izdelka.
15. Televizijska prodaja pomeni neposredne ponudbe, ki
se v zameno za plačilo predvajajo javnosti zaradi preskrbe z
blagom ali storitvami, vključno z nepremičninami, pravicami in
obveznostmi.
16. Televizijsko prodajno okno pomeni širši programski sklop televizijske prodaje, ki brez prekinitve traja najmanj
15 minut, in ga predvaja izdajatelj na televizijskem programu,
ki ni izključno namenjen televizijski prodaji.
17. Promocijsko umeščanje izdelkov pomeni kakršno koli
obliko avdiovizualnega komercialnega sporočanja, ki vključuje
izdelek, storitev ali njuno blagovno znamko ali sklicevanje nanje, tako da se jih pokaže v programski vsebini, v zameno za
plačilo ali podobno nadomestilo.
18. Oddajni čas po tem zakonu pomeni vse programske
vsebine, ki jih posamezen televizijski program razširja v določeni časovni enoti.
19. Letni oddajni čas po tem zakonu zajema vse programske vsebine, ki jih posamezen televizijski program razširja v
obdobju od 1. januarja do 31. decembra posameznega leta,
razen programskih vsebin, ki so iz letnega oddajnega časa
izvzete s tem zakonom.
20. Evropska avdiovizualna dela po tem zakonu so:
– dela, ki izvirajo iz držav članic Evropske unije;
– dela, ki izvirajo iz tretjih evropskih držav, podpisnic
Evropske konvencije o čezmejni televiziji Sveta Evrope, v katerih avdiovizualna dela držav članic Evropske unije niso predmet
diskriminatornih ukrepov, in ki izpolnjujejo določbe iz 21. točke
tega odstavka;
– dela, ki izvirajo iz tretjih evropskih držav, v katerih
avdiovizualna dela držav članic Evropske unije niso predmet
diskriminatornih ukrepov, in ki so bila v celoti ustvarjena v koprodukciji producentov, ustanovljenih in registriranih v državah
članicah Evropske unije, s producenti iz evropskih držav, s katerimi je Evropska unija sklenila sporazume na avdiovizualnem
področju, če so ta dela pretežno ustvarili avtorji in delavci iz ene
ali več evropskih držav.
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21. Evropska dela iz prve in druge alinee prejšnje točke so
tista, ki so jih ustvarili pretežno avtorji in delavci s prebivališčem
v državah iz teh alinej, pod enim od naslednjih pogojev:
– če so bili producenti teh del ustanovljeni oziroma registrirani v omenjenih državah;
– če je posamezno delo nastalo pod vodstvom in dejanskim nadzorom enega ali več producentov iz teh držav;
– če je bil prispevek koproducentov iz teh držav prevladujoč in koprodukcijskega razmerja ni obvladoval eden ali
več producentov, ustanovljenih oziroma registriranih zunaj teh
držav.
22. Neodvisni producent oziroma neodvisna producentka
(v nadaljnjem besedilu: neodvisni producent) avdiovizualnih
del po tem zakonu je pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje
naslednje štiri pogoje:
– je registrirana za izvajanje dejavnosti produkcije avdiovizualnih del in ima sedež v Republiki Sloveniji ali v eni izmed
držav članic Evropske unije;
– ni vključena v organizacijsko strukturo oziroma pravno
osebnost izdajatelja televizijskega programa;
– ima izdajatelj televizijskega programa največ 25 odstotni
delež kapitala ali upravljavskih oziroma glasovalnih pravic v
njenem premoženju;
– po naročilu posameznega izdajatelja televizijskega programa ustvari največ polovico svoje produkcije na leto.
23. Neodvisni producent je tudi pravna ali fizična oseba,
ki je registrirana za izvajanje dejavnosti produkcije avdiovizualnih del in ima sedež v eni izmed tretjih držav, če evropska
dela tvorijo večinski delež njegove avdiovizualne produkcije v
zadnjih treh letih in ob tem izpolnjuje pogoja iz druge in tretje
alinee prejšnje točke.
24. Operater oziroma operaterka elektronskih komunikacij
(v nadaljnjem besedilu: operater elektronskih komunikacij) po
tem zakonu je fizična ali pravna oseba, ki prenaša, oddaja
in posreduje avdiovizualne medijske storitve po prizemeljskih
omrežjih, prek satelitov, prek kabelsko distribucijskih ali kabelsko komunikacijskih sistemov, ali na kakšen drug način, in tako
tehnično omogoča ponudnikom razširjanje programskih vsebin
do zainteresirane javnosti, pod pogoji, ki jih določa zakon.
25. Lokalni, regionalni, študentski in nepridobitni televizijski programi posebnega pomena imajo pomen, kot je določen
v zakonu, ki ureja medije.
26. Programske vsebine lastne produkcije in slovenska
avdiovizualna dela imajo pomen, kot je določen v zakonu, ki
ureja medije.
4. člen
(jurisdikcija Republike Slovenije)
(1) Šteje se, da je ponudnik po tem zakonu pod jurisdikcijo
Republike Slovenije, če imata v Republiki Sloveniji sedež oziroma stalno prebivališče tako ponudnik kot tudi uredništvo.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se šteje,
da je ponudnik pod jurisdikcijo Republike Slovenije, kadar
ima v Republiki Sloveniji sedež ali samo ponudnik ali samo
uredništvo, drugi od obeh pa je v drugi državi članici Evropske
unije, pod pogojem, da pretežni delež delovne sile, vključene
v opravljanje dejavnosti razširjanja programskih vsebin, dela v
Republiki Sloveniji.
(3) Če v primeru iz prejšnjega odstavka pretežni delež
delovne sile, vključene v opravljanje dejavnosti razširjanja programskih vsebin, dela tako v Republiki Sloveniji kot v drugi državi
članici Evropske unije, se šteje, da je ponudnik pod jurisdikcijo
Republike Slovenije, če ima sedež v Republiki Sloveniji.
(4) Če v primeru iz drugega odstavka tega člena pretežni
delež delovne sile, vključene v opravljanje dejavnosti razširjanja programskih vsebin, ne dela niti v Republiki Sloveniji niti
v drugi državi članici Evropske unije, se šteje, da je ponudnik
pod jurisdikcijo Republike Slovenije, če je v Republiki Sloveniji
začel dejavnost razširjanja programskih vsebin po tem zakonu
in če vzdržuje stabilno in učinkovito vez z gospodarstvom Republike Slovenije.
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(5) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se
šteje, da je ponudnik pod jurisdikcijo Republike Slovenije, kadar
ima v Republiki Sloveniji sedež ali samo ponudnik ali samo
uredništvo, drugi od obeh pa je v tretji državi, pod pogojem,
da večji delež delovne sile, vključene v opravljanje dejavnosti
razširjanja programskih vsebin, dela v Republiki Sloveniji.
(6) Če se za ponudnika ne morejo uporabiti določbe iz
prejšnjih odstavkov, in če ponudnik ne sodi pod jurisdikcijo kake
druge države članice Evropske unije, ali podpisnice Evropske
konvencije o čezmejni televiziji Sveta Evrope, se šteje, da je
pod jurisdikcijo Republike Slovenije ponudnik, ki:
– uporablja frekvenco, ki mu jo je dodelil pristojni organ v
Republiki Sloveniji;
– ne uporablja frekvence iz prejšnje alinee, vendar pa
uporablja satelitsko zemeljsko postajo, ki pripada Republiki
Sloveniji;
– ne uporablja niti frekvence niti satelitske zemeljske
postaje iz prejšnjih dveh alinej, vendar pa uporablja satelitske
zmogljivosti, ki pripadajo Republiki Sloveniji.
(7) Če ponudnik ne spada pod jurisdikcijo Republike
Slovenije po prejšnjih odstavkih tega člena, se šteje, da spada
pod jurisdikcijo tiste države članice Evropske unije, v kateri ima
sedež v smislu členov 49 do 55 Pogodbe o delovanju Evropske
unije (UL EU št. 2010/C 83/01 z dne 30. 3. 2010).
(8) Pod jurisdikcijo Republike Slovenije ne spada ponudnik, če je avdiovizualna medijska storitev namenjena izključno
sprejemu v tretjih državah, in ki jih javnost v eni ali več državah
članicah Evropske unije neposredno ali posredno ne sprejema
s standardno uporabniško opremo.
5. člen
(uporaba strožjih pravil)
(1) Agencija za pošto in elektronske komunikacije (v nadaljnjem besedilu: agencija) lahko naloži izdajatelju televizijskega programa, ki sodi pod jurisdikcijo Republike Slovenije,
vendar je njegov program v celoti ali večinoma usmerjen proti
ozemlju druge države članice Evropske unije, naj spoštuje v
tej državi veljavna natančnejša ali strožja pravila splošnega
javnega interesa in to na področjih, ki jih zajema Direktiva
2010/13/EU, če je tako utemeljeno zahtevala ta druga država
članica Evropske unije.
(2) Agencija v dveh mesecih od prejema utemeljene zahteve druge države članice Evropske unije iz prejšnjega odstavka obvesti to državo o rezultatih, ki jih je dosegla v zvezi
z njeno zahtevo.
(3) Agencija lahko zaprosi odbor za stike, ustanovljen v
skladu z 29. členom Direktive 2010/13/EU, naj preuči primer.
6. člen
(sodelovanje med regulatornimi organi držav
članic Evropske unije)
Agencija mora drugi državi članici Evropske unije ali
Komisiji na njuno zahtevo predložiti informacije oziroma podatke, potrebne za izvedbo postopkov po 4. in 5. členu tega
zakona.
7. člen
(objava obveznih podatkov)
(1) Ponudnik mora v svoji avdiovizualni medijski storitvi
na primeren način zagotoviti objavo naslednjih podatkov (impresum):
– firmo in sedež ponudnika;
– elektronski naslov ali naslov spletne strani ponudnika, ki
uporabniku omogoča hitro navezovanje stika s ponudnikom;
– ime in priimek odgovornega urednika oziroma odgovornih urednikov ter imena in priimke urednikov posameznih
programskih sklopov, kadar je to v skladu z notranjo organizacijo uredništva;
– naziv, sedež, elektronski naslov in naslov spletne strani
organa, pristojnega za nadzor nad določbami tega zakona.
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(2) V primerih, ko vsebuje avdiovizualna medijska storitev
kazalo ali razvid po katalogu programske vsebine, morata ta
vsebovati tudi navedbo, kje se nahaja impresum.
(3) Identifikacija avdiovizualne medijske storitve, kakor je
določena v dovoljenju za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma v evidenci ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na
zahtevo, mora izhajati iz imena avdiovizualne medijske storitve
in omogočati prepoznavanje in nedvoumno razlikovanje med
posameznimi avdiovizualnimi storitvami.
(4) Izdajatelj televizijskega programa mora zagotoviti stalno objavo identifikacije na vidnem mestu v svojem programu.
Določba tega odstavka smiselno velja za avdiovizualno medijsko storitev na zahtevo.
(5) Izdajatelj televizijskega programa mora na ustreznih
mestih vsake posamezne programske vsebine zagotoviti objavo naslednjih podatkov:
– ime in priimek avtorja objavljenega prispevka, razen če
posamezen avtor določi drugače;
– ime in priimek producenta programske vsebine in njegovo razmerje do naročnika;
– izvor avdiovizualnega dela oziroma podatek o tem, da
je delo nastalo v neodvisni produkciji;
– datum produkcije (mesec in leto);
– ime in priimek oziroma firma imetnika materialne avtorske pravice glede objavljene programske vsebine v primeru
avdiovizualne medijske storitve;
– ime in priimek oziroma firma fizične ali pravne osebe,
ki hrani uporabljeni predmet kulturne dediščine ali arhivalijo
oziroma ustrezno reprodukcijo;
– ime medija ali avdiovizualne medijske storitve, po katerem je prevzeta programska vsebina ali njen izsek, razen če je
z medsebojno pogodbo določeno drugače.
(6) V primerih, ko izdajatelj televizijskega programa na
svoji spletni strani ali na teletekstu oziroma na drugih mestih v
svojem programu objavi spored programa, mora ta vsebovati
tudi podatek o izvoru avdiovizualnega dela, oziroma navedbo,
da gre za slovensko avdiovizualno delo, evropsko avdiovizualno delo oziroma evropsko avdiovizualno delo, nastalo v
neodvisni produkciji.
8. člen
(varstvo avtorske in sorodnih pravic)
(1) Varstvo avtorske in sorodnih pravic na delih, ki se
razširjajo prek avdiovizualnih medijskih storitev, ureja zakon,
ki ureja varstvo avtorske in sorodnih pravic, če ni v tem zakonu
določeno drugače.
(2) Ponudniki ne smejo predvajati kinematografskih del
zunaj terminov, dogovorjenih z imetniki avtorskih pravic.
Drugo poglavje
SPLOŠNA NAČELA
9. člen
(prepoved spodbujanja k neenakopravnosti in nestrpnosti)
(1) Prepovedano je prek avdiovizualnih medijskih storitev
spodbujati k narodni, rasni, verski, spolni ali drugi neenakopravnosti, k nasilju in vojni, ter izzivati narodno, rasno, versko,
spolno ali drugo sovraštvo in nestrpnost.
(2) Prepovedano je prek avdiovizualnih medijskih storitev
prizadeti spoštovanje človekovega dostojanstva.
10. člen
(varstvo otrok in mladoletnikov)
(1) Otrokom in mladoletnikom je po tem zakonu zagotovljeno posebno varstvo. Koristi otrok in mladoletnikov imajo
prednost pred vsemi drugimi pravicami ter presojami.
(2) Prepovedano je prek avdiovizualnih medijskih storitev
prizadeti telesni, duševni ali moralni razvoj otrok in mladolet
nikov.
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(3) Noben otrok ali mladoletnik ne sme biti prek avdiovizualnih medijskih storitev izpostavljen samovoljnemu
ali nezakonitemu vmešavanju v njegovo zasebno življenje,
družino ali dom, niti nezakonitim napadom zoper njegovo
čast in ugled.
11. člen
(varstvo ranljivih družbenih skupin)
(1) Republika Slovenija v skladu z zakonom, ki ureja medije, spodbuja ponudnike, da osebam z okvaro vida ali sluha
postopoma zagotovijo dostop do njihovih storitev.
(2) Republika Slovenija v skladu z zakonom, ki ureja medije, spodbuja medijsko pismenost, ki se nanaša na spretnosti,
znanje in razumevanje, ki uporabnikom omogočajo učinkovito
in varno rabo medijev ter avdiovizualnih medijskih storitev.
12. člen
(svoboda razširjanja avdiovizualnih medijskih
storitev iz drugih držav)
Republika Slovenija zagotavlja svobodo sprejemanja in
razširjanja avdiovizualnih medijskih storitev iz drugih držav,
članic EU, in ne omejuje njihovega prenašanja na svojem
ozemlju, razen v primerih, določenih v 3. in 4. členu Direktive
2010/13/EU.
13. člen
(pravica do popravka in odgovora)
V avdiovizualnih medijskih storitvah je zagotovljena pravica do popravka in odgovora v skladu z zakonom, ki ureja
medije.
Tretje poglavje
ZAŠČITA OTROK IN MLADOLETNIKOV
14. člen
(zaščita otrok in mladoletnikov v televizijskih programih)
(1) V televizijskih programih se ne sme predvajati programskih vsebin, ki bi lahko resno škodovale telesnemu, duševnemu ali moralnemu razvoju otrok in mladoletnikov, zlasti
takšnih vsebin, ki vsebujejo pornografijo ali neupravičeno prikazujejo nasilje.
(2) Programske vsebine, ki utegnejo škodovati telesnemu,
duševnemu ali moralnemu razvoju otrok in mladoletnikov je
televizijskih programih dopustno predvajati le pod pogojem, da
so omejene s primerno izbranim časom predvajanja oziroma
s tehnično zaščito, tako da otroci in mladoletniki v normalnih
razmerah do takšnih vsebin nimajo dostopa.
(3) Primernost izbranega časa iz prejšnjega odstavka se
presoja glede na:
– naravo programske vsebine in njen možen vpliv na telesni, duševni in moralni razvoj otrok in mladoletnikov;
– vrsto televizijskega programa, v katerem je programska
vsebina predvajana, ter pričakovanja gledalcev glede na njegov
običajni spored;
– začetni in končni čas predvajanja programske vsebine.
(4) Programske vsebine iz drugega odstavka tega člena,
ki niso primerne za otroke in mladoletnike do 12. leta, se smejo
začeti predvajati po 21. uri, vsebine, ki niso primerne za otroke
in mladoletnike do 15. leta, pa po 22. uri. Programske vsebine,
ki niso primerne za otroke in mladoletnike do 18. leta, se lahko
predvajajo po 24. uri. Programske vsebine iz tega odstavka se
lahko predvajajo najkasneje do 5. ure.
(5) Tehnična zaščita iz drugega odstavka tega člena pomeni omejitev dostopa do programske vsebine s PIN kodnim
sistemom ali drugo enakovredno zaščito, ki je ni mogoče odstraniti s strani uporabnika in omogoča dostop le tistim, ki imajo
dovoljenje za ogled (kodo).
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(6) Operater elektronskih komunikacij, ki zagotavlja tehnično zaščito iz prejšnjega odstavka, mora uporabnike seznaniti z namenom tehnične zaščite in zagotoviti natančna navodila
za njeno uporabo.
(7) Pred začetkom predvajanja programskih vsebin iz drugega odstavka tega člena mora biti objavljeno ustrezno akustično in vizualno opozorilo, med njihovim predvajanjem pa morajo
biti ves čas označene z ustreznim vizualnim simbolom.
(8) Akustično in vizualno opozorilo ter vizualni simbol
iz prejšnjega odstavka označujejo neprimernost programskih
vsebin za določene starostne skupine otrok in mladoletnikov,
in sicer do 12 let, do 15 let in do 18 let, ter priporočilo ogleda
z vodstvom staršev.
(9) Agencija s splošnim aktom opredeli programske vsebine iz tega in 15. člena tega zakona, stopnjo njihove zaščite
ter smernice za njihovo predvajanje.
(10) Minister oziroma ministrica, pristojen oziroma pristojna za medije (v nadaljnjem besedilu: minister, pristojen za medije), s podzakonskim predpisom določi akustično in vizualno
opozorilo ter vizualni simbol iz sedmega odstavka tega člena
in način njihovega objavljanja.
15. člen
(zaščita otrok in mladoletnikov v avdiovizualnih
medijskih storitvah na zahtevo)
(1) Programske vsebine, ki bi lahko resno škodovale telesnemu, duševnemu ali moralnemu razvoju otrok in mladoletnikov, so lahko prek avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo
dostopne le na način, ki zagotavlja, da jih otroci in mladoletniki
praviloma ne bodo mogli slišati ali videti.
(2) Programske vsebine v avdiovizualnih medijskih storitvah na zahtevo, ki utegnejo škodovati telesnemu, duševnemu ali moralnemu razvoju otrok in mladoletnikov, morajo biti
opremljene z ustreznim akustičnim in vizualnim opozorilom ter
ustreznim vizualnim simbolom iz sedmega odstavka prejšnjega
člena, da niso primerne za otroke in mladoletnike različnih starostnih skupin, kot določa osmi odstavek prejšnjega člena.
(3) Ponudnik avdiovizualne medijske storitve na zahtevo
mora v katalogu programskih vsebin odraslim uporabnikom zagotoviti informacije, ki jim bodo omogočile presojo programskih
vsebin iz tega člena.
(4) Operater elektronskih komunikacij, ki zagotavlja tehnično zaščito iz prejšnjega člena, mora uporabnike seznaniti
z namenom tehnične zaščite in zagotoviti natančna navodila
o njeni uporabi.
(5) Operater elektronskih komunikacij mora pri avdiovizualnih medijskih storitvah na zahtevo, ki so plačljive, zagotoviti takšno razčlenitev računa, iz katere so za posamezno obračunsko
obdobje razvidna naročila in plačila posamezne storitve, vključno
z zneskom, datumom in časom nakupa, ogleda ali poslušanja.
(6) Razčlenitev računa v skladu s prejšnjim odstavkom se
naročnikom pošlje brezplačno in ob izstavitvi vsakega računa,
razen če naročnik obvesti operaterja elektronskih komunikacij,
da razčlenitve računa ne želi prejemati.
Četrto poglavje
SPODBUJANJE DISTRIBUCIJE IN PRODUKCIJE
EVROPSKIH AVDIOVIZUALNIH DEL
16. člen
(delež evropskih avdiovizualnih del)
(1) Delež evropskih avdiovizualnih del mora v vsakem
televizijskem programu obsegati najmanj 50 odstotkov letnega
oddajnega časa.
(2) Delež evropskih avdiovizualnih del mora v vsaki avdiovizualni medijski storitvi na zahtevo obsegati najmanj deset
odstotkov evropskih avdiovizualnih del v katalogu programskih
vsebin v posameznem koledarskem letu, če ni v tem zakonu
določeno drugače.
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(3) Ponudnik avdiovizualne medijske storitve na zahtevo, ki ne izpolnjuje deleža iz prejšnjega odstavka, mora
za produkcijo ali za pridobitev pravic do evropskih avdiovizualnih del, ki jih ponuja prek svoje avdiovizualne medijske
storitve na zahtevo, vsako koledarsko leto nameniti finančni
prispevek v višini najmanj enega odstotka vseh prihodkov
iz naslova svoje avdiovizualne medijske storitve v tem koledarskem letu.
(4) V letni oddajni čas iz prvega odstavka tega člena se ne
všteva čas, namenjen poročilom, športnim dogodkom, igram,
oglaševanju, televizijski prodaji in video stranem.
(5) V katalog programskih vsebin v posameznem koledarskem letu iz drugega odstavka tega člena se ne vštevajo poročila, prenosi in posnetki športnih dogodkov, igre, oglaševanje,
televizijska prodaja in video strani.
(6) Glede del, ki niso evropska dela iz 20. in 21. točke
3. člena tega zakona, temveč so nastala v okviru bilateralnih
koprodukcijskih pogodb, sklenjenih med državami članicami
Evropske unije, in tretjimi državami, velja domneva, da so to
evropska dela, kadar večinski delež vseh produkcijskih stroškov krijejo koproducenti iz Evropske unije, in kadar produkcija
ni nadzorovana s strani enega ali več producentov, ustanovljenih oziroma registriranih zunaj območja držav članic Evropske
unije. Takšna dela se vštevajo v delež evropskih avdiovizualnih
del.
(7) Glede del, ki niso evropska dela iz 20. in 21. točke
prvega odstavka 3. člena tega zakona, temveč so nastala
pretežno z delom avtorjev in delavcev s prebivališčem v eni ali
več državah članicah Evropske unije, velja domneva, da gre v
takšnih primerih za evropska dela v premem sorazmerju s skupnim deležem koproducentov iz Evropske unije pri kritju vseh
stroškov produkcije. Takšna dela se vštevajo v delež evropskih
avdiovizualnih del v premem sorazmerju s skupnim deležem
koproducentov iz držav članic Evropske unije, pri kritju vseh
stroškov produkcije.
(8) Določba prvega odstavka tega člena se ne uporablja za izdajatelje lokalnih televizijskih programov s statusom
posebnega pomena in za izdajatelje televizijskih programov,
katerih programi so namenjeni lokalnemu občinstvu in niso
vključeni v programsko mrežo, ki dosega več kot 50 odstotkov
prebivalstva Republike Slovenije.
(9) Določbe tega člena se ne uporabljajo za televizijske
programe, namenjene izključno oglaševanju in televizijski prodaji, ter za televizijske programe, namenjene izključno samooglaševanju.
17. člen
(delež evropskih avdiovizualnih del neodvisnih producentov)
(1) Delež evropskih avdiovizualnih del neodvisnih producentov mora v vsakem televizijskem programu obsegati najmanj deset odstotkov letnega oddajnega časa.
(2) Vsaj polovica del iz prejšnjega odstavka mora biti
izdelana v zadnjih petih letih.
(3) V letni oddajni čas iz tega člena se ne všteva čas,
namenjen poročilom, športnim dogodkom, igram, oglaševanju,
televizijski prodaji in video stranem.
(4) Omejitve iz tega člena ne veljajo za izdajatelje lokalnih televizijskih programov s statusom posebnega pomena
in za izdajatelje televizijskih programov, katerih programi so
namenjeni lokalnemu občinstvu in niso vključeni v programsko
mrežo, ki dosega več kot 50 odstotkov prebivalstva Republike
Slovenije.
(5) Omejitve iz tega člena se ne uporabljajo za posebni
televizijski program, namenjen neposrednim prenosom sej Državnega zbora, in za televizijske programe, ki so namenjeni
avtohtoni italijanski ali madžarski narodni skupnosti.
(6) Določbe tega člena se ne uporabljajo za televizijske
programe, namenjene izključno oglaševanju in televizijski prodaji, ter za televizijske programe, namenjene izključno samooglaševanju.
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18. člen

21. člen

(letna poročila o doseženih deležih)

(zaščita mladoletnikov v zvezi z avdiovizualnimi
komercialnimi sporočili)

(1) Izdajatelj televizijskega programa mora vsako leto do
konca meseca februarja poslati ministrstvu, pristojnemu za
medije, in agenciji razčlenjene podatke o doseženem deležu
evropskih avdiovizualnih del v letnem oddajnem času za preteklo leto. Znotraj tega deleža morajo biti posebej prikazani podatki o obsegu letnega oddajnega časa, podatki o deležu lastne
produkcije, slovenskih avdiovizualnih del ter avdiovizualnih del
neodvisnih producentov in podatki o deležu novih avdiovizualnih del iz drugega odstavka 17. člena tega zakona.
(2) Ponudnik avdiovizualne medijske storitve na zahtevo
mora vsako leto do konca meseca februarja posredovati ministrstvu, pristojnemu za medije, in agenciji poročilo o izvajanju
zahtev iz drugega oziroma tretjega odstavka 16. člena tega
zakona, ki mora vsebovati razčlenjene podatke o doseženem
deležu evropskih avdiovizualnih del v katalogu programskih
vsebin v preteklem koledarskem letu, oziroma podatke o deležu finančnega prispevka, ki ga je ponudnik v preteklem koledarskem letu namenil za produkcijo ali za pridobitev pravic do
evropskih avdiovizualnih del, ki jih ponuja prek svoje avdiovizualne medijske storitve na zahtevo.
(3) Izdajatelj televizijskega programa, ki ne doseže deleža evropskih avdiovizualnih del iz 16. člena tega zakona in
deleža evropskih avdiovizualnih del neodvisnih producentov iz
17. člena tega zakona, oziroma ponudnik avdiovizualne medijske storitve na zahtevo, ki ne izpolni zahtev iz drugega oziroma
tretjega odstavka 16. člena tega zakona, mora v roku iz prejšnjih odstavkov ministrstvu, pristojnemu za medije, in agenciji
poročati o objektivnih razlogih, zaradi katerih ni mogel izpolniti
svojih zakonskih obveznosti. Agencija v postopku inšpekcijskega nadzora v tem primeru zaprosi ministrstvo, pristojno za
medije, za mnenje o utemeljenosti razlogov za neizpolnjevanje
deležev oziroma zahtev.
(4) Določbe tega člena se ne uporabljajo za izdajatelje
lokalnih televizijskih programov s statusom posebnega pomena
in za izdajatelje televizijskih programov, katerih programi so
namenjeni lokalnemu občinstvu in niso vključeni v programsko
mrežo, ki dosega več kot 50 odstotkov prebivalstva Republike
Slovenije.
(5) Določbe tega člena se ne uporabljajo za televizijske
programe, namenjene izključno oglaševanju in televizijski prodaji, ter za televizijske programe, namenjene izključno samooglaševanju.
Peto poglavje
AVDIOVIZUALNA KOMERCIALNA SPOROČILA
19. člen
(prepoznavnost avdiovizualnih komercialnih sporočil)
(1) Avdiovizualna komercialna sporočila se morajo povsem jasno prepoznati kot taka.
(2) Prikrito avdiovizualno komercialno sporočilo je prepovedano.
(3) Avdiovizualna komercialna sporočila ne smejo uporabljati tehničnih postopkov, ki uporabnikom ne omogočajo
zavestnega zaznavanja takšnih sporočil.
20. člen
(nedopustna avdiovizualna komercialna sporočila)
Avdiovizualna komercialna sporočila ne smejo:
– škodljivo vplivati na spoštovanje človekovega dostojanstva;
– vsebovati ali spodbujati kakršnekoli diskriminacije na
podlagi spola, rase ali etnične pripadnosti, državljanstva, vere
ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti;
– spodbujati vedenja ali dejanj, ki škodujejo zdravju ali
varnosti ljudi, zaščiti okolja ali kulturne dediščine.

Avdiovizualna komercialna sporočila ne smejo povzročati telesne, duševne ali moralne škode mladoletnikom, zato
avdiovizualna komercialna sporočila zlasti ne smejo:
– spodbujati mladoletnikov, da zaradi svoje neizkušenosti ali lahkovernosti kupujejo ali najemajo proizvode ali
storitve;
– spodbujati mladoletnikov, da prepričujejo svoje starše
ali druge, naj kupujejo oglaševano blago ali storitve;
– izkoriščati zaupanja mladoletnikov v starše, učitelje ali
druge osebe;
– nepremišljeno prikazovati mladoletnikov v nevarnih
situacijah.
22. člen
(prepoved avdiovizualnih komercialnih sporočil)
(1) Avdiovizualna komercialna sporočila za tobak in tobačne izdelke, zdravila ter alkoholne pijače urejajo posebni
predpisi.
(2) Avdiovizualna komercialna sporočila za zdravstvene
dejavnosti, zdravstvene storitve ali za izvajalce zdravstvene
dejavnosti so prepovedana, če ni s posebnim zakonom določeno drugače.
23. člen
(avdiovizualna komercialna sporočila za živila
v programskih vsebinah, namenjena otrokom)
(1) Ponudniki morajo oblikovati pravila ravnanja v zvezi z neprimernimi avdiovizualnimi komercialnimi sporočili, ki
spremljajo programske vsebine, namenjene otrokom ali so
njihov del, o živilih, ki vsebujejo hranila in snovi s hranilnim
ali fiziološkim učinkom, kot so zlasti maščobe, transmaščobne
kisline, sol ali natrij in sladkorji, katerih prekomerno uživanje v
celotni prehrani ni priporočljivo (v nadaljnjem besedilu: pravila
ravnanja), in jih javno objaviti.
(2) Pravila ravnanja morajo biti oblikovana na način,
da je otrokom omogočen razvoj zdravih prehranskih navad
v skladu s prehranskimi smernicami, ki jih objavi minister,
pristojen za zdravje.
(3) Ponudniki morajo kopijo pravil ravnanja poslati ministrstvu, pristojnemu za medije, in agenciji v 15 dneh od
njihovega sprejetja in jih v enakem roku obvestiti o vsaki
njihovi spremembi.
24. člen
(zahteve in omejitve pri sponzoriranju)
(1) V primeru sponzoriranja avdiovizualnih medijskih
storitev ali programskih vsebin se na njihovo vsebino in v
primeru televizijskih programov na njihov spored ne sme
vplivati tako, da bi to posegalo v odgovornost in uredniško
neodvisnost ponudnika.
(2) Avdiovizualne medijske storitve ali programske vsebine, ki so sponzorirane, ne smejo neposredno spodbujati
nakupa ali najema blaga ali storitev, zlasti ne s posebnim
navajanjem tega blaga ali storitev z namenom promocije.
(3) V sponzoriranih programskih vsebinah ni dovoljeno
promocijsko umeščanje izdelkov, storitev ali blagovne znamke sponzorja programske vsebine, razen če gre za primere
iz četrtega odstavka 26. člena tega zakona, ki ne štejejo za
promocijsko umeščanje izdelkov.
(4) Gledalci morajo biti jasno seznanjeni o obstoju sponzorstva (napoved sponzorstva). Sponzorirana programska
vsebina mora biti jasno označena kot takšna, z navedbo
sponzorjevega imena, logotipa oziroma katerega koli drugega
njegovega simbola ali razpoznavnega znaka.
(5) Sponzorjevo ime, logotip oziroma katerikoli drugi njegov simbol ali njegov razpoznavni znak mora biti naveden na
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začetku, po morebitnih prekinitvah in na koncu sponzorirane
programske vsebine.
25. člen
(prepoved sponzoriranja)
(1) Poročila in informativne programske vsebine ne smejo biti sponzorirane, če ni z zakonom, ki ureja volilno in referendumsko kampanjo, določeno drugače.
(2) Kadar avdiovizualne medijske storitve ali programske vsebine sponzorirajo fizične ali pravne osebe, katerih
dejavnost je proizvodnja ali promet z zdravili ali izvajanje
zdravstvenih storitev, se lahko promovira ime ali podoba teh
oseb, prepovedano pa je promoviranje zdravil, ki se predpisujejo in izdajajo samo na recept, oziroma promoviranje
zdravstvenih storitev.
(3) Sponzoriranje s strani fizičnih ali pravnih oseb, katerih dejavnost je proizvodnja ali prodaja tobaka in tobačnih
izdelkov, urejajo posebni predpisi.
26. člen
(promocijsko umeščanje izdelkov)
(1) Promocijsko umeščanje izdelkov, razen v primerih, ki
jih določa ta zakon, je prepovedano.
(2) Promocijsko umeščanje izdelkov, ki je v skladu s tem
zakonom, se ne šteje za prikrito komercialno sporočilo.
(3) Promocijsko umeščanje izdelkov je dovoljeno:
– v kinematografskih delih, filmih, igrano-dokumentarnih
filmih, v nanizankah in nadaljevankah, narejenih za avdiovizualne medijske storitve, ter v športnih in zabavnih programskih
vsebinah ali
– v primerih, ko ni plačila, temveč se določeno blago ali
storitve, kot so produkcijski rekviziti in nagrade, brezplačno
priskrbijo zato, da bodo vključene v programsko vsebino.
(4) Če je vrednost blaga ali storitev iz druge alinee
prejšnjega odstavka v razmerju do produkcijskih stroškov
programske vsebine zanemarljiva, ne gre za promocijsko
umeščanje izdelkov po tem zakonu.
(5) Programske vsebine, ki vsebujejo promocijsko umeščanje izdelkov, morajo izpolnjevati naslednje zahteve:
– s promocijskim umeščanjem izdelkov se na njihovo
vsebino in v primeru televizijskih programov na njihov spored
nikakor ne sme vplivati tako, da bi to posegalo v odgovornost
in uredniško neodvisnost ponudnika;
– s promocijskim umeščanjem izdelkov se ne sme neposredno spodbujati nakupa ali najema izdelkov ali storitev,
zlasti ne s posebnim navajanjem teh izdelkov ali storitev z
namenom promocije;
– s promocijskim umeščanjem izdelkov se ne sme izdelkom ali storitvam pripisovati neutemeljenega pomena;
– programska vsebina, ki vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov, mora biti ustrezno označena na začetku, po
morebitnih prekinitvah in na koncu, tako da je gledalec nedvoumno seznanjen z dejstvom, da programska vsebina vsebuje
promocijsko umeščanje. Obveznost označevanja ne velja za
programsko vsebino, ki je ni niti ustvaril niti naročil izdajatelj
sam ali z njim povezana oseba.
(6) Ne glede na določbo prve alinee tretjega odstavka
tega člena promocijsko umeščanje izdelkov ni dovoljeno v
programskih vsebinah, namenjenih otrokom.
(7) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena je
prepovedano promocijsko umeščanje izdelkov, za katere velja
prepoved oglaševanja oziroma avdiovizualnih komercialnih
sporočil po tem ali drugih zakonih.
(8) Določbe tega člena ne veljajo za programske vsebine, nastale pred 19. decembrom 2009.
(9) Agencija s splošnim aktom podrobneje določi pojme
iz tega člena, način ugotavljanja vrednosti blaga ali storitev iz
četrtega odstavka tega člena ter način označevanja programskih vsebin iz tretjega odstavka tega člena.
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Šesto poglavje
TELEVIZIJSKO OGLAŠEVANJE
IN TELEVIZIJSKA PRODAJA
27. člen
(razpoznavnost in razločevanje televizijskega oglaševanja
in televizijske prodaje)
(1) Televizijsko oglaševanje in televizijska prodaja morata
biti jasno razpoznavna, tako da ju je mogoče razločiti od ured
niško oblikovanih vsebin.
(2) Televizijsko oglaševanje in televizijska prodaja morata
biti objavljena v posebnih blokih, tako da sta optično in zvočno
jasno ločena od drugih programskih vsebin.
(3) Neodplačno objavljene oglaševalske vsebine morajo
biti posebej označene kot takšne.
28. člen
(omejitve televizijskega oglaševanja
in televizijske prodaje)
(1) Televizijsko oglaševanje in televizijska prodaja se prek
televizijskega programa ne smeta predvajati:
– med trajanjem posameznih programskih enot oziroma
oddaj, razen če so predvajani na takšen način, da ne trpi vsebinska celovitost oddaje, pri čemer se upoštevajo njena narava
in dolžina ter v ta namen predvideni premori v njenem poteku;
– na način, s katerim bi bile kršene pravice imetnikov
avtorske in sorodnih pravic.
(2) Pri oddajanju programske enote oziroma oddaje, ki
je sestavljena iz medsebojno ločenih samostojnih delov (npr.
športni dogodki), lahko televizijski program predvaja televizijsko
oglaševanje in televizijsko prodajo le med koncem prejšnjega
samostojnega dela in začetkom naslednjega oziroma med
prekinitvami in odmori.
(3) Televizijsko oglaševanje in televizijska prodaja nista
dovoljena med predvajanjem državne proslave in verskega
obreda.
(4) Oddajanje avdiovizualnih del, kot so celovečerni filmi
ter televizijski filmi in kulturno-umetniška avdiovizualna dela
(razen serijskih filmov, nadaljevank, nanizank in razvedrilnih
oddaj), se lahko prekine s televizijskim oglaševanjem in televizijsko prodajo enkrat v rednem časovnem intervalu, ki traja
najmanj 30 minut.
(5) Televizijske informativne in dokumentarne oddaje,
oddaje z versko vsebino in otroške oddaje, ki so krajše od
30 minut, se ne smejo prekinjati s televizijskim oglaševanjem
ali televizijsko prodajo. Če so daljše od 30 minut, veljajo za te
oddaje določbe o časovnih intervalih prekinitev iz prejšnjega
odstavka.
(6) Določbe četrtega odstavka tega člena se ne uporabljajo za televizijske programe Radiotelevizije Slovenija ter
za lokalne, regionalne, študentske in nepridobitne televizijske
programe.
(7) Določbe tega člena se ne uporabljajo za televizijske
programe, namenjene izključno oglaševanju in televizijski prodaji, ter za televizijske programe, namenjene izključno samooglaševanju.
29. člen
(omejitve oglaševanja za posebne
televizijske programe)
(1) Radiotelevizija Slovenija ne sme prekinjati televizijskih
programskih enot, kot so na primer celovečerni ali televizijski
filmi (razen serijskih filmov, nanizank in razvedrilnih oddaj),
dnevno informativnih oddaj in oddaj, ki imajo kulturni, umetniški, znanstveni ali izobraževalni značaj, s televizijskim oglaševanjem in televizijsko prodajo, in sicer ne glede na dolžino
trajanja posamezne programske enote iz tega člena.
(2) Določbe prejšnjega odstavka se uporabljajo tudi za
lokalne, regionalne, študentske in nepridobitne televizijske programe s statusom posebnega pomena.
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30. člen
(prepoved televizijskega oglaševanja
in televizijske prodaje)
Televizijska prodaja zdravil, ki imajo dovoljenje za promet
v skladu s predpisi, ki urejajo zdravila, in televizijska prodaja
zdravstvenih storitev sta prepovedani.
31. člen
(posebne določbe)
(1) Televizijska prodaja mora spoštovati merila iz 21. člena
tega zakona in ob tem ne sme ponujati mladoletnikom možnosti
sklepanja pogodb za nakup ali najem blaga ali storitev.
(2) Izdajatelji televizijskih programov ne smejo kot pogodbeni partnerji naročnika oglaševalskih vsebin delovati tudi kot
njegovi zastopniki pri naročanju blaga in storitev.
(3) Določbe tega zakona, ki urejajo televizijsko oglaševanje, se smiselno uporabljajo za televizijsko prodajo, razen če
je z zakonom določeno drugače.
(4) Določbe tega zakona, ki urejajo televizijsko prodajo,
se smiselno uporabljajo za televizijska prodajna okna, razen če
je z zakonom določeno drugače.
(5) Televizijski programi, namenjeni izključno oglaševanju
in televizijski prodaji, ter televizijski programi, namenjeni izključno samooglaševanju, ne smejo razširjati običajnih programskih
vsebin, kot so poročila in druge informativne vsebine, športni
dogodki, filmi, nadaljevanke in nanizanke, dokumentarni filmi
ali drugih podobnih programskih vsebin.
(6) Določbe tega zakona se smiselno uporabljajo za televizijske programe, namenjene izključno oglaševanju in televizijski prodaji, ter za televizijske programe, namenjene izključno
samooglaševanju, če ni v zakonu določeno drugače.
32. člen
(omejitve obsega televizijskega oglaševanja
in televizijske prodaje)
(1) Skupni obseg televizijskega oglaševanja in televizijske
prodaje v televizijskem programu ne sme preseči 12 minut v
okviru vsake posamezne ure, če ta zakon ne določa drugače.
(2) Skupni obseg televizijskega oglaševanja in televizijske
prodaje v posameznem televizijskem programu Radiotelevizije
Slovenija ne sme preseči desetih minut v okviru vsake posamezne ure, v času med 18. in 23. uro pa ne sme preseči sedmih
minut v okviru vsake posamezne ure.
(3) V času med 18. in 23. uro v posameznem televizijskem
programu Radiotelevizije Slovenija ni dovoljeno predvajanje TV
prodajnih oken.
(4) Prvi in drugi odstavek tega člena odstavek se ne uporabljata za napovedi, ki jih izdajatelj televizijskega programa
predvaja v svojem programu v zvezi s svojimi programskimi
vsebinami istega programa in pomožnimi proizvodi, ki izhajajo
neposredno iz njih (tj. proizvodi, ki so posebej namenjeni temu,
da poslušalcem oziroma gledalcem omogočijo vse koristi od
takšnih programskih vsebin ali interakcijo z njimi), z napovedmi
sponzorstva in s promocijskim umeščanjem izdelkov.
(5) Omejitev iz prvega in drugega odstavka tega člena se
ne nanaša na televizijska prodajna okna.
(6) Omejitve iz tega člena se ne nanašajo na vsebine, ki se
skladno s tem zakonom ne štejejo za televizijsko oglaševanje.
(7) Določbe tega člena se ne uporabljajo za televizijske
programe, namenjene izključno oglaševanju in televizijski prodaji, ter za televizijske programe, namenjene izključno samooglaševanju.
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nediskriminatornimi in pravočasno objavljenimi pogoji pravico
do kratkega poročanja o vseh pomembnih prireditvah in drugih
dogodkih v javnem interesu, ki jih ekskluzivno prenaša izdajatelj televizijskega programa, ki spada pod jurisdikcijo Republike
Slovenije.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka mora izdajatelj televizijskega programa s sedežem v državi članici
Evropske unije, zaprositi za dostop izdajatelja televizijskega
programa pod jurisdikcijo iste države članice Evropske unije,
ki je pridobil ekskluzivne pravice.
(3) Za kratko poročanje po tem členu se šteje predvajanje
največ 90 sekund dolgega izseka iz signala izdajatelja televizijskega programa, ki ekskluzivno prenaša dogodek. Izseki
se lahko uporabijo samo za splošne informativne oddaje, na
nelinearen način pa samo, če isto programsko vsebino ponudi
isti izdajatelj s časovnim zamikom.
(4) Izdajatelji televizijskih programov lahko pri uveljavljanju pravice do kratkega poročanja svobodno izberejo izseke,
pri čemer morajo označiti njihov vir.
(5) Morebitno nadomestilo za dostop do izseka ne sme
presegati dejanskih dodatnih stroškov, nastalih neposredno
zaradi zagotovitve dostopa.
34. člen
(pravica javnosti do spremljanja pomembnejših dogodkov)
(1) Izdajatelj televizijskega programa ne sme na podlagi
pridobljenih izključnih pravic prenašati posameznega dogodka,
ki je pomemben za javnost v Republiki Sloveniji ali v drugi državi članici Evropske unije, ali podpisnici mednarodne pogodbe,
ki zavezuje Republiko Slovenijo, na način, zaradi katerega bi
bilo pomembnemu delu gledalcev na tem območju onemogočeno spremljanje tega dogodka na neplačljivem televizijskem
programu.
(2) Za prenos po tem členu se šteje neposreden prenos
dogodka ali kasnejši prenos, v celoti ali delno, kadar je to potrebno iz objektivnih razlogov ali v interesu javnosti.
(3) V nasprotju s tem zakonom je, če dogodek iz prvega
odstavka tega člena na podlagi pridobljenih izključnih pravic
prenaša izdajatelj, katerega televizijski program lahko spremlja
manj kot 75 odstotkov prebivalstva Republike Slovenije, ali
pa je za sprejemanje njegovega programa potrebno dodatno
plačilo (plačljiva TV).
(4) Vlada sprejme akt, v katerem določi način in merila
za oblikovanje seznama najpomembnejših dogodkov iz tega
člena, ter postopek obveznih posvetovanj med zainteresiranimi
stranmi.
(5) Vlada na predlog Sveta za radiodifuzijo sprejme seznam najpomembnejših dogodkov iz prvega odstavka tega
člena ter v zvezi s tem izvaja druge ustrezne ukrepe v skladu z
mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo.
Osmo poglavje
IZVAJANJE DEJAVNOSTI PONUJANJA AVDIOVIZUALNIH
MEDIJSKIH STORITEV
35. člen
(televizijska dejavnost)
Izdajatelj televizijskega programa izvaja televizijsko dejavnost na podlagi in v skladu z dovoljenjem za izvajanje televizijske dejavnosti, kot ga določa zakon, ki ureja medije.
36. člen

