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Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega
izvora (ZOPNI)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o odvzemu premoženja
nezakonitega izvora (ZOPNI)
Razglašam Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega
izvora (ZOPNI), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 2. novembra 2011.
Št. 003-02-9/2011-18
Ljubljana, dne 10. novembra 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O ODVZEMU PREMOŽENJA NEZAKONITEGA
IZVORA (ZOPNI)
I. UVODNE DOLOČBE
Vsebina zakona
1. člen
Ta zakon določa pogoje, postopek in pristojne organe za
finančno preiskavo, začasno zavarovanje odvzema, začasen
odvzem, hrambo, upravljanje in odvzem premoženja nezakonitega izvora, odgovornost Republike Slovenije ter mednarodno
sodelovanje v zvezi s postopki po tem zakonu.
Namen zakona
2. člen
(1) Namen zakona je preprečevanje pridobivanja in uporabe premoženja nezakonitega izvora zaradi varstva pridobivanja
premoženja na zakonit način ter zaradi zaščite gospodarske,
socialne in ekološke funkcije lastnine, ki ga zagotavlja pridobivanje premoženja v skladu s predpisi.
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(2) Namen iz prejšnjega odstavka se zagotavlja z odvzemom premoženja tistim, ki so ga pridobili na nezakonit način,
ali je bilo tako premoženje nanje preneseno brezplačno ali
za plačilo, ki ne ustreza dejanski vrednosti, ali so vedeli ali bi
morali vedeti, da je nanje preneseno premoženje nezakonitega
izvora.
Začetek postopka
3. člen
Postopek finančne preiskave po tem zakonu se izvede,
če se v predkazenskem ali kazenskem postopku izkažejo
razlogi za sum, da posamezne osebe razpolagajo s premoženjem nezakonitega izvora in njegova skupna vrednost
presega 50.000 eurov.
Pomen izrazov
4. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
1. Premoženje so stvari in pravice, ki so lahko predmet
izvršbe, zlasti nepremičnine, premičnine in finančno premoženje ter vsa druga sredstva, ki imajo denarno vrednost, kot tudi
premoženje, ki neposredno ali posredno izhaja iz takega premoženja, v katero je spremenjeno ali s katerim je pomešano.
2. Finančno premoženje so denarna sredstva, terjatve,
dolžniški vrednostni papirji ter delnice in deleži na kapitalu
pravnih oseb, druge naložbe v pravne osebe in drugi finančni
instrumenti.
3. Osumljenec ali osumljenka, obdolženec ali obdolženka
in obsojenec ali obsojenka (v nadaljnjem besedilu: osumljenec,
obdolženec in obsojenec) imajo enak pomen, kot v zakonu, ki
ureja kazenski postopek.
4. Zapustnik ali zapustnica (v nadaljnjem besedilu: zapustnik) je oseba, zoper katero se zaradi smrti predkazenski ali
kazenski postopek ni mogel začeti ali je bil ustavljen, pa zanjo
obstajajo razlogi za sum, da je skupaj z drugimi osebami, zoper
katere tak postopek teče, storila kataloško kaznivo dejanje; ali
oseba, zoper katero je bil predkazenski ali kazenski postopek
zaradi smrti ustavljen, pa so bili podani razlogi za sum, da je
storila kataloško kaznivo dejanje.
5. Pravni naslednik ali pravna naslednica (v nadaljnjem
besedilu: pravni naslednik) je oseba, ki je podedovala premoženje nezakonitega izvora od osumljenca, obdolženca, obsojenca, zapustnika ali njihovih dedičev, in je vedela ali bi bila
mogla vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno na nezakonit
način.
6. Povezana oseba je ožje povezana oseba, ožji družinski
član ali druga fizična ali pravna oseba, na katero je premoženje
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nezakonitega izvora preneseno brezplačno ali za plačilo, ki
ne ustreza dejanski vrednosti, ali navidezno, ali je z njenim
premoženjem pomešano.
7. Ožje povezana oseba je pravna oseba, v kateri ima
osumljenec, obdolženec, obsojenec, zapustnik ali pravni naslednik lastniški delež ali pravico do lastniškega deleža v višini
najmanj 25 % vrednosti vseh deležev ali v obliki glasovalne
pravice ali pravice odločanja v takem obsegu ali obvladuje
pravno osebo na podlagi pogodbe ali prevladujočega položaja
pri upravljanju ali nadzoru ali se pogoji prenosa premoženja
razlikujejo od pogojev, ki so ali bi bili v enakih ali primerljivih
okoliščinah doseženi med nepovezanimi osebami.
8. Ožji družinski člani so zakonec oziroma oseba, s katero
osumljenec, obdolženec, obsojenec, zapustnik ali pravni naslednik živi v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni
partnerski skupnosti, ali s katero je v sorodstvenem razmerju
v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega tretjega kolena ali
v svaštvu do vštetega drugega kolena ali je njen posvojitelj ali
posvojenec, skrbnik ali oskrbovanec ali druga oseba, s katero
živi v skupnem gospodinjstvu.
9. Lastnik ali lastnica (v nadaljnjem besedilu: lastnik) je
osumljenec, obdolženec, obsojenec, zapustnik, pravni naslednik ali povezana oseba, ki razpolaga s premoženjem nezakonitega izvora.
10. »Kataloško kaznivo dejanje« je v Kazenskem zakoniku (v nadaljnjem besedilu: KZ-1) določeno kaznivo dejanje:
– terorizma (108. člen KZ-1),
– financiranja terorizma (109. člen KZ-1),
– spravljanja v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
– trgovine z ljudmi (113. člen KZ-1),
– zlorabe prostitucije (175. člen KZ-1),
– prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva (drugi, tretji in četrti odstavek 176. člen
KZ-1)
– proizvodnje in prometa škodljivih sredstev za zdravljenje
(prvi, drugi, četrti in peti odstavek 183. člena KZ-1),
– proizvodnje in prometa škodljivih živil in drugih izdelkov
(prvi, drugi, četrti in peti odstavek 184. člena KZ-1),
– neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi
drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog (186. člen KZ-1),
– omogočanja uživanja prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi v športu (187. člen KZ-1),
– organiziranja denarnih verig in nedovoljenih iger na
srečo (212. člen KZ-1),
– zoper gospodarstvo (štiriindvajseto poglavje KZ-1), za
katero se sme izreči kazen treh let zapora ali več,
– jemanja podkupnine (261. člen KZ-1),
– dajanja podkupnine (262. člen KZ-1),
– sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje
(263. člen KZ-1),
– dajanja daril za nezakonito posredovanje (264. člen
KZ-1),
– hudodelskega združevanje (294. člen KZ-1),
– izdelovanja in pridobivanja orožja in pripomočkov, namenjenih za kaznivo dejanje (prvi odstavek 306. člena KZ-1),
– nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva (307. člen KZ-1),
– drugo kaznivo dejanje, storjeno v hudodelski združbi,
ali
– drugo naklepno kaznivo dejanje, za katerega se sme
izreči kazen petih let zapora ali več, če lahko iz njega izvira
premoženje nezakonitega izvora.
Premoženje nezakonitega izvora
5. člen
(1) Premoženje osumljenca, obdolženca, obsojenca ali
zapustnika, glede katerega so podani razlogi za sum, da je
storil kataloško kaznivo dejanje, je nezakonitega izvora, če ni
dokazano, da je bilo pridobljeno iz njegovih zakonitih dohodkov
oziroma na zakonit način.
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(2) Domneva se, da premoženje ni bilo pridobljeno iz zakonitih dohodkov oziroma na zakonit način, če je podano očitno
nesorazmerje med njegovim obsegom in dohodki, zmanjšanimi
za davke in prispevke, ki jih je oseba iz prejšnjega odstavka
plačala v obdobju, v katerem je bilo premoženje pridobljeno.
(3) Pri ugotavljanju nesorazmernosti se upošteva vrednost vsega premoženja, ki ga ima oseba iz prejšnjega odstavka v lasti, posesti, ga uporablja, uživa, z njim razpolaga ali je
razpolagala oziroma ga je prenesla na povezane osebe ali je
bilo pomešano z njihovim premoženjem ali je prešlo na njene
pravne naslednike.
Domneva o brezplačnosti prenosa
6. člen
Domneva se, da je bilo premoženje nezakonitega izvora
preneseno brezplačno ali za plačilo, ki ne ustreza dejanski
vrednosti, če je bilo preneseno na ožje povezane osebe ali
ožje družinske člane.
Pristojni organi
7. člen
(1) Postopek finančne preiskave vodi državno tožilstvo,
ki je pristojno za predkazenski ali kazenski postopek zaradi
kataloškega kaznivega dejanja.
(2) V postopku začasnega zavarovanja odvzema in začasnega odvzema premoženja nezakonitega izvora odloča
sodišče, ki je pristojno za odločanje v predkazenskem ali kazenskem postopku iz prejšnjega odstavka.
(3) V postopku za odvzem premoženja nezakonitega
izvora odloča Okrožno sodišče v Ljubljani.
Sodelovanje in posredovanje podatkov
8. člen
(1) Državni organi, nosilci javnih pooblastil, banke in druge finančne organizacije so dolžni dajati pristojnim organom
iz 7. člena tega zakona in organom, pristojnim za izvrševanje
odločb po tem zakonu, zahtevano pomoč, ki je brezplačna.
(2) Upravljavci uradnih evidenc, registrov in javnih knjig
ter drugih varovanih podatkov, informacij in dokumentacije,
potrebnih za namen izvrševanja pristojnosti po tem zakonu,
morajo pristojnim organom na njihovo pisno zahtevo brezplačno posredovati zahtevane podatke. V zahtevi za posredovanje
podatkov, informacij in dokumentacije pristojni organ navede,
katere podatke zahteva, ime in priimek ter datum in kraj rojstva
ali enotno matično številko in podatke o prebivališču lastnikov,
katerih podatke zahteva, enoznačno številko, pod katero vodi
zadevo, in primeren rok, v katerem morajo biti podatki posredovani, ter opozorilo, da se osebi, na katero se podatki nanašajo,
ne sme razkriti, da so bili posredovani.
(3) Pri posredovanju podatkov, informacij in dokumentacije iz prejšnjega odstavka za sodišče, državno tožilstvo, drug
državni organ, nosilca javnih pooblastil, notarja, banke in druge
finančne organizacije ter njihove delavce ne velja obveznost
varovanja tajnih podatkov, poslovne skrivnosti ter bančne in
poklicne tajnosti.
Smiselna uporaba drugih predpisov
9. člen
(1) V postopku finančne preiskave, začasnega zavarovanja in začasnega odvzema premoženja nezakonitega izvora
se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja kazenski
postopek, če ni s tem zakonom drugače določeno.
(2) V postopku za odvzem premoženja nezakonitega izvora se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja pravdni
postopek, če ni s tem zakonom drugače določeno.
(3) Glede prenosa premoženja brezplačno ali za plačilo, ki
ne ustreza dejanski vrednosti, ter glede domneve brezplačnosti
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prenosa se smiselno uporabljajo določbe KZ-1 o odvzemu
premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem ali zaradi
njega, če ni s tem zakonom drugače določeno.
II. FINANČNA PREISKAVA
Uvedba finančne preiskave
10. člen
(1) Državni tožilec odredi finančno preiskavo, kadar so
izpolnjeni naslednji pogoji:
1. v predkazenskem ali kazenskem postopku se ugotovi,
da so podani razlogi za sum, da je osumljenec, obdolženec ali
zapustnik storil kataloško kaznivo dejanje;
2. oseba iz prejšnje točke ima v lasti, posesti, uporabi
ali uživanju premoženje, v zvezi s katerim so podani razlogi
za sum, da je nezakonitega izvora, oziroma je s takim premoženjem razpolagala ali je prešlo na njene pravne naslednike
ali ga je prenesla na povezane osebe ali je bilo pomešano s
premoženjem teh oseb, kar policija z obrazloženimi razlogi za
sum navede v ovadbi, in
3. premoženje iz prejšnje točke ne predstavlja premoženjske koristi, pridobljene s kataloškim kaznivim dejanjem ali
zaradi njega.
(2) Državni tožilec lahko pod pogoji iz 2. točke prejšnjega
odstavka odredi finančno preiskavo zoper obsojenca za kataloško kaznivo dejanje najkasneje v enem letu po pravnomočnosti
obsodilne sodbe.
(3) V odredbi o finančni preiskavi državni tožilec določi
osebo, zoper katero se preiskava opravi, in obdobje, za katero
se opravi. Finančna preiskava se lahko opravi najdalj za obdobje petih let pred letom, v katerem je bilo storjeno kataloško
kaznivo dejanje.
(4) Če se med finančno preiskavo pokažejo razlogi za
sum, da je bilo premoženje preneseno ali je prešlo na povezane osebe, državni tožilec odredi, da se finančna preiskava
razširi tudi zoper te osebe.
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(2) Preiskava stanovanja in drugih prostorov lastnika ter
osebna preiskava lastnika se sme opraviti, če so za sum iz
10. člena tega zakona podani utemeljeni razlogi in je verjetno,
da bo mogoče pri preiskavi odkriti premoženje nezakonitega
izvora ali da se bodo našli sledovi, predmeti in dokazi, ki so
pomembni za postopek po tem zakonu. Hišna in osebna preiskava se smeta opraviti le po odredbi sodišča.
(3) Premoženje in predmeti, pridobljeni pri preiskavi iz
prejšnjega odstavka, oziroma tisti, ki jih lastnik sam izroči, in
utegnejo biti dokaz ali predmet odvzema, se zasežejo po določbah zakona, ki ureja kazenski postopek. Premoženje, ki utegne
biti predmet odvzema, se izroči v začasno hrambo Carinski
upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: CURS).
(4) V primerih, ko začasno zavarovanje odvzema premoženja nezakonitega izvora še ni bilo odrejeno, mora državni
tožilec v osmih delovnih dneh po zasegu premoženja iz prejšnjega odstavka sodišču predlagati odreditev začasnega zavarovanja ali začasnega odvzema, sicer se premoženje vrne.
Usmerjanje finančne preiskave
13. člen
Državni tožilec lahko pri opravljanju finančne preiskave
usmerja delo policije, Davčne uprave Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: DURS), CURS, Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja in drugih pristojnih državnih
organov z obveznimi navodili, strokovnimi mnenji in predlogi
za zbiranje obvestil ter izvedbo drugih ukrepov, za katere so
pristojni, z namenom, da se odkrije premoženje nezakonitega
izvora in ugotovi njegova vrednost ter zberejo podatki, potrebni
za odločitev o začasnem zavarovanju odvzema, začasnem
odvzemu premoženja nezakonitega izvora in za odvzem premoženja nezakonitega izvora.
Finančna preiskovalna skupina

11. člen
(1) Namen finančne preiskave je, da se zberejo dokazi in
podatki, ki so potrebni za odločitev o začasnem zavarovanju
odvzema in začasnem odvzemu premoženja nezakonitega
izvora, ter ali in zoper katere osebe naj se začne postopek za
odvzem premoženja nezakonitega izvora.
(2) V finančni preiskavi se zberejo:
– podatki o obsegu premoženja osumljenca, obdolženca,
obsojenca ali zapustnika in razmerju med njegovimi dohodki,
zmanjšanimi za davke in prispevke, ki jih je plačal, ter vrednostjo premoženja, ki ga je imel oziroma ga ima v lasti, posesti, ga
uporablja, uživa, z njim razpolaga ali je razpolagal v obdobju,
za katero se opravi finančna preiskava;
– podatki o obsegu premoženja iz prejšnje alineje, ki je
bilo preneseno na povezane osebe ali je prešlo na pravne
naslednike v obdobju, za katero se opravi finančna preiskava,
ter način prenosa oziroma prehoda;
– drugi podatki, ki utegnejo biti koristni za postopek oziroma je glede na okoliščine primera smotrno, da se pridobijo za
ugotovitev izvora, obsega in prenosa premoženja.

14. člen
(1) Za opravo finančne preiskave lahko vodja pristojnega
državnega tožilstva po uradni dolžnosti ali na pisno pobudo
policije, DURS, CURS oziroma Urada Republike Slovenije za
preprečevanje pranja denarja ustanovi finančno preiskovalno
skupino.
(2) Ob zaključku finančne preiskave vodja skupine iz prejšnjega odstavka izdela pisno poročilo in ga skupaj z zbranimi
podatki posreduje vodji pristojnega državnega tožilstva. V poročilu navede natančne podatke in zbrane dokaze o premoženju,
za katero obstaja sum nezakonitega izvora, o prenosih takega
premoženja na povezane osebe ter o njihovem premoženju in o
razlogih za morebitno začasno zavarovanje odvzema oziroma
začasen odvzem premoženja nezakonitega izvora.
(3) Glede opredelitve podatkov o premoženju se smiselno
uporabljajo določbe zakona, ki ureja izvršbo in zavarovanje,
o posredovanju podatkov oziroma o seznamu dolžnikovega
premoženja.
(4) Glede ustanovitve, sestave, vodenja ter usmerjanja
finančne preiskovalne skupine se smiselno uporabljajo določbe
zakona, ki ureja kazenski postopek, o specializiranih preiskovalnih skupinah.
(5) Kadar za izvedbo finančne preiskave ni bila ustanovljena finančna preiskovalna skupina, pristojni državni tožilec
sam pripravi pisno poročilo o opravljeni finančni preiskavi v
skladu z drugim in tretjim odstavkom tega člena.

Finančna preiskovalna dejanja

Uporaba dokazov in podatkov

12. člen
(1) V finančni preiskavi se lahko uporabijo ukrepi, ki so
po zakonu, ki ureja kazenski postopek, dopustni za pridobitev
podatkov in dokazov za zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem ali zaradi
njega.

15. člen
(1) Za potrebe finančne preiskave se smejo uporabljati
tudi dokazi in drugo gradivo, pridobljeno v predkazenskem ali
kazenskem postopku zaradi kataloškega kaznivega dejanja, ter
podatki iz zbirk osebnih podatkov, katerih vsebino sme pridobiti
državno tožilstvo.

Namen in obseg finančne preiskave
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(2) Dokazi in drugo gradivo, pridobljeno v postopku finančne preiskave po tem zakonu, se ne smejo uporabljati v
predkazenskem ali kazenskem postopku.
Tajnost podatkov
16. člen
(1) Podatki, pridobljeni v finančni preiskavi, so tajni.
(2) Uradne osebe, ki sodelujejo v postopku, morajo na
dolžnost varovanja tajnosti opozoriti vse osebe, ki sodelujejo
v postopku.
Trajanje finančne preiskave
17. člen
(1) Pristojni organi v finančni preiskavi morajo postopati
posebej hitro.
(2) Finančna preiskava lahko traja največ eno leto. Z odredbo vodje pristojnega državnega tožilstva se trajanje zaradi
objektivnih razlogov lahko podaljša za največ šest mesecev.
Ustavitev finančne preiskave
18. člen
(1) Če državni tožilec v roku iz drugega odstavka 17. člena tega zakona sodišču ne predlaga začasnega zavarovanja
odvzema premoženja nezakonitega izvora oziroma ne vloži
tožbe za odvzem takega premoženja, se finančna preiskava
z odredbo ustavi.
(2) O ustavitvi finančne preiskave državni tožilec obvesti
DURS in CURS.
(3) DURS ima dolžnost v treh mesecih od prejema obvestila iz prejšnjega odstavka vpogledati zbrane podatke. Državni
tožilec lahko na zaprosilo DURS podaljša rok iz prejšnjega
stavka za največ eno leto. Podatke lahko DURS uporabi kot
dokaz v davčnem postopku. V primeru podatkov, ki dokazujejo
sum storitev kaznivih dejanj, DURS po uradni dolžnosti obvesti
državno tožilstvo, ki lahko podatke uporabi v predkazenskih in
kazenskih postopkih zoper storilce kaznivih dejanj.
(4) V kolikor DURS podatkov ne uporabi kot dokaz v
davčnem postopku ali državnemu tožilstvu ne prijavi sumov
kaznivih dejanj, CURS in državni tožilec po preteku daljšega
izmed rokov iz prejšnjega odstavka brez odlašanja vrneta upravičencem zaseženo premoženje in predmete.
(5) Druge podatke, zbrane v okviru ustavljene finančne
preiskave, se v enem mesecu od izteka roka iz tretjega odstavka tega člena uniči pod nadzorstvom preiskovalnega sodnika
s smiselno uporabo drugega odstavka 154. člena Zakona o
kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/07 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07 – ZSKZDČEU, 23/08 – ZBPP-B, 68/08,
77/09 in 29/10 – odločba US).
Mednarodno sodelovanje
19. člen
(1) Kadar je treba pridobiti gradiva za potrebe finančne
preiskave po tem zakonu iz drugih držav, lahko državni tožilec
neposredno na podlagi mednarodne pogodbe, ali če velja
vzajemnost, zahteva ta gradiva od pristojnih organov drugih
držav.
(2) Državni tožilec lahko za potrebe finančne preiskave
uporabi tudi podatke, ki so jih pristojni organi tujih držav posredovali brez zaprosila, če to ni v nasprotju z mednarodno
pogodbo. Pod enakimi pogoji lahko državni tožilec brez zaprosila pristojnega organa tuje države temu posreduje podatke,
pridobljene v finančni preiskavi.
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III. ZAČASNO ZAVAROVANJE ODVZEMA IN ZAČASEN
ODVZEM PREMOŽENJA NEZAKONITEGA IZVORA
Pogoji za začasno zavarovanje
20. člen
(1) Sodišče na predlog državnega tožilca odredi začasno
zavarovanje odvzema premoženja nezakonitega izvora, če so
podani naslednji pogoji:
– podani so utemeljeni razlogi za sum, da je osumljenec,
obdolženec, obsojenec ali zapustnik storil kataloško kaznivo
dejanje,
– iz zbranih podatkov in dokazov za obdobje, za katero
se opravlja oziroma je bila opravljena finančna preiskava, izhaja očitno nesorazmerje med dohodki, zmanjšanimi za davke
in prispevke, ki jih je osumljenec, obdolženec, obsojenec ali
zapustnik plačal, ter vrednostjo premoženja, ki ga ima v lasti,
posesti, ga uporablja, uživa ali z njim razpolaga ali je razpolagal, oziroma ga je prenesel na povezane osebe ali je prešlo na
njegove pravne naslednike,
– obstaja nevarnost, da bi lastnik, sam ali preko drugih
oseb, to premoženje uporabil za kriminalno dejavnost ali da bi
ga skril, odtujil, uničil ali kako drugače z njim razpolagal, tako,
da bi onemogočil ali precej otežil njegov odvzem in
– premoženje, ki je predmet predloga za začasno zavarovanje po tem zakonu, ni predmet zavarovanja odvzema premoženjske koristi pridobljene s kataloškim kaznivim dejanjem ali
zaradi njega po določbah zakona, ki ureja kazenski postopek.
(2) Predmet zavarovanja po tem zakonu je lahko tudi
premoženje, glede katerega je bilo v kazenskem postopku odrejeno začasno zavarovanje odvzema premoženjske koristi, pa
je bilo odpravljeno, če je na tem premoženju zadržana izvršitev
spremembe ali odprave začasnega zavarovanja, odrejenega
v kazenskem postopku, zaradi načrtovane uvedbe postopka
pristojnega davčnega organa.
Odreditev začasnega zavarovanja
21. člen
(1) Začasno zavarovanje se odredi zoper osumljenca,
obdolženca, obsojenca ali zapustnika, za katerega so podani
utemeljeni razlogi za sum, da razpolaga s premoženjem nezakonitega izvora ali zoper pravnega naslednika ali povezano
osebo, če so podani utemeljeni razlogi za sum, da je bilo premoženje nezakonitega izvora preneseno na to osebo.
(2) V sklepu sodišče navede podatke o lastniku, opis dejanja, iz katerega izhajajo zakonski znaki kataloškega kaznivega
dejanja, čas in kraj storitve ter zakonsko označbo tega dejanja,
premoženje, ki je predmet zavarovanja ter način in trajanje
zavarovanja. Sklep mora biti obrazložen.
(3) Sodišče ugotavlja obseg premoženja nezakonitega
izvora in odreja zavarovanje na podlagi predloženih dokazov
državnega tožilca. Pri tem se sodišče ne spušča v presojo zakonitosti podlag za pridobitev premoženja, temveč se omeji samo
na oceno sorazmernosti na podlagi predloženih podatkov.
(4) Če lastniku ni mogoče vročiti sklepa o začasnem
zavarovanju, ker njegov naslov ni znan ali ga ni mogoče pridobiti, mu sodišče po uradni dolžnosti postavi pooblaščenca za
postopek začasnega zavarovanja.
Zagotavljanje pravne in socialne varnosti
22. člen
(1) Sodišče po potrebi osebi, zoper katero se odredi začasno zavarovanje, omogoči, da razpolaga s tolikšnim delom
premoženja, ki ji omogoča plačilo stroškov pravne pomoči v
postopku po tem zakonu, in ki njej in osebam, ki jih je dolžna
preživljati, omogoči socialno varnost.
(2) O plačilu stroškov iz prejšnjega odstavka sodišče odloči s sklepom na predlog osebe, zoper katero je bilo začasno
zavarovanje odrejeno.
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(3) Za plačilo stroškov pravne pomoči se smiselno uporabljajo predpisi o odvetniški tarifi za zastopanje v kazenskem
postopku po uradni dolžnosti, za omogočanje socialne varnosti
pa predpisi, ki določajo sredstva za zadovoljevanje minimalnih
življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje.
Trajanje in prenehanje začasnega zavarovanja
23. člen
(1) Začasno zavarovanje po tem zakonu preneha, če
državni tožilec Specializiranega državnega tožilstva Republike
Slovenije v enem mesecu od zaključka finančne preiskave oziroma od poteka roka iz drugega odstavka 17. člena tega zakona, s katerim je bilo odrejeno, ne predloži dokazila, da je vložil
tožbo za odvzem premoženja nezakonitega izvora in predlagal
podaljšanje začasnega zavarovanja v pravdnem postopku.
(2) Rok iz prejšnjega odstavka se na predlog državnega
tožilca lahko podaljša največ za en mesec, če iz objektivnih
razlogov ni bilo mogoče vložiti tožbe za odvzem premoženja
in predloga za podaljšanje začasnega zavarovanja v roku iz
prejšnjega odstavka.
(3) Če državni tožilec v roku iz prejšnjih odstavkov vloži
tožbo za odvzem premoženja in hkrati predlaga podaljšanje
začasnega zavarovanja v pravdnem postopku, se začasno
zavarovanje podaljša do odločitve sodišča o tem predlogu.
(4) Če državni tožilec v roku iz prejšnjih odstavkov ne vloži
tožbe in predloga za podaljšanje začasnega zavarovanja odvzema premoženja nezakonitega izvora v pravdnem postopku,
mora sodišče, ki je odredilo začasno zavarovanje, izdati sklep
o prenehanju zavarovanja in ga vročiti državnemu tožilcu,
lastniku, njegovemu pooblaščencu, organom, ki so pristojni za
izvršitev zavarovanja, DURS in CURS.
(5) Sklep o prenehanju zavarovanja se ne sme izvršiti
pred potekom enega meseca od vročitve sklepa iz prejšnjega
odstavka DURS.
Začasen odvzem premoženja nezakonitega izvora
24. člen
(1) Sodišče lahko na predlog pristojnega državnega tožilca odredi tudi začasen odvzem premoženja ali dela premoženja nezakonitega izvora v naslednjih primerih:
– če obstaja resna nevarnost, da bi se vrednost premoženja pri lastniku zmanjšala, ali
– če nevarnosti, da bi lastnik sam ali preko drugih oseb premoženje uporabil za kriminalno dejavnost, ni mogoče odpraviti
brez prevzema premoženja v hrambo oziroma upravljanje, ali
– če nevarnosti, da bi lastnik sam ali preko drugih oseb s
premoženjem razpolagal tako, da bi onemogočil ali precej otežil
njegov odvzem, ni mogoče odpraviti le z začasnim zavarovanjem po tem zakonu.
(2) Začasni odvzem premoženja nezakonitega izvora lahko državni tožilec predlaga tudi po izdaji sklepa o začasnem
zavarovanju, če se šele takrat pokažejo razlogi iz prejšnjega
odstavka.
(3) Sodišče s sklepom določi premoženje, ki se začasno
odvzame, in pristojni organ, kateremu se premoženje izroči v
hrambo oziroma upravljanje. Pri tem upošteva tudi vrednost
in vrsto premoženja, za katero je predlagan začasen odvzem,
ter stroške in tveganja začasnega odvzema, hrambe oziroma
upravljanja.
(4) Če v tem členu ni drugače določeno, se za začasen
odvzem premoženja nezakonitega izvora smiselno uporabljajo
določbe tega zakona o začasnem zavarovanju odvzema.
Smiselna uporaba predpisov
25. člen
Če s tem zakonom ni drugače določeno, se za začasno
zavarovanje odvzema premoženja nezakonitega izvora in za
začasen odvzem premoženja nezakonitega izvora smiselno
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uporabljajo določbe zakona, ki ureja kazenski postopek glede
začasnega zavarovanja odvzema premoženjske koristi.
IV. POSTOPEK ODVZEMA PREMOŽENJA
NEZAKONITEGA IZVORA
Začetek postopka
26. člen
(1) Pravdni postopek za odvzem premoženja nezakonitega izvora se začne s tožbo, ki jo zoper lastnika vloži državni
tožilec Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije.
(2) Tožba mora obsegati vse sestavine v skladu z zakonom, ki ureja pravdni postopek, o vsebini tožbe. Tožbi je treba
priložiti pisno poročilo o finančni preiskavi in sodne odločbe o
začasnem zavarovanju odvzema premoženja oziroma začasnem odvzemu premoženja nezakonitega izvora, izdane na
podlagi tega zakona.
Dokazno breme
27. člen
(1) Tožeča stranka v pravdnem postopku navaja dejstva
in predlaga dokaze, iz katerih izhaja domneva nezakonitosti
izvora premoženja tožene stranke po določbah tega zakona.
(2) Če je bilo premoženje nezakonitega izvora preneseno na povezano osebo, tožeča stranka v pravdnem postopku
navaja tudi dejstva in predlaga dokaze, iz katerih izhaja, da
je bil prenos opravljen brezplačno ali za plačilo, ki ne ustreza
dejanski vrednosti, če gre za ožje povezano osebo ali ožjega
družinskega člana, pa dejstva in dokaze, iz katerih izhaja domneva o brezplačnosti prenosa.
(3) Tožena stranka lahko izpodbije domnevo iz drugega
odstavka 5. člena tega zakona, če izkaže za verjetno, da
premoženje ni nezakonitega izvora, domnevo iz 6. člena tega
zakona pa, če izkaže za verjetno, da je za premoženje plačala
dejansko vrednost.
Začasno zavarovanje in začasen odvzem premoženja
nezakonitega izvora
28. člen
(1) Če je državni tožilec predlagal odreditev ali podaljšanje začasnega zavarovanja ali začasnega odvzema premoženja v pravdnem postopku, sodišče odloči o predlogu v osmih
delovnih dneh od prejema predloga. Enak rok velja za odločitev
o pravnih sredstvih.
(2) V postopku začasnega zavarovanja in začasnega
odvzema po tem poglavju se smiselno uporabljajo določbe
prejšnjega poglavja tega zakona in zakona, ki ureja izvršbo in
zavarovanje.
Hitrost postopka
29. člen
(1) Pravdni postopek za odvzem premoženja nezakonitega izvora je nujen in se zadeve obravnavajo prednostno.
(2) Pripravljalni narok ali narok za glavno obravnavo je
sodišče dolžno razpisati najkasneje v treh mesecih po prejemu
odgovora na tožbo oziroma po poteku roka za vložitev odgovora na tožbo.
Varstvo upravičencev
30. člen
(1) Odvzem premoženja nezakonitega izvora lastniku ne
vpliva na pravice, ki jih imajo na tem premoženju tretje osebe,
razen če so v času pridobitve teh pravic vedele ali bi bile mogle
vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito.
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(2) Sodišče po uradni dolžnosti takoj po prejemu tožbe
preveri, ali so v postopku udeležene vse tretje osebe, ki so
znane in na katerih pravice ali pravne koristi, o katerih še ni
bilo pravnomočno odločeno, bi lahko vplivala izdana sodna
odločba. Tretje osebe, ki niso udeležene, pozove, da v enem
mesecu od prejema poziva podajo izjavo o vstopu v pravdo v
skladu z zakonom, ki ureja pravdni postopek, glede sospornikov in udeležbe drugih oseb v pravdi, in jih opozori na pravne
posledice iz 32. člena tega zakona ter pouči o pravici iz četrtega
odstavka 33. člena tega zakona.
(3) Pod pogoji, ki jih KZ-1 določa za varstvo oškodovanca pri odvzemu premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim
dejanjem ali zaradi njega, ima položaj tretje osebe iz prejšnjih
odstavkov tudi oškodovanec, ki je v kazenskem postopku zaradi kataloškega kaznivega dejanja, zoper osumljenca, obdolženca, obsojenca ali zapustnika uveljavljal premoženjskopravni
zahtevek.
(4) Na podlagi določb prejšnjih odstavkov, se v pravdi
ugotovljene pravice tretjih oseb, ki ne preprečujejo odvzema
premoženja nezakonitega izvora, iz odvzetega premoženja
uveljavljajo po določbah četrtega odstavka 33. člena tega zakona.

za opravo dejanj v postopkih iz prvega in drugega odstavka
tega člena.
(4) V dveh mesecih po pravnomočnosti sodbe o odvzemu premoženja nezakonitega izvora lahko upniki, ki so začeli
postopke iz drugega odstavka tega člena, in tisti, ki imajo
pravnomočno ugotovljene terjatve do lastnika premoženja ali
pravice do ločenega poplačila iz odvzetega premoženja, predlagajo Državnemu pravobranilstvu Republike Slovenije poplačilo iz odvzetega premoženja, razen če so v času pridobitve
upravičenja vedeli ali bi bili mogli vedeti, da je bilo premoženje
pridobljeno nezakonito.
(5) Če skupna vrednost zahtevkov iz prejšnjega odstavka
presega vrednost odvzetega premoženja, Državno pravobranilstvo Republike Slovenije v postopku, ki ga vodi po zakonu,
ki ureja državno pravobranilstvo, ponudi poplačilo v skladu s
pravili o poplačilu upnikov v stečajnem postopku. Če ponudba
državnega pravobranilca ni sprejeta, Državno pravobranilstvo
Republike Slovenije po uradni dolžnosti sodišču predlaga, da
se na odvzetem premoženju opravi stečaj po določbah zakona,
ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in
prisilno prenehanje.