Sedmo poglavje
IZKLJUČNE PRAVICE IN PRAVICA DO KRATKEGA
POROČANJA V TELEVIZIJSKIH PROGRAMIH

(priglasitev avdiovizualnih medijskih
storitev na zahtevo)

33. člen
(pravica do kratkega poročanja v televizijskih programih)
(1) Vsak izdajatelj televizijskega programa s sedežem v
državi članici Evropske unije, ima pod pravičnimi, razumnimi,

(1) Ponudnik avdiovizualne medijske storitve na zahtevo
mora pred začetkom, spremembo ali prenehanjem zagotavljanja storitve, o tem pisno obvestiti agencijo.
(2) V obvestilu iz prejšnjega odstavka morajo biti navedeni podatki, ki jih agencija potrebuje za vzdrževanje uradne
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evidence ponudnikov storitev in za njihov nadzor po tem
zakonu, in sicer:
– ime storitve in njena identifikacija;
– ime, naslov, davčna in matična številka za fizične
osebe;
– firma, sedež, davčna številka, matična številka in
navedba zakonitega zastopnika za pravne osebe;
– vrsta storitve in njen kratek opis;
– predviden datum začetka, spremembe ali prenehanja
zagotavljanja storitve.
(3) Spremembo podatkov iz druge in tretje alinee prejš
njega odstavka mora ponudnik agenciji sporočiti v 30 dneh
od njihovega nastanka, spremembo podatkov iz prve, četrte
in pete alinee istega odstavka pa pred predvidenim datumom.
(4) Agencija v sedmih dneh po prejemu obvestila z vsemi potrebnimi podatki iz drugega odstavka tega člena, vpiše
spremembe v uradno evidenco in ponudniku pošlje potrdilo
o dejstvih iz uradne evidence.
(5) Agencija v sedmih dneh po prejemu obvestila, ki ne
vsebuje vseh potrebnih podatkov iz drugega odstavka tega
člena, ponudnika pozove, da je obvestilo treba dopolniti v
roku, ki ne sme biti krajši od osem dni.
(6) Agencija s splošnim aktom podrobneje predpiše
vsebino in obliko obvestila iz prvega odstavka tega člena ter
vsebino podatkov iz drugega odstavka tega člena. Agencija
s splošnim aktom določi tudi obliko in vsebino potrdila iz
četrtega odstavka tega člena.
37. člen
(uradne evidence)
(1) Agencija vodi naslednji uradni evidenci:
– evidenca imetnikov dovoljenj za izvajanje televizijske
dejavnosti;
– evidenca ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo.
(2) Uradni evidenci iz prejšnjega odstavka vodi agencija kot med seboj povezano informatizirano bazo.
(3) V uradni evidenci imetnikov dovoljenj za izvajanje
televizijske dejavnosti vodi agencija naslednje podatke:
– ime televizijskega programa in njegova identifikacija;
– ime, naslov in davčna številka za fizične osebe;
– firma, sedež, davčna številka, matična številka in
zakoniti zastopnik za pravne osebe;
– datum začetka veljavnosti dovoljenja;
– številka odločbe o dovoljenju;
– poravnavanje obveznosti imetnika odločbe o dovoljenju, ki izvirajo iz tega zakona;
– kaznovanje imetnika odločbe o dovoljenju zaradi
kršitev določil tega zakona.
(4) V uradni evidenci ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo vodi agencija naslednje podatke:
– ime storitve in njena identifikacija;
– ime, naslov in davčna številka za fizične osebe;
– firma, sedež, davčna številka, matična številka in
zakoniti zastopnik za pravne osebe;
– obvestilo o začetku zagotavljanja storitve;
– datum začetka, spremembe ali prenehanja zagotavljanja storitve;
– poravnavanje obveznosti ponudnikov, ki izvirajo iz
tega zakona;
– kaznovanje zaradi kršitev določb tega zakona.
(5) Agencija lahko v tem členu določene podatke pridobiva tudi iz uradnih evidenc drugih državnih organov in z
neposredno računalniško oziroma elektronsko povezavo.
(6) Agencija vodi podatke iz tega člena dokler izdajatelj
izvaja televizijsko dejavnost, oziroma dokler ponudnik zagotavlja svojo storitev, nato pa jih hrani trajno.
(7) Agencija mora pri ravnanju s podatki, ki štejejo za
davčno tajnost, upoštevati določbe zakona, ki ureja davčni
postopek.
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38. člen
(plačilo na podlagi dovoljenja ali vpisa)
(1) Na podlagi veljavnega dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov
avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo so izdajatelji televizijskih programov oziroma ponudniki zavezanci za letno plačilo
agenciji. Plačila po tem členu krijejo stroške, ki jih ima agencija
z izvrševanjem svojih pristojnosti v skladu s tem zakonom.
(2) Način izračuna plačil na podlagi tega člena predpiše minister, pristojen za področje elektronskih komunikacij, pri čemer
ne sme omejevati konkurence. Pri tem upošteva višino letnega
prihodka, ki ga pridobi izdajatelj z izvajanjem televizijske dejavnosti oziroma ponudnik s ponujanjem avdiovizualnih medijskih
storitev na zahtevo, ter vrsto programa oziroma storitve. Glede
na višino letnega prihodka in vrsto storitve so izdajatelji oziroma
ponudniki razvrščeni v razrede. Plačilo izdajateljev oziroma ponudnikov, ki so razvrščeni v isti razred, je enako visoko.
(3) Izdajatelj televizijskega programa oziroma ponudnik
mora vsako leto do 31. marca obvestiti agencijo o višini prihodkov iz prejšnjega odstavka iz preteklega leta. Če izdajatelj
televizijskega programa oziroma ponudnik do tega roka tega ne
stori, upošteva agencija kot prihodek iz prejšnjega odstavka celotni prihodek izdajatelja oziroma ponudnika iz preteklega leta,
pridobljen na podlagi podatkov Agencije Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve.
(4) Če agencija utemeljeno sumi o resničnosti podatkov,
ki jih je sporočil izdajatelj televizijskega programa oziroma ponudnik, lahko agencija ali pooblaščeni revizor (v nadaljnjem
besedilu: revizor) po izboru agencije pregleda podatke in oceni
prihodek. V primeru, da se sum agencije o resničnosti podatkov
izkaže za utemeljenega, nosi stroške pregleda podatkov in ocene prihodka izdajatelj televizijskega programa oziroma ponudnik,
v nasprotnem primeru pa stroške krije agencija. Če ocenjeni
prihodek bistveno odstopa od sporočenega prihodka iz drugega
odstavka, agencija pri izračunu upošteva ocenjeni prihodek.
(5) Višina plačil na podlagi tega člena se določi s tarifo
v splošnem aktu agencije. Pri izdaji tarife agencija upošteva
potrebno pokrivanje stroškov iz prvega odstavka tega člena
glede na načrtovane cilje in naloge, določene v programu dela
agencije in saldo finančnih sredstev iz preteklega leta. Tarifa
vsebuje posebno obrazložitev, v kateri se navede razloge za
sprejem ali spremembo tarife ter cilje, ki bi jih na ta način dosegli. Tarifa se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije skupaj
z njeno obrazložitvijo in začne veljati po tej objavi.
(6) Pred izdajo ali spremembo tarife je treba ugotoviti
oziroma predvideti stroške iz prvega odstavka tega člena ter
določiti rok, ki ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od dveh
mesecev, v katerem se pozove zavezance iz prvega odstavka
tega člena, da podajo svoje mnenje, pripombe in predloge
glede načrtovane izdaje ali spremembe tarife. Za izdajo ali
spremembo tarife je treba pridobiti predhodno soglasje Vlade.
Deveto poglavje
NADZOR
39. člen
(upravni in inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakona)
(1) Upravni in inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega
zakona izvaja agencija.
(2) Pooblaščena oseba agencije, kot jo določa zakon, ki
ureja elektronske komunikacije, ima v primeru kršitev določb
tega zakona, če s tem zakonom ni drugače določeno, pravico
in dolžnost:
– odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti na način in v roku, ki ga sam določi;
– izvesti postopke v skladu z zakonom o prekrških;
– naznaniti kaznivo dejanje ali kazensko ovadbo za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti;
– predlagati pristojnemu organu sprejem ukrepov.
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(3) Agencija lahko v primeru kršitev določb tega zakona v
okviru inšpekcijskega nadzora:
– začasno prekliče dovoljenje izdajatelju televizijskega
programa;
– razveljavi dovoljenje izdajatelju televizijskega programa.
(4) V primerih, ko ponudnik, ki ne sodi pod jurisdikcijo
Republike Slovenije oziroma pod jurisdikcijo kake druge države
članice Evropske unije, ali podpisnice Evropske konvencije o
čezmejni televiziji Sveta Evrope, razširja programske vsebine,
ki očitno, resno ali huje kršijo varstvo otrok in mladoletnikov,
kot je zagotovljeno s tem zakonom in v skladu z veljavnim
pravnim redom v Republiki Sloveniji, ali kadar tak ponudnik
z razširjanjem programskih vsebin spodbuja k narodni, rasni,
verski, spolni ali drugi neenakopravnosti, k nasilju in vojni, ter
izziva narodno, rasno, versko, spolno ali drugo sovraštvo in
nestrpnost ali drugače očitno, resno ali huje krši pravni red
Republike Slovenije, lahko pooblaščena oseba agencije operaterju elektronskih komunikacij, ki omogoča njegovo razširjanje,
izreče ukrepe iz drugega odstavka tega člena.
(5) V postopku nadzora po tem zakonu se uporabljajo
določbe zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor, če s tem zakonom
ni drugače določeno.
40. člen
(obvezna hramba posnetkov in podatkov)
(1) Izdajatelji televizijskih programov morajo najmanj šest
mesecev hraniti posnetke vsakega posameznega dneva programa z vsemi objavljenimi programskimi, oglaševalskimi in drugimi
vsebinami, kakor so bile zaporedno predvajane v 24 urah, v
obliki in na način, ki ju podrobneje predpiše agencija.
(2) Ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo
morajo najmanj šest mesecev hraniti posnetke programskih
vsebin ter spremljajočih oglaševalskih in drugih vsebin, po tem
ko so jih zadnjič ponudili za ogled ali poslušanje, s spremljajočimi podatki ter v obliki in na način, ki ju podrobneje predpiše
agencija.
(3) Izdajatelji televizijskih programov morajo poleg posnetkov iz prvega odstavka tega člena najmanj šest mesecev
za vsak dan posebej hraniti tudi podatke o vseh predvajanih
programskih, oglaševalskih in drugih vsebinah. Podatki morajo
vsebovati informacije o datumu predvajanja vsebine, začetnem času, njenem trajanju, naslovu, vrsti in zvrsti vsebine ter
informacije o vrsti produkcije in producentu, kot jih podrobneje
določi agencija.
(4) Ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo
morajo poleg posnetkov iz drugega odstavka tega člena najmanj šest mesecev za vsak dan posebej hraniti tudi podatke o
vseh predvajanih programskih, oglaševalskih in drugih vsebinah. Podatki morajo vsebovati informacije o naslovu, o časovnem intervalu, ko je bila vsebina na voljo uporabnikom, trajanju
vsebine, vrsti in zvrsti vsebine ter informacije o vrsti produkcije
in producentu, kot jih podrobneje določi agencija.
(5) Izdajatelji televizijskih programov in ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo morajo najmanj eno
leto hraniti podatke o predvajanih evropskih avdiovizualnih
delih in evropskih avdiovizualnih delih neodvisnih producentov
v letnem oddajnem času za preteklo koledarsko leto. Podatki
morajo vsebovati informacije o datumu in času, ko so bila
predvajana ali na voljo za ogled, trajanju, naslovu, vrsti in zvrsti
dela ter o vrsti produkcije in producentu, kakor jih podrobneje
določi agencija.
(6) V primeru tehnične okvare, zaradi katere izdajatelj
oziroma ponudnik ni shranil določenega dela predvajane avdiovizualne vsebine, je izdajatelj oziroma ponudnik o okvari
in obsegu neposnete predvajane ali ponujene programske
vsebine dolžan v treh dneh pisno obvestiti agencijo.
41. člen
(pošiljanje podatkov in dostop do vsebin ali storitev)
(1) Ponudniki in operaterji elektronskih komunikacij so
dolžni poslati agenciji resnične in popolne podatke, s katerimi
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razpolagajo, kadar so ti podatki potrebni za izvajanje pristojnosti agencije in izpolnjevanje programskih zahtev in omejitev, ki
jih določa ta zakon, ter za jasno opredeljene statistične namene
in analize v zvezi z izvajanjem pristojnosti agencije na področju
avdiovizualnih medijskih storitev.
(2) Ponudniki in operaterji elektronskih komunikacij so
agenciji dolžni omogočiti neomejen dostop do programskih
vsebin in storitev, ki jih nudijo uporabnikom, kadar so potrebne
za izvajanje pristojnosti agencije in izpolnjevanje programskih
zahtev in omejitev, ki jih določa ta zakon.
(3) Podatki ter programske vsebine in storitve se pošljejo
ali dajo na voljo na podlagi pisne zahteve agencije, brezplačno,
v obsegu in roku ter v obliki in na način, določenih v zahtevi.
(4) Podatki, ki se zahtevajo, morajo biti sorazmerni z namenom, za katerega bodo uporabljeni. Agencija mora v zahtevi
navesti namen uporabe zahtevanih podatkov.
(5) Določbe tega člena se uporabljajo tudi za pošiljanje
posnetkov programskih vsebin oziroma podatkov, za katere
velja obveznost hrambe iz prejšnjega člena.
(6) Vlada z uredbo podrobneje določi vrsto in vsebino
ter obliko in način pošiljanja podatkov iz tega člena oziroma
posnetkov in podatkov iz prejšnjega člena.
42. člen
(metodologija nadzorstva avdiovizualnih medijskih storitev)
(1) Agencija s splošnim aktom podrobneje določi:
– način ugotavljanja izpolnjevanja zahtev in omejitev za
avdiovizualne medijske storitve iz tega zakona;
– klasifikacijo programskih vsebin, avdiovizualnih komercialnih sporočil ter drugih vsebin, ki izhajajo iz tega zakona.
(2) Agencija lahko s splošnim aktom podrobneje uredi
tudi druga vprašanja, ki se pojavijo pri izvrševanju posameznih
določb tega zakona iz njene pristojnosti.
Deseto poglavje
KAZENSKE DOLOČBE
43. člen
(1) Z globo od 6.000 do 60.000 eurov se kaznuje za prekršek ponudnik, ki je pravna oseba ali ponudnik, ki je samostojni
podjetnik posameznik:
1. če prek avdiovizualne medijske storitve prizadene telesni, duševni ali moralni razvoj otrok in mladoletnikov (drugi
odstavek 10. člena) ali če prek avdiovizualne medijske storitve
izpostavlja otroka ali mladoletnika samovoljnemu ali nezakonitemu vmešavanju v njegovo zasebno življenje, družino ali dom,
ali nezakonitim napadom zoper njegovo čast in ugled (tretji
odstavek 10. člena);
2. če prek televizijskega programa predvaja programske
vsebine, ki bi lahko resno škodovale telesnemu, duševnemu
ali moralnemu razvoju otrok in mladoletnikov, zlasti takšne
vsebine, ki vsebujejo pornografijo ali neupravičeno prikazujejo
nasilje (prvi odstavek 14. člena);
3. če prek televizijskega programa predvaja vsebine, ki
bi utegnile škodovati telesnemu, duševnemu ali moralnemu
razvoju otrok in mladoletnikov, tako, da predvajanje teh vsebin
s primerno izbranim časom predvajanja oziroma s tehničnimi
sredstvi ni omejeno tako, da otroci in mladoletniki v normalnih
razmerah do takšnih vsebin nimajo dostopa (drugi odstavek
14. člena);
4. če prek televizijskega programa predvaja programske
vsebine iz drugega odstavka 14. člena tega zakona v nasprotju
s časovnimi omejitvami iz četrtega odstavka 14. člena tega
zakona, oziroma če pred začetkom predvajanja programskih
vsebin iz drugega odstavka 14. člena tega zakona, katerih
predvajanje prek televizijskega programa ni omejeno s tehnično zaščito, ne objavi ustreznega akustičnega in vizualnega
opozorila oziroma če med njihovim predvajanjem niso ves čas
označene z ustreznim vizualnim simbolom (sedmi odstavek
14. člena);
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5. če prek svoje avdiovizualne medijske storitve na zahtevo ponuja programske vsebine, ki bi lahko resno škodovale
telesnemu, duševnemu ali moralnemu razvoju otrok in mladoletnikov, v nasprotju s prvim odstavkom 15. člena tega zakona;
6. če programskih vsebin v svoji avdiovizualni medijski
storitvi na zahtevo, ki utegnejo škodovati telesnemu, duševnemu ali moralnemu razvoju otrok in mladoletnikov, ne opremi v
skladu z drugim odstavkom 15. člena tega zakona;
7. če delež evropskih avdiovizualnih del ne obsega najmanj 50 odstotkov letnega oddajnega časa njegovega televizijskega programa (prvi odstavek 16. člena);
8. če delež evropskih avdiovizualnih del ne obsega najmanj deset odstotkov programskih vsebin v katalogu njegove
avdiovizualne medijske storitve na zahtevo (drugi odstavek
16. člena) ali če za produkcijo ali za pridobitev pravic do evropskih avdiovizualnih del, ki jih ponuja prek svoje avdiovizualne
medijske storitve na zahtevo, v posameznem koledarskem
letu ne nameni finančnega prispevka v višini najmanj enega
odstotka vseh prihodkov iz naslova svoje avdiovizualne medijske storitve v tem istem koledarskem letu (tretji odstavek
16. člena);
9. če ne dosega najmanj deset odstotnega deleža evropskih avdiovizualnih del neodvisnih producentov v letnem oddajnem času njegovega televizijskega programa (prvi odstavek
17. člena) ali če vsaj polovica evropskih avdiovizualnih del
neodvisnih producentov v njegovem televizijskem programu ni
izdelana v zadnjih petih letih (drugi odstavek 17. člena);
10. če razširja avdiovizualna komercialna sporočila,
ki niso povsem jasno prepoznavna kot taka (prvi odstavek
19. člena) ali če objavlja prikrita avdiovizualna komercialna
sporočila (drugi odstavek 19. člena) ali če pri objavljanju avdiovizualnih komercialnih sporočil uporablja tehnične postopke,
ki uporabnikom ne omogočajo zavestnega zaznavanja takšnih
sporočil (tretji odstavek 19. člena);
11. če z razširjanjem avdiovizualnih komercialnih sporočil
škodljivo vpliva na spoštovanje človekovega dostojanstva (prva
alinea 20. člena) ali če ta vsebujejo ali spodbujajo kakršnokoli
diskriminacija na podlagi spola, rase ali etnične pripadnosti, državljanstva, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne
usmerjenosti (druga alinea 20. člena) ali če spodbuja vedenje
ali dejanja, ki škodujejo zdravju ali varnosti ljudi, zaščiti okolja
ali kulturne dediščine (tretja alinea 20. člena);
12. če z razširjanjem avdiovizualnih komercialnih sporočil
povzroči telesno, moralno ali duševno škodo mladoletnikom
(prvi odstavek 21. člena), zlasti tako, da s tem spodbuja mladoletnike, da bi zaradi svoje neizkušenosti ali lahkovernosti kupovali ali najemali proizvode ali storitve (prva alinea 21. člena), ali
da s tem spodbuja mladoletnike, da bi prepričevali svoje starše
ali druge, naj kupujejo oglaševano blago ali storitve (druga alinea 21. člena), ali da s tem izkorišča zaupanje mladoletnikov v
starše, učitelje ali druge osebe (tretja alinea 21. člena), ali da s
tem nepremišljeno prikazuje mladoletnike v nevarnih situacijah
(četrta alinea 21. člena);
13. če razširja avdiovizualna komercialna sporočila za
zdravstvene dejavnosti, zdravstvene storitve ali za izvajalce
zdravstvene dejavnosti (drugi odstavek 22. člena);
14. če ne oblikuje pravil ravnanja v skladu s prvim in drugim odstavkom 23. člena tega zakona ali pravil ravnanja javno
ne objavi (prvi odstavek 23. člena) ali če kopije pravil ravnanja
ne pošlje pristojnemu ministrstvu in agenciji v 15 dneh od
njihovega sprejetja ali če jih v enakem roku ne obvesti o vsaki
njihovi spremembi (tretji odstavek 23. člena);
15. če prek avdiovizualnih medijskih storitev, ki so sponzorirane, neposredno spodbuja nakup ali najem blaga ali storitev,
zlasti s posebnim navajanjem tega blaga ali storitev z namenom promocije (drugi odstavek 24. člena) ali če v sponzoriranih
programskih vsebinah v nasprotju s tem zakonom promocijsko
umešča izdelke, storitve ali blagovne znamke sponzorja programske vsebine (tretji odstavek 24. člena) ali če gledalca
ne seznani jasno o obstoju sponzorstva (prvi stavek četrtega
odstavka 24. člena) ali če sponzorirane programske vsebine ne
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označi kot takšne, z navedbo sponzorjevega imena, logotipa
ali kateregakoli drugega njegovega simbola ali razpoznavnega
znaka (drugi stavek četrtega odstavka 24. člena) ali če v sponzorirani vsebini ne navede sponzorjevega imena, logotipa ali
kateregakoli drugega njegovega simbola ali razpoznavnega
znaka, na začetku, po morebitnih prekinitvah in na koncu sponzorirane programske vsebine (peti odstavek 24. člena);
16. če razširja oziroma ponuja sponzorirana poročila ali
informativne programske vsebine (prvi odstavek 25. člena) ali
če v primeru sponzoriranja avdiovizualnih medijskih storitev
ali programskih vsebin s strani fizičnih ali pravnih oseb, katerih dejavnost je proizvodnja ali promet z zdravili ali izvajanje
zdravstvenih storitev, promovira zdravila, ki se predpisujejo in
izdajajo samo na recept, oziroma če promovira zdravstvene
storitve (drugi odstavek 25. člena);
17. če v nasprotju s 26. členom tega zakona razširja
oziroma ponuja programske vsebine, ki vsebujejo promocijsko
umeščanje izdelkov;
18. če predvaja televizijsko oglaševanje ali televizijsko
prodajo v nasprotju z 27. ali 28. členom tega zakona;
19. če predvaja televizijsko prodajo zdravil, ki imajo dovoljenje za promet v skladu s predpisi, ki urejajo zdravila oziroma
zdravstvene storitve (prvi odstavek 30. člena);
20. če pri predvajanju televizijske prodaje ne spoštuje
meril iz 21. člena tega zakona oziroma če s predvajanjem
televizijske prodaje ponuja mladoletnikom možnost sklepanja
pogodb za nakup ali najem blaga ali storitev (prvi odstavek
31. člena);
21. če skupni obseg televizijskega oglaševanja in televizijske prodaje v njegovem televizijskem programu presega 12 minut v okviru vsake posamezne ure (prvi odstavek 32. člena);
22. če izdajatelju televizijskega programa ne omogoči
pravice do kratkega poročanja v skladu z določbami 33. člena
tega zakona ali če kot izdajatelj televizijskega programa na
podlagi pridobljenih pravic izključnih pravic prenaša dogodek iz
34. člena tega zakona na način, zaradi katerega je pomembnemu delu gledalcev na tem območju onemogočeno spremljanje
tega dogodka na neplačljivem televizijskem programu (prvi
odstavek 34. člena) ali če kot izdajatelj televizijskega programa, ki ga lahko spremlja manj kot 75 odstotkov prebivalcev
Republike Slovenije, ali pa je za sprejemanje tega programa
potrebno dodatno plačilo (plačljiva TV), prenaša dogodek iz
prvega odstavka 34. člena na podlagi izključno pridobljenih
pravic (tretji odstavek 34. člena);
23. če ne hrani posnetkov oziroma podatkov iz prvega do
petega odstavka 40. člena tega zakona v skladu z navedenimi
določbami;
24. če agenciji ne pošlje resničnih in popolnih podatkov
iz prvega odstavka 41. člena tega zakona ali če agenciji ne
omogoči neomejenega dostopa do programskih vsebin in storitev v skladu z drugim odstavkom 41. člena tega zakona, ali če
podatke ter programske vsebine in storitve ne pošlje agenciji
v obsegu in v roku, določenem v zahtevi agencije (tretji odstavek 41. člena) ali če agenciji ne pošlje posnetkov programskih
vsebin oziroma podatkov, za katere velja obveznost hrambe po
40. členu tega zakona (peti odstavek 41. člena).
(2) Z globo, določeno v prejšnjem odstavku, se za prekršek kaznuje:
1. pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če
v primeru sponzoriranja avdiovizualnih medijskih storitev ali
programskih vsebin na njihovo vsebino in v primeru televizijskih
programov na njihov spored vpliva tako, da bi to posegalo v
odgovornost in uredniško neodvisnost ponudnika (prvi odstavek 24. člena);
2. operater elektronskih komunikacij, ki je pravna oseba,
ali operater elektronskih komunikacij, ki je samostojni podjetnik
posameznik, če agenciji ne pošlje resničnih in popolnih podatkov iz prvega odstavka 41. člena tega zakona ali če agenciji ne
omogoči neomejenega dostopa do programskih vsebin in storitev, v skladu z drugim odstavkom 41. člena tega zakona, ali če
podatkov ter programskih vsebin in storitev ne pošlje agenciji
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v obsegu in v roku, določenem v zahtevi agencije (tretji odstavek 41. člena) ali če agenciji ne pošlje posnetkov programskih
vsebin oziroma podatkov, za katere velja obveznost hrambe po
40. členu tega zakona (peti odstavek 41. člena).
(3) Z globo, določeno v prvem odstavku tega člena, se
za prekršek kaznuje Radiotelevizija Slovenija:
1. če prekine televizijsko programsko enoto s televizijskim oglaševanjem ali s televizijsko prodajo v nasprotju s
29. členom tega zakona;
2. če skupni obseg televizijskega oglaševanja in televizijske prodaje v posameznem televizijskem programu Radiotelevizije Slovenija preseže deset minut v okviru vsake posamezne ure, oziroma v času med 18. in 23. uro sedem minut
v okviru vsake posamezne ure (drugi odstavek 32. člena) ali
če v času med 18. in 23. uro v svojem programu predvaja TV
prodajna okna (tretji odstavek 32. člena).
(4) Z globo 600 eurov se kaznuje:
1. fizična oseba, ki stori prekršek iz tega člena;
2. odgovorna oseba ponudnika, ki je državni organ, ali
odgovorna oseba ponudnika, ki je samoupravna lokalna skupnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena;
3. odgovorna oseba ponudnika, ki je pravna oseba, ali
odgovorna oseba ponudnika, ki je samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena;
4. odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz 1. točke iz drugega
odstavka tega člena;
5. odgovorna oseba operaterja elektronskih komunikacij,
ki je pravna oseba, ali operaterja elektronskih komunikacij,
ki je samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz
2. točke iz drugega odstavka tega člena;
6. odgovorna oseba Radiotelevizije Slovenija, ki stori
prekršek iz prejšnjega odstavka.
44. člen
(1) Z globo od 1.000 do 10.000 eurov se kaznuje za
prekršek ponudnik, ki je pravna oseba, ali ponudnik, ki je
samostojni podjetnik posameznik:
1. če v svoji avdiovizualni medijski storitvi na primeren
način ne zagotovi objave podatkov (impresum) v skladu s
prvim odstavkom 7. člena tega zakona ali če kazalo ali razvid
po katalogu programskih vsebin ne vsebuje navedbe, kje se
nahaja impresum (drugi odstavek 7. člena), ali če kot izdajatelj
televizijskega programa ne zagotovi stalne objave identifikacije
na vidnem mestu v svojem programu (četrti odstavek 7. člena)
ali če kot ponudnik avdiovizualne medijske storitve na zahtevo
ne zagotovi stalne objave identifikacije ob smiselnem upoštevanju četrtega odstavka 7. člena tega zakona ali če kot izdajatelj
televizijskega programa na ustreznih mestih vsake programske
vsebine ne objavi podatkov iz petega odstavka 7. člena tega
zakona ali če kot izdajatelj televizijskega programa v primeru
objave sporeda svojega programa na spletni strani, teletekstu
ali na drugih mestih v svojem programu ne navede tudi podatkov iz šestega odstavka 7. člena tega zakona;
2. če predvaja kinematografsko delo zunaj terminov,
dogovorjenih z imetniki avtorskih pravic (drugi odstavek
8. člena);
3. če kot izdajatelj televizijskega programa ne pošlje
letnega poročila o doseženih deležih v skladu s prvim odstavkom 18. člena tega zakona ali če kot ponudnik avdiovizualne
medijske storitve na zahtevo ne pošlje letnega poročila o
doseženih deležih v skladu z drugim odstavkom 18. člena
tega zakona;
4. če kot izdajatelj televizijskega programa in kot pogodbeni partner naročnika oglaševalskih vsebin deluje tudi
kot njegov zastopnik pri naročanju blaga in storitev (drugi
odstavek 31. člena);
5. če prek televizijskega programa, namenjenega izključno oglaševanju in televizijski prodaji, ter prek televizijskega programa, namenjenega izključno samooglaševanju,
razširja običajne programske vsebine, kot so poročila in druge
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informativne vsebine, športni dogodki, filmi, dokumentarni
filmi ali druge podobne programske vsebine (peti odstavek
31. člena).
(2) Z globo 300 eurov se kaznuje:
1. fizična oseba, ki stori prekršek iz tega člena;
2. odgovorna oseba ponudnika, ki je državni organ, ali
odgovorna oseba ponudnika, ki je samoupravna lokalna skupnost, ki stori prekršek iz tega člena;
3. odgovorna oseba ponudnika, ki je pravna oseba, ali
odgovorna oseba ponudnika, ki je samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz tega člena.
45. člen
(1) Z globo od 500 do 5.000 eurov se kaznuje za prekršek ponudnik, ki je pravna oseba, ali ponudnik, ki je samostojni podjetnik posameznik:
1. če kot ponudnik avdiovizualne medijske storitve na zahtevo v katalogu programskih vsebin odraslim uporabnikom ne
zagotovi informacij, ki jim bodo omogočile presojo programskih
vsebin iz 15. člena tega zakona (tretji odstavek 15. člena);
2. če kot ponudnik avdiovizualne medijske storitve na
zahtevo pred začetkom, spremembo ali prenehanjem zagotavljanja storitve, o tem pisno ne obvesti agencije (prvi odstavek
36. člena);
3. če kot ponudnik avdiovizualne medijske storitve na
zahtevo ne sporoči agenciji spremembe podatkov iz druge
in tretje alinee drugega odstavka 36. člena tega zakona v
30 dneh od njihovega nastanka ali če spremembe podatkov
iz prve, četrte in pete alinee drugega odstavka 36. člena tega
zakona ne sporoči agenciji pred predvidenim datumom začetka, spremembe ali prenehanja zagotavljanja storitve (tretji
odstavek 36. člena);
4. če v primeru tehnične okvare, zaradi katere ni shranil
določenega dela predvajane zvočne ali avdiovizualne vsebine, v treh dneh pisno ne obvesti agencije o okvari in obsegu
neposnete predvajane ali ponujene programske vsebine (šesti
odstavek 40. člena).
(2) Z globo, določeno v prejšnjem odstavku, se za prekršek kaznuje operater elektronskih komunikacij, ki je pravna
oseba, ali operater elektronskih komunikacij, ki je samostojni
podjetnik posameznik:
1. če kot operater elektronskih komunikacij, ki zagotavlja tehnično zaščito iz 14. člena tega zakona, uporabnikov
ne seznani z namenom tehnične zaščite ali če ne zagotovi
natančnih navodil o njeni uporabi (šesti odstavek 14. člena in
četrti odstavek 15. člena);
2. če pri avdiovizualnih medijskih storitvah na zahtevo, ki
so plačljive, ne zagotovi takšne razčlenitve računa, iz katere so
za posamezno obračunsko obdobje razvidna naročila in plačila
posamezne storitve, vključno z zneskom, datumom in časom
nakupa, ogleda ali poslušanja (peti odstavek 15. člena).
(3) Z globo 150 eurov se kaznuje:
1. fizična oseba, ki stori prekršek iz tega člena;
2. odgovorna oseba ponudnika, ki je državni organ, ali
odgovorna oseba ponudnika, ki je samoupravna lokalna skupnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena;
3. odgovorna oseba operaterja elektronskih komunikacij,
ki je državni organ, ali odgovorna oseba operaterja elektronskih komunikacij, ki je samoupravna lokalna skupnost, ki stori
prekršek iz prejšnjega odstavka;
4. odgovorna oseba ponudnika, ki je pravna oseba, ali
odgovorna oseba ponudnika, ki je samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena;
5. odgovorna oseba operaterja elektronskih komunikacij,
ki je pravna oseba, ali odgovorna oseba operaterja elektronskih komunikacij, ki je samostojni podjetnik posameznik, ki
stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
46. člen
Globe, ki so v tem zakonu predpisane v razponu, se
izrečejo v okviru razpona, predpisanega po tem zakonu.
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Enajsto poglavje
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
47. člen
(1) Postopki upravnega in inšpekcijskega nadzora nad
spoštovanjem določb Zakona o medijih (Uradni list RS,
št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1
in 77/10 – ZSFCJA), ki so se začeli pred uveljavitvijo tega
zakona in do njegove uveljavitve niso bili končani, se končajo po predpisih, ki so veljali do uveljavitve tega zakona.
(2) Postopki v zvezi z nadzorom nad izvajanjem programskih zahtev in omejitev iz Zakona o medijih (Uradni
list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08
– ZPOmK-1 in 77/10 – ZSFCJA), ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona in do njegove uveljavitve niso bili
končani, se končajo po predpisih, ki so veljali do uveljavitve
tega zakona.
48. člen
(1) Agencija sprejme splošne akte iz 14., 26., 36. in
42. člena tega zakona v šestih mesecih od uveljavitve tega
zakona.
(2) Vlada sprejme uredbo iz 41. člena tega zakona v
šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
(3) Minister, pristojen za zdravje, objavi prehranske
smernice iz tretjega odstavka 23. člena tega zakona v šestih
mesecih od uveljavitve tega zakona.
(4) Ponudniki morajo sprejeti pravila ravnanja iz
23. člena tega zakona najkasneje v šestih mesecih po objavi
prehranskih smernic iz prejšnjega odstavka.
49. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona ostanejo v veljavi naslednji podzakonski akti, sprejeti na podlagi Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08 – ZPOmK-1 in 77/10 – ZSFCJA), kolikor njihove določbe niso v nasprotju z določbami tega zakona:
1. Uredba o načinu in kriterijih za oblikovanje seznama
najpomembnejših dogodkov (Uradni list RS, št. 105/01);
2. Sklep o določitvi seznama najpomembnejših dogodkov (Uradni list RS, št. 18/03).
50. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe 11., 69., 70., 71., 72., 73., 75., 84. člena, razen osmega odstavka, 88., 89., 90., 91., prvega odstavka
92. člena in 96. člena Zakona o medijih (Uradni list RS,
št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1
in 77/10 – ZSFCJA).
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona se za ponudnike oziroma za avdiovizualne medijske storitve prenehajo uporabljati
določbe 23., 24., 46., 47., 48., 49., 52., 53., 54. in 55. člena
Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1 in 77/10 – ZSFCJA).
(3) Z dnem uveljavitve tega zakona se za izdajatelje
televizijskih programov oziroma za televizijske programe
prenehajo uporabljati določbe 65., 74., 93., 94., 95., 97.,
98. in 109. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06
– uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1 in 77/10
– ZSFCJA).
(4) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 010-02/11-21/23
Ljubljana, dne 19. oktobra 2011
EPA 2039-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Ljubo Germič l.r.
Predsednik
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Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje
energetskega potenciala Spodnje Save
(ZPKEPS-1)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o pogojih koncesije
za izkoriščanje energetskega potenciala
Spodnje Save (ZPKEPS-1)
Razglašam Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-1), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. oktobra 2011.
Št. 003-02-9/2011-17
Ljubljana, dne 27. oktobra 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O POGOJIH KONCESIJE ZA IZKORIŠČANJE
ENERGETSKEGA POTENCIALA SPODNJE SAVE
(ZPKEPS-1)
1. člen
(namen zakona)
(1) Ta zakon določa pogoje za izvajanje koncesije za
izkoriščanje vodnega energetskega potenciala na območju
Spodnje Save od Suhadola do državne meje z Republiko Hrvaško na vodnih telesih oziroma delih vodnih teles SI1VT713,
SI1VT739, SI1VT913 in SI1VT930 (v nadaljnjem besedilu:
energetsko izkoriščanje Spodnje Save) in pogoje, ki jih mora
izpolnjevati koncesionar pri načrtovanju in izgradnji objektov za
izvajanje koncesije.
(2) Koncesija iz prejšnjega odstavka velja za rabo vode
za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah (v nadaljnjem besedilu: HE) Vrhovo, Boštanj, Blanca, Krško, Brežice
in Mokrice z izkoriščanjem vodnega potenciala Spodnje Save
v celotni višini bruto padca 58 m, od gornje zajezitvene kote
191 m na obstoječi HE Vrhovo do spodnje kote 133 m, ki je kota
spodnje vode HE Mokrice in hkrati načrtovana kota zajezitve
HE Podsused na Hrvaškem (v nadaljnjem besedilu: območje
koncesije).
2. člen
(pomen izrazov)
Poleg pomena izrazov, uporabljenih v zakonu, ki ureja
vode, in energetskem zakonu, imajo izrazi, uporabljeni v tem
zakonu, naslednji pomen:
1. Državna infrastruktura je državna cestna, železniška in
energetska infrastruktura na vplivnem območju koncesije.
2. Lokalna infrastruktura so lokalne ceste, vodovodi, kanalizacije in druga lokalna infrastruktura na vplivnem območju
koncesije. Za lokalno infrastrukturo šteje tudi objekt terciarne
stopnje čiščenja odpadnih vod na obstoječih in novih komunalnih čistilnih napravah, ki odvajajo odpadno vodo v reko Savo
na vplivnem območju koncesije.
3. Obstoječa vodna, državna in obstoječa lokalna infrastruktura so infrastrukturni objekti, ki obstajajo na dan uveljavitve tega zakona.
4. Objekti vodne infrastrukture so objekti in naprave, namenjeni posebni rabi, in sicer ureditvi vseh pritokov reke Save
ter izvedbi visokovodnih nasipov in drugih zaščitnih ukrepov
pred visokimi vodami in poplavami na območju koncesije.
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5. Objekti energetske ureditve so jezovna zgradba s hidromehansko in elektro opremo, objekti ureditve struge pred
pretočnimi polji in podslapju, premostitveni objekti v sklopu jezovne zgradbe, regulacijski objekti na območju jezovne zgradbe. Poleg tega so objekti energetske ureditve tudi objekti, ki so
namenjeni izključno pridobivanju električne energije, in sicer
strojnice, natočne in iztočne rampe, glavne in pomožne turbinske zapornice, stikališče s transformatorji, pomožni in dodatni
prostori HE, deponijski prostori za hidromehansko opremo ter
dostopne ceste do objektov HE.
6. Objekti vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem
razmerju so akumulacijski bazeni z nasipi z utrditvijo in zatesnitvijo na gorvodni in dolvodni strani pregrade ter ureditve za
zmanjševanje vplivov dviga gladine v akumulacijskih bazenih
na dvig nivoja podtalnice.
7. Spremljajoči in pomožni objekti so vsi objekti in ureditve, ki so funkcionalno povezani z objekti vodne in energetske
infrastrukture v nedeljivem razmerju.
8. Vplivno območje koncesije je območje izven območja
koncesije, ki je trajno ogroženo zaradi škodljivega delovanja
voda ali zavarovano zaradi doseganja ciljev upravljanja z vodami med kotama iz drugega odstavka prejšnjega člena ali na
katerih so predvidene ureditve oziroma sanacije zaradi vpliva
izgradnje HE. Vplivno območje koncesije se kot ureditveno
območje določi v državnem prostorskem načrtu za vsako posamezno HE. Vplivno območje koncesije obsega skupno vplivno
območje vsake od HE iz drugega odstavka prejšnjega člena.
9. Druge HE so HE Boštanj, HE Blanca, HE Krško,
HE Brežice in HE Mokrice.
3. člen
(začetek izvajanja in območje koncesije)
Začetek izvajanja koncesije, ki je z odločbo Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) št. 329-00/98-15 z
dne 9. novembra 2000 podeljena lastniku HE Vrhovo, ki jo je ob
predhodnem soglasju koncedenta deloma prenesel na Holding
Slovenske elektrarne d.o.o., le-ta pa jo je na podlagi predhodnega soglasja koncedenta v delu, ki se nanaša na izkoriščanje
vodnega energetskega potenciala na območju Spodnje Save
za proizvodnjo električne energije v HE Boštanj, Blanca, Krško,
Brežice in Mokrice, prenesel na novo družbo (koncesionarja
drugih HE), katere družbeniki so Holding Slovenske elektrarne,
d.o.o. in Gen energija, d.o.o. ter z njima povezane družbe, ki so
v njuni izključni lasti, se šteje za vsako HE posebej od dneva
pravnomočnosti gradbenega dovoljenja. Koncesija za energetsko izkoriščanje Spodnje Save se podeli za 50 let. Koncesija se
lahko podaljša na način in pod pogoji, določenimi v koncesijski
pogodbi št. 354-01-61/97 z dne 8. 7. 2002. Vstop tretjih oseb
v lastništvo družb koncesionarja HE Vrhovo in koncesionarja
drugih HE je možen samo po predhodnem soglasju koncedenta in ob upoštevanju pogojev in postopkov iz zakona, ki ureja
javno-zasebno partnerstvo.
4. člen
(obveznosti koncesionarja v zvezi s podeljeno koncesijo)
(1) Koncesionar mora zagotavljati izvajanje naslednjih
obveznosti:
I. v zvezi z vodnim režimom in rabo vode:
1. da upošteva dogovorjeni vodni režim Save na državni
meji z Republiko Hrvaško;
2. da zaradi vpliva HE zagotovi ukrepe proti poslabšanju
razmer v zvezi z gladinskim stanjem, dinamiko pretokov, količino podtalnic;
3. da zagotovi zavarovanja brežin v akumulacijskih bazenih;
4. da zagotovi ukrepe, da se vodni režim med gradnjo
objektov energetskih ureditev ter vodne infrastrukture ne bo
bistveno poslabšal;
5. da zagotovi ukrepe za nespremenjeno izvajanje pravice
do rabe in uporabe vode drugih obstoječih uporabnikov;
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6. da zagotovi prednost pri izkoriščanju in rabi vode
pritokov Save, vode iz korita Save in iz zajezitvenih bazenov
vseh obstoječih uporabnikov vode in bodočih, če gre za oskrbo s pitno vodo, tehnološko vodo ali vodo za hlajenje;
II. v zvezi z rabo prostora in varstvom dobrin:
1. da zagotovi, da predvideni posegi v prostor ohranijo
obstoječe razmere ali omogočijo njihovo izboljšanje;
2. da zagotovi zavarovanje zemljišč, objektov, naprav in
drugih dobrin pred škodljivimi posledicami delovanja HE oziroma zagotovi nadomestila ali odškodnine;
3. da upošteva urbanistično – arhitektonske in krajinske
značilnosti in principe sonaravnega urejanja pri oblikovanju
objektov, naprav in drugih ureditev, povezanih z energetskim
izkoriščanjem Spodnje Save;
4. da omogoči javni dostop do vode in zagotovi javne
prehodnosti jezovnih zgradb, kjer bo to funkcionalno utemeljeno;
5. da dovoli rekreacijske rabe vode in zemljišč v območju
zajezitev, ob upoštevanju varnosti uporabnikov in funkcionalnih omejitev;
6. da zagotovi ohranitev biološke raznovrstnosti in avtohtonosti habitatov ter biološkega ravnotežja tam, kjer je to
mogoče in dolgoročno stabilno, sicer pa v tem obsegu nadomesti naravne vrednote;
7. da zagotovi ohranjanje in varovanje naravne in kulturne dediščine v največji možni meri;
8. da upošteva moderna dognanja pri oblikovanju objektov ter upošteva načela sonaravnih ureditev;
III. v zvezi s socialnimi vplivi:
1. da zagotovi ukrepe za varnost prebivalcev in njihovega premoženja med gradnjo in obratovanjem;
IV. v zvezi z izkoriščanjem vodnega energetskega potenciala:
1. da zagotovi ukrepe proti preseganju dovoljenih maksimalnih denivelacij v zajezitvah in dovoljenih hitrostih sprememb gladin spodnjih in zgornjih voda v zajezitvah ob obratovanju HE;
2. da zagotovi ukrepe za vzdrževanje in ohranjanje
celotnega energetskega potenciala v skladu s pravili stroke in standardi za vzdrževanje elektroenergetskega sistema
Slovenije;
3. da zagotovi ukrepe za zavarovanje odgovornosti proti
tretjim osebam za morebitno ekološko škodo, ki bi jo lahko
povzročil med izgradnjo in energetskim izkoriščanjem Spodnje Save;
4. da izvede objekte energetske ureditve.
5. člen
(plačila koncesionarja)
(1) Za energetsko izkoriščanje Spodnje Save in uporabo objektov vodne infrastrukture plačuje koncesionar državi
vsako leto znesek v višini 10 % od vrednosti proizvedene
električne energije in vodno povračilo. Višina plačila za koncesijo se odmeri od povprečne cene letne količine proizvedene
električne energije, ki je v koledarskem letu v HE proizvedena
in ki jo koncesionar zaračuna po pogodbi.
(2) Višina plačila za koncesijo, parametri za izračun višine vodnega povračila, ki ga koncesionar plačuje od dneva
izdaje uporabnega dovoljenja za posamezno HE in metodologija za izračun vrednosti proizvedene električne energije se
določijo v koncesijski pogodbi.
(3) Najvišji možni seštevek vseh dajatev in nadomestil, ki
jih plača koncesionar (koncesija, vodno povračilo in podobno),
je lahko največ 14 % njegovega prihodka iz prodaje električne
energije.
(4) Plačevanje koncesije za posamezno HE se začne
s pričetkom proizvodnje električne energije, to je z dnem
pravnomočnosti odločbe o pričetku poskusnega obratovanja
posamezne HE ali z dnem, ko je bilo za posamezno HE izdano uporabno dovoljenje, kadar za to HE ni bila predhodno
izdana odločba o poskusnem obratovanju.
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(5) Plačila za koncesijo so prihodki proračuna Republike
Slovenije in proračuna občine, na območju katere se nahaja
bruto padec vodnega toka Spodnje Save, za katerega izkoriščanje je podeljena koncesija. Plačilo za koncesijo se med
Republiko Slovenijo in lokalno skupnostjo razdeli v razmerju
60:40 v korist lokalne skupnosti. Prihodki proračuna Republike
Slovenije iz prejšnjega stavka so prihodki Sklada za vode po
zakonu, ki ureja vode.
(6) Prihodki iz plačila za koncesijo, ki pripadajo lokalni
skupnosti na podlagi prejšnjega odstavka, se štejejo kot sredstva za financiranje infrastrukturnih projektov v lokalni skupnosti in se ne vštevajo v primerno porabo. Te prihodke iz plačila
za koncesijo pridobi lokalna skupnost namesto nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča oziroma drugega nepremičninskega davka.
(7) Koncesionar mora Agenciji Republike Slovenije za
okolje do 31. marca tekočega leta posredovati vse podatke,
potrebne za izračun višine plačila za koncesijo za preteklo leto
skupaj z nerevidiranim poročilom o delu s finančnimi izkazi za
preteklo leto.
6. člen
(koncesijska pogodba)
(1) Za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje
Save sklene koncedent pod pogoji tega zakona eno koncesijsko pogodbo za celotno verigo HE na Spodnji Savi. V primeru prenosa koncesije, pri čemer je to lahko le s soglasjem
koncedenta se med novim koncesionarjem in koncedentom
sklene koncesijska pogodba z enakimi pravicami in obveznostmi strank, kot jih je urejala koncesijska pogodba s prejšnjim
koncesionarjem.
(2) Koncesijska pogodba mora vsebovati najmanj:
– predmet koncesije;
– tehnične parametre HE s pogoji obratovanja;
– rok za začetek izvajanja koncesije in posledice njegove
prekoračitve;
– pravice in obveznosti koncesionarja;
– pravice in obveznosti koncedenta;
– način in roke plačila za koncesijo;
– delitveno razmerje za plačilo dela koncesije za HE, ki
so locirane v dveh ali več lokalnih skupnostih;
– pogoje za uporabo in vzdrževanje objektov vodne infrastrukture na vplivnem območju koncesije;
– način izvajanja nadzora, ki ga opravlja koncedent;
– pogodbene sankcije zaradi neizvajanja koncesije ali
zaradi njenega izvrševanja v nasprotju s pogodbo;
– medsebojna razmerja v zvezi z morebitno škodo, povzročeno z izvajanjem koncesije;
– pravice in obveznosti koncesionarja in koncedenta ob
spremenjenih in nepredvidljivih okoliščinah;
– čas trajanja koncesije ter pogoje in način njenega morebitnega podaljšanja;
– določbe o spremembah koncesijske pogodbe;
– določbe o prenehanju koncesijskega razmerja;
– način odplačnega prehoda neamortiziranih objektov in
naprav energetskih ureditev ter vodnih objektov, zgrajenih za
namen izvajanja koncesije, v brezhibnem stanju skladno s tehničnimi predpisi za obratovanje in vzdrževanje elektroenergetskih postrojev in obratovalnimi predpisi ter prostih vseh bremen
v last koncedenta po prenehanju koncesijskega razmerja;
– določbe o reševanju sporov;
– pogoje odkupa koncesije.
(3) Koncesijsko pogodbo oziroma anekse k pogodbi v
imenu koncedenta sklene s koncesionarjem vlada, pri čemer
morata koncedent in koncesionar pred podpisom z lokalnimi
skupnostmi na območju koncesije uskladiti pripombe, ki so jih
le te podale. Družba, kateri je podeljena koncesija za druge HE
in ki upravlja in vzdržuje druge HE na Spodnji Savi, mora imeti
za izvajanje pravic in obveznosti iz koncesijskega razmerja poslovni sedež v statistični regiji Posavje. Poslovni sedež obsega
poslovne prostore za izvajanje pravic in obveznosti iz konce-
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sijskega razmerja, v katerih zaposleni pri koncesionarju drugih
HE dejansko delajo pri izvajanju teh pravic in obveznosti.
(4) V koncesijski pogodbi se uredijo med koncedentom
in koncesionarjem tudi razmerja v zvezi z izvedbo ureditev
vodne infrastrukture, ureditev državne ter lokalne infrastrukture ter vzdrževanjem objektov in infrastrukture iz 2. člena tega
zakona.
(5) Po zaključku izvedbe, to je pred izdajo dovoljenja o
poskusnem obratovanju oziroma, če le-to za posamezno HE ni
bilo izdano, uporabnega dovoljenja, se kot vsakokratni aneks
h koncesijski pogodbi doda priloga, ki vsebuje popis državne,
lokalne, vodne in energetske infrastrukture na vplivnem območju posamezne HE iz 2. člena tega zakona.
(6) Za vprašanja v zvezi s sklenitvijo koncesijske pogodbe, ki jih ta zakon ne ureja, se smiselno uporabljata zakon, ki
ureja vode in zakon, ki ureja javno-zasebno partnerstvo.
7. člen
(stvarne pravice in pridobivanje zemljišč)
(1) Zemljišča v območju koncesije in zemljišča v vplivnem
območju koncesije, ki so v skladu z državnim prostorskim načrtom potrebna za gradnjo objektov iz 1., 2., 4., 5., 6. in 7. točke
2. člena tega zakona, pridobi koncedent, katerega pri sklepanju
pravnih poslov in v postopkih pridobivanja zemljišč zastopa izvajalec gospodarske javne službe iz 12. člena tega zakona. Za
pridobivanje zemljišč, ki so potrebna v skladu s tem zakonom
in sprejetimi prostorskimi akti, se uporabljajo določbe zakona,
ki urejajo posege v prostor na področju energetike.
(2) Republika Slovenija mora na zemljiščih, ki so v njeni
lasti in so potrebna za gradnjo objektov in naprav za izvajanje
koncesije, ustanoviti stavbno in služnostno pravico za čas
trajanja koncesije. V primeru, da se čas trajanja koncesije v
skladu s 3. členom tega zakona podaljša, se temu primerno
podaljša tudi trajanje stavbne in služnostne pravice. Ob prenehanju stavbne pravice, ki je neodplačna, koncedent kot lastnik
zemljišča imetniku stavbne pravice ne plača nadomestila.
8. člen
(vzdrževanje objektov in infrastrukture)
(1) Koncesionar mora zagotoviti redno in investicijsko
vzdrževanje vseh objektov iz 5. in 6. točke 2. člena tega zakona.
(2) Vzdrževanje objektov na vplivnem območju koncesije
zagotavljata koncesionar in koncedent vsak za svoj del, v skladu s Programom izvedbe objektov vodne, državne in lokalne
infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v
nedeljivem razmerju (v nadaljnjem besedilu: program izvedbe),
ki ga sprejme vlada na podlagi koncesijske pogodbe za vsako
HE posebej.
(3) Koncedent in koncesionar morata kot dobra gospodarja skleniti s prvovrstno zavarovalnico zavarovalne pogodbe za
zavarovanje rizikov, ki so povezani z izvrševanjem dejavnosti
iz tega zakona, vsak za objekte, ki so v njegovi lasti.
9. člen
(ureditve vodne infrastrukture ter državne
in lokalne infrastrukture)
(1) Izvedba ureditev vodne infrastrukture in ureditev državne ter lokalne infrastrukture na območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save mora biti skladna s pogoji in v obsegu
iz državnega prostorskega načrta, pripravljenega skladno s
predpisi o urejanju prostora in naselij, katerega javno razgrne
in sprejme vlada praviloma za območje vsake HE na Spodnji
Savi posebej.
(2) Predlagatelj in investitor za izdelavo državnih prostorskih načrtov za izvedbo ureditev na območju energetskega
izkoriščanja Spodnje Save je ministrstvo, pristojno za energetiko.
(3) Program priprave državnega prostorskega načrta za
ureditve na območju posamezne HE sprejme minister, pristojen
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za okolje in prostor, ki vodi tudi postopek sprejemanja državnega prostorskega načrta.
10. člen
(postopnost izvedbe ureditev objektov vodne,
državne in lokalne infrastrukture)
(1) V državnem prostorskem načrtu je za vsako HE posebej določena tudi postopnost izvedbe ureditev objektov vodne,
državne in lokalne infrastrukture. Cela veriga HE mora biti
zgrajena najkasneje do konca leta 2016, uporabno dovoljenje
pa pridobljeno do konca leta 2017.
(2) S programom izvedbe se določijo vrstni red prednostnih nalog, viri sredstev za njihovo izvedbo ter dinamika
in obseg uresničitve posameznih nalog v planskem obdobju.
Program izvedbe mora vsebovati poleg tehnično tehnološkega
opisa posameznih ureditev in vrednosti del tudi pregled del, ki
jih ne bo izvedel koncesionar.
(3) Program izvedbe iz drugega odstavka 8. člena tega
zakona pripravita koncesionar in izvajalec gospodarske javne službe iz 12. člena tega zakona, za njegovo pripravo za
obravnavo na vladi pa je odgovorno ministrstvo, pristojno za
okolje in prostor, in ob soglasju pristojnega organa tiste lokalne
skupnosti, ki se nahaja na območju, na katerega se nanaša
program izvedbe.
11. člen
(sredstva in izvedba ter povračilo stroškov
in škode na vplivnem območju koncesije)
(1) Sredstva za izvedbo ureditev objektov vodne infrastrukture, vključno z nakupom vseh zemljišč, potrebnih za za
gradnjo objektov iz 2. člena tega zakona, ter sredstva za državno in lokalno infrastrukturo, potrebno zaradi gradnje objektov
vodne infrastrukture, se zagotavljajo iz sredstev Sklada za
vode v skladu z zakonom, ki ureja vode.
(2) Sredstva za izvedbo objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju HE Brežice in Mokrice, to sta
oba akumulacijska bazena v celoti s spremljajočimi in pomožnimi objekti, z nadomestnimi habitati ter sanacijami vpliva dviga
podtalnice, ter sredstva za državno in lokalno infrastrukturo,
potrebno zaradi gradnje objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju vključno z daljnovodi, se zagotavljajo iz proračunskega Sklada za podnebne spremembe,
ustanovljenega v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
(3) Sredstva proračunskega Sklada za podnebne spremembe se za namene iz prejšnjega odstavka dodelijo pod
naslednjimi pogoji:
– sredstva se dodelijo v obdobju 2013-2016 za vsako
proračunsko leto posebej,
– v nobenem proračunskem letu dodeljena sredstva ne
presegajo 50 % prilivov prodaje emisijskih pravic v okviru sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti, ki pripadajo v skladu z določbami Direktive
2009/29/ES državnemu proračunu Slovenije.
(4) Višina dodeljenih sredstev iz prejšnjega odstavka se
za vsako proračunsko leto določi na podlagi programa izvedbe
za izvedbo infrastrukturnih ureditev iz prvega odstavka tega
člena, in načrta prilivov Sklada za podnebne spremembe od
prodaje emisijskih pravic za to proračunsko leto.
(5) Sredstva za izvedbo posegov v Nuklearni elektrarni Krško, ki so posledica izgradnje HE Brežice, zagotovi koncesionar.
12. člen
(izvajalec gospodarske javne službe)
(1) Obveznost koncedenta v zvezi z izvedbo ureditev vodne infrastrukture, objektov vodne in energetske infrastrukture
v nedeljivem razmerju ter državne in lokalne infrastrukture na
vplivnem območju HE se zagotovi z izvajalcem gospodarske
javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save. Izvajalec gospodarske javne
službe iz tega člena je gospodarska družba s 100-odstotnim
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kapitalskim deležem Republike Slovenije. Za kapitalski delež iz prejšnjega stavka se ne uporabljajo določbe Zakona o
upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 38/10 in 18/11), pač pa ustanoviteljske pravice v imenu
Republike Slovenije izvršuje vlada. Direktorja na podlagi javnega razpisa in na predlog nadzornega sveta imenuje vlada,
ki sprejme tudi letno poročilo in program dela te gospodarske
družbe pri izvedbi ureditev vodne infrastrukture ter državne in
lokalne infrastrukture na vplivnem območju koncesije.
(2) Način in pogoje izvajanja javne službe iz prejšnjega
odstavka se uredi z uredbo.
(3) S koncesijsko pogodbo se podrobneje uredi način in
obseg sodelovanja koncesionarja z izvajalcem gospodarske
javne službe iz prvega odstavka tega člena.
13. člen
(roki za izvedbo infrastrukturnih ureditev)
(1) Izvedba ureditev objektov vodne infrastrukture, objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju
in ureditev državne in lokalne infrastrukture se lahko prične
potem, ko vlada sprejme program izvedbe po predhodnem
soglasju lokalnih skupnosti Posavja. Program izvedbe vlada
sprejme v rokih, ki zagotavljajo nemoteno izvajanje del po
terminskem planu, ki izhaja iz programa izvedbe.
(2) Koncesionar mora zagotoviti, da se strokovne podlage,
ki so povezane z izgradnjo in vplivi HE in so potrebne za pripravo
vsakega novega državnega prostorskega načrta, izdelajo pravočasno. Strokovne podlage za vodno in državno infrastrukturo ter
pravočasnost njihove priprave zagotovi koncedent.
(3) Izvedba ureditev objektov vodne infrastrukture, objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju
ter ureditev državne in lokalne infrastrukture na območju posamezne HE mora biti zaključena najkasneje do tehničnega
pregleda objektov energetske ureditve.
14. člen
(prenehanje koncesije)
(1) Koncesija preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe v skladu s tem
zakonom;
– z odvzemom koncesije in to ne glede na določbe koncesijske pogodbe, če koncesionar ne prične izvajati koncesije
v določenem roku, zaradi ponovljenih, hudih in dokumentiranih
primerov kršitev v vodnem soglasju oziroma dovoljenju določenega vodnega režima ali ob stečaju koncesionarja. V primerih
odvzema koncesije iz prejšnjega stavka koncedent povrne
koncesionarju vložena sredstva, ki jih je koncesionar vložil v
gradnjo objektov in naprav, nujno potrebnih za proizvodnjo
električne energije.
(2) Za vprašanja v zvezi s prenehanjem koncesijske pogodbe in prenehanjem koncesijskega razmerja, ki niso urejena
s tem zakonom, se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki
ureja gospodarske javne službe, zakona, ki ureja vode in zakona, ki ureja javno-zasebno partnerstvo.
15. člen
(javna korist za gradnjo objektov)
Gradnja objektov iz 1., 2., 4., 5., 6. in 7. točke 2. člena
tega zakona, kot so določeni z državnim prostorskim načrtom,
je v javno korist.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Koncesijsko pogodbo iz 6. člena tega zakona je treba
uskladiti s tem zakonom v obliki aneksa h koncesijski pogodbi v
roku šestih mesecev od uveljavitve tega zakona. Do uskladitve
koncesijske pogodbe se uporabljajo določila veljavne koncesijske pogodbe, pri čemer se v primeru neskladja s tem zakonom
uporabljajo določbe tega zakona.
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17. člen
(1) Posamezni že sprejeti programi izvedbe se izvajajo po
predpisih, veljavnih pred uveljavitvijo tega zakona.
(2) Če od uveljavitve tega zakona pa do 31. 12. 2013
ne bodo zagotovljena zadostna sredstva za financiranje infrastrukturnih objektov iz 6. točke 2. člena tega zakona pri
izgradnji HE na spodnji Savi, ki se bodo v skladu z določbami
tega zakona financirali iz Sklada za podnebne spremembe, se
morebitna manjkajoča sredstva zagotovijo iz Sklada za vode
ali iz drugih proračunskih virov.
18. člen
Izvedba ureditev se nadaljuje po določbah veljavnih predpisov o lokacijskem načrtovanju za hidroelektrarno Vrhovo, Uredbe
o državnem lokacijskem načrtu hidroelektrarne Boštanj (Uradni
list SRS, št. 19/90, Uradni list RS, št. 110/02 – ZureP-1 in 59/03),
Uredbe o državne, lokacijskem načrtu za hidroelektrarno Blanca
(Uradni list RS, št. 61/05, 101/05 in 33/07 – ZPNačrt) in Uredbe
o državnem lokacijskem načrtu za hidroelektrarno Krško (Uradni
list RS, št. 103/06 in 33/07 – ZPNačrt).
19. člen
Izvajalec javne službe iz 12. člena tega zakona se najkasneje po dokončanju izvedbe ureditev HE Mokrice preoblikuje
v notranjega izvajalca države za izvajanje nalog priprave in
vodenja investicijskih projektov na področju vodne in druge
državne infrastrukture na vplivnem območju koncesij.
20. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati Zakon
o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala
Spodnje Save (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno
besedilo in 91/07).
21. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 320-05/11-8/19
Ljubljana, dne 19. oktobra 2011
EPA 1929-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Ljubo Germič l.r.
Predsednik

3717.

Zakon o vrednotenju in priznavanju
izobraževanja (ZVPI)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o vrednotenju
in priznavanju izobraževanja (ZVPI)
Razglašam Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije
na seji 19. oktobra 2011.
Št. 003-02-9/2011-20
Ljubljana, dne 27. oktobra 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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ZAKON
O VREDNOTENJU IN PRIZNAVANJU
IZOBRAŽEVANJA (ZVPI)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon ureja vrednotenje izobraževanja in določa organ
za vrednotenje izobraževanja. Zakon ureja tudi postopek, merila in določa organ priznavanja tujega izobraževanja za namen
nadaljevanja izobraževanja, razen za vključevanje šoloobveznih otrok s tujimi listinami o izobraževanju v osnovnošolsko
izobraževanje.
2. člen
(opredelitev pojmov)
Posamezni pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
– ENIC-NARIC sta mreži informacijskih centrov, ki se na
nacionalni ravni ukvarjajo s priznavanjem izobraževanja, pri
čemer mreža ENIC (European Network of Information Centres)
povezuje informacijske centre držav, vključenih v Svet Evrope
in UNESCO/CEPES, mreža NARIC (National Academic Recognition Information Centres) pa deluje na pobudo Evropske komisije in jo sestavljajo informacijski centri držav članic Evropske
unije in nekaterih drugih držav;
– izobraževalna institucija je šola oziroma druga vzgojnoizobraževalna organizacija, visokošolski zavod oziroma druga
institucija, ki jo pristojni organi države izvora izobraževanja
priznavajo kot izobraževalno institucijo, ki spada v njen šolski
sistem po posameznih vrstah izobraževanja;
– listina o izobraževanju je spričevalo, diploma ali druga listina, s katero imetnik oziroma imetnica (v nadaljnjem besedilu:
imetnik) izkazuje opravljeno izobraževanje, ki ga pristojni organ
države izvora listine o izobraževanju priznava kot izobraževanje, ki je del njenega šolskega sistema; listina o izobraževanju
je lahko listina o v celoti opravljenem izobraževanju ali listina o
deloma opravljenem izobraževanju;
– listina o deloma opravljenem izobraževanju je listina, s
katero imetnik izkazuje opravljen del izobraževalnega programa za pridobitev listine o v celoti opravljenem izobraževanju
oziroma pridobljenih študijskih kreditnih točkah, opravljenih razredih, letnikih, semestrih, izpitih, modulih po tem programu;
– listina o v celoti opravljenem izobraževanju je listina, s katero imetnik izkazuje uspešno zaključen izobraževalni program;
– področje oziroma smer izobraževanja so učne oziroma
študijske vsebine, ki se navezujejo na posamezno stroko, znanstveno ali umetniško disciplino oziroma njen del in ki strokovno
ali splošnoizobraževalno opredeljujejo program izobraževanja,
in sta razvidna iz listin o izobraževanju;
– priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: priznavanje izobraževanja)
je postopek, v katerem se na podlagi v tujini opravljenega
izobraževanja odloči o posameznikovi pravici do prijave in
obravnave v postopkih zaradi nadaljevanja izobraževanja na
izobraževalnih institucijah v Republiki Sloveniji;
– status izobraževalne institucije in izobraževalnega programa je akreditacija oziroma drug izid postopka, s katerim
država izvora listine o izobraževanju vrednoti kakovost izobraževalne institucije in izobraževalnega programa, tako da ugotavlja izpolnjevanje minimalnih standardov kakovosti na področju
vzgoje in izobraževanja v skladu z nacionalno zakonodajo. V
primeru transnacionalnega izobraževanja, ki se nanaša na vse
oblike in načine izobraževanja, pri katerem se javno veljavni izobraževalni program v celoti ali njegovi posamezni deli izvajajo
v drugi državi, kot je sedež nosilca izobraževalnega programa,
pa poleg navedenega predstavlja tudi informacijo o izvajanju v
državi oziroma državah, v katerih se izobraževanje izvaja;
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– tuja listina o izobraževanju je listina o izobraževanju, s
katero imetnik listine izkazuje uspešno opravljeno v celoti ali
deloma opravljeno tuje izobraževanje;
– vrednotenje izobraževanja je postopek, v katerem se
o opravljenem izobraževanju, ki se izkazuje z listino o izobraževanju, izda mnenje o različnih elementih izobraževanja,
določenih v 8. členu tega zakona;
– vrsta izobraževanja je primarno, sekundarno oziroma
terciarno izobraževanje v skladu s sistemom izobraževanja
države izvora listine o izobraževanju.
3. člen
(mednarodni sporazumi)
Določbe tega zakona se pri vrednotenju izobraževanja in
v postopku priznavanja izobraževanja smiselno uporabljajo tudi
v primeru dvostranskih mednarodnih sporazumov, sklenjenih
med Republiko Slovenijo in drugo državo, za priznavanje izobraževanja in listin, ki so predmet teh sporazumov.
II. VREDNOTENJE IZOBRAŽEVANJA
4. člen
(organ vrednotenja izobraževanja)
(1) Organ vrednotenja izobraževanja je ENIC-NARIC
center, ki je v skladu z Zakonom o ratifikaciji Konvencije o
priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji (Uradni
list RS, – Mednarodne pogodbe, št. 14/99) nacionalni informacijski center in deluje v okviru ministrstva, pristojnega za
visoko šolstvo.
(2) ENIC-NARIC center zbira in posreduje informacije o
slovenskem in tujih sistemih izobraževanja ter je vključen v
mrežo nacionalnih ENIC-NARIC centrov.
(3) ENIC-NARIC center uporablja svoj žig.
5. člen
(predmet vrednotenja izobraževanja)
(1) Predmet vrednotenja izobraževanja je izobraževanje,
ki se dokazuje z listino o v celoti opravljenem izobraževanju,
in sicer s:
– tujo listino o izobraževanju,
– slovensko listino o izobraževanju,
– listino o izobraževanju, izdano pred 25. junijem 1991 v
nekdanjih republikah Socialistične federativne republike Jugoslavije, ali dvojnikom listine o izobraževanju, iz katere je razvidno, da je bil izvirnik listine izdan pred 25. junijem 1991.
(2) Izobraževalna institucija lahko v postopkih priznavanja izobraževanja zaprosi za vrednotenje tuje listine o v celoti
opravljenem izobraževanju oziroma o deloma opravljenem izobraževanju.
(3) Predmet vrednotenja izobraževanja ni izobraževanje,
ki se izkazuje z listino o v celoti opravljenem izobraževanju na
terciarnem izobraževanju, če traja manj kot en semester oziroma pol leta, oziroma je ovrednoteno z manj kot 30 kreditnimi
točkami po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu ECTS.
(4) Predmet vrednotenja izobraževanja ni izobraževanje,
ki se izkazuje z dokazili o zaključenih jezikovnih, računalniških
in drugih tečajih, strokovnih izpitih, poklicnih kvalifikacijah ter
drugih poklicnih in strokovnih usposabljanjih.
6. člen
(narava mnenja)
V postopku vrednotenja izobraževanja se izda mnenje, ki
je informativno-svetovalne narave.
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(v nadaljnjem besedilu: prosilec), ki je lahko imetnik listine o
izobraževanju ali fizična ali pravna oseba, ki predloži soglasje
imetnika listine o izobraževanju.
(2) Dokumentacijo, ki jo je treba priložiti vlogi, določi
minister oziroma ministrica (v nadaljnjem besedilu: minister),
pristojen za visoko šolstvo.
(3) Če ENIC-NARIC center na podlagi vloge in priložene dokumentacije ter drugih virov informacij ne more izdati
mnenja z vsemi elementi, določenimi v 8. členu tega zakona,
pozove prosilca k dopolnitvi vloge in določi rok za dopolnitev.
Če prosilec vloge ne dopolni oziroma je ne dopolni v celoti,
ENIC-NARIC center izda mnenje o tistih elementih izobraževanja, ki so razvidni iz vloge in dokumentacije.
(4) ENIC-NARIC center izda mnenje prosilcu v dveh mesecih od prejema popolne vloge ali od izteka roka za dopolnitev
iz prejšnjega odstavka.
(5) Kadar se zahteva vrednotenje izobraževanja iz tretjega in četrtega odstavka 5. člena ali ko ne gre za izobraževanje,
ki se izkazuje z listino o v celoti opravljenem izobraževanju,
ENIC-NARIC center vrne dokumentacijo in prosilca z obvestilom seznani, da tovrstno izobraževanje ni predmet vrednotenja
v skladu s tem zakonom.
(6) Kadar se zahteva vrednotenje izobraževanja, ki se
izkazuje z listino o izobraževanju, ki je že bilo predmet vrednotenja, ENIC-NARIC center prosilca z obvestilom seznani,
da izobraževanje ni predmet vrednotenja, razen v primeru, ko
prosilec predloži nove informacije v smislu tretje, četrte, pete
in šeste alineje 8. člena tega zakona.
(7) Vsi dokumenti v postopku vrednotenja izobraževanja,
vključno z izdanim mnenjem, se vročajo prosilcu priporočeno
s povratnico.
(8) Kadar se v mnenju ugotovi očitna pisna ali številčna
napaka ali pomota, ENIC-NARIC center po uradni dolžnosti ali
na predlog prosilca sam ustrezno popravi napako, tako da izda
popravljeno, novo mnenje, s katerim nadomesti prejšnje.
8. člen
(vsebina mnenja)
Mnenje ENIC-NARIC centra vsebuje naslednje:
– osebno ime imetnika listine o izobraževanju,
– informacije o listini o izobraževanju,
– informacije o statusu izobraževalne institucije in izobraževalnega programa,
– informacije o opravljenem izobraževanju, o področju
oziroma smeri izobraževanja in o njegovi umeščenosti v državi
izvora,
– informacije o pridobljenem naslovu, nazivu oziroma
poimenovanju stopnje izobraževanja ali izobraževalnega programa v državi izvora,
– informacije o pravicah, ki iz izobraževanja izhajajo v
državi izvora,
– kratek opis sistema izobraževanja v državi izvora in
– informacije o primerljivosti izobraževanja, ki se dokazuje
s tujimi listinami o izobraževanju, s slovenskim izobraževanjem,
ki se opravi na podlagi primerjave informacij o tujem izobraževanju iz tega odstavka in informacij o izobraževalnem sistemu
v Republiki Sloveniji, ali o primerljivosti izobraževanja, ki se
dokazuje z listinami iz druge in tretje alineje prvega odstavka
5. člena tega zakona, z izobraževanjem, ki poteka v skladu
z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji glede na vrsto
izobraževanja.
(2) Če določenih informacij o posameznih elementih iz
prejšnjega odstavka ni mogoče ugotoviti, ENIC-NARIC center
v mnenju navede, katerih od zgoraj navedenih elementov ni
mogoče podati.

7. člen

9. člen

(vrednotenje izobraževanja)

(ugovor)

(1) Za izdajo mnenja iz prejšnjega člena tega zakona
lahko pri ENIC-NARIC centru zaprosi prosilec oziroma prosilka

(1) Če se prosilec z izdanim mnenjem ne strinja, lahko
pri ENIC-NARIC centru v petnajstih dneh od njegove vročitve
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poda pisni ugovor z obrazložitvijo in morebitnimi novimi dokazili
zoper elemente iz prvega odstavka prejšnjega člena.
(2) Prosilec lahko vloži pisni ugovor tudi v primeru, da
ENIC-NARIC center ne izda mnenja v roku, določenem v četrtem odstavku 7. člena tega zakona.
(3) ENIC-NARIC center lahko v ugovornem postopku
iz prejšnjega odstavka pred sklicem komisije izda mnenje.
Zoper izdano mnenje ima prosilec možnost ugovora iz prvega
odstavka tega člena.
(4) O ugovoru zoper izdano mnenje presoja komisija, ki jo
s sklepom imenuje minister, pristojen za visoko šolstvo. Komisijo sestavljajo predsednik komisije in dva člana. Za predsednika
komisije je imenovan predstavnik ENIC-NARIC centra, ki ni
sodeloval v postopku izdaje mnenja, ki je predmet ugovora. Za
člana komisije sta imenovana:
– predstavnik ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo oziroma predstavnik ministrstva, pristojnega za šolstvo in šport, glede
na vrsto izobraževanja, ki jo izkazuje listina o izobraževanju in
– predstavnik evropskega informacijskega omrežja za
izmenjavo podatkov o izobraževanju Eurydice.
(5) Minister, pristojen za visoko šolstvo, lahko s poslovnikom podrobneje določi način dela komisije.
(6) Komisija iz četrtega odstavka tega člena v dveh mesecih od vložitve ugovora presodi o ugovoru. Komisija o svoji
presoji obvesti ENIC-NARIC center z napotilom, da prosilca
obvesti, da je ugovor zavrnjen v skladu s presojo komisije, ker
se ne strinja z navedbami v ugovoru, in mnenje potrdi, ali z napotilom, da ENIC-NARIC center mnenje spremeni ali dopolni,
ker je komisija ugovoru ugodila in presodila, glede česa je treba
mnenje dopolniti ali spremeniti. ENIC-NARIC center je vezan
na napotilo komisije.
(7) ENIC-NARIC center izda obvestilo o potrditvi že izdanega mnenja oziroma dopolnjeno ali spremenjeno mnenje v
enem mesecu od prejema presoje komisije. Ponoven ugovor
ni možen.
(8) Če je ugovor iz prvega odstavka tega člena vložen po
preteku petnajstdnevnega roka, ENIC-NARIC center prosilca
obvesti, da ugovor ni možen.
III. PRIZNAVANJE IZOBRAŽEVANJA
10. člen
(priznavanje izobraževanja)
(1) V postopku priznavanja izobraževanja se odloči o
posameznikovi pravici do dostopa, prijave in obravnave v postopkih vpisa pri nadaljevanju izobraževanja na izobraževalni
instituciji v Republiki Sloveniji.
(2) Izobraževalna institucija na podlagi odločbe iz prejšnjega odstavka tega člena in na podlagi predpisov, ki v Republiki Sloveniji urejajo vpise, prestope oziroma prehode med
izobraževalnimi programi, ugotovi izpolnjevanje vpisnih pogojev oziroma pogojev za prehod v izobraževalni program glede
na zahtevek imetnika listine.
11. člen
(organ priznavanja izobraževanja)
Organ priznavanja izobraževanja so izobraževalne institucije.
12. člen
(predmet priznavanja izobraževanja)
Predmet priznavanja izobraževanja je izobraževanje, ki
se izkazuje s tujo listino o izobraževanju.
13. člen
(vlagatelj)
Za priznavanje izobraževanja v Republiki Sloveniji lahko
zaprosi vlagatelj oziroma vlagateljica (v nadaljnjem besedilu:
vlagatelj), ki je imetnik listine o izobraževanju oziroma njegov
zakoniti zastopnik.
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14. člen
(postopek)
(1) Postopek priznavanja izobraževanja se začne na
zahtevo vlagatelja, ki jo vloži na predpisanem obrazcu pri
izobraževalni instituciji v Republiki Sloveniji, na kateri želi
nadaljevati izobraževanje.
(2) Obrazec in dokumentacijo, ki jo mora vlagatelj priložiti v postopku priznavanja izobraževanja, določi minister,
pristojen za visoko šolstvo.
(3) Če se v postopku priznavanja izobraževanja dvomi
o izvirnosti listine o izobraževanju, se preveri izvirnost pri
izdajatelju listine o izobraževanju oziroma pristojnem organu
države izvora listine o izobraževanju.
(4) V postopku priznavanja izobraževanja se z vsebinsko
primerjavo meril iz 16. člena tega zakona preveri umeščenost
tujega izobraževanja v državi izvora in ugotovi izpolnjevanje
pogojev za dostop do želenega izobraževalnega programa.
(5) Če gre za deloma opravljeno izobraževanje, se ugotovi opravljeni del izobraževalnega programa, v katerem želi
vlagatelj nadaljevati izobraževanje v Republiki Sloveniji.
(6) Izobraževalna institucija izda odločbo in jo vroči
vlagatelju najpozneje v dveh mesecih od dneva prejema
popolne vloge.
(7) Če tuji v celoti opravljen izobraževalni program izkazuje v primerjavi s slovenskim izobraževalnim programom
bistvene razlike v obsegu in stopnji zaključenega izobraževalnega programa, se lahko vlagatelju omogoči nadaljevanje
izobraževanja, kot da bi imel listino o deloma opravljenem
izobraževanju.
15. člen
(pritožba zoper odločbo)
Zoper odločbo, izdano v postopku priznavanja izobraževanja, je v osmih dneh od prejema odločbe dovoljena pritožba
pri izobraževalni instituciji.
16. člen
(merila)
(1) V postopku priznavanja izobraževanja v skladu s
tem zakonom se poleg mednarodnih načel na tem področju
smiselno uporabljajo naslednja merila:
– sistem šolanja,
– izobraževalni program, predmetnik oziroma učni načrt,
– učni dosežki,
– trajanje izobraževanja,
– pravice, ki iz izobraževanja izhajajo.
(2) Organ priznavanja izobraževanja lahko glede na
vrsto izobraževanja pri odločanju upošteva tudi druge okoliščine, pomembne za priznavanje, kot so na primer: starost
imetnika listine o izobraževanju, znanje jezika, število doseženih kreditnih točk, umestitev izobraževanja v državi izvora,
izjemni dosežki s področja izobraževanja.
17. člen
(pooblaščena oseba)
Izobraževalne institucije pooblastijo osebo za vodenje
postopkov priznavanja v skladu s tem zakonom in o tem v
tridesetih dneh od izdaje pooblastila obvestijo ENIC-NARIC
center.
IV. STROKOVNA PODPORA
18. člen
(strokovna podpora ENIC-NARIC centru
in izobraževalnim institucijam)
Ministrstvi, pristojni za osnovno, srednje, višješolsko in
visokošolsko izobraževanje zagotavljata strokovno podporo
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ENIC-NARIC centru in izobraževalnim institucijam pri izvajanju nalog iz tega zakona.
V. UPORABA TUJEGA NAZIVA OZIROMA NASLOVA
19. člen
(uporaba tujega naslova, naziva oziroma poimenovanja
stopnje izobraževanja ali izobraževalnega programa)
(1) Imetnik tuje listine o izobraževanju, ki si je pridobil
tuji naziv oziroma naslov, lahko tega uporablja v Republiki
Sloveniji v izvorni obliki v skladu s predpisi države izvora listine o izobraževanju oziroma v njegovi transkripciji. Tuji naziv
oziroma naslov, ki se ne prevaja v slovenski jezik, se navaja
skupaj z navedbo države izvora listine o izobraževanju, prevedeno v slovenski jezik.
(2) Določbe iz prejšnjega odstavka se uporabljajo tudi za
tuje poimenovanje stopnje izobraževanja ali izobraževalnega
programa, ki se v državi izvora uporablja na podoben način
kot tuj naslov oziroma naziv v Republiki Sloveniji.
VI. LEGALIZACIJA LISTINE O IZOBRAŽEVANJU
20. člen
(legalizacija listine o izobraževanju)
(1) V postopku vrednotenja izobraževanja se v skladu s
3. členom Zakona o ratifikaciji Konvencije o odpravi potrebe
legalizacije tujih javnih listin (Uradni list FLRJ – Mednarodne
pogodbe, št. 10/62) in Zakonom o overitvi listin v mednarodnem prometu (Uradni list RS, št. 64/01) ne zahteva legalizacija.
(2) Če se v postopku vrednotenja izobraževanja dvomi o
izvirnosti listine o izobraževanju, se preveri njena izvirnost pri
izdajatelju listine o izobraževanju oziroma pristojnem organu
države izvora listine o izobraževanju.
VII. STROŠKI
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VIII. INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA
22. člen
(informacije javnega značaja)
ENIC-NARIC center na spletnih straneh v anonimizirani
obliki objavlja informacije po elementih iz izdanih mnenj iz
8. člena tega zakona kot informacije javnega značaja. Objavljene informacije javnega značaja se uporabljajo za namen
zaposlovanja in v postopkih priznavanja enako kot mnenja,
izdana na zaprosilo prosilca v skladu s tem zakonom.
IX. JAVNE EVIDENCE IN SEZNAM POOBLAŠČENIH OSEB
23. člen
(evidence)
(1) Izobraževalne institucije vodijo evidenco izdanih odločb na prvi in drugi stopnji v postopku priznavanja izobraževanja, ki obsega:
– podatke o osebi, na katero se odločba nanaša: osebno
ime, letnica rojstva, spol in državljanstvo,
– podatke o izdani odločbi: številka in datum izdaje,
– podatke o listini o izobraževanju: ime v izvorni obliki
oziroma njeni transkripciji, na podlagi katere je bila izdana
odločba, datum izdaje, država izdaje in ime institucije, ki jo je
izdala,
– podatke o izobraževalnem programu, področju oziroma
smeri, razredu, letniku, semestru, modulu, v katerega se oseba, na katero se odločba nanaša, vključuje.
(2) Podatki iz prejšnjega odstavka se zbirajo, obdelujejo,
shranjujejo in posredujejo za potrebe zagotavljanja enakopravne obravnave vlagateljev v postopkih priznavanja.
24. člen
(seznam pooblaščenih oseb)
ENIC-NARIC center vodi seznam pooblaščenih oseb za
vodenje postopka priznavanja izobraževanja na izobraževalnih
institucijah. Seznam pooblaščenih oseb vsebuje podatke o
osebnem imenu pooblaščene osebe in naziv izobraževalne
institucije.