Oklic o začetku postopka

Sodba

31. člen
(1) Sodišče z oklicem takoj po prejemu tožbe za odvzem
premoženja nezakonitega izvora obvesti tretje osebe iz prvega odstavka 30. člena tega zakona, ki niso znane, o začetku
postopka odvzema.
(2) Oklic iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
1. podatke o sodišču, ki vodi postopek in opravilni številki
zadeve, pod katero se postopek vodi, ter o premoženju, zoper
katero se vodi postopek,
2. izrek sklepa o začasnem zavarovanju odvzema oziroma začasnem odvzemu premoženja,
3. poziv, naj v treh mesecih po objavi oklica podajo izjavo
o vstopu v pravdo v skladu z zakonom, ki ureja pravdni postopek, glede sospornikov in udeležbe drugih oseb v pravdi,
4. opozorilo na pravne posledice iz 32. člena tega zakona
in pouk o pravici iz četrtega odstavka 33. člena tega zakona,
5. dan objave oklica.
(3) Sodišče objavi oklic v Uradnem listu Republike Slovenije in razglasi na sodni deski, lahko pa odredi, da se oklic
objavi tudi v drugih glasilih.

34. člen
(1) V sodbi, s katero ugodi tožbenemu zahtevku, sodišče
ugotovi, da je določeno premoženje nezakonitega izvora, ga
odvzame lastniku in odloči, da to premoženje s pravnomočnostjo sodbe postane last Republike Slovenije.
(2) Če sodišče tožbenemu zahtevku ne ugodi, ne sme
odpraviti začasnega zavarovanja in vrniti začasno odvzetega
premoženja pred potekom enega meseca od dneva, ko je bila
pravnomočna odločba vročena DURS.

Posledica zamude roka
32. člen
Če oseba iz 30. ali 31. člena tega zakona zamudi rok za
podajo izjave o vstopu v pravdo, izgubi to pravico in pravico
v zvezi s premoženjem, ki se odvzame zaradi ugotovljenega
nezakonitega izvora, izpodbijati civilnopravne učinke pravnomočne sodne odločbe na njene pravice ali pravne koristi, o
katerih še ni bilo pravnomočno odločeno.
Vpliv na druge postopke
33. člen
(1) Po začetku pravdnega postopka za odvzem premoženja nezakonitega izvora se na premoženju, ki je predmet tožbenega zahtevka, ne more začeti davčni postopek, niti postopek
izvršbe, zavarovanja, stečaja, likvidacije, izbrisa pravne osebe
iz sodnega registra brez likvidacije ali prenehanja po skrajšanem postopku zaradi poplačila pravnomočno ugotovljenih
terjatev do lastnika premoženja.
(2) Začeti postopki iz prejšnjega odstavka na premoženju,
ki je predmet tožbenega zahtevka po tem zakonu, se prekinejo
do pravnomočne odločitve sodišča o tožbi za odvzem.
(3) Od začetka pravdnega postopka do pravnomočne
odločitve se prekine tek zastaralnih rokov in zakonskih rokov

V. IZVRŠEVANJE ODLOČB O ZAČASNEM ZAVAROVANJU,
ZAČASNEM ODVZEMU IN ODVZEMU PREMOŽENJA
NEZAKONITEGA IZVORA
Splošna določba
35. člen
(1) Za izvrševanje odločb o začasnem zavarovanju odvzema, začasnem odvzemu, hrambi in upravljanju začasno
odvzetega premoženja in o odvzemu premoženja nezakonitega
izvora se poleg določb tega zakona uporabljajo tudi določbe
zakonov, po katerih pristojni organi izvršujejo svoje naloge
glede na vrsto premoženja, ki je predmet zavarovanja, hrambe,
upravljanja oziroma odvzema.
(2) Če v tem ali v drugem zakonu ni drugače določeno,
se glede izvrševanja odločb iz prejšnjega odstavka smiselno
uporabljajo določbe zakona, ki ureja izvršbo in zavarovanje.
(3) Če v tem ali drugem zakonu ni določena pristojnost za
izvrševanje odločb iz prvega odstavka tega člena, je pristojna
CURS.
Izvršitev sklepa o začasnem zavarovanju
36. člen
(1) Sklep, s katerim sodišče prepove razpolaganje s premoženjem, ki je vpisano v register ali evidenco, izvrši organ, ki
vodi tak register ali evidenco.
(2) Sklep, s katerim sodišče prepove izpolnitev obveznosti, se izvrši z vročitvijo sklepa osebi, kateri je izpolnitev
prepovedana.
(3) Sklep, s katerim sodišče dovoli začasno zavarovanje
premičnin s hrambo, izvrši CURS.
(4) Drugi sklepi se izvršijo na način, ki ga določi sodišče
v skladu z namenom začasnega zavarovanja.
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Pristojnost za hrambo in upravljanje
37. člen
Za hrambo in upravljanje začasno zavarovanega, začasno odvzetega in odvzetega premoženja nezakonitega izvora
so pristojni naslednji organi:
1. za lastniške vrednostne papirje po zakonu, ki ureja trg
finančnih instrumentov in deležev v gospodarskih družbah,
Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije,
2. za drugo finančno premoženje, ministrstvo, pristojno
za finance,
3. za premičnine, CURS, ki za izvajanje hrambe lahko
pooblasti zunanje izvajalce,
4. za kmetijska zemljišča, kmetije in gozdove, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije,
5. za druge nepremičnine, Javni nepremičninski sklad
Republike Slovenije.
Izvrševanje hrambe in upravljanja začasno zavarovanega
in začasno odvzetega premoženja
38. člen
(1) Z začasno zavarovanim oziroma začasno odvzetim
premoženjem mora pristojni organ ravnati kot dober gospodar.
(2) Če je hramba ali upravljanje iz prejšnjega odstavka povezana z nesorazmernimi stroški ali se vrednost premoženja ali
predmetov zmanjšuje, lahko državni tožilec na predlog organa,
pristojnega za hrambo ali upravljanje predlaga sodišču, da se
tako premoženje proda, uniči ali podari v javno korist.
(3) Pred odločitvijo iz prejšnjega odstavka mora sodišče
pridobiti mnenje lastnika premoženja. Če lastnik ni znan ali
mu poziva za podajo mnenja ni mogoče vročiti, sodišče poziv
pritrdi na sodno desko in se po osmih dneh šteje, da je bila
vročitev opravljena. Če lastnik v osmih dneh po vročitvi poziva
ne poda mnenja, se šteje, da s prodajo, uničenjem ali podaritvijo soglaša.
Upravljanje odvzetega premoženja nezakonitega izvora
39. člen
(1) Za upravljanje s finančnim premoženjem se uporablja
zakon, ki ureja javne finance in zakon, ki ureja upravljanje
kapitalskih naložb.
(2) Za upravljanje s stvarnim premoženjem se uporablja
zakon, ki ureja stvarno premoženje države.
(3) Za upravljanje s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in
gozdovi, se uporablja zakon, ki ureja sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov.
Prodaja odvzetega premoženja
40. člen
(1) Premoženje, odvzeto s pravnomočno sodbo sodišča,
se proda, razen če Vlada Republike Slovenije na predlog upravljavca odloči drugače.
(2) Prodaja premoženja se opravlja na podlagi zakona,
ki ureja javne finance, zakona, ki ureja upravljanje kapitalskih
naložb, zakona, ki ureja stvarno premoženje države in zakona,
ki ureja sklad kmetijskih zemljišč in gozdov.
Stroški in prihodki
41. člen
(1) Za pokrivanje stroškov zavarovanja, hrambe, upravljanja in prodaje premoženja, ki je predmet začasnega zavarova-
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nja, začasnega odvzema ali odvzema, se zagotovijo sredstva
v proračunu Republike Slovenije.
(2) Kupnina od prodanega premoženja iz prejšnjega odstavka je prihodek proračuna Republike Slovenije.
Podzakonski akt
42. člen
Postopke hrambe, upravljanja in prodaje začasno zavarovanega, začasno odvzetega in odvzetega premoženja nezakonitega izvora po tem zakonu natančneje predpiše Vlada
Republike Slovenije.
VI. EVIDENCE
Vodenje evidenc začasno zavarovanega
in odvzetega premoženja nezakonitega izvora
43. člen
(1) Organ, pristojen za hrambo in upravljanje začasno
zavarovanega oziroma začasno odvzetega premoženja, vodi
evidenco začasno zavarovanega premoženja oziroma začasno
odvzetega premoženja nezakonitega izvora.
(2) Organ, pristojen za upravljanje odvzetega premoženja, vodi evidenco odvzetega premoženja.
(3) CURS vodi centralno evidenco, ki združuje evidenci
iz prvega in drugega odstavka tega člena. Organi iz prvega in
drugega odstavka tega člena posredujejo CURS podatke iz
evidenc, ki jih vodijo v skladu s tem členom.
(4) CURS posreduje podatke iz prejšnjega odstavka pristojnemu državnemu tožilcu na njegovo zahtevo.
(5) Podrobnejšo obliko, vsebino in način vodenja evidenc,
predpiše Vlada Republike Slovenije.
Vsebina evidenc
44. člen
(1) Evidence iz 43. člena tega zakona vsebujejo podatke
o premoženju, ki je predmet zavarovanja oziroma odvzema,
podatke o lastnikih in imetnikih drugih pravic na tem premoženju ter podatke o odločbah, izdanih po tem zakonu in o vrsti,
trajanju in načinu zavarovanja oziroma odvzema premoženja.
(2) V evidencah iz 43. člena tega zakona se vodijo naslednji osebni podatki o lastnikih in imetnikih drugih pravic na
premoženju, ki je predmet zavarovanja oziroma odvzema:
– ime in priimek ter morebitni vzdevek,
– datum in kraj rojstva,
– podatki o prebivališču,
– enotna matična številka občana,
– davčna številka,
– podatki o zakonitem zastopniku.
VII. ODGOVORNOST REPUBLIKE SLOVENIJE
Podlaga odgovornosti
45. člen
(1) Lastnik, zoper katerega je bilo odrejeno začasno zavarovanje ali začasen odvzem premoženja, pa mu premoženje ni
bilo odvzeto, ima po pravnomočno končanem postopku pravico
do vrnitve premoženja in do povrnitve škode, povzročene s protipravnim ravnanjem ali kršitvijo dolžne skrbnosti pri izvrševanju
pooblastil pristojnih organov po tem zakonu.
(2) Za vračilo premoženja in povrnitev škode je zavezana
Republika Slovenija.
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Pravila vračanja

Vsebina prošnje

46. člen
(1) V primeru iz 45. člena tega zakona je Republika Slovenija ob vrnitvi dolžna odstopiti lastniku tudi plodove in vse
druge koristi dosežene z upravljanjem začasno odvzetega
premoženja in mu plačati zamudne obresti po pravilih zakona,
ki ureja obligacijska razmerja o neupravičeni pridobitvi.
(2) Če je med začasnim zavarovanjem ali začasnim odvzemom premoženje ali njegov del prodano, je Republika
Slovenija dolžna lastniku odstopiti prejeto kupnino z obrestmi
po povprečni obrestni meri, ki jo banke plačujejo za denarne
depozite na vpogled v kraju lastnikovega prebivališča.
(3) Obveznost iz prejšnjih odstavkov je pristojni organ, ki
je premoženje hranil, upravljal oziroma prodal, dolžan izpolniti
v petnajstih dneh po poteku roka iz drugega odstavka 34. člena
tega zakona.

51. člen
(1) Prošnja za mednarodno sodelovanje vsebuje:
1. naziv organa, ki prosi za sodelovanje;
2. podatke o osebi, na katero se nanaša (osebno ime,
datum in kraj rojstva, državljanstvo in prebivališče), če gre za
pravno osebo, pa podatke o firmi in sedežu pravne osebe;
3. podatke o premoženju, v zvezi s katerim se predlaga
sodelovanje in njegovo povezavo z osebo iz prejšnje točke;
4. konkretne ukrepe, ki bi jih bilo treba opraviti in pravno
podlago države prositeljice, ki je podlaga za izvrševanje njenih
pristojnosti.
(2) Predlog za začasno zavarovanje premoženja nezakonitega izvora vsebuje poleg podatkov iz prejšnjega odstavka
tudi okoliščine, iz katerih izhajajo utemeljeni razlogi za sum, da
gre za premoženje nezakonitega izvora in da se je začel predkazenski ali kazenski postopek v zvezi s kataloškim kaznivim
dejanjem ali da je bila oseba obsojena za tako kaznivo dejanje.
Predlogu je treba priložiti predloge, zahteve oziroma odločbe,
iz katerih izhajajo navedene okoliščine.
(3) Predlogu za izvršitev pravnomočne sodne odločbe
o odvzemu premoženja nezakonitega izvora je treba priložiti
pravnomočno sodno odločbo.

Odškodninski zahtevek
47. člen
Zahtevek za povrnitev škode iz prvega odstavka 45. člena
tega zakona je lastnik dolžan vložiti najkasneje v treh mesecih
od dneva, ko mu je bilo premoženje vrnjeno, sicer izgubi to
pravico.
VIII. MEDNARODNO SODELOVANJE
Splošna določba
48. člen
(1) Mednarodno sodelovanje za namene tega zakona se
izvaja na podlagi mednarodnih sporazumov. Če ni mednarodnega sporazuma ali ta ne rešuje odprtih vprašanj, se mednarodno sodelovanje izvaja na podlagi določb tega zakona.
(2) Mednarodno sodelovanje v smislu določb tega zakona
vključuje zagotavljanje pomoči pri iskanju, začasnem zavarovanju in odvzemu premoženja nezakonitega izvora.
(3) Pristojnost državnega tožilstva oziroma sodišča pri
mednarodnem sodelovanju se določi v skladu s predpisi o
mednarodni pravni pomoči v kazenskih zadevah.
Pogoji
49. člen
Pogoji za zagotavljanje pomoči pristojnemu organu tuje
države so:
1. da zahtevan ukrep ni v nasprotju s temeljnimi načeli
notranjega pravnega reda;
2. da izvršitev zahtevanega ukrepa ne bi škodovala suverenosti, javnemu redu ali drugim interesom Republike Slovenije;
3. da so v postopku v tuji državi glede odvzema premoženja zagotovljeni standardi poštenega sojenja.
Posredovanje prošnje
50. člen
(1) Prošnja tujega organa za mednarodno sodelovanje se
glede na naravo zahtevanega ukrepa posreduje Vrhovnemu državnemu tožilstvu Republike Slovenije ali Okrožnemu sodišču
v Ljubljani, ki sta izključno pristojna za zadeve mednarodnega
sodelovanja po tem zakonu.
(2) Prošnja pristojnega državnega tožilstva ali sodišča za
mednarodno sodelovanje po tem zakonu se glede na naravo
zahtevanega ukrepa pošlje pristojnemu organu tuje države
preko Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije ali
Okrožnega sodišča v Ljubljani.

Postopek
52. člen
(1) Po prejemu prošnje državno tožilstvo oziroma sodišče
preveri, ali so izpolnjeni pogoji po tem zakonu. Če prošnja ne
vsebuje vseh potrebnih sestavin, se pristojni organ tuje države
zaprosi, da prošnjo dopolni v roku, ki ne sme biti krajši od treh
mesecev, drugače se prošnja zavrne.
(2) Če je za ugoditev prošnji treba ugotoviti, ali in kje se
nahaja premoženje osebe, zoper katero je predlagano začasno
zavarovanje, postopa državni tožilec po določbah tega zakona
o finančni preiskavi.
(3) Če je za ugoditev prošnji treba opraviti procesno dejanje, za katerega je po tem zakonu pristojno sodišče na predlog
državnega tožilca, se prošnja odstopi Specializiranemu državnemu tožilstvu Republike Slovenije. O predlaganem ukrepu
odloča Okrožno sodišče v Ljubljani.
Začasno zavarovanje odvzema premoženja
nezakonitega izvora
53. člen
(1) Sodišče prošnji pristojnega organa tuje države za začasno zavarovanje odvzema premoženja nezakonitega izvora
ugodi ali jo zavrne.
(2) Za postopek odločanja o prošnji in izvršitev začasnega
zavarovanja se smiselno uporabljajo določbe tega zakona.
(3) Začasno zavarovanje odvzema premoženja traja do
pravnomočne zaključitve kazenskega postopka v državi prositeljici oziroma do konca postopka za odvzem premoženja
nezakonitega izvora.
(4) Če postopek iz drugega odstavka tega člena ni končan
v dveh letih od izdaje odločbe o začasnem zavarovanju, se to
odpravi. Sodišče o nameri vrnitve premoženja obvesti organ
tuje države šest mesecev pred potekom navedenega roka.
Izjemoma lahko sodišče, če organ tuje države predloži dodatne
dokaze, podaljša zavarovanje še za največ dve leti. Stroške
začasnega zavarovanja premoženja nosi država prositeljica.
Izvršitev odločbe o odvzemu premoženja
nezakonitega izvora
54. člen
(1) Premoženja nezakonitega izvora se odvzame, ko organ tuje države sodišču predloži dokaze o pravnomočni za-
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ključitvi postopka o odvzemu premoženja nezakonitega izvora
v svoji državi.
(2) Za postopek priznanja in izvršitve se uporabljajo določbe zakona, ki ureja priznanje in izvršitev tujih sodnih odločb
v civilnih zadevah.
(3) Z odvzetim premoženjem nezakonitega izvora, se postopa po določbah tega zakona, če ni z mednarodno pogodbo
določeno kaj drugega.

IX. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
Podzakonski predpisi
55. člen
(1) Vlada Republike Slovenije sprejme predpis iz 42. člena tega zakona in petega odstavka 43. člena tega zakona v
treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
(2) Organ, pristojen po zakonu, ki ureja državno tožilstvo,
uskladi določbe Državnotožilskega reda in državnotožilske interne akte z določbami tega zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Izvajanje pristojnosti
56. člen
(1) Naloge, ki so po tem zakonu v pristojnosti Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije, do njegove
ustanovitve opravlja Skupina državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala pri Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije.
(2) Določba četrtega odstavka 192. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11) o izključni pristojnosti
SDT se uporablja za vložitev in zastopanje tožbe v postopku
odvzema premoženja nezakonitega izvora, v skladu z zakonom.
(3) Do začetka delovanja Javnega nepremičninskega
sklada Republike Slovenije, nepremično premoženje po tem
zakonu upravlja ministrstvo, pristojno za javno upravo.
Uporaba zakona
57. člen
(1) Ta zakon se uporablja tudi za zadeve, v katerih se je
predkazenski ali kazenski postopek začel pred njegovo uveljavitvijo oziroma po 1. 1. 1990.
(2) Ta zakon se uporablja tudi za zadeve, v katerih je bila
pravnomočna obsodba za kataloško kaznivo dejanje izdana
pred njegovo uveljavitvijo, oziroma po 1. 1. 1990.
Končna določba
58. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne šest mesecev
po njegovi uveljavitvi.
Št. 715-02/11-2/32
Ljubljana, dne 2. novembra 2011
EPA 1973-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Ljubo Germič l.r.
Predsednik
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Zakon o dopolnitvah Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1E)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o dopolnitvah Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1E)
Razglašam Zakon o dopolnitvah Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 2. novembra 2011.
Št. 003-02-9/2011-13
Ljubljana, dne 10. novembra 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O DOPOLNITVAH ZAKONA
O GOSPODARSKIH DRUŽBAH (ZGD-1E)
1. člen
V Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS,
št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo in 33/11) se za 10. členom dodata nova 10.a in 10.b člen, ki se glasita:
»10.a člen
Omejitve ustanavljanja, vodenja in nadziranja družb
(1) Ustanovitelj, družbenik, član poslovodstva ali organa
nadzora družbe ne more biti, kdor je član poslovodstva ali
organa nadzora velike, srednje oziroma majhne družbe, nad
katero je bil začet eden izmed postopkov zaradi insolventnosti
ali prisilnega prenehanja.
(2) Omejitev iz prejšnjega odstavka velja tudi za osebe,
ki so opravljale funkcijo poslovodstva ali nadzornega organa
v veliki, srednji oziroma majhni družbi, nad katero je bil začet
postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja, kadar
koli v obdobju dveh let pred začetkom postopka zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja.
(3) Sodišče v nepravdnem postopku članu poslovodstva
oziroma organa nadzora iz prvega in drugega odstavka tega
člena dovoli ustanovitev družbe, pridobitev statusa družbenika, opravljanje poslovodne funkcije družbe ali opravljanje
nadzorne funkcije družbe, če le-ta dokaže, da je v družbi, nad
katero je bil začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja, ravnal s skrbnostjo vestnega in poštenega
gospodarstvenika.
(4) Za člana poslovodstva družbe po tem členu se štejejo
vse osebe, ki se v poslovni register vpišejo kot osebe, pooblaščene za zastopanje družbe.
(5) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za
podjetnika.
(6) Poleg oseb iz prvega in drugega odstavka tega člena
ne more biti ustanovitelj družbe ali pridobiti status družbenika
tudi oseba:
1. ki je bila pravnomočno obsojena na kazen zapora
zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno
razmerje in socialno varnost;
2. zoper katero je bila s pravnomočno sodbo na podlagi
tega zakona ugotovljena odgovornost zaradi spregleda pravne
osebnosti;
3. ki je na podlagi zakona, ki ureja sodni register, priložila
predlogu za vpis v register neresnično izjavo o tem, da imajo
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vse kapitalske družbe, v kapitalu katerih je udeležena z več kot
25 odstotki, poravnane vse davke in druge obvezne dajatve,
ki jim je potekel zakonski rok plačila, razen tistih, katerim je bil
dovoljen odlog ali obročno plačilo skladno z zakonom, ki ureja
davčni postopek;
4. ki je bila kot družbenik z več kot 25 odstotki udeležena v
kapitalu ali bila član poslovodstva ali organa nadzora kapitalske
družbe, za katero je bila pravnomočno ugotovljena ničnost
na podlagi zakona, ki ureja sodni register, ker je bil namen
delovanja ali dejavnost družbe v nasprotju z ustavo, s prisilnimi
predpisi ali z moralnimi načeli.
Sodišče po uradni dolžnosti preverja, ali so ob predlogu za vpis
ustanovitve subjekta vpisa v register podani razlogi za omejitev
ustanavljanja družbe ali pridobitve statusa družbenika iz prejšnjega stavka. Za ta ravnanja sodišča se smiselno uporabljajo
določbe zakona, ki ureja sodni register.
(7) Omejitev iz tega člena preneha po desetih letih od
končanja tistega postopka zaradi insolventnosti ali prisilnega
prenehanja, na podlagi začetka katerega je stopila v veljavo
oziroma od dneva pravnomočne sodbe ali dane lažne izjave iz
prejšnjega odstavka.
10.b člen
Odvzem pooblastila oziroma upravičenja za vodenje poslov
in odpoklic z mesta člana nadzornega organa
(1) Sodišče, pristojno za odločanje v postopku zaradi
insolventnosti ali prisilnega prenehanja, po uradni dolžnosti
pravni oziroma fizični osebi, ki je bila član poslovodstva ali
organa nadzora velike, srednje oziroma majhne družbe, nad
katero je bil začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja, odvzame pooblastilo oziroma upravičenje za
vodenje poslov oziroma jo odpokliče z mesta člana organa
nadzora v vseh družbah, kjer ta oseba opravlja tovrstno
funkcijo.
(2) Sodišče lahko članu poslovodstva oziroma organa
nadzora iz prejšnjega odstavka dovoli opravljanje poslovodne
funkcije družbe oziroma nadzorne funkcije družbe, če le-ta
dokaže, da je v družbi, nad katero je bil začet postopek zaradi
insolventnosti ali prisilnega prenehanja, ravnal s skrbnostjo
vestnega in poštenega gospodarstvenika.
(3) Za člana poslovodstva družbe po tem členu se štejejo
vse osebe, ki se v poslovni register vpišejo kot osebe, pooblaščene za zastopanje družbe.
(4) Ukrep iz tega člena preneha po desetih letih od končanja tistega postopka zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja, na podlagi začetka katerega je bil izrečen.«.

glasi:

2. člen
V 50. členu se dvanajsta alinea spremeni tako, da se

»– imenovanju ali odpoklicu članov organov vodenja ali
nadzora (prvi in drugi odstavek 10.b člena, 256. člen in drugi
odstavek 276. člena);«.
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 310-01/11-7/40
Ljubljana, dne 2. novembra 2011
EPA 1676-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Ljubo Germič l.r.
Predsednik
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Zakon o spremembah in dopolnitvah
Kazenskega zakonika (KZ-1B)

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 Kazenskega zakonika (KZ-1B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 2. novembra 2011.
Št. 003-02-9/2011-5
Ljubljana, dne 10. novembra 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
KAZENSKEGA ZAKONIKA (KZ-1B)
1. člen
V Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08
– popr. in 39/09) se v 1. členu doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»(3) Kazenska odgovornost se ne uveljavi zoper osebo,
katere krivda je izključena, ker ob storitvi ni bila prištevna. Taki
osebi se za dejanje, ki ima znake kaznivega dejanja in je v
nasprotju s pravom (protipravno dejanje), smejo izreči ukrepi,
določeni s tem zakonikom.«.
2. člen
V naslovu 3. člena se črta beseda »zakonitih«.
V tretjem odstavku se črta beseda »proti«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ob pogojih, določenih s tem zakonikom, se storilcu,
ki ni kriv, ker ob storitvi protipravnega dejanja ni bil prišteven,
smejo izreči varnostni ukrepi, odvzem premoženjske koristi in
objava sodbe. Določbe o pravnih posledicah obsodbe veljajo
tudi za te storilce.«.
3. člen
V 7. členu se črta tretji odstavek.
4. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Časovno omejeni zakoni
8. člen
Če zakon ali drug predpis, na katerega se kazenski zakon
sklicuje, velja le za določen čas, se uporabi za kaznivo dejanje,
storjeno v času njegove veljavnosti, tudi po poteku tega časa,
če ni drugače določeno.«.
5. člen
V drugem odstavku 10. člena se besedi »domači ladji«
nadomestita z besedama »domačem plovilu«, besedi »bila
ladja« pa z besedama »bilo plovilo«.
V tretjem odstavku se beseda »letalu« nadomesti z besedo »zrakoplovu«, besedi »bilo letalo« pa z besedama »bil
zrakoplov«.
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6. člen
V prvi alineji 11. člena se besedilo »ali kakšno drugo kaznivo dejanje, ki se po mednarodni pogodbi mora preganjati v
vseh državah podpisnicah, ne glede, kje je storjeno« nadomesti
z besedilom: »in kazniva dejanja iz 332., 333. in 334. člena tega
zakonika, če so storjena v zaščitni ekološki coni ali epikontinentalnem pasu Republike Slovenije«.
7. člen
V 13. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Kazenski zakon Republike Slovenije velja tudi za
vsakogar, ki stori v tujini kakšno drugo kaznivo dejanje, ki se
po mednarodni pogodbi ali po splošnih pravnih načelih, ki jih
priznava mednarodna skupnost, preganja v vseh državah, ne
glede, kje je storjeno.«.
8. člen
V drugem in tretjem odstavku 14. člena se beseda »in«
nadomesti z besedilom »ter prvega in drugega odstavka«.
V petem odstavku se za besedama »11. člena« dodata
vejica in besedilo »tretjega odstavka 13. člena«.
Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) V primerih iz tretjega odstavka 13. člena tega zakonika se storilec preganja samo z dovoljenjem ministra za
pravosodje.«.
9. člen
V 15. členu se beseda »prišteje« nadomesti z besedo
»všteje«, besedilo »jih je bilo izrečenih« pa z besedilom »je
bila izrečena«.
10. člen
V 16. členu se za besedo »protipravno« beseda »dejanje«
nadomesti z besedo »ravnanje«.
11. člen
V prvem odstavku 22. člena se besedi »kaznivo dejanje«
nadomestita z besedo »protipravno«.
12. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Krivda
24. člen
Kriv je storilec, ki je bil ob storitvi kaznivega dejanja prišteven in je ravnal z naklepom ali iz malomarnosti, pri tem pa se je
zavedal ali bi se moral in mogel zavedati, da ravna v nasprotju
s pravom, in če niso podani razlogi, ki izključujejo krivdo.«.
13. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Naklep
25. člen
Kaznivo dejanje je storjeno z naklepom, če se je storilec
zavedal svojega dejanja in ga je hotel storiti (direktni naklep),
ali če se je zavedal, da lahko stori dejanje, pa je v to privolil
(eventualni naklep).«.
14. člen
26. člen se s spremeni tako, da se glasi:
»Malomarnost
26. člen
Kaznivo dejanje je storjeno iz malomarnosti, če storilec ni
ravnal s potrebno pazljivostjo, čeprav se je zavedal, da lahko
stori dejanje, pa je lahkomiselno mislil, da se to ne bo zgodilo
ali da bo to lahko preprečil (zavestna malomarnost), ali če se
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ni zavedal, da lahko stori dejanje, pa bi se bil po okoliščinah
in po svojih osebnih lastnostih tega moral in mogel zavedati
(nezavestna malomarnost).«.
15. člen
Drugi odstavek 27. člena se črta.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se besedilo »izrek kazni v takem primeru očitno ne bi
bil upravičen« nadomesti z besedilom »kaznovanje v takem
primeru očitno ne bi bilo upravičeno«.
16. člen
29. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Neprištevnost
29. člen
(1) Kdor ob storitvi protipravnega dejanja ni bil prišteven,
ni kriv.
(2) Ni prišteven storilec, ki ob storitvi protipravnega dejanja ni mogel razumeti pomena svojega dejanja ali ni mogel
imeti v oblasti svojega ravnanja zaradi duševne motnje ali
duševne manjrazvitosti.
(3) Storilec kaznivega dejanja, čigar zmožnost razumeti pomen svojega dejanja ali zmožnost imeti v oblasti svoje
ravnanje je bila bistveno zmanjšana zaradi kakšnega stanja
iz prejšnjega odstavka ali zaradi kakšne druge trajne in hude
duševne motenosti, se sme mileje kaznovati.
(4) Kriv je storilec kaznivega dejanja, ki si je z uporabo
alkohola, drog, drugih psihoaktivnih snovi ali kako drugače sam
povzročil neprištevnost, če je bila pred tem za kaznivo dejanje
podana njegova krivda, ki jo zakon določa za to dejanje.«.
17. člen
V drugem odstavku 30. člena se črtata besedi »ali nekaznivo«.
18. člen
32. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Skrajna sila
32. člen
(1) Dejanje, ki je storjeno, da bi storilec od sebe ali koga
drugega odvrnil istočasno nevarnost, ki je ni bilo mogoče odvrniti drugače, ni protipravno, če je povzročeno zlo manjše od
zla, ki je grozilo (upravičljiva skrajna sila).
(2) Ni kriv storilec, ki stori protipravno dejanje, da bi od
sebe ali koga drugega odvrnil istočasno nezakrivljeno nevarnost za življenje, telesno celovitost ali osebno svobodo, ki je ni
bilo mogoče odvrniti drugače, če povzročeno zlo ni bilo nesorazmerno večje od zla, ki je grozilo, in če se storilec ni bil dolžan
izpostaviti nevarnosti (opravičljiva skrajna sila).
(3) Storilec, ki je ravnal v izogibni zmoti, da so podane
okoliščine skrajne sile iz prejšnjega odstavka, odgovarja za
kaznivo dejanje iz malomarnosti, če zakon za to dejanje določa
kaznivost malomarnosti.
(4) Če je v primeru iz drugega odstavka tega člena storilec sam povzročil nevarnost, toda iz malomarnosti, ali če je
v primeru iz prvega ali drugega odstavka tega člena storilec
prekoračil meje skrajne sile, se sme kaznovati mileje, če pa je
prekoračil meje skrajne sile v posebno olajševalnih okoliščinah,
se mu sme kazen odpustiti.«.
19. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Izključitev kaznivosti
33. člen
(1) Z zakonom se lahko določi, da se zaradi osebnih
razmerij, lastnosti ali posebnih okoliščin storilec protipravnega
dejanja ne kaznuje.
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(2) Izključitev pregona zaradi nekaznivosti ni ovira, da se
za storjeno dejanje zoper storilca ne uveljavi drugačna pravna
odgovornost.«.
20. člen
V 36. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Storilcu se sme odpustiti kazen, če si je iskreno in
primerno prizadeval preprečiti posledico, tudi če ta potem ni
nastala iz drugega razloga.«.
21. člen
V tretjem poglavju se za naslovom »4. Udeležba pri kaznivem dejanju« doda nov 36.a člen, ki se glasi:
»Udeleženec
36.a člen
Določbe tega zakonika, ki veljajo za storilca, se uporabljajo tudi za udeleženko oziroma udeleženca (v nadaljnjem
besedilu: udeleženec), ki v okviru napeljevanja oziroma pomoči sodeluje pri kaznivem dejanju, razen če zakon določa
drugače.«.
22. člen
V naslovu 40. člena se za besedo »kaznivosti« dodata
besedi »storilcev in«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Storilec in sostorilec se kaznujeta za kazniva dejanja
v mejah svojega naklepa ali malomarnosti, napeljevalec in
pomagač pa v mejah njunega naklepa.«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Enako velja, če si je napeljevalec ali pomagač iskreno in primerno prizadeval preprečiti posledico, pa tudi če ta
potem ni nastala iz drugega razloga.«.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane četrti odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»(4) Osebna razmerja, lastnosti in posebne okoliščine,
zaradi katerih zakon izključuje krivdo ali kaznivost ali dopušča
odpustitev, zmanjšanje ali povečanje kazni, se smejo upoštevati samo pri tistem storilcu ali udeležencu, pri katerem so taka
razmerja, lastnosti in okoliščine ugotovljene.«.
23. člen
Prvi odstavek 41. člena se črta.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane prvi odstavek, se besedilo »po prvem odstavku tega člena« nadomesti
z besedilom », predpisano za kaznivo dejanje, storjeno v hudodelski združbi,«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se beseda »drugega« nadomesti z besedo »prvega«.

ja«.

24. člen
V prvem odstavku 45. člena se črtata besedi »ali strož-

25. člen
V prvem odstavku 46. člena se besedi »petnajstih dni«
nadomestita z besedama »enega meseca«.
Tretji odstavek se črta.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti
odstavek.
26. člen
47. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Denarna kazen
47. člen
(1) Denarna kazen se izreka tako, da se v sodbi določeno
število dnevnih zneskov, ki jih mora storilec plačati, pomnoži z
višino dnevnega zneska, ki ga sodišče določi glede na premoženjske razmere storilca.
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(2) Število dnevnih zneskov ne more biti manjše od deset
in ne večje od tristo šestdeset, za kazniva dejanja, storjena iz
koristoljubnosti, pa ne večje od tisoč petsto. Sodišče ga določi
z upoštevanjem splošnih pravil o odmeri kazni, razen okoliščin,
ki se nanašajo na premoženjske razmere storilca.
(3) Višino dnevnega zneska sodišče določi glede na
premoženjske razmere storilca na podlagi podatkov o njegovem zaslužku, drugih prihodkih, vrednosti njegovega premoženja, povprečnih stroških njegovega preživljanja in njegovih
družinskih obveznosti. Dnevni znesek ne more biti višji od
1.000 eurov.
(4) Pri določanju višine dnevnega zneska sodišče upošteva podatke, ki ob izrekanju kazni niso stari več kot eno leto.
Če sodišče podatkov za določitev višine dnevnega zneska ne
more pridobiti ali bi bila njihova pridobitev povezana z nesorazmernimi težavami ali zamudo ali če gre za izdajo kaznovalnega
naloga, višino dnevnega zneska določi na podlagi podatkov, s
katerimi razpolaga, in drugih ugotovljenih okoliščin o premoženjskih razmerah storilca.
(5) V sodbi sodišče določi rok za plačilo denarne kazni, ki
ne sme biti krajši od petnajstih dni in ne daljši od treh mesecev.
Sodišče sme v upravičenih primerih do poteka roka za plačilo
dovoliti, da lahko obsojenec plača denarno kazen v obrokih,
pri čemer rok za plačilo ne sme biti daljši od dveh let. Če storilec zamudi s plačilom posameznega obroka, lahko sodišče s
sklepom odredi takojšnje plačilo v roku, ki ne sme biti daljši od
treh mesecev.«.
27. člen
V prvem odstavku 48. člena se za besedo »dejanje» doda
besedilo »zoper varnost javnega prometa«.
Dodata se nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Z zakonom se lahko določi obvezen izrek prepovedi
vožnje motornega vozila.
(5) Sodišče ne izreče oziroma ne izvrši prepovedi vožnje
motornega vozila, če je vozniku motornega vozila izreklo varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja.«.
28. člen
V drugem odstavku 49. člena se besedi »kazenske odgovornosti« nadomestita z besedo »krivde«, na koncu odstavka
pa se pred piko doda besedilo »ter pričakovani učinek kazni na
prihodnje življenje storilca v družbenem okolju«.
29. člen
V 51. členu, ki postane prvi odstavek tega člena, se v
točki 4) besedi »petnajst dni« nadomestita z besedama »enega
meseca«, točka 6) pa črta.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Storilcu, ki po zakonu, ki ureja kazenski postopek,
prizna krivdo, ko se prvič izjavi o obtožnem aktu, v katerem je
za tak primer predlagana omilitev kazni, ali jo prizna v sporazumu z državnim tožilcem, sodišče kazen omili v teh mejah:
1) če je za kaznivo dejanje kot najnižja kazen predpisanih
deset ali več let zapora, jo sme omiliti do treh let zapora;
2) če je za kaznivo dejanje kot najnižja kazen predpisanih
tri do deset let zapora, jo sme omiliti do treh mesecev zapora;
3) če je za kaznivo dejanje kot najnižja kazen predpisanih manj kot tri leta zapora, jo sme omiliti do enega meseca
zapora;
4) če je za kaznivo dejanje kot najnižja kazen predpisano
manj kot eno leto zapora, sme namesto zapora izreči denarno
kazen.«.
30. člen
V drugem odstavku 53. člena se točka 1) spremeni tako,
da se glasi:
»1) če je za kakšno kaznivo dejanje v steku določilo kazen
dosmrtnega zapora, ali če je za dve ali več kaznivih dejanj iz
drugega odstavka 46. člena tega zakonika v steku določilo
kazen zapora tridesetih let, izreče enotno kazen dosmrtnega
zapora;«.

Uradni list Republike Slovenije
Doda se nova točka 2), ki se glasi:
»2) če je za kakšno kaznivo dejanje v steku določilo kazen
tridesetih let zapora in ne gre za primer iz točke 1), izreče le
to kazen;«.
V dosedanji točki 2), ki postane točka 3), se beseda »dvajsetih« nadomesti z besedo »tridesetih«.
Dosedanja točka 3) postane točka 4).
V dosedanji točki 4), ki postane točka 5), se črta besedilo »oziroma 15.000,00 eurov« in besedilo »oziroma
50.000,00 eurov«.
V dosedanji točki 5), ki postane točka 6), se besedilo »2.,
3. in 4. točki« nadomesti z besedilom »točki 2), 3), 4) in 5)«.
Dosedanja točka 6) postane točka 7).
Tretji odstavek se črta.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek, se številka in beseda »4. točki« nadomestita z besedo in
številko »točki 5)«.
31. člen
V drugem odstavku 54. člena se beseda »določi« nadomesti z besedo »izreče«, vejica za besedami »najhujše kaznivo
dejanje« nadomesti s piko, besedilo »pri čemer se poleg glavne
kazni zapora obvezno določi tudi stranska denarna kazen.«
pa se črta.
V tretjem odstavku se beseda »določi« nadomesti z besedo »izreče«.
32. člen
Tretji odstavek 55. člena se črta.
33. člen
V tretjem odstavku 56. člena se besedilo »Zapor, denarna
kazen« nadomesti z besedilom »Globa, odvzem prostosti«.
34. člen
V tretjem odstavku 58. člena se besedi »kazenske odgovornosti« nadomestita z besedo »krivde«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Storilcu, ki po zakonu, ki ureja kazenski postopek,
prizna krivdo, ko se prvič izjavi o obtožnem aktu, v katerem je
za tak primer predlagan izrek pogojne obsodbe, ali jo prizna v
sporazumu z državnim tožilcem, sme sodišče izreči pogojno
obsodbo tudi za kazniva dejanja, za katera je predpisana kazen
zapora najmanj petih let, določiti kazen zapora do petih let,
preizkusno dobo pa do desetih let.«.
35. člen
V četrtem odstavku 68. člena se besedi »kazenske odgovornosti« nadomestita z besedo »krivde«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Storilcu, ki po zakonu, ki ureja kazenski postopek,
prizna krivdo, ko se prvič izjavi o obtožnem aktu, v katerem je
za tak primer predlagan izrek sodnega opomina, ali jo prizna
v sporazumu z državnim tožilcem, sme sodišče izreči sodni
opomin tudi za kazniva dejanja, za katera je predpisan zapor
do treh let.«.
36. člen
69. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Vrste varnostnih ukrepov
69. člen
Storilcem kaznivih dejanj se smejo izrekati ti varnostni
ukrepi:
1) obvezno psihiatrično zdravljenje in varstvo v zdravstvenem zavodu;
2) obvezno psihiatrično zdravljenje na prostosti;
3) prepoved opravljanja poklica;
4) odvzem vozniškega dovoljenja;
5) odvzem predmetov.«.
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37. člen
V 70. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se
glasita:
»(2) Pri izrekanju varnostnega ukrepa sodišče po načelu
sorazmernosti upošteva težo storjenega kaznivega dejanja
in dejanj, za katera utemeljeno sklepa, da bi jih storilec lahko
storil, če mu ne bi izreklo varnostnega ukrepa.
(3) Obvezno psihiatrično zdravljenje in varstvo v zdravstvenem zavodu in obvezno psihiatrično zdravljenje na prostosti se samostojno izrečeta neprištevnemu storilcu protipravnega dejanja, če ni mogoče drugače zagotoviti varnosti ljudi.
Poleg teh dveh ukrepov sme sodišče izreči tudi prepoved
opravljanja poklica, odvzem vozniškega dovoljenja in odvzem
predmetov.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta četrti in peti
odstavek.
38. člen
Za 70. členom se dodata nova 70.a in 70.b člen, ki se
glasita:
»Obvezno psihiatrično zdravljenje in varstvo
v zdravstvenem zavodu
70.a člen
(1) Storilcu, ki je storil protipravno dejanje v stanju neprištevnosti ali kaznivo dejanje v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti in je zanj predpisana kazen najmanj enega leta zapora, izreče sodišče obvezno psihiatrično zdravljenje in varstvo v
zdravstvenem zavodu, če na podlagi teže storjenega dejanja in
stopnje storilčeve duševne motenosti ugotovi, da bi na prostosti
lahko storil kakšno hudo kaznivo dejanje zoper življenje, telo,
spolno nedotakljivost ali premoženje in da je tako nevarnost
mogoče odpraviti le z zdravljenjem in varstvom v forenzičnem
psihiatričnem oddelku zdravstvenega zavoda, ki ustreza posebnim varnostnim pogojem, določenim z zakonom.
(2) Sodišče ustavi ukrep iz prejšnjega odstavka ali ga
nadomesti z ukrepom iz 70.b člena tega zakonika, ko ugotovi,
da zdravljenje in varstvo v zdravstvenem zavodu nista več
potrebni. Sodišče po preteku šestih mesecev vsakokrat znova
odloči, ali sta nadaljnje zdravljenje in varstvo v zdravstvenem
zavodu še potrebni.
(3) Ukrep iz prvega odstavka tega člena traja za neprištevnega storilca največ pet let.
(4) Storilcu, ki je storil kaznivo dejanje v stanju bistveno
zmanjšane prištevnosti in je bil obsojen na zapor, se izvrševanje ukrepa iz prvega odstavka tega člena ustavi, ko je v
zdravstvenem zavodu prestal čas, za katerega mu je bila izrečena kazen. Čas, prestan v zdravstvenem zavodu, se všteje
v čas prestajanja kazni. Če je ta čas krajši od izrečene kazni,
lahko sodišče odredi, da mora obsojenec prestati ostanek
kazni, ali da naj bo izpuščen na pogojni odpust. Pri odločanju
o pogojnem odpustu obsojenca sodišče upošteva zlasti uspeh
zdravljenja, njegovo zdravstveno stanje, čas, ki ga je prestal v
zdravstvenem zavodu, in ostanek kazni, ki je ni prestal.
Obvezno psihiatrično zdravljenje na prostosti
70.b člen
(1) Storilcu, ki je storil protipravno dejanje v stanju neprištevnosti, izreče sodišče obvezno psihiatrično zdravljenje na
prostosti, če ugotovi, da je to potrebno in da zadostuje za to,
da storilec ne bo ponavljal hujših kaznivih dejanj.
(2) Sodišče sme izreči obvezno psihiatrično zdravljenje na
prostosti tudi storilcu, čigar prištevnost je bistveno zmanjšana
in je bil po četrtem odstavku prejšnjega člena izpuščen na
pogojni odpust.
(3) Obvezno psihiatrično zdravljenje na prostosti sme
trajati najdalj dve leti. Sodišče po preteku šestih mesecev
vsakokrat znova odloči o tem, ali je obvezno zdravljenje na
prostosti še potrebno.
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(4) Če se storilec noče zdraviti na prostosti, ali če zdravljenje samovoljno opusti, ali če zdravljenje ni uspešno, lahko
sodišče ob pogojih iz prvega odstavka prejšnjega člena odredi,
da se ta ukrep izvršuje v zdravstvenem zavodu. Tudi v takem
primeru sme ta ukrep skupaj trajati največ dve leti. Sodišče po
preteku šestih mesecev ponovno odloči o tem, ali je ta ukrep
še potreben.«.
39. člen
V četrtem odstavku 72. člena se beseda »kazni« nadomesti z besedo »mere«.
40. člen
V 75. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Če je premoženjsko korist pridobilo več oseb skupaj,
se odvzame vsaki osebi delež, ki ga je pridobila; če se ta delež
ne more natančneje ugotoviti, ga določi sodišče ob upoštevanju
vseh okoliščin zadeve.«.
41. člen
Za 77. členom se dodajo novi 77.a, 77.b in 77.c člen, ki
se glasijo:
»Odvzem premoženja zaradi kaznivih dejanj,
storjenih v hudodelski združbi
77.a člen
(1) Po določbah tega poglavja se odvzame tudi premoženjska korist ali premoženje, ki ga je s kaznivim dejanjem
ali zaradi njega pridobila ali s katerim razpolaga hudodelska
združba.
(2) Storilcu, ki je storil kaznivo dejanje v hudodelski združbi, se kot premoženjska korist, pridobljena s kaznivim dejanjem,
odvzame tudi premoženje, za katero sodišče ugotovi, da izhaja
iz kriminalnih dejavnosti, storjenih v tej združbi.
Odvzem premoženja, pridobljenega v zvezi
s kaznivim dejanjem
77.b člen
Po določbah tega poglavja se kot premoženje, pridobljeno
v zvezi s kaznivim dejanjem ali zaradi njega, odvzame tudi
premoženje, ki ga storilec ali druge osebe, ki se jim premoženje
odvzame, uporabljajo v svojo izključno ali pretežno korist s privolitvijo oseb, ki jim premoženje pripada, če so te osebe vedele
ali bi bile mogle vedeti, da je premoženje pridobljeno s kaznivim dejanjem ali zaradi njega ali da je z njim bilo pripravljeno,
storjeno ali prikrito kaznivo dejanje ali da je bilo pridobljeno z
namenom, da se uporabi za kaznivo dejanje.
Domneva brezplačnosti
77.c člen
(1) Ne glede na pravno podlago prenosa se domneva, da
je bila premoženjska korist oziroma premoženje, ki je predmet
odvzema po določbah tega poglavja, preneseno brezplačno ali
za plačilo, ki ne ustreza dejanski vrednosti, če so jih storilec ali
njegovi bližnji sorodniki (razmerja iz 224. člena tega zakonika)
neposredno ali posredno prenesli na gospodarsko družbo ali
drugo pravno osebo, ki je v njihovi večinski lasti ali imajo v njej
pravico izvajati prevladujoč vpliv ali nadzor.
(2) Družbi ali osebi iz prejšnjega odstavka se premoženjska korist ali premoženje ne odvzame, če dokaže, da je zanj
plačala dejansko vrednost.«.
42. člen
V prvem odstavku 81. člena se za besedo »prestani«
dodata vejica in besedilo »plačani ali na drug način v skladu
z zakonom izvršeni«, beseda »zapora« se črta, za besedo
»imajo« pa se doda beseda »nekdanji«.
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43. člen
V 82. členu se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja
in varstva v zdravstvenem zavodu in obveznega psihiatričnega
zdravljenja na prostosti, ki je bil izrečen samostojno, se izbriše
v treh letih od takrat, ko se je prenehal izvrševati ali je izvrševanje zastaralo.«.
44. člen
86. člen se spremeni tako, da se glasi
»Način izvršitve kazni zapora
86. člen
(1) Obsojenci prestajajo kazen zapora v zavodih za prestajanje kazni (v nadaljnjem besedilu: zavod), ki jih določa
zakon.
(2) Obsojenci se razvrščajo v zavode glede na to, koliko
mora biti omejena njihova prostost.
(3) Kazen zapora do treh let, razen za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, se za obsojenca, ki izpolnjuje pogoje,
določene v zakonu, ki ureja izvrševanje kazenskih sankcij,
lahko izvršuje tudi tako, da obsojenec med prestajanjem kazni
zapora še naprej dela ali se izobražuje in prebiva doma, razen v
prostih dneh, praviloma ob koncu tedna, ko mora biti v zavodu.
Natančnejše pogoje izvrševanja določi zavod.
(4) Kazen zapora do devetih mesecev se lahko izvršuje
tudi s hišnim zaporom, če glede na nevarnost obsojenca,
možnost ponovitve dejanja ter osebne, družinske in poklicne
razmere obsojenca v času izvrševanja kazni ni potrebe po
prestajanju kazni v zavodu ali če je zaradi bolezni, invalidnosti
ali ostarelosti obsojenca kazen treba in jo je mogoče izvrševati
v ustreznem javnem zavodu.
(5) V času prestajanja kazni se obsojenec ne sme oddaljiti
iz stavbe ali posameznega dela stavbe, kjer se izvršuje hišni
zapor, razen če sodišče za določen čas to izjemoma dovoli,
kadar je neizogibno potrebno, da si obsojenec zagotovi najnujnejše življenjske potrebščine ali zdravstveno pomoč, ali za
opravljanje dela. Sodišče lahko obsojencu omeji ali prepove
stike z osebami, ki z njim ne prebivajo oziroma ga ne zdravijo
ali oskrbujejo in podrobneje določi način izvrševanja hišnega
zapora.
(6) Če se obsojenec brez dovoljenja sodišča oddalji iz
stavbe ali posameznega dela stavbe, kjer se izvršuje hišni
zapor, ali pa to stori zunaj dovoljenega časa ali ne upošteva
omejitve ali prepovedi stikov ali krši druga pravila, ki jih sodišče
določi glede izvrševanja hišnega zapora, lahko sodišče s sklepom odloči, da se preostanek izrečene kazni izvrši v zavodu.
(7) Kazen zapora do dveh let, razen za kaznivo dejanje
zoper spolno nedotakljivost, se lahko izvrši tudi tako, da obsojenec namesto kazni zapora opravi v obdobju največ dveh let od
izvršljivosti sodbe delo v splošno korist. Obseg dela se določi
tako, da se en dan zapora nadomesti z dvema urama dela. Organ, pristojen za izvrševanje, določi vrsto dela tako, da ustreza
strokovnosti in sposobnosti obsojenca in ga razporedi tako, da
ne moti njegovih družinskih, poklicnih in izobraževalnih obveznosti. Delo v splošno korist se opravlja brez nadomestila.
(8) Sodišče pri odločanju o izvršitvi kazni zapora na način iz prejšnjega odstavka upošteva zlasti vedenje obsojenca
v času odločanja, nevarnost ponovitve dejanja na prostosti,
možnost in sposobnost za opravljanje primernega dela ter
osebne in družinske razmere obsojenca v času predvidenega
izvrševanja kazni.
(9) Če je obsojencu potrebna pomoč, nadzor ali varstvo
v obliki varstvenega nadzorstva, sodišče lahko v sodbi za čas
trajanja dela v splošno korist po določbah tega zakonika o pogojni obsodbi odredi varstveno nadzorstvo, eno ali več navodil
in določi svetovalca.
(10) Če obsojenec v celoti ali deloma ne izpolnjuje nalog v
okviru dela v splošno korist ali v pomembnem delu ne izpolnjuje
navodil v okviru varstvenega nadzorstva ali se izmika stiku
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s svetovalcem ali drugače krši obveznosti iz dela v splošno
korist, sodišče s sklepom odloči, da se izrečena kazen zapora
izvrši v obsegu neopravljenega dela.
(11) O dopustnosti izvršitve kazni zapora na načine, določene s tem členom, odloča sodišče na predlog obdolženca s
sodbo, s katero izreče kazen zapora, ali na predlog obsojenca
s posebnim sklepom.
(12) O dopustnosti izvršitve kazni zapora na načine, določene s tem členom, za obdolženca, ki po zakonu, ki ureja
kazenski postopek, prizna krivdo, ko se prvič izjavi o obtožnem
aktu, v katerem je za tak primer predlagan način izvršitve kazni,
ali jo prizna v sporazumu z državnim tožilcem, sodišče odloči v
skladu s tem predlogom oziroma sporazumom.«.
45. člen
V 87. členu se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se
glasita:
»(4) Denarna kazen do tristo šestdeset dnevnih zneskov
se lahko izvrši tudi tako, da obsojenec v obdobju največ enega
leta namesto plačila denarne kazni opravi delo v splošno korist
brez nadomestila. Obseg dela se določi tako, da se en dnevni
znesek nadomesti z eno uro dela.
(5) Glede vprašanj, ki niso urejena v prejšnjem odstavku,
se smiselno uporabljajo določbe sedmega do dvanajstega
odstavka 86. člena tega zakonika.«.
46. člen
V sedmem odstavku 88. člena se besedilo »na predlog
organa« nadomesti z besedo »organ«, beseda »sodišče« pa
se črta.
V osmem odstavku se beseda »sodišče« nadomesti z
besedilom »organ, ki odloča o pogojnem odpustu,«.
Doda se nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Določbe tega člena se uporabljajo tudi za pogojni
odpust iz hišnega zapora. Pri presoji, ali naj se obsojenec
pogojno odpusti, se za čas hišnega zapora namesto vedenja
med prestajanjem kazni upošteva spoštovanje omejitev pri
njegovem izvrševanju.«.
47. člen
92. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zastaranje izvršitve kazni
92. člen
Če ni v tem zakoniku drugače določeno, se izrečena
kazen ne sme več izvršiti, ko je poteklo:
1) petdeset let od obsodbe na trideset let zapora, razen
če ni nezastarljivo kaznivo dejanje;
2) trideset let od obsodbe na zapor nad deset let;
3) dvajset let od obsodbe na zapor nad pet let;
4) deset let od obsodbe na zapor nad eno leto;
5) šest let od obsodbe na zapor do enega leta ali na
denarno kazen.«.
48. člen
V prvem odstavku 93. člena se besedilo »potečeta dve
leti« nadomesti z besedilom »potečejo štiri leta«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Izvršitev varnostnih ukrepov obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu, obveznega
psihiatričnega zdravljenja na prostosti, odvzema vozniškega
dovoljenja in odvzema predmetov zastara, ko preteče šest
let od pravnomočnosti odločbe, s katero so bili ti ukrepi izrečeni.«.
49. člen
V prvem odstavku 99. člena se v točki 3) za besedo
»organu« doda besedilo »ali organu samoupravne lokalne
skupnosti ali pri drugi osebi javnega prava«.
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V točki 4) se za besedo »predpisi« doda besedilo »(javno
pooblastilo)«.
V šestem odstavku se črta drugi stavek.
Za devetim odstavkom se dodajo novi deseti, enajsti in
dvanajsti odstavek, ki se glasijo:
»(10) Za gospodarsko dejavnost po tem zakoniku se
šteje:
1) vsaka dejavnost, ki se opravlja proti plačilu na trgu;
2) vsaka dejavnost, ki se za dogovorjeno ali predpisano
plačilo opravlja poklicno ali organizirano.
(11) Za opravljanje gospodarske dejavnosti oziroma gospodarsko poslovanje po tem zakoniku se štejejo:
1) izvajanje, upravljanje, odločanje, zastopanje, vodenje
in nadziranje v okviru dejavnosti iz desetega odstavka tega
člena;
2) upravljanje nepremičnin, premičnin, denarnih sredstev,
dohodkov, terjatev, kapitalskih naložb, drugih oblik finančnega premoženja ter drugih sredstev pravnih oseb javnega ali
zasebnega prava, razpolaganje s temi sredstvi in nadzorstvo
nad njimi.
(12) Za veliko količino ponarejenega denarja, vrednotnic
in vrednostnih papirjev po tem zakoniku se šteje nominalna
vrednost, ki presega 50.000 eurov.«.
50. člen
V 102. členu se v dvanajsti alineji točke 4) za besedo
»spopada« vejica nadomesti s podpičjem. Dodajo se nova
trinajsta, štirinajsta in petnajsta alineja, ki se glasijo:
»− uporaba strupa ali zastrupljenega orožja;
− uporaba dušljivih, strupenih ali drugih plinov in vseh
podobnih tekočin, sredstev ali naprav;
− uporaba krogel, ki se v človeškem telesu hitro razpršijo
ali sploščijo, kot so krogle s trdim ovojem, ki ne pokriva jedra v
celoti ali je narezan,«.
51. člen
103. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Agresija
103. člen
(1) Uradna ali druga oseba s položajem učinkovitega nadzora ali možnosti odrejanja političnega ali vojaškega delovanja
države, ki načrtuje, pripravi, sproži ali izvrši dejanje agresije,
ki je po naravi, teži in obsegu očitna kršitev Ustanovne listine
Združenih narodov, se kaznuje z zaporom najmanj petnajstih
let.
(2) Dejanje agresije je uporaba vojaške sile, ki je usmerjana zoper suverenost, ozemeljsko celovitost ali politično neodvisnost druge države ali na kakršen koli drug način, ki ni združljiv
z Ustanovno listino Združenih narodov. Za agresijo, ne glede
na napoved vojne, štejejo naslednja dejanja:
1) invazija ali oborožen napad na ozemlje, morje, zrakoplove, pristanišča ali plovila druge države, z začasno ali trajno
vojaško zasedbo ali nasilno priključitvijo ozemlja te države ali
njegovega dela;
2) bombardiranje ali uporaba katerega koli orožja zoper
ozemlje druge države;
3) blokada pristanišč ali obale druge države;
4) uporaba oboroženih sil, ki so na ozemlju druge države
z njenim privoljenjem, v nasprotju s pogoji te privolitve ali zadrževanje teh sil po izteku časa, določenega v tej privolitvi;
5) dopuščanje drugi državi, da uporabi ozemlje Republike
Slovenije, ki je na razpolago tej državi, za izvršitev agresije na
drugo državo;
6) pošiljanje oboroženih skupin, plačancev ali paravojaških enot z namenom izvajanja takih dejanj, ki po teži ustrezajo
prej naštetim dejanjem.«.
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52. člen
V prvem odstavku 108. člena se v tretji alineji črta besedilo »pričvrščenih ploščadi v epikontinentalnem pasu,«.
Za tretjo alinejo se doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»− zajetje ali prevzem nadzora nad pritrjeno ploščadjo v
epikontinentalnem pasu z uporabo sile ali grožnje ali drugega
načina ustrahovanja ali nasilno vedenje proti osebi na ploščadi, če tako dejanje ogroža njeno varnost, ali uničenje pritrjene
ploščadi v epikontinentalnem pasu oziroma povzročitev škode
na njej, ki lahko ogrozi njeno varnost, ali postavitev naprave
zaradi uničenja pritrjene ploščadi ali ogrožanja varnosti na
njej, ali poškodovanje ali povzročitev smrti osebe v povezavi s
katerim od prej navedenih dejanj,«.
Dosedanja četrta alineja, ki postane peta alineja, se spremeni tako, da se glasi:
»− ugrabitev zrakoplova, plovila, sredstev tovornega prevoza ali javnega prevoznega sredstva,«.
Dosedanje peta do osma alineja postanejo šesta do deveta alineja.
V tretjem odstavku se za besedo »pridobi« doda besedilo »ali da na razpolago«, za besedo »potrebna« pa beseda
»materialna«.
53. člen
V prvem in drugem odstavku 110. člena se beseda »izvršitev« nadomesti z besedo »storitev«.
54. člen
V prvem odstavku 113. člena se za besedo »služab
ništva« dodata vejica in besedilo »storitve kaznivih dejanj«, za
besedo »razpolaga« se doda besedilo »ali tako osebo novači,
menjava ali prenaša nadzor nad njo«, za besedo »se« pa se
dodata vejica in besedilo »ne glede na morebitno privolitev te
osebe,«.
V drugem odstavku se za besedo «položaja« doda besedilo »ali z dajanjem ali prejemanjem plačil ali koristi, da se
doseže soglasje osebe, ki ima nadzor nad drugo osebo,«.
55. člen
V drugem odstavku 115. člena se beseda »izvršile« nadomesti z besedo »storile«.
56. člen
V tretjem odstavku 120. člena se za besedo »za« dodata
besedi »uboj ali«.
57. člen
V naslovu 125. člena se beseda »soglasjem« nadomesti
z besedo »privolitvijo«.
Četrti odstavek se črta.
58. člen
135. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Grožnja
135. člen
(1) Kdor komu, zato da bi ga ustrahoval ali vznemiril, resno zagrozi, da bo napadel njegovo življenje ali telo ali prostost
ali uničil njegovo premoženje velike vrednosti, ali da bo ta dejanja storil zoper njegovo bližnjo osebo, se kaznuje z denarno
kaznijo ali zaporom do šestih mesecev.
(2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka proti dvema
ali več osebam ali z grdim ravnanjem ali z orožjem, nevarnim
orodjem, drugim sredstvom ali na tak način, da se lahko telo
hudo poškoduje ali zdravje hudo okvari, se kaznuje z denarno
kaznijo ali zaporom do enega leta.
(3) Pregon za dejanje iz prvega odstavka tega člena se
začne na zasebno tožbo.
(4) Pregon za dejanje iz drugega odstavka tega člena se
začne na predlog.«.
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59. člen
Za 135. členom se doda nov 135.a člen, ki se glasi:
»Mučenje
135.a člen
(1) Kdor komu namenoma povzroči hudo bolečino ali
trpljenje, bodisi telesno ali duševno, da si od njega ali tretje
osebe pridobi informacijo oziroma priznanje, da ga kaznuje
za dejanje, ki ga je storil on ali tretja oseba ali je za to dejanje
osumljen on ali tretja oseba, da bi ga ustrahoval ali nanj izvajal
pritisk ali da bi ustrahoval tretjo osebo ali nanjo izvajal pritisk
ali iz katerega drugega razloga, ki temelji na kateri koli obliki
kršitve enakopravnosti, se kaznuje z zaporom od enega do
desetih let.
(2) Če bolečino ali trpljenje iz prejšnjega odstavka povzroči ali prizadene uradna oseba ali kdo drug, ki nastopa z
uradnim statusom ali pooblastilom ali na pobudo take osebe
ali z njeno izrecno ali tiho privolitvijo, se kaznuje z zaporom od
treh do dvanajstih let.«.
60. člen
V tretjem odstavku 137. člena se črta besedilo »ali poskusi to storiti«.
61. člen
V drugem odstavku 138. člena se črta besedilo »ali poskusi to storiti«.
62. člen
Prvi odstavek 143. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(1) Kdor brez podlage v zakonu ali v osebni privolitvi
posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, osebne
podatke, ki se obdelujejo na podlagi zakona ali osebne privolitve posameznika, posreduje v javno objavo ali jih javno objavi,
se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.«.
V tretjem odstavku se za besedo »medmrežju« doda
besedilo »ali drugače javno«.
Četrti odstavek se spremeni, tako da se glasi:
»(4) Kdor prevzame identiteto druge osebe ali z obdelavo
njenih osebnih podatkov izkorišča njene pravice, si na njen
račun pridobiva premoženjsko ali nepremoženjsko korist ali
prizadene njeno osebno dostojanstvo, se kaznuje z zaporom
od treh mesecev do treh let.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se
glasi:
»(5) Kdor stori dejanje iz prvega odstavka tega člena tako,
da posreduje v javno objavo ali javno objavi občutljive osebne
podatke, se kaznuje z zaporom do dveh let.«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se beseda »tretjega« nadomesti z besedo »četrtega«.
63. člen
V prvem odstavku 148. člena se črta besedilo »z namenom prodaje«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Pri ugotavljanju premoženjske vrednosti po določbah
tega člena in 149. člena tega zakonika se upošteva korist iz
neupravičene uporabe materialnih avtorskih pravic oziroma
neupravičenega reproduciranja, dajanja na voljo javnosti, razširjanja ali dajanja v najem avtorski sorodnih pravic v pridobitne
namene.«.
64. člen
V drugem odstavku 158. člena, drugem odstavku 159. člena, drugem odstavku 160. člena, drugem odstavku 161. člena,
drugem odstavku 162. člena in 169. členu se za besedo »obveščanja« doda besedilo »ali na spletnih straneh«.
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65. člen
V prvem odstavku 166. člena se besedilo »razen če je
šlo za prenos oddaje v živo in teh dejanj ni mogel preprečiti«
nadomesti z besedilom »pod enim od naslednjih pogojev:
1) če je avtor do konca glavne obravnave pred sodiščem
prve stopnje ostal neznan;
2) če je bila informacija objavljena brez avtorjeve privolitve;
3) če so bile takrat, ko je bila informacija objavljena, podane stvarne ali pravne ovire za pregon avtorja, ki še vedno
trajajo«.
V drugem odstavku se besedi »Enako se« nadomestita z
besedilom »Pod pogoji iz prejšnjega odstavka se enako«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»(3) Odgovorni urednik oziroma tisti, ki ga je nadomeščal, se ne kaznuje za dejanje iz prvega odstavka tega člena,
če je šlo za prenos oddaje v živo, ki ga ni mogel preprečiti ali
za objavo na spletnih straneh, ki uporabnikom omogočajo
objave vsebin v dejanskem času oziroma brez predhodnega
nadzora.«.
66. člen
V prvem odstavku 170. člena se besedilo »z njim izenačenim spolnim ravnanjem« nadomesti z besedilom »s tem
izenačenemu spolnemu ravnanju«, beseda »in« pa nadomesti
z besedo »ali«.
V tretjem odstavku se besedilo »z njim izenačenem spolnemu ravnanju« nadomesti z besedilom »s tem izenačenemu
spolnemu ravnanju«.
67. člen
V drugem odstavku 173. člena se za besedo »telo« dodata vejica in besedilo »ali na tak način doseže storitev dejanja
z drugo osebo«.
V tretjem odstavku se za besedo »vzgojo,« doda beseda
»zdravljenje,«
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Dejanje iz prvega odstavka tega člena ni protipravno,
če je bilo storjeno z osebo primerljive starosti in če ustreza
stopnji njene duševne in telesne zrelosti.«.
68. člen
Za 173. členom se doda nov 173.a člen, ki se glasi:
»Pridobivanje oseb, mlajših od petnajst let,
za spolne namene
173.a člen
(1) Kdor osebo, mlajšo od petnajst let, prek informacijskih
ali komunikacijskih tehnologij nagovarja za srečanje z namenom, da bi zoper njo storil kaznivo dejanje iz prvega odstavka
173. člena tega zakonika ali zaradi izdelave slik, avdiovizualnih
ali drugih predmetov pornografske ali drugačne seksualne
vsebine, in so nagovarjanju sledila konkretna dejanja za uresničitev srečanja, se kaznuje z zaporom do enega leta.
(2) Dejanje iz prejšnjega odstavka ni protipravno, če je
bilo storjeno zaradi uresničitve dejanja iz prvega odstavka
173. člena in pod pogoji iz petega odstavka 173. člena tega
zakonika.«.