21. člen
(stroški)
(1) Ob vložitvi vloge za vrednotenje izobraževanja prosilec plača stroške vrednotenja izobraževanja. Potrdilo o plačilu
stroškov vrednotenja izobraževanja se priloži vlogi. Če prosilec ob vložitvi vloge ne predloži potrdila, se ga pozove, da ga
predloži v petnajstih dneh od dneva prejema poziva. Višino
stroškov določi minister, pristojen za visoko šolstvo.
(2) V primerih iz petega odstavka 7. člena se že plačani
stroški ne vračajo.
(3) Za izdajo dopolnjenega ali spremenjenega mnenja iz
tretjega odstavka 9. člena tega zakona se ne plačajo dodatni
stroški.
(4) Stroškov vrednotenja izobraževanja se ne zaračunava pravnim osebam javnega prava.
(5) Stroškov vrednotenja izobraževanja so oproščeni:
– prejemniki denarne socialne pomoči po predpisih, ki
urejajo socialno varstvene prejemke,
– prejemniki varstvenega dodatka po predpisih, ki urejajo socialno varstvene prejemke,
– prejemniki nadomestila za invalidnost po predpisih, ki
urejajo varstvo odraslih telesno in duševno prizadetih oseb,
– iskalci zaposlitve, ki se v skladu s predpisom, ki ureja
trg dela, štejejo za brezposelne osebe.
(6) Status upravičenca iz prvih treh alinej prejšnjega
odstavka se dokazuje s pravnomočno odločbo pristojnega
organa, iz četrte alineje prejšnjega odstavka pa s potrdilom
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, da se oseba
vodi v evidenci brezposelnih oseb.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
(ENIC-NARIC center)
V okviru ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo, se do
začetka uporabe tega zakona sistemizira notranja organizacijska enota ENIC-NARIC center, ki je organ vrednotenja izobraževanja v skladu s tem zakonom in opravlja ostale naloge
informacijskega nacionalnega centra.
26. člen
(podzakonski predpis)
Minister, pristojen za visoko šolstvo, v 30 dneh od dneva uveljavitve tega zakona izda predpis iz drugega odstavka
7. člena in drugega odstavka 14. člena tega zakona ter določi
višino stroškov iz prvega odstavka 21. člena tega zakona.
27. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Uradni list
RS, št. 73/04), določbe prvega, drugega in tretjega odstavka
19. člena Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06) in Pravilnik o obrazcih, dokumentaciji,
stroških in načinu vodenja evidenc v postopkih priznavanja in
vrednotenja izobraževanja (Uradni list RS, št. 6/05 in 98/09),
uporabljajo pa se do začetka uporabe tega zakona.
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28. člen
(dokončanje že začetih postopkov)
Če je bila vloga vložena do začetka uporabe tega zakona,
se postopki dokončajo po dosedanjih predpisih.
29. člen
(podaljšanje uporabe predpisov, ki prenehajo veljati)
(1) Ne glede na določbe 27. člena tega zakona se zaradi
zaposlovanja v reguliranih poklicih, za katere se s predpisom
zahteva slovenski naziv poklicne oziroma strokovne izobrazbe
ali strokovni oziroma znanstveni naslov, lahko še dvanajst
mesecev od dneva začetka uporabe tega zakona vloži vloga
za ugotavljanje enakovrednosti tujega naslova s slovenskim
strokovnim naslovom oziroma znanstvenim naslovom ter tujega naziva poklicne oziroma strokovne izobrazbe s slovenskim nazivom poklicne oziroma strokovne izobrazbe. Za ta
postopek se uporabljajo 1., 2., 3. in 4. člen, prvi, drugi, šesti in
sedmi odstavek 11. člena, 12. člen, druga, četrta in peta alineja
drugega odstavka ter četrti, šesti in sedmi odstavek 17. člena
Zakona o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Uradni list
RS, št. 73/04), prvi, drugi in tretji odstavek 19. člena Zakona o
strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06)
ter 1. in 3. člen, prvi odstavek 5. člena, 6., 7., 8., 10., 11.,
12. in 13. člen Pravilnika o obrazcih, dokumentaciji, stroških in
načinu vodenja evidenc v postopkih priznavanja in vrednotenja
izobraževanja (Uradni list RS, št. 6/05 in 98/09).
(2) Za postopke priznavanja izobraževanja se za vključevanje šoloobveznih otrok do 31. 8. 2011 uporabljajo 1., 2.,
3., 4. člen, II. poglavje, 16. člen, prvi, tretji, sedmi odstavek
17. člena, 18. in 19. člen Zakona o priznavanju in vrednotenju
izobraževanja (Uradni list RS, št. 73/04) ter 1., 2., člen, prvi in
drugi odstavek 5. člena, 6., 7., 8., 9., 12. in 13. člen Pravilnika
o obrazcih, dokumentaciji, stroških in načinu vodenja evidenc
v postopkih priznavanja in vrednotenja izobraževanja (Uradni
list RS, št. 6/05 in 98/09).
(3) Vloge, vložene po poteku obdobij iz prejšnjih odstavkov, se zavržejo.
30. člen
(uveljavitev in uporaba)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne trideseti dan
po njegovi uveljavitvi.
Št. 600-01/11-10/10
Ljubljana, dne 19. oktobra 2011
EPA 2035-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Ljubo Germič l.r.
Predsednik

3718.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o množičnem vrednotenju nepremičnin
(ZMVN-A)

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 množičnem vrednotenju
nepremičnin (ZMVN-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-A), ki ga je
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sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. oktobra
2011.
Št. 003-02-9/2011-10
Ljubljana, dne 27. oktobra 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O MNOŽIČNEM VREDNOTENJU
NEPREMIČNIN (ZMVN-A)
1. člen
V Zakonu o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni
list RS, št. 50/06) se 6. člen spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
(generalno vrednotenje)
Generalno vrednotenje je oblikovanje modelov vrednotenja nepremičnin, ugotavljanje indeksov cen nepremičnin in
določanje indeksov vrednosti nepremičnin.«.
2. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
(modeli vrednotenja nepremičnin)
(1) Modeli vrednotenja nepremičnin opredeljujejo vpliv lastnosti nepremičnin na vrednost nepremičnin glede na ponudbo
in povpraševanje na trgu nepremičnin.
(2) Modeli vrednotenja nepremičnin se oblikujejo z metodami množičnega vrednotenja nepremičnin glede na ponudbo
in povpraševanje na trgu nepremičnin v času generalnega
vrednotenja nepremičnin. Modeli vrednotenja nepremičnin se
preverijo najmanj vsaka štiri leta.
(3) Za zemljišča se modeli vrednotenja oblikujejo glede
na namensko rabo zemljišč, razen za pozidana zemljišča, za
katera se modeli oblikujejo glede na dejansko rabo zemljišč.
(4) Za stavbe in dele stavb se modeli vrednotenja oblikujejo glede na dejansko rabo stavb in delov stavb.
(5) Namenska raba zemljišč je namenska raba, kot je
določena v občinskih prostorskih aktih, v skladu s predpisi, ki
urejajo prostorsko načrtovanje, razen za zemljišča za gradnjo
stavb. Zemljišča za gradnjo stavb so zemljišča, na katerih je
gradnja stavb dejansko možna in jih določi občina. Način določitve namenske rabe zemljišč za gradnjo stavb po tem zakonu
predpiše minister, pristojen za okolje in prostor.
(6) Modeli vrednotenja nepremičnin so določeni z:
1. vrednostno cono,
2. vrednostno ravnjo,
3. načinom izračuna vrednosti in
4. podatki o nepremičninah, ki se uporabijo za izračun
vrednosti nepremičnin.
(7) Vrednostne cone določajo območja, na katerih imajo
nepremičnine z enakimi lastnostmi enako vrednost.
(8) Vrednostne ravni določajo vrednostne razrede, ki se
oblikujejo na podlagi referenčne nepremičnine. Referenčna
nepremičnina je nepremičnina, ki se kot osnova uporablja pri
oblikovanju modelov vrednotenja nepremičnin. Vsaki vrednostni coni se določi ena vrednostna raven.
(9) Način izračuna vrednosti v obliki enačb, tabel, točkovnikov, faktorjev ali grafov določa uporabo vrednostnih con in
vrednostnih ravni ter upoštevanje podatkov o nepremičninah
za izračun vrednosti.
(10) Podatki o nepremičninah, ki se uporabijo za izračun
vrednosti, so podatki o lastnostih nepremičnin, ki se vodijo v
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registru nepremičnin in so razvrščeni v naslednje skupine
podatkov:
– podatki o lastnostih parcele: podatki o lokaciji, površini,
rabi, boniteti, zemljišču pod stavbo in drugi podatki o parceli,
– podatki o lastnostih stavbe: podatki o lokaciji, površini,
rabi, finalni obdelavi, inštalacijah, vzdrževanju stavbe in drugi
podatki o stavbi,
– podatki o lastnostih dela stavbe: podatki o lokaciji,
površini, rabi, finalni obdelavi, inštalacijah, vzdrževanju stavbe
in drugi podatki o delu stavbe,
– podatki o lastnostih nepremičnin, namenjenih opravljanju dejavnosti: podatki o lokaciji, velikosti, dejanski oziroma
namenski rabi, letu zgraditve, vzdrževanju, inštalacijah, finalni
obdelavi in proizvodnji ter drugi podatki o dejavnosti.
(11) Podrobnejše podatke o lastnostih nepremičnin za
skupine podatkov iz prejšnjega odstavka predpiše Vlada Republike Slovenije.
3. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
(poskusni izračun vrednosti)
(1) Na podlagi predloga modelov vrednotenja, usklajenega z občinami, ministrstvo, pristojno za evidentiranje nepremičnin, izvede poskusni izračun vrednosti za nepremičnine,
evidentirane v registru nepremičnin, ki so predmet oblikovanja
modelov vrednotenja nepremičnin v postopku generalnega
vrednotenja, in o tem z obvestilom seznani lastnike nepremičnin.
(2) Obvestilo o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnine vsebuje:
1. podatke o identifikacijskih oznakah zemljišč, stavb in
delov stavb,
2. podatke o uporabljenih predlogih modelov vrednotenja
nepremičnin,
3. podatek o poskusno izračunani vrednosti nepremičnine in
4. navodilo o načinu in obliki pošiljanja pripomb.
(3) Obvestilo o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnine se pošlje lastniku nepremičnine po pošti.
(4) Če je lastnik nepremičnine neznan ali če je naslov
osebe, ki je evidentirana v registru nepremičnin kot lastnik
nepremičnine, neznan, neobstoječ ali nepopoln, se obvestilo
o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnine ne pošlje. O
nepremičninah, za katere obvestila niso bila poslana po pošti
iz razlogov, navedenih v tem odstavku, ministrstvo, pristojno
za evidentiranje nepremičnin, seznani občine, na območju
katerih nepremičnine ležijo.
(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena se za nepremičnine, katerih lastnik je Republika Slovenija ali občina ali
so javno dobro, obvestilo ne pošlje, ampak se lastnike in
upravnike ali upravljavce takih nepremičnin obvesti, da lahko dostopajo do podatkov o poskusnem izračunu vrednosti
nepremičnin in pošljejo pripombe k poskusnemu izračunu
vrednosti nepremičnin po spletni aplikaciji v roku za pošiljanje
pripomb iz šestega odstavka tega člena in na način, ki ga
določi navodilo iz osmega odstavka tega člena.
(6) Ministrstvo, pristojno za evidentiranje nepremičnin,
javno objavi datum začetka in datum zaključka pošiljanja
pripomb k poskusnemu izračunu vrednosti nepremičnin. Rok
za pošiljanje pripomb ne sme biti krajši od 45 dni. Rok začne
teči, ko so obvestila v skladu s tem členom poslana vsem
lastnikom nepremičnin.
(7) Lastniki nepremičnin lahko v roku iz prejšnjega
odstavka pošljejo pripombe k poskusnemu izračunu vrednosti nepremičnin. Lastniki nepremičnin lahko pripombe
pošljejo po spletni aplikaciji ali po pošti. Pripombe morajo
vsebovati obrazložitev razlogov za spremembo vrednosti
nepremičnin.
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(8) Podrobnejše navodilo o načinu pošiljanja pripomb
k poskusnemu izračunu vrednosti nepremičnin in obrazec
za pošiljanje pripomb ministrstvo, pristojno za evidentiranje
nepremičnin, objavi na svojih spletnih straneh.
(9) Ministrstvo, pristojno za evidentiranje nepremičnin,
vse pravočasno prejete pripombe lastnikov nepremičnin prouči
po kriterijih in merilih za množično vrednotenje nepremičnin iz
četrtega odstavka 15. člena tega zakona in tiste, ki se izkažejo
za ustrezne, upošteva pri pripravi končnega predloga modelov
vrednotenja nepremičnin.«.
4. člen
Naslov 11. člena se spremeni tako, da se glasi: »(določitev modelov vrednotenja in končni izračun vrednosti).«.
V prvem odstavku se beseda »sedmega« nadomesti z
besedo »devetega«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Po uveljavitvi predpisa iz prejšnjega odstavka ministrstvo, pristojno za evidentiranje nepremičnin, lastnike nepremičnin z obvestilom seznani o končnem izračunu vrednosti
nepremičnin.«.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Obvestilo o končnem izračunu vrednosti nepremičnine vsebuje:
1. podatke o identifikacijskih oznakah zemljišč, stavb in
delov stavb,
2. podatke o uporabljenih modelih vrednotenja nepremičnin in
3. podatek o končni izračunani vrednosti nepremičnine.
(4) Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka ni ugovora.
Končna izračunana vrednost nepremičnine se po uveljavitvi
predpisa iz prvega odstavka tega člena lahko spremeni le, če
se v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin,
spremenijo podatki o nepremičnini v registru nepremičnin.«.
5. člen
V prvem odstavku 12. člena se besedilo »posameznih
skupin nepremičnin, kot so določene v skladu s 6. členom tega
zakona,«, nadomesti z besedo »nepremičnin«.
6. člen
V prvem in tretjem odstavku 13. člena se besedilo »posamezne skupine istovrstnih nepremičnin« v različnih sklonih
nadomesti z besedo »nepremičnine«.
7. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen
(evidenca trga nepremičnin)
(1) Evidenca trga nepremičnin je večnamenska zbirka
podatkov o kupoprodajnih pravnih poslih z nepremičninami ter
o najemnih pravnih poslih za stavbe in dele stavb, ki se vodi
zaradi zagotavljanja dejanskih podatkov o stanju na trgu nepremičnin, za namene množičnega vrednotenja ter za davčne in
druge namene, določene z zakonom. Kot kupoprodajni pravni
posli se za namene tega zakona štejejo posli na podlagi kupoprodajnih pogodb in pogodb o finančnem lizingu.
(2) V evidenci trga nepremičnin se vodijo in vzdržujejo
naslednji podatki:
1. osebno ime, naslov in enotna matična številka pogodbene stranke, ki je fizična oseba ali ime oziroma firma, sedež in
matična številka pogodbene stranke, ki je pravna oseba;
2. državljanstvo ali država sedeža ter pravno-organizacijska oblika pogodbenih strank;
3. datum sklenitve pravnega posla, za najemne pravne
posle pa tudi datum prenehanja najema;
4. vrsta pravnega posla;
5. vrsta nepremičnine;
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6. identifikacijska oznaka parcel, stavb in delov stavb;
7. tehnični podatki o nepremičnini;
8. cena ali najemnina.
(3) Podatke o kupoprodajnih pravnih poslih z nepremičninami morajo v evidenco trga nepremičnin poslati:
1. Davčna uprava Republike Slovenije iz evidence napovedi za odmero davka na promet nepremičnin;
2. prodajalci iz pogodb za kupoprodajne pravne posle z
nepremičninami, za katere je bil obračunan davek na dodano
vrednost.
(4) Podatke o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli
stavb morajo v evidenco trga poslati:
1. najemodajalci, ki so fizične ali pravne osebe in so lastniki stavb ali delov stavb, ki jih dajejo v najem;
2. najemodajalci, ki so upravljavci stavb ali delov stavb v
lasti Republike Slovenije;
3. upravniki večstanovanjskih ali poslovnih stavb za dele
stavb v solastnini lastnikov delov stavb v večstanovanjski ali
poslovni stavbi.
(5) Podatki o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli
stavb se v evidenci trga nepremičnin vodijo ločeno.
(6) Osebe iz tretjega odstavka tega člena morajo brezplačno v elektronski obliki poslati podatke v evidenco trga
nepremičnin za vsak kupoprodajni pravni posel z nepremičnino, do 15. dne v mesecu po mesecu, v katerem je bil sklenjen
kupoprodajni pravni posel.
(7) Osebe iz četrtega odstavka tega člena morajo brezplačno v elektronski obliki poslati podatke v evidenco trga
nepremičnin za vsak najemni pravni posel s stavbo ali delom
stavbe, do 15. dne v mesecu po mesecu, v katerem je bil sklenjen najemni pravni posel ali je prišlo do spremembe najemnika ali zneska najemnine. Če je najemodajalec fizična oseba,
lahko pošlje podatke v evidenco trga nepremičnin po pošti na
obrazcu, ki ga objavi ministrstvo, pristojno za evidentiranje
nepremičnin, na svojih spletnih straneh.
(8) Tehnične pogoje za prevzem podatkov v evidenco trga
nepremičnin zagotavlja ministrstvo, pristojno za evidentiranje
nepremičnin.
(9) Minister, pristojen za evidentiranje nepremičnin, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance, s predpisom določi
podrobnejše podatke in podrobnejši način pošiljanja podatkov
v evidenco trga nepremičnin ter način vodenja in vzdrževanja
evidence trga nepremičnin.«.

glasi:

8. člen
V 23. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se

»(2) Če organ iz prejšnjega odstavka ugotovi, da osebe
iz tretjega in četrtega odstavka 22. člena tega zakona ne pošiljajo podatkov v evidenco trga nepremičnin skladno s šestim
in sedmim odstavkom 22. člena tega zakona, jih pozove, da to
storijo v 15 dneh po prejemu poziva.«.
9. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen
(javnost podatkov ter plačilo uporabe podatkov
in omrežnih storitev)
(1) Podatki iz evidence trga nepremičnin, razen podatkov o pogodbenih strankah iz 1. in 2. točke drugega odstavka 22. člena tega zakona, podatki iz zbirke vrednotenja
nepremičnin, podatki o vrednosti nepremičnin in podatki za
pripis vrednosti, razen podatkov, do katerih se dostop zavrne
po predpisih o dostopu do informacij javnega značaja, so
javni.
(2) Javni dostop do podatkov iz zbirk iz prejšnjega odstavka zagotavlja ministrstvo, pristojno za evidentiranje nepremičnin, z omrežnimi storitvami skladno s predpisi, ki urejajo
infrastrukturo za prostorske informacije v Republiki Sloveniji.
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(3) Za uporabo omrežnih storitev v zvezi s podatki iz
zbirk iz prvega odstavka tega člena se lahko zaračunavajo
stroški za uporabo omrežnih storitev. Stroški se določijo v
stroškovniku skladno s predpisi, ki urejajo zaračunavanje
stroškov za uporabo omrežnih storitev za prostorske podatke.
(4) Uporaba omrežnih storitev v zvezi s podatki iz zbirk
iz prvega odstavka tega člena je za potrebe izvajanja nalog
državne uprave, javnih agencij, organov samoupravnih lokalnih skupnosti ter izvajalcev javnih pooblastil, brezplačna.
(5) Uporaba podatkov iz zbirk iz prvega odstavka tega
člena se za pridobitni namen zaračuna skladno s predpisi, ki
urejajo plačilo stroškov informacij javnega značaja.
(6) Določbe predpisov, ki urejajo plačilo stroškov informacij javnega značaja, se ne uporabljajo za podatke, storitve
in izdelke z dodano vrednostjo. Podatki, storitve in izdelki z
dodano vrednostjo so podatki, storitve in izdelki omrežnih
storitev, ki predstavljajo nadgradnjo, dodelavo, razširitev
ali analizo podatkov in izdelkov, ki so podlaga za množično
vrednotenje nepremičnin za namene tega zakona, in so
pripravljeni kot dodatna omrežna storitev ali dodelava ali
nadgradnja podatkov množičnega vrednotenja.
(7) Podatke, storitve in izdelke iz prejšnjega odstavka
je mogoče pridobiti za plačilo vseh stroškov, povezanih s
podatki, storitvami in izdelki. Tarife za take podatke, storitve
in izdelke določi vlada. Prihodki od storitev, podatkov in
izdelkov se uporabijo za nadgradnjo in razvoj evidenc množičnega vrednotenja nepremičnin ter vodenje in vzdrževanje
podatkov oziroma izdelavo izdelkov za namene iz prejšnjega
odstavka.«.
10. člen
Besedilo 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 1.000 do 10.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik
oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če
skladno s šestim odstavkom 22. člena tega zakona v predpisanem roku ne pošlje podatkov v evidenco trga nepremičnin.
(2) Z globo od 1.000 do 10.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik
oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki
je najemodajalec in je v registru nepremičnin evidentiran
kot lastnik nepremičnine ali kot upravljavec nepremičnine v
lasti Republike Slovenije, če skladno s sedmim odstavkom
22. člena tega zakona v predpisanem roku ne sporoči podatkov v evidenco trga nepremičnin.
(3) Z globo od 300 do 1.500 eurov se za prekršek iz
prvega in drugega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost in odgovorna
oseba pravne osebe.
(4) Z globo od 200 do 1.200 eurov se za prekršek
kaznuje posameznik, če skladno s sedmim odstavkom
22. člena tega zakona v predpisanem roku ne sporoči podatkov v evidenco trga nepremičnin.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(izdaja izvršilnih predpisov)
(1) Vlada izda predpis iz enajstega odstavka 7. člena
zakona in predpis iz prvega odstavka 11. člena zakona v
30 dneh po uveljavitvi tega zakona.
(2) Minister, pristojen za evidentiranje nepremičnin, v
soglasju z ministrom, pristojnim za finance, sprejme predpis
iz devetega odstavka 22. člena zakona v treh mesecih po
uveljavitvi tega zakona.
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(3) Minister, pristojen za okolje in prostor, sprejme predpis iz petega odstavka 7. člena zakona v treh mesecih po
uveljavitvi tega zakona.
12. člen
(prilagoditev evidence trga nepremičnin za vzpostavitev
podatkov o kupoprodajnih pravnih poslih z nepremičninami
in najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb)
(1) Ministrstvo, pristojno za evidentiranje nepremičnin,
prilagodi evidenco trga nepremičnin za vzpostavitev podatkov
o kupoprodajnih pravnih poslih z nepremičninami in podatkov o
najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb v skladu s tem
zakonom v šestih mesecih po uveljavitvi predpisa iz drugega
odstavka 11. člena tega zakona. Začetek uporabe prilagojene
evidence trga nepremičnin ugotovi minister, pristojen za evidentiranje nepremičnin, s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
(2) Osebe iz 2. točke tretjega odstavka in četrtega odstavka 22. člena zakona morajo v enem mesecu od začetka
uporabe prilagojene evidence trga nepremičnin začeti pošiljati
podatke o kupoprodajnih in najemnih pravnih poslih v evidenco
trga nepremičnin. Najemodajalec mora sporočiti podatke za
najemno razmerje, če na dan začetka obveznosti poročanja v
skladu s tem členom najemno razmerje še traja.
13. člen
(razveljavitev predpisov)
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati 13. člen
in drugi odstavek 33. člena Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74 in 34/88 ter Uradni
list RS, št. 32/00 in 102/02 – odločba US), ter tretji odstavek
33. člena in 34. člen istega zakona, v delu, ki se nanaša na prekršek zaradi nepredložitve najemne pogodbe zaradi evidence.
14. člen
(prenehanje veljavnosti in podaljšanje uporabe
dosedanjih predpisov)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Uredba o določitvi podskupin znotraj posameznih skupin istovrstnih
nepremičnin in o podatkih za pripis vrednosti po podskupinah
nepremičnin (Uradni list RS, št. 44/09).
(2) Z dnem uveljavitve predpisa iz devetega odstavka
22. člena zakona preneha veljati Pravilnik o vodenju in vzdrževanju evidence trga nepremičnin ter načinu in rokih pošiljanja
podatkov (Uradni list RS, št. 134/06), uporablja pa se do začetka uporabe prilagojene evidence trga nepremičnin v skladu
s prvim odstavkom 12. člena tega zakona.
15. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 435-04/11-6/17
Ljubljana, dne 19. oktobra 2011
EPA 2027-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Ljubo Germič l.r.
Predsednik

3719.

Zakon o spremembi in dopolnitvi
Stanovanjskega zakona (SZ-1B)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
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UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvi
Stanovanjskega zakona (SZ-1B)
Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvi Stanovanjskega zakona (SZ-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 19. oktobra 2011.
Št. 003-02-9/2011-7
Ljubljana, dne 27. oktobra 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI
STANOVANJSKEGA ZAKONA (SZ-1B)
1. člen
V Stanovanjskem zakonu (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04
– ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS
in 56/11 – odločba US) se v 175. členu naslov spremeni tako,
da se glasi: »(izenačevanje pravic)« in črta besedilo, ki se
glasi: »Prejšnjim imetnikom stanovanjske pravice na hišniških
stanovanjih in«.
2. člen
Za 175. členom se doda novi 175.a člen, ki se glasi:
»175.a člen
(pravice iz bivših hišniških stanovanj)
Prejšnji imetniki stanovanjske pravice ali prejšnji imetniki
pravice začasne uporabe stanovanja na hišniškem stanovanju
(v nadaljnjem besedilu: prejšnji imetniki), ki:
– so na dan uveljavitve Stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91, 19/91 – popr., 21/94, 23/96, 1/00 – odločba
US, 22/00 – ZJS in 87/02 – SPZ; v nadaljnjem besedilu: Stanovanjski zakon (SZ)), prebivali v hišniškem stanovanju ter
opravljali hišniška dela, povezana s stavbo, ali
– so hišniška dela prenehali opravljati pred uveljavitvijo
Stanovanjskega zakona (SZ) iz razlogov, ki niso bili na njihovi
strani, pa jim stanodajalec oziroma stanovanjska skupnost ni
zagotovila drugega primernega stanovanja, ali
– so se upokojili pred uveljavitvijo Stanovanjskega zakona
(SZ), ali
– so se upokojili, ali iz razlogov, ki niso na njihovi strani,
prenehali opravljati hišniška dela po uveljavitvi Stanovanjskega zakona (SZ), pa jim lastniki hišniškega stanovanja
niso zagotovili najem drugega primernega neprofitnega stanovanja,
in v stanovanju še prebivajo, imajo naslednje pravice:
1. če se etažni lastniki odločijo za prodajo stanovanja,
imajo prejšnji imetniki predkupno pravico pri nakupu stanovanja
pred vsemi drugimi predkupnimi upravičenci. Za ugotavljanje
soglasja za prodajo se uporabljajo določbe tega zakona o odločanju etažnih lastnikov o poslih, ki presegajo okvir rednega
upravljanja, glede pogojev odkupa pa se smiselno uporabljajo
določbe 173. člena tega zakona,
2. če se prejšnji imetniki odločijo, da bi si zagotovili drugo
lastniško stanovanje ali stanovanjsko hišo, imajo pravico zahtevati, da se jim za vrednost hišniškega stanovanja zagotovijo
nadomestila pod pogoji in na način, določen v 173. členu tega
zakona,
3. če za hišniško stanovanje, v katerem prebivajo, plačujejo tržno najemnino, imajo pravico do subvencije najemnine
v skladu s 40. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah
Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 57/08).«.

Uradni list Republike Slovenije
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
(pogoji za uveljavljanje pravic)
(1) Prejšnji imetnik dokazuje svojo upravičenost do reševanja stanovanjskega vprašanja po tem zakonu s predložitvijo
dokumenta, s katerim mu je bilo hišniško stanovanje dodeljeno pred letom 1991 ter pogodbo o delu, ki dokazuje opravljanje hišniških ali sorodnih del za večstanovanjsko stavbo.
(2) Prejšnji imetnik, ki je uveljavil materialne spodbude po
175.a členu zakona, je dolžan izprazniti hišniško stanovanje
v roku treh let od uveljavitve materialnih spodbud, sicer jih je
dolžan vrniti.
(3) O izpraznitvi stanovanja mora prejšnji imetnik obvestiti
ministrstvo, pristojno za stanovanjske zadeve, ki je odločilo o
pravici do rešitve stanovanjskega vprašanja.
4. člen
(rok za uveljavitev pravic in uporaba določb tega zakona)
(1) Pravice iz hišniških stanovanj, ki jih določata 1. in
2. točka 175.a člena zakona, se lahko uveljavijo v roku petih
let od uveljavitve tega zakona.
(2) V pravdnih postopkih glede pravic iz hišniških stanovanj, ki so bili začeti pred uveljavitvijo tega zakona, pa še niso
pravnomočno zaključeni, se od dneva uveljavitve tega zakona
uporabljajo določbe tega zakona.
5. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 805-01/11-6/16
Ljubljana, dne 19. oktobra 2011
EPA 1970-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Ljubo Germič l.r.
Predsednik

3720.

Zakon o spremembah in dopolnitvah
Zakona o poroštvih Republike Slovenije za
financiranje investicij gospodarskih družb
(ZPFIGD-A)

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 poroštvih Republike
Slovenije za financiranje investicij gospodarskih
družb (ZPFIGD-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij
gospodarskih družb (ZPFIGD-A), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 19. oktobra 2011.
Št. 003-02-9/2011-21
Ljubljana, dne 27. oktobra 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O POROŠTVIH REPUBLIKE
SLOVENIJE ZA FINANCIRANJE INVESTICIJ
GOSPODARSKIH DRUŽB
(ZPFIGD-A)
1. člen
V Zakonu o poroštvih Republike Slovenije za financiranje
investicij gospodarskih družb (Uradni list RS, št. 43/10) se v
1. členu za besedilom »bankah in hranilnicah« doda besedilo,
ki se glasi: »ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje
bančnih storitev,«.
2. člen
Za 1. členom se doda nov 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
(pojmi)
Pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
1. Projekt je zaokrožen, časovno omejen skupek aktivnosti, ki privedejo do vnaprej zastavljenega cilja. Projekt je
enkratni poslovni proces, ki ima začetek in zaključek, opredeljeno organizacijo, vire, stroške in roke za izvedbo posamezne
aktivnosti. V okviru posameznega projekta se lahko izvede
več investicij.
2. Investicija je vsak izdatek finančnih sredstev za nabavo
zemljišča, zgradbe, proizvajalne naprave, stroja, druge naprave
in opreme ter ostalih opredmetenih osnovnih sredstev.
3. Obratna sredstva so zaloge materiala, nedokončane
proizvodnje, proizvodov in trgovskega blaga.«.
3. člen
Prvi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Skupni znesek vseh poroštev Republike Slovenije, ki
se po tem zakonu izdajo za obveznosti gospodarskih družb za
kredite, ki jih upravičenci namenijo za financiranje investicij v
okviru razvojnih projektov, ne presega 750.000.000 eurov.«.
Za prvim odstavkom se doda se nov drugi odstavek, ki
se glasi:
»(2) Skupni znesek vseh poroštev Republike Slovenije, ki se po tem zakonu izdajo za obveznosti gospodarskih
družb za kredite za financiranje obratnih sredstev, ne presega
250.000.000 eurov.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se črtajo četrta, peta in šesta alineja.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
4. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(krediti, za katere se izdajajo poroštva)
(1) Poroštva po tem zakonu se lahko izdajajo za kredite z
naslednjimi osnovnimi značilnostmi:
– obrestna mera kreditov je obrestna mera za komitente
najvišjega bonitetnega razreda banke;
– vsi stroški posameznega kredita morajo biti primerljivi
stroškom kreditov za komitente najvišjega bonitetnega razreda
banke;
– valuta kredita je euro;
– ročnost posameznega kredita ne sme biti krajša od
enega leta in daljša od desetih let od datuma podpisa kreditne
pogodbe pri poroštvih po prvem odstavku 2. člena tega zakona
oziroma ne sme biti daljša od 3 let pri poroštvih po drugem
odstavku 2. člena tega zakona;
– pri posamezni gospodarski družbi stanje vseh kreditov,
zavarovanih s poroštvi po tem zakonu, skupaj ne presega
20.000.000 eurov;
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– kredit je v celotnem znesku zavarovan s kvalitetnim zavarovanjem skladno z običajno bančno prakso. V primeru zavarovanja z odstopom terjatev mora imeti dolžnik upravičenca bonitetni
razred v zgornji polovici bonitetne lestvice po metodologiji AJPES
ali odobren kreditni limit zavarovatelja, pri katerem ima upravičenec to terjatev zavarovano s kreditnim zavarovanjem.
(2) Poroštva za kredite iz prvega odstavka 2. člena tega
zakona se izdajajo pod naslednjimi pogoji:
– krediti se namenijo za financiranje na novo začetih investicij v projekte, ki imajo za posledico rast dodane vrednosti
na zaposlenega ali ki omogočajo rast zaposlenosti, kar mora
biti razvidno iz investicijskega programa, ki ga predhodno potrdi
komercialna banka ali hranilnica, ki je dajalka kredita (v nadaljnjem besedilu: kreditodajalka);
– višina kredita ne sme presegati 70 % stroškov celotne
investicije.
(3) Poroštva za kredite iz drugega odstavka 2. člena tega
zakona se izdajajo pod naslednjimi pogoji:
– krediti, zavarovani s poroštvi po tem zakonu, se ne
namenijo za refinanciranje že obstoječih kreditov;
– višina posameznega kredita je lahko največ 5 % prihodkov gospodarske družbe, ustvarjenih iz poslovanja v preteklem
poslovnem letu, oziroma največ 750.000 eurov;
– za nadzor nad izvedbo projekta minister, pristojen za
finance, imenuje pooblaščenca;
– predsednik uprave, člani uprave oziroma upravnega
odbora, poslovodje, izvršni direktorji, prokuristi, družbeniki oziroma delničarji upravičenca za zavarovanje poroštva Republike
Slovenije sklenejo poroštveno pogodbo, s katero je zavarovano
najmanj 50 % vrednosti poroštva Republike Slovenije. S pogodbo o poroštvu se določijo poroki in njihova odgovornost.
Poroštvo je subsidiarno in nepreklicno;
– gospodarske družbe, v katerih je delež kapitala med
obveznostmi do virov sredstev v bilanci stanja na dan vložitve
vloge po tem zakonu manjši od 35 %, morajo vlogi za pridobitev
poroštva predložiti tudi načrt povečanja deleža kapitala v bilanci stanja. Če gospodarska družba po pridobitvi prvega poroštva
po tem zakonu načrta ne izvede, nima več pravice do pridobitve
poroštva po tem zakonu.
(4) Pooblaščenec iz tretje alineje prejšnjega odstavka je po
tem zakonu pooblaščen za potrjevanje vseh finančnih transakcij
in ima pravico dostopa do vseh potrebnih dokumentov, podatkov in informacij o upravljanju finančnih sredstev upravičenca.
Pooblaščenec je odgovoren za spremljanje izvajanja projekta in
namensko porabo finančnih sredstev, za predhodno odobritev
vsake finančne transakcije v času izvajanja projekta in druge
naloge, ki se podrobneje uredijo s pogodbo med upravičencem,
ministrstvom, pristojnim za finance, in pooblaščencem. O svojih
ugotovitvah pooblaščenec enkrat mesečno pisno poroča SID
banki in ministrstvu, pristojnemu za finance. Za pooblaščenca je
lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 1. do 4. in 7. točke drugega odstavka ter tretjega odstavka 108. člena Zakona o
finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10,
106/10, 26/11 in 47/11). Pooblaščenca na podlagi javnega razpisa
imenuje minister, pristojen za finance. Pooblaščencu pripada nagrada, ki pokriva stroške, nastale pri opravljanju njegovih nalog,
in mesečno nadomestilo v višini sorazmernega dela povprečne
plače članov poslovodstva glede na opravljene naloge. Nagrado
plačuje upravičenec. Pravila za odmero mesečnega nadomestila
glede na opravljena dejanja, podrobnejša pravila o stroških, do
povrnitve katerih je upravičen pooblaščenec, ter podrobnejša
pravila o vsebini in načinu poročanja določi vlada z uredbo.«.
5. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
(višina poroštva in zavarovanje kredita)
(1) Republika Slovenija daje poroštvo za kredite iz prvega
odstavka 2. člena tega zakona v višini 75 % glavnice posameznega kredita.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Republika Slovenija daje poroštvo za kredite iz drugega odstavka 2. člena tega zakona v višini 60 % glavnice
posameznega kredita.
(3) Obresti in stroškov kredita banka ne sme pripisovati
h glavnici kredita. Poroštvo Republike Slovenije, dano po tem
zakonu, ne pokriva nobenih drugih obveznosti dolžnika razen
dela glavnice v skladu s prvim in drugim odstavkom tega
člena. Del glavnice kredita, ki ni zavarovan s poroštvom po
tem zakonu, vse obresti kredita in vse stroške kredita banka
zavaruje v skladu s šesto alinejo prvega odstavka 4. člena
tega zakona.«.
KONČNI DOLOČBI
6. člen
Uredbo iz 4. člena tega zakona izda vlada v dveh mesecih
po uveljavitvi tega zakona.
Javni razpisi, začeti do uveljavitve tega zakona, se dokončajo po predpisih, ki veljajo do uveljavitve tega zakona.

listu.

7. člen
Ta zakon začne veljati petnajst dni po objavi v Uradnem
Št. 450-07/11-3/10
Ljubljana, dne 19. oktobra 2011
EPA 2038-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Ljubo Germič l.r.
Predsednik

3721.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o finančnih konglomeratih (ZFK-A)

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 finančnih
konglomeratih (ZFK-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o finančnih konglomeratih (ZFK-A), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 19. oktobra 2011.
Št. 003-02-9/2011-12
Ljubljana, dne 27. oktobra 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O FINANČNIH KONGLOMERATIH
(ZFK-A)
1. člen
V Zakonu o finančnih konglomeratih (Uradni list RS,
št. 43/06) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se
glasi:
»(1) Ta zakon določa dopolnilni nadzor nad nadzorovanimi osebami, ki so del finančnega konglomerata, v skladu z zah-

Uradni list Republike Slovenije
tevami Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2002/87/ES
z dne 16. decembra 2002 o dopolnilnem nadzoru kreditnih
institucij, zavarovalnic in investicijskih družb v finančnem konglomeratu (UL L št. 35 z dne 11. 2. 2003, str. 1, v nadaljnjem
besedilu: direktiva 2002/87/ES), zadnjič spremenjene 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 2010/78/EU).«.
2. člen
V 2. členu se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. banka:
– je pravna oseba – banka ali hranilnica, ki je v Republiki
Sloveniji pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje
bančnih storitev v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, ali
– je pravna oseba, ki opravlja storitve sprejemanja depozitov in drugih vračljivih sredstev od javnosti in odobravanja
kreditov za svoj račun in je pridobila dovoljenje za opravljanje
teh storitev v drugih državah članicah ali tretji državi;«.
3. točka se spremeni tako, da se glasi:
»3. pozavarovalnica:
– je zavarovalnica iz prve alinee 2. točke tega člena, ki
opravlja izključno posle pozavarovanja, ali
– je pravna oseba iz druge države članice, ki ni zavarovalnica iz druge alinee 2. točke tega člena, in opravlja dejavnost
pozavarovanja ter je za to v tej državi članici pridobila dovoljenje nadzornega organa te države članice, ali
– je pravna oseba iz tretje države, ki ni zavarovalnica
iz tretje alinee 2. točke tega člena, in je v tej državi pridobila
dovoljenje za opravljanje dejavnosti pozavarovanja ter bi, če
bi bila ustanovljena v državi članici, spadala v okvir opredelitve
pravne osebe iz prejšnje alinee ter za njeno poslovanje veljajo
pravila, ki so vsaj tako stroga kot tista, ki jih določa zakon, ki
ureja zavarovalništvo;«.
4. točka se spremeni tako, da se glasi:
»4. pokojninska družba:
– je pravna oseba, ki je v Republiki Sloveniji pridobila
dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje dejavnosti prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ali
– je pravna oseba iz druge države članice, ki opravlja dejavnosti prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
in je za to v tej državi članici pridobila dovoljenje nadzornega
organa te države članice, ali
– je pravna oseba iz tretje države, ki bi, če bi bila ustanovljena v državi članici, spadala v okvir opredelitve pravne osebe
iz prejšnje alinee ter za poslovanje katere veljajo pravila, ki so
vsaj tako stroga kot tista, ki jih določa zakon, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje;«.
5. točka se spremeni tako, da se glasi:
»5. borzno posredniška družba:
– je pravna oseba, ki je v Republiki Sloveniji pridobila
dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za opravljanje
investicijskih storitev in poslov v skladu z zakonom, ki ureja trg
finančnih instrumentov, ali
– je investicijsko podjetje iz druge države članice, katerega osnovna dejavnost ali poslovanje je opravljanje investicijskih
storitev in poslov za tretje osebe in za katero je v tej drugi državi članici pridobilo dovoljenje nadzornega organa te države
članice, ali
– je investicijsko podjetje iz tretje države, ki bi, če bi
bilo ustanovljeno v državi članici, spadalo v okvir opredelitve
investicijskega podjetja iz prejšnje alinee in je pooblaščeno v
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tretji državi ter za poslovanje katerega veljajo pravila, ki so vsaj
tako stroga kot tista, določena v zakonu, ki ureja trg finančnih
instrumentov;«.
6. točka se spremeni tako, da se glasi:
»6. družba za upravljanje:
– je pravna oseba, ki je v Republiki Sloveniji pridobila
dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za opravljanje
storitev upravljanja investicijskih skladov v skladu z zakonom,
ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje;
– je pravna oseba iz druge države članice, katere osnovna
dejavnost je upravljanje investicijskih skladov, za katero je pridobila dovoljenje nadzornega organa druge države članice ali
– je pravna oseba s sedežem v tretji državi, ki bi potrebovala dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja investicijske
sklade in družbe za upravljanje, če bi imela svoj sedež v Republiki Sloveniji;«.
8. točka se spremeni tako, da se glasi:
»8. finančni sektor je sektor, sestavljen iz ene ali več oseb
bančnega sektorja, zavarovalniškega sektorja, sektorja trga
vrednostnih papirjev ali mešanih finančnih holdingov iz 7. člena
tega zakona, pri čemer:
a) bančni sektor predstavljajo:
– banke iz 1. točke tega člena in
– finančne institucije, ki niso banke in katerih osnovna
dejavnost je pridobivanje kapitalskih deležev ali opravljanje
finančnih storitev iz 2. do 12. točke iz 10. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo,
52/11 – popr., 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11 in 59/11), ali
– družbe, ki opravljajo pomožne storitve v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo;
b) zavarovalniški sektor predstavljajo:
– zavarovalnice iz 2. točke tega člena,
– pozavarovalnice iz 3. točke tega člena,
– zavarovalniški holdingi po zakonu, ki ureja zavarovalništvo, in
– pokojninske družbe iz 4. točke tega člena;
c) sektor trga vrednostnih papirjev predstavljajo borznoposredniške družbe iz 5. točke tega člena;
d) družbe za upravljanje se za namen ugotovitve finančnega konglomerata in dopolnilnega nadzora štejejo za del sektorja iz finančnega sektorja iz 8.a, 8.b ali 8.c točke tega člena, v
katerega so vključene v skladu s 6. členom tega zakona;«.
22. točka se spremeni tako, da se glasi:
»22. EBA je Evropski bančni organ, ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa
št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES
(UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 12; v nadaljnjem besedilu:
uredba 1093/2010/EU);«.
Za 22. točko se dodajo nove 23., 24., 25., 26. in 27. točka,
ki se glasijo:
»23. EIOPA je Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine, ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1094/2010
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o
ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ
za zavarovanja in poklicne pokojnine) in o spremembi Sklepa
št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/79/ES
(UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 48; v nadaljnjem besedilu:
uredba 1094/2010/EU);
24. ESMA je Evropski organ za vrednostne papirje in trge,
ustanovljen z Uredbo (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; v nadaljnjem besedilu: uredba 1095/2010/EU);
25. ESA je skupni izraz za evropske nadzorne organe, in
sicer: EBA, EIOPA in ESMA;
26. Skupni odbor je Skupni odbor evropskih nadzornih
organov (ESA) ustanovljen s 54. členom naslednjih uredb:
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uredbe 1093/2010/EU, uredbe 1094/2010/EU in uredbe
1095/2010/EU;
27. ESRB je Evropski odbor za sistemska tveganja, ki je
bil ustanovljen z Uredbo (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
V prvem odstavku 15. člena se v drugem stavku besedna
zveza »Pristojni nadzorni organi« nadomesti z besedno zvezo
»Nadzorni organi«.
V drugem odstavku se črta beseda »pristojni«.
4. člen
Četrti odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Koordinator mora o ugotovitvi finančnega konglomerata in imenovanju koordinatorja obvestiti nadzorne organe, ki
so izdali dovoljenja nadzorovanim osebam v skupini, organe
v državi članici, v kateri ima mešani finančni holding svoj sedež, nadzorne organe v tretjih državah ob izpolnjenem pogoju
enakovrednega nadzora, če ima nadrejena oseba sedež zunaj
države članice, in Skupni odbor.«.
5. člen
Drugi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pri imenovanju koordinatorja se upoštevata zlasti
dve merili:
1. če je na vrhu finančnega konglomerata nadzorovana
oseba s sedežem v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici,
naloge koordinatorja opravlja nadzorni organ, ki je izdal dovoljenje tej nadzorovani osebi v skladu s sektorskimi pravili;
2. če na vrhu finančnega konglomerata ni nadzorovane
osebe, naloge koordinatorja opravlja nadzorni organ, določen
v skladu z dodatnimi merili iz 20. člena tega zakona.«.
6. člen
V 23. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Nadzorni organi iz Republike Slovenije pri opravljanju
svojih nalog in pristojnosti po tem zakonu upoštevajo smernice,
standarde in druga priporočila Skupnega odbora.«.
7. člen
V drugem odstavku 26. člena se beseda »udeleženimi«
nadomesti z besedo »pristojnimi«.
8. člen
Četrti odstavek 28. člena se črta.
9. člen
V tretjem odstavku 30. člena se beseda »udeleženimi«
nadomesti z besedo »pristojnimi«.
Šesti odstavek se črta.
10. člen
V drugem odstavku 32. člena se na koncu točke c doda
nova točka d, ki se glasi:
»d) ustrezne ureditve za razvoj ter če je potrebno, izdelavo načrtov obnove in reševanja. Ti postopki se morajo redno
posodabljati.«.
11. člen
Prvi odstavek 38. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Koordinator in drugi pristojni nadzorni organi, ter če je
potrebno tudi drugi nadzorni organi, sklenejo za vzpostavitev in
učinkovito opravljanje dopolnilnega nadzora nad posameznim
finančnim konglomeratom dogovor o koordinaciji.«.
12. člen
Za 45. členom se doda nov 45.a člen, ki se glasi:
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»45.a člen
Sodelovanje in izmenjava informacij s Skupnim odborom
(1) Nadzorni organi iz prvega odstavka 45. člena sodelujejo s Skupnim odborom v skladu z uredbo 1093/2010/EU,
uredbo 1094/2010/EU in uredbo 1095/2010/EU.
(2) Nadzorni organi iz prvega odstavka 45. člena Skupnemu odboru nemudoma sporočijo vse informacije, ki so
potrebne za opravljanje njegovih nalog v skladu s 35. členom
uredbe 1093/2010/EU, uredbe 1094/2010/EU in uredbe
1095/2010/EU.«.
13. člen
Prvi odstavek 47. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nadzorni organi iz prvega odstavka 45. člena tega
zakona si lahko s centralnimi bankami, Evropskim sistemom
centralnih bank,Evropsko centralno banko in Evropskim odborom za sistemska tveganja izmenjavajo tudi informacije,
navedene v 46. členu tega zakona in druge informacije, ki
jih potrebujejo za opravljanje svojih nalog glede nadzora nad
nadzorovanimi osebami v finančnem konglomeratu, v skladu z
določbami iz sektorskih pravil in tem zakonom.«.
14. člen
Tretji odstavek 50. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ne glede na določbe drugih zakonov fizične ali pravne
osebe, nadzorovane ali nenadzorovane osebe, ki so vključene
v dopolnilni nadzor v skladu s tem zakonom, ne smejo ovirati
medsebojne izmenjave vseh informacij, ki bi lahko bile odločilne
za dopolnilni nadzor ter izmenjave informacij v skladu s tem zakonom in z ESA v skladu s 35. členom uredbe 1093/2010/EU,
uredbe 1094/2010/EU oziroma uredbe 1095/2010/EU oziroma
preko Skupnega odbora.«.
15. člen
Tretji odstavek 52. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Nadzorni organ iz prejšnjega odstavka se mora pri
preveritvi po tem členu posvetovati z drugimi pristojnimi nadzornimi organi. Pred sprejetjem odločitve glede enakovrednosti nadzora upošteva smernice, ki jih pripravi Skupni odbor
v skladu s 16. in 56. členom uredbe 1093/2010/EU, uredbe
1094/2010/EU oziroma uredbe 1095/2010/EU.«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Kadar se nadzorni organ ne strinja z odločitvijo pristojnega nadzornega organa iz drugega odstavka tega člena, se
uporabi 19. člen uredbe 1093/2010/EU, uredbe 1094/2010/EU
ali uredbe 1095/2010/EU.«.
16. člen
V prvem odstavku 55. člena se 5. točka spremeni tako,
da se glasi:
»5. če v nasprotju s tretjim odstavkom 50. člena tega
zakona ovira medsebojno izmenjavo informacij, ki bi lahko
bile odločilne za dopolnilni nadzor ter izmenjavo informacij
v skladu s tem zakonom in z ESA v skladu s 35. členom
uredbe 1093/2010/EU, uredbe 1094/2010/EU oziroma uredbe
1095/2010/EU oziroma preko Skupnega odbora.«.
KONČNA DOLOČBA
17. člen
Ta zakon začne veljati 31. decembra 2011.
Št. 450-02/11-47/9
Ljubljana, dne 19. oktobra 2011
EPA 2085-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Ljubo Germič l.r.
Predsednik
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3722.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
zdravilstvu (ZZdrav-A)

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 zdravilstvu (ZZdrav-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o zdravilstvu (ZZdrav-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. oktobra 2011.
Št. 003-02-8/2011-15
Ljubljana, dne 27. oktobra 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O ZDRAVILSTVU (ZZdrav-A)
1. člen
V Zakonu o zdravilstvu (Uradni list RS, št. 94/07) se za
drugim odstavkom 1. člena doda novi tretji odstavek, ki se
glasi:
»(3) S tem zakonom se glede opravljanja zdravilske dejavnosti delno prenaša Direktiva 2006/123/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na
notranjem trgu (UL L št. 376 z dne 27. 12. 2006, str. 36).«.
2. člen
V 9. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da
se glasita:
»(1) Zdravilsko dejavnost lahko opravlja na podlagi dovoljenja zbornice domača ali tuja fizična ali pravna oseba (v
nadaljnjem besedilu: družba). Fizična oseba lahko opravlja
zdravilsko dejavnost kot:
– samostojni podjetnik posameznik ali
– posameznik, ki samostojno izvaja zdravilsko dejavnost
in ima veljavno licenco, pridobljeno skladno s tem zakonom.
(2) Družba opravlja zdravilsko dejavnost, če ima ustrezne
prostore in opremo za izvajanje zdravilske dejavnosti ter zdravilsko dejavnost izvaja zdravilec z veljavno licenco. V prostoru,
kjer se izvaja zdravilska dejavnost, se na vidnem mestu objavi
osebno ime zdravilca, zdravilska dejavnost, ki jo izvaja in cenik
zdravilskih storitev.«.
Za četrtim odstavkom se dodajo novi peti, šesti in sedmi
odstavek, ki se glasijo:
»(5) Zbornica odvzame dovoljenje za opravljanje zdravilske dejavnosti:
– če ponudnik zdravilskih storitev ne izpolnjuje več pogojev iz prvega in drugega odstavka tega člena,
– če je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih podatkov,
– če ponudnik zdravilskih storitev ne odpravi pomanjkljivosti, ugotovljenih pri strokovnem nadzoru,
– na predlog pristojnega inšpektorja.
(6) Za izdajo dovoljenja za opravljanje zdravilske dejavnosti za fizične osebe, ki so državljani ali državljanke drugih držav
članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali
Švicarske konfederacije (v nadaljnjem besedilu: druga država
članica), ali pravne osebe, ustanovljene po pravu drugih držav
članic, se poleg določb tega zakona uporabljajo določbe zakona, ki ureja storitve na notranjem trgu.
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(7) Zdravilcu, državljanu druge države članice, ministrstvo prizna poklicno kvalifikacijo, v skladu z zakonom, ki ureja
postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij.«.
3. člen
Za 9. členom se doda novi 9.a člen, ki se glasi:
»9.a člen
(čezmejno opravljanje zdravilske dejavnosti)
(1) Družba, ustanovljena v eni od drugih držav članic,
ki opravlja zdravilsko dejavnost v skladu s predpisi te države
članice, in ki v Republiki Sloveniji nima sedeža v skladu z zakonom, ki ureja storitve na notranjem trgu, lahko v Republiki Sloveniji opravlja zdravilsko dejavnost pod pogoji iz tega zakona.
(2) Pred začetkom opravljanja zdravilske dejavnosti
družba iz prejšnjega odstavka to prijavi ministrstvu.
(3) Prijava, ki jo lahko družba odda v papirni ali elektronski obliki, vsebuje naslednje podatke:
– če je družba vpisana v poslovni register ali podoben
javni register: ime registra, v katerega je vpisana, številko registracije ali ustrezni način ugotavljanja identitete v registru,
– če je dejavnost treba odobriti v državi članici ustanovitve: ime in naslov pristojnega organa,
– naziv in naslov poklicnega združenja ali podobnega
organa, pri katerem je družba prijavljena,
– podrobne podatke o kakršnem koli zavarovalnem kritju
ali drugih načinih osebnega ali kolektivnega zavarovanja v
zvezi s poklicno odgovornostjo,
– podatke o zdravilcih, ki izvajajo zdravilsko dejavnost
v družbi:
1. potrdilo o državljanstvu;
2. potrdilo, da zdravilcu, v skladu s predpisi države
članice ustanovitve, ni prepovedano izvajanje zdravilske dejavnosti;
3. dokazila o izpolnjevanju pogojev za zdravilca iz 1. točke prvega odstavka 36. člena tega zakona;
4. podatek o zdravilskem sistemu ali zdravilski metodi,
ki jo izvaja.
(4) Zdravilcu, državljanu druge države članice, ministrstvo pred prvim opravljanjem zdravilskih storitev preveri
poklicno kvalifikacijo, v skladu z zakonom, ki ureja postopek
priznavanja poklicnih kvalifikacij.
(5) Po prejemu popolne prijave ministrstvo prijavo pošlje zbornici, ki zdravilca vpiše v register iz 39. člena tega
zakona.
(6) Vsako spremembo podatkov iz tretjega odstavka
tega člena družba sporoči ministrstvu v 30 dneh od nastopa
spremembe.
(7) Zdravilec za svoje delo prevzema etično, strokovno,
kazensko in materialno odgovornost po predpisih, ki za zdravilce veljajo v Republiki Sloveniji.«.
4. člen
V 41. členu se pika nadomesti z vejico in doda naslednje besedilo »ki se objavi na spletnih straneh zbornice in
ministrstva.«.
5. člen
Besedilo 42. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nadzor nad strokovnostjo in kakovostjo dela zdravilca in družbe (v nadaljnjem besedilu: strokovni nadzor) izvaja
zbornica na predlog uporabnika storitev, družbe, ministra ali
na drug obrazloženi predlog.
(2) Strokovni nadzor se začne z izdajo sklepa o začetku
strokovnega nadzora, ki vsebuje:
– navedbo predsednika in članov tri- do šestčlanske
komisije, ki jo sestavljajo predstavniki zbornice in strokovnjaki
za posamezno nadzorovano področje,
– namen strokovnega nadzora,
– osebno ime ter naziv in naslov zdravilca ali družbe,
– rok, do katerega se opravi strokovni nadzor.
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(3) Sklep iz prejšnjega odstavka se vroči najpozneje v
sedmih dneh pred dnem izvedbe strokovnega nadzora nadzorovanemu zdravilcu in odgovorni osebi družbe.
(4) Strokovni nadzor se opravi ob navzočnosti zdravilca in
odgovorne osebe družbe, ki imata pravico in dolžnost:
– sodelovati s člani komisije,
– zagotoviti dostop v prostore,
– omogočiti pregled zahtevane dokumentacije in nemoteno
delo komisije.
(5) Če se pri strokovnem nadzoru ugotovijo nepravilnosti ali
pomanjkljivosti, poravna stroške nadzora nadzorovani zdravilec
ali nadzorovana družba.
(6) Strokovni nadzor obsega naslednja nadzorna dejanja:
– pregled dokumentacije,
– razgovor z zdravilcem,
– ugotavljanje strokovne usposobljenosti na podlagi dokazil,
– razgovor o ugotovljenih nepravilnostih ali pomanjkljivostih
in rokih za njihovo odpravo,
– druga nadzorna dejanja glede na namen strokovnega
nadzora.
(7) O poteku strokovnega nadzora se vodi zapisnik. Če
zdravilec ali odgovorna oseba družbe nista navzoča pri strokovnem nadzoru, lahko komisija opravi vsa dejanja v postopku in
izvede vse potrebne dokaze brez njune navzočnosti, vroči zapisnik in ju pozove, da se v določenem roku izjavita o ugotovljenih
dejstvih in okoliščinah.
(8) Komisija poda predlog zbornici o potrebnih ukrepih in
rokih za odpravo nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti.«.
6. člen
43. člen se spremeni tako, da se glasi:
»43. člen
(odločba in ukrepi)
(1) O strokovnem nadzoru iz prejšnjega člena zbornica
izda odločbo z navedbo ukrepov in rokov za odpravo morebitnih
nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti.
(2) Ukrepi za odpravo nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti
so:
– dodatno strokovno izpopolnjevanje zdravilca,
– odprava organizacijskih, materialnih in drugih nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti, ki predstavljajo neustrezno strokovnost ali kakovost dela,
– prepoved, da zdravilec pri zdravilski obravnavi uporablja
zdravilski sistem ali zdravilsko metodo, ki ni priznana v skladu
s 5. členom tega zakona ali če zanjo ni usposobljen v skladu s
6. členom tega zakona,
– opozorilo zdravilcu, da zdravilski sistem ali zdravilsko
metodo izvaja v skladu z zdravilskimi standardi,
– odvzem licence in izbris iz registra iz 39. člena tega
zakona,
– predlog za uvedbo kazenskega postopka,
– predlog za uvedbo inšpekcijskega oziroma prekrškovnega postopka.
(3) Če se pri družbi nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti,
ki vplivajo na strokovnost in kakovost dela zdravilca, ponavljajo,
ji lahko zbornica odvzame dovoljenje za opravljanje zdravilske
dejavnosti.«.
7. člen
Besedilo 44. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nadzor nad izvajanjem zakona opravljajo Zdravstveni
inšpektorat Republike Slovenije, inšpekcijski organ, pristojen
za varstvo osebnih podatkov, in inšpekcijski organi, pristojni za
nadzor na področju varnosti proizvodov.
(2) Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije opravlja
nadzor nad izvajanjem 7. člena, prvega in drugega odstavka
9. člena, drugega odstavka 9.a. člena ter 10., 11., 17., 20., 21. in
35. člena tega zakona.
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(3) Inšpekcijski organ, pristojen za varstvo osebnih
podatkov, opravlja nadzor nad izvajanjem 13. člena tega
zakona.
(4) Inšpekcijski organi, pristojni za nadzor na področju
varnosti proizvodov, opravljajo nadzor nad izvajanjem 22. člena
tega zakona.
(5) Poleg pooblastil, ki jih ima v skladu z zakonom, ki
ureja inšpekcijski nadzor, lahko inšpektor iz prvega odstavka
tega člena:
– predlaga zbornici, da se odvzame dovoljenje za opravljanje zdravilske dejavnosti,
– prepove oglaševanje zdravilskih storitev, ki ni v skladu
s tem zakonom in na stroške družbe odredi odstranitev prepovedanih sredstev in načinov oglaševanja.«.
8. člen
Besedilo 45. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Postopek o prekršku vodi in o njem odloča inšpekcijski
organ iz prvega odstavka prejšnjega člena tega zakona na podlagi predpisov, ki urejajo njihovo delovanje v okviru pristojnosti,
ki jih imajo v skladu s tem zakonom.«.
9. člen
Besedilo 48. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 300 do 1.000 eurov se za prekršek
kaznuje samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki
samostojno izvaja zdravilsko dejavnost:
1. ki nima ustreznih prostorov in opreme za izvajanje
zdravilske dejavnosti ali če zdravilske dejavnosti ne izvaja zdravilec z veljavno licenco (drugi odstavek 9. člena tega zakona);
2. ki nima na vidnem mestu objavljenega osebnega imena in poklicnega naslova zdravilca, zdravilsko dejavnost, ki
jo izvaja in cenik zdravilskih storitev (drugi odstavek 9. člena
tega zakona);
3. ki pred začetkom opravljanja zdravilske dejavnosti ne
vloži pisne ali elektronske prijave (drugi odstavek 9.a člena
tega zakona);
4. ki ne zavaruje odgovornosti zdravilca, ki pri njem izvaja
zdravilsko dejavnost (drugi odstavek 20. člena tega zakona);
5. ki oglašuje zdravilske storitve v nasprotju z 21. členom
tega zakona.
(2) Z globo od 600 do 4.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje pravna oseba.
(3) Z globo od 500 do 650 eurov se za prekrške iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne
osebe.
(4) Z globo 1.200 eurov se za prekršek kaznuje samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno izvaja
zdravilsko dejavnost, če opravlja zdravilsko dejavnost brez
dovoljenja iz prvega odstavka 9. člena tega zakona.
(5) Z globo 20.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega
odstavka kaznuje pravna oseba.
(6) Z globo 2.000 eurov se za prekršek iz četrtega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.«.
10. člen
V 51. členu se beseda »štirih« nadomesti z besedo »šestih«.
11. člen
Ne glede na določbo 41. člena zakona do ustanovitve
zbornice minister določi obrazec za pridobitev prve licence, ki
se objavi na spletni strani ministrstva.
12. člen
Do ustanovitve zbornice in sprejema akta iz tretjega odstavka 9.člena zakona, minimalne tehnične zahteve, sanitarno
zdravstvene pogoje in opremo za izvajanje zdravilske dejavnosti določi minister.
Predpis iz tretjega odstavka 9. člena zakona minister izda
v 15 dneh od dneva uveljavitve tega zakona.
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13. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 501-01/11-8/21
Ljubljana, dne 19. oktobra 2011
EPA 1953-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Ljubo Germič l.r.
Predsednik

3723.

Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju (ZZVZZ-L)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvi
Zakona o zdravstvenem varstvu
in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-L)
Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-L),
ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. oktobra 2011.
Št. 003-02-9/2011-31
Ljubljana, dne 28. oktobra 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA
O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN
ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU (ZZVZZ-L)
1. člen
V Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo,
114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08 in 62/06 – ZUPJS) se v 78.a členu doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na prejšnji odstavek, se družinskim članom
iz 2. podtočke točke a) ter 1. in 2. podtočke točke b) prvega
odstavka 20. člena tega zakona, v času, ko zavarovanci iz
prejšnjega ostavka, po katerih so zavarovani ti družinski člani,
nimajo poravnanih obveznosti plačevanja prispevkov, ne zadržijo njihove pravice do zdravstvenih storitev in denarnih dajatev
iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja.«.
V drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo »prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »prvega
odstavka tega člena«.
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 500-01/11-10/20
Ljubljana, dne 20. oktobra 2011
EPA 2089-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Ljubo Germič l.r.
Predsednik
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju
invalidov (ZZRZI-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 zaposlitveni rehabilitaciji
in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-C),
ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. oktobra 2011.
Št. 003-02-9/2011-14
Ljubljana, dne 27. oktobra 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O ZAPOSLITVENI REHABILITACIJI
IN ZAPOSLOVANJU INVALIDOV (ZZRZI-C)
1. člen
V Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo) se
v 2. členu dodajo novi drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek,
ki se glasijo:
»(2) Z namenom ohranjanja delovnih mest in ustvarjanja
novih delovnih mest za invalide Republika Slovenija zagotavlja
delodajalcem, ki zaposlujejo invalide nad kvoto, predpisano z
uredbo, ki določa kvoto za invalide, invalidskim podjetjem in
zaposlitvenim centrom pomoč v obliki materialnih vzpodbud,
katerih višina je odvisna od stopnje invalidnosti zaposlenih invalidov in njihovega deleža v skupnem številu vseh zaposlenih
delavcev.
(3) Med materialne vzpodbude za zaposlovanje invalidov
se štejejo vsa finančna sredstva, ki jih delodajalci prejmejo za
ta namen iz javnih virov (v nadaljnjem besedilu: javna sredstva,
prejeta zaradi zaposlenih invalidov).
(4) Prejemniki materialnih vzpodbud za zaposlovanje invalidov po tem zakonu so upravičeni do vzpodbud pod pogoji,
opredeljenimi v Uredbi Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive
s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (UL L
št. 214 z dne 9. 8. 2008, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba
o splošnih skupinskih izjemah), predvsem v 1., 2., 4., 5., 6., 7.,
8., 9., 10., 11., 41. in 42. členu.
(5) Če je delodajalec, upravičenec do pomoči za zaposlovanje invalidov, že prejemal pomoč za zaposlovanje invalidov skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 2204/2002 z dne
12. decembra 2002 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ES
za državne pomoči na področju zaposlovanja (UL L št. 337,
z dne 13. 12. 2002, str. 3), zadnjič spremenjena z Uredbo
Komisije (ES) št. 1976/2006 z dne 20. decembra 2006 o
spremembi uredb (ES) št. 2204/2002, (ES) št. 70/2001 in (ES)
št. 68/2001 glede podaljšanja obdobij uporabe (UL L št. 368,
z dne 23. 12. 2006, str. 85), bodisi jo je posamezno odobrila
Evropska Komisija, se domneva, da je po Uredbi o splošnih
skupinskih izjemah še naprej izpolnjen pogoj neto povečanja
števila zaposlenih invalidov, ki ga je delodajalec izpolnjeval za
že obstoječi ukrep pomoči.

Stran

11310 /

Št.

87 / 2. 11. 2011

(6) Pomoč delodajalcem za zaposlene invalide se lahko
kumulira tudi z drugimi viri, vendar s kumulacijo različnih virov
sredstev ne sme biti presežena največja dovoljena intenzivnost
pomoči za iste upravičene stroške.«.
2. člen
V 6. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi:
»(odločanje o pravicah in obveznostih)«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
»(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se glede
obračunavanja in plačevanja obveznosti po tem zakonu uporabljajo določbe zakona, ki ureja davčni postopek.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se za besedo »pravic« dodata besedi »in obveznosti«.
3. člen
V 8. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi
»(Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije –
Soča)«.
V prvem odstavku se v napovednem stavku besedilo
»Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo« nadomesti z
besedilom »Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – SOČA«.
V tretji alineji se za besedo »rehabilitacije« doda besedilo
»in skrbi za njihovo izvajanje«.
Za tretjo alinejo se doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– pripravlja standarde kakovosti na področju zaposlitvene rehabilitacije,«.
Dosedanje četrta, peta in šesta alineja postanejo peta,
šesta in sedma alineja.
V drugem odstavku se beseda »treh« nadomesti z besedo »štirih«.
4. člen
Za prvim odstavkom 9. člena se dodajo novi drugi, tretji,
četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»(2) Strokovni delavci, ki izvajajo storitve zaposlitvene
rehabilitacije, strokovni delavci v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih ter člani rehabilitacijskih komisij iz 28. člena
tega zakona se vsako leto strokovno izobražujejo in pridobivajo
nova znanja s področja zaposlitvene rehabilitacije. Udeležba
na strokovnem izobraževanju je obvezna za vse strokovne
delavce, ki izvajajo storitve zaposlitvene rehabilitacije, in za
člane rehabilitacijskih komisij najmanj dvakrat letno.
(3) Strokovna izobraževanja s področja zaposlitvene rehabilitacije izvaja Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: Združenje), pri
izvajanju izobraževanj pa sodeluje tudi Inštitut.
(4) Združenje organizira in izvede strokovno kakovostna
izobraževanja s področja zaposlitvene rehabilitacije vsaj trikrat
letno in o udeležbi strokovnim delavcem in članom rehabilitacijskih komisij, ki se jih udeležijo, izda potrdila.
(5) Združenje o vsakem izvedenem izobraževanju pisno
obvesti ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, priloži pa
tudi program izobraževanja, seznam strokovnih delavcev in članov rehabilitacijskih komisij ter seznam delodajalcev strokovnih
delavcev, ki so se izobraževanja udeležili.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane šesti odstavek, se besedilo »iz prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »iz prvega odstavka tega člena«.
5. člen
V 15. členu se v štirinajsti alineji za besedo »rezultatov«
črta beseda »zaposlenih«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
»(2) Izvajalec storitev zaposlitvene rehabilitacije ne sme
izvajati storitev iz štirinajste alineje prejšnjega odstavka za invalide, ki so zaposleni pri njem ali pri pravnih osebah, s katerimi
je lastniško povezan.«.
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6. člen
V prvem odstavku 17. člena se v tretji alineji število
»30 %« nadomesti s številom »40 %«.
7. člen
Za drugim odstavkom 27. člena se dodata nova tretji in
četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Kadar invalid, kateremu je bila z odločbo Zavoda priznana pravica do zaposlitvene rehabilitacije, to ponovno uveljavlja, ga Zavod brez izdaje odločbe napoti v storitve zaposlitvene
rehabilitacije na podlagi novega rehabilitacijskega načrta, ki ga
izdela rehabilitacijski svetovalec v sodelovanju z invalidom.
(4) O pritožbi zoper odločbo, ki jo na prvi stopnji izda Zavod, odloča ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo.«.
8. člen
V tretjem odstavku 33. člena se za besedama »zaščitni
zaposlitvi« črta besedilo »oziroma pri vključitvi v programe
aktivne politike zaposlovanja«.
Za tretjim odstavkom se dodajo novi četrti, peti in šesti
odstavek, ki se glasijo:
»(4) Invalidsko podjetje, zaposlitveni center, izvajalec programa socialne vključenosti ali invalid lahko kadar koli predlaga ponovno oceno doseganja delovnih rezultatov invalida, če
oceni, da se je njegovo doseganje delovnih rezultatov bistveno
spremenilo ali kadar invalid in delodajalec skleneta pogodbo o
zaposlitvi na drugem delovnem mestu.
(5) Kadar ponovno oceno doseganja delovnih rezultatov
invalida Zavodu predlaga izvajalec programa socialne vključenosti ali invalid, ki je vključen v program socialne vključenosti,
je Zavod dolžan invalida napotiti na ponovno oceno doseganja
delovnih rezultatov. Invalid ima v tem primeru enake pravice
kakor brezposelna oseba, ki je aktivni iskalec zaposlitve. Zavod
lahko napoti invalida na ponovno oceno doseganja delovnih
rezultatov tudi po lastni presoji.
(6) Invalidsko podjetje, zaposlitveni center ali zaposleni invalid, ki predlaga ponovno oceno doseganja delovnih rezultatov
iz prejšnjega odstavka, nosi stroške ponovne ocene.«.
9. člen
V prvem odstavku 35. člena se za besedilom »iz prejšnjega člena« pika nadomesti z vejico in doda besedilo »invalidi
I. kategorije z odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije brez pravice do invalidske pokojnine
po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in
osebe z motnjo v telesnem in duševnem razvoju, ki nimajo
možnosti vključitve v ustrezne socialno varstvene storitve.«.
10. člen
40. člen se spremeni tako, da se glasi:
»40. člen
(način zagotovitve drugega ustreznega dela invalidu)
(1) Delodajalec lahko invalidu odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali zaradi nezmožnosti za opravljanje
dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi zaradi invalidnosti, če
mu hkrati ponudi sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas na drugem ustreznem delu, ki ustreza invalidovi strokovni izobrazbi, usposobljenosti in delovni zmožnosti v skladu s
tem zakonom ali s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, ali na podlagi sporazuma z drugim delodajalcem
zagotovi, da mu drugi delodajalec ponudi sklenitev pogodbe o
zaposlitvi za nedoločen čas na ustreznem delu pri njem.
(2) Če invalid sprejme ponudbo delodajalca ali drugega
delodajalca po prejšnjem odstavku, mora skleniti novo pogodbo
o zaposlitvi v roku 30 dni od prejema pisne ponudbe.
(3) Če invalid sprejme ponudbo delodajalca za zaposlitev
za nedoločen čas na drugem ustreznem delu, nima pravice do
odpravnine, obdrži pa pravico izpodbijati utemeljenost odpovednega razloga pred pristojnim sodiščem.
(4) Če invalid v roku 30 dni od prejema pisne ponudbe
ne sprejme ponudbe delodajalca za sklenitev nove pogodbe
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o zaposlitvi za drugo ustrezno delo za nedoločen čas, nima
pravice do odpravnine.
(5) Če invalid sprejme ponudbo drugega delodajalca za
zaposlitev za nedoločen čas na ustreznem delu pri njem, mu
delodajalec ni dolžan izplačati odpravnine, če se drugi delodajalec v pogodbi o zaposlitvi zaveže, da bo glede minimalnega
odpovednega roka in pravice do odpravnine upošteval delovno
dobo delavca pri obeh delodajalcih.
(6) Če delodajalec invalidu utemeljeno ne more ponuditi
nove pogodbe o zaposlitvi v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena ali če delodajalec invalidu ali delovnemu invalidu
ne more ponuditi nove pogodbe o zaposlitvi v skladu s prvim
odstavkom tega člena, o čemer odloči komisija za ugotovitev
razlogov za odpoved pogodbe o zaposlitvi v skladu s predpisi,
ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, lahko redno
odpove pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas brez ponudbe
nove pogodbe o zaposlitvi.
(7) V primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz prejšnjega
odstavka se pri izračunu osnove za določitev višine odpravnine
upošteva prejeta plača, preračunana na polni delovni čas.
(8) Stroški dela komisije za ugotovitev razlogov za odpoved pogodbe o zaposlitvi iz šestega odstavka tega člena se
za invalide, ki niso delovni invalidi, krijejo iz sredstev Sklada
Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov
(v nadaljnjem besedilu: Sklad).«.
11. člen
Drugi odstavek 41. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zaščitena delovna mesta se določijo s splošnim
aktom delodajalca, ki običajno delovno mesto razdeli na več
funkcionalno povezanih zaščitenih delovnih mest, na katerih
zaposluje invalide, za katere je Zavod z odločbo iz 34. člena
tega zakona ugotovil, da se zaradi svoje invalidnosti lahko
zaposlijo le na zaščitenih delovnih mestih.«.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Delodajalci, ki s splošnim aktom nimajo določenih
pogojev za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu,
morajo zaščitena delovna mesta določiti v izjavi o varnosti.
(4) Zaščitena delovna mesta zagotavljajo predvsem zaposlitveni centri, lahko pa tudi invalidska podjetja, ki določijo
zaščitena delovna mesta na način iz tega člena.«.
Dosedanji tretji odstavek postane peti odstavek.
12. člen
V drugem odstavku 42. člena se za besedama »subvencije plače« doda vejica in besedilo »lahko pa tudi do podpornih
storitev,«.
13. člen
57. člen se spremeni tako, da se glasi:
»57. člen
(delitev dobička)
(1) Invalidska podjetja in zaposlitveni centri morajo najmanj 80 % dobička poslovnega leta nameniti za povečanje
osnovnega kapitala družbe, povečanje zakonskih rezerv ali
ga porabiti za enak namen kakor finančna sredstva iz naslova
oprostitev in olajšav iz 61. člena tega zakona.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko invalidsko podjetje del dobička poslovnega leta izplača delavcem
skladno z zakonom, ki ureja udeležbo delavcev pri dobičku.«.
14. člen
59. člen se spremeni tako, da se glasi:
»59. člen
(revizija računovodskih izkazov)
(1) Invalidska podjetja in zaposlitveni centri, ki se po
določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, razvrščajo v
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srednje ali velike družbe, revidirajo računovodske izkaze vsako
leto, invalidska podjetja in zaposlitveni centri, ki se razvrščajo v
majhne družbe, pa na vsaka tri leta.
(2) Vsa invalidska podjetja in zaposlitveni centri vsako
poslovno leto zagotovijo revizorjevo poročilo o opravljenih dogovorjenih postopkih, s katerimi revizijska družba, ustanovljena
v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje, ugotovi, ali so javna
sredstva, prejeta zaradi zaposlenih invalidov, prikazana na
posebnem kontu in je zagotovljena njihova namenska poraba
skladno z določbami tega zakona.
(3) Invalidska podjetja in zaposlitveni centri ministrstvu,
pristojnemu za invalidsko varstvo, predložijo letna poročila
skupaj z revizorjevim poročilom o opravljenih dogovorjenih
postopkih najpozneje v 30 dneh po njihovem prejemu.«.
15. člen
60. člen se spremeni tako, da se glasi:
»60. člen
(odvzem in prenehanje statusa)
(1) Invalidskemu podjetju ali zaposlitvenemu centru se z
odločbo odvzame status invalidskega podjetja ali status zaposlitvenega centra, če je ugotovljeno:
– da ne izpolnjuje več pogojev za ohranitev statusa po
tem zakonu,
– da ne uporablja javnih sredstev, prejetih zaradi zaposlenih invalidov, skladno z 61. členom tega zakona,
– da krši določbe 57. ali 64. člena tega zakona,
– da v roku, ki ga določi ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, temu ne pošlje vseh zahtevanih podatkov, ki se
nanašajo na poslovanje invalidskega podjetja ali zaposlitvenega centra,
– da ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, ni obvestil o spremembi lastništva, ali se na kakšen drug način izogiba
izvajanju nadzora,
– da po revizorjevem mnenju računovodski izkazi niso
resničen in pošten prikaz finančnega stanja pravne osebe, ki
je bila predmet revidiranja,
– da po revizorjevem mnenju ni prikazoval in porabljal
javnih sredstev, prejetih zaradi zaposlenih invalidov, skladno
s tem zakonom,
– da na poziv ministrstva, pristojnega za invalidsko varstvo, neporabljenih javnih sredstev, prejetih zaradi zaposlenih
invalidov, ni nakazal Republiki Sloveniji ali
– da huje krši predpise s področja delovnopravne in
davčne zakonodaje, varstva in zdravja pri delu in socialnega
varstva.
(2) Minister, pristojen za invalidsko varstvo, odvzame
status invalidskega podjetja ali zaposlitvenega centra tudi na
podlagi njihove vloge za odvzem statusa.
(3) Zoper odločbo o odvzemu statusa invalidskega podjetja ali zaposlitvenega centra ni pritožbe.
(4) Status invalidskega podjetja ali zaposlitvenega centra
preneha z uvedbo stečajnega postopka. Uvedba stečajnega
postopka je razlog za izbris invalidskega podjetja iz registra
invalidskih podjetji ali zaposlitvenega centra iz razvida zaposlitvenih centrov, ki ju vodi ministrstvo, pristojno za invalidsko
varstvo, po uradni dolžnosti.«.
16. člen
61. člen se spremeni tako, da se glasi:
»61. člen
(način porabe sredstev iz naslova oprostitev in ugodnosti
pri plačevanju prispevkov zaradi zaposlovanja invalidov)
(1) Sredstva iz naslova oprostitev in ugodnosti pri plačevanju prispevkov, ki jih pridobijo delodajalci zaradi zaposlovanja
invalidov, morajo delodajalci prikazovati na posebnem kontu in
jih lahko uporabljajo za namene iz 41. in 42. člena Uredbe o
splošnih skupinskih izjemah.
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(2) Delodajalci so dolžni enkrat letno posredovati ministrstvu, pristojnemu za invalidsko varstvo, podatke o pridobljenih
in porabljenih sredstvih iz prejšnjega odstavka na način, predpisan s podzakonskim aktom iz šestega odstavka 83. člena
tega zakona.
(3) Neporabljena javna sredstva, ki jih pridobijo delodajalci za zaposlene invalide in jih ne porabijo za namene iz
prvega odstavka tega člena, morajo delodajalci obrestovati po
referenčni obrestni meri.
(4) Če delodajalci javnih sredstev iz prvega odstavka tega
člena ne porabijo v treh letih, odkar so jih prejeli, kar je razvidno
iz bilanc, ali jih porabijo v nasprotju z določbo prvega odstavka
tega člena, morajo neporabljena ali napačno porabljena sredstva, obrestovana na način iz prejšnjega odstavka, nakazati
Republiki Sloveniji.«.
17. člen
Za 61. členom se doda nov 61.a člen, ki se glasi:
»61.a člen
(kršitev pravila kumulacije)
Delodajalci, pri katerih je ob nadzoru ugotovljeno, da so
kršili določbe Uredbe o splošnih skupinskih izjemah v delu, ki
se nanaša na kumulacijo pomoči za zaposlovanje invalidov,
do pomoči niso več upravičeni v tekočem letu in v naslednjem
koledarskem letu, poleg tega pa morajo prejemniki javna sredstva, ki presegajo dovoljeno višino pomoči, obrestovana po
referenčni obrestni meri, nakazati Republiki Sloveniji.«.
18. člen
Drugi odstavek 63. člena se črta.
19. člen
64. člen se spremeni tako, da se glasi:
»64. člen
(nadomestna izpolnitev kvote)
(1) Delodajalec, ki ne izpolnjuje kvote z zaposlenimi invalidi in ima sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju z
invalidskim podjetjem ali zaposlitvenim centrom, lahko zniža
obveznost plačila prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja
invalidov z realizirano nadomestno izpolnitvijo kvote. Za nadomestno izpolnitev kvote šteje v koledarskem letu sklenjena
in realizirana pogodba o poslovnem sodelovanju z invalidskim
podjetjem ali zaposlitvenim centrom, po kateri se priznajo stroški dela v višini najmanj 15 minimalnih plač letno za vsakega
invalida, ki bi ga moral delodajalec zaposliti v okviru predpisane
kvote. Ob tem se upoštevajo le dejansko realizirane pogodbe
in plačilo po realiziranih pogodbah.
(2) Delodajalec, zavezanec h kvoti, ki namerava nadomestno izpolniti kvoto, mora Skladu oddati napoved nadomestne
izpolnitve kvote v roku deset dni od sklenitve pogodbe. Napoved odda na spletnem naslovu Sklada za elektronsko izmenjavo podatkov skupaj s pogodbo o poslovnem sodelovanju iz
prejšnjega odstavka.
(3) Sklad upošteva napoved nadomestne izpolnitve kvote
od prvega dne meseca, v katerem prejme pogodbo iz prejšnjega odstavka. Nadomestno izpolnitev kvote je mogoče napovedati za največ 12 mesecev koledarskega leta.
(4) Izdelki in storitve, ki so predmet pogodbe o poslovnem
sodelovanju, morajo biti izdelani ali storitve opravljene z delavci invalidskega podjetja ali zaposlitvenega centra. Predmet
pogodbe o poslovnem sodelovanju za nadomestno izpolnitev
kvote ne smejo biti posredovalne ali posredniške storitve, razen
za posredovanje začasne delovne sile, ali storitve preprodaje
blaga. V primeru dvoma je dokazno breme na strani delodajalca, zavezanca h kvoti.
(5) Invalidsko podjetje ali zaposlitveni center mora imeti
v Poslovnem registru Slovenije registrirano dejavnost, ki je
predmet pogodbe o poslovnem sodelovanju.
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(6) Iz pogodbe o poslovnem sodelovanju mora biti razvidno zlasti:
– predmet pogodbe,
– vrednost za posamezno vrsto storitve ali izdelkov in skupna pogodbena vrednost brez DDV za obdobje nadomestnega
izpolnjevanja kvote,
– stroški dela za posamezno vrsto storitve ali izdelkov in
celotni stroški dela po pogodbi brez DDV za obdobje nadomestnega izpolnjevanja kvote, razvidni iz kalkulacije, ki jo mora
invalidsko podjetje ali zaposlitveni center na zahtevo Sklada
predložiti v vpogled.
(7) Napovedi nadomestne izpolnitve kvote, ki jih zavezanci h kvoti Skladu ne bodo poslali pravočasno, ali pogodbe
o poslovnem sodelovanju, ki ne bodo sklenjene skladno z določbami zakona, ki ureja obligacijska razmerja, in z določbami
tega zakona, se ne upoštevajo.
(8) Delodajalec, zavezanec h kvoti, mora mesečno do
zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec oddati mesečno
poročilo o izpolnitvi pogodbenih obveznosti. Poročilo, ki ga
poleg odgovorne osebe delodajalca, zavezanca h kvoti, podpiše odgovorna oseba invalidskega podjetja ali zaposlitvenega
centra, odda na spletnem naslovu Sklada za elektronsko izmenjavo podatkov. Poročilo je podlaga za knjigovodsko listino, ki
velja kot obvestilo delodajalcem, zavezancem h kvoti, o višini
mesečnega prispevka.
(9) Če delodajalec, zavezanec h kvoti, v roku iz prejšnjega
odstavka Skladu ne odda mesečnega poročila, se šteje, da
kvota ni bila izpolnjena. Naknadno dokazovanje realizacije
pogodbe za nadomestno izpolnitev kvote ali oddaja mesečnega
poročila kot dokazila o nadomestni izpolnitvi kvote po predpisanem roku nista mogoča.
(10) Sklad upošteva realizacijo nadomestne kvote do višine mesečne obveznosti. Morebitno večjo realizacijo nadomestne izpolnitve kvote Sklad upošteva za izpolnjevanje mesečne
obveznosti delodajalca v prihodnjih mesecih. Morebitno večjo
realizacijo nadomestne izpolnitve kvote Sklad ne upošteva za
izpolnjevanje obveznosti delodajalca v naslednjem letu.
(11) Delodajalcu, zavezancu h kvoti, pri katerem je v
postopku nadzora ugotovljena kršitev pri uveljavljanju nadomestne izpolnitve kvote, Sklad ne upošteva uveljavljanje nadomestne izpolnitve kvote za tekoče leto, delodajalec, zavezanec h
kvoti, pa ne more nadomestno izpolnjevati kvote tudi v naslednjem koledarskem letu. Če je v postopku nadzora ugotovljena
kršitev pri uveljavljanju nadomestne izpolnitve kvote za tekoče
in pretekla leta, Sklad o ugotovitvi s poročilom o nadzoru obvesti delodajalca. Sklad na podlagi navedenega brez predhodne
izdaje opomina izda odločbo o obveznosti plačila prispevka,
skupaj z zamudnimi obrestmi, za obdobje ugotovljene kršitve
po 65. členu tega zakona.«.
20. člen
65. člen se spremeni tako, da se glasi:
»65. člen
(plačilo zaradi neizpolnjevanja kvote)
(1) Sklad za delodajalca, zavezanca h kvoti, ki ne izpolnjuje kvote, objavi obveznost plačila prispevka na spletnem
mestu Sklada za elektronsko izmenjavo podatkov najpozneje
do desetega dne v mesecu za pretekli mesec. Podlaga za
objavo so podatki iz uradnih evidenc upravljavcev podatkov.
Objava velja kot obvestilo zavezancem h kvoti o višini mesečnega prispevka.
(2) Delodajalec, zavezanec h kvoti, ki ne izpolni kvote,
mora do vključno zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec
plačati v Sklad prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v višini 70 % minimalne plače za vsakega invalida, ki bi ga
moral zaposliti za izpolnitev predpisane kvote.
(3) Če Sklad ugotovi, da delodajalec prispevka iz prejšnjega odstavka ni plačal pravočasno, ga s pisnim opominom zaradi odmere neplačanega prispevka pozove, da plača prispevek
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v roku 15 dni od prejema poziva Sklada skupaj z zamudnimi
obrestmi, štetimi od prvega naslednjega dne po poteku roka iz
prejšnjega odstavka do plačila.
(4) Če delodajalec, zavezanec h kvoti, v roku iz osmega
odstavka prejšnjega člena ne dokaže nadomestne izpolnitve
kvote, mora plačati prispevek skupaj z zamudnimi obrestmi,
kakor je določeno v drugem in tretjem odstavku tega člena.
(5) Če delodajalec, zavezanec h kvoti, v postavljenem
roku ne izpolni obveznosti iz drugega odstavka tega člena, niti
ne dokaže, da ni zavezanec za plačilo skladno s četrtim odstavkom tega člena, mu Sklad izda odločbo o obveznosti plačila.
(6) Pritožba zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ne
zadrži izvršitve.
(7) O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za invalidsko
varstvo.
(8) Če Sklad ugotovi, da je delodajalec plačal prispevek v
višjem znesku, kakor ga je dolgoval, mu preveč plačani znesek
vrne skladno z določbami zakona, ki ureja davčni postopek.«.
21. člen
68. člen se spremeni tako, da se glasi:
»68. člen
(pravica do subvencije plače)
(1) Subvencija plače je pravica invalida, zaposlenega na
zaščitenem delovnem mestu, lahko pa tudi v podporni zaposlitvi in invalidskem podjetju, ki jo uveljavlja invalid pri Skladu
zaradi doseganja nižjih delovnih rezultatov, ki so posledica
njegove invalidnosti.
(2) Invalid, ki se je usposabljal na konkretnem delovnem
mestu pri delodajalcu, lahko vloži vlogo za priznanje pravice
iz prejšnjega odstavka, ko z delodajalcem sklene pogodbo o
zaposlitvi za enako ali podobno delo.
(3) Invalid, ki se zaposli pri delodajalcu brez predhodnega
usposabljanja za enako ali podobno delo, ali zaposleni invalid,
katerega delodajalec po preteku treh mesecev od zaposlitve
napoti na oceno doseganja delovnih rezultatov, ker ocenjuje, da
so ti nižji od pričakovanih, lahko na podlagi izdelane ocene vloži
vlogo za priznanje pravice iz prvega odstavka tega člena.
(4) O pravici do subvencije plače zaposlenemu invalidu
odloča Sklad.
(5) O pritožbi zoper odločbo o pravici do subvencije plače
odloča ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, po predhodnem mnenju komisije, ki jo imenuje minister, pristojen za
invalidsko varstvo, iz vrst strokovnjakov Sklada, Zavoda in
ministrstva, pristojnega za invalidsko varstvo.
(6) Sklad vroči odločbo o pravici do subvencije plače
zaposlenemu invalidu in njegovemu delodajalcu.
(7) V primeru ponovne ocene doseganja delovnih rezultatov, s katero je ugotovljeno drugačno doseganje delovnih
rezultatov kakor v prejšnji oceni, mora zaposleni invalid na
Sklad vložiti novo vlogo za subvencijo plače.«.
22. člen
Četrti odstavek 71. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Delodajalec Skladu pošlje zahtevek za povračilo
subvencij plače za invalide v elektronski obliki na spletnem
mestu Sklada.«.
Za četrtim odstavkom se dodajo novi peti, šesti in sedmi
odstavek, ki se glasijo:
»(5) Zahtevek mora delodajalec vložiti najpozneje v roku
30 dni od dneva izplačila plač, Sklad pa subvencije plač povrne
delodajalcu v roku enega meseca od prejema zahtevka. Če
delodajalec ne odda zahtevka za povračilo subvencij plač v
predpisanem roku, mu Sklad subvencij ne povrne.
(6) V primeru neupravičeno izplačanih subvencij plač
Sklad delodajalcu izda odločbo, s katero mu naloži vračilo
neupravičeno izplačanih subvencij skupaj z obrestmi od dneva
izplačila neupravičeno izplačanih subvencij do vračila teh Skladu v roku 30 dni od vročitve odločbe.
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(7) Pritožba zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ne
zadrži izvršitve. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo.«.
23. člen
72. člen se spremeni tako, da se glasi:
»72. člen
(plačilo stroškov prilagoditve delovnega mesta in sredstev
za delo)
(1) Na podlagi izdelanega individualnega načrta prilagoditve, iz katerega je razvidno, da se invalid zaradi invalidnosti
lahko zaposli le na zanj prilagojenem delovnem mestu ali da
za opravljanje delovnih nalog potrebuje prilagojena sredstva
za delo, lahko delodajalec zaprosi Sklad za plačilo primerne
prilagoditve.
(2) Upravičeni stroški plačila prilagoditve so stroški, ki
jih je treba dodati stroškom, ki bi pri delodajalcu nastali, če bi
zaposloval delavce, ki niso invalidi. Upravičeni stroški ne smejo
presegati 100 % upravičenih stroškov, opredeljenih v 42. členu
Uredbe o splošnih skupinskih izjemah.
(3) K vlogi je treba poleg individualnega načrta primerne
prilagoditve priložiti dokazilo o invalidnosti, odločbo Zavoda o
zaposljivosti v podporni ali zaščitni zaposlitvi, če jo ima, in dva
specificirana predračuna stroškov primerne prilagoditve dveh
različnih dobaviteljev ali izvajalcev prilagoditve.
(4) Vlogo lahko vloži delodajalec, ki sklene pogodbo o
zaposlitvi z brezposelnim invalidom za najmanj 12 mesecev,
ali za že zaposlenega invalida, če ni drugega zavezanca za
plačilo stroškov prilagoditve. V tem primeru mora predložiti
podpisano izjavo o tem.
(5) Izjemoma lahko izvajalci zaposlitvene rehabilitacije
za invalide, ki so opredeljeni kot zavarovanci s prišteto dobo
za pridobitev in odmero pravic na podlagi osebnih okoliščin,
kakor to določajo predpisi s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zaprosijo za plačilo stroškov prilagoditve
že v času trajanja zaposlitvene rehabilitacije, če bi bilo njeno
izvajanje brez ustreznih prilagoditev nemogoče, kar mora biti
razvidno iz rehabilitacijskega načrta.
(6) Sklad obravnava prejeto vlogo skupaj s predstavnikom
Inštituta in ministrstva, pristojnega za invalidsko varstvo, na
obravnavo pa povabi tudi izvajalca zaposlitvene rehabilitacije,
ki je izdelal načrt prilagoditve.
(7) V primeru nepopolne vloge lahko Sklad v osmih dneh
od prejetja vloge zahteva tudi dodatno dokumentacijo v zvezi s
prilagoditvijo ali v sodelovanju z izvajalcem zaposlitvene rehabilitacije in delodajalcem opravi ogled delovnega mesta.
(8) Sklad financira stroške primerne prilagoditve v višini
dejanskih stroškov v skladu z drugim odstavkom tega člena.«.
24. člen
73. člen se spremeni tako, da se glasi:
»73. člen
(plačilo stroškov podpornih storitev)
(1) Delodajalec, ki ima z invalidom sklenjeno pogodbo
o podporni zaposlitvi in izdelan načrt podpornih storitev, ki jih
invalid potrebuje, lahko na Sklad vloži vlogo za plačilo stroškov
podpornih storitev, katere lahko izvaja oseba, ki ni strokovni
delavec iz 9. člena tega zakona.
(2) Sklad delodajalcu plača podporne storitve le za čas,
ki ga izvajalec podpornih storitev porabi neposredno za pomoč
invalidu.
(3) K vlogi mora priložiti odločbo Zavoda o podporni
zaposlitvi, pogodbo o zaposlitvi in individualni načrt podpornih
storitev.
(4) Sklad financira podporne storitve iz prejšnjega odstavka v obsegu največ do 30 ur mesečno po ceniku, ki ga sprejme
minister, pristojen za invalidsko varstvo.
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(5) Delodajalec mora Skladu mesečno na predpisanem
obrazcu poslati zahtevek za plačilo podpornih storitev, ki so
bile nudene invalidu v preteklem mesecu, skupaj s poročilom
o opravljenih storitvah.
(6) Poročilo iz prejšnjega odstavka podpišejo delodajalec, invalid in izvajalec podpornih storitev.
(7) Delodajalec mora osebi, ki izvaja podporne storitve,
na plačni listi ločeno prikazati znesek plačila, ki ga oseba
prejme za opravljene podporne storitve. Če podporne storitve izvaja oseba, ki ni zaposlena pri istem delodajalcu kakor
invalid, ki se mu nudijo podporne storitve, delodajalec znesek plačila za opravljene podporne storitve nakaže invalidu,
kar mora biti razvidno iz invalidove plačne liste.«.
25. člen
74. člen se spremeni tako, da se glasi:
»74. člen
(oprostitev plačila prispevkov)
(1) Ne glede na določbe prvega odstavka 226. člena
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni
list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 –
ZUTPG, 10/08 – ZVarDod, 98/09 – ZIUZGK, 38/10 – ZUKN,
61/10 – ZSVarPre in 79/10 – ZPKDPIZ), drugega odstavka
60. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08 in 62/10 – ZUPJS)
in drugega odstavka 11. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 110/06
– uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 10/08 in
62/10 – ZUPJS) so invalidska podjetja in zaposlitveni centri
oproščeni plačila prispevkov in sicer:
– zaposlitveni centri so oproščeni plačila prispevkov za
vse zaposlene delavce,
– invalidska podjetja so oproščena plačila prispevkov
za zaposlene invalide,
– invalidska podjetja, ki imajo zaposlenih več kakor
tretjino invalidov, ki niso delovni invalidi II. ali III. kategorije
oziroma imajo zaposlenih več kakor tretjino delovnih invalidov s prišteto dobo za pridobitev in odmero pravic na podlagi
osebnih okoliščin, so oproščena plačila prispevkov za vse
zaposlene delavce in
– invalidska podjetja, ki imajo zaposlenih vsaj 50 %
invalidov, so oproščena plačila prispevkov za vse zaposlene
delavce.
(2) Delodajalci so za invalide, ki jih zaposlujejo nad
predpisano kvoto in katerih invalidnost ni posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri istem delodajalcu,
na podlagi odločbe Sklada oproščeni plačila prispevkov za
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
(3) Določba prejšnjega odstavka velja tudi za delodajalce, ki zaposlujejo manj kot 20 delavcev in za samozaposlene
invalide.
(4) O pravici iz drugega in tretjega odstavka tega člena
odloča Sklad, o pritožbi pa odloča ministrstvo, pristojno za
invalidsko varstvo.
(5) Prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz drugega in tretjega odstavka tega člena prikazuje delodajalec oziroma samozaposleni invalid na posebnem
kontu in jih kot odstopljena sredstva uporabi za namene iz
61. člena tega zakona.
(6) Samozaposleni invalidi, ki si ne izplačujejo plače,
morajo v primeru uporabe oproščenih prispevkov za namen
iz 41. člena Uredbe o splošnih skupinskih izjemah, upoštevati merila in pogoje, ki veljajo za pravilo »de minimis« in
so podrobneje določeni v uredbi, ki določa višino kvote za
zaposlovanje invalidov za delodajalce.
(7) Delodajalci iz prvega, drugega in tretjega odstavka
tega člena morajo seznaniti pooblaščenega revizorja, da
mora revidirati letno poročilo v delu, ki se nanaša na pora-
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bo javnih sredstev, prejetih zaradi zaposlenih invalidov, po
dogovorjenih postopkih iz drugega odstavka 59. člena tega
zakona.
(8) Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije pokriva prispevke iz drugega in tretjega tega člena
odstavka Republika Slovenija iz proračuna.
(9) Neposredni uporabniki državnega proračuna niso
upravičeni do oprostitve plačila prispevkov za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje po določbah tega člena.«.
26. člen
Za tretjim odstavkom 75. člena se dodata nova četrti in
peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Prejeta sredstva iz prvega odstavka tega člena
mora delodajalec porabiti za namene iz 61. člena tega
zakona.
(5) Samozaposleni invalidi, ki si ne izplačujejo plače,
morajo v primeru uporabe nagrade za preseganje kvote za
namen iz prvega odstavka 61. člena tega zakona, upoštevati merila in pogoje, ki veljajo za pravilo »de minimis« in
so podrobneje določeni v uredbi, ki določa višino kvote za
zaposlovanje invalidov za delodajalce.«.
Dosedanji četrti odstavek postane šesti odstavek.
27. člen
V prvem odstavku 76. člena se beseda »Sklad« nadomesti z besedilom »Ministrstvo, pristojno za invalidsko
varstvo,«.
28. člen
V 82. členu se v tretji alineji za besedilom »nad poslovanjem izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije« črta vejica in
doda besedilo »v zvezi z izvajanjem storitev zaposlitvene rehabilitacije in izvajalcev programov socialne vključenosti,«.
V osmi alineji se na koncu besedila pred piko doda
besedilo »in o rezultatih nadzora poroča ministrstvu, pristojnemu za invalidsko varstvo«.
29. člen
V prvem odstavku 83. člena se dodata novi prva in
druga alineja, ki se glasita:
»– evidenco vseh javnih sredstev, ki jih prejme posamezni delodajalec zaradi zaposlenih invalidov,
– razvid izvajalcev programov socialne vključenosti,«.
Dosedanje prva, druga in tretja alineja postanejo tretja,
četrta in peta alineja.
Za drugim odstavkom se dodajo novi tretji, četrti, peti
in šesti odstavek, ki se glasijo:
»(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se izbris
iz razvida ali registra opravi tudi na podlagi izbrisa pravnega
subjekta iz sodnega registra.
(4) Ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, lahko
zbira podatke o zaposlenih delavcih v invalidskih podjetjih,
zaposlitvenih centrih in pri delodajalcih, ki so upravičeni do
oprostitev in olajšav po 74. členu tega zakona in nagrade za
preseganje kvote po 75. členu tega zakona, in sicer:
– ime in priimek,
– davčno številko,
– podatke o prebivališču,
– podatke o invalidnosti.
(5) Ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, vodi
evidenco o višini vseh prejetih javnih sredstev za zaposlene
invalide pri posameznih delodajalcih, in sicer evidenco o
višini sredstev za:
– subvencije plač invalidov, zaposlenih v zaposlitvenih
centrih,
– subvencije plač invalidov, zaposlenih v invalidskih
podjetjih,
– subvencije plač invalidov, zaposlenih v invalidskih
podjetjih s težjimi invalidi,
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– subvencije plač invalidov pri delodajalcih, ki presegajo kvoto,
– subvencije plač invalidov, zaposlenih v invalidskih
podjetjih, ki imajo zaposlenih vsaj 50 % invalidov,
– oproščene prispevke za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje v zaposlitvenih centrih,
– oproščene prispevke za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje v invalidskih podjetjih,
– oproščene prispevke za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje v invalidskih podjetjih s težjimi invalidi,
– oproščene prispevke za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje pri delodajalcih, ki presegajo kvoto,
– oproščene prispevke za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje v invalidskih podjetjih, ki imajo zaposlenih vsaj
50 % invalidov,
– oproščene prispevke za zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje v zaposlitvenih centrih,
– oproščene prispevke za zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje v invalidskih podjetjih,
– oproščene prispevke za zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje v invalidskih podjetjih s težjimi invalidi,
– oproščene prispevke za zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje v invalidskih podjetjih, ki imajo zaposlenih vsaj 50 % invalidov,
– plačilo stroškov za prilagoditev delovnih mest in sredstev za delo,
– plačilo stroškov prilagoditve prostorov,
– stroške zaposlitve osebja za čas, ki ga to porabi za
pomoč invalidom,
– stroške prilagoditve ali nakupa opreme ali pridobitve
in prilagoditve programske opreme,
– kritje stroškov gradnje lastnih poslovnih prostorov,
stroške prenove prostorov, njihovo širitev ali nakup nove
opreme ter stroškov režijskih delavcev in prevoznih stroškov,
ki jih imajo delodajalci zaradi zaposlenih invalidov,
– obresti od neporabljenih javnih sredstev, prejetih za
zaposlene invalide,
– druge vzpodbude na področju zaposlovanja invalidov
in ohranjanja delovnih mest za invalide ter druge razvojne
vzpodbude,
– letne nagrade delodajalcem za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov,
– nagrade za preseganje kvote,
– subvencije plač invalidov, prejetih na podlagi ocene
doseganja delovnih rezultatov.
(6) Minister, pristojen za invalidsko varstvo, podrobneje
predpiše način zbiranja in vodenja evidenc iz prejšnjega
odstavka ter način poročanja delodajalcev.«.
30. člen
V prvem odstavku 84. člena se beseda »in« nadomesti
z vejico, za besedilom »Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije« pa se doda vejica in besedilo », davčni organ po
zakonu, ki ureja davčni postopek, in ministrstvo, pristojno
invalidsko varstvo«.
V drugem odstavku se za besedo »uporabljati« doda
besedilo »za nadzor nad prejetimi državnimi pomočmi pri
delodajalcih, ki zaposlujejo invalide,«, beseda »samo« pa
se črta.
V tretjem odstavku se za besedilom »Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije« dodata vejica
in besedilo »davčni organ po zakonu, ki ureja davčni postopek,«.
Za tretjim odstavkom se dodajo novi četrti, peti in šesti
odstavek, ki se glasijo:
»(4) Pravne osebe iz prvega in tretjega odstavka tega
člena lahko neposredno izmenjujejo tudi osebne podatke iz
evidenc, ki jih vodijo, in sicer:
– osebno ime,
– enotno matično številko občana,
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– podatek o prebivališču,
– datum nastanka invalidnosti,
– šifro invalidnosti,
– datum zaposlitve pri delodajalcu,
– datum vključitve v obvezna socialna zavarovanja s
statusom invalida in
– naziv delovnega mesta.
(5) Pravne osebe iz prvega in tretjega odstavka tega
člena morajo najpozneje do zadnjega dne v mesecu marcu
za preteklo leto ministrstvu, pristojnemu za invalidsko varstvo, sporočiti podatke o višini državnih pomoči iz evidenc,
ki jih vodijo, za vse gospodarske družbe, ki so prejemniki
javnih sredstev zaradi zaposlenih invalidov.
(6) Podrobnejši način sporočanja podatkov iz prejšnjega odstavka in način vodenja ter obdelave podatkov predpiše minister, pristojen za invalidsko varstvo.«.
Dosedanji četrti odstavek postane sedmi odstavek.
31. člen
V 85. členu se na koncu šeste alineje vejica nadomesti
s piko.
Sedma, osma in deveta alineja se črtajo.
Dodata se nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Zavod upravlja, vodi in vzdržuje zbirke podatkov
za potrebe:
– izvajanja storitev zaposlitvene rehabilitacije,
– izvajanja nadzora nad porabo sredstev, spremljanja
in načrtovanja ter vodenja politike na področju zaposlovanja
invalidov,
– razvojno raziskovalnih dejavnosti s področja zaposlovanja invalidov,
– zbiranja in vodenja statističnih podatkov s področja
zaposlitvene rehabilitacije.
(3) Zbirke podatkov obsegajo naslednje podatke:
1. osebne podatke, in sicer:
– ime in priimek,
– podatki o rojstvu in smrti,
– davčna številka,
– spol,
– številka transakcijskega računa osebe,
– podatki o državljanstvu,
– podatki o prebivališču,
– podatki o invalidnosti,
– podatki o izobrazbi ali poklicu, dodatnih znanjih,
usposobljenosti in izkušnjah,
– podatki o bolezni in funkcioniranju,
– podatki o dosedanjih zaposlitvah in
– podatke, ki se nanašajo na prijavo, vodenje in prenehanje vodenja evidence;
2. podatke za obravnavo, in sicer:
– podatek o vrsti vloge,
– podatki o priznanih stroških,
– podatki o izvajanju zaposlitvene rehabilitacije,
– podatki o mnenju rehabilitacijske komisije,
– podatki o ciljih rehabilitacije,
– podatki o zaposljivosti,
– podatki o vključitvi v ukrepe aktivne politike zaposlovanja,
– podatki o delazmožnosti,
– podatki, ki se nanašajo na uporabo storitev po tem
zakonu, in
– podatki o zdravniških obravnavah;
3. podatke o izvajalcih zaposlitvene rehabilitacije, in
sicer:
– matična številka,
– davčna številka,
– naziv,
– naslov in
– podatki o kontaktnih osebah;
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4. podatke o delodajalcih, in sicer:
– matična številka,
– davčna številka,
– naziv,
– naslov,
– podatki o kontaktnih osebah in
– podatki o izvedenih storitvah.«.
32. člen
V 87. členu se črta četrta alineja.
Dosedanje peta, šesta, sedma in osma alineja postanejo
četrta, peta, šesta in sedma alineja.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
»(2) Za namen ugotovitve izpolnjevanja predpisane kvote
za zaposlovanje invalidov iz 62. člena tega zakona lahko Sklad
delodajalcu posreduje osebne podatke pri njem zaposlenih invalidov, ki jih je pridobil od Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije in sicer osebno ime, enotno matično številko občana,
podatek o prebivališču, šifro invalidnosti, datum zaposlitve pri
delodajalcu, datum vključitve v obvezna socialna zavarovanja
s statusom invalida in naziv delovnega mesta.«.
33. člen
V napovednem stavku 89. člena se besedilo »iz pete,
šeste, sedme in osme alineje« nadomesti z besedilom »iz
četrte, pete, šeste in sedme alineje«.
34. člen
V 92., 93. in 94. členu se znesek »100.000 tolarjev« nadomesti z zneskom »400 eurov«, znesek »200.000 tolarjev« z
zneskom »800 eurov«, znesek »300.000 tolarjev« z zneskom
»1.200 eurov«, znesek »500.000 tolarjev« z zneskom »2.000
eurov«, znesek »1.000.000 tolarjev« z zneskom »4.100 eurov«, znesek »3.000.000 tolarjev« z zneskom »12.500 eurov«
in znesek »10.000.000 tolarjev z zneskom »41.700 eurov«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
35. člen
Ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, vzpostavi
evidence o vseh javnih sredstvih, ki jih prejmejo delodajalci
za zaposlene invalide, najkasneje v enem letu od uveljavitve
tega zakona.
36. člen
Slovenski inštitut za revizijo najkasneje v šestih mesecih
po uveljavitvi tega zakona predpiše dogovorjene postopke za
revidiranje javnih sredstev, prejetih za zaposlene invalide.
37. člen
(1) 19. člen tega zakona se začne uporabljati 1. 1. 2012.
Do takrat se uporablja 64. člen Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07
– uradno prečiščeno besedilo).
(2) Prvi odstavek 74. člena zakona se začne uporabljati
1. 1. 2012.
38. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 101-04/11-3/47
Ljubljana, dne 19. oktobra 2011
EPA 1804-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Ljubo Germič l.r.
Predsednik
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3725.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o spremembah in dopolnitvah Zakona
o preprečevanju omejevanja konkurence
(ZPOmK-1C)