si:

69. člen
Drugi odstavek 175. člena se spremeni tako, da se gla-

»(2) Kdor zaradi izkoriščanja sodeluje pri prostituciji mladoletne osebe ali posega po prostituciji mladoletne osebe ali
kdor s silo, grožnjo, preslepitvijo, novačenjem ali nagovarjanjem
navede, pridobi ali spodbudi mladoletno osebo k prostituciji, se
kaznuje z zaporom od enega do desetih let.«.
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Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če sta bili dejanji iz prvega ali drugega odstavka
tega člena storjeni proti več osebam ali v okviru hudodelske
združbe, se storilec kaznuje z zaporom od enega do dvanajstih
let.«.
70. člen
V prvem odstavku 176. člena se beseda »pokaže« nadomesti z besedo »prikaže«.
Drugi in tretji odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Kdor s silo, grožnjo, preslepitvijo, prekoračitvijo ali
zlorabo pooblastil, novačenjem, nagovarjanjem ali zaradi izkoriščanja navede, pridobi ali spodbudi mladoletno osebo za
izdelavo slik, avdiovizualnih ali drugih predmetov pornografske
ali drugačne seksualne vsebine, za sodelovanje v pornografski
ali drugačni seksualni predstavi ali kdor taki predstavi vedoma
prisostvuje, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do osmih
let.
(3) Enako kot v prejšnjem odstavku se kaznuje, kdor zase
ali za drugega pridobiva, proizvede, razširi, proda, uvozi, izvozi
ali drugače ponudi pornografsko ali drugačno seksualno gradivo, ki vključuje mladoletne osebe ali njihove realistične podobe,
ali kdor poseduje tako gradivo ali pridobi dostop do takega gradiva s pomočjo informacijskih ali komunikacijskih tehnologij, ali
razkriva identiteto mladoletne osebe v takem gradivu.«.
71. člen
V 178. členu dosedanje besedilo postane prvi odstavek
tega člena.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Dejanje iz prejšnjega odstavka ni protipravno, če
zdravnik opusti določen način zdravljenja, poseg ali medicinski
postopek na izrecno pisno zahtevo bolnika ali druge osebe, ki
je sposobna odločati o sebi in pomoč zavrača tudi še potem, ko
je poučena o nujnosti pomoči ter o mogočih posledicah zavrnitve in tudi potem, ko jo je zdravnik ponovno poskusil prepričati,
naj spremeni svojo odločitev.«.
72. člen
V drugem odstavku 179. člena se v točki (a) za besedo
»dejavnosti« dodata besedi »iz malomarnosti«.
73. člen
V četrtem odstavku 181. člena se besedilo »na predpisani način izjavljeno« nadomesti z besedilom »z zakonom
predpisano«.
74. člen
V prvem odstavku 186. člena se za besedo »prodaje«
doda besedilo »ali dajanja v promet«.
V drugem odstavku se za besedo »drogo« dodata vejica
in besedilo »ali nedovoljeno snov v športu,«.
V tretjem odstavku se beseda »in« nadomesti z besedo
»ali«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Prepovedane droge ali nedovoljene snovi v športu
in sredstva za njihovo izdelovanje se vzamejo. Prevozna sredstva, uporabljena za prevoz in hrambo drog ali nedovoljenih
snovi v športu, se odvzamejo, če imajo za prevoz in hrambo
drog ali nedovoljenih snovi v športu posebej prirejene prostore
ali če je njihov lastnik vedel ali bi bil mogel vedeti, da bodo
uporabljena za tak namen.«.
75. člen
V 187. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Dejanje iz prvega in drugega odstavka tega člena ni protipravno, če storilec ravna po programu zdravljenja
odvisnosti ali nadzorovane uporabe droge, ki je v skladu z
zakonom potrjen in se izvaja v okviru ali pod nadzorom javnega
zdravstva.«.
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76. člen
Drugi odstavek 189. člena se črta.
77. člen
192. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zanemarjanje mladoletne osebe
in surovo ravnanje
192. člen
(1) Starši, skrbnik, rejnik ali druga oseba, ki hudo krši
svoje dolžnosti do mladoletne osebe, se kaznuje z zaporom
do treh let.
(2) Starši, skrbnik, rejnik ali druga oseba, ki sili mladoletno
osebo k pretiranemu delu ali k delu, ki ni primerno njeni starosti
ali k opuščanju dela, ali jo iz koristoljubnosti navaja k beračenju
ali drugim dejanjem, ki so škodljiva za njen razvoj, ali z njo surovo ravna ali jo trpinči, se kaznuje z zaporom do petih let.«.
78. člen
199. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zaposlovanje na črno
199. člen
(1) Kdor v nasprotju s predpisi zaposli dva ali več delavcev
in jih ne prijavi za ustrezno zavarovanje ali zaposli več tujcev
ali oseb brez državljanstva brez ustreznih dovoljenj za delo, se
kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.
(2) Kdor zaporedoma ali trajneje ali v znatnem številu
zaposluje tujce, ki niso državljani države članice Evropske
unije in nezakonito prebivajo na ozemlju Republike Slovenije,
se kaznuje z zaporom do dveh let.
(3) Če je dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega
člena storjeno z zaposlitvijo delavcev, ki niso usposobljeni za
izvajanje del s posebnimi pooblastili ali s pravico poseganja v
telesno ali duševno celovitost posameznika ali pod posebej
izkoriščevalskimi delovnimi pogoji ali z izkoriščanjem žrtve
trgovine z ljudmi ali z zaposlitvijo mladoletne osebe, se storilec
kaznuje z zaporom do treh let.«.
79. člen
V prvem odstavku 209. člena se besedilo »gospodarskih,
finančnih ali poslovnih dejavnosti« nadomesti z besedilom »gospodarske, finančne ali poslovne dejavnosti«.
V drugem odstavku se beseda »člena« nadomesti z besedo »odstavka«.
80. člen
212. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Organiziranje denarnih verig in nedovoljeno prirejanje
iger na srečo
212. člen
(1) Kdor organizira, sodeluje ali pomaga pri organiziranju
ali izvajanju denarnih verig, pri katerih udeleženci vplačujejo
določene denarne zneske organizatorjem ali drugim udeležencem, ki so se pred njimi vključili v igro ali dejavnost in pričakujejo plačilo določenih denarnih zneskov od udeležencev, ki
naj bi se za njimi vključili v tako igro ali dejavnost, se kaznuje
z zaporom do treh let.
(2) Enako se kaznuje, kdor, zato da bi sebi ali komu drugemu pridobil protipravno premoženjsko korist, priredi, sodeluje
ali pomaga pri prirejanju iger na srečo, za katere ni bilo izdano
dovoljenje ali koncesija pristojnega organa.
(3) Če si je z dejanji iz prejšnjih odstavkov sam ali kdo
drug pridobil večjo premoženjsko korist ali povzročil drugemu
večjo premoženjsko škodo, se storilec kaznuje z zaporom do
petih let.
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(4) Če si je z dejanji iz prvega ali drugega odstavka tega
člena sam ali kdo drug pridobil veliko premoženjsko korist ali
povzročil drugemu veliko premoženjsko škodo, se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let.«.
81. člen
V prvem odstavku 221. člena se za besedo »Kdor« doda
besedilo »neupravičeno vstopi ali«.
82. člen
V prvem odstavku 223. člena se beseda »njegovo« nadomesti z besedo »svojo«, za besedo »ima« pa se doda beseda
»ta«.
83. člen
Naslov 225. člena se spremeni tako, da se glasi: »Protipravno omejevanje konkurence«.
Dosedanje besedilo postane prvi odstavek tega člena.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Storilcu kaznivega dejanja kršitve prepovedi omejevalnih sporazumov iz prejšnjega odstavka, ki je dejanje naznanil, preden je bilo odkrito ali preden je izvedel, da je odkrito in
je sodeloval pri njegovem preiskovanju in odpravljanju posledic
ter ni prisilil drugih k udeležbi pri omejevanju konkurence, niti
jih ni prisilil, da so v njej še naprej udeleženi, se sme kazen
odpustiti.«.
84. člen
226. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem
226. člen
(1) Kdor, zato da obveznosti ne bi bile plačane, navidezno
ali dejansko poslabša svoje premoženjsko stanje ali premoženjsko stanje drugega dolžnika in s tem povzroči stečaj ali
kdor z enakim namenom povzroči izpolnitev pogojev za izbris
gospodarske družbe iz sodnega registra po uradni dolžnosti
brez likvidacije, tako da:
1) premoženje ali njegov del, ki bi sodil v stečajno maso,
navidezno proda, odsvoji brezplačno ali za izredno nizko ceno
ali uniči;
2) sklene lažno pogodbo o dolgu ali prizna neresnične
terjatve;
3) prikrije, uniči, spremeni ali tako vodi poslovne knjige ali
listine, da se iz njih ne more ugotoviti dejanskega premoženjskega stanja ali plačilne sposobnosti;
4) na drug goljufiv način doseže, da se začne stečajni
postopek ali postopek za izbris gospodarske družbe iz sodnega registra po uradni dolžnosti brez likvidacije, se kaznuje z
zaporom od šestih mesecev do petih let.
(2) Kdor ve, da sam ali kdo drug kot plačnik ni zmožen
plačila, pa nesmotrno troši sredstva, se čezmerno zadolžuje,
sklepa škodljive pogodbe, neodplačno ali navidezno ali pod
ceno prenaša premoženje na druge osebe ali na drug način
zmanjšuje vrednost svojega premoženja ali premoženja oziroma podjetja, ki ga upravlja ali opušča pravočasno zavarovanje
ali uveljavljanje terjatev, ali kako drugače očitno krši svoje
dolžnosti pri vodenju gospodarske dejavnosti ali finančnem
poslovanju in s tem povzroči dolgoročno plačilno nesposobnost
ali prezadolženost, pa zaradi tega pride do stečaja ali izpolnitve pogojev za izbris gospodarske družbe po uradni dolžnosti
brez likvidacije in do večje premoženjske škode za upnike, se
kaznuje z zaporom do petih let.
(3) Če je zaradi dejanj iz prejšnjih odstavkov nastala
velika premoženjska škoda, se storilec kaznuje z zaporom od
enega do osmih let.«.
85. člen
V naslovu 229. člena se besedi »Evropskih skupnosti«
nadomestita z besedama »Evropske unije«.
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V prvem odstavku se besedilo »Evropskih skupnosti ali
proračunov, ki jih upravljajo Evropske skupnosti« nadomesti
z besedilom »Evropske unije ali proračunov, ki jih upravlja
Evropska unija.«.
86. člen
Naslov 230. člena se spremeni tako, da se glasi »Preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti«.
V prvem odstavku se za besedama »pristojen za« dodata
besedi »podelitev ali«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Kdor tistega, ki je podelil ali odobril posojilo ali ugodnost iz prejšnjega odstavka, preslepi glede namena uporabe
ali mu prikrije, da jih je uporabil v druge namene, kot so bili
odobreni ali dogovorjeni, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do dveh let.«.
87. člen
V prvem odstavku 231. člena se besedi »pri trgovanju«
nadomestita z besedama »zaradi trgovanja«.
88. člen
V 236. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Za poslovno skrivnost se štejejo listine in podatki, ki
so z zakonom, statutom, pravili ali drugim splošnim aktom ali
odredbo pristojnega organa ali druge upravičene osebe razglašeni za industrijsko, bančno ali drugo poslovno skrivnost in
so tako pomembni, da so z njihovo izdajo očitno nastale ali bi
lahko nastale hujše škodljive posledice.«.
89. člen
Naslov 237. člena se spremeni tako, da se glasi: »Zloraba
informacijskega sistema«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kdor pri gospodarskem poslovanju neupravičeno
vstopi ali vdre v informacijski sistem ali ga neupravičeno uporablja tako, da uporabi, spremeni, preslika, prenaša, uniči ali
v informacijski sistem vnese kakšen podatek, ovira prenos podatkov ali delovanje informacijskega sistema ali neupravičeno
prestreže podatek ob nejavnem prenosu v informacijski sistem,
da bi sebi ali komu drugemu pridobil protipravno premoženjsko
korist ali drugemu povzročil premoženjsko škodo, se kaznuje
z zaporom do treh let.«.
90. člen
Prvi odstavek 240. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kdor pri opravljanju gospodarske dejavnosti, zato da
bi sebi ali komu drugemu pridobil protipravno premoženjsko
korist ali povzročil premoženjsko škodo, zlorabi svoj položaj
ali dano zaupanje, prekorači pravice ali opusti dolžnosti, ki jih
ima na podlagi zakona, drugega predpisa, akta pravne osebe
ali pravnega posla glede razpolaganja s tujim premoženjem
ali koristmi, njihovega upravljanja ali zastopanja, se kaznuje z
zaporom do petih let.«.
V tretjem odstavku se besedi »enega leta« nadomestita
z besedama »dveh let«.
91. člen
V tretjem odstavku 243. člena se za besedo »količino«
doda besedilo »ali veliko premoženjsko vrednost«.
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dogovorom o uporabi tega sredstva zaveže k izplačilu zneska,
za katerega ve, da nima kritja na računu, in tako pridobi premoženjsko korist, se kaznuje z zaporom do dveh let.
(2) Če je bila z dejanjem iz prejšnjega odstavka pridobljena večja premoženjska korist, se storilec kaznuje z zaporom
do petih let.
(3) Če je bila z dejanjem iz prvega odstavka tega člena
pridobljena velika premoženjska korist, se storilec kaznuje z
zaporom od enega do osmih let.
(4) Pregon za dejanje iz prvega odstavka tega člena se
začne na predlog.«.
93. člen
Naslov 247. člena se spremeni tako, da se glasi: »Uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva«.
V prvem odstavku se beseda »bančnih« nadomesti z
besedo »plačilnih«, beseda »bančno« pa z besedo »plačilno«.
V drugem odstavku se za besedo »kartico« črta vejica,
besedilo »s katero je mogoče pridobiti« nadomesti z besedilom
»ali drugo negotovinsko plačilno sredstvo in si pridobi«, za besedo »kartice« pa doda besedilo »ali drugega negotovinskega
plačilnega sredstva.«.
94. člen
V prvem odstavku 248. člena se za besedo »izdela«
dodata vejica in besedilo »hrani, prenese«, besedilo »bančne
ali kreditne kartice« pa nadomesti z besedilom »kreditne, plačilne ali druge kartice ali drugega negotovinskega plačilnega
sredstva«.
95. člen
V prvem odstavku 249. člena se beseda »večjo« nadomesti z besedo »veliko«, besedilo »od šestih mesecev do treh
let« pa z besedilom »od enega do osmih let«.
V drugem odstavku se beseda »večjo« nadomesti z besedo »veliko«.
V tretjem odstavku se za besedo »podatkov,« doda besedilo »ne vodi ali«, besedi »od enega« pa se črtata.
Četrti odstavek se črta.
Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.
96. člen
V prvem odstavku 250. člena se beseda »skupnosti«
nadomesti z besedo »unije«.
V drugem odstavku se črta besedilo »velike premoženjske vrednosti«, beseda »skupnosti« nadomesti z besedo »unije«, za besedo »prodajo« pa doda besedilo »pa gre za blago,
ki skupaj dosega večjo premoženjsko vrednost,«.
V tretjem in petem odstavku se beseda »skupnosti« nadomesti z besedo »unije«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki
se glasi:
»(7) Vrednost blaga po tem členu se določa po njegovi
tržni vrednosti na območju Republike Slovenije.«.
Dosedanji sedmi odstavek postane osmi odstavek.

»Zloraba negotovinskega plačilnega sredstva

97. člen
V prvem odstavku 252. člena se besedi »prejšnjem členu« nadomesti z besedilom »prvem odstavku, če gre za listino
iz tretjega odstavka prejšnjega člena, pa po tretjem odstavku
prejšnjega člena«.
V drugem odstavku se beseda »Enako« nadomesti z besedilom »S kaznijo iz tretjega odstavka prejšnjega člena«.

246. člen
(1) Kdor z zlorabo čeka, kreditne ali plačilne kartice ali
drugega negotovinskega plačilnega sredstva, ki ga je upravičen uporabljati, banko ali drugega izdajatelja v nasprotju z

98. člen
Naslov šestindvajsetega poglavja se spremeni tako, da
se glasi: »KAZNIVA DEJANJA ZOPER URADNO DOLŽNOST,
JAVNA POOBLASTILA IN JAVNA SREDSTVA«.

92. člen
246. člen se spremeni tako, da se glasi:
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99. člen
Za 257. členom se doda nov 257.a člen, ki se glasi:
»257.a člen
Oškodovanje javnih sredstev
(1) Uradna oseba, javni uslužbenec ali druga pooblaščena
oseba uporabnika javnih sredstev, ki pri naročanju, pridobivanju, upravljanju teh sredstev ali razpolaganju z njimi, zavestno
krši predpise, opušča dolžno nadzorstvo ali kako drugače povzroči ali omogoči nezakonito ali nenamensko uporabo javnih
sredstev, čeprav predvideva ali bi morala in mogla predvidevati,
da lahko za javna sredstva zaradi tega nastane večja premoženjska škoda, in ta res nastane, se kaznuje z zaporom od treh
mesecev do petih let in z denarno kaznijo.
(2) Če je zaradi dejanja iz prejšnjega odstavka nastala
velika premoženjska škoda, se storilec kaznuje z zaporom od
enega do osmih let in z denarno kaznijo.
(3) Uporabnik javnih sredstev po tem členu je pravna oseba javnega prava ali njena enota ali pravna oseba zasebnega
prava ali zasebnik, če s temi sredstvi ali na njihov račun izvaja
javno službo ali druge dejavnosti v javnem interesu ali zagotavlja javne dobrine na podlagi koncesije ali druge izključne ali
posebne pravice.
(4) Javna sredstva po tem členu so nepremičnine, premičnine, denarna sredstva, terjatve, kapitalske naložbe in druge
oblike finančnega premoženja države, samoupravne lokalne
skupnosti, Evropske unije ali druge pravne osebe javnega
prava.«.
100. člen
V 258. členu se za besedo »oseba« doda besedilo »ali
javni uslužbenec«, besedi »enega leta« pa nadomestita z besedama »treh let«.
101. člen
V tretjem odstavku 260. člena se črta besedilo »ali zaradi
objave ali uporabe podatkov v tujini,«.
102. člen
V drugem odstavku 262. člena se pred besedo »pravic«
vstavi beseda »uradnih«.
Na koncu tretjega odstavka se pika nadomesti z vejico in
doda besedilo »če to ne nasprotuje pravilom mednarodnega
prava.«.
103. člen
265. člen se črta.
104. člen
V prvem odstavku 286. člena se za besedilom »postopku
parlamentarne preiskave« doda besedilo »ali v postopku pred
Komisijo za preprečevanje korupcije«, za besedo »dokazov«
pa se doda besedilo »ali kdor z namenom, da bi v predkazenskem postopku vplival na zbiranje obvestil«.
105. člen
V prvem odstavku 287. člena se za besedilom »postopku
parlamentarne preiskave« doda besedilo »ali v postopku pred
Komisijo za preprečevanje korupcije«.
V drugem odstavku se beseda »otroka« nadomesti z
besedama »mladoletne osebe«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) S kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje, kdor
razkrije identiteto zaščitnega prijavitelja korupcije, če so s tem
razkritjem prijavitelju povzročene hujše posledice.«.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane peti odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»(5) Če stori dejanje iz tretjega ali četrtega odstavka tega
člena uradna oseba, se kaznuje z zaporom do petih let.«.
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106. člen
V prvem odstavku 293. člena se za besedo »priprt«
dodata vejica in besedilo »ali ki prestaja varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem
zavodu,«.

glasi:

107. člen
V 297. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se

»(1) Kdor javno spodbuja ali razpihuje sovraštvo, nasilje
ali nestrpnost, ki temelji na narodnostni, rasni, verski ali etnični
pripadnosti, spolu, barvi kože, poreklu, premoženjskem stanju,
izobrazbi, družbenem položaju, političnem ali drugem prepričanju, invalidnosti, spolni usmerjenosti ali katerikoli drugi osebni
okoliščini, in je dejanje storjeno na način, ki lahko ogrozi ali moti
javni red in mir, ali z uporabo grožnje, zmerjanja ali žalitev, se
kaznuje z zaporom do dveh let.«.
V drugem odstavku se za besedo »kdor« doda besedilo
»na način iz prejšnjega odstavka«, beseda »omalovažuje« se
nadomesti z besedo »opravičuje«, na koncu pa se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »kot so opredeljena v pravnem
redu Republike Slovenije.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če je dejanje iz prejšnjih odstavkov storjeno z objavo
v sredstvih javnega obveščanja ali na spletnih straneh se s
kaznijo iz prvega ali drugega odstavka tega člena kaznuje tudi
odgovorni urednik oziroma tisti, ki ga je nadomeščal, razen
če je šlo za prenos oddaje v živo, ki ga ni mogel preprečiti
ali za objavo na spletnih straneh, ki uporabnikom omogočajo
objave vsebin v dejanskem času oziroma brez predhodnega
nadzora.«.
V četrtem odstavku se za besedo »sramotitvijo« doda
beseda »etničnih,«.
V šestem odstavku se za besedo »prvega« dodata besedi
»in drugega«.
108. člen
V prvem odstavku 299. člena se za besedo »prepreči«
doda besedilo »ali poskusi preprečiti«.
V drugem odstavku se za besedo »člena« doda beseda
»huje«.
V tretjem odstavku se beseda »tretjega« nadomesti z
besedo »drugega«.

glasi:

109. člen
V 307. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se

»(1) Kdor protipravno sestavi, izdela, ponuja, proda, menja, dostavi, uvozi, izvozi, vnese v državo ali iznese iz nje strelno, kemično, biološko ali jedrsko orožje, strelivo ali eksploziv
ali vojaško orožje in vojaško opremo, katerih promet, nabava
in posest posameznikom, pravnim osebam in podjetnikom niso
dovoljeni ali so omejeni, ali pri tem posreduje, ali kdor tako
orožje, strelivo ali eksploziv, razen strelnega orožja ali streliva,
za katero se lahko izda orožna listina, protipravno pridobi ali
hrani, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.«.
V tretjem odstavku se za besedama »tako orožje« doda
besedilo »ali če storilec z namenom nedovoljene prodaje pridobi ali hrani strelno orožje ali strelivo, za katero se lahko izda
orožna listina, ali če ga hrani v veliki količini ali vrednosti«.
Peti odstavek se spremeni tako da se glasi:
»(5) Kdor protipravno izdela, pridobi, ponuja, proda, menja, pošilja, dostavi, uvozi, izvozi, vnese v državo ali iznese iz
nje sestavne oziroma rezervne dele orožja, streliva, eksploziva, eksplozivnih naprav in eksplozivnega orožja ali vojaškega
orožja in vojaške opreme, snov, sestavine, programsko opremo
ali tehnologijo, za katere ve, da bodo uporabljene za proizvodnjo ali delovanje predmetov iz prejšnjih odstavkov, jih s tem
namenom hrani ali pri tem posreduje, se kaznuje z zaporom
do petih let.«.
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110. člen
V tretjem odstavku 308. člena se besedilo »kdor skupino
dveh ali več takih tujcev« nadomesti z besedilom »kdor dva ali
več takih tujcev«.
V četrtem odstavku se črta besedilo »z zlorabo uradnega
položaja ali pravic«.
Peti in šesti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(5) Kdor pridobiva ali zbira ljudi za nezakonito preseljevanje, jim preskrbuje ponarejene dokumente ali prevoz ali
kako drugače organizira nezakonito preseljevanje ali organizira
preseljevanje s preslepitvijo pristojnih organov glede pravega
namena vstopa na ozemlje Republike Slovenije, se kaznuje z
zaporom do petih let in denarno kaznijo.
(6) Če storilec z dejanji iz tretjega, četrtega ali petega odstavka tega člena sebi ali komu drugemu pridobi nesorazmerno
premoženjsko korist ali priskrbi brezpravno delovno silo ali
povzroči nevarnost za življenje ali zdravje ljudi ali taka dejanja
stori kot član hudodelske združbe, se kaznuje z zaporom od
enega do osmih let in denarno kaznijo.«.
111. člen
316. člen se črta.
112. člen
V 323. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Storilcu, ki ni imel pravice voziti motornega vozila, s
katerim je bilo storjeno kaznivo dejanje iz prvega ali drugega
odstavka tega člena, se to motorno vozilo vzame. Motorno vozilo, ki je last druge osebe, se vzame, če je ta oseba omogočila,
dopustila ali dovolila vožnjo storilcu, za katerega je vedela ali bi
bila mogla vedeti, da nima pravice voziti.«.
113. člen
324. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Nevarna vožnja v cestnem prometu
324. člen
(1) Voznik motornega vozila, ki v cestnem prometu povzroči neposredno nevarnost za življenje ali telo kakšne osebe
s tem, da
1) vozi pod vplivom alkohola z več kot 1,10 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,52 miligrama alkohola v
litru izdihanega zraka ali vozi pod vplivom prepovedanih drog,
psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ali
2) prekorači hitrost za več kot 30 km/h od dovoljene na
območju za pešce, na območju umirjenega prometa ali na
območju omejene hitrosti ali za več kot 50 km/h od dovoljene
na cesti, ali
3) vozi predrzno ali brezobzirno ali vozi motorno vozilo, ki
ga nima pravice voziti, in pri tem:
– ne upošteva pravil o prehitevanju, prednosti ali varnostni
razdalji, ali
– na cesti, ki ima dva ali več označenih pasov za vožnjo
v eno smer, vozi po smernem vozišču, namenjenem vožnji
v nasprotni smeri, obrača ali vozi vzvratno ali poskuša tako
voziti, ali
– ne prilagodi hitrosti vožnje na nepreglednih odsekih
ceste, v križiščih, pred prehodi za pešce ali ob njih, kolesarskih
stezah ali prehodih, prehodih ceste čez železniško progo, se
kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do treh let.
(2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka iz malomarnosti, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega
leta.
(3) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega
člena za posledico prometno nesrečo z lahko telesno poškodbo ene ali več oseb, se storilec kaznuje za dejanje iz prvega
odstavka z denarno kaznijo ali zaporom od treh mesecev do
treh let in s prepovedjo vožnje motornega vozila, za dejanje iz
drugega odstavka tega člena pa z denarno kaznijo ali z zaporom do dveh let.
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(4) Če ima dejanje iz prvega odstavka tega člena za posledico prometno nesrečo s hudo telesno poškodbo ene ali več
oseb, se storilec kaznuje z zaporom do petih let in s prepovedjo
vožnje motornega vozila.
(5) Če ima dejanje iz prvega odstavka tega člena za posledico prometno nesrečo s smrtjo ene ali več oseb, se storilec
kaznuje z zaporom od enega do dvanajstih let in s prepovedjo
vožnje motornega vozila.
(6) Storilcu, ki ni imel pravice voziti motornega vozila, s
katerim je bilo storjeno kaznivo dejanje iz prvega, drugega,
tretjega, četrtega ali petega odstavka tega člena, se to motorno
vozilo vzame. Motorno vozilo, ki je last druge osebe, se vzame,
če je ta oseba omogočila, dopustila ali dovolila vožnjo storilcu,
za katerega je vedela ali bi bila mogla vedeti, da nima pravice
voziti.«.
114. člen
329. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ugrabitev zrakoplova ali plovila
329. člen
Kdor s silo ali resno grožnjo, da bo uporabil silo, prevzame nadzor nad zrakoplovom, ki leti, ali nad plovilom, ki pluje,
se kaznuje z zaporom od enega do petnajstih let.«.
115. člen
330. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Napad na varnost zračnega prometa
330. člen
(1) Kdor spravi v nevarnost let zrakoplova, tako da položi
ali prinese v zrakoplov razstrelivo ali druge podobne naprave ali
snovi, uniči ali poškoduje navigacijske naprave na zrakoplovu
ali napravi na njem kakšno drugo škodo ali daje napačna obvestila v zvezi z letom ali z napadom na posadko civilnega zrakoplova omejuje ali zmanjšuje sposobnost opravljanja dolžnosti
članov posadke, ali s kršitvijo varnostnih navodil, ki so vidno
označena ali jih potnikom posreduje vodja zrakoplova ali ostali
člani posadke, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
(2) Enako se kaznuje, kdor ogrozi varnost na letališču
tako, da s silo ali grožnjo z uporabo sile prisili osebje letališča, da prekine poslovanje v zvezi s poleti zrakoplovov, ali
z razstrelivom ali drugo podobno napravo ali snovjo uniči ali
poškoduje zrakoplov ali naprave, namenjene za varnost zračnega prometa.
(3) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega
člena za posledico smrt ene ali več oseb ali uničenje zrakoplova ali letališča, se storilec kaznuje z zaporom od treh do
petnajstih let.«.
116. člen
332. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Obremenjevanje in uničevanje okolja
332. člen
(1) Kdor s kršitvijo predpisov:
1) z izpusti, emisijami ali vnosi količin snovi ali ionizirajočega sevanja v zrak, zemljo ali vodo spravi v nevarnost življenje
ene ali več oseb ali povzroči nevarnost nastanka hude telesne
poškodbe ali dejanske škode kakovosti zraka, zemlje ali vode
ali živalim ali rastlinam;
2) zbira, prevaža, predeluje ali odstranjuje odpadke tako,
da spravi v nevarnost življenje ene ali več oseb ali povzroči
nevarnost nastanka hude telesne poškodbe ali dejanske škode
kakovosti zraka, zemlje ali vode ali živalim ali rastlinam;
3) iz 35. točke 2. člena Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov,
pošilja nezanemarljive količine odpadkov v eni pošiljki ali v več
pošiljkah, ki se zdijo povezane;

Stran

11838 /

Št.