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 spremembah
in dopolnitvah Zakona o preprečevanju
omejevanja konkurence (ZPOmK-1C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1C), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 19. oktobra 2011.
Št. 003-02-9/2011-11
Ljubljana, dne 27. oktobra 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O PREPREČEVANJU OMEJEVANJA
KONKURENCE (ZPOmK-1C)
1. člen
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 26/11) se
10. člen spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
(vršilec dolžnosti direktorja agencije)
Do imenovanja direktorja agencije vlada za vršilca dolžnosti direktorja agencije imenuje dosedanjega direktorja
urada.«
2. člen
V 13. členu se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če agencija ne prične z delom v roku iz prejšnjega
odstavka, začne z delovanjem naslednji dan po vpisu v sodni
register.«
3. člen
Drugi odstavek 15. člena se črta. Dosedanji tretji odstavek
postane drugi odstavek.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 310-03/11-3/8
Ljubljana, dne 19. oktobra 2011
EPA 2068-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Ljubo Germič l.r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije
3726.

Zakon o dopolnitvi Zakona o ponovni
vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi
njihovega premoženja in pravic (ZPVAS-F)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi
Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih
skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja
in pravic (ZPVAS-F)
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja
in pravic (ZPVAS-F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 19. oktobra 2011.
Št. 003-02-9/2011-9
Ljubljana, dne 27. oktobra 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O DOPOLNITVI ZAKONA O PONOVNI
VZPOSTAVITVI AGRARNIH SKUPNOSTI
TER VRNITVI NJIHOVEGA PREMOŽENJA
IN PRAVIC (ZPVAS-F)
1. člen
V Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter
vrnitvi njihovega premoženja in pravic (Uradni list, RS, št. 5/94)
se v 11. členu dodajo novi tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi
in deveti odstavek, ki se glasijo:
»Odločitve o poslih, ki presegajo okvir rednega upravljanja in so v javnem interesu, ker zagotavljajo boljše gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči in gozdovi, člani agrarne skupnosti
ne glede na določbe stvarnopravnega zakonika sprejmejo s
soglasjem več kot treh četrtin članov agrarne skupnosti glede
na njihove solastniške deleže.
Posli iz prejšnjega odstavka so:
– gradnja gozdne in protipožarne infrastrukture;
– gradnja kmetijskih in gozdnih objektov;
– agrarne operacije v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča;
– sklenitev zakupne ali najemne pogodbe;
– sprememba rabe nepremičnine.
Glede poslov iz četrte in pete alinee prejšnjega odstavka
se za določitev uporabnika kmetijskega zemljišča in načina
rabe kmetijskega zemljišča uporablja zakon, ki ureja kmetijska
zemljišča.
Upravni organ mora pred izdajo gradbenega dovoljenja
za objekte iz prve, druge in tretje alinee četrtega odstavka
tega člena preveriti, ali je investitor predložil ustrezno število
upravno overjenih soglasij. Ustrezno število upravno overjenih
soglasij se šteje kot dokazilo o pravici graditi po zakonu, ki ureja
graditev objektov.
Ne glede na določbe stvarnopravnega zakonika lahko
vsak član agrarne skupnosti predlaga centru za socialno delo
postavitev skrbnika za poseben primer v primeru, da član
agrarne skupnosti dalj časa ni dosegljiv.
Pristojni organ v 60 dneh imenuje skrbnika za poseben
primer.
Ne glede na določbe zakona, ki ureja zakonsko zvezo in
družinska razmerja, skrbnik za poseben primer izvršuje vsa
lastninska upravičenja člana agrarne skupnosti, upoštevaje
njegove interese.«.

Št.

87 / 2. 11. 2011 /

Stran

11317

KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 322-01/11-24/25
Ljubljana, dne 19. oktobra 2011
EPA 2019-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Ljubo Germič l.r.
Predsednik

3727.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o osnovni šoli (ZOsn-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 osnovni šoli
(ZOsn-H)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o osnovni šoli (ZOsn-H), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 19. oktobra 2011.
Št. 003-02-9/2011-19
Ljubljana, dne 27. oktobra 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O OSNOVNI ŠOLI (ZOsn-H)
1. člen
V Zakonu o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07 in 107/10) se besedilo 8. člena spremeni tako, da se glasi:
»Za otroke slovenskih izseljencev in zdomcev se v državah, kjer prebivajo, v skladu z mednarodnimi pogodbami
organizira pouk slovenskega jezika in kulture.
Za otroke, ki prebivajo v Republiki Sloveniji in katerih
materni jezik ni slovenski jezik, se ob vključitvi v osnovno šolo
organizira pouk slovenskega jezika in kulture, s sodelovanjem
z državami izvora pa tudi pouk njihovega maternega jezika in
kulture.«.
2. člen
Drugi in tretji odstavek 10. člena se črtata.
3. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
(izobraževanje nadarjenih učencev)
Nadarjeni učenci so učenci, ki izkazujejo visoko nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu. Šola tem učencem
zagotavlja ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje tako,
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da jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter jim omogoči
vključitev v dodatni pouk, druge oblike individualne in skupinske pomoči ter druge oblike dela.«.
4. člen
Besedilo 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Učenci s posebnimi potrebami so učenci, ki potrebujejo
prilagojeno izvajanje programov osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe osnovne šole oziroma
posebni program vzgoje in izobraževanja. Ti učenci so glede na
vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje opredeljeni
v zakonu, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.
Izobraževanje učencev s posebnimi potrebami iz prvega
odstavka tega člena se izvaja v skladu s tem zakonom in drugimi predpisi.«.
5. člen
Za 12. členom se doda nov 12.a člen, ki se glasi:
»12.a člen
(izobraževanje učencev z učnimi težavami)
Učenci z učnimi težavami so učenci, ki brez prilagoditev
metod in oblik dela pri pouku težko dosegajo standarde znanja.
Šole tem učencem prilagodijo metode in oblike dela pri pouku
ter jim omogočijo vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike
individualne in skupinske pomoči.«.
6. člen
Besedilo 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Osnovna šola za vse učence izvaja pouk iz naslednjih
obveznih predmetov: slovenščine in italijanščine ali madžarščine na narodno mešanih območjih, tujega jezika, zgodovine,
družbe, geografije, domovinske in državljanske kulture in etike,
matematike, naravoslovja, spoznavanja okolja, naravoslovja in
tehnike, kemije, biologije, fizike, likovne umetnosti, glasbene
umetnosti, športa, tehnike in tehnologije ter gospodinjstva.
Za učence s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v
prilagojeni izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom, šola poleg obveznih predmetov iz prvega
odstavka tega člena izvaja še specialno-pedagoške dejavnosti,
določene s predmetnikom.«.
7. člen
Tretji odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Učenec izbere tri ure pouka izbirnih predmetov tedensko,
lahko pa tudi štiri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.«.
8. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen
(obvezni in izbirni predmeti v prilagojenem programu
z nižjim izobrazbenim standardom)
Osnovna šola za učence s posebnimi potrebami, ki
so usmerjeni v prilagojeni izobraževalni program z nižjim
izobrazbenim standardom izvaja pouk iz naslednjih obveznih predmetov: slovenščine, italijanščine in madžarščine na
narodno mešanih območjih, tujega jezika, likovne umetnosti,
glasbene umetnosti, matematike, tehnike in tehnologije, gospodinjstva, naravoslovja, spoznavanja okolja, družboslovja
ter športa.
Šola izvaja še specialno-pedagoške dejavnosti, določene
s predmetnikom.
Poleg obveznih predmetov osnovna šola za učence 7.,
8. in 9. razreda, ki so usmerjeni v prilagojeni izobraževalni
program z nižjim izobrazbenim standardom, izvaja pouk iz
izbirnih predmetov.
Šola ponudi pouk najmanj enega izbirnega predmeta iz
družboslovno-humanističnega sklopa in enega iz naravoslovnega sklopa.

Uradni list Republike Slovenije
Učenec izbere eno uro pouka izbirnega predmeta tedensko.«.
9. člen
Za 18. členom se doda nov 18.a člen, ki se glasi:
»18.a člen
(posebni program vzgoje in izobraževanja)
S posebnim programom vzgoje in izobraževanja se določijo vzgojno-izobraževalna področja in izbirne vsebine.«.
10. člen
Za 19. členom se doda nov 19.a člen, ki se glasi:
»19.a člen
(dnevi dejavnosti)
Dnevi dejavnosti so del obveznega programa osnovne
šole. V okviru dni dejavnosti se vsebine predmetov medsebojno povezujejo.«.
11. člen
Besedilo 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Razširjeni program obsega podaljšano bivanje, jutranje
varstvo, dodatni pouk, dopolnilni pouk, pouk neobveznih izbirnih predmetov in interesne dejavnosti.
V razširjeni program se učenci vključujejo prostovoljno.«.
12. člen
Za 20. členom se doda nov 20.a člen, ki se glasi:
»20.a člen
(neobvezni izbirni predmeti)
Šola za učence 1. razreda izvaja pouk prvega tujega
jezika kot neobvezni izbirni predmet.
Šola za učence 4., 5. in 6. razreda izvaja pouk iz naslednjih neobveznih izbirnih predmetov: drugega tujega jezika,
umetnosti, računalništva, športa ter tehnike.
Šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvaja pouk tujega
jezika kot neobvezni izbirni predmet.
Šola učencem od 4. do 9. razreda obvezno ponudi pouk
tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet v obsegu dveh ur
tedensko.
Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih
izbirnih predmetov tedensko.
Za učence v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom šola ne izvaja pouka neobveznih izbirnih
predmetov.«.
13. člen
26. člen se črta.
14. člen
Drugi odstavek 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zasebna osnovna šola izvaja pouk iz naslednjih obveznih predmetov: slovenščine in italijanščine ali madžarščine na
narodno mešanih območjih, matematike, prvega tujega jezika,
zgodovine, domovinske in državljanske kulture in etike, športa,
vsaj enega naravoslovnega in enega družboslovnega predmeta in vsaj enega predmeta s področja umetnosti.«.
15. člen
Besedilo 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
»S predmetnikom se določijo izbirni predmeti, letno in
tedensko število ur pouka posameznih obveznih in izbirnih
predmetov, dnevi dejavnosti, število ur oddelčne skupnosti
in minimalno število ur, potrebnih za uresničevanje učnega
načrta.
Z učnim načrtom se določijo vsebina predmetov, standardi znanj in cilji pouka pri predmetih.
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Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko
šola v posameznem razredu drugače razporedi tedensko število ur pouka posameznih predmetov (fleksibilni predmetnik).
Pouk slovenščine in italijanščine ali madžarščine na narodno
mešanih območjih, matematike, tujega jezika kot obveznega
predmeta in športa šola lahko razporedi znotraj obdobja dveh
zaporednih tednov.
S predmetniki prilagojenih programov se določijo tudi
specialno-pedagoške dejavnosti.«.
16. člen
Besedilo 32. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Osnovna šola na svoji spletni strani predstavi podatke o
šoli, značilnosti programa šole, organizacijo dela šole v skladu
z letnim delovnim načrtom, pravice in dolžnosti učencev, vsebino vzgojnega načrta, hišni red in druge podatke.
Predstavitev iz prvega odstavka tega člena je staršem
na vpogled v pisni obliki v prostorih šole.«.
17. člen
Peti odstavek 33. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izobraževanje po posebnem programu se deli na stopnje. Posamezna stopnja traja tri leta.«.
18. člen
V prvem odstavku 35. člena se številka »22« nadomesti
s številko »24«.
V drugem odstavku se številka »24« nadomesti s številko »26«.
19. člen
Besedilo 36. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Razporeditev pouka, pouka proste dneve in trajanje
ter razporeditev šolskih počitnic v šolskem letu s šolskim
koledarjem določi minister, pristojen za šolstvo (v nadaljnjem
besedilu: minister).«.
20. člen
Besedilo 38. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vzgojno-izobraževalno delo v osnovni šoli obsega pouk
in druge oblike organiziranega dela z učenci.
Vzgojno-izobraževalno delo v osnovni šoli opravljajo
učitelji, svetovalni delavci in drugi strokovni delavci.
V prvem obdobju osnovne šole obvezni program poučuje
učitelj razrednega pouka.
Tuji jezik v prvem obdobju poučuje učitelj razrednega
pouka, če ima opravljen ustrezen študijski program izpopolnjevanja, lahko pa tudi učitelj predmetnega pouka, če ima
opravljen ustrezen študijski program izpopolnjevanja.
V 1. razredu osnovne šole hkrati poučujeta učitelj razrednega pouka in vzgojitelj predšolskih otrok, izjemoma pa
lahko tudi dva učitelja razrednega pouka. Drugi učitelj oziroma
vzgojitelj predšolskih otrok poučuje polovico ur pouka.
Pri pouku glasbene umetnosti, likovne umetnosti in športa lahko z učiteljem razrednega pouka sodeluje tudi učitelj
predmetnega pouka. Tečaj plavanja v 2. oziroma 3. razredu
lahko izvaja tudi učitelj predmetnega pouka.
V drugem obdobju poučuje:
– v 4. razredu učitelj razrednega pouka, tuji jezik, glasbeno umetnost, likovno umetnost in šport pa tudi učitelj predmetnega pouka, vendar ne več kot dva predmeta,
– v 5. razredu učitelj razrednega pouka, tuji jezik, glasbeno umetnost, likovno umetnost in šport pa tudi učitelj predmetnega pouka, vendar ne več kot tri predmete in
– v 6. razredu učitelj predmetnega pouka, lahko pa tudi
učitelj razrednega pouka.
V tretjem obdobju osnovne šole poučujejo učitelji predmetnega pouka.
V oddelku, v katerega so vključeni učenci s posebnimi
potrebami iz prvega odstavka 12. člena tega zakona, lahko
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poleg učitelja sodeluje učitelj z ustrezno specialnopedagoško
izobrazbo.
V oddelkih podaljšanega bivanja izvajajo vzgojno-izobraževalno delo učitelji razrednega in predmetnega pouka,
vzgojitelji predšolskih otrok in svetovalni delavci.
Delo v skupinah jutranjega varstva izvaja, kdor izpolnjuje
pogoje za strokovnega delavca v osnovni šoli.
S prilagojenimi izobraževalnimi programi in s posebnim
programom vzgoje in izobraževanja se za učence s posebnimi
potrebami lahko določi tudi drugačno izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela.
V šolah na narodno mešanih območjih lahko v prvem in
drugem obdobju poučujejo slovenščino, italijanščino in madžarščino, ki se jih učenci učijo kot drugi jezik, tudi učitelji
predmetnega pouka.«.
21. člen
Za 39. členom se doda nov 39.a člen, ki se glasi:
»39.a člen
(šola v naravi)
Šola izvaja del obveznega programa in drugih dejavnosti
kot šolo v naravi.
Šola v naravi je organizirana oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki poteka strnjeno tri ali več dni izven prostora šole.
Za učence, ki se šole v naravi ne udeležijo, osnovna šola v tem
času organizira primerljive dejavnosti.«.
22. člen
Tretji odstavek 40. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V 8. in 9. razredu se pri slovenščini in italijanščini ali
madžarščini na narodno mešanih območjih ter pri matematiki
in tujem jeziku pouk vse leto organizira z razporeditvijo učencev
v manjše učne homogene ali heterogene skupine, med letom
pa glede na učne vsebine tudi kot kombinacija homogenih in
heterogenih skupin.«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Odločitev o izvajanju oblik diferenciacije pri slovenščini
in italijanščini ali madžarščini na narodno mešanih območjih
ter pri matematiki in tujem jeziku v drugem in tretjem obdobju,
na predlog ravnatelja sprejme učiteljski zbor praviloma za eno
šolsko leto.«.
23. člen
40.a člen se črta.
24. člen
Besedilo 44. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Osnovna šola vpisuje otroke v 1. razred v mesecu februarju za naslednje šolsko leto.
Najmanj tri mesece pred začetkom pouka šola staršem
otrok, vpisanih v 1. razred, izda potrdilo o šolanju oziroma
odločbo o odložitvi začetka šolanja.
V primeru vpisa oziroma vključitve šoloobveznih otrok s
tujimi listinami o izobraževanju v osnovnošolsko izobraževanje
v Republiki Sloveniji, osnovna šola na podlagi dokazil ugotovi, v kateri razred se bo otrok vključil. Pri tem šola upošteva
predložena dokazila o predhodnem izobraževanju in starost
otroka. Šola pri vključitvi otroka lahko upošteva tudi njegovo
poznavanje slovenskega jezika. Šola učencu ob vpisu oziroma
vključitvi izda potrdilo o šolanju.«.
25. člen
Besedilo 49. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Starši imajo pravico otroka s posebnimi potrebami iz
prvega odstavka 12. člena tega zakona vpisati v osnovno šolo
v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oziroma začasno
prebiva, razen če je otroku z odločbo o usmeritvi določena
druga ustrezna osnovna šola.«.
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26. člen
Besedilo 60.f člena se spremeni tako, da se glasi:
»Učencu se lahko izreče vzgojni opomin, kadar krši
dolžnosti in odgovornosti, določene z zakonom, drugimi
predpisi, akti šole in ko vzgojne dejavnosti oziroma vzgojni
ukrepi ob predhodnih kršitvah niso dosegli namena.
Vzgojni opomin šola lahko izreče za kršitve, ki so storjene v času pouka, dnevih dejavnosti in drugih organiziranih
oblikah vzgojno-izobraževalne dejavnosti ter drugih dejavnosti, ki so opredeljene v letnem delovnem načrtu, hišnem
redu, pravilih šolskega reda in drugih aktih šole.
Učencu lahko šola izreče vzgojni opomin v posameznem šolskem letu največ trikrat. O izrečenem opominu šola
starše seznani z obvestilom o vzgojnem opominu.
Šola za učenca, ki mu je bil izrečen vzgojni opomin,
pripravi individualizirani vzgojni načrt, v katerem opredeli
konkretne vzgojne dejavnosti, postopke in vzgojne ukrepe,
ki jih bo izvajala.
Obrazložen pisni predlog za izrek vzgojnega opomina
poda strokovni delavec šole razredniku.
Razrednik preveri, ali je učenec kršil dolžnosti in odgovornosti, določene z zakonom, drugimi predpisi in akti šole,
ter katere vzgojne dejavnosti in vzgojne ukrepe je za učenca
šola predhodno že izvedla. Nato razrednik opravi razgovor z
učencem in njegovimi starši oziroma strokovnim delavcem
šole, ki zastopa interese učenca, če se starši ne udeležijo
pogovora. Po razgovoru razrednik pripravi pisni obrazložen
predlog za izrek vzgojnega opomina in ga posreduje učiteljskemu zboru. Če razrednik oceni, da ni razlogov za izrek
vzgojnega opomina, o tem seznani učiteljski zbor.
O poteku postopka izrekanja vzgojnega opomina šola
vodi zabeležke.
Vzgojni opomin izreče učiteljski zbor.«.
27. člen
Besedilo 61. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Znanje učenca se v osnovni šoli ocenjuje opisno oziroma številčno.
V 1. in 2. razredu osnovne šole se učenčevo znanje pri
vseh predmetih ocenjuje z opisnimi ocenami, od 3. razreda
dalje pa s številčnimi ocenami.
V prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom se v prvem izobraževalnem obdobju
osnovne šole učenčevo znanje ocenjuje z opisnimi ocenami,
v drugem in tretjem izobraževalnem obdobju pa s številčnimi
ocenami. Če učenec pri posameznih predmetih prehaja v
izobraževalni program osnovne šole, se njegovo znanje pri
teh predmetih ocenjuje v skladu z drugim odstavkom tega
člena.
V posebnem programu vzgoje in izobraževanja se napredek učenca ocenjuje z opisnimi ocenami.«.
28. člen
Besedilo 63. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Osnovna šola ob koncu vsakega ocenjevalnega obdobja starše pisno obvesti o ocenah učenca.
V 1. razredu osnovne šole in v posebnem programu
vzgoje in izobraževanja je obvestilo o ocenah učenca med
šolskim letom lahko tudi samo ustno.
Med šolskim letom dobijo starši obvestila o ocenah
učenca. Ob zaključku pouka dobijo učenci spričevala, v
katerih so ocene za posamezne predmete.
Učencem 9. razreda, ki opravljajo nacionalno preverjanje znanja, šola ob zaključku pouka izroči tudi obvestilo o
dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja.
Šola ob zaključku pouka učencu izroči obvestilo o uspehu pri neobveznem izbirnem predmetu in o njegovem sodelovanju pri interesnih ter drugih dejavnostih šole.«.
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29. člen
Besedilo 64. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ob koncu 3., 6., 8. in 9. razreda se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom (v nadaljevanju:
nacionalno preverjanje znanja).
Nacionalno preverjanje znanja je ob koncu 3., 6. in 8. razreda za vse učence obvezno.
Nacionalno preverjanje znanja je ob koncu 9. razreda za
učence prostovoljno.
Ob koncu 3. razreda osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali
italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih in matematike.
Ob koncu 6. razreda osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali
italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in prvega tujega jezika.
Ob koncu 8. razreda osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali
italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in predmeta, ki ga določi minister.
Tretji predmet določi minister tako, da v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. razreda izbere največ
štiri predmete in določi, iz katerega tretjega predmeta se bo
preverjalo znanje na posamezni šoli. Med izbranimi štirimi
predmeti je prvi tuji jezik.
Ob koncu 9. razreda osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine
ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in tretjega predmeta, ki ga izbere izmed
obveznih predmetov 8. in 9. razreda.
Osnovna šola starše pisno obvesti o dosežkih učenca pri
nacionalnem preverjanju znanja.
Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev.
Podatki in analize o dosežkih nacionalnega preverjanja
znanja se ne smejo uporabiti za razvrščanje šol.
Za učence zasebnih šol in šol, ki izvajajo program osnovne šole po posebnih pedagoških načelih, je tretji predmet pri
nacionalnem preverjanju znanja prvi tuji jezik.
Učenci priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni
slovenski in se prvič vključijo v osnovno šolo v Republiki Sloveniji v 3., 6. oziroma 8. razredu, opravljajo v tem šolskem letu
nacionalno preverjanje znanja prostovoljno.
Nacionalno preverjanje znanja je za odrasle prostovoljno.
Podrobnejše določbe o izvajanju nacionalnega preverjanja znanja izda minister.«.
30. člen
Besedilo 65. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dosežki nacionalnega preverjanja znanja se lahko uporabljajo samo za namen, ki ga določa ta zakon.«.
31. člen
Prvi odstavek 67. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na določbe 64. člena tega zakona je v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom nacionalno preverjanje znanja za učence prostovoljno.
Ob koncu 6. in 8. razreda šola nacionalno preverjanje znanja
izvede iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na
narodno mešanih območjih in matematike, ob koncu 8. razreda
pa tudi iz tretjega predmeta, ki ga določi minister.«.
32. člen
Besedilo 69. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Učenci v prvem in v drugem obdobju razredov ne ponavljajo.
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Učenci v tretjem obdobju napredujejo v naslednji razred, če
so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh predmetov.
Ne glede na določbo prvega in drugega odstavka tega
člena lahko učenec zaradi slabših ocen, ki so posledica daljše
odsotnosti od pouka, bolezni, preselitve ali zaradi drugih razlogov, ponavlja razred, če tako zahtevajo njegovi starši oziroma
ponavlja razred na podlagi pisnega obrazloženega predloga
razrednika v soglasju s starši.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko
učenec 3., 4., 5. in 6. razreda na podlagi pisnega obrazloženega predloga razrednika ponavlja razred brez soglasja staršev.
Učenec lahko ponavlja razred, kadar je ob koncu šolskega
leta negativno ocenjen iz enega ali več predmetov, čeprav mu
je šola omogočila vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike
individualne in skupinske pomoči.
V prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom lahko učenec v tretjem razredu ponavlja razred, če ni dosegel standardov znanja, ki so potrebni za
napredovanje v naslednji razred, čeprav mu je šola omogočila
vključitev v dopolnilni pouk.
Odločitev o ponavljanju sprejme učiteljski zbor. Če se
učenec in starši ne strinjajo z odločitvijo o ponavljanju razreda,
lahko v treh dneh po prejemu spričevala pri ravnatelju vložijo
obrazložen ugovor. O ugovoru se odloči na način in po postopku, določenem v 68. členu tega zakona.
Učenci priseljencev iz drugih držav so lahko ob koncu
pouka v šolskem letu, v katerem so prvič vključeni v osnovno
šolo v Republiki Sloveniji, neocenjeni iz posameznih predmetov
in napredujejo v naslednji razred. O napredovanju odloči na
predlog razrednika učiteljski zbor.«.
33. člen
Prvi in drugi odstavek 75. člena se spremenita tako, da
se glasita:
»Učenci s posebnimi potrebami, ki so bili vključeni v
osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem programu z
nižjim izobrazbenim standardom in so izpolnili osnovnošolsko obveznost ter se ne vključijo v programe srednješolskega
izobraževanja, lahko ne glede na določilo prvega odstavka
55. člena tega zakona nadaljujejo izobraževanje v osnovni šoli
še največ tri leta in obdržijo status učenca.
Učenci s posebnimi potrebami, ki so bili vključeni v posebni
program vzgoje in izobraževanja in so izpolnili osnovnošolsko
obveznost, lahko ne glede na določilo prvega odstavka 55. člena
tega zakona nadaljujejo izobraževanje v posebnem programu še
največ enajst let, vendar največ do 26. leta starosti.«.
34. člen
Prvi, drugi in tretji odstavek 83. člena se spremenijo tako,
da se glasijo:
»Osnovna šola izda učencem 1. in 2. razreda spričevala
z opisnimi ocenami in učencem od 3. do 9. razreda spričevala
s številčnimi ocenami.
Učencem 3., 6. in 8. razreda osnovna šola k spričevalu
izda prilogo z dosežki pri nacionalnem preverjanju znanja.
Učencem, ki se izobražujejo po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom, od 1. do
3. razreda osnovna šola izda spričevala z opisnimi ocenami,
učencem od 4. do 9. razreda pa spričevala s številčnimi ocenami. Če učenec pri posameznih predmetih prehaja v program
osnovne šole, se to v spričevalu navede ter se pri tem predmetu 1. in 2. razreda zapiše opisno oceno, od 3. do 9. razreda
pa številčno oceno.«.
35. člen
84. člen se spremeni tako, da se glasi:
»84. člen
(zaključno spričevalo)
Osnovna šola izda učencem, ki zaključijo osnovnošolsko
izobraževanje, zaključna spričevala.
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V zaključno spričevalo se vpišejo učenčeve ocene iz
9. razreda.
Učencem, ki so končali prilagojen izobraževalni program z
nižjim izobrazbenim standardom, se v zaključno spričevalo vpišejo ocene iz 9. razreda. Če učenec pri posameznih predmetih
prehaja v izobraževalni program osnovne šole, se to navede v
zaključnem spričevalu.
Učencem, ki so končali posebni program vzgoje in izobraževanja, se izda zaključno potrdilo z opisno oceno dosežkov
učenca. Če se je učenec občasno vključeval v prilagojen izobraževalni program, se to navede v zaključnem potrdilu.
Zasebna osnovna šola učencem izda zaključna spričevala z ocenami, kot jih določa program.«
36. člen
Za 84. členom se doda nov 84.a člen, ki se glasi:
»84.a člen
(obvestilo o zaključnih ocenah)
Učencu, ki ima pravico opravljati predmetne in popravne
izpite, šola ob zaključku pouka izda obvestilo o zaključnih ocenah ob koncu pouka v šolskem letu.«.
37. člen
Besedilo 86. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Šolsko dokumentacijo, ki jo vodi oziroma izdaja osnovna
šola, predpiše minister.«.
38. člen
Besedilo 87. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V primerih, ko je spričevalo izgubljeno ali uničeno in ni
ohranjen arhiv osnovne šole, šola v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku izda potrdilo, da je učenec obiskoval
osnovno šolo.«.
39. člen
Besedilo 89. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Starši najkasneje do začetka šolskega leta o izobraževanju otroka na domu pisno obvestijo osnovno šolo, v katero
je otrok vpisan.
Obvestilo iz prejšnjega odstavka vsebuje ime in priimek
otroka, kraj, kjer bo izobraževanje potekalo, in ime in priimek
oseb(e), ki bo(do) otroka poučevala(e).
Starši o izobraževanju na domu šolo obvestijo za vsako
šolsko leto posebej.
Osnovna šola vodi dokumentacijo o izobraževanju učenca na domu.«.
40. člen
Besedilo 90. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z izobraževanjem na domu mora učenec pridobiti vsaj
enakovreden izobrazbeni standard, kot ga zagotavlja obvezni
program javne šole.
Učenec opravlja preverjanje znanja, na podlagi katerega
se ugotovi doseženi standard znanja. Doseženi standard znanja preverja osnovna šola, na katero je učenec vpisan.
Od 1. do 3. razreda se preverja znanje iz slovenščine
in matematike. Na narodno mešanih območjih se v šolah z
italijanskim učnim jezikom preverja znanje iz italijanščine in
matematike, v dvojezičnih šolah pa iz slovenščine ali madžarščine in matematike.
Od 4. do 6. razreda se preverja znanje iz slovenščine,
matematike in prvega tujega jezika. Na narodno mešanih območjih se v šolah z italijanskim učnim jezikom preverja znanje
iz italijanščine, matematike in prvega tujega jezika, v dvojezičnih šolah pa iz slovenščine ali madžarščine, matematike in
prvega tujega jezika.
Od 7. do 9. razreda se preverja znanje iz slovenščine,
matematike, prvega tujega jezika, zgodovine, domovinske in
državljanske kulture in etike, športa, vsaj enega naravoslovne-
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ga in enega družboslovnega predmeta ter vsaj enega predmeta
s področja umetnosti. Na narodno mešanih območjih se v šolah
z italijanskim učnim jezikom namesto iz slovenščine preverja
znanje iz italijanščine, v dvojezičnih šolah pa iz slovenščine ali
madžarščine.
Znanje učencev, ki se izobražujejo na domu, oceni izpitna
komisija.
Če učenec ne doseže standarda znanja za posamezni
razred, ima pravico do ponovnega preverjanja znanja pred
začetkom naslednjega šolskega leta.
Če učenec ponovnega preverjanja znanja ne opravi uspešno, mora v naslednjem šolskem letu nadaljevati osnovnošolsko izobraževanje v javni ali zasebni osnovni šoli. Če učenec
9. razreda ponovnega preverjanja ne upravi uspešno, lahko 9.
razred ponavlja ali opravlja popravni izpit.
Za učence s posebnimi potrebami, ki se izobražujejo na
domu po prilagojenih programih izobraževanja ali po posebnem
programu vzgoje in izobraževanja, se preverjanje, znanja izvaja
v skladu s pravilnikom, ki ureja osnovnošolsko izobraževanje
učencev s posebnimi potrebami na domu.«.
41. člen
91. člen se spremeni tako, da se glasi:

Uradni list Republike Slovenije
46. člen
(izvedba nacionalnega preverjanja znanja)
Učenci 9. razreda v šolskem letu 2013/2014 opravljajo
nacionalno preverjanje znanja v skladu z Zakonom o osnovni
šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo,
102/07 in 107/10).
47. člen
(razveljavitev)
Razveljavi se drugi odstavek 1. člena Zakona o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli
(Uradni list RS, št. 107/10).
48. člen
(predpisa, ki prenehata veljati)
31. avgusta 2012 prenehata veljati Pravilnik o vzgojnih
opominih v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 76/08) in Pravilnik
o postopnem uvajanju drugega tujega jezika v osnovni šoli
(Uradni list RS, št. 47/08 in 12/11). Določbe 12., 13. in 14. člena Pravilnika o postopnem uvajanju drugega tujega jezika v
osnovni šoli se uporabljajo do 31. avgusta 2015.
49. člen

»91. člen
(nacionalno preverjanje znanja za učence, ki se izobražujejo
na domu)
Za učence, ki se izobražujejo na domu, se za nacionalno
preverjanje znanja uporablja določba 64. člena tega zakona.
Za učence s posebnimi potrebami, ki se izobražujejo na
domu po prilagojenih izobraževalnih programih in po posebnem
programu vzgoje in izobraževanja, se za preverjanje znanja
uporablja določba 67. člena tega zakona.«.
42. člen
Šesta alineja desetega odstavka 95. člena se spremeni
tako, da se glasi:
»– zaključne ocene učenca pri posameznih predmetih v
3., 6. in 8. razredu,«.
43. člen
V drugi alineji 101. člena se številka »31.a« nadomesti s
številko »60.d«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
44. člen
(predmetnik in učni načrt)
Predmetnike in učne načrte v skladu s tem zakonom določi pristojni strokovni svet najkasneje do 31. decembra 2012.
Zasebne šole uskladijo predmetnike in učne načrte v skladu s tem zakonom najkasneje do 31. decembra 2012.
Do uskladitve predmetnikov in učnih načrtov iz prejšnjih
odstavkov se uporabljajo imena predmetov po ureditvi, ki je
veljala do uveljavitve tega zakona.

(začetek uporabe zakona)
S 1. septembrom 2013 se začnejo uporabljati določbe:
– 6., 7., 8., 9., 11., 12., 14., 18, 21., 27., 31., 34. in 42. člena tega zakona,
– 20. člena tega zakona, razen spremenjenega drugega
stavka šestega odstavka 38. člena Zakona o osnovni šoli,
– 29. člena tega zakona, razen spremenjenega tretjega
odstavka 64. člena Zakona o osnovni šoli,
– 32. člena tega zakona, razen spremenjenega četrtega
in petega odstavka 69. člena Zakona o osnovni šoli.
S 1. septembrom 2014 se začnejo uporabljati določbe:
– spremenjenega četrtega odstavka 63. člena Zakona o
osnovni šoli,
– spremenjenega tretjega odstavka 64. člena Zakona o
osnovni šoli,
– 35. člena tega zakona.
50. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra
2012.
Št. 602-02/11-6/18
Ljubljana, dne 19. oktobra 2011
EPA 2017-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Ljubo Germič l.r.
Predsednik

45. člen
(postopno uvajanje prvega tujega jezika v 2. razred)
Uvajanje prvega tujega jezika kot obveznega predmeta
se začne postopno izvajati za učence 2. razredov 1. septembra
2013.
V šolskih letih 2013/2014 in 2014/2015 se uvede postopno uvajanje prvega tujega jezika v 2. razred v osnovnih šolah,
katerim izvajanje programa določi minister s sklepom. Načrt
in pogoje uvajanja podrobneje določi minister najkasneje do
28. februarja 2013.
V šolskem letu 2015/2016 se prične izvajati prvi tuji jezik
kot obvezen predmet v skladu s predmetnikom za vse učence,
ki so vpisani v 2. razred.

MINISTRSTVA
3728.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih
stavb

Na podlagi drugega odstavka 9. člena Stanovanjskega
zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 –
ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 90/09 – odl. US in 62/10 – ZUPJS)
izdaja minister za okolje in prostor

Uradni list Republike Slovenije
PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o upravljanju večstanovanjskih stavb
1. člen
V Pravilniku o upravljanju večstanovanjskih stavb (Uradni
list RS, št. 60/09) se drugi odstavek 11. člena spremeni tako,
da se glasi:
»(2) Pooblaščenca lastnikov (v nadaljnjem besedilu: overovitelja) morata podpisati zapisnik najkasneje v roku sedmih
dni po prejemu, sicer se šteje, da je zapisnik potrjen.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»(3) Če overovitelja ugotovita, da zapisnik ni zapisan
skladno z vsebino in sklepi zbora, pisno odklonita potrditev
zapisnika in zavrnitev podpisa obrazložita v roku iz prejšnjega
odstavka.«.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti
odstavek.

glasi:

2. člen
V 14. členu se za šesto alinejo doda nova alinea, ki se

»– najemu in odplačevanju posojila v breme rezervnega
sklada,«.
3. člen
V 17. členu se črta beseda »ponovno«.
4. člen
V naslovu 21. člena se črta besedilo »končno poročilo in«.
V prvem odstavku se številka »60« nadomesti s številko
»30« in črta besedilo »končno poročilo in«.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.

glasi:

5. člen
Za naslovom III. poglavja se doda nov 21.a člen, ki se
»21.a člen
(obratovalni stroški)

Obratovalni stroški po tem pravilniku so stroški v zvezi z
dobavami in storitvami, potrebnimi za zagotovitev pogojev za
bivanje v posameznem delu (individualni obratovalni stroški) in
v stavbi kot celoti (skupni obratovalni stroški).«.
6. člen
Za tretjim odstavkom 22. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Kadar naprave v stanovanjsko-poslovnih stavbah
ne omogočajo individualnega odjema, se obratovalni stroški
najprej razdelijo glede na razmerje med stanovanjskimi in
poslovnimi enotami po ogrevani površini, v nadaljevanju pa se
delijo po merilih iz tega pravilnika.«.
7. člen
Za 22. členom se doda nov 22.a člen, ki se glasi:
»22.a člen
(delitev stroškov za toploto)
(1) Stroški za toploto za ogrevanje in pripravo tople vode
se v stavbah z najmanj štirimi posameznimi deli, ki imajo
centralno ogrevanje oziroma centralno pripravo tople vode,
delijo v skladu s pravilnikom, ki ureja način delitve in obračun
stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več
posameznimi deli.
(2) Stroški za toploto za ogrevanje se v stavbah z manj
kot štirimi posameznimi deli, ki imajo centralno ogrevanje, delijo
po ogrevani površini.
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(3) Stroški za toploto za pripravo tople vode se v stavbah z manj kot štirimi posameznimi deli, ki imajo centralno
pripravo tople vode, delijo po številu uporabnikov. Če toplota
za pripravo tople vode v takšni stavbi ni merjena posebej,
znaša delež stroškov za pripravo tople vode 30 % od celotnih
stroškov za toploto.«.
8. člen
Prvi in drugi odstavek 25. člena se spremenita tako, da
se glasita:
»(1) Glede na površino posamezne enote stavbe se
delijo stroški:
– obratovalni stroški kotlovnice (pregledi kotlovnice, toplotnih postaj, plače kurjača ipd.),
– priključne moči v primeru oskrbe s toploto iz sistema
daljinskega ogrevanja,
– storitev dimnikarske službe, ki bremenijo skupne
dele,
– kemične priprave vode za ogrevanje.
(2) Za potrebe delitve stroškov po tem členu se upošteva
ogrevana površina posamezne enote skladno s predpisom, ki
ureja način delitve in obračun stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli.«.
Tretji in četrti odstavek se črtata.
9. člen
V 26. členu se v deveti alinei za zaklepajem vejica nadomesti s piko.
Deseta in enajsta alinea se črtata.
10. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
»27. člen
(delitev stroškov po številu uporabnikov posameznih enot)
(1) Glede na število uporabnikov posamezne enote se
delijo stroški:
– porabe vode in kanalščina, če ni individualnih merilnih
naprav,
– skupne porabe elektrike (dvigala, razsvetljava skupnih
prostorov in skupnih delov ipd.),
– odvoza odpadkov, najema zabojnikov za odpadke ter
drugi komunalni stroški,
– čiščenja skupnih prostorov in
– stroški čiščenja kanalizacije ter odmašitve kanalizacijskih cevi in praznjenja septičnih jam.
(2) Če v stavbah, kjer imajo vse posamezne enote vgrajene merilne naprave za merjenje porabe vode, prihaja do
razlike pri porabi vode med glavno merilno napravo in individualnimi merilnimi napravami posameznih enot, se nastala
razlika deli sorazmerno glede na porabo posameznih enot.
(3) Če imajo v stavbi vgrajene individualne merilne naprave le nekatere enote, uporabniki plačajo porabo vode po
dejansko izkazani porabi na njihovih merilnih napravah, kar
lastniki za vsako obračunsko obdobje sporočijo upravniku.
Razliko porabe vode med glavno merilno napravo in porabo
vode, ki jo plačajo uporabniki posameznih enot z individualnimi merilnimi napravami, poravnajo vsi preostali uporabniki
po številu uporabnikov posameznih enot.
(4) V stavbi, kjer se poraba vode obračunava v skladu
s prejšnjim odstavkom, voda pa se uporablja tudi za skupne
potrebe in ni posebej merjena, se izkazana poraba vode na
individualni merilni napravi poveča za 3 %.
(5) Poraba vode, izkazana na merilni napravi za merjenje porabe vode, se upošteva, če je vodomer pregledan in
označen v skladu s predpisi, ki urejajo meroslovje.
(6) Če za posamezni mesec ni mogoče odčitati porabe
vode za posamezno enoto zaradi objektivnih okoliščin, se
za ta mesec strošek porabe vode za to posamezno enoto
obračuna v višini porabe zadnjega meseca. Za objektivne
okoliščine se štejejo okvara, odsotnost lastnika ali uporab-
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nika stanovanja, nezmožnost odčitavanja merilne naprave
in podobno.
(7) Dokler v stavbi ni več kot polovica posameznih enot
oddanih v najem ali prvič prodanih v skladu z zakonom, ki
ureja varstvo kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb, se
stroški iz tega člena delijo po številu posameznih enot.«.
11. člen
Prvi in drugi odstavek 28. člena se spremenita tako,
da se glasita:
»(1) Za dejanskega uporabnika posamezne enote se
šteje oseba, ki enoto uporablja vsaj 15 dni v mesecu.
(2) Če je posamezna enota prazna ali se uporablja
občasno, manj kot 15 dni v mesecu, se šteje da jo uporablja
en uporabnik.«.
12. člen
V tretjem odstavku 29. člena se drugi stavek spremeni
tako, da se glasi:
»Obrazec za sporočanje števila uporabnikov, ki je kot
Priloga 1 sestavni del tega pravilnika, posreduje lastnikom
ali najemnikom upravnik.«.
13. člen
V Prilogi 1 se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. stanovanje, ki je prazno ali se uporablja občasno«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
14. člen
(sporočanje porabe vode)
(1) Uporabniki, ki želijo, da se jim obračuna poraba
vode v skladu s tretjim odstavkom spremenjenega 27. člena
pravilnika, morajo o tem pisno obvestiti upravnika in dokazati, da je vodomer pregledan in označen skladno s predpisi iz
petega odstavka spremenjenega 27. člena pravilnika.
(2) Upravnik začne izvajati delitev stroškov porabe
vode po dejansko izkazani porabi v roku 60 dni od prejema
obvestila in listine iz prejšnjega odstavka.
15. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-60/2011
Ljubljana, dne 27. oktobra 2011
EVA 2011-2511-0049
dr. Roko Žarnić l.r.
Minister
za okolje in prostor

3729.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o zagotavljanju varnosti po začetku
obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov

Na podlagi tretjega odstavka 60. člena, drugega in tretjega odstavka 81. člena, sedmega odstavka 83. člena in
tretjega odstavka 87. člena ter za izvrševanje prvega odstavka
63. člena in 105. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi
sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno
prečiščeno besedilo in 70/08 – ZVO-1B) izdaja minister za
okolje in prostor

Uradni list Republike Slovenije
PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o zagotavljanju varnosti po začetku obratovanja
sevalnih ali jedrskih objektov
1. člen
V Pravilniku o zagotavljanju varnosti po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov (Uradni list RS, št. 85/09 in
9/10 – popr.) se v prvem odstavku 2. člena črta 11. točka.
Dosedanja 12. do 18. točka postanejo 11. do 17. točka.
Dosedanja 19. točka se črta.
Dosedanja 20. do 67. točka postanejo 18. do 65. točka.
V dosedanji 68. točki, ki postane 66. točka, se črta besedilo »jedrske elektrarne«, beseda »nastopa« pa se nadomesti
z besedo »nastanka«.
Dosedanja 69. do 93. točka postanejo 67. do 91. točka.
2. člen
V prvem odstavku 22. člena se v 4. točki besedilo »zagotoviti izogibanje temu, da bi zaradi vzdrževanja ali preizkušanja
istočasno ne obratovalo več SSK« nadomesti z besedilom
»izogibati se vzdrževanju ali preizkušanju, ki bi povzročilo več
istočasno nerazpoložljivih SSK«.
3. člen
V 26. členu se besedilo »do 10.« nadomesti z besedilom
»do 15.«, beseda »mesečega« pa se nadomesti z besedo
»mesečnega«.
4. člen
V prvem odstavku 27. člena se besedilo »do 10.« nadomesti z besedilom »do 15.«.
5. člen
V drugem odstavku 29. člena se besedilo »največ 30«
nadomesti z besedilom »največ 45«.
6. člen
V drugem odstavku 33. člena se v 7. točki beseda »varnosti« nadomesti z besedo »nevarnosti«.
7. člen
Za četrtim odstavkom 36. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Če med obratovanjem objekta pride do nenadnih
okoliščin, zaradi katerih bi bilo ogroženo stabilno in varno
obratovanje objekta, upravljavec lahko izvede nujno začasno
spremembo. Tako spremembo upravljavec obravnava kot spremembo kategorije 1, čeprav jo varnostno presejanje iz prvega
odstavka tega člena in varnostna ocena iz drugega odstavka
tega člena uvrščata v kategorijo 2. Upravljavec mora varnostno presejanje, varnostno oceno in obvestilo o izvedbi take
spremembe dostaviti Upravi naslednji delovni dan po izvedbi
spremembe. Uprava se do nje opredeli najpozneje v treh delovnih dneh.«.
8. člen
V 43. členu se pred besedilom doda oznaka »(1)«, drugi
stavek pa se črta.
Za prvim odstavkom se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Če gre za spremembo iz prejšnjega odstavka, ki se
izvaja daljše časovno obdobje ali če zaradi drugih utemeljenih
razlogov spremembe ni mogoče izvesti v 30 dneh od prejema
odločbe, mora upravljavec novo revizijo obratovalnih pogojev
in omejitev dostaviti Upravi najpozneje 10 dni po opravljeni
spremembi.
(3) Spremembe iz prvega odstavka tega člena morajo
biti v obratovalnih pogojih in omejitvah jasno označene in
sledljive.«.
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9. člen
V prvem odstavku 44. člena se v 1. točki besedilo »obratovalnih izkušenj, tehničnega razvoja,« nadomesti z besedilom
»obratovalne izkušnje, tehnični razvoj,«, besedilo »tako pa
potrditi« pa se nadomesti z besedilom »s tem pa potrditi«.
10. člen
V 49. členu se beseda »Upravo« nadomesti z besedo
»Upravi«.
11. člen
V 51. členu se v 3. točki beseda »svetovnimi« nadomesti
z besedo »mednarodnimi«, beseda »svetovno« pa se nadomesti z besedo »mednarodno«.
12. člen
V drugem odstavku 52. člena se besedilo »s stanji SSK
in vseh varnostnih funkcij« nadomesti z besedilom »s stanji in
varnostnimi funkcijami SSK«.
13. člen
V prvem odstavku 58. člena se beseda »obvladovaje«
nadomesti z besedo »obvladovanje«.
14. člen
V naslovu ter prvem, drugem in tretjem odstavku 60. člena se za besedo »reševanja« doda besedo »objekta«.
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dložiti poročila o opravljeni analizi dogodka, kot je zahtevano v
tretjem odstavku 30. člena«.
22. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-141/2011
Ljubljana, dne 27. oktobra 2011
EVA 2011-2511-0078
dr. Roko Žarnić l.r.
Minister
za okolje in prostor

3730.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o žičniških
napravah za prevoz oseb

Na podlagi četrtega odstavka 10. člena, drugega odstavka 11. člena, tretjega odstavka 12. člena, tretjega odstavka
14. člena, 19. člena in za izvrševanje 9. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03) izdaja
minister za promet

15. člen
V naslovu 63. člena se besedilo »izredni dogodek« nadomesti z besedilom »obvladovanje izrednega dogodka«.

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o žičniških napravah
za prevoz oseb

16. člen
V naslovu 64. člena se besedilo »izredni dogodek« nadomesti z besedilom »obvladovanje izrednega dogodka«.

1. člen
V Pravilniku o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni
list RS, št. 36/05, 106/05 in 57/07) se 39.a člen spremeni tako,
da se glasi:

17. člen
V Prilogi 2 se v 1. točki besedilo »PRI MOČI« nadomesti z
besedilom »MED OBRATOVANJEM«, pod točko a. in b. se besedilo »pri moči« nadomesti z besedilom »med obratovanjem«,
besedilo »(ΔCDP)« pa se črta.
18. člen
V Prilogi 3 se besedilo »obstoječi jedrski elektrarni« nadomesti z besedilom »jedrski elektrarni Krško«.
19. člen
V Prilogi 4 se besedilo »obstoječi jedrski elektrarni« nadomesti z besedilom »jedrski elektrarni Krško«, besedilo »Ime
jedrske elektrarne« pa se nadomesti z besedilom »Jedrska
elektrarna«.
V 1. točki se besedilo »pri moči« nadomesti z besedilom
»med obratovanjem«.
20. člen
V Prilogi 5 se besedilo »Ime raziskovalnega reaktorja«
nadomesti z besedilom »Raziskovalni reaktor«.
V 7. točki se beseda »Z« nadomesti z besedo »S«.
21. člen
V Prilogi 6 se besedilo »obstoječi jedrski elektrarni« nadomesti z besedilom »jedrski elektrarni Krško«, besedilo »prilagojeno poročilo« pa se nadomesti z besedilom »prilagojen seznam«.
V 3. točki se besedilo »o njem ni treba poročati v skladu s
3. točko 30. člena« nadomesti z besedilom »zanj ni treba pre-

»39.a člen
(uporaba standardov)
(1) Za žičniške naprave, ki so imele prvo obratovalno dovoljenje na prvi lokaciji pred 3. majem 2004, veljajo izločitveni
kriteriji za vrvi v skladu s SIST EN 12927-6, vrvni konusi pa se
prelivajo v skladu z določbami 123. člena Pravilnika o žičnicah
in vlečnicah (Uradni list SRS, št. 7/84, 14/84 – popr., 16/87 in
Uradni list RS, št. 6/97).
(2) Na žičniških napravah iz prejšnjega odstavka se vrvi,
ki imajo znak skladnosti CE in izjavo o skladnosti, ter vrvi
krožnih žičnic, vlečne vrvi in protivrvi pregledujejo po SIST
EN 12927-7, ostale vrvi pa po določbah Pravilnika o žičnicah
in vlečnicah (Uradni list SRS, št. 7/84, 14/84 – popr., 16/87 in
Uradni list RS, št. 6/97).«.
2. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-346/2011
Ljubljana, dne 17. oktobra 2011
EVA 2011-2411-0112
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet
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OBČINE
BREŽICE
3731.

Odlok o spremembi Odloka o odvajanju
in čiščenju komunalne in padavinske
odpadne vode v Občini Brežice

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 –
ZMetD, 66/06 – odl. US, 112/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt,
57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 109/09), 21., 29., 61. in 62. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,
št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in
57/11), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11
– uradno prečiščeno besedilo), 3. in 10. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice (Uradni list RS,
št. 32/08 in 99/08) ter 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice
na 10. redni seji dne 17. 10. 2011 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o odvajanju in čiščenju
komunalne in padavinske odpadne vode
v Občini Brežice
1. člen
V Odloku o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 40/09
in 54/10) se črta 2. člen.
2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Obvezno občinsko gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode
zagotavlja Občina Brežice preko javnega podjetja (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe), v obsegu in pod pogoji
določenimi s tem odlokom.«
3. člen
Prvi odstavek 7. člena se črta.
4. člen
V 27. točki 23. člena se črta besedilo »in koncesijske
pogodbe«, pika pa se nadomesti z vejico.
V 23. členu se za 27. točko dodajo nove točke 28., 29.,
30., 31., 32., 33., 34. in 35, ki se glasijo:
»28. upoštevanje tehničnih, zdravstvenih in druge normativov in standardov, povezanih z izvajanjem javne službe,
29. zagotavljanje interventnega izvajanja javne službe
24 ur na dan vse dni v letu,
30. sklenitev najemne pogodbe za infrastrukturo, plačevanje najemnine in vzdrževanje objektov in naprav gospodarske javne službe tako, da se ohranja njihova vrednost,
31. pravočasno odgovarjanje uporabnikom na njihove
pobude in/ali pritožbe,
32. oblikovanje predlogov cen oziroma tarife storitev in
njihovih sprememb in tehničnega pravilnika,
33. pripravljanje ustreznih poslovnih načrtov, letnih programov in dolgoročnih planov javne službe, letnih poročil,
kakor tudi drugih kalkulacij stroškov in prihodkov dejavnosti,
34. v prvotno stanje povrniti nepremičnine, na katerih so
se izvajala vzdrževalna in druga dela in
35. obveščanje pristojnih organov o ugotovljenih kršitvah
odloka.«

5. člen
54. do 92. člen se črtajo.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja
2012.
Št. 355-3/2009
Brežice, dne 17. oktobra 2011
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

3732.

Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Brežice

Na podlagi 3., 4., 6., 7. in 14. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 –
ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 21., 29.,
49., 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in
51/10), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06
– odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in
108/09), 16. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10),
30. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10 IN 37/11), 2. člena
Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list SRS,
št. 34/84, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90,
Uradni list RS, št. 26/90, 10/91, 17/91-I – ZUDE, 13/93, 66/93,
66/00 – odl. US, 61/02 – odl. US, 110/02 – ZGO-1 in 2/04 –
ZZdrl-A), 141., 142. in 143. člena Zakona o javno-zasebnem
partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet
Občine Brežice na 10. redni seji dne 17. 10. 2011 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Brežice
1. člen
Drugi odstavek 3. člena Odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 32/08 in 99/08)
se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Na območju Občine Brežice se zagotavljajo naslednje gospodarske javne službe:
1. Obvezne lokalne gospodarske javne službe:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– zbiranje komunalnih odpadkov,
– prevoz komunalnih odpadkov,
– obdelava mešanih komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
– urejanje in čiščenje javnih površin,
– vzdrževanje občinskih cest,
– vzdrževanje javne razsvetljave in
– pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč.
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2. Izbirna lokalna gospodarska javna služba:
– dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja zemeljskega plina.«
2. člen
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Občina Brežice posamezne vrste gospodarskih javnih služb zagotavlja v naslednjih oblikah:
1. v javnem podjetju:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpad
ne vode,
– zbiranje komunalnih odpadkov,
– prevoz komunalnih odpadkov,
– obdelava mešanih komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
2. s podelitvijo koncesije:
– urejanje in čiščenje javnih površin,
– vzdrževanje občinskih cest,
– vzdrževanje javne razsvetljave,
– pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč,
– dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja zemeljskega plina.
3. člen
V drugem in tretjem odstavku 19. členu odloka se izraz
»vse do sklenitve koncesijske pogodbe« nadomesti z izrazom
»vse do ustrezne podelitve javne službe«.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja
2012.
Št. 007-7/2011
Brežice, dne 17. oktobra 2011
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

CANKOVA
3733.

Odlok o načinu opravljanja gospodarske
javne službe oskrbe s pitno vodo na območju
Občine Cankova

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), Pravilnika o oskrbi
s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06), 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07) ter Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 46/00
in 12/07 – sprememba) je Občinski svet Občine Cankova na
2. izredni seji dne 19. 10. 2011 sprejel

ODLOK
o načinu opravljanja gospodarske javne službe
oskrbe s pitno vodo na območju
Občine Cankova
I. NAMEN ODLOKA
1. člen
Ta odlok določa način opravljanja obvezne gospodarske
javne službe oskrbe s pitno vodo (v nadaljevanju besedila:
javna služba) na območju Občine Cankova.
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Pitna voda, na katero se nanašajo določila tega odloka
je voda, v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo.
2. člen
S tem odlokom se določajo:
1. organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe,
2. vrsta in obseg storitev javne službe ter njihova prostorska razporeditev,
3. pogoji za zagotavljanje in uporabo javne službe,
4. pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe,
5. viri financiranja javne službe, način oblikovanja cen in
obračun storitev javne službe,
6. vrsta in obseg objektov ter naprav, potrebnih za izvajanje javne službe,
7. nadzor nad izvajanjem javne službe ter
8. kazenske in prehodne določbe.
3. člen
Cilji oskrbe s pitno vodo po tem odloku so:
– zastaviti program oskrbe s pitno vodo,
– zagotoviti opremljenost z javnim vodovodom skladno
z zahtevami pravilnika o oskrbi s pitno vodo,
– izboljšati uporabnikom dostop do storitev javne službe,
– zagotoviti učinkovito dobavo pitne vode uporabnikom,
– zagotoviti obnovo vodovodnega omrežja in objektov
na javnem vodovodu,
– zagotoviti izdelavo in sprejem letnih in dolgoročnih
programov ukrepov na področju oskrbe s pitno vodo,
– zagotoviti izdelavo poročila o izvajanju javne službe,
– urediti evidence vodovodov in njihovih upravljavcev,
– urediti evidence opravljanja storitev javne službe,
– zagotoviti izdelavo katastra javnega vodovoda.
II. POJMI
4. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– Pitna voda je voda v skladu s predpisi, ki urejajo pitno
vodo,
– Sistem za oskrbo s pitno vodo (v nadaljevanju besedila: vodovod) je sistem elementov vodovoda, ki so cevovodi,
črpališča, vodohrani, in čistilne naprave ter oprema, kot so
priključki in hidranti, ki pretežni del rednega obratovanja deluje kot samostojen vodovodni sistem, hidravlični ločen od
drugih vodovodov,
– Sekundarni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi povezan tehnološki objekt, kot so objekti za dvigovanje
ali zmanjševanje tlaka v omrežju in za obdelavo vode na
sekundarnem vodovodu, ki je namenjeno za neposredno
priključevanje stavb na posameznem poselitvenem območju.
V sekundarni vodovod je vključeno tudi vodovodno omrežje, vključno z zunanjimi hidranti in vodovodno omrežje za
vzdrževanje javnih površin. Gradbeni inženirski objekti in
oprema sekundarnega vodovoda so občinska gospodarska
javna infrastruktura, priključki stavb na sekundarni vodovod
niso objekti oziroma oprema javne infrastrukture,
– Primarni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi
povezani tehnološki objekti za obdelavo vode, vodohrani in
črpališča, ki so namenjeni transportu pitne vode od enega
ali več vodnih virov do sekundarnega vodovoda. Gradbeni
inženirski objekt in oprema primarnega vodovoda so občinska
gospodarska javna infrastruktura,
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– Transportni vodovod je del vodovoda, na katerem ni
priključkov neposrednih porabnikov pitne vode in je namenjen za transport vode na večje razdalje od vodnih virov do
primarnega vodovoda. Je regionalni ali magistralni vodovod
za dovajanje pitne vode do vodovoda za oskrbo s pitno vodo,
ki je infrastruktura lokalnega pomena,
– Obdelava vode je filtriranje, čiščenje in dezinfekcija
vode iz vodnega vira, ki je namenjen oskrbi s pitno vodo,
– Odjemno mesto (vodomerno mesto) je mesto vodovoda, kjer se odčitava poraba pitne vode posameznega
porabnika pitne vode. Na posamezno odjemno mesto je
lahko priključeno več porabnikov pitne vode, če je v skladu z
določbami stanovanjskega zakona zagotovljena porazdelitev
stroškov med njimi,
– Javni vodovod je vodovod, ki ga sestavlja en ali več
sekundarnih vodovodov, lahko pa tudi en ali več primarnih
ali transportnih vodovodov in je namenjen kot občinska javna
infrastruktura opravljanja storitev javne službe,
– Javna površina je površina objekta ali dela objekta
državne ali lokalne gospodarske javne infrastrukture, ki ima
status grajenega javnega dobra po predpisih, ki urejajo graditev objektov. Za javno površino štejejo tudi površine javnih
zelenic in površine zemljišč v javnih parkih,
– Oskrbovalno območje je eno ali več poselitvenih
območij skupaj, ki ga s pitno vodo oskrbuje posamezni
vodovod,
– Hidrantno omrežje so gradbeni inženirski objekti in
naprave, s katerimi se voda od vira za oskrbo z vodo dovaja
do zunanjih hidrantov, ki se uporabljajo za gašenje požara
ali se nanje priključijo gasilna vozila z vgrajenimi črpalkami
ali prenosne gasilska črpalke,
– Upravljavec vodovoda je oseba, ki je v skladu s tem
odlokom pridobila pravico upravljanja z objekti in opremo
vodovoda zaradi opravljanja storitev javne službe,
– Vodovarstveno območje je območje, kot ga določa predpis, ki ureja varstvo vode, namenjene oskrbi s pitno vodo,
– Kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca o objektih gospodarske javne infrastrukture,
– Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je
evidenca zbirnih podatkov o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture, ki ga vodi Geodetska uprava
Republike Slovenije na podlagi zakona, ki ureja urejanje
prostora,
– Kataster vodovodnih priključkov je evidenca zbirnih
podatkov o vodovodnih priključkih na javni vodovod, ki ga
vodi upravljavec,
– Območje izvajanja javne službe je območje Občine
Cankova,
– Uporabniki storitev javne službe so gospodinjstva
oziroma fizične osebe, ki uporabljajo vodo iz javne oskrbe.
Gospodinjstvo kot uporabnik je oseba ali skupina oseb, ki
prebiva v eni stanovanjski enoti in jo v razmerju do izvajalca
javne službe zastopa ena od polnoletnih oseb v gospodinjstvu (stanovanjski enoti), ki je za obveznosti po tem odloku
za člane gospodinjstva subsidiarno odgovorna v razmerju
do izvajalca javne službe. Praviloma je uporabnik lastnik
stavbe, če pa je tako določeno s konkretnim pravnim aktom
med lastnikom in posestnikom, je lahko uporabnik tudi posestnik stavbe,
– Priključek stavbe (vodovodni priključek) na javni vodovod je del vodovoda, ki se nahaja med sekundarnim vodovodom in napravo za merjenje pitne vode (obračunskim
vodomerom) pri uporabniku storitev. Sestavljen je iz:
– priključnega sklopa na javni vodovod,
– dovodne cevi na odseku med sekundarnim vodovodom in odjemnim mestom,
– ventila pred obračunskim vodomerom,
– čistilnega kosa (odvisno od nazivnega premera) in
montažno-demontažnega kosa.
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III. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
5. člen
Občina Cankova zagotavlja javno službo oskrbe s pitno
vodo v javnem podjetju (v nadaljevanju besedila: izvajalec)
za:
– oskrbo s pitno vodo.
6. člen
Izvajalec iz prejšnjega člena tega odloka izvaja javno
službo v Občini Cankova na naslednjih oskrbovanih območjih:
ŠT. OBMOČJA

NASELJE

15807

GERLINCI

15810

KOROVCI

15821

GERLINCI

15844

CANKOVA

15856

KRAŠČI (Gornji Črnci)

15872

KRAŠČI

15873

KRAŠČI

15875

DOMAJINCI

15890

SKAKOVCI

15891

DOMAJINCI

15898

TOPOLOVCI

15904

KRAŠČI

15905

SKAKOVCI

Oskrbovalna območja so prikazana na karti oskrbovalnih
območij, ki je sestavni del tega odloka.
Izvajalec javne službe je tudi upravljavec javnega vodovoda, kamor štejemo sekundarni, primarni in transportni
vodovod na območju Občine Cankova.
IV. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE
7. člen
Storitev javne službe oskrba s pitno vodo je opredeljena
z veljavnim pravilnikom, ki ureja oskrbo s pitno vodo.
Javna služba po tem odloku obsega naslednja dela:
– oskrba s pitno vodo vsem uporabnikom storitev javne
službe pod enakimi pogoji v skladu s predpisi, ki urejajo pitno
vodo in storitve javnih služb,
– pridobivanje podatkov o odvzemu pitne vode iz javnega vodovoda zaradi obračuna storitev javne službe,
– vzdrževanja objektov in opreme javnega vodovoda,
– nadzor priključkov stavb na sekundarni vodovod,
– vzdrževanje vodovodnih priključkov,
– vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja in hidrantov,
priključenih nanj v skladu s predpisom, ki na področju varstva
pred požari ureja obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih
omrežij,
– izvajanje notranjega nadzora pitne vode v javnem
vodovodu v skladu z zahtevami iz predpisa, ki ureja pitno
vodo,
– monitoring kemijskega stanja vodnega vira za oskrbo
s pitno vodo,
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– monitoring količine iz vodnih virov pitne vode odvzete
vode zaradi obratovanja javnega vodovoda v skladu s pogoji
iz vodnega dovoljenja za rabo vode iz vodnih virov,
– označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje
ukrepov varstva vodnega vira pitne vode v skladu s predpisom, ki ureja vodovarstveni režim na vodovarstvenem
območju vodnega vira, iz katerega javni vodovod odvzema
pitno vodo,
– občasno hidravlično modeliranje vodovodnih sistemov,
– občasno modeliranje kakovosti vode v vodovodnih
sistemih,
– izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami,
– redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene na javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim stanjem
stavb na oskrbovalnem območju,
– vodenje katastra javnega vodovoda in hidrantnega
omrežja,
– posredovanje zbirnih podatkov iz katastra javnega vodovoda v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture,
– vodenje evidenc v skladu z veljavnim pravilnikom o
oskrbi s pitno vodo,
– posredovati letno poročilo o izvajanju javne službe,
– pripraviti program oskrbe s pitno vodo.
8. člen
Izvajalec javne službe ima pri izvajanju javne službe
naslednja javna pooblastila:
– izdaja projektne pogoje,
– izdaja soglasja k projektnim rešitvam,
– izdaja smernice in mnenja v skladu s predpisi, ki
urejajo graditev objektov in urejanje prostora.
V. OBSEG JAVNIH DOBRIN TER NJIHOVA PROSTORSKA
RAZPOREDITEV
9. člen
Na območju Občine Cankova ni dovoljena oskrba s
pitno vodo z lastno oskrbo s pitno vodo oziroma iz lastnega
vodnega vira razen:
– če je oddaljenost stavbe oziroma gradbenega inženirskega objekta od javnega vodovoda večja od 200 m ali,
– če je izvedba priključka stavbe oziroma gradbenega
inženirskega objekta na javni vodovod povezana z nesorazmernimi stroški. Poseljena območja oziroma njihovi deli,
kjer se stavbe oziroma gradbeni inženirski objekti ne bodo
priključevali na javni vodovod zaradi nesorazmerno visokih
stroškov priključitve, se opredelijo v programu komunalnega
opremljanja naselij, ki ga sprejme Občina Cankova.
10. člen
Vsako predvideno poselitveno območje mora biti pred
dejanjem v uporabo novih stavb ali gradbenih objektov v
skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, opremljeno z
javnim vodovodom skladno z določbami veljavnega pravilnika o oskrbi s pitno vodo.
11. člen
Na javni vodovod se mora priključiti vsako odjemno
mesto posebej.
Če je treba priključiti na javni vodovod več odjemnih
mest tako, da se priključek stavbe na obratujoči sekundarni
vodovod izvede v skupnem cevovodu, se šteje za del javnega vodovoda cevovod, ki povezuje obratujoči sekundarni vodovod in razcep za priključek zadnjih dveh odjemnih mest.
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12. člen
Na posameznem območju, kjer se zagotavlja oskrba
s pitno vodo s storitvami javne službe, se mora zagotoviti
vgradnja hidrantov na sekundarnem vodovodu ali izjemoma
na primarnem vodovodu v skladu s predpisom, ki na področju
varstva pred požari ureja obratovanje javnih vodovodov in
hidrantnih omrežij.
Če hidrantno omrežje sekundarni vodovod z vgrajenimi
hidranti, je tako omrežje javno in ga upravlja izvajalec javne
službe.
VI. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO
STORITEV JAVNE SLUŽBE
13. člen
Na podlagi prijave, ki jo poda uporabnik za priključitev na
javni vodovod, mu upravljavec izda soglasje oziroma pogoje,
pod katerimi se sme priključiti na omrežje.
14. člen
Objekte in naprave javnega vodovoda se lahko načrtuje
in gradi v skladu z določili tehničnega pravilnika o javnem
vodovodu, smernicami in pogoji upravljavca ter veljavnimi
predpisi s področja urejanja prostora in graditve objektov.
15. člen
Gradbena dela pri gradnji objektov in naprav javnega
vodovoda lahko izvaja le zato usposobljeni izvajalec, ki je
registriran za tovrstne gradnje.
Izvajalec gradnje objektov in naprav javnega vodovoda ali spojnega cevovoda mora začetek gradnje priglasiti
upravljavcu javnega vodovoda najmanj 8 dni pred začetkom
gradnje.
16. člen
Investitor javnega vodovoda mora po končani gradnji
brezplačno prenesti objekte in naprave v upravljanje upravljavcu pod pogoji in načinom, ki ga opredeljuje tehnični
pravilnik o javnem vodovodu.
17. člen
Lastniki in upravljavci stavb oziroma gradbenih inženirskih objektov na območju, kjer je zgrajen javni vodovod
pa še niso priključeni na javni vodovod, morajo take objekte
priključiti na javni vodovod najpozneje v roku enega leta po
uveljavitvi tega odloka.
Upravljavec javnega vodovoda mora za primer iz prvega
odstavka tega člena poskrbeti za sistematično priključitev v
skladu z določili tega odloka in določili tehničnega pravilnika
o javnem vodovodu.
18. člen
Pred priključitvijo stavbe oziroma gradbenega inženirskega objekta na javni vodovod mora lastnik stavbe oziroma
gradbenega inženirskega objekta oziroma bodoči uporabnik
javnega vodovoda plačati enkratni prispevek. Višina in način
plačila prispevka se določi s pravilnikom o obračunavanju
stroškov za uporabo javnega vodovoda.
19. člen
Izvedbo priključka na javni vodovod izvede upravljavec
javnega vodovoda na stroške investitorja stavbe oziroma
gradbenega inženirskega objekta oziroma bodočega uporabnika javnega vodovoda.
Vsaka stavba oziroma gradbeno inženirski objekt ima
lahko le en priključek na javni vodovod. Lastnik ali upravljavec javnega vodovoda ne sme dovoliti priključitve stavb
oziroma gradbeno inženirskih objektov drugih lastnikov ali
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upravljavcev na svoj notranji vodovod in preko njega na javni
vodovod, razen v izjemnih primerih, ko ni možna drugačna
tehnična izvedba in še to z izrecnim soglasjem upravljavca
javnega vodovoda.
20. člen
Na javni vodovod ni dovoljena priključitev zasebnega
vodovoda.
Stavbe oziroma gradbenega inženirskega objekta ni
dovoljeno oskrbovati s pitno vodo hkrati iz javnega vodovoda
in lastnega vodnega vira ali druge javne oskrbe z vodo.
21. člen
Upravljavec javnega vodovoda uporabnikom storitev
javne službe povrne škodo, če ta nastane po njegovi krivdi.
Upravljavec ne odgovarja za motnje pri oskrbi s pitno vodo
ter za škodo, ki nastane zaradi višje sile (elementarne nezgode).
22. člen
Upravljavec javnega vodovoda ne sme priključiti stavb
oziroma gradbenih inženirskih objektov na javni vodovod:
– če na predvidenem poselitvenem območju ni javnega
vodovoda in
– če ni zagotovljenega odvajanja odpadnih voda v
skladu z veljavnim pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode, občinskim odlokom o
načinu izvajanja gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode ter tehničnim pravilnikom
o javni kanalizaciji,
– če na obstoječem ali predvidenem poselitvenem območju lastnik stavbe oziroma objekta ni pridobil vodnega
dovoljenja in gre za rabo vode iz javnega vodovoda, za
katero je treba pridobiti vodno dovoljenje.
23. člen
Upravljavec javnega vodovoda ima pravico prekiniti
dobavo vode za krajši čas zaradi planiranih vzdrževalnih del
na objektih in napravah javnega vodovodnega omrežja, vendar mora o času trajanja in območju prekinitve dobave vode
pravočasno obvestiti uporabnike preko sredstev javnega obveščanja in na krajevno uveljavljen način ali neposredno.
24. člen
V primeru nepredvidenih okvar ali zaradi drugih nepričakovanih in nepremagljivih okoliščin ima upravljavec javnega vodovoda pravico za najkrajši možni čas prekiniti dobavo
vode brez predhodnega obvestila.
25. člen
Hidranti na javnem vodovodu so namenjeni zagotavljanju požarne varnosti in morajo biti vedno dostopni in v
brezhibnem stanju. Iz njih se voda ne sme odvzemati brez
predhodnega soglasja upravljavca, razen v primeru gašenja
požara pod pogoji iz tehničnega pravilnika o javnem vodovodu.
Zaradi registracije odvzete vode je potrebno najkasneje
v štiriindvajsetih urah obvestiti upravljavca javnega vodovoda o odvzemu vode iz hidrantov.
Odvzem vode iz hidrantov za čiščenje ulic in cest, zalivanje zelenic, izpiranje kanalov, utrjevanje cestišč, za javne
prireditve in za polnjenje cistern za razvoz vode je možen
po predhodni sklenitvi pogodbe z upravljavcem javnega
vodovoda.
26. člen
Uporabnik mora po uporabi zagotoviti brezhibno stanje
hidranta. Stroški odprave okvare in poškodbe hidranta, nastale med njegovo uporabo, bremenijo uporabnika.
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VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
STORITEV JAVNE SLUŽBE
27. člen
Uporaba storitev javne službe je za uporabnike storitev
obvezna.
Uporabniki ravnajo tako, da se priključijo na javni vodovod pod pogoji, ki jih predpiše upravljavec.
28. člen
Uporabniki morajo ravnati skladno z določbami tega
odloka, pri tem pa imajo zlasti naslednje obveznosti:
– priključiti se na javni vodovod le s soglasjem upravljavca,
– vzdrževati notranji vodovod z vsemi objekti in napravami,
– vzdrževati notranji vodovod tako, da je omogočena
normalna dobava vode o izpolnjenih predpisanih pogojih iz
tehničnega pravilnika o javnem vodovodu oziroma v skladu
z veljavnimi predpisi,
– zgraditi in vzdrževati odjemno mesto, ki mora biti
vedno dostopno delavcem oziroma pooblaščenim osebam
upravljavca za vzdrževanje, redne preglede, menjavo in
odčitavanje vodomera,
– zavarovati pred zmrzovanjem odjemno mesto,
– takoj obvestiti upravljavca o okvarah na javnem vodovodu, priključku in vodomerih, ki jih zaznajo in o odjemu
vode iz požarnih hidrantov,
– v roku 8 dni od sprememb pisno, s predložitvijo dokumentacije (npr. listina o lastništvu, o prevzemu v najem itd.)
obveščati upravljavca o spremembah naslova lastništva in
posesti ter spremembah na stavbi oziroma gradbenem inženirskem objektu, ki vplivajo na odvzem in obračun vode,
– redno plačevati svoje obveznosti na podlagi izdanih
računov,
– urejati medsebojna razmerja z drugimi uporabniki, s
katerimi je vezan na isti obračunski vodomer,
– upoštevati vzdrževalne in ostale ukrepe v primeru
višje sile ali upravičene prekinitve dobave vode,
– povrniti škodo, povzročeno na javnem vodovodu s
svojimi dejanji ali zaradi motenj, povzročenimi z nenormalnim odvzemom vode ali povratnim učinkom na kvaliteto vode
v javnem vodovodu,
– prenesti priključek stavbe v vzdrževanje upravljavcu.
29. člen
Uporabniki ne smejo prekiniti dobave vode drugemu
uporabniku ali ga z nestrokovnim delom onemogočiti.
30. člen
Uporabnik ne sme oskrbovati z vodo iz javnega vodovodnega omrežja ob izpolnjevanju pogojev iz soglasja
upravljavca in določil tega odloka na način, ki ne poslabšuje
pogojev oskrbe z vodo drugih uporabnikov, priključenih na to
omrežje in na način, ki ne vpliva na kakovost vode v njem.
31. člen
Varstvo pravic uporabnikov storitev javne službe se
zagotavlja zlasti:
– z dolžnostjo sklenitve pogodbe o dobavi vode, če so
zanjo izpolnjeni pogoji,
– z možnostjo vložitve pritožb zoper dejanja upravljavca, ki jih ta opravi pri izvajanju javnih pooblastil,
– z možnostjo vložitve ugovora zoper dejanja ali opustitve upravljavca, skladno z določbami tega odloka,
– z zakonodajo o varstvu potrošnikov in
– z drugimi predpisi.
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32. člen
V primeru višje sile, kot so potres, suša, požar, onesnaženje vodnih virov, izpad energije, velike okvare in podobno,
ima upravljavec pravico in dolžnost izdati navodila za racionalizacijo porabe pitne vode ter brez povračila škode prekiniti
ali zmanjšati dobavo vode.
Uporabniki vode, ki z lastnimi objekti in napravami izkoriščajo isti vodni vir kot javni vodovod, so pri nastopu višje
sile dolžni po potrebi zmanjšati uporabo vodnega vira, ali dati
svoje črpališče na razpolago za prednostno preskrbo osnovnih življenjskih potreb občanov in požarno varnost.
33. člen
Upravljavci in lastniki objektov in naprav si morajo pri
opravljanju del na svojih objektih in napravah v bližini javnega vodovoda pridobiti soglasje upravljavca vodovoda ter mu
povrniti vse nastale stroške vključno z upravljavčevim nadzorom. Pri opravljanju teh del morajo zagotoviti, da ostanejo
vodovodne naprave in omrežje nepoškodovano. V primeru
poškodbe so ga dolžni vzpostaviti v prvotno stanje in poravnati vso morebitno škodo, ki je nastala zaradi poškodbe ali
prekinitve dobave vode.
Izvajalci gradbenih del morajo pri vzdrževanju in rekonstrukcijah objektov in naprav v bližini javnega vodovoda
pridobiti soglasje upravljavca ter mu povrniti vse s tem nastale
stroške vključno z upravljavčevim nadzorom. Pri opravljanju
teh del mora izvajalec zagotoviti, da ostane javni vodovod
nepoškodovan. V primeru poškodbe so ga dolžni vzpostaviti v
prvotno stanje in poravnati vso morebitno škodo, ki je nastala
zaradi poškodbe ali prekinitve dobave vode.
VIII. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
34. člen
Izvajalec javne službe pridobiva sredstva:
– iz plačila uporabnikov za storitve javne službe,
– iz proračuna,
– s predpisanimi dajatvami,
– iz drugih virov.
Proračunsko financiranje javne službe se razmeji med
lokalno skupnostjo in državo na način, ki ga določajo sprejeti
predpisi.
Obseg stroškov, ki oblikujejo ceno storitev izvajanja
javne službe oskrbe s pitno vodo, se podrobneje določijo s
programom dela ter pravilnikom o obračunavanju stroškov za
uporabo javnega vodovoda.
35. člen
Stroški, ki oblikujejo ceno storitev oskrbe s pitno vodo,
so definirani z veljavnimi predpisi, ki urejajo oblikovanje cen
storitev s pitno vodo.
36. člen
Cena storitev javne službe za oskrbo s pitno vodo se
oblikuje na osnovi količine porabljene pitne vode, ki se meri z
obračunskim vodomerom na odjemnem mestu.
Oblikovanje cene storitev javne službe oskrbe s pitno
vodo, izvajalec javne službe izvaja v skladu z veljavnimi
predpisi za oblikovanje cen storitev obveznih lokalnih javnih
služb in pravilnikom o obračunavanju stroškov za uporabo
javnega vodovoda.
IX. VRSTA OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH
ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
37. člen
Infrastrukturni objekti za izvajanje javne službe (javni
vodovod), ki so v lasti ali najemu Občine Cankova so:
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– transportni vodovod (magistralni) in naprave,
– primarni vodovod in naprave, sekundarni vodovod in
naprave,
– javno hidrantno omrežje,
– drugi objekti in naprave, ki so potrebni za normalno
obratovanje javnega vodovoda.
X. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
38. člen
Nadzor nad izvajanjem javne službe opravlja organ občinske uprave pristojen za gospodarske javne službe ali pristojne inšpekcijske službe.
Pooblaščeni delavci upravljavca, ki opravljajo strokovni
nadzor nad izvajanjem tega odloka, so dolžni o kršitvah določil
tega odloka takoj obveščati pristojne organe iz predhodnega
odstavka ter te kršitve na primeren način dokumentirati.
XI. KAZENSKE DOLOČBE
39. člen
Z globo 830 evrov se kaznuje za prekršek izvajalec
javne službe:
– če ne zagotovi pogojev za izvajanje javne službe,
– če ne pripravi letnega poročila za oskrbo s pitno
vodo,
– če ne vzdržuje javnega vodovoda,
– če ne skrbi za meritve in obračun vode,
– če ne vodi katastra objektov,
– če ne obvešča uporabnikov o prekinitvah dobave
vode,
– če ne izvede prekinitve dobave vode uporabniku, ki
ni izpolnjeval pogojev za priključitev in se je uporabnik kljub
temu priključil.
Z globo 250 evrov se kaznuje za prekršek odgovorna
oseba izvajalca iz prvega odstavka tega člena.
40. člen
Z globo 830 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik,
ki je pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja to dejavnost:
– če se ne priključi na javni vodovod, ko za to obstajajo
pogoji,
– če se priključi na javni vodovod brez soglasja upravljavca,
– če ne izpolnjuje obveznosti po 20., 28 in 29. členu
tega odloka,
– če ne izpolnjuje obveznosti po 33. členu tega odloka,
– če ravna v nasprotju z 25. členom tega odloka.
Z globo 250 evrov se kaznuje za prekršek odgovorna
oseba uporabnika iz prvega odstavka tega člena.
41. člen
Z globo 250 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik
posameznik:
– če se ne priključi na javni vodovod, ko za to obstajajo
pogoji,
– če se priključi na javni vodovod brez soglasja upravljavca,
– če ne izpolnjuje obveznosti iz 20., 28. in 29. člena
tega odloka,
– če ne izpolnjuje obveznosti iz 33. člena tega odloka,
– če ravna v nasprotju s 25. členom tega odloka.
42. člen
Z globo 830 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba
in samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost:
– če ravna v nasprotju s 25. členom tega odloka.
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Z globo 250 evrov se kaznuje za prekršek odgovorna
oseba pravne osebe iz prvega odstavka tega člena.
43. člen
Z globo 250 evrov se kaznuje za prekršek posameznik:
– če ravna v nasprotju z 25. členom tega odloka.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
44. člen
Izvajalec javne službe v roku treh mesecev od veljavnosti tega odloka, pripravi tehnični pravilnik o javnem vodovodu,
s katerim se določi podrobnejša navodila in tehnične normative z namenom, da se poenoti in doseže zanesljivo delovanje.
Z njim se uredi zlasti:
– smernice za projektiranje in gradnjo javnega vodovoda,
– tehnične normative za priključevanje na javni vodovod,
– način zagotavljanja obratovanja, vzdrževanja in nadzora javnega vodovoda,
– izdaja soglasij za gradnjo vodovoda in za priključitev
nanj.
Tehnični pravilnik o javnem vodovodu se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
45. člen
Obračunavanje stroškov oskrbe s pitno vodo se bo uredilo s pravilnikom o obračunavanju stroškov za uporabo javnega vodovoda.
46. člen
Upravljavci javnega vodovoda morajo vzpostaviti in začeti z vodenjem evidenc v skladu z veljavnim pravilnikom o
oskrbi s pitno vodo, najpozneje šest mesecev po uveljavitvi
tega odloka.
Ne glede na določbe predhodnega odstavka tega člena
mora upravljavec javnega vodovoda takoj vzpostaviti in voditi
evidence, navedene v drugem odstavku 33. člena veljavnega
pravilnika o oskrbi s pitno vodo.
Obstoječi uporabniki storitev javne službe, ki niso vpisani
v kataster uporabnikov, se morajo prijaviti upravljavcu v roku
enega leta od uveljavitve tega odloka.
47. člen
Izvajalec javne službe pripravi program oskrbe s pitno
vodo za prihodnje leto in letno poročilo o izvajanju javne službe za minulo let skladno z določbami veljavnega pravilnika o
oskrbi s pitno vodo ter ju posreduje v potrditev pristojnemu
organu Občine Cankova.
48. člen
Lastniki obstoječih stavb, ki si ob uveljavitvi tega odloka
zagotavljajo oskrbo s pitno vodo iz zasebnih vodovodov, morajo
prilagoditi oskrbo s pitno vodo zahtevam tega odloka, veljavnega pravilnika o oskrbi s pitno vodo in določilom tehničnega
pravilnika o javnem vodovodu, najpozneje do 31. 12. 2012.
Lastniki stavb morajo zagotoviti, da se priključki stavb na
sekundarni vodovod, ki ne omogočajo merjenja porabe pitne
vode za vsako posamezno stavbo posebej, prilagodijo zahtevam iz tega odloka, veljavnega pravilnika o oskrbi s pitno
vodo in tehničnega pravilnika o javnem vodovodu, najpozneje
do 31. 12. 2012.
49. člen
Izvajalec javne službe mora vzdrževati objekte in opremo javnega hidrantnega omrežja, priključenega na javni
vodovod ter zagotavljati vodo za primer požara in gasilske
vaje za preprečevanje požara v okviru vzdrževanja objektov
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skupne rabe na območju Občine Cankova, kjer izvaja javno
službo, vse do uveljavitve predpisa, ki na področju varstva
pred požari ureja obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih
omrežij. Stroški za to vzdrževanje in zagotavljanje vode se
pokrivajo iz proračuna Občine Cankova, obseg vzdrževanja
in zagotavljanja vode ter strošek se opredeli v programu
oskrbe s pitno vodo.
50. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 46/00, 96/07 – sprememba).
51. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 355-26/2011
Cankova, dne 19. oktobra 2011
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