91 / 14. 11. 2011

4) upravlja obrat, v katerem se opravlja nevarna dejavnost
ali se v njem skladiščijo nevarne snovi ali pripravki, kar bi zunaj
obrata lahko povzročilo smrt ene ali več oseb ali hudo telesno
poškodbo ali dejansko škodo kakovosti zraka, zemlje ali vode
ali živalim ali rastlinam;
5) povzroči nevarnost bistvenega poslabšanja habitata
znotraj zaščitenega območja;
6) proizvaja, uvaža, izvaža, daje na trg ali uporablja snovi,
ki tanjšajo ozonski plašč, se kaznuje z zaporom do petih let.
(2) Če ima dejanje iz točke 1), 2), 4) ali 5) prejšnjega
odstavka za posledico hudo telesno poškodbo ali dejansko
škodo kakovosti zraka, zemlje ali vode ali živalim ali rastlinam,
se storilec kaznuje z zaporom do osmih let.
(3) Če ima dejanje iz točke 1), 2) ali 4) prvega odstavka
tega člena za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec kaznuje z zaporom od enega do dvanajstih let.
(4) Če je dejanje storjeno iz malomarnosti, se storilec za
dejanje iz prvega odstavka tega člena kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do dveh let, za dejanje iz drugega odstavka
tega člena z zaporom do treh let, za dejanje iz tretjega odstavka
tega člena pa z zaporom od enega do osmih let.
(5) Če je dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka
tega člena storjeno v hudodelski družbi za izvedbo teh dejanj,
se storilec kaznuje z zaporom od enega do dvanajstih let.«.
117. člen
333. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Onesnaženje morja in voda s plovil
333. člen
(1) Kdor s kršitvijo predpisov s plovil izpusti ali odredi
izpustitev nafte, kemikalij ali drugih onesnaževal v morje, jezerske ali rečne vode in s tem onesnaži morje, vode ali obale,
se kaznuje z zaporom do petih let.
(2) Enako se kaznuje, kdor onesnažuje s ponavljajočimi
se izpusti manjšega obsega, ki v posameznem primeru ne povzročijo poslabšanja kakovosti morja, jezerske ali rečne vode, v
primeru, da gre za ponavljajoče izpuste, pa tako poslabšanje
povzročijo.
(3) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega
člena za posledico poslabšanje zdravja ljudi ali nepopravljivo
poškodbo ali uničenje voda ali obale, živalskega ali rastlinskega
sveta, se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
(4) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega
člena za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec kaznuje z
zaporom od treh do dvanajstih let.
(5) Če je dejanje storjeno iz malomarnosti, se storilec za
dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena kaznuje z
zaporom do treh let, za dejanje iz tretjega odstavka tega člena z
zaporom od šestih mesecev do petih let, za dejanje iz četrtega
odstavka tega člena pa z zaporom od enega do osmih let.
(6) Če je dejanje iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega
odstavka tega člena storjeno v hudodelski družbi za izvedbo
teh dejanj, se storilec kaznuje z zaporom od enega do dvanajstih let.«.
118. člen
334. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Protipravno ravnanje z jedrskimi ali drugimi nevarnimi
radioaktivnimi snovmi
334. člen
(1) Kdor v nasprotju s predpisi ali s tehničnimi pravili o
varnostnih ukrepih sprejema, poseduje, uporablja, prenaša,
spreminja, odlaga, zavrže, omogoča pridobitev, razširja, proizvaja, obdeluje, skladišči, prevaža, uvaža, izvaža ali odstranjuje jedrske snovi ali druge nevarne radioaktivne snovi, kar
bi lahko povzročilo smrt ali hudo telesno poškodbo ali veliko
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premoženjsko škodo ali veliko dejansko škodo na okolju, se
kaznuje z zaporom do petih let.
(2) Če ima dejanje iz prejšnjega odstavka za posledico
hudo telesno poškodbo ali veliko premoženjsko škodo ali veliko
dejansko škodo na okolju, se storilec kaznuje z zaporom od
šestih mesecev do osmih let.
(3) Če ima dejanje iz prvega odstavka tega člena za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec kaznuje z zaporom od
enega do dvanajstih let.
(4) Kdor pridobi jedrske snovi s tatvino, ropom, zatajitvijo,
poneverbo, goljufijo, zlorabo položaja ali pooblastila, grožnjo
ali uporabo sile ali drugim načinom ustrahovanja, se kaznuje z
zaporom od enega do desetih let.
(5) Kdor z dejanjem, ki je usmerjeno proti jedrskemu
objektu, ali dejanjem, ki posega v delovanje jedrskega objekta,
povzroči zaradi izpostavljenosti sevanju ali sproščanju radioaktivnih snovi hudo telesno poškodbo ali smrt ene ali več oseb,
veliko premoženjsko škodo ali veliko dejansko škodo na okolju
ali kdor povzroči nevarnost nastanka katere od navedenih posledic, se kaznuje z zaporom od enega do petnajstih let.
(6) Kdor grozi, da bo jedrske snovi uporabil tako, da bo
povzročil hudo telesno poškodbo ali smrt ene ali več oseb,
veliko premoženjsko škodo ali veliko dejansko škodo na okolju
ali da bo storil dejanje iz četrtega ali petega odstavka tega
člena zato, da bo katera koli fizična ali pravna oseba prisiljena,
da stori ali opusti katero koli dejanje, se kaznuje z zaporom do
petnajstih let.
(7) Če je dejanje storjeno iz malomarnosti, se storilec za
dejanje iz prvega odstavka tega člena kaznuje z zaporom do
treh let, za dejanje iz drugega odstavka tega člena z zaporom
od šestih mesecev do petih let, za dejanje iz tretjega odstavka
tega člena pa z zaporom od enega do osmih let.
(8) Če je bilo dejanje iz prvega, drugega, tretjega, četrtega, petega ali šestega odstavka tega člena storjeno v hudodelski združbi za izvedbo teh dejanj, se storilec kaznuje z zaporom
od enega do petnajstih let.«.
119. člen
335. člen se črta.
120. člen
V prvem odstavku 341. člena se besedi »šestih mesecev«
nadomestita z besedama »enega leta«.
V drugem odstavku se črta beseda »storilec«, besedi
»enega leta« pa nadomestita z besedama »dveh let«.
121. člen
V prvem odstavku 344. člena se beseda »petih« nadomesti z besedo »treh«.
V drugem odstavku se beseda »desetih« nadomesti z
besedo »petih«.
122. člen
V prvem odstavku 360. člena se besedilo »in 353. do«
nadomesti z besedilom »ter 354. in«.
123. člen
374. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Piratstvo
374. člen
(1) Član posadke ali potnik na plovilu ali zrakoplovu, razen
vojaške ladje ali zrakoplova ter javne ladje ali zrakoplova, ki s
kršitvijo pravil mednarodnega prava z namenom, da bi sebi ali
drugemu pridobil premoženjsko ali nepremoženjsko korist ali
drugega hudo oškodoval, na odprtem morju ali na kraju, ki ni
pod oblastjo nobene države, stori protipravno dejanje nasilja,
zadrževanja ali kakršnega koli plenjenja zoper drugo plovilo ali
zrakoplov, osebe ali stvari, ki so na njih, se kaznuje z zaporom
od enega do desetih let.
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(2) Za piratstvo iz prejšnjega odstavka se šteje tudi, če
dejanje stori član posadke vojaške ali javne ladje ali zrakoplova, ki se je protipravno uprla in prevzela oblast nad ladjo ali
zrakoplovom.
(3) Če imata dejanji iz prvega ali drugega odstavka tega
člena za posledico smrt ene ali več oseb ali veliko premoženjsko škodo, se storilec kaznuje z zaporom od petih do petnajstih
let.«.
124. člen
Za 374. členom se doda nov 374.a člen, ki se glasi:
»Kršitev omejevalnih ukrepov
374.a člen
(1) Kdor v nasprotju z omejitvami, ki so določene v predpisih o izvrševanju omejevalnih ukrepov, sprejetih na podlagi pravnih aktov in odločitev mednarodnih organizacij, ali
omejitvami, ki se v skladu s pravno ureditvijo mednarodnih
organizacij v Republiki Sloveniji uporabljajo neposredno, ponudi, proda, nakaže, prenese, menja, dostavi, uvozi, izvozi,
vnese v državo ali iznese iz nje blago, tehnologijo, denar ali
premoženje ali pri tem posreduje ali omogoči dostop do takega
blaga, tehnologije, denarja ali premoženja ali do koristi od njih
ali tega ne onemogoči ali kdor tako blago, tehnologijo, denar
ali premoženje protipravno pridobi ali hrani in si tako pridobi
veliko premoženjsko korist, se kaznuje z zaporom od šestih
mesecev do petih let.
(2) Blago, tehnologijo, denar in premoženje iz prejšnjega
odstavka se vzame.«.
125. člen
V 375. členu, ki postane prvi odstavek tega člena, se za
besedama »100. člena« dodata vejica in besedilo »prvega
odstavka 102. člena, točke 3) četrtega odstavka 103. člena,
šestega odstavka 109. člena, drugega odstavka 113. člena in
115. člena«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Vzgojni ukrep, izrečen mladoletniku, se izbriše v
enem letu od takrat, ko je bilo izvrševanje ustavljeno.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
126. člen
(1) Če je bil s pravnomočno odločbo pred uveljavitvijo
tega zakona izrečen varnostni ukrep obveznega psihiatričnega
zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu, sme ta trajati
največ pet let.
(2) Če varnostni ukrep iz prejšnjega odstavka ob uveljaviti
tega zakona traja več kot pet let, ga pristojno sodišče po uradni dolžnosti takoj ustavi in o tem obvesti zdravstveni zavod,
v katerem se ukrep izvaja, pristojni center za socialno delo,
zakonitega zastopnika in najbližje osebe obsojenca po zakonu,
ki ureja duševno zdravje.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka zdravstveni zavod, v
katerem se ukrep izvaja, po uradni dolžnosti izvede postopek,
ki ga zakon, ki ureja duševno zdravje, določa za sprejem na
zdravljenje brez privolitve v nujnih primerih.
(4) Do objave odredbe ministra, pristojnega za zdravje,
s soglasjem ministra, pristojnega za pravosodje, v Uradnem
listu Republike Slovenije, da so izpolnjeni pogoji za zdravljenje
in varstvo v forenzičnem psihiatričnem oddelku zdravstvenega
zavoda, ki ustreza posebnim varnostnim pogojem, se ukrep iz
70.a člena zakonika izvaja v zdravstvenih zavodih, v katerih se
je izvajal pred uveljavitvijo tega zakona.
127. člen
(1) Do uskladitve določb Zakon o izvrševanju kazenskih
sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 40/09, v nadaljnjem besedilu ZIKS-1) z določbami
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spremenjenega in dopolnjenega 86. člena zakonika sodišče
na podlagi tega zakona pošlje izvršljivo sodbo o izvršitvi kazni
zapora s hišnim zaporom tudi zavodu za prestajanje kazni, v
katerega bi bil obsojenec sicer napoten, ter policijski postaji na
območju, kjer se izvaja hišni zapor. Zavodu se posredujejo tudi
vse odločbe in obvestila o izvajanju hišnega zapora.
(2) Do spremembe ZIKS-1 se za namene izvršitve kazni
zapora s hišnim zaporom za poziv obsojencu na prestajanje,
odložitev izvršitve ter za nastop hišnega zapora smiselno uporabljajo določbe ZIKS-1, ki veljajo za kazen zapora. Zavod za
prestajanje kazni, v katerega bi bil obsojenec sicer napoten, na
dan, ki je določen za nastop hišnega zapora, opravi dejanja iz
prvega odstavka 29. člena ZIKS-1. Začetek prestajanja hišnega
zapora se šteje od dneva, ko so bila ta dejanja opravljena.
(3) Za namene izvršitve kazni zapora s hišnim zaporom
zavod iz prejšnjega odstavka upravlja zbirke osebnih podatkov
iz 31., 32., 33., 35., 37., 38., 39. in 40. člena ZIKS-1, ki se nanašajo na obsojence na prestajanju kazni zapora v zavodih, in
obdeluje osebne podatke obsojencev v hišnem zaporu v zbirkah podatkov na način, da ustrezno navede, da se obdelujejo
osebni podatki obsojencev v hišnem zaporu. Osebne podatke
obsojencev v hišnem zaporu se obdeluje ločeno od osebnih
podatkov drugih obsojencev.
(4) Do uskladitve določb ZIKS-1 z določbo spremenjenega sedmega, osmega in novega devetega odstavka 88. člena
zakonika o pogojnem odpustu obsojenca iz hišnega zapora in o
postavitvi obsojenca na pogojnem odpustu pod varstveno nadzorstvo, določitvi svetovalca, ki opravlja varstveno nadzorstvo,
ter o določitvi nalog v okviru varstvenega nadzorstva, odloča
komisija za pogojni odpust po ZIKS-1.
(5) Za potrebe odločanja o pogojnem odpustu iz prejšnjega odstavka lahko komisija za pogojni odpust brez soglasja
obsojenca:
– pridobi podatke, ki jih po ZIKS-1 za potrebe odločanja
o pogojnem odpustu brez soglasja obsojenca lahko pridobi
zavod, in
– od sodišča in policije pridobi podatke o morebitnih kršitvah pravil, ki jih je sodišče določilo glede izvrševanja hišnega
zapora.
(6) Minister, pristojen za pravosodje, v enem mesecu po
uveljavitvi tega zakona uskladi določbe Pravilnika o izvrševanju
dela v splošno korist (Uradni list RS, št. 109/08) s spremenjenim 86. in dopolnjenim 87. členom zakonika.
(7) Minister, pristojen za pravosodje, v enem mesecu po
uveljavitvi tega zakona uskladi določbe Pravilnika o izvrševanju
varstvenega nadzorstva (Uradni list RS, št. 85/09) s spremenjenim 86., dopolnjenim 87. ter spremenjenim in dopolnjenim
88. členom zakonika.
128. člen
(1) Določbi novega tretjega odstavka 135. člena in četrtega odstavka 246. člena zakonika se uporabljata za kazniva
dejanja, storjena po uveljavitvi tega zakona.
(2) Za kazniva dejanja iz 135. in 146. člena zakonika, storjena pred uveljavitvijo tega zakona, se glede načina pregona
uporabljajo določbe zakonika, ki so veljale pred uveljavitvijo
tega zakona.
129. člen
Ta zakon začne veljati šest mesecev po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 713-01/11-11/43
Ljubljana, dne 2. novembra 2011
EPA 1893-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Ljubo Germič l.r.
Predsednik
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o kazenskem postopku (ZKP-K)

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 kazenskem postopku
(ZKP-K)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o kazenskem postopku (ZKP-K), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 2. novembra 2011.
Št. 003-02-9/2011-15
Ljubljana, dne 10. novembra 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O KAZENSKEM POSTOPKU (ZKP-K)
1. člen
V Zakonu o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/07
– uradno prečiščeno besedilo, 102/07 – ZSKZDČEU, 23/08 –
ZBPP-B , 68/08, 77/09 in 29/10 – odločba US) se 3. člen
spremeni tako, da besedilo tega člena postane prvi odstavek
tega člena.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Sodišče sme obsoditi obdolženca samo, če je prepričano o njegovi krivdi.«.
2. člen
V 4. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če si osumljenec, ki mu je vzeta prostost, glede na
svoje premoženjske razmere ne more zagotoviti zagovornika
sam, mu ga na njegovo zahtevo in stroške države postavi
policija, če je to v interesu pravičnosti. Postavljeni zagovornik
opravlja to dolžnost tudi v postopku po 204.a členu tega zakona in v kazenskem postopku zoper obdolženca, pod enakimi
pogoji kot zagovornik, ki ga postavi sodišče.«.
3. člen
V 20. členu se črta beseda »ta« pred besedo »zakon«.
4. člen
V prvem odstavku 25. člena se za točko 1) doda nova 1.a)
točka, ki se glasi:
»1.a) sodi sodnik posameznik pri okrožnem sodišču o
kaznivih dejanjih iz prejšnje točke v primeru iz 2. točke drugega
odstavka 285.f člena tega zakona;«.
V točki 3) se črta točka b).
V petem odstavku se za prvim stavkom doda nov drugi
stavek, ki se glasi: »Predsednik sodišča lahko z letnim razporedom pooblasti drugega sodnika tega sodišča za odločanje o zadevah določene vrste, za katere je pristojen po tem zakonu.«.
Sedmi odstavek se črta.
Dosedanji osmi odstavek postane sedmi odstavek.
5. člen
39. člen se spremeni tako, da se glasi:
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»39. člen
(1) Sodnik oziroma sodnik porotnik ne sme opravljati
sodniške dolžnosti:
1. če je s kaznivim dejanjem oškodovan;
2. če je ali je bil z obdolžencem, njegovim zagovornikom,
tožilcem ali oškodovancem, njegovim zakonitim zastopnikom
ali pooblaščencem v zakonski zvezi ali zunajzakonski skupnosti ali v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do kateregakoli kolena,
v stranski vrsti do četrtega kolena ali v svaštvu do drugega
kolena;
3. če je ali je bil z obdolžencem, njegovim zagovornikom,
tožilcem ali oškodovancem v razmerju skrbnika, oskrbovanca,
posvojitelja, posvojenca, rejnika ali rejenca;
4. če je v isti kazenski zadevi sodeloval kot tožilec, zagovornik, zakoniti zastopnik ali pooblaščenec oškodovanca
oziroma tožilca, ali če bil zaslišan kot priča ali kot izvedenec;
5. če je v isti kazenski zadevi sodeloval pri izdaji odločbe
nižjega sodišča ali je pri istem sodišču sodeloval pri izdaji
odločbe, ki se izpodbija s pritožbo ali z zahtevo za varstvo
zakonitosti;
6. če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi
nepristranskosti.
(2) Sodnik oziroma sodnik porotnik ne sme odločati o
obtožbi oziroma o pritožbi ali izrednem pravnem sredstvu zoper
odločbo s katero je bilo odločeno o obtožbi:
1. če je v isti kazenski zadevi opravljal preiskovalna dejanja, ali je sodeloval pri odločanju o ugovoru zoper obtožnico
oziroma o zahtevi predsednika senata po 271. ali 284. členu
tega zakona, ali če je kot sodnik za mladoletnike vodil pripravljalni postopek in je bil podan predlog za kaznovanje;
2. če se je v postopku pri odločanju o kateremkoli vprašanju seznanil z dokazom, ki se mora po določbah tega zakona
izločiti iz spisov (83. člen) razen, če vsebina dokaza očitno ni
takšna, da bi lahko vplivala na njegovo odločitev;
3. če je izdal sklep, da se priznanje obdolženca zavrne
(drugi odstavek 285.c člena) oziroma sklep, da se sporazum o
priznanju krivde zavrne (450.c člen).«.
6. člen
V prvem odstavku 40. člena se besedilo »iz 1. do 4. ali
5. točke« nadomesti z besedilom »iz 1. do 5. točke prvega
odstavka ter 1. ali 3. točke drugega odstavka«, besedilo »iz
4.a ali 6. točke« pa z besedilom »iz 6. točke prvega odstavka
ali iz 2. točke drugega odstavka«.
7. člen
V drugem odstavku 41. člena se besedilo »iz 4.a ali iz
6. točke« nadomesti z besedilom »iz 6. točke prvega odstavka
ali iz 2. točke drugega odstavka«.
8. člen
V prvem odstavku 44. člena se besedilo »po 4.a ali 6. točki« nadomesti z besedilom »po 6. točki prvega odstavka ali
2. točki drugega odstavka«.
V drugem odstavku se v prvem stavku črtajo besede »in
pomočnika državnega tožilca«, v drugem stavku tega odstavka
se besedilo »vodja neposredno višjega državnega tožilstva«
nadomesti z besedilom »generalni državni tožilec«, v tretjem
stavku pa se črtata besedi »Republike Slovenije«.
9. člen
V tretjem odstavku 65. člena se beseda »otroka« nadomesti z besedama »mladoletne osebe«.
10. člen
V tretjem odstavku 70. člena se na koncu besedila črta
pika in doda besedilo »in v drugih primerih, določenih v tem
zakonu.«
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11. člen
V drugem odstavku 83. člena se zadnji stavek spremeni
tako, da se glasi: »Stranke smejo zahtevati izločitev zapisnikov
in drugih dokazov do konca predobravnavnega naroka, če tega
naroka ni bilo, pa do začetka glavne obravnave, kasneje pa
samo pod pogojem iz 4. točke tretjega odstavka 285.a člena
tega zakona.«
V tretjem odstavku se za besedama »Zoper sklep« dodajo
besede »preiskovalnega sodnika oziroma sodnika posameznika«, na koncu pa doda nov drugi stavek, ki se glasi: »O pritožbi
odloča sodišče druge stopnje.«
12. člen
Deveti odstavek 84. člena se črta.
13. člen
V drugem odstavku 92. člena se v točki 1) črta besedilo
»ali po policistih v statusu pooblaščenih uradnih oseb«.
V tretjem odstavku se črta besedilo »in iz 1. točke drugega odstavka tega člena glede vročanja pisanj po policistih v
statusu pooblaščenih uradnih oseb«.
14. člen
V prvem odstavku 111. člena se črta besedilo »po določbah, ki veljajo za izvršilni postopek,« ter besedi »in tretjega«.
15. člen
V prvem odstavku 117. člena se v drugem stavku za
besedo »organu« postavi pika, ostalo besedilo tega odstavka
pa črta.
16. člen
Prvi odstavek 129. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Sodba postane pravnomočna, če se ne more izpodbijati s pritožbo. Če je bila zoper sodbo vložena pritožba, nastopi
pravnomočnost z dnem, ko sodišče prve stopnje prejme spise
z overjenimi prepisi sodbe sodišča druge stopnje. Če je sodišče
druge stopnje odločitev o pritožbi, sprejeto po opravljeni obravnavi ali seji senata, o kateri so bili v redu obveščeni tožilec,
obdolženec in zagovornik, razglasilo, nastopi pravnomočnost
z dnem razglasitve sodbe.«.
17. člen
Za 129. členom se doda nov 129.a člen, ki se glasi:
»129.a člen
(1) O predlogu za izvršitev kazni zapora tako, da obsojenec med prestajanjem kazni v določenih dnevih prebiva doma,
nadomestitvi kazni zapora s hišnim zaporom, nadomestitvi
kazni zapora ali denarne kazni z delom v splošno korist in o
izvršitvi denarne kazni s plačilom v obrokih, odloči s sklepom
predsednik senata oziroma sodnik posameznik sodišča, ki je
izdalo sodbo na prvi stopnji.
(2) Predlog iz prejšnjega odstavka lahko v petnajstih dneh
po pravnomočnosti sodbe vloži obsojenec, njegov zagovornik
ali oseba iz drugega odstavka 367. člena tega zakona (predlagatelj).
(3) Sodnik zavrže predlog, če je prepozen, nedovoljen ali
če so v predlogu navedeni razlogi očitno neutemeljeni, sicer pa
odredi, da se raziščejo dejstva in preskrbijo dokazi, na katere
se sklicuje predlog, po potrebi pa sme razpisati narok. Če obsojenec na narok ne pride se šteje, da je predlog umaknil.
(4) Zoper sklep o predlogu iz prvega odstavka tega člena
se lahko pritoži predlagatelj in državni tožilec.
(5) Določbe prejšnjih odstavkov tega člena se smiselno
uporabljajo tudi za odločanje o izvršitvi kazni zaradi kršitve pravil hišnega zapora ali zaradi kršitve obveznosti iz dela v splošno
korist in za odločanje o načinu izvrševanja hišnega zapora in
dela v splošno korist.
(6) O odreditvi takojšnjega plačila denarne kazni zaradi
zamude s plačilom posameznega obroka odloči s sklepom,
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o spremembi denarne kazni, ki se ne da niti prisilno izterjati v
kazen zapora, pa odloči s sodbo predsednik senata oziroma
sodnik posameznik sodišča, ki je na prvi stopnji izreklo denarno
kazen.«.
18. člen
V tretjem odstavku 140. člena se besede »višjega državnega tožilca« nadomesti z besedami »Vrhovno državno
tožilstvo«.
19. člen
Za 143. členom se doda nov 143.a člen, ki se glasi:
»143.a člen
(1) Vsak posameznik ali pravna oseba, ki zaradi obveznosti ali pravice, določene z zakonom, ali če je to nujno potrebno
zaradi zaposlitve, potrebuje dokazilo, da ni v kazenskem postopku za kazniva dejanja, za katera se storilec preganja po
uradni dolžnosti, ima pravico, da brezplačno pridobi potrdilo
od sodišča, ali je zabeležen podatek o kazenskem postopku
glede njega.
(2) Potrdilo iz prejšnjega odstavka mora ne glede na določbe tega zakona o krajevni pristojnosti izdati vsako sodišče
prve stopnje s splošno pristojnostjo v Republiki Sloveniji, tako,
da iz informacijskega sistema za spremljanje kazenskih postopkov v Republiki Sloveniji ali druge dokumentacije sodstva
izpiše, da posameznik ali pravna oseba nista v kazenskem
postopku za kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po
uradni dolžnosti oziroma izpiše, da sta v kazenskem postopku.
V potrdilu, da je posameznik ali pravna oseba v kazenskem
postopku, se navede določeno kaznivo dejanje le, če njegovo
navedbo ali navedbo vrste kaznivega dejanja zahteva drug
zakon, drugače se navede le, da gre za kaznivo dejanje, za
katero se storilec preganja po uradni dolžnosti.
(3) Posameznik se za potrebe pridobitve potrdila iz prvega
odstavka tega člena osebno izkaže s svojim veljavnim osebnim dokumentom, iz katerega je mogoče nedvoumno ugotoviti
njegovo istovetnost, za pravno osebo pa pridobi potrdilo njen
zakoniti zastopnik, ki se osebno izkaže z ustrezno listino o
zakonitem zastopanju ter z njegovim veljavnim osebnim dokumentom, iz katerega je mogoče nedvoumno ugotoviti njegovo
istovetnost.
(4) Posamezniki ali pravne osebe prevzamejo potrdilo
osebno, s ponovnim ugotavljanjem istovetnosti po pravilih iz
prejšnjega odstavka. Posamezniki in pravne osebe lahko prejmejo po dogovoru potrdilo tudi kot priporočeno poštno pošiljko.
Sodišče mora ob vsaki izdaji potrdila zabeležiti pravno podlago,
po kateri ga je izdalo, pisno izjavo posameznika ali zakonitega
zastopnika, da potrebuje potrdilo in za kateri namen v skladu
s prvim odstavkom tega člena ter preveriti v vlogi navedeno
vrsto, številko in datum izdaje veljavnega osebnega dokumenta
iz prejšnjega odstavka. Delodajalci in druge osebe lahko pridobijo potrdilo, ali je zoper njihovega delavca ali drugo osebo,
s katero so ali bodo v pravnem razmerju, uveden kazenski postopek, le, če imajo za to izrecno pisno privolitev posameznika
oziroma pravne osebe, na katero se ti podatki nanašajo, ali če
je tako izrecno določeno v zakonu.
(5) Izjemoma, če je to nujno zaradi učinkovitega ali takojšnjega zavarovanja pravic ali uveljavljanja obveznosti posameznikov ali pravnih oseb, ki delujejo v drugih državah ali
sodelujejo, hočejo sodelovati ali delajo za mednarodno organizacijo, lahko diplomatsko-konzularna predstavništva Republike
Slovenije ali diplomatsko-konzularna predstavništva, ki zastopajo Republiko Slovenijo, potrdilo pridobijo s smiselno uporabo
določb prejšnjih odstavkov tega člena.«.
20. člen
V četrtem odstavku 149.a člena se v 2. točki besedilo
»ogrožanja varnosti« nadomesti z besedilom »grožnje«, besedilo »uvoza in izvoza radioaktivnih snovi po 334. členu« pa z
besedilom »onesnaženja morja in voda z ladij po 333. členu«.
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Za trinajstim odstavkom se doda nov štirinajsti odstavek,
ki se glasi:
»(14) Če gre za kazniva dejanja iz četrtega odstavka tega
člena, za katera se storilec preganja na zasebno tožbo, lahko
oškodovanec policiji oziroma državnemu tožilcu poda pobudo
za vložitev pisnega predloga za dovolitev oziroma odreditev
ukrepov iz prejšnjih odstavkov in se seznani s poročili o njihovem izvajanju in pridobljenimi podatki, ki se nanašajo na
kaznivo dejanje, ki je bilo podlaga za odreditev ukrepov.«.
21. člen
V prvem odstavku 149.b člena se črtajo besede »elektronskega komunikacijskega omrežja«, beseda »mu« pa nadomesti z besedama »pristojnemu organu«.
V tretjem odstavku se za besedo »operaterja« se črtajo
besede »elektronskega komunikacijskega omrežja«.
V četrtem odstavku se črtajo besede »elektronskih komunikacij«, besedi »preiskovalnemu sodniku« se nadomestita z
besedama »pristojnemu organu«.
22. člen
V drugem odstavku 150. člena se v 2. točki za besedama
»134. členu« doda vejica in besedilo »pridobivanja oseb, mlajših od petnajst let, za spolne namene po 173.a členu, zlorabe
prostitucije po 175. členu«, za besedama »250. členu« se
doda vejica in besedilo »oškodovanja javnih sredstev po 257.a
členu«, besedilo »povzročitve nevarnosti z jedrskimi snovmi
po tretjem odstavku 316. člena« pa se nadomesti z besedilom
»protipravnega ravnanja z jedrskimi ali drugimi nevarnimi radioaktivnimi snovmi po 334. členu«.
23. člen
V prvem odstavku 156. člena se besedilo »ali hranilno
kreditni službi« nadomesti z vejico in besedilom »plačilni instituciji ali družbi za izdajo elektronskega denarja«.
V drugem odstavku se besedilo »ali hranilno kreditna
služba« nadomesti z vejico in besedilom »plačilna institucija
ali družba za izdajo elektronskega denarja«.
V tretjem odstavku se besedilo »ali hranilno kreditni službi« nadomesti z vejico in besedilom »plačilni instituciji ali družbi
za izdajo elektronskega denarja«, besedilo »ali hranilno kreditna služba« pa z vejico in besedilom »plačilna institucija ali
družba za izdajo elektronskega denarja«.
Za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Če so podani razlogi za sum, da je bilo storjeno
oziroma da se pripravlja kaznivo dejanje, za katero se storilec
preganja po uradni dolžnosti in je za odkritje tega kaznivega
dejanja ali storilca potrebno pridobiti podatke o imetniku ali
pooblaščencu določenega plačilnega računa, hranilne vloge
ali denarnega depozita, najemniku ali pooblaščencu sefa ter
o času, v katerem so bili oziroma so v uporabi, lahko policija
od banke, hranilnice, plačilne institucije ali družbe za izdajo
elektronskega denarja zahteva, da ji na njeno pisno zahtevo,
tudi brez privolitve posameznika, na katerega se ti podatki
nanašajo, brez odlašanja sporoči te podatke.«.
Dosedanji peti odstavek, ki postane šesti odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»(6) Banka, hranilnica, plačilna institucija ali družba za
izdajo elektronskega denarja svoji stranki ali tretji osebi ne
sme razkriti, da je ali da bo podatke in dokumentacijo poslala
preiskovalnemu sodniku ali policiji (prejšnji odstavek).«.
24. člen
V petem odstavku 157. člena se na koncu doda besedilo:
»Če pridržane osebe, ki je na misiji v tujini, zaradi oddaljenosti
ali drugih izjemnih objektivnih razlogov ni mogoče brez odlašanja privesti k preiskovalnemu sodniku, ki je pristojen po prvem
odstavku 29. člena tega zakona, se o tem takoj obvesti osebo,
ki ji je vzeta prostost in državnega tožilca, ob privedbi pa je
potrebno pisno obrazložiti zamudo.«.
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25. člen
V prvem odstavku 160.a člena se za besedo »policije«
doda besedilo »delo z zakonom določenega pristojnega organa
v ministrstvu, pristojnem za obrambo (158. člen),«.
26. člen
V prvem odstavku 162. člena se v 4) točki pika nadomesti
s podpičjem in dodajo nova 5) do 7) točka, ki se glasijo:
»5) zdravljenje v ustreznem zdravstvenem zavodu;
6) obiskovanje ustrezne psihološke ali druge posvetovalnice;
7) upoštevanje prepovedi približevanja žrtvi, kakšni drugi
osebi ali dostopa na posamezne kraje.«.
V drugem odstavku se za besedama »187. člena,« doda
besedilo »nasilja v družini po drugem in četrtem odstavku
191. člena, zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja po drugem odstavku 192. člena,« besede »poneverbe in
neupravičene uporabe tujega premoženja po prvem odstavku
209. člena« se črtajo, besedilo »izdaje nekritega čeka in zlorabe bančne ali kreditne kartice po prvem in« pa se nadomesti z
besedilom »zlorabe negotovinskega plačilnega sredstva po«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Če osumljenec v roku, ki ga določi državni tožilec,
izpolni nalogo in povrne stroške, se ovadba zavrže.«.
Za petim odstavkom se dodata nov šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»(6) S splošnimi navodili, ki jih izda generalni državni tožilec, se določijo povračilo stroškov odloženega pregona, način
in roki izvršitve nalog iz prvega odstavka tega člena, nadzor
nad izvajanjem ter podrobneje opredelijo posebne okoliščine
iz drugega odstavka tega člena, ki vplivajo na odločitev državnega tožilca o odložitvi kazenskega pregona.
(7) Glede stroškov, ki nastanejo v postopku odločanja o
odloženem pregonu in bremenijo državno tožilstvo, se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o stroških kazenskega
postopka. Stroški izvrševanja nalog iz prvega odstavka tega
člena niso stroški kazenskega postopka.«.
27. člen
V drugem odstavku 163.a člena se za besedilom »(161.a
člen)« doda besedilo »ali naj sklene sporazum o priznanju
krivde«.
28. člen
V šestem odstavku 170. člena se na začetku prvega stavka črta beseda »če« in doda besedilo: »Če je državni tožilec z
obdolžencem sklenil sporazum o priznanju krivde ali če«.
29. člen
V šestem odstavku 178. člena se besede »višjega državnega tožilca« nadomesti z besedami »Vrhovno državno
tožilstvo«.
30. člen
V četrtem odstavku 184. člena se besede »višjega državnega tožilca« nadomesti z besedami »Vrhovno državno
tožilstvo«.
31. člen
V prvem odstavku 202. člena se doda nov stavek, ki se
glasi »Predloga za odreditev in podaljšanje pripora morata biti
obrazložena«.
32. člen
V drugem odstavku 205. člena se četrti in peti stavek nadomestita z novim besedilom, ki se glasi: »Sklep o podaljšanju
pripora izda sodišče na predlog državnega tožilca, ki mora
predlog vložiti najmanj 5 dni pred iztekom pripora. S predlogom
mora biti brez odlašanja seznanjen obdolženec in njegov zagovornik, ki se lahko v roku 24 ur od prejema obvestila izjavita
o navedbah v predlogu. Obdolženec in zagovornik se lahko s
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predlogom seznanita in se izjavita o navedbah na posebnem
naroku.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»(3) Preiskovalni sodnik predlog za podaljšanje pripora
skupaj s spisi predloži senatu pristojnega sodišča s pojasnilom,
katera procesna dejanja še namerava opraviti med preiskavo
oziroma o predvidenem času zaključka preiskave.«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se besedilo »prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom
»drugega odstavka tega člena«.
33. člen
V prvem odstavku 207. člena se prvi stavek spremeni
tako, da se glasi: »Če ni v tem zakonu drugače določeno (tretji
odstavek 272. člena), odloča o priporu po vložitvi obtožnice do
izreka sodbe sodišča prve stopnje senat.«.
V drugem odstavku se besedilo »s katerim pripor podaljša
ali odpravi« nadomesti z besedilom »s katerim ugotovi, da so
razlogi za pripor še podani, ali pa pripor odpravi.«.
34. člen
211. člen se spremeni, tako da se glasi:
»211. člen
(1) Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih
sankcij za namene zakonitega in pravilnega izvrševanja pripora ter zaradi varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin
pripornikov upravlja za posamezni zavod za prestajanje kazni
zapora zbirko osebnih podatkov o pripornikih ter obdeluje podatke iz nje.
(2) Zbirka podatkov iz prejšnjega odstavka obsega:
1. podatke o identiteti pripornika in o njegovem osebnem
stanju:
– ime in priimek ter morebitni vzdevek;
– datum in kraj rojstva;
– podatke o prebivališču;
– enotno matično številko občana;
– davčno številko;
– osebno fotografijo;
– prstne odtise;
– osnovni osebni opis;
– podatki o družinskih razmerah;
– podatki o državljanstvu;
– podatki o splošnem zdravstvenem stanju ob sprejemu
v pripor in morebitni invalidnosti;
– podatki o zakonitem zastopniku;
2. podatke o sklepu o priporu:
– naziv sodišča, ki je odredilo pripor;
– opravilno številko in datum izdaje sklepa;
– kaznivo dejanje, ki ga je obdolžen;
– zakonske razloge za pripor;
3. podatke o delu, ki ga odpravlja med priporom:
– vrsta dela, ki ga opravlja;
– delovno mesto, na katerega je razporejen;
– trajanje dela in odsotnosti iz dela;
– plačilo, prejeto za opravljeno delo;
4. podatke o sprejemu v pripor, trajanju, podaljšanju oziroma odpravi pripora:
– datum in uro sprejema v pripor;
– ura, ko je bil priporniku vročen sklep;
– podatki o sklepu o podaljšanju pripora;
– podatki o sklepu o odpravi pripora;
– datum in ura izpustitve iz pripora;
5. podatke o obnašanju pripornika in disciplinskih ukrepih:
– podatki o osebnosti in vedenju pripornika;
– podatki, pomembni za izdelavo varnostne ocene in za
varnost pripornika;
– vrsta disciplinskega prestopka;
– vrsta disciplinske kazni;
– trajanje disciplinske kazni.
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(3) Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih
sankcij zbira osebne podatke za zbirke podatkov o pripornikih
iz 1. do 5. točke prejšnjega odstavka neposredno od pripornika, na katerega se nanašajo, od drugih oseb pa le na podlagi
pripornikove pisne privolitve. Ne glede na določbo prejšnjega
stavka se podatki o priporniku, kadar je to mogoče, zbirajo
pri pravosodnih organih, policiji in drugih državnih organih ter
javnih zavodih.
(4) Podatki iz zbirke podatkov se shranjujejo in uporabljajo, dokler traja pripor; po odpravi pripora se podatki arhivirajo
in se hranijo deset let na Upravi Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, nato pa se brišejo.
(5) Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih
sankcij kot upravljavec zbirke podatkov o pripornikih iz drugega odstavka tega člena posreduje uporabnikom podatke iz te
zbirke, če jih v skladu z zakonom potrebujejo za odločanje v
postopkih ali na podlagi pisne privolitve ali zahteve posameznika, na katerega se podatki nanašajo.«.
35. člen
Za 211. členom se doda nov 211.a člen, ki se glasi:
»211.a člen
(1) Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih
sankcij za namene zakonitega in pravilnega izvrševanja pripora ter varnosti v priporu, zaradi varstva človekovih pravic in
temeljnih svoboščin pripornikov, nadzorov, izvrševanja odločb
sodišč ter sodelovanja s policijo in državnim tožilstvom v skladu
z zakonom, upravlja za vse zavode za prestajanje kazni zapora
Centralno evidenco pripornikov Republike Slovenije in obdeluje
podatke v njej.
(2) Centralna evidenca pripornikov Republike Slovenije
vsebuje podatke iz zbirke podatkov o pripornikih iz drugega
odstavka 211. člena.
(3) Evidenca se vodi s sredstvi informacijske tehnologije.
(4) Zaradi zagotavljanja točnosti in ažurnost podatkov v
evidenci Upravi Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih
sankcij upravljavci zbirke podatkov Centralnega registra prebivalstva, evidenc Davčne uprave in Zavoda za zdravstveno
zavarovanje ter podatkov o socialnih transferjih brezplačno
posredujejo potrebne podatke, oziroma ji omogočijo neposreden elektronski dostop do podatkov na način, da jih lahko
vpogleda, prepiše, izpiše ali kopira. Uprava podatke pridobiva
oziroma dostopa v register in evidence z navedbo osebnega
imena in naslova prebivališča pripornika, navedbo pravne podlage in namena dostopa ter opravilne številke zadeve ali istih
povezovalnih znakov.
(5) Podatki iz evidence se shranjujejo in uporabljajo, dokler traja pripor; po odpravi pripora se podatki arhivirajo in se
hranijo deset let pri Upravi Republike Slovenije za izvrševanje
kazenskih sankcij, nato pa se brišejo.
(6) Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih
sankcij kot upravljavec evidence iz drugega odstavka tega
člena posreduje uporabnikom podatke iz te zbirke, če jih v
skladu z zakonom potrebujejo za odločanje v postopkih ali na
podlagi pisne privolitve ali zahteve posameznika, na katerega
se podatki nanašajo.
(7) Minister, pristojen za pravosodje, na predlog generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za izvrševanje
kazenskih sankcij predpiše podrobnejša pravila o upravljanju
ter o obdelavi podatkov v Centralni evidenci pripornikov Republike Slovenije.«.
36. člen
V prvem odstavku 227. člena se besedilo »dekliški priimek matere« nadomesti z besedilom »tudi prejšnje osebno
ime, če je bilo spremenjeno«, besedilo »ali je bil vojak, kje in
kdaj,« pa se črta.
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37. člen
Za 235. členom se dodata nov 235.a in 235.b člen, ki se
glasita:
»235.a člen
(1) Če predstojnik pristojnega organa (predstojnik), ki je
prejel obrazloženo zahtevo sodišča za odvezo dolžnosti varovanja tajnosti priče iz 1. točke 235. člena tega zakona (priča),
meni, da odveza deloma ali v celoti ni mogoča, ker bi razkritje
tajnosti podatkov resno ogrozilo življenje ali osebno varnost
take priče ali posameznika, ki je sodeloval s pristojnim organom, ali njunega bližnjega ali državno varnost ali učinkovitost
taktike in metod dela pristojnega organa ali so podani drugi
zakonski razlogi ali ustavno ali zakonsko varovani interesi ali
pravice, mora najkasneje v petnajstih dneh po prejemu zahteve o tem posredovati obrazloženo pisno mnenje predsedniku
višjega sodišča (predsednik), v katerega območje sodi sodišče,
ki je podalo zahtevo.
(2) Predstojnik mora predsedniku omogočiti seznanitev
z vsemi podatki, za katere meni, da ne dopuščajo odveze
dolžnosti varovanja tajnosti. Če se predstojnik sklicuje na posebne razloge varovanja tajnosti, mora predsedniku omogočiti
seznanitev s tajnimi podatki v prostorih, na način in v času, ki
jih določi predstojnik.
(3) Predsednik obvesti stranke in zagovornika o uvedbi
postopka po tem členu in o mnenju predstojnika pristojnega
organa ter jim omogoči, da se v pisni vlogi v treh dneh izjavijo
o utemeljenosti razlogov varovanja tajnosti.
(4) Predsednik pri odločanju o odvezi dolžnosti varovanja
tajnosti presodi, ali zahteve spoštovanja jamstev v kazenskem
postopku prevladajo nad razlogi, da se tajnost ne razkrije. Pri
odločanju ni vezan na razloge, ki jih navaja predstojnik, in je
dolžan upoštevati tudi druge pomembne razloge, ki narekujejo,
da se tajnost ne razkrije. Za odločanje predsednik smiselno
uporablja peti odstavek 240.a člena tega zakona.
(5) Če odredi, da se pričo odveže dolžnosti varovanja
tajnosti, predsednik v sklepu po uradni dolžnosti določi obseg
in pogoje razkritja tajnosti ter s smiselno uporabo določb prvega odstavka 240.a člena tega zakona tudi morebitne zaščitne
ukrepe.
(6) Zoper sklep predsednika, da se priča odveže ali da se
ne odveže dolžnosti varovanja tajnosti, smejo stranke in zagovornik vložiti pritožbo v treh dneh od vročitve prepisa sklepa.
O pritožbi odloči predsednik vrhovnega sodišča s smiselno
uporabo določb tega člena.
235.b člen
(1) Če je treba v kazenskem postopku zaslišati pričo, glede katere je odrejen zaščitni ukrep po določbi petega odstavka
235.a člena tega zakona, se preiskovalni sodnik, sodnik posameznik oziroma predsednik senata seznanijo z nujno potrebnimi podatki, ki se nanašajo na identiteto priče, z vpogledom
v spis pri predsedniku sodišča iz prvega odstavka 235.a člena
tega zakona ali pa preizkus njene istovetnosti opravijo z njegovo pomočjo ob smiselni uporabi šestega odstavka 240.a člena
tega zakona.
(2) Sodnik med zaslišanjem priče iz prvega odstavka tega
člena prepove vprašanja, pri katerih bi lahko odgovori nanje
razkrili tajnost, ki so jo dolžni varovati, v večjem obsegu od
dovoljenega.«.
38. člen
V tretjem odstavku 240. člena se beseda »starost« nadomesti z besedilom »dan, mesec in leto rojstva«. Na koncu
drugega stavka se črta pika in doda besedilo »oziroma naslova
zaposlitve.«. Tretji stavek se spremeni tako, da se glasi: »Policist oziroma pooblaščena oseba drugega državnega organa,
ki ima pooblastila policije, ki nastopa kot priča, lahko namesto
prebivališča pove naslov in naziv enote, ki ji pripada, osebe,
navedene v 5. točki prvega odstavka 236. člena tega zakona
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pa naslov in naziv zaposlitve, če so vabljene kot priče zaradi
svojega dela.«.
39. člen
V prvem odstavku 269. člena se točka 6) spremeni tako,
da se glasi:
»6) obrazložitev, v kateri so navedena dejstva, ki se bodo
dokazovala z izvedbo predlaganih dokazov in stališče tožilca
o navedbah obrambe.«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
»(2) Državni tožilec lahko v obtožnici predlaga vrsto in
višino kazni, ki naj se izreče obdolžencu, če bo, ko se prvič
izjavi o obtožbi, priznal krivdo; predlaga lahko omiljeno kazen,
način izvršitve kazni in namesto kazni opozorilno sankcijo, vse
pod pogoji in v mejah, ki jih določa kazenski zakon.«.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti
odstavek.
40. člen
V prvem odstavku 272. člena se črta besedilo »ali naj se
obdolženec izpusti«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če je obdolženec v priporu in je v obtožnici predlagano naj se pripor podaljša, ga sodišče pouči, da lahko v roku
24 ur poda odgovor na predlog. Senat iz prejšnjega odstavka
o predlogu odloči v roku treh dni od prejema odgovora oziroma
izteka roka za odgovor in izda sklep, s katerim pripor podaljša
ali odpravi.«.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Če je obdolženec v priporu in ob vložitvi obtožnice
ni predlagano, naj se pripor podaljša, predsednik senata brez
odlašanja izda sklep o odpravi pripora.
(4) Pritožba zoper sklep iz prejšnjih odstavkov ne zadrži
njegove izvršitve.«.
41. člen
V drugem odstavku 276. člena se besede »višjega državnega tožilca« nadomesti z besedami »Vrhovno državno
tožilstvo«.
42. člen
V drugem odstavku 284. člena se besedilo »določitve
glavne obravnave« nadomesti z besedilom »razpisa predobravnavnega naroka«.
43. člen
V 285. členu se besedilo »določil glavno obravnavo« nadomesti z besedilom »razpisal predobravnavni narok«.
44. člen
Za naslovom »B. GLAVNA OBRAVNAVA IN SODBA«
se doda novo XIX.a poglavje in členi od 285.a do 285.f , ki se
glasijo:
»XIX.a poglavje
PREDOBRAVNAVNI NAROK
285.a člen
(1) Po pravnomočnosti obtožnice predsednik senata razpiše predobravnavni narok, na katerem se obtoženec izjavi o
krivdi ter o nadaljnjem poteku kazenskega postopka. Na narok
se povabijo stranke in zagovornik. Glede vabljenja in javnosti
se smiselno uporabljajo določbe o vabljenju na glavno obravnavo in javnosti glavne obravnave.
(2) O naroku se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo navzoče
osebe.
(3) V vabilu na narok iz prvega odstavka se obdolženec
pouči:
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1. da se bo na naroku lahko izjavil o tem, ali krivdo za
kaznivo dejanje po obtožbi priznava ali ne priznava;
2. da je udeležba na predobravnavnem naroku, razen v
primeru iz četrtega odstavka, obvezna, in da se bo lahko zoper
obtoženca, če se brez opravičenega razloga naroka ne bo
udeležil, odredila privedba ali pripor;
3. da bo obtoženec na naroku, če ne prizna krivde, lahko predlagal izločitev predsednika senata, izločitev dokazov,
dokaze, ki naj jih sodišče izvede na glavni obravnavi ter podal
druge procesne predloge in se izjavil o načinu poteka glavne
obravnave;
4. da bo imel obtoženec v nadaljnjem poteku kazenskega
postopka pravico dajati dokazne in druge predloge ter zahtevati izločitev predsednika senata in izločitev dokazov le pod
pogojem, da navede utemeljene razloge, zakaj jih ni podal na
tem naroku;
5. da se s priznanjem krivde, ki se ne more preklicati,
obtoženec odpoveduje pravici, da sodišče odloča o obtožbi na
glavni obravnavi ter da bo dokazni postopek izveden le glede
tistih okoliščin, ki so pomembne za izrek kazenske sankcije;
6. da ima pravico vzeti si zagovornika, ki je lahko navzoč
na naroku.
(4) Če na predobravnavni narok ne pride obtoženec, ki je
zoper obtožnico vložil ugovor, se narok ne opravi in se šteje,
da krivde po obtožbi ne priznava, da se odpoveduje možnosti
dogovora o načinu poteka glavne obravnave, ki bo razpisana
na podlagi pravnomočne obtožnice, in da posledice iz 3. in
4. točke prejšnjega odstavka veljajo tudi zanj.
(5) Če je soobtožencev več, se predobravnavni narok
lahko izvede z vsakim obtožencem posebej.
285.b člen
(1) Narok, na katerem se obdolženec izjavi o krivdi, se
sme opraviti le v navzočnosti obeh strank in zagovornika, kadar
je obvezna obramba z zagovornikom.
(2) Če državni tožilec ne pride na narok, se le-ta preloži
in o tem obvesti Vrhovno državno tožilstvo.
(3) Če na narok ne pride obtoženec ali zagovornik, se
narok preloži. Za zagotovitev navzočnosti na naroku, kadar
je obvezen, sme predsednik senata zoper obtoženca odrediti
privedbo ali pripor pod enakimi pogoji kot veljajo za glavno
obravnavo; če na narok ne pride zagovornik, ga lahko predsednik senata kaznuje z denarno kaznijo, določeno v 78. členu
tega zakona.
(4) Na naroku predsednik senata ugotovi, ali je obtoženec
razumel vsebino obtožbe in ga pouči po določbah 3. do 5. točke
tretjega odstavka prejšnjega člena, nato pa ga pozove, da se
izjavi, ali krivdo po obtožbi priznava ali ne priznava.
(5) Če predsednik senata ugotovi, da obtoženec pouka iz
prejšnjega odstavka ni razumel, se mu postavi zagovornika po
uradni dolžnosti do konca predobravnavnega naroka in narok
preloži.
(6) Izjave o priznanju krivde ne more namesto obtoženca
podati njegov zagovornik.
285.c člen
(1) Če obtoženec izjavi, da krivdo po obtožbi priznava,
predsednik senata presodi:
1. ali je obtoženec razumel naravo in posledice danega
priznanja;
2. ali je bilo priznanje dano prostovoljno;
3. ali je priznanje jasno in popolno ter podprto z drugimi
dokazi v spisu.
(2) Po presoji pogojev iz prvega odstavka predsednik
senata s sklepom odloči, ali obtoženčevo priznanje sprejme ali
zavrne. Zoper ta sklep, ki se zapiše v zapisnik, ni pritožbe.
(3) Priznanja krivde, ki ga je predsednik senata sprejel,
obtoženec ne more preklicati. Izjavo, da krivde ne priznava, pa
obtoženec v nadaljevanju postopka lahko spremeni in krivdo
prizna.
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(4) Ob priznanju krivde se obtoženec lahko izjavi, ali pripozna premoženjskopravni zahtevek oškodovanca.
(5) Po sprejetem priznanju krivde predsednik senata pozove stranki, da predlagata, kateri dokazi naj se izvedejo na
naroku za izrek kazenske sankcije, se izjavita o sestavi sodišča
pri opravi tega naroka ter hkrati določi datum tega naroka.
Stranki in zagovornika se opozori, da se bo narok, če nanj ne
bodo prišli in svojega izostanka ne bodo opravičili, opravil v
njihovi nenavzočnosti. Dano opozorilo se zapiše v zapisnik.
(6) Na predlog strank in če predsednik senata oceni, da
so izpolnjeni vsi pogoji, se lahko narok za izrek kazenske sankcije opravi takoj po sprejetem priznanju krivde.
(7) Če je obtoženec obtožen za več kaznivih dejanj in
prizna krivdo samo za nekatera, se o obtožbi odloči z eno
odločbo, po opravljeni glavni obravnavi. Če je to smotrno,
sme predsednik senata tudi odločiti, da se postopek glede
tistih kaznivih dejanj, za katera je obtoženec krivdo priznal in
je bilo priznanje sprejeto, nadaljuje po 285.č členu, postopek
glede kaznivih dejanj, za katera krivde ni priznal, pa se izloči
in dokonča posebej.
285.č člen
(1) Narok za izrek kazenske sankcije opravi sodišče v
taki sestavi kot pri odločanju o obtožnici na glavni obravnavi,
razen če sta se stranki sporazumeli, da ga opravi predsednik
senata.
(2) Oškodovancu, ki ni vabljen kot priča in še ni bil obveščen, da sme podati predlog za uveljavitev premoženjskopravnega zahtevka, se sporoči, da ima pravico biti navzoč
na naroku ter uveljavljati pravice, ki jih ima po določbah tega
zakona na glavni obravnavi. Sodišče sme oškodovanca še
pred predobravnavnim narokom obvestiti, da sme podati tak
predlog.
(3) Narok je javen. Javnost se lahko izključi le ob pogojih
in po postopku, ki veljajo za izključitev javnosti glavne obravnave.
(4) Narok se izvede s smiselno uporabo določb tega zakona o glavni obravnavi, s tem, da predsednik senata prebere
sklep sodišča o sprejemu priznanja krivde, v dokaznem postopku pa se izvajajo le dokazi, ki so pomembni za izrek kazenske
sankcije. Obtožencu je treba omogočiti, da se izjavi o vseh
okoliščinah, ki so pomembne za izrek kazenske sankcije.
(5) Državni tožilec lahko v končni besedi v korist obtoženca spremeni predlog za izrek kazenske sankcije.
(6) V sodbi, s katero se obtoženec spozna za krivega,
sodišče ne more izreči strožje kazenske sankcije, kot jo je
predlagal državni tožilec. Glede sodbe se smiselno uporabljajo
določbe XXII. poglavja tega zakona, razen glede obrazložitve
izreka o krivdi, ki se omeji samo na ugotovitev, da je obtoženec
priznal krivdo pred predsednikom senata, ki je dano priznanje
sprejel.
285.d člen
(1) Če obtoženec na naroku iz 285.b člena izjavi, da
krivde po obtožbi ne priznava, lahko navede, katera dejstva
v obtožbi priznava. Če se obtoženec o krivdi noče izjaviti, ali
če sodišče njegovega priznanja ni sprejelo, se šteje, da krivde
ne priznava.
(2) Po izjavi obtoženca o obtožbi ga predsednik senata
pozove, da predlaga dokaze, ki naj se izvedejo na glavni
obravnavi, poda druge procesne predloge in predlaga izločitev
nedovoljenih dokazov.
(3) Predlogi iz prejšnjega odstavka morajo biti konkretizirani in obrazloženi. Če se predlaga izločitev dokaza, je treba
navesti razloge, zakaj naj bi bil v obtožnici predlagan dokaz
nedovoljen; glede dokazov, ki naj jih sodišče izvede na glavni
obravnavi, pa je treba navesti, katera dejstva se želi z njimi
dokazovati.
(4) Državni tožilec ima pravico podati odgovor na predloge obrambe.
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285.e člen
(1) O predlogih obrambe za izločitev nedovoljenih dokazov odloči predsednik senata po opravljenem naroku iz 285.b
člena. Če zaradi zapletenosti zadeve ali ker v pisnem gradivu v
spisu ni dovolj podatkov to ni mogoče, sme predsednik senata
pred odločitvijo izvesti potrebne dokaze.
(2) O predlogu iz prejšnjega odstavka odloči predsednik
senata s posebnim sklepom. Zoper ta sklep je dopustna pritožba, o kateri odloči sodišče druge stopnje. Po pravnomočnosti
sklepa se izločeni dokazi zaprejo v poseben ovitek in shranijo
ločeno od drugih spisov.
(3) Če stranke ne predlagajo izločitve dokazov, predsednik senata pa ugotovi, da so v spisih zapisniki, obvestila ali
drugi dokazi, ki se po določbah 83. člena tega zakona morajo
izločiti, ravna po prejšnjem odstavku.
(4) O drugih procesnih predlogih strank odloči predsednik
senata, če je pristojen za odločanje in če je to smotrno glede
na stanje zadeve.
285.f člen
(1) Obtoženca, ki krivde po obtožbi na predobravnavnem
naroku ne priznava, predsednik senata pouči o možnostih dogovora za hitrejši potek in končanje glavne obravnave, če se
odpove določenim pravicam, ki jih ima po tem zakonu.
(2) Na podlagi izjave obtoženca in po zaslišanju državnega tožilca sme predsednik senata odločiti:
1. da se takoj določi dan, ura in kraj glavne obravnave in
se šteje, da so bile stranke in zagovornik na glavno obravnavo
pravilno vabljene;
2. da obtožencu namesto senata v predpisani sestavi sodi
sodnik posameznik okrožnega sodišča;
3. da se bo v primeru, če obtoženec brez opravičenega
razloga ne bo prišel na glavno obravnavo, le-ta lahko opravila
v njegovi nenavzočnosti, razen če senat oceni, da je njegova
navzočnost nujna;
4. da se določene priče ali izvedenca ne bo vabilo na
glavno obravnavo, temveč se bo zapisnik o njunem zaslišanju
oziroma pisni izvid in mnenje prebral.«.
45. člen
V drugem odstavku 286. člena se prvi stavek spremeni
tako, da se glasi: »Predsednik senata določi glavno obravnavo
najkasneje v dveh mesecih od končanja naroka iz 285.b člena
tega zakona.«.
Tretji in četrti odstavek se črtata.
46. člen
V prvem odstavku 288. člena se v drugem stavku za besedami »v ugovoru zoper obtožnico« doda besedilo »oziroma
na naroku iz 285.b člena tega zakona«.
47. člen
V prvem odstavku 289. člena se v prvem stavku za besedo »stranke« doda besedilo »pod pogojem, da navedejo
utemeljene razloge, zakaj tega niso zahtevale že na predobravnavnem naroku,«.