3734.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o načinu opravljanja gospodarske javne
službe zbiranja komunalnih odpadkov
na območju Občine Cankova

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09 in 51/10), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1,
49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US: U-I-51/06, 112/06 – Odl.
US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in
108/09), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP)
ter 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07)
je Občinski svet Občine Cankova na 2. izredni seji dne 19. 10.
2011 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu
opravljanja gospodarske javne službe zbiranja
komunalnih odpadkov na območju
Občine Cankova
1. člen
S tem odlokom se spremeni naziv Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Cankova (Uradni list RS, št. 27/10)
tako, da glasi: »Odlok o načinu opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb zbiranje komunalnih odpadkov in prevoz
komunalnih odpadkov na območju Občine Cankova«.
2. člen
V Odloku o načinu opravljanja gospodarske javne službe
zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Cankova
(Uradni list RS, št. 27/10) se 1. člen spremeni tako, da glasi:
»Ta odlok določa način, predmet in pogoje opravljanja obveznih
gospodarskih javnih služb zbiranje komunalnih odpadkov in
prevoz komunalnih odpadkov na območju Občine Cankova.«
3. člen
8. člen odloka se spremeni tako, da glasi: »Občina zagotavlja izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb na celotnem območju občine s podelitvijo koncesije in/ali v javnem
podjetju, v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.
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Koncesija se podeli v skladu s koncesijskim aktom. Izvajanje
javne službe v javnem podjetju se uredi s pogodbo.«

»– skleniti pogodbe z izvajalcem javne službe.«, na koncu predzadnje alineje se namesto podpičja postavi pika.

4. člen
V prvem odstavku 9. člena odloka se za besedo »zbiranja,« črta beseda »obdelave«.

14. člen
V drugi alineji 35. člena odloka se pred besedo » …
komunalnimi« doda beseda »mešanimi …«.

5. člen
V tretjem odstavku 11. člena odloka se beseda »Ostanki
…« nadomesti z besedo »Ostali …«, v četrtem odstavku istega člena pa se besedi » … z odlaganjem …« črtata.

15. člen
Črta se besedilo predzadnje alineje 39. člena odloka,
ki glasi:
»– zemljišča in objekti za obdelavo odpadkov;«.

6. člen
Na koncu 4. točke prvega odstavka 12. člena odloka se
pred piko doda besedilo: » … oziroma prevzemanje kosovnih
odpadkov na odpoklic.«.

16. člen
V prvem odstavku 42. člena odloka se v drugi alineji
številka »26.« nadomesti s številko »27.«.

7. člen
V prvem odstavku 16. člena odloka se črta besedilo
»… s prostornino 120 l, 240 l, 1.100 l …«. Besedilo tretjega
odstavka istega člena se spremeni tako, da glasi: »Izvajalec
javne službe ne sme prevzemati od uporabnikov mešanih
komunalnih odpadkov, če je v njih tudi odpadna embalaža in
biološko razgradljive snovi.«
8. člen
V tretjem odstavku 17. člena odloka se črta besedilo »…
1x mesečno …«.
9. člen
Na koncu prvega odstavka 24. člena odloka se pred
piko doda besedilo: »… oziroma se prevzemanje kosovnih
odpadkov organizira na odpoklic.«
10. člen
Besedilo prve alineje prvega odstavka 27. člena odloka
se spremeni tako, da glasi:
»– oddajo in prepuščanje vseh vrst ločeno zbranih komunalnih odpadkov, mešanih komunalnih odpadkov, biološko
razgradljivih odpadkov, ločeno zbranih nevarnih odpadkov
in ločeno zbranih kosovnih odpadkov, regijskemu centru za
ravnanje z odpadki,«.
11. člen
V 28. členu odloka se doda nova alineja, ki glasi:
»– da bo izvajalec javne službe oddajal in prepuščal vse
vrste ločeno zbranih komunalnih odpadkov, mešane komunalne odpadke, biološko razgradljive odpadke, ločeno zbrane
nevarne odpadke in ločeno zbrane kosovne odpadke, regijskemu centru za ravnanje z odpadki,«.
V okviru istega člena se besedilo predzadnje alineje, ki
glasi: »– prostor za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja odpadkov in« črta.
12. člen
V sedmi alineji prvega odstavka 32. člena odloka se za
besedo »mestih« doda besedilo »oziroma na odpoklic …«.
Besedilo prve alineje drugega odstavka 32. člena odloka
se spremeni tako, da glasi:
»– prepovedi mešanja kuhinjskih odpadkov z mešanimi
komunalnimi odpadki in ločeno zbranimi frakcijami, razen z
zelenim vrtnim odpadom;«.
V drugi alineji drugega odstavka istega člena se pred
besedo »… komunalnih« doda beseda »mešanih …«, v tretji
alineji pa se za besedo »odpadkov ….« doda naslednje besedilo »in zelenega vrtnega odpada …«.
13. člen
Črta se besedilo zadnje alineje 34. člena odloka, ki
glasi:

17. člen
V prvem odstavku 45. člena odloka se črta naslednje besedilo » …v roku treh mesecev od veljavnosti tega odloka, …«.
18. člen
Besedilo 48. člena odloka se spremeni tako, da glasi:
»Do podelitve koncesije oziroma sklenitve druge ustrezne
pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in
prevoza komunalnih odpadkov, velja Pogodba o opravljanju
gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov na območju Občine Cankova z dne
2. 3. 2007, sklenjena s podjetjem Saubermacher-Komunala
Murska Sobota d.o.o.«.
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-03/2011
Cankova, dne 19. oktobra 2011
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

CELJE
3735.

Odlok o ustanovitvi javnega podjetja
Energetika Celje d.o.o.

Na podlagi 25., 26. in 28. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 10. člena Odloka o
kapitalskih in lastniških spremembah v javnih podjetjih (Uradni list RS, št. 89/00), 54. člena Statuta Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00,
108/01, 70/06 in 43/08) ter v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popr., 26/07
– ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI, 10/08, 68/08,
42/09, 33/11) je Mestni svet Mestne občine Celje na 9. seji
dne 25. oktobra 2011 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi javnega podjetja
Energetika Celje d.o.o.
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta odlok določa temeljna statusna korporacijska
pravila ustanovitve in poslovanja javnega podjetja Energe-
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tika Celje d.o.o., ki ga je ustanovila Mestna občina Celje z
Odlokom o ustanovitvi javnih podjetij, sprejetim na seji mestnega sveta dne 31. julija 1995 (Uradni list RS, št. 49/95,
51/98 in 10/99).
(2) Z uveljavitvijo Odloka o kapitalskih in lastniških spremembah v javnih podjetjih (Uradni list RS, št. 89/00) in Odloka
o spremembah v javnem podjetju Energetika Celje, d.o.o.
(Uradni list RS, št. 89/00, 117/00, 46/01, 100/05 in 105/09) je
prenehal veljati Odlok o ustanovitvi javnih podjetij (Uradni list
RS, št. 49/95, 51/98 in 10/99).
(3) Ta odlok se sprejema zaradi uskladitve z Zakonom
o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 –
popr., 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI,
10/08, 68/08, 42/09, 33/11).
(4) ENERGETIKA CELJE javno podjetje, d.o.o. je registrirano pri Okrožnem sodišču v Celju s sklepom Srg 95/821
z dne 20. 2. 1996 pod št. reg. vložka 1/06456/00.

oziroma druge naloge, ki jih določajo predpisi s področja
energetike.
(3) Družba lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki ne
pomenijo opravljanja gospodarskih javnih služb, so pa pomembne za njeno poslovanje in opravljanje gospodarskih
javnih služb ter zagotavljajo boljšo izkoriščenost osnovnih
sredstev in večjo produktivnost zaposlenih delavcev.
(4) Družba opravlja svoje dejavnosti predvsem na
območju Mestne občine Celje, zaradi boljše izkoriščenosti
osnovnih sredstev in produktivnosti zaposlenih delavcev pa
lahko svoje dejavnosti opravlja tudi na območju drugih občin,
kar pa ne sme vplivati na kakovost opravljanja dejavnosti v
Mestni občini Celje.
(5) Družba je dolžna skladno z veljavno klasifikacijo
dejavnosti v aktu o ustanovitvi družbe natančno opredeliti
svoje dejavnosti.

2. člen
Na podlagi tega odloka bo Mestni svet Mestne občine
Celje sprejel Akt o ustanovitvi družbe v skladu z Zakonom
o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 –
popr., 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI,
10/08, 68/08, 42/09, 33/11).

IV. OSNOVNI KAPITAL DRUŽBE
IN OSNOVNI VLOŽEK DRUŽBENICE

3. člen
V tem odloku imajo posamezni pojmi naslednji pomen:
– »ustanoviteljica oziroma družbenica«: je Mestna občina Celje;
– »javno podjetje oziroma družba«: ENERGETIKA CELJE javno podjetje, d.o.o.;
– »gospodarska javna služba oziroma javna služba«: je
lokalna izbirna gospodarska javna služba ter dejavnost, pri
kateri ima oseba, ki jo izvaja, posebne obveznosti v javnem
interesu (v nadaljnjem besedilu tudi: javna služba);
– »pristojni organ«: je organ/urad občinske uprave, pristojen za gospodarsko javno službo, ki je predmet tega odloka, če ni drugače določeno. V času sprejema odloka je to
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo.
II. FIRMA IN SEDEŽ
4. člen
Družba posluje z naslednjo firmo:
»ENERGETIKA CELJE javno podjetje, d.o.o.«
Skrajšana firma družbe je:
»ENERGETIKA CELJE d.o.o.«
Sedež družbe je: Smrekarjeva 1, Celje.
5. člen
Družba uporablja žig pravokotne oblike z grafičnim simbolom in izpisano polno firmo z naslovom, kjer opravlja svojo
dejavnost.
III. DEJAVNOST
6. člen
(1) Družba izvaja predvsem naslednje izbirne gospodarske javne službe:
– dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja zemeljskega plina;
– dobava zemeljskega plina tarifnim odjemalcem;
– distribucija toplote.
(2) Poleg v prejšnjem odstavku navedenih dejavnosti
izvaja družba tudi državno obvezno gospodarsko javno službo
sežiganja (termična obdelava komunalnih odpadkov) in druge
dejavnosti, ki dopolnjujejo izvajanje gospodarske javne službe

7. člen
(1) Na podlagi sporazuma o razdelitvi premoženja in
obveznosti Javnega podjetja Komunala Celje ter stvarnega
vložka ustanoviteljice ter na podlagi sprejetih sklepov o razdelitvi dobička in njegove razporeditve v kapital znaša višina
osnovnega kapitala družbe 1.373.305,19 EUR.
(2) Osnovni vložek in poslovni delež družbenice MESTNE OBČINE CELJE je v višini 1.373.305,19 EUR in
predstavlja 100,00 % poslovni delež.
8. člen
Mestna občina Celje lahko kot edina družbenica družbe
odloči, da poveča osnovni kapital družbe z dodatnim vložkom ali z vključitvijo novih družbenikov.
V. ODGOVORNOSTI ZA OBVEZNOSTI DRUŽBE
9. člen
(1) Družba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
(2) Premoženje družbe je v pravnem prometu.
VI. NAJEM, UPORABA, UPRAVLJANJE
IN VZDRŽEVANJE TER IZVAJANJE INVESTICIJ
V JAVNO KOMUNALNO INFRASTRUKTURO
10. člen
(1) Mestna občina Celje se zaveže dati družbi v najem,
posest in uporabo sredstva javne komunalne infrastrukture,
to je objekte, naprave in omrežja za distribucijo zemeljskega
plina in toplote ter za izvajanje storitev termične obdelave
odpadkov (v nadaljevanju: javna infrastruktura), s katerimi
razpolaga.
(2) Družba mora javno infrastrukturo vzdrževati in
uporabljati kot dober gospodar za potrebe izvajanja javne
službe.
(3) Pravice, obveznosti in odgovornosti v zvezi z najemom in uporabo sredstev javne infrastrukture se uredijo s
posebno pogodbo.
(4) Najemnina za uporabo javne infrastrukture je namenski prihodek občine in se bo namensko uporabljala za
investicije in investicijska vzdrževalna dela na javni infrastrukturi iz prvega odstavka tega člena.
(5) Sredstva za redno in občasno vzdrževanje javne
infrastrukture se pokrivajo iz prihodka, doseženega z izvajanjem storitev javne službe.
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11. člen
(1) Na podlagi tega odloka se družbi s 1. 1. 2010 podeljuje
javno pooblastilo, da v okviru izvajanja javne službe opravlja
naslednje naloge:
– vodenje in vzdrževanje katastra javne infrastrukture v
skladu s predpisi;
– vodenje operativnih evidenc v zvezi z javno infrastrukturo v skladu s predpisi;
– vzdrževanje (redno in občasno) infrastrukture;
– vodenje obnovitvenih in razširitvenih investicij v javno
infrastrukturo, ki se sestoji iz:
– načrtovanja razvoja javne infrastrukture;
– priprave investicijske dokumentacije oziroma načrtov,
– izvajanje javnih naročil,
– izvajanje investicijskih del,
– nadziranje investicij.
(2) Družba mora poleg zgoraj navedenih nalog v zvezi z
izvajanjem javne službe tudi zagotoviti:
– vodenje evidenc o opravljenem vzdrževanju,
– svetovanje v zvezi z razvojem javne infrastrukture,
– poročanje o stanju javne infrastrukture.
(3) Pravice, obveznosti in odgovornosti v zvezi z javnim
pooblastilom in nalogami iz tega člena se podrobneje uredijo s
posebno pogodbo iz tretjega odstavka 10. člena tega odloka.
12. člen
Usklajevanje razvoja in nadzor nad uresničevanjem določb 10. in 11. člena tega odloka se izvaja v skladu z zakonom
in pogodbo iz tretjega odstavka 10. člena tega odloka.
VII. UPRAVLJANJE DRUŽBE
13. člen
Upravljanje družbe se vrši preko organov družbe. Organi
družbe so ustanoviteljica oziroma družbenica, direktor in nadzorni svet.
a) Ustanoviteljica oziroma družbenica
14. člen
(1) Mestna občina Celje, kot ustanoviteljica in edina družbenica družbe, samostojno odloča o vseh vprašanjih, o katerih
v skladu z zakonom odločajo družbeniki. Pristojnosti družbenice podrobneje določa akt o ustanovitvi družbe.
(2) Družbenica mora vse odločitve vpisovati v knjigo sklepov, ki jo potrdi notar.
b) Direktor
15. člen
(1) Poslovanje in delo družbe vodi direktor, ki ga v skladu
z zakonom in po postopku, določenem z aktom o ustanovitvi,
imenuje in razrešuje nadzorni svet.
(2) Direktor vodi posle družbe in jo zastopa. Direktor se
imenuje za določen čas štirih (4) let. Direktor je odgovoren za
zakonitost svojega dela. Direktor zastopa družbo pri sklepanju
pogodb in drugih poslov posamično in neomejeno.
(3) Za odločanje o zadevah, ki se nanašajo na nakup in
prodajo nepremičnin ali če gre za vrednost posla, ki presega
vrednost, določeno z aktom o ustanovitvi družbe, mora pridobiti
direktor predhodno soglasje nadzornega sveta, ki je pogoj za
veljavnost posla.
(4) Pravice, obveznosti in pristojnosti direktorja se podrobneje določijo z aktom o ustanovitvi družbe.
c) Nadzorni svet
16. člen
(1) Družba ima nadzorni svet, ki šteje 6 (šest) članov.
V skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju
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2 (dva) člana izvoli in odpokliče svet delavcev, 4 (štiri) člane
pa imenuje Mestni svet Mestne občine Celje na predlog župana.
(2) Mestni svet članom nadzornega sveta za njihovo delo
določi znesek plačila.
(3) Član nadzornega sveta je lahko odpoklican pred
iztekom mandata, če je zaradi napačnih ravnanj ali predlogov izgubil zaupanje. O odpoklicu odloča tisti organ, ki ga je
imenoval.
(4) Pravice, obveznosti in pristojnosti nadzornega sveta
se podrobneje določijo z aktom o ustanovitvi družbe.
VIII. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI, RAČUNOVODSKI
IZKAZI IN POSLOVNA POROČILA
17. člen
(1) Dejavnost družbe se financira iz naslednjih virov:
– iz prihodkov, doseženih s prodajo storitev, v okviru
izvajanja javnih služb,
– iz sredstev državnega proračuna, namenjenih sofinanciranju lokalnih gospodarskih javnih služb,
– iz drugih virov, določenih z zakonom in občinskimi
predpisi,
– iz prihodkov od opravljanja drugih dejavnosti družbe.
(2) Morebitno izgubo družbe pri opravljanju gospodarske javne službe, ki presega dobiček od opravljanja
drugih dejavnosti, pokriva družbenica v skladu z veljavnimi
predpisi.
18. člen
(1) Družba mora voditi vse tiste poslovne knjige ter izdelati poročila, ki jih določa zakon.
(2) Družba sestavlja računovodske izkaze in poslovna
poročila za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu.
(3) Roki za predložitev izkazov in poslovnih poročil, ki
niso določeni v zakonu, so urejeni v posebnem aktu družbe.
(4) Obveznosti in pristojnosti v zvezi z računovodskimi
izkazi in poslovnimi poročili se podrobneje določijo z aktom o
ustanovitvi družbe.
IX. JAVNA POOBLASTILA
19. člen
Družba lahko izvaja javna pooblastila v okviru svoje
dejavnosti, v obsegu in na način, ki ga določa zakon oziroma
Mestna občina Celje s svojimi odloki, oziroma drugimi ustreznimi splošnimi akti.
X. AKTI DRUŽBE
20. člen
(1) Akt o ustanovitvi družbe, v katerem se podrobneje
določijo delovanje družbe, delo in odločanje organov družbe,
pogoji in postopek za imenovanje direktorja ter druga vprašanja, sprejme župan po predhodnem soglasju statutarne
komisije mestnega sveta.
(2) Direktor lahko v okviru svojih pristojnosti sprejema
splošne akte družbe.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
spremembah v javnem podjetju Energetika Celje, d.o.o. (Uradni list RS, št. 89/00, 117/00, 46/01, 100/05 in 105/09).
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22. člen
(1) Direktor družbe nadaljuje z opravljanjem svoje funkcije do izteka mandata oziroma individualne pogodbe.
(2) Sedanjemu odboru preneha funkcija z dnem konstituiranja nadzornega sveta.
23. člen
(1) Nadzorni svet iz 16. člena tega odloka se mora
konstituirati najkasneje v tridesetih dneh po uveljavitvi tega
odloka.
(2) Akt o ustanovitvi družbe mora biti sprejet najkasneje
v šestdesetih dneh po uveljavitvi tega odloka.
24. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0302-4/2011-2
Celje, dne 25. oktobra 2011

Uradni list Republike Slovenije
bo razliko v višini 108,03 EUR do polne stroškovne cene v
višini 155,01 EUR brez DDV, za 101 število prodanih kart oziroma obračunanih ur uporabe v skupni višini 10.911,03 EUR
brez DDV oziroma 11.838,467 z 8,5 % DDV pokrila Mestna
občina Celje kot subvencijo k ceni storitve javne službe iz
sredstev občinskega proračuna.
3. člen
Mestna občina Celje bo dodatna sredstva subvencije
nakazala ZPO Celje d.o.o. na podlagi zahtevka, ki ga bo ZPO
izstavil v roku osmih dni po začetku veljave tega sklepa.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, objavi pa se šele po začetku veljave
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu
Mestne občine Celje za leto 2011.
Št. 354-15/2011
Celje, dne 25. oktobra 2011

Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

3736.

Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

Sklep o določitvi dodatnega subvencioniranja
cene storitve uporabe Drsališča Mestni park

Na podlagi 30. člena Odloka o koncesiji za opravljanje
gospodarske javne službe gospodarjenja z javnimi objekti
(Uradni list RS, št. 7/11), 46., 47., 71., 134. in 137. člena
Koncesijske pogodbe za opravljanje gospodarske javne
službe gospodarjenja z javnimi objekti, 59. člena Zakona
o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93,
30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN) in 17. člena
Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96,
37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na 9. redni seji dne 25. 10.
2011 sprejel

SKLEP
o določitvi dodatnega subvencioniranja cene
storitve uporabe Drsališča Mestni park
1. člen
(1) Mestna občina Celje bo v skladu z določili 59. člena
Zakona o gospodarskih javnih službah, 30. člena Odloka o
koncesiji za opravljanje gospodarske javne službe gospodarjenja z javnimi objekti (Uradni list RS, št. 7/11), 46., 47.,
71., 134. in 137. členov Koncesijske pogodbe za opravljanje
gospodarske javne službe gospodarjenja z javnimi objekti dodatno subvencionirala ceno storitve uporabe Drsališča Mestni
park, kar je posledica podaljšanja sezone obratovanja objekta
Drsališča v Mestnem parku za 30 dni oziroma za 101 uro.
(2) Podaljšanje sezone obratovanja tega objekta vpliva
na nastanek dodatnih stroškov, ki presegajo planirano višino,
opredeljeno v sprejetem Programu izvajanja javnih služb in
planu poslovanja ZPO za leto 2011.
2. člen
Kot osnova za plačilo cene uporabe uporabnine za izvajanje javnega programa uporabe Drsališča Mestni park, je
stroškovna cena na uro uporabe drsališča v višini 155,01 EUR
brez DDV in zajema vse stroške, ki so sestavni del cene storitev javne službe.
Glede na to, da povprečni prihodek na uro uporabe Drsališča Mestni park v tem obdobju znaša 46,98 EUR brez DDV,

DRAVOGRAD
3737.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 92/05 – ZJC-B,
93/05 – ZVMS, 111/05, 120/06, 126/07, 57/09, 108/09, 61/10
– ZRud-1, (62/10 popr.) in 20/11 – Odl. US: U-I-165/09-34) in
16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 117/08
– uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Dravograd na 8. seji dne 22. 9. 2011 sprejel naslednji

SKLEP
1. Na nepremičninah, parc.št. 963/6 – cesta v izmeri 134
m2, parc.št. 963/8 – cesta v izmeri 65 m2, parc.št. 963/9 – cesta
v izmeri 65 m2, parc.št. 963/10 – cesta v izmeri 49 m2, parc.
št. 963/11 – cesta v izmeri 26 m2, parc.št. 963/12 – cesta v izmeri 28 m2, parc.št. 963/13 – cesta v izmeri 36 m2, vse k.o. 826
Libeliška gora, se ukine status grajenega javnega dobra.
2. Na nepremičninah parc.št. 1178/4 – cesta v izmeri
125 m2, parc.št. 1178/6 – cesta v izmeri 182 m2 in parc.
št. 1192/23 – cesta v izmeri 646 m2, k.o. 840 Otiški vrh I, se
ukine status grajenega javnega dobra.
3. Na nepremičnini parc.št. 1176/28 – cesta v izmeri
24 m2, k.o. 840 Otiški vrh I, se ukine status grajenega javnega
dobra.
4. Po ukinitvi statusa javnega dobra zemljišča iz 1., 2. in
3. točke tega sklepa postanejo last Občine Dravograd.
5. Občinska uprava Občine Dravograd izda odločbo o
ukinitvi statusa grajenega javnega dobra za nepremičnine
navedene v 1., 2. in 3.. točki tega sklepa.
6. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0005/2010-41-8
Dravograd, dne 22. septembra 2011
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

Uradni list Republike Slovenije
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GORENJA VAS - POLJANE
3738.

73

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2011

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in
56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in
49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, v nadaljevanju: ZJF) in 99. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik
Gorenjske, št. 22/99 in Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski
svet Občine Gorenja vas - Poljane na 7. redni seji dne 27. 10.
2011 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine
Gorenja vas - Poljane za leto 2011

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

I.

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

9.827.969

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

7.093.365

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)

5.918.495

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

5.383.366

70

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

359.995

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE

175.134

706 DRUGI DAVKI
71

NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

74

1.500

720 PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ
IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA

50.977

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV

50.977
0

TRANSFERNI PRIHODKI

865.601

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

660.153

741 PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE

205.448

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

9.276.565

40

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)

2.446.340

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

41

43

64.730
1.875.893
12.100

409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE

89.787

TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM

42

403.830

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

410 SUBVENCIJE

169.550

712 DENARNE KAZNI

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

PREJETE DONACIJE (730+731)

2.551.702
67.917
1.903.452

412 TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZAC. IN USTANOVAM

211.166

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI

369.167

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

3.917.963

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV

3.917.963

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)

360.559

430 INVESTICIJSKI TRANSFER

3.500

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
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II.

1.174.870

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV

72

0

Stran

731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

1. člen
Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto
2011 (Uradni list RS, št. 106/10 z dne 27. 12. 2010) in Odlok
o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane z dne 21. 6. 2011, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 52/11 z dne 1. 7. 2011 se v 2. členu spremeni tako, da se
na novo glasi:
»2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:

87 / 2. 11. 2011 /

19.500

III.

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

159.321

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

551.404

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

75
IV.

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

0

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

866.527
0
951.499

201.239

B.

980.820
1.818.026

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM

44
V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

469.736
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440 DANA POSOJILA
441 POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
VI.

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

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

Uradni list Republike Slovenije
27.156
442.580

–469.736

81.668

RAČUN FINANCIRANJA

50
VIII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
55
IX.

0

ODPLAČILA DOLGA (550)

114.392

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

114.392

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)

XI.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) – (II.+V.+IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OB KONCU PRETEKLEGA LETA

–114.392

–32.724
32.724

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskega proračuna. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene
s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Gorenja vas Poljane.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-005/2010-012
Gorenja vas, dne 27. oktobra 2011
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

SLOVENJ GRADEC
3739.

Spremembe in dopolnitve Poslovnika
Občinskega sveta Mestne občine Slovenj
Gradec

V skladu s 16. členom Statuta Mestne občine Slovenj
Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB-1, 53/10) in na podlagi 108. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 94/08 – UPB-1) je Občinski
svet Mestne občine Slovenj Gradec na 10. seji dne 17. 10.
2011 sprejel

SPREMEMBE
IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA
Občinskega sveta Mestne občine
Slovenj Gradec
1. člen
Poslovnik Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 94/08 – UPB-1) se spremeni tako, da
se 23.a člen po novem glasi:
»23.a člen
Dopisna seja se lahko opravi, kadar ni pogojev za sklic
izredne seje. Na dopisni seji ni mogoče odločati o proračunu
in zaključnem računu občine, o splošnih aktih, s katerimi se v
skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve
ter o zadevah, iz katerih izhajajo finančne obveznosti občine.
Dopisna seja se opravi na podlagi vročenega vabila, v
katerem je obrazložen vzrok za izvedbo dopisne seje, opredeljen rok za izvedbo glasovanja ter priloženo gradivo s predlogi
sklepov, ki naj se sprejmejo. Gradivo se posreduje naslovnikom po navadni ali elektronski pošti.
Dopisna seja je sklepčna, če je bilo gradivo posredovano vsem članom sveta, od katerih jih je vročitev potrdilo
več kot polovica. Šteje se, da so vročitev potrdili člani, ki so
glasovali.
Glasovanje se izvede osebno, s telefonskim glasovanjem, po elektronski pošti ali faksu.
Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je sprejet, če je zanj glasovala večina članov občinskega sveta, ki
so glasovali.
O dopisni seji se vodi zapisnik, ki se potrdi na prvi naslednji redni seji občinskega sveta. Zapisnik mora, poleg sestavin določenih s tem poslovnikom, vsebovati še ugotovitev
o tem, koliko članov sveta je glasovalo.«
2. člen
Za X. poglavjem »DELO OBČINSKEGA SVETA V IZREDNEM STANJU« se doda novo, XI. poglavje, ki se glasi:
»XI.
INTEGRITETA IN PREPREČEVANJE KORUPCIJE
108. člen
»Delo članov občinskega sveta in članov delovnih teles
občinskega sveta (v nadaljevanju: uradne osebe občinskega
sveta) mora potekati na način krepitve pravne države, integritete in transparentnosti ter na način preprečevanja korupcije
in preprečevanja in odpravljanja nasprotja interesov, v skladu
z določili Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11, 43/11).
V primeru, ko se uradna oseba občinskega sveta sooči z
okoliščinami, v katerih njen zasebni interes vpliva ali ustvarja
videz, da bi utegnil vplivati na nepristransko in objektivno
opravljanje njenih javnih nalog (dejansko ali možno nasprotje
interesov), mora storiti vse, da se mu izogne.
Če z drugim predpisom ni določeno drugače, mora uradna oseba občinskega sveta, ki ugotovi nasprotje interesov
ali možnost, da bi do njega prišlo, o tem takoj pisno obvestiti
svojega predstojnika, če predstojnika nima, pa Komisijo za
preprečevanje korupcije. Ob tem mora takoj prenehati z delom v zadevi, v kateri je do nasprotja interesov prišlo, razen,
če bi bilo nevarno odlašati.
Določbe drugega in tretjega odstavka tega člena smiselno veljajo tudi za primere, ko uradna oseba občinskega
sveta odloča o pravicah in obveznostih svojega družinskega
člana (zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje,
sestre, in osebe, ki z uradno osebo občinskega sveta živijo v
skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti).«

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Dosedanje XI. poglavje »SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TER RAZLAGA POSLOVNIKA« postane XII. poglavje,
členi se ustrezno preštevilčijo, tako, da 108. člen postane
109., 109. člen pa 110. člen.
Dosedanje XI. poglavje »KONČNA DOLOČBA« postane
XIII. poglavje, 110. člen se preštevilči v 111. člen.

Št.

Odlok o razveljavitvi popravkov prostorskih
aktov

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj
Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1 in 53/10) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 10. redni seji dne
17. 10. 2011 sprejel

ODLOK
o razveljavitvi popravkov prostorskih aktov
1. člen
S tem odlokom prenehajo veljati naslednji popravki prostorskih aktov:
– Popravek v Odloku o lokacijskem načrtu »Podjetniška
cona Pameče« (Uradni list RS, št. 97/04),
– Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove
Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 72/06),
– Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta »CT1-Južni vstop 2« v Slovenj Gradcu (Uradni
list RS, št. 97/06),
– Popravek Odloka o lokacijskem načrtu individualne
stanovanjske zazidave (»Uglarjevo«) na Podgorski cesti v
Slovenj Gradcu (Uradni list RS, št. 8/07),
– Popravek Odloka o zazidalnem načrtu Planote Legen,
(Uradni list RS, št. 8/07),
– Popravek Odloka o zazidalnem načrtu »CT1 – Južni
vstop 2« v Slovenj Gradcu (Uradni list RS, št. 8/07),
– Popravek Odloka o PUP Ct2 – »Vzhodni vstop 1«,
(Uradni list RS, št. 105/08).

11339

Št. 3505-1/2011
Slovenj Gradec, dne 19. oktobra 2011
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

Št. 01503-1/1999
Slovenj Gradec, dne 19. oktobra 2011

3740.

Stran

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

4. člen
Te spremembe poslovnika začnejo veljati naslednji dan
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.
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VLADA
3741.

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi
zneska trošarine za energente

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

UREDBO
o spremembah Uredbe o določitvi zneska
trošarine za energente
1. člen
V Uredbi o določitvi zneska trošarine za energente (Uradni list RS, št. 26/10, 39/10, 43/10, 48/10, 55/10, 61/10,
74/10, 77/10, 82/10, 101/10, 5/11, 8/11, 11/11, 16/11, 21/11,
29/11, 36/11, 59/11, 63/11, 66/11, 70/11, 73/11 in 77/11) se v
1. členu:
– v točki 1.3 znesek »459,5300« nadomesti z zneskom
»462,4600«,
– v točki 1.4 znesek »459,5300« nadomesti z zneskom
»462,4600«,
– v točki 2.1 znesek »369,7900« nadomesti z zneskom
»353,4900« in
– v točki 2.2 znesek »93,5100« nadomesti z zneskom
»75,8200«.
2. člen
Ta uredba začne veljati 3. novembra 2011.
Št. 00712-69/2011
Ljubljana, dne 2. novembra 2011
EVA 2011-1611-0166
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

Stran

11340 /

Št.
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VSEBINA
3714.
3715.
3716.
3717.
3718.
3719.
3720.
3721.
3722.
3723.
3724.
3725.
3726.
3727.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o postopkih za uveljavitev ali odpustitev
odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih
gospodarskih družb (ZPUOOD)
Zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah
(ZAvMS)
Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-1)
Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja
(ZVPI)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-A)
Zakon o spremembi in dopolnitvi Stanovanjskega
zakona (SZ-1B)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb (ZPFIGD-A)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o finančnih konglomeratih (ZFK-A)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
zdravilstvu (ZZdrav-A)
Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
(ZZVZZ-L)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov
(ZZRZI-C)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1C)
Zakon o dopolnitvi Zakona o ponovni vzpostavitvi
agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja
in pravic (ZPVAS-F)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
osnovni šoli (ZOsn-H)

11277

11291

Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine
Cankova
11327
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu
opravljanja gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Cankova
11332

3734.

CELJE

3735.

11302

3736.

11303

3737.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

3738.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Gorenja vas - Poljane za leto 2011
11337

3739.

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega
sveta Mestne občine Slovenj Gradec
11338
Odlok o razveljavitvi popravkov prostorskih aktov 11339

11304
11307
11309

3740.

Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Energetika
Celje d.o.o.
11333
Sklep o določitvi dodatnega subvencioniranja cene
storitve uporabe Drsališča Mestni park
11336

DRAVOGRAD

11336

GORENJA VAS - POLJANE
SLOVENJ GRADEC

11309
11316
11317

Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 13/11
84.

11317
85.

VLADA

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o upravljanju večstanovanjskih stavb
11322
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o zagotavljanju varnosti po začetku obratovanja
sevalnih ali jedrskih objektov
11324
Pravilnik o spremembi Pravilnika o žičniških napravah za prevoz oseb
11325

MINISTRSTVA

OBČINE
BREŽICE

CANKOVA

11299

3728.

3731.

3733.

11295

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska
trošarine za energente
11339

3730.

Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Brežice
11326

11279

3741.

3729.

3732.

Odlok o spremembi Odloka o odvajanju in čiščenju
komunalne in padavinske odpadne vode v Občini
Brežice
11326

86.

87.
88.

VSEBINA
Akt o dopolnitvi Akta o notifikaciji nasledstva glede
konvencij Organizacije združenih narodov in konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji za atomsko
energijo (MANKZN-A)
Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o sodelovanju pri varovanju prevoza gotovine in drugih
vrednostnih pošiljk

691

702

Obvestila o začetku oziroma prenehanju
veljavnosti mednarodnih pogodb

Obvestilo o prenehanju veljavnosti Dogovora o sodelovanju med Carinsko upravo Republike Slovenije in Carinsko upravo Republike Avstrije pri izvajanju poskusnega projekta enotnega evropskega
dovoljenja za uporabo poenostavljenih postopkov
(hišno carinjenje)
Obvestilo o začetku veljavnosti Spremembe Statuta
Mednarodnega denarnega sklada za okrepitev glasu in udeležbe v Mednarodnem denarnem skladu
Obvestilo o začetku veljavnosti Spremembe Statuta Mednarodnega denarnega sklada za razširitev
pooblastila Mednarodnega denarnega sklada za
vlaganja

705
705

705
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