si:

48. člen
Drugi odstavek 299. člena se spremeni tako, da se gla-

»(2) Predsednik senata je dolžan skrbeti, da se zadeva
vsestransko razčisti in odvrne vse, kar bi zavlačevalo postopek,
ne da bi koristilo razjasnitvi stvari.«.
49. člen
Prvi, drugi in četrti odstavek 304. člena se črtajo.
50. člen
V prvem odstavku 306. člena se besede »višjega državnega tožilca« nadomesti z besedami »Vrhovno državno
tožilstvo«.
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51. člen
V prvem odstavku 321. člena se besedi »z branjem«
nadomesti z besedo »s predstavitvijo«, v drugem odstavku pa
beseda »bere« z besedo »predstavi«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se
glasi:
»(6) Državni tožilec sme po začetku glavne obravnave
podati nov predlog iz drugega odstavka 269. člena tega zakona.«.
52. člen
Tretji odstavek 329. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če senat ne odloči drugače, se v dokaznem postopku
najprej izvedejo dokazi, ki jih je predlagal tožilec, nato tisti, ki jih
je predlagala obramba, na koncu pa še dokazi, katerih izvedbo
odredi po uradni dolžnosti senat. Če naj bo oškodovanec, ki je
navzoč, zaslišan kot priča, se njegovo zaslišanje opravi takoj
za zaslišanjem obtoženca.«.
V četrtem odstavku se za besedo »stranke« doda vejica in besedilo »pod pogojem iz 4. točke tretjega odstavka
285.a člena tega zakona,«.
53. člen
330. člen se spremeni tako, da se glasi:
»330. člen
Če obtoženec med glavno obravnavo krivdo po obtožbi
prizna in senat to priznanje sprejme, glavno obravnavo nadaljuje ob smiselni uporabi določb 285.c in 285.č člena tega
zakona.«
54. člen
Prvi odstavek 344. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če tožilec med dokaznim postopkom spozna, da
izvedeni dokazi kažejo na to, da se je spremenilo v obtožnici
navedeno dejansko stanje, sme ustno spremeniti obtožnico,
sme pa tudi predlagati, naj se glavna obravnava prekine, da
pripravi novo obtožnico. Spremenjena obtožnica se sme nanašati le na dejanje, ki je že predmet obtožbe.«.
55. člen
V prvem odstavku 345. člena se črta besedilo »Če obtoženec med glavno obravnavo v zasedanju stori kaznivo dejanje
ali«, besedi »če se« se nadomestita z besedama »Če se«,
beseda »njegovo« nadomesti z besedo »obtoženčevo«.
56. člen
Za drugim odstavkom 359. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Sodišče lahko v sodbi odloči, da obsojenec med prestajanjem kazni v določenih dnevih prebiva doma, da se kazen
zapora nadomesti s hišnim zaporom in da se kazen zapora oziroma denarna kazen nadomesti z delom v splošno korist.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
57. člen
361. člen se spremeni tako, da se glasi:
»361. člen
(1) Ob izreku sodbe, s katero je obtoženec obsojen na
kazen zapora, senat na obrazložen predlog tožilca po predhodnem zaslišanju obtoženca in zagovornika odredi pripor,
če je obtoženec že v priporu pa pripor podaljša, če je podan
kakšen razlog iz 1. ali 3. točke prvega odstavka 201. člena
tega zakona.
(2) Prejšnji odstavek se smiselno uporablja tudi glede
ukrepa približevanja določenemu kraju ali osebi v primeru izreka pogojne obsodbe z varstvenim nadzorstvom in določenimi
navodili prepovedi približevanja žrtvi ali kakšni drugi osebi ali
prepovedi dostopa na posamezne kraje.
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(3) Pripor senat vselej odpravi in odredi izpustitev obtoženca, če tožilec pred izrekom sodbe ni predlagal podaljšanja
pripora, če je obtoženec oproščen obtožbe ali spoznan za
krivega, pa mu je odpuščena kazen, če je obsojen samo na
denarno kazen ali mu je izrečen sodni opomin ali pogojna
obsodba, če je zaradi vštetja pripora kazen že prestal ali če je
obtožba zavrnjena ali obtožnica zavržena, razen če je zavržena
zaradi nepristojnosti sodišča.
(4) O odreditvi ali odpravi pripora po razglasitvi sodbe do
njene pravnomočnosti oziroma do nastopa kazni odloča senat
sodišča prve stopnje (šesti odstavek 25. člena). Pripor odredi
na obrazložen predlog tožilca, odpravi pa po uradni dolžnosti
ali na predlog strank po zaslišanju državnega tožilca, če teče
postopek na njegovo zahtevo.
(5) O odreditvi, podaljšanju ali odpravi pripora iz prejšnjih
odstavkov tega člena senat odloči s posebnim sklepom. Pritožba zoper ta sklep ne zadrži njegove izvršitve.
(6) Pripor, ki je bil odrejen ali podaljšan po določbah
prejšnjih odstavkov tega člena, sme trajati do nastopa kazni,
vendar najdalj do izteka kazni, izrečene v sodbi sodišča prve
stopnje.
(7) Kadar izreče sodišče kazen zapora, se sme obtoženec, ki je v priporu, oddati na podlagi sklepa predsednika
senata še pred pravnomočnostjo sodbe v zavod za prestajanje
kazni zapora, če to sam zahteva.«.

pritožb, ki se bodo obravnavale. Če je stranka, ki je vložila
pritožbo, na seji navzoča, predstavi glavne poudarke vložene
pritožbe, nasprotna stranka pa lahko poda odgovor na pritožbo.
Senat lahko zahteva od strank, ki so navzoče na seji, potrebna
pojasnila glede na njihove navedbe in v zvezi z navedbami v
pritožbi ter v odgovoru na pritožbo. Strankam se lahko na njihov
obrazložen predlog dovoli, da v dopolnitev pritožbenih navedb
preberejo posamezne spise ali listine iz spisa oziroma da se
vpogleda v določeno spisovno gradivo. Po zaključenih nastopih
strank predsednik senata naznani, da je seja končana in se
senat umakne k posvetovanju in glasovanju.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se
glasi:
»(5) Senat lahko sklene, da bo po seji, o kateri so bile v
redu obveščene stranke in zagovorniki, svojo odločitev razglasil. Razglasitev poteka tako, da sodnik poročevalec prebere
izrek odločbe in pove na kratko njene razloge.«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
Za dosedanjim šestim odstavkom, ki postane sedmi odstavek, se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Če je sodišče druge stopnje opravilo sejo senata, o
kateri so bile stranke v redu obveščene, razglasitev odločitve
pa je bila odložena, o dnevu in kraju razglasitve ni potrebno
ponovno obveščati strank, ki na seji niso bile navzoče.«.
Dosedanji sedmi odstavek postane deveti odstavek.

58. člen
V petem odstavku 367. člena se besedilo »drugi odstavek
75. člena« nadomesti z besedilom »75., 77.a in 77.b člen«.

64. člen
Sedmi odstavek 392. člena se spremeni tako, da se

59. člen
Besedilo 370. člena postane prvi odstavek tega člena.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Sodba, izrečena na podlagi sprejetega priznanja
krivde in sporazuma o priznanju krivde se ne sme izpodbijati
iz razloga po 3. točki prejšnjega odstavka, sodba, izrečena na
podlagi sklenjenega sporazuma o priznanju krivde pa ne zaradi
odločb iz 4. točke prejšnjega odstavka, če je sodba izrečena
v skladu s pogoji, ki jih je državni tožilec določil za priznanje
krivde v obtožnici ali s sklenjenim sporazumom o priznanju
krivde.«.
60. člen
V prvem odstavku 371. člena se v 2. točki besedilo v oklepaju nadomesti z besedilom »1. do 5. točka prvega odstavka in
1. do 3. točka drugega odstavka 39. člena«.
61. člen
V prvem odstavku 374. člena se besedilo »razporeditvi
obtoženca v zavod za prestajanje kazni« nadomesti z besedilom »načinu njene izvršitve«.
62. člen
V prvem odstavku 377. člena se drugi stavek črta.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane drugi odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»(2) Sejo senata na predlog sodnika poročevalca razpiše
predsednik senata.«.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti
odstavek.
63. člen
Prvi odstavek 378. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Sodišče o seji obvesti vse stranke in zagovornike,
če katerikoli izmed njih zahteva, da je o seji senata obveščen
ali če predsednik senata oziroma senat oceni, da je njihova
navzočnost na seji koristna za razjasnitev stvari.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Sejo senata vodi predsednik senata. Seja se začne s
poročilom sodnika poročevalca o stanju stvari in predstavitvijo

glasi:

»(7) Če je obtoženec v priporu, preizkusi sodišče druge
stopnje, ali so še dani razlogi za pripor in s sklepom ugotovi,
da so razlogi za pripor še podani ali pa pripor odpravi. Pritožba
zoper sklep ne zadrži njegove izvršitve.«.
65. člen
Tretji odstavek 394. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če so zaradi potrditve ali spremembe sodbe sodišča
prve stopnje izpolnjeni pogoji za odreditev, podaljšanje oziroma
odpravo pripora po prvem ali tretjem odstavku 361. člena tega
zakona, izda sodišče druge stopnje o tem sklep. Pritožba zoper
ta sklep ne zadrži njegove izvršitve.«.
66. člen
V prvem odstavku 410. člena se v 4. točki črta besedilo
»če je bil kdo za isto dejanje večkrat sojen ali«.
67. člen
V XXIV. poglavju se naslov točke »2. Izredna omilitev
kazni« in členi 417 do 419 črtajo.
68. člen
V prvem odstavku 420. člena se za besedama »sodno odločbo« doda besedilo », s katero je bil končan kazenski postopek, zoper drugo odločbo pa le, če je od odločitve vrhovnega
sodišča mogoče pričakovati odločitev o pravnem vprašanju, ki
je pomembno za zagotovitev pravne varnosti, enotne uporabe
prava ali za razvoj prava preko sodne prakse«.
V tretjem odstavku se besede »državni tožilec Republike
Slovenije« nadomestijo z besedami »vrhovni državni tožilec«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se
glasi:
»(5) Na kršitve iz prvega odstavka tega člena se sme
vložnik sklicevati samo, če jih ni mogel uveljavljati v pritožbi
ali če jih je uveljavljal, pa jih sodišče druge stopnje ni upoštevalo.«.
69. člen
V prvem odstavku 421. člena se besede »državni tožilec
Republike Slovenije« nadomestijo z besedami »vrhovni državni
tožilec«.
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V drugem odstavku se besede »Državni tožilec Republike Slovenije« nadomestijo z besedami »Vrhovni državni
tožilec«.
70. člen
V drugem odstavku 423. člena se v prvem stavku za besedilom v oklepaju doda besedilo »ali ne izpolnjuje pogojev iz
prvega ali petega odstavka 420. člena«. V drugem stavku se
besede »Državnemu tožilcu Republike Slovenije« nadomestijo
z besedami »Vrhovnemu državnemu tožilstvu«.
71. člen
Za 428. členom se naslov točke »D.« spremeni tako, da
se glasi: »D. SKRAJŠANI IN POENOSTAVLJENA POSTOPKA
TER POSEBNE DOLOČBE ZA IZREKANJE SODNEGA OPOMINA IN ZA POSTOPEK PROTI MLADOLETNIKOM«.
72. člen
V prvem odstavku 432. člena se za besedo »sme« dodajo
besede » na obrazložen predlog tožilca«.
73. člen
Prvi odstavek 434. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Obtožni predlog oziroma zasebna tožba mora obsegati: ime in priimek obdolženca, z osebnimi podatki, če so
znani, opis kaznivega dejanja in njegovo zakonsko označbo, sodišče, pred katerim naj se opravi glavna obravnava,
predlog, kateri dokazi naj se izvedejo na glavni obravnavi,
predlog, da se obdolženec spozna za krivega in obsodi po
zakonu ter obrazložitev. V obrazložitvi se navede katera
dejstva in dokazi utemeljujejo sum, da je obdolženec storil
kaznivo dejanje, ki je predmet obtožbe oziroma zasebne
tožbe.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»(3) Za podajo predloga o vrsti in višini kazni oziroma
drugi kazenski sankciji v obtožnem predlogu državnega tožilca
se smiselno uporablja določba drugega odstavka 269. člena
tega zakona.«.
74. člen
V drugem odstavku 435. člena se besedilo »Če sodnik
izda sklep iz tretjega odstavka 286. člena tega zakona« nadomesti z besedilom »Če sodnik sam ali na predlog strank
ugotovi, da so v spisih zapisniki ali obvestila iz 83. člena tega
zakona, izda sklep o njihovi izločitvi«.
V tretjem odstavku se v prvem stavku za besedo »obdolžencu« doda vejica in vstavi besedilo »ga pisno pouči o možnosti priznanja krivde za kaznivo dejanje po obtožbi in posledicah
(5. točka tretjega odstavka 285.a člena)«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
»(4) Če sodnik oceni, da bi bilo za hitrejši potek kazenskega postopka pred razpisom glavne obravnave smotrno
opraviti predobravnavni narok, se smiselno uporabljajo določbe
XIX.a poglavja tega zakona.«.
75. člen
437. člen se spremni, tako da se glasi:
»437. člen
(1) Sodnik z obrazloženim sklepom zavrže obtožni predlog ali zasebno tožbo, če spozna, da je podan kakšen od
razlogov za ustavitev postopka, ki so določeni v 277. členu
tega zakona.
(2) Sklep se vroči tožilcu in obdolžencu.«.
76. člen
Drugi odstavek 445. člena se črta.
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77. člen
Za 450. členom se doda novo XXVI.a poglavje z naslovom »Sporazum o priznanju krivde« in členi od 450.a do 450.č,
ki se glasijo:
»XXVI.a poglavje
SPORAZUM O PRIZNANJU KRIVDE
450.a člen
(1) Obdolženec, zagovornik in državni tožilec lahko v
kazenskem postopku predlagajo nasprotni stranki sklenitev
sporazuma o obdolženčevem priznanju krivde za storjeno kaznivo dejanje. Sklenitev takega sporazuma sme predlagati
državni tožilec tudi pred pričetkom kazenskega postopka, če je
podan utemeljen sum, da je osumljenec storil kaznivo dejanje,
ki bo predmet postopka. V tem primeru mora državni tožilec,
ki predlaga sklenitev sporazuma, osumljenca pisno seznaniti z
opisom dejanja in pravno kvalifikacijo kaznivega dejanja, glede
katerega predlaga sklenitev sporazuma. Če osumljenec še ni
bil zaslišan, ga mora poučiti o pravicah iz četrtega odstavka
148. člena tega zakona.
(2) Če stranki soglašata z možnostjo, da se kazenski
postopek konča na podlagi sporazuma o priznanju krivde,
osumljenec oziroma obdolženec pa nima zagovornika, mu
predsednik sodišča na predlog državnega tožilca za postopek
pogajanj postavi zagovornika po uradni dolžnosti. V primeru
sklenitve sporazuma opravlja postavljeni zagovornik to dolžnost
do pravnomočno končanega kazenskega postopka, sicer pa se
ga razreši, ko državni tožilec obvesti predsednika sodišča, da
postopek pogajanj ni bil uspešen. Nagrada in potrebni izdatki
postavljenega zagovornika za postopek pogajanj so stroški
kazenskega postopka, o njihovem začasnem vnaprejšnjem
izplačilu na podlagi tretjega odstavka 92. člena tega zakona
odloča sodišče.
(3) Če je podan predlog po prvem odstavku tega člena, se stranki lahko pogajata o pogojih priznanja krivde za
kaznivo dejanje, za katero se vodi predkazenski oziroma
kazenski postopek zoper osumljenca oziroma obdolženca
ter o vsebini sporazuma. Državni tožilec se sme pogajati tudi
samo z zagovornikom, če osumljenec oziroma obdolženec s
tem soglaša.
(4) Sporazum o priznanju krivde mora biti sklenjen v pisni
obliki in ga podpišeta stranki in zagovornik. Kaznivo dejanje, za
katero je sklenjen sporazum, mora biti opisano na način, kot se
zahteva za opis dejanja v obtožnici (2. točka prvega odstavka
269. člena). Sporazum se priloži k vloženi obtožnici oziroma
obtožnemu predlogu; če pride do sklenitve sporazuma kasneje,
ga mora državni tožilec predložiti sodišču takoj, vendar najpozneje do začetka glavne obravnave.
(5) Če do sklenitve sporazuma ne pride, se iz spisa izločijo vse listine, ki se nanašajo na postopek pogajanj.
450.b člen
(1) S sporazumom, s katerim obdolženec prizna krivdo
za vsa ali nekatera kazniva dejanja, ki so predmet obtožbe, se
obdolženec in državni tožilec lahko dogovorita:
1. o kazni oziroma opozorilni sankciji in o načinu izvršitve
kazni;
2. o odstopu državnega tožilca od kazenskega pregona,
za kazniva dejanja obdolženca, ki niso zajeta s priznanjem;
3. o stroških kazenskega postopka;
4. o izpolnitvi kakšne druge naloge.
(2) Predmet sporazuma o priznanju krivde ne morejo biti
pravna opredelitev kaznivega dejanja, varnostni ukrepi, kadar
so obvezni ter odvzem s kaznivim dejanjem pridobljene premoženjske koristi, razen način odvzema.
(3) O tem, kar ni ali ne sme biti predmet sporazuma, odloči sodišče na naroku iz 285.č člena tega zakona.
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450.c člen
(1) Sporazum o kazni vsebuje vrsto in višino oziroma čas
trajanja kazni, ki naj se izreče obdolžencu za storjeno kaznivo
dejanje. Dogovorjena kazen mora biti v mejah predpisane
kazni; izrek omiljene kazni in način izvršitve kazni se sme v
sporazumu predlagati le ob pogojih in v mejah, ki so predpisani
v kazenskem zakonu.
(2) Če so podani zakonski pogoji, se stranki lahko dogovorita, da se obdolžencu namesto kazni izreče opozorilna
sankcija. Dogovorjena opozorilna sankcija mora vsebovati vse
sestavine, ki se po določbah kazenskega zakona zahtevajo za
izrek take sankcije.
(3) O odstopu od kazenskega pregona za kazniva dejanja,
ki niso zajeta s sporazumom o priznanju krivde, se sme državni
tožilec z obdolžencem dogovoriti le, če gre za kazniva dejanja
iz prvega in drugega odstavka 162. člena tega zakona in če s
tem soglaša oškodovanec. Kaznivo dejanje, glede katerega
državni tožilec odstopi od pregona mora biti v sporazumu čimbolj natančno opisano, z navedbo njegove pravne opredelitve.
Soglasje oškodovanca se priloži sporazumu.
(4) V sporazumu o priznanju krivde se stranki lahko dogovorita, da se obdolženec, ne glede na določbe 94., 95. in
97. člena tega zakona, oprosti plačila oziroma povrnitve vseh
ali dela stroškov kazenskega postopka. V tem primeru stroški
kazenskega postopka bremenijo proračun.
(5) Obdolženec se s sporazumom o priznanju krivde lahko
tudi zaveže, da bo najpozneje do predložitve sporazuma sodišču oškodovancu poravnal škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem, poravnal svojo preživninsko obveznost ali izpolnil kakšno
drugo nalogo iz prvega odstavka 162. člena tega zakona.
450.č člen
(1) O sporazumu o priznanju krivde, ki ga je obdolženec
sklenil z državnim tožilcem, odloča sodišče, pred katerim teče
kazenski postopek, na predobravnavnem naroku, če je bil sporazum sklenjen pozneje, pa na glavni obravnavi.
(2) Ko sodišče odloča o sklenjenem sporazumu o priznanju krivde, presodi:
1. ali je sporazum v skladu z določbami 450.a, 450.b in
450.c člena tega zakona in
2. ali so glede priznanja krivde izpolnjeni pogoji iz prvega
odstavka 285.c člena tega zakona.
(3) Če sodišče ugotovi, da kateri izmed pogojev iz prejšnjega odstavka ni podan, ali da obdolženec ni izpolnil obveznosti iz petega odstavka prejšnjega člena, sporazum s sklepom zavrne in nadaljuje postopek, kot da je obtoženec izjavil,
da krivde po obtožbi ne priznava. Če sodišče presodi, da so
izpolnjeni vsi pogoji, sprejme sklep, da se sporazum o priznanju
krivde sprejme in nadaljuje postopek smiselno, kot da je obtoženec izjavil, da priznava krivdo po obtožbi (285.č člen).
(4) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka ni pritožbe.«.
78. člen
V prvem odstavku 451. člena se doda nov drugi stavek,
ki se glasi: »V postopku proti mladoletnikom se ne uporabljajo
določbe XXVI.a poglavja tega zakona.«
V drugem odstavku se besedilo »po 94. členu kazenskega zakonika« nadomesti z besedilom »kot kazenske sankcije
za mladoletnike«.
79. člen
V prvem odstavku 491. člena se besedilo »64. in 65. členu
kazenskega zakonika« nadomesti z besedama »kazenskem
zakoniku«.
V drugem odstavku se doda nov stavek, ki se glasi: »Glede trajanja, preizkušanja in odpravljanja namestitve obdolženca
v tem zavodu se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o
priporu.«
Za tretjim odstavkom se dodajo novi četrti, peti in šesti
odstavek, ki se glasijo:
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»(4) Obdolženec ima pravico zoper predlog iz prvega
odstavka tega člena podati ugovor. O ugovoru odloča senat
okrožnega sodišča (šesti odstavek 25. člena) s smiselno uporabo določb tega zakona o ugovoru zoper obtožnico. Enako velja
za postopek iz pristojnosti okrajnega sodišča.
(5) Če s tem zakonom in predpisi izdanimi na njegovi
podlagi, ni drugače določeno, se glede zavoda, v katerem se
izvršuje namestitev oseb iz drugega odstavka tega člena, njihovega zdravljenja, spremljanja, zasledovanja, nadziranja, vzdrževanja reda in discipline, uporabe prisilnih sredstev, osebne
preiskave in preiskave bivalnih prostorov in drugih posebnosti
izvrševanja, smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja
izvrševanje varnostnih ukrepov psihiatričnega zdravljenja in
varstva in na njegovi podlagi izdanih predpisov.
(6) V postopku za uporabo varnostnega ukrepa mora
sodišče postopati posebej hitro.«.
80. člen
V drugem odstavku 492. člena se za drugim stavkom
doda nov tretji stavek, ki se glasi: »Če obdolženca ni mogoče
zaslišati ali njegov zagovor ni razumljiv, se šteje, da predlogu
za izrek varnostnega ukrepa nasprotuje.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Če sodišče na podlagi izvedenih dokazov ugotovi,
da so podani razlogi, zaradi katerih se po tem zakonu obtožba
zavrne ali obtoženca oprosti obtožbe, pa ne gre za primer iz
šestega odstavka tega člena, kazenski postopek s sklepom
ustavi.«.
Na koncu petega odstavka se doda nov stavek, ki se
glasi: »V korist obdolženca se smejo pritožiti tudi proti njegovi
volji.«
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Če državni tožilec na glavni obravnavi umakne predlog za izrek varnostnega ukrepa ali če sodišče ugotovi, da
obdolženec v času storitve kaznivega dejanja ni bil neprišteven,
zavrže predlog za uporabo varnostnega ukrepa. V tem primeru
sme državni tožilec v petnajstih dneh po pravnomočnosti sklepa o zavrženju predloga, zaradi istega kaznivega dejanja vložiti
obtožnico oziroma obtožni predlog.«.

glasi:

81. člen
Besedilo 493. člena postane prvi odstavek tega člena.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se

»(2) Če je zoper predlog vložen ugovor ali če je to potrebno za pripravo obrambe ali za izvedbo dokazov, se glavna
obravnava preloži do odločitve o ugovoru oziroma za potreben
čas.«.
82. člen
V 494. členu se besedilo »zakonski pogoji (64. člen kazenskega zakonika)« nadomesti z besedilom »pogoji po kazenskem zakoniku«.
83. člen
Dosedanje besedilo 495. člena postane prvi odstavek
tega člena.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Sodišče najmanj tri mesece pred iztekom trajanja
varnostnega ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja in
varstva v zdravstvenem zavodu oziroma obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti o predvidenem izteku obvesti
organ socialnega varstva in najbližje osebe po zakonu, ki ureja
duševno zdravje, če glede na prejeta poročila o izvrševanju
ukrepa ugotovi, da je to potrebno zaradi nadaljevanja zdravljenja obsojenca.«.
84. člen
V prvem odstavku 496. člena se besedilo »ukrepa iz
64. in 65. člena kazenskega zakonika« nadomesti z besedilom
»tega ukrepa iz kazenskega zakonika«, za besedo »predlog«
pa dodata besedi »storilca ali«.
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V četrtem odstavku se črta besedilo »tretjega odstavka
64. člena«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se
glasi:
»(5) Za pritožbo zoper sklepe izdane po določbah tega
člena, se smiselno uporabljajo določbe petega odstavka
492. člena tega zakona.«.
85. člen
V 497. členu se prvi in tretji odstavek črtata.
86. člen
V prvem odstavku 500. člena se besedilo »75. člen in
77. člen« nadomesti z besedilom »75., 77., 77.a in 77.b člen«.
87. člen
V prvem odstavku 502.b člena se besedilo »(prvi odstavek 272.« nadomesti z besedilom »(prvi odstavek 271. člena,
prvi odstavek 272.«.
88. člen
502.d člen se spremeni tako, da se glasi:
»502.d člen
Če s tem zakonom ni drugače določeno, se v postopku za
začasno zavarovanje odvzema premoženjske koristi smiselno
uporabljajo določbe o začasnih odredbah iz zakona, ki ureja
izvršbo in zavarovanje.«.
89. člen
Za 502.d členom se doda nov 502.e člen, ki se glasi:
»502.e člen
(1) O odreditvi, spremembi in odpravi začasnega zavarovanja odvzema premoženjske koristi sodišče po uradni dolžnosti obvesti pristojni davčni organ s prepisom svoje odločbe.
(2) Če pristojni davčni organ po prejemu obvestila iz prejšnjega odstavka sodišču sporoči, da v zvezi z začasno zavarovanim premoženjem načrtuje uvedbo postopka, za katerega
je pooblaščen po zakonu, sodišče v odločbi o spremembi ali
odpravi začasnega zavarovanja odredi, da organ, pristojen za
izvršitev zavarovanja, tega ne sme spremeniti ali odpraviti pred
prejemom pisnega obvestila sodišča, da je potekel en mesec
od dneva vročitve odločbe o spremembi ali odpravi zavarovanja pristojnemu davčnemu organu.«.
90. člen
V prvem odstavku 503. člena se besedilo »iz 64. in
65. člena kazenskega zakonika« nadomesti z besedilom »obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem
zavodu in obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti po
kazenskem zakoniku«.
91. člen
V tretjem odstavku 506.a člena se za besedo »izvršitelji«
doda vejica in besedilo »gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Postopek upravljanja s predmeti, premoženjem in
varščinami iz prvega odstavka tega člen ter pogoje, ki jih morajo izpolnjevati gospodarske družbe in samostojni podjetniki
posamezniki za opravljanje dejavnosti po tretjem odstavku tega
člena, pravila in tarifo za njihovo delovanje ter pravila izbora
med več ponudniki takih storitev predpiše Vlada Republike
Slovenije.«.
92. člen
V drugem odstavku 507. člena se besedilo »75. in 77. člen«
nadomesti z besedilom »75., 77., 77.a in 77.b člen«.
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93. člen
V prvem odstavku 515. člena se za besedo »sodišč«
doda besedilo »in državnih tožilstev«.
94. člen
V prvem odstavku 516. člena se doda nov zadnji stavek,
ki se glasi: »Če gre za prošnjo za izvedbo dejanja, za katero je
po domačem pravu pristojno državno tožilstvo, pošlje ministrstvo za pravosodje prošnjo v postopek državnemu tožilstvu, na
območju katerega je treba opraviti dejanje.«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
»(2) Če je pristojnih več sodišč, je krajevno pristojno tisto,
ki je pristojno za opravo prvega dejanja, navedenega v prošnji.
Če je pristojnih več državnih tožilstev, je krajevno pristojno
tisto, ki je pristojno za opravo prvega dejanja, navedenega v
prošnji. Če tuji organ prosi za izvedbo več dejanj, od katerih je
po domačih predpisih za nekatera pristojno sodišče, za druga
pa državno tožilstvo, se prošnja pošlje državnemu tožilstvu, ki
opravi dejanja iz svoje pristojnosti in predlaga sodišču opravo
dejanj iz sodne pristojnosti.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se za besedo »sodišču« doda besedilo »oziroma državnemu tožilstvu«.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane četrti odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»(4) O dovoljenosti dejanja, za katero prosi tuj organ in o
načinu njegove izvršitve odloči pristojni domači organ skladno z
domačimi predpisi in mednarodnimi sporazumi. Prošnji za mednarodno kazensko pomoč se sme ugoditi, če izvedba dejanja
pomoči ni v nasprotju s pravnim redom Republike Slovenije ali
ne škoduje njeni suverenosti in varnosti.«.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane peti odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»(5) Ne glede na določbo četrtega odstavka tega člena
se na prošnjo tuje države lahko dejanje pomoči izvede na način, kot je določen v zakonodaji države prosilke, če je takšen
način izvedbe dejanja skladen s temeljnimi načeli domačega
kazenskega postopka.«.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Pristojni organ v Republiki Sloveniji na prošnjo pristojnega organa države prosilke slednjega obvesti o času in
kraju izvedbe določenega procesnega dejanja. Predstavniki pristojnih organov države prosilke in drugi udeleženci v postopku
ter njihovi pravni zastopniki so lahko navzoči pri izvršitvi dejanja
pomoči, če je verjetno, da sta njihova navzočnost oziroma sodelovanje koristna za ustrezno izvedbo pravne pomoči. O tem
odloči organ, v čigar pristojnosti je izvršitev dejanja pomoči.«.
95. člen
Za 516. členom se dodajo novi 516.a, 516.b in 516.c člen,
ki se glasijo:
»516.a člen
(1) Na prošnjo tujega organa se lahko oseba, ki ji je v
Republiki Sloveniji odvzeta prostost, ne glede na državljanstvo
začasno preda tujemu pravosodnemu organu zaradi izvedbe
procesnih dejanj zaslišanja priče, zaslišanja izvedenca ali soočenja. Začasna predaja se opravi pod pogojem, da bo oseba v
roku, ki ga določi pristojni organ Republike Slovenije, vrnjena
v Republiko Slovenijo.
(2) Začasna predaja je dopustna pod naslednjimi pogoji:
– da se oseba strinja z začasno predajo;
– da je prisotnost osebe v tujem kazenskem postopku
nujno potrebna;
– da prisotnost osebe ni nujno potrebna v domačem kazenskem postopku;
– da zaradi začasne predaje ne bo prišlo do podaljšanja
odvzema prostosti;
– da ne obstajajo drugi utemeljeni razlogi, ki bi izključevali
začasno predajo.
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(3) Oseba, ki je bila začasno predana tujemu pravosodnemu organu na podlagi prvega odstavka tega člena, mora
ostati celotno obdobje v priporu, razen če se ukrep odvzema
prostosti skladno z domačimi predpisi odpravi, o čemer organ,
ki je odpravil ukrep odvzema prostosti, nemudoma obvesti pristojni tuji organ. Zoper osebo se v državi, v katero je začasno
predana, ne sme začeti kazenski postopek ali izvršiti kazen za
dejanje, storjeno pred začasno predajo.
(4) O dovoljenju začasne predaje odloča organ, pred
katerim teče kazenski postopek oziroma v čigar pristojnosti
je izvršitev kazni. Pred dovoljenjem za začasno predajo mora
organ pridobiti zagotovila iz tretjega odstavka.
516.b člen
(1) Če je osebi v tujini odvzeta prostost, njena navzočnost pa je zaradi izvedbe procesnih dejanj zaslišanja priče,
zaslišanja izvedenca ali soočenja nujno potrebna v kazenskem
postopku, ki teče v Republiki Sloveniji, sme sodišče ki je pristojno za opravo tega procesnega dejanja, zaprositi za začasno
predajo te osebe v Republiko Slovenijo.
(2) Kadar je oseba na podlagi prvega odstavka tega
člena začasno predana v Republiko Slovenijo, ji mora biti ves
čas na ozemlju Republike Slovenije vzeta prostost, razen če
je ukrep odvzema prostosti odpravljen na podlagi odločitve
tujega organa, ki je tak ukrep odredil. Dejanje, zaradi katerega
je potrebna prisotnost osebe na ozemlju Republike Slovenije,
se mora opraviti čim hitreje in nato osebo, ne glede na njeno
državljanstvo, vrniti v državo, ki jo je začasno predala.
(3) Glede izvrševanja odvzema prostosti v Republiki Sloveniji se smiselno uporabljajo določbe 209. do 213.d člena
tega zakona.
516.c člen
(1) Če tako določa mednarodna pogodba, lahko sodišča ali državna tožilstva brez predhodne prošnje pristojnim
organom druge države pošljejo ali od njih prejmejo podatke v
zvezi s kaznivimi dejanji, ki so jih pridobili pri izvrševanju svojih
pristojnosti, če ocenijo, da bi bili ti podatki lahko koristni za
izvedbo predkazenskega ali kazenskega postopka ali bi lahko
bili podlaga za prošnjo za pravno pomoč.
(2) Izmenjava podatkov iz prejšnjega odstavka ne vpliva na uvedbo ali vodenje kazenskih postopkov oziroma ne
vpliva na izvrševanje drugih pristojnosti organa, ki posreduje
podatke.
(3) Če je organ pri pošiljanju podatkov postavil za njihovo
uporabo kakšne pogoje, ti pogoji zavezujejo organ, ki je podatke prejel.«.
96. člen
517. člen se spremeni tako, da se glasi:
»517. člen
(1) Domača sodišča smejo ugoditi predlogu državnega
tožilca ali prošnji pristojnega tujega organa, s katero se zahteva
izvršitev kazni zapora, varnostnega ali drugega ukrepa kazenskega sodišča, ki se izvršuje z odvzemom prostosti ali denarne
kazni po pravnomočni kazenski sodbi tujega sodišča, če je tako
določeno z mednarodno pogodbo ali če velja vzajemnost in če
so izpolnjeni naslednji pogoji:
– da oseba soglaša z izvršitvijo kazni v Republiki Sloveniji, razen v primerih iz drugega odstavka tega člena;
– da iz sodbe ne izhaja kršitev temeljnih načel pravnega
reda Republike Slovenije;
– da je odločba bila izdana zaradi dejanja, za katerega
je po domačem zakonu predpisana kazen zapora ali denarna
kazen;
– da odločba ni bila izdana zaradi političnega ali vojaškega kaznivega dejanja;
– da po domačem zakonu ni zastarala izvršitev kazni;
– da oseba ni bila zaradi istega dejanja že pravnomočno
obsojena ali pravnomočno oproščena ali je bil kazenski posto-

Št.

91 / 14. 11. 2011 /

Stran

11851

pek zoper njo pravnomočno ustavljen ali je bila obtožba zoper
njo pravnomočno zavrnjena;
– da je oseba državljan Republike Slovenije in ima v Republiki Sloveniji stalno ali začasno prebivališče;
– da v primeru izvrševanja varnostnega ali drugega ukrepa kazenskega sodišča, ki se izvršuje z odvzemom prostosti,
domač zakon določa enak ukrep;
– da je bila sodba izdana v navzočnosti, razen če proseča
država predloži ustrezna dokazila, da je bila oseba osebno vabljena ali ji je bil čas in kraj postopka sporočen prek zastopnika,
pooblaščenega v skladu s pravom države, ki je sodbo izdala,
zaradi česar je bila sodba izdana v nenavzočnosti, ali je ta oseba pristojnemu organu izjavila, da ne izpodbija odločbe.
(2) Soglasje osebe iz prve alineje prejšnjega odstavka ni
potrebno, če se je oseba s prihodom oziroma pobegom v Republiko Slovenijo izognila izvrševanju ali nadaljnjemu izvrševanju
kazenske sodbe iz prejšnjega člena.«.
97. člen
Za 517. členom se dodajo novi 517.a, 517.b, 517.c in
517.č člen, ki se glasijo:
»517.a člen
(1) Na predlog državnega tožilca lahko preiskovalni sodnik zoper osebo iz prejšnjega člena odredi začasni odvzem
prostosti zaradi zavarovanja izvršitve, če so izpolnjeni naslednji
pogoji:
1. da je država izdaje sodbe poslala prošnjo za izvršitev
kazenske sodbe ali naloga zaradi izvršitve kazenske sodbe;
2. da obstajajo okoliščine, ki kažejo na nevarnost, da bi se
oseba z begom izognila postopku izvršitve oziroma prestajanju
kazni ali ukrepa;
3. da soglasje osebe k izvrševanju ni potrebno ali je
podano, in
4. da prošnja za izvršitev ni očitno nedopustna.
(2) Začasni odvzem prostosti iz prejšnjega odstavka se
odredi, izvrši oziroma podaljša v skladu z določbami tega zakona, o odreditvi, izvrševanju oziroma podaljšanju pripora.
517.b člen
(1) Domače sodišče izvrši kazensko sodbo glede sankcije, ki jo je izreklo tuje sodišče, tako, da izreče kazensko sankcijo po kazenski zakonodaji Republike Slovenije. Pri tem je glede
ugotavljanja kazenske odgovornosti, dopustnosti pregona in
izrečene kazni v celoti vezano na sodbo tujega sodišča. Če se
lahko kazen izvrši le glede določenih kaznivih dejanj, se kazen
odmeri skladno s pravili po domačem zakonu.
(2) Kadar kazenska sankcija zaradi trajanja ni združljiva
z domačimi predpisi, se lahko slednja prilagodi le, če je ta višja
od najvišje kazni, ki je po domačem zakonu določena za istovrstno kaznivo dejanje. Prilagojena kazenska sankcija ne sme
biti nižja od najvišje kazni, ki je po domačem zakonu določena
za istovrstna kazniva dejanja.
(3) Kadar kazenska sankcija po svoji naravi ni združljiva z
domačimi predpisi, se lahko prilagodi glede na kazen ali ukrep,
ki je po domačem zakonu predviden za istovrstna kazniva dejanja. Takšna kazen ali ukrep mora čim bolj ustrezati kazenski
sankciji, ki je bila izrečena v državi izreka.
(4) Prilagojena kazenska sankcija po svoji naravi ali trajanju ne sme biti strožja od kazenske sankcije, ki jo je izrekla
država izreka.
517.c člen
(1) Za odločitev o izvršitvi kazenske sodbe je pristojno
okrožno sodišče na območju zadnjega stalnega prebivališča
osebe v Republiki Sloveniji. Če oseba ni imela stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, se pristojnost določi po kraju
zadnjega začasnega prebivališča.
(2) Senat iz šestega odstavka 25. člena tega zakona s
sodbo odloči o izvršitvi kazenske sodbe tujega sodišča ali s
sklepom zavrne prošnjo. O seji senata se obvestita državni
tožilec in zagovornik.
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(3) V izrek sodbe iz drugega odstavka tega člena vnese
sodišče celoten izrek in ime sodišča iz tuje sodbe in izreče
sankcijo. V obrazložitvi sodbe navede sodišče razloge, ki jih je
upoštevalo pri izreku sankcije.
(4) Odločba se vroči državnemu tožilcu, osebi ter zagovorniku, ki se lahko zoper njo pritožijo.
(5) Za izvrševanje, pogojni odpust ter pravico do pomilostitve oziroma amnestije se uporabljajo domači predpisi.
517.č člen
(1) Tujec, ki se na podlagi sodbe domačega sodišča
nahaja v Republiki Sloveniji na prestajanju zaporne kazni,
lahko poda prošnjo za prestajanje kazni v državi državljanstva
ali prebivališča. Prošnja se lahko vloži pri direktorju zapora,
sodišču, ki je izreklo kazen na prvi stopnji, ali ministrstvu za
pravosodje.
(2) Pristojno sodišče ali direktor zapora mora osebo seznaniti z možnostjo, da prestaja zaporno kazen v državi državljanstva ali prebivališča.
(3) Sodišče, ki je odločalo na prvi stopnji odloči o prošnji
obsojene osebe s sklepom. Prošnji se sme ugoditi, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– zoper obsojeno osebo ne poteka drug kazenski postopek v Republiki Sloveniji
– oseba je poravnala denarno kazen oziroma premoženjsko pravni zahtevek
(4) Sklep ter ostala relevantna dokumentacija se posreduje ministru za pravosodje, ki o tem obvesti državo, v katero
želi biti oseba premeščena, in na podlagi mednarodne pogodbe
ali na podlagi vzajemnosti izvede postopek za transfer obsojenca.«.
98. člen
Četrti odstavek 519. člena se črta.
Dosedanji peti, šesti in sedmi odstavek postanejo četrti,
peti in šesti odstavek.
99. člen
Drugi odstavek 521. člena se črta.
100. člen
522. člen se spremeni tako, da se glasi:
»522. člen
(1) Pogoji za izročitev so:
1. da tisti, katerega izročitev se zahteva, ni državljan
Republike Slovenije,
2. da dejanje, zaradi katerega se zahteva izročitev, ni bilo
storjeno na ozemlju Republike Slovenije, zoper njo ali njenega
državljana;
3. da je dejanje, zaradi katerega se zahteva izročitev,
kaznivo dejanje tako po domačem zakonu, kakor po zakonu
države, v kateri je bilo storjeno;
4. da se v primeru, da gre za izročitev zaradi kazenskega
pregona, za kaznivo dejanje po pravu obeh držav lahko izreče
kazen enega ali več let zapora ali varnostni ukrep v trajanju
več kot enega leta;
5. da v primeru, da gre za izročitev zaradi izvršitve pravnomočno izrečene kazni ali varnostnega ukrepa, znaša kazen
ali varnosti ukrep oziroma njun ostanek, ki ga je potrebno izvršiti, najmanj 4 mesece;
6. da po domačem zakonu ni zastaral kazenski pregon
ali ni zastarala izvršitev kazni, preden je bila oseba priprta ali
zaslišana kot obdolženec;
7. da tisti, katerega izročitev se zahteva, ni bil zaradi istega dejanja že pravnomočno oproščen ali obsojen v Republiki
Sloveniji ali tuji državi, pod pogojem, da je v primeru izrečene
kazni kazen že prestal ali jo prestaja ali se po zakonodaji
države, ki je kazen izrekla, kazen ne more več izvršiti ali je
bil kazenski postopek zoper njega pravnomočno ustavljen ali
je bila obtožba zoper njega pravnomočno zavrnjena; ali da ni
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zoper tujca v Republiki Sloveniji zaradi istega proti Republiki
Sloveniji storjenega dejanja uveden kazenski postopek, če pa
je uveden postopek zaradi dejanja, storjenega proti državljanu
Republike Slovenije, da je dano zavarovanje za uveljavitev
premoženjskopravnega zahtevka oškodovanca;
8. da zoper osebo, katere izročitev se zahteva, v državi
prosilki ne teče postopek pred izrednim sodiščem, če gre za
prošnjo za izročitev zaradi izvedbe postopka, oziroma da ni
takšno sodišče izreklo kazenske sankcije, če gre za prošnjo za
izročitev zaradi izvršitve kazni;
9. da država prosilka poda ustrezna zagotovila, da smrtna
kazen ne bo izrečena oziroma izvršena, če se izročitev zahteva
zaradi kaznivega dejanja, za katero je v državi prosilki predpisana smrtna kazen;
10. da v primeru, ko gre za izvršitev kazenske sankcije,
ki je bila izrečena s pravnomočno sodbo v sodnem postopku
v nenavzočnosti osebe, katere izročitev se zahteva, država
prosilka predloži ustrezna dokazila, da je bila oseba osebno vabljena ali ji je bil čas in kraj postopka sporočen prek zastopnika,
pooblaščenega v skladu s pravom države, ki je sodbo izdala,
zaradi česar je bila sodba izdana v nenavzočnosti, ali je ta
oseba pristojnemu organu izjavila, da ne izpodbija odločbe; ali
zagotovi, da bo kazenski postopek po izročitvi znova opravljen
v navzočnosti izročene osebe;
11. da zahteva za izročitev ni podana zaradi kaznivega
dejanja, ki ga je storila zahtevana oseba, ko še ni bila stara
14 let;
12. da je ugotovljena istovetnost tistega, katerega izročitev se zahteva;
13. da je dovolj dokazov za utemeljenost suma, da je
tujec, katerega izročitev se zahteva, storil določeno kaznivo
dejanje, ali da obstaja o tem pravnomočna sodba.
(2) Če se prošnja za izročitev nanaša na več kaznivih
dejanj, ki se tako po zakonu države prosilke kot tudi po pravu
Republike Slovenije kaznujejo s kaznijo odvzema prostosti ali
varnostnim ukrepom, pa nekatera izmed njih glede višine predpisane kazni ne dosegajo praga predpisane kazni, določenega
v 4. in 5. točki prejšnjega odstavka, se izročitev lahko dovoli
tudi za ta kazniva dejanja, če je dovoljena za ostala kazniva
dejanja.«.
101. člen
V 524. členu se za tretjim odstavkom dodajo novi četrti,
peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»(4) Glede pripora v postopku izročitve se smiselno uporabljajo določbe drugega odstavka 200., 202., 203. člena in
209. do 213.d ter 420. in 421. člena tega zakona.
(5) Ne glede na določbo 205. člena tega zakona lahko
pripor v postopku izročitve po prejemu prošnje za izročitev brez
posebnih odločb o podaljševanju traja do izročitve tuji državi
oziroma do odločitve ministra za pravosodje, s katero se izročitev zavrne, vendar skupno trajanje pripora, odrejenega pred
prejemom prošnje za izročitev in po njenem prejemu, ne sme
preseči 30 mesecev.
(6) Ne glede na prejšnji odstavek je pripor potrebno odpraviti takoj, ko čas trajanja preseže oziroma do seže izrečeno
kazensko sankcijo tuje države oziroma maksimum predpisane
kazni, ki jo pravo države prosilke predpisuje za kaznivo dejanje,
za katero se zahteva izročitev.«.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta sedmi in osmi
odstavek.«
102. člen
V 527. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti
odstavek , ki se glasi:
»(4) V primeru, da se izročitev zavrne, ker je oseba državljan Republike Slovenije, se izročitvena dokumentacija preda
pristojnemu državnemu tožilstvu zaradi morebitne uvedbe kazenskega pregona v Republiki Sloveniji.«.

Uradni list Republike Slovenije
103. člen
528. člen se spremeni tako, da se glasi:
»528. člen
Če senat okrožnega sodišča spozna, da so izpolnjeni
zakonski pogoji za izročitev (522. člen), oziroma, da so podani
pogoji za odložitev izročitve iz 530. člena tega zakona, ugotovi
to s sklepom. Zoper ta sklep ima tujec pravico pritožbe na sodišče druge stopnje.«.
104. člen
Prvi odstavek 529.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izročitev tujca se lahko dovoli na prošnjo pristojnega
tujega organa za izročitev ali za začasen odvzem prostosti z
namenom izročitve brez izvedbe postopka po določbah 526. do
529. člena tega zakona, če tujec po pravnem pouku preiskovalnega sodnika izjavi, da soglaša z izročitvijo.«.
Tretji odstavek se črta.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
Dosedanji peti odstavek, ki postane četrti odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»(4) Preiskovalni sodnik po preizkusu pogojev iz 1. do
13. točke prvega odstavka 522. člena tega zakona s sklepom
odloči o izročitvi. Sklep se vroči osebi, katere izročitev se zahteva, zagovorniku in državnemu tožilcu. Zoper sklep je v 24 urah
možna pritožba na senat okrožnega sodišča (šesti odstavek
25. člena), ki mora o njej odločiti v 48 urah.«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Preiskovalni sodnik po pravnomočnosti sklepa odločitev sporoči ministru, pristojnemu za pravosodje, ki o odločitvi
sodišča takoj obvesti državo prosilko. Če kateri izmed pogojev
iz 1. do 13. točke prvega odstavka 522. člena ni izpolnjen ali
če tujec ne soglaša z izročitvijo, se izvede redni postopek
izročitve.«.
105. člen
V 530. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če bi zaradi odložitve izročitve iz prvega odstavka v
državi prosilki kazenski pregon zastaral ali bi bil njegov potek
resno oviran, se sme na utemeljeno prošnjo države prosilke
dovoliti začasna izročitev zaradi kazenskega postopka. O dovoljenosti začasne izročitve odloča minister za pravosodje, po
predhodnem mnenju organa, pred katerim poteka kazenski
postopek oziroma v čigar pristojnosti je izvrševanje kazenskih
sankcij. Začasna izročitev se sme dovoliti, če se s tem ne
ogroža potek kazenskega postopka, ki zoper osebo poteka v
Republiki Sloveniji in če je zaprošena država zagotovila, da bo
oseba v proseči državi vseskozi v priporu kot tudi, da jo bo v
roku, določenem s strani Republike Slovenije vrnila v Republiko
Slovenijo.«.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»(3) Minister, pristojen za pravosodje, ne dovoli izročitve
tujca, če ta uživa pravico pribežališča, če gre za politično ali
vojaško kaznivo dejanje ali če obstaja verjetnost, da bi bila
oseba, katere izročitev se zahteva, v državi prosilki mučena
oziroma bi se z njo nečlovečno ali ponižujoče ravnalo oziroma
jo na ta način kaznovalo.«.
106. člen
V 531. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Pogoji iz prvega odstavka prenehajo učinkovati:
– če se jim izročena oseba odpove;
– če izročena oseba kljub opozorilu države prosilke glede
morebitnih posledic ne zapusti ozemlja države prosilke v roku
45 dni po tem, ko je bila izpuščena na svobodo, če je to lahko
storila;
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– če oseba zapusti ozemlje države, v katero je bila izročena pa se tja prostovoljno vrne ali je tja vrnjena s strani tretje
države.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
107. člen
Za 532. členom se doda nov 532.a člen, ki se glasi:
»532.a člen
(1) Na podlagi prošnje tujega pravosodnega organa ali
kadar je tako določeno v domačem zakonu, se lahko v povezavi z izročitvijo tuji državi izročijo zaseženi predmeti, ki se
lahko uporabijo kot dokaz ali ki so bili pridobljeni s kaznivim
dejanjem in se ob prijetju najdejo pri zahtevani osebi ali se
pozneje odkrijejo.
(2) Predmeti iz prvega odstavka tega člena se izročijo
tudi, ko se izročitev zaradi smrti ali pobega zahtevane osebe
ne more izvršiti.
(3) Če je domače sodišče predmete zaseglo v kazenskem
postopku, ki je v teku, predmete zadrži ali jih začasno izroči
proseči državi, pod pogojem, da jih ta vrne.«.
108. člen
Za 533. členom se doda nov 533.a člen, ki se glasi:
»533.a člen
(1) O prošnji tujega pravosodnega organa za soglasje, da
osebo, ki jo je izročila Republika Slovenija, lahko preganja ali
zoper njo izvrši kazen ali izroči tretji državi zaradi drugega kaznivega dejanja, ki ga je storila pred izročitvijo, odloča minister
za pravosodje na podlagi odločbe senata iz šestega odstavka
25. člena tega zakona sodišča, ki je odločalo o izpolnjevanju
pogojev za izročitev.
(2) Senat iz šestega odstavka 25. člena, na podlagi dokumentacije, ki jo je posredovala tuja država, preuči ali so
izpolnjeni pogoji iz 522. člena tega zakona. Če senat ugotovi,
da niso izpolnjeni zakonski pogoji za izročitev, izda sklep, da
se prošnja za soglasje za kazenski pregon, izvršitev kazni ali
izročitev tretji državi zavrne. Ta sklep pošlje sodišče po uradni
dolžnosti sodišču druge stopnje, ki po zaslišanju državnega
tožilca sklep potrdi, razveljavi ali spremeni. Če pa senat iz
šestega odstavka 25. člena spozna, da so izpolnjeni zakonski pogoji za soglasje za kazenski pregon, izvršitev kazni ali
izročitev ali predajo tretji državi, ugotovi to s sklepom. Zoper
ta sklep ima tujec pravico pritožbe na sodišče druge stopnje.
Pravnomočni sklep se pošlje ministru za pravosodje, ki skladno
z določbo drugega odstavka 530. člena tega zakona odloči o
prošnji oziroma obvesti drugo državo, da niso izpolnjeni pogoji
za soglasje.
(3) Odločitev se posreduje na način, določen v prvem
odstavku 532. člena tega zakona.«.
109. člen
Prvi odstavek 536. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Oseba, ki je bila izročena Republiki Sloveniji, se ne
sme kazensko preganjati, jo obsoditi ali pripreti, da bi izvršili
obsodbo ali priporni nalog za katerokoli drugo kaznivo dejanje,
storjeno pred njeno izročitvijo, niti se je ne sme izročiti ali predati drugi državi brez soglasja države, ki je osebo izročila. Predlog
za podajo prošnje za izdajo soglasja za pregon za druga kazniva dejanja oziroma za izvršitev kazni ali izročitev ali predajo
tretji državi poda pristojno sodišče, pred katerim teče postopek
oziroma je zadolženo za izvršitev kazni. Predlogu morajo biti
priložene listine iz 523. člena tega zakona.«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
»(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se sme oseba
kazensko preganjati oziroma se sme zoper njo izvršiti kazen
tudi za druga kazniva dejanja, storjena pred izročitvijo, če:
1. oseba, ki je imela možnost oditi z ozemlja Republike
Slovenije, tega ne stori v petinštiridesetih dneh po svoji do-
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končni izpustitvi ali se v Republiko Slovenijo po odhodu znova
vrne;
2. je za drugo dejanje, ki ga je oseba storila pred izročitvijo, predpisana le denarna kazen;
3. se je oseba pred izročitvijo izrecno odpovedala načelu
specialnosti;
4. država članica, ki je osebo izročila, soglaša s pregonom, izvršitvijo kazni ali izročitvijo tretji držav, zaradi drugega
kaznivega dejanja, ki ga je oseba storila pred izročitvijo.«.
Dosedanji drugi do četrti odstavek postanejo tretji do peti
odstavek.

Uradni list Republike Slovenije
118. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne šest mesecev
po njegovi objavi.
Št. 713-01/11-10/38
Ljubljana, dne 2. novembra 2011
EPA 1892-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Ljubo Germič l.r.
Predsednik

110. člen
V prvem odstavku 538. člena se v točki 1) za besedilom
»izrečena zaradi tega,« doda besedilo »ker pregon ni več dopusten zaradi zastaranja po krivdi obsojenca ali«.
111. člen
V 551. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Če je zoper državljana Republike Slovenije s strani
tujega organa razpisana tiralica, policija tiralico skupaj z vso
razpoložljivo dokumentacijo predloži pristojnemu državnemu
tožilcu, ki se na podlagi tega odloči, ali bo zahteval uvedbo
pregona, oziroma, če gre za tiralico zaradi izvršitve kazenske
sankcije, ali bo pristojnemu sodišču predlagal izvršitev kazenske sankcije.«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
112. člen
(1) Generalni državni tožilec v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona uskladi Splošno navodilo za enotno uporabo
določb 162. člena Zakona o kazenskem postopku o odložitvi
kazenskega pregona (Uradni list RS, št. 24/2011) z določbami
tega zakona.
(2) Vlada Republike Slovenije v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona uskladi Uredbo o postopku upravljanja z
zaseženimi predmeti, premoženjem in varščinami (Uradni list
RS, št. 22/02, 8/07 in 48/07) z določbami tega zakona.
113. člen
Postopki, v katerih je bila zahteva za izredno omilitev
kazni vložena do začetka uporabe tega zakona, se dokončajo
po do sedaj veljavnih predpisih.
114. člen
Spremenjeni prvi odstavek 420. člena zakona se uporablja za zahteve za varstvo zakonitosti, vložene po začetku
uporabe tega zakona, peti odstavek 420. člena zakona pa
se uporablja za postopke, v katerih sodba na prvi stopnji do
začetka uporabe tega zakona še ni bila izdana.
115. člen
Za postopke, v katerih je bil obtožni akt vložen pred začetkom uporabe tega zakona, se uporabljajo do sedaj veljavne
določbe 434. in 437. člena zakona.

VLADA
3915.

Uredba o rudarski koncesnini in sredstvih
za sanacijo

Na podlagi tretjega odstavka 53. člena, tretjega odstavka
54. člena in šestega odstavka 56. člena ter za izvajanje osmega
odstavka 72. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 61/10,
62/10 – popr. in 76/10) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o rudarski koncesnini in sredstvih za sanacijo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa način:
– izračuna, odmere in plačevanja nadomestila za mineralne surovine, pridobljene z njihovim izkoriščanjem v pridobivalnih prostorih (v nadaljnjem besedilu: rudarska koncesnina) in
sporočanja letno načrtovanega izkopa mineralnih surovin;
– zagotavljanja sredstev za sanacijo posledic rudarskih
del, nastalih zaradi izkoriščanja mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih (v nadaljnjem besedilu: sredstva za sanacijo);
– zagotavljanja nadomestila za izvajanje tistih nalog Eko
sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (v nadaljnjem
besedilu: Eko sklad), ki so v zvezi z upravljanjem sredstev za
sanacijo, zbrana pri njem (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo
za upravljanje z rezerviranimi sredstvi za sanacijo);
– nadzora nad plačevanjem rudarske koncesnine in zagotavljanja sredstev za sanacijo.
II. IZRAČUN, ODMERA IN PLAČEVANJE RUDARSKE
KONCESNINE
1. Splošne določbe
2. člen
(obveznost plačevanja rudarske koncesnine)

116. člen
V 86. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 68/08) se v šestem
odstavku črta besedilo »v skladu z navodili iz devetega odstavka 84. člena zakona«.

(1) Zavezanec za plačevanje rudarske koncesnine je
pravna ali fizična oseba, ki je sklenila koncesijsko pogodbo za
izkoriščanje mineralne surovine v določenem pridobivalnem
prostoru (v nadaljnjem besedilu: koncesionar).
(2) Koncesionar mora plačevati rudarsko koncesnino ves
čas trajanja koncesijske pogodbe.

117. člen
V 87. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 68/08) se v prvem
in drugem stavku prvega odstavka črta besedilo »devetega
odstavka 84. člena«.

(način plačevanja rudarske koncesnine)

3. člen
Koncesionar mora plačevati rudarsko koncesnino kot plačilo za pridobivalni prostor in kot plačilo za mineralno surovino,

Uradni list Republike Slovenije
pridobljeno v preteklem letu v raščenem stanju v takšnem
pridobivalnem prostoru.
4. člen
(osnova za izračun rudarske koncesnine)
(1) Osnova za izračun višine plačila rudarske koncesnine sta
velikost pridobivalnega prostora in povprečna cena enote posamezne vrste pridobljene mineralne surovine v raščenem stanju.
(2) Velikost pridobivalnega prostora se ugotavlja na podlagi podatkov iz rudarskega koncesijskega akta.
(3) Povprečna cena enot mineralnih surovin v raščenem
stanju se ugotavlja na podlagi podatkov o vrsti, obsegu in
razširjenosti posameznih vrst mineralnih surovin v Republiki
Sloveniji s hkratnim upoštevanjem podatkov o njihovi tržni ceni,
doseženi v trgovanju na evropskem gospodarskem prostoru v
tekočem letu.
5. člen
(opredelitev plačil za pridobivalne prostore
in mineralne surovine)
(1) Višina plačila za pridobivalni prostor se glede na način in vrsto izkoriščanja mineralne surovine določa na podlagi
določenega števila točk za 1 ha pridobivalnega prostora, kot je
prikazano v tabeli, ki je Priloga 1 te uredbe in njen sestavni del
(v nadaljnjem besedilu: tabela plačil za pridobivalne prostore).
(2) Višina plačila za mineralno surovino se določa kot
vrednostni znesek po enotah določenih vrst mineralnih surovin,
izražen z določenim odstotkom plačila oziroma številom točk, kot
je prikazano v tabeli, ki je Priloga 2 te uredbe in njen sestavni del
(v nadaljnjem besedilu: tabela plačil za mineralne surovine).
6. člen
(določitev vrednosti točke)
Vrednost točke iz prejšnjega člena določi Vlada Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) in jo objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
2. Priglasitev osnove za odmero rudarske koncesnine
7. člen
(osnova za odmero rudarske koncesnine)
(1) Rudarsko koncesnino izračuna in odmeri ministrstvo,
pristojno za rudarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), po
uradni dolžnosti na podlagi podatkov za odmero rudarske koncesnine, ki jih mora koncesionar priglasiti ministrstvu vsako leto
trajanja koncesijske pogodbe (v nadaljnjem besedilu: osnova
za odmero rudarske koncesnine).
(2) Koncesionar mora ministrstvu priglasiti osnovo za
odmero rudarske koncesnine po preteku leta, v katerem je imel
rudarsko pravico za izkoriščanje, in sicer najkasneje do 30. januarja naslednjega leta (v nadaljnjem besedilu: predpisani rok
priglasitve za odmero rudarske koncesnine).
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka o predpisanem roku priglasitve za odmero rudarske koncesnine lahko koncesionar zadnjič priglasi osnovo za odmero rudarske
koncesnine že po uspešno opravljenem tehničnem pregledu
izvedene sanacije, ki se ga izvede na podlagi poprej izdanega
in pravnomočnega dovoljenja za opustitev rudarskih del.
8. člen
(priglasitveni obrazec za odmero rudarske koncesnine)
(1) Osnovo za odmero rudarske koncesnine priglasi koncesionar ministrstvu na obrazcu, ki je Priloga 3 te uredbe in
njen sestavni del (v nadaljnjem besedilu: rudarski priglasitveni
obrazec).
(2) Podatki, vpisani v rudarskem priglasitvenem obrazcu,
morajo biti resnični, točni in popolni. Skladnost priglašenih podatkov mora biti dokazljiva z uporabljenimi metodami izračuna
na podlagi načrtov rudarskih merjenj.
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(3) Koncesionar posreduje ministrstvu izpolnjeni rudarski
priglasitveni obrazec osebno ali s priporočeno pošto, lahko pa
tudi po elektronski poti na uradni elektronski naslov ministrstva,
in sicer z varnim elektronskim podpisom ali v skenirani obliki.
3. Izračun rudarske koncesnine
9. člen
(izračun plačila za pridobivalni prostor)
Znesek letnega plačila za pridobivalni prostor se izračuna
po naslednji enačbi:
Ppp = Tpp x pp x VT
pri čemer pomeni:
– Ppp: znesek letnega plačila za pridobivalni prostor, v
eurih;
– Tpp: število točk za pridobivalni prostor, v skladu s tabelo plačil za pridobivalne prostore iz Priloge 1 te uredbe;
– pp: velikost pridobivalnega prostora, v hektarjih (ha);
– VT: vrednost točke iz 6. člena te uredbe, v eurih.
10. člen
(izračun plačila za mineralno surovino)
(1) Znesek letnega plačila za mineralno surovino se izračuna po naslednji enačbi:
Pms = Tms x Qms x VT
pri čemer pomeni:
– Pms: znesek letnega plačila za pridobljeno mineralno
surovino v raščenem stanju, v eurih;
– Tms: število točk za določeno vrsto mineralne surovine,
v skladu s tabelo cen in plačil za mineralne surovine iz Priloge
2 te uredbe;
– Qms: količina v preteklem letu pridobljene trdne mineralne surovine v raščenem stanju, v kubičnih metrih (m3), za
ogljikovodike pa v tonah (t);
– VT: vrednost točke iz 6. člena te uredbe, v eurih.
(2) Če je koncesionar izbran na dražbi, na kateri so kandidati za nosilca rudarske pravice za izkoriščanje konkurirali
s svojimi ponudbami o višini plačila rudarske koncesnine, se
pri številu točk za določeno vrsto mineralne surovine (Tms)
ne upošteva število točk po tabeli cen in plačil za mineralne
surovine iz Priloge 2 te uredbe, ampak tisto število točk, ki jih
je koncesionar ponudil na dražbi.
(3) Če se je v pridobivalnem prostoru v preteklem letu
izkoriščalo dve ali več vrst mineralne surovine, se enačba iz
prvega odstavka tega člena uporabi za vsako takšno vrsto
mineralne surovine posebej.
4. Odmera rudarske koncesnine
11. člen
(odločba o odmeri rudarske koncesnine)
(1) Rudarsko koncesnino odmeri ministrstvo z enotno
odločbo o odmeri letnega plačila za pridobivalni prostor in odmeri letnega plačila za mineralno surovino oziroma mineralne
surovine, če jih je več vrst, pridobljene v preteklem letu v istem
pridobivalnem prostoru (v nadaljnjem besedilu: odločba o odmeri rudarske koncesnine).
(2) Ministrstvo odmeri rudarsko koncesnino na podlagi
izračuna iz 9. in 10. člena te uredbe tako, da se sešteje izračunano plačilo za pridobivalni prostor in plačilo za mineralne
surovine, takšen seštevek pa se nato v skladu z računovodskimi standardi, ki urejajo zaokroževanje končnih obračunov v
gotovinskem prometu, zaokroži na dve decimalni mesti.
(3) Z odločbo o odmeri rudarske koncesnine se določijo
tudi zneski, ki jih mora koncesionar nakazati Rudarskemu
skladu Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Rudarski
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sklad) in samoupravni lokalni skupnosti oziroma samoupravnim
lokalnim skupnostim, če leži pridobivalni prostor na območju
dveh ali več samoupravnih lokalnih skupnosti ter navedejo
številke njihovega vplačilnega računa.
(4) Pri izračunih zneskov iz prejšnjega odstavka se v
skladu z računovodskimi standardi, ki urejajo zaokroževanje
končnih obračunov v gotovinskem prometu, uporablja zaokroževanje na 1 cent.
(5) Če se po zaokroževanju izračunanih zneskov iz tretjega
odstavka tega člena za določitev zneska, ki pripada Rudarskemu
skladu in samoupravni lokalni skupnosti, na katere območju leži
pridobivalni prostor, ugotovi, da je število centov liho, se zaokrožitev na 1 cent izvede v škodo Rudarskega sklada.
(6) Če leži pridobivalni prostor na območju dveh ali več samoupravnih lokalnih skupnosti in se po zaokroževanju izračunanih zneskov iz tretjega odstavka tega člena ugotovi, da zneska,
ki jim pripada, zaradi lihega ali sodega števila centov ni mogoče
razdeliti po zneskih na dve decimalni mesti, se zaokrožitev na
1 cent izvede v škodo tiste samoupravne lokalne skupnosti, na
katere območju leži večji del površine pridobivalnega prostora.
(7) Odločbo o odmeri rudarske koncesnine pošlje ministrstvo v vednost samoupravni lokalni skupnosti, na katere območju
leži pridobivalni prostor oziroma samoupravnim lokalnim skupnostim, na katerih območju ležijo deli pridobivalnega prostora.
12. člen
(odmerjanje rudarske koncesnine)
(1) Koncesionarju, ki posreduje ministrstvu izpolnjeni rudarski priglasitveni obrazec v predpisanem roku priglasitve
za odmero rudarske koncesnine, ministrstvo izda odločbo o
odmeri rudarske koncesnine v skladu z določbami prejšnjega
člena v dveh mesecih po prejemu njegovega rudarskega priglasitvenega obrazca.
(2) Če ministrstvo ugotovi, da mu določeni koncesionar
v predpisanem roku priglasitve za odmero rudarske koncesnine ni posredoval izpolnjenega rudarskega priglasitvenega
obrazca, izda odločbo o odmeri rudarske koncesnine v skladu
z določbami prejšnjega člena, pri čemer pa se kot količina v
preteklem letu pridobljene mineralne surovine upošteva s koncesijsko pogodbo določena največja količina in vrsta mineralne
surovine, ki jo je dopustno izkoristiti v enem letu.
5. Plačevanje rudarske koncesnine
13. člen
(način plačila odmerjene rudarske koncesnine in plačilni rok)
(1) Z odločbo o odmeri rudarske koncesnine se določi, da
se mora odmerjeno letno plačilo za pridobivalni prostor in letno
plačilo za mineralno surovino plačati v enkratnem znesku, in
sicer v 30 dneh po njeni vročitvi.
(2) Če koncesionar ne ravna v skladu s prejšnjim odstavkom, mu ministrstvo zaračuna zamudne obresti, in sicer
v višini, kot je določena z zakonom, ki ureja višino predpisane
obrestne mere zamudnih obresti.
(3) Zamudne obresti iz prejšnjega odstavka se od zneska,
ki pripada Rudarskemu skladu, nakazujejo na vplačilni račun
Rudarskega sklada, od zneska, ki pripada samoupravni lokalni
skupnosti, pa na vplačilni račun samoupravne lokalne skupnosti, ki ji znesek pripada.
III. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV ZA SANACIJO
1. Splošne določbe
14. člen
(obveznost zagotavljanja sredstev za sanacijo)
(1) Zavezanec za zagotavljanje sredstev za sanacijo je
koncesionar.
(2) Koncesionar mora zagotavljati sredstva za sanacijo
ves čas trajanja koncesijske pogodbe.
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15. člen
(način zagotavljanja sredstev za sanacijo)
(1) Koncesionar mora zagotavljati sredstva za sanacijo
kot denarna sredstva, ki jih vsako leto plačuje Eko skladu z namenom, da jih po končanem izkoriščanju uporabi kot povračilo
stroškov končne sanacije (v nadaljnjem besedilu: rezervirana sredstva za sanacijo). Koncesionar zagotavlja rezervirana
sredstva za sanacijo z letnimi plačili kot akontacijo sredstev za
končno sanacijo pridobivalnega prostora (v nadaljnjem besedilu: rudarska sanacnina).
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko koncesionar zagotavlja sredstva za sanacijo z bančno garancijo,
vendar samo, če ob sklenitvi koncesijske pogodbe predloži
brezpogojno, na prvi poziv plačljivo garancijo prvorazredne poslovne banke, kot varščino za izvedbo končne sanacije pridobivalnega prostora, čas njene veljavnosti pa mora biti najmanj
eno leto daljši, kot je čas trajanja koncesijske pogodbe.
16. člen
(osnova za izračun zagotovljenih sredstev za sanacijo)
(1) Osnova za izračun rudarske sanacnine sta strošek
končne sanacije pridobivalnega prostora in skupna količina mineralne surovine, ki se jo lahko v skladu s koncesijsko pogodbo
izkoristi v času trajanja koncesije.
(2) Osnova za določitev višine bančne garancije je strošek
končne sanacije pridobivalnega prostora.
17. člen
(opredelitev stroška končne sanacije)
Strošek končne sanacije pridobivalnega prostora je odvisen od načina in vrste izkoriščanja mineralne surovine in se
ga določi z rudarskim projektom za pridobitev koncesije za
izkoriščanje.
18. člen
(izračunavanje in odmerjanje plačila rudarske sanacnine)
(1) Letna plačila rudarske sanacnine izračunava in odmerja ministrstvo po uradni dolžnosti vsako leto koncesionarjem, ki
so se odločili, da bodo zagotavljali sredstva za sanacijo z letnim
plačevanjem rudarskih sanacnin in je takšna njihova odločitev
razvidna iz koncesijske pogodbe.
(2) Rudarska sanacnina se izračunava in odmerja na
podlagi podatkov o stroških končne sanacije pridobivalnega
prostora in podatkov o v preteklem letu pridobljenih količinah
mineralnih surovin v istem pridobivalnem prostoru.
(3) Za posameznega koncesionarja se podatek o v preteklem letu pridobljenih količinah mineralnih surovin v njegovem
pridobivalnem prostoru pridobi z vpogledom v njegov rudarski
priglasitveni obrazec.
2. Izračun plačila rudarske sanacnine
19. člen
(izračun rudarske sanacnine)
Znesek letnega plačila rudarske sanacnine se izračuna
po naslednji enačbi:
Prs = (Sstr: SQms) x Qms + LN
pri čemer pomeni:
– Prs: znesek letnega plačila rudarske sanacnine, v eurih;
– Sstr: strošek končne sanacije pridobivalnega prostora,
v eurih;
– SQms: skupna količina trdne mineralne surovine v raščenem stanju, ki jo je v skladu s koncesijsko pogodbo dopustno pridobiti, v kubičnih metrih (m3), za ogljikovodike pa v
tonah (t);
– Qms: količina v preteklem letu pridobljene trdne mineralne surovine v raščenem stanju, v kubičnih metrih (m3), za
ogljikovodike pa v tonah (t);
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– LN: letno nadomestilo za upravljanje z rezerviranimi
sredstvi za sanacijo, katerega višina se določa v skladu z 20.
členom te uredbe, v eurih.
20. člen
(nadomestilo za upravljanje z rezerviranimi sredstvi)
(1) Nadomestilo za upravljanje z rezerviranimi sredstvi za
sanacijo, ki se nahajajo na posebnih postavkah koncesionarjev
na njegovem vplačilnem računu, predstavlja pravico Eko sklada
do povrnitve stroškov, povezanih z zbiranjem, upravljanjem in
namensko uporabo sredstev, pridobljenih iz rudarskih sanacnin.
(2) Višina letnega nadomestila za upravljanje z rezerviranimi sredstvi za sanacijo, ki pripada Eko skladu, se izračuna
po naslednji enačbi:
LN = ((Sstr: SQms) x Qms): 10
(3) Ne glede na izračun iz prejšnjega odstavka višina
letnega nadomestila za upravljanje z rezerviranimi sredstvi za
sanacijo, ki pripada Eko skladu, ne more preseči 1.000,00 eurov. Če pa se po izračunu iz prejšnjega odstavka ugotovi, da
bi višina letnega nadomestila za upravljanje z rezerviranimi
sredstvi za sanacijo znašala manj kot 200,00 eurov, se takšno
nadomestilo določi v višini 200,00 eurov.
3. Odmera rudarske sanacnine
21. člen
(odločba o odmeri rudarske sanacnine)
(1) Rudarsko sanacnino, izračunano v skladu z 19. členom te uredbe, odmeri ministrstvo koncesionarju z odločbo o
odmeri letnega plačila akontacije sredstev za končno sanacijo
pridobivalnega prostora (v nadaljnjem besedilu: odločba o odmeri rudarske sanacnine), pri čemer pa mora biti višina letnega
nadomestila za upravljanje z rezerviranimi sredstvi za sanacijo
prikazana ločeno.
(2) V odločbi o odmeri rudarske sanacnine se navede tudi
vplačilni račun Eko sklada.
(3) Pri izračunu za odmero rudarske sanacnine se v
skladu z računovodskimi standardi, ki urejajo zaokroževanje
končnih obračunov v gotovinskem prometu, uporablja zaokroževanje na dve decimalni mesti.
(4) Odločbo o odmeri rudarske sanacnine ministrstvo
pošlje v vednost Eko skladu.
22. člen
(odmerjanje rudarske sanacnine)
(1) Koncesionarju, ki posreduje ministrstvu izpolnjeni rudarski priglasitveni obrazec v predpisanem roku priglasitve
za odmero rudarske koncesnine, ministrstvo izda odločbo o
odmeri rudarske sanacnine v skladu z določbami prejšnjega
člena v dveh mesecih po prejemu njegovega rudarskega priglasitvenega obrazca.
(2) Koncesionarju, ki v predpisanem roku priglasitve za
odmero rudarske koncesnine ministrstvu ne posreduje izpolnjenega rudarskega priglasitvenega obrazca, ministrstvo izda
odločbo o odmeri rudarske sanacnine hkrati z izdajo odločbe iz
drugega odstavka 12. člena te uredbe, pri čemer pa se pri izračunu za njeno odmero kot količina v preteklem letu pridobljene
mineralne surovine upošteva s koncesijsko pogodbo določena
največja količina in vrsta mineralne surovine, ki jo je dopustno
izkoristiti v enem letu.
4. Plačevanje odmerjene rudarske sanacnine
23. člen
(način plačila odmerjene rudarske sanacnine in plačilni rok)
(1) Z odločbo o odmeri rudarske sanacnine se določi, da
se mora odmerjeno rudarsko sanacnino plačati na vplačilni
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račun Eko sklada v enkratnem znesku, in sicer v 30 dneh po
njeni vročitvi.
(2) Če koncesionar ne ravna v skladu s prejšnjim odstavkom, mu ministrstvo zaračuna zamudne obresti, in sicer
v višini, kot je določena z zakonom, ki ureja višino predpisane
obrestne mere zamudnih obresti.
(3) Zamudne obresti iz prejšnjega odstavka se nakazujejo
na vplačilni račun Rudarskega sklada.
5. Rezervirana sredstva za sanacijo
24. člen
(zagotavljanje nominalne vrednosti rezerviranih sredstev
za sanacijo)
(1) Za koncesionarja, ki mu je bila odmerjena rudarska
sanacnina prvič, Eko sklad najkasneje v treh dneh po prejemu
odločbe o odmeri rudarske sanacnine na svojem vplačilnem
računu odpre posebno postavko za tisti pridobivalni prostor,
na katerega se nanaša odločba, in nanjo nakazuje vsakoletno
odmerjeno rudarsko sanacnino.
(2) Z rezerviranimi sredstvi koncesionarjev za sanacijo, ki
se nahajajo na posebnih postavkah na njegovem vplačilnem
računu, mora Eko sklad upravljati kot dober gospodar.
(3) Eko sklad zagotavlja varnost in obrestovanje rezerviranih sredstev koncesionarjev za sanacijo z nalaganjem v
depozite v sistem enotnega zakladniškega računa skladno s
predpisi, ki urejajo javne finance.
(4) Eko sklad posreduje ministrstvu, pristojnemu za rudarstvo, vsako leto najkasneje do 30. marca poročilo o upravljanju
z rezerviranimi sredstvi koncesionarjev v preteklem letu, ki
vključuje tudi višino sredstev, ki jih je v preteklem letu uporabil kot nadomestilo za upravljanje z rezerviranimi sredstvi za
sanacijo.
6. Vračilo rezerviranih sredstev za sanacijo
25. člen
(pogoji za vračilo rezerviranih sredstev za sanacijo)
(1) Koncesionar, ki je zagotavljal sredstva za sanacijo z
letnim vplačevanjem rudarskih sanacnin, izvede sanacijo pridobivalnega prostora iz lastnih sredstev, po izvedeni sanaciji pa
se mu pri Eko skladu rezervirana sredstva za sanacijo vrnejo.
(2) V primeru prenosa rudarske pravice za izkoriščanje
na drugega koncesionarja se dolžnost izvedbe sanacije pridobivalnega prostora iz lastnih sredstev in pravica vrnitve pri Eko
skladu rezerviranih sredstev prenesejo na novega koncesionarja, ki izvaja izkoriščanje v istem pridobivalnem prostoru kot
prejšnji koncesionar.
(3) Pogoji za vračilo rezerviranih sredstev za sanacijo
so uspešno opravljen tehnični pregled izvedene sanacije ter v
celoti poravnane obveznosti iz naslova odmerjenih koncesnin
in sanacnin. Skladnost izvajanja sanacije mora biti dokazljiva
z rudarskim projektom izvedene sanacije.
26. člen
(obračun vračila rezerviranih sredstev za sanacijo)
(1) O izpolnitvi pogojev iz tretjega odstavka prejšnjega
člena ministrstvo obvesti Eko sklad, ki izdela obračun rezerviranih sredstev za sanacijo, ki se vrnejo koncesionarju, ter ga v
roku 14 dni od prejema obvestila pošlje ministrstvu.
(2) Obračun iz prejšnjega odstavka se izdela po naslednji
enačbi:
VS = vPrs + On – Nu
pri čemer pomeni:
– VS: višina sredstev, ki se vrnejo koncesionarju, v eurih:
– vPrs: višina vseh sredstev, ki jih je na podlagi letno odmerjenih rudarskih sanacnin vplačal koncesionar na vplačilni
račun Eko sklada, v eurih;
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– On: višina sredstev iz natečenih obresti, ki jih je pridobil
Eko sklad z nalaganjem rezerviranih sredstev za sanacijo v
depozite enotnega zakladniškega računa, v eurih;
– Nu: višina sredstev, ki jih je uporabil Eko sklad kot nadomestilo za upravljanje z rezerviranimi sredstvi za sanacijo,
v eurih.
(3) Ministrstvo o vračilu sredstev koncesionarju odloči v
posebni točki izreka odločbe o prenehanju njegovih pravic in
obveznosti. Obračun iz prvega odstavka tega člena je priloga
odločbe in se šteje za njen sestavni del.
27. člen
(vračilo rezerviranih sredstev za sanacijo)
(1) Pravnomočno odločbo iz tretjega odstavka prejšnjega
člena ministrstvo posreduje Eko skladu, ki v roku 30 dni od
pravnomočnosti odločbe na transakcijski račun koncesionarja
nakaže sredstva v višini, izračunani v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena.
(2) Po izvršenem nakazilu iz prejšnjega odstavka Eko
sklad zapre postavko iz prvega odstavka 24. člena te uredbe
ter o tem obvesti ministrstvo.
28. člen
(možnost uporabe rezerviranih sredstev za sanacijo)
(1) V primeru, kadar koncesionar, ki je zagotavljal sredstva za sanacijo z letnim vplačevanjem odmerjene rudarske
sanacnine, zaradi stečaja ali likvidacije ne obstaja več, in se
rudarska pravica ni prenesla na novega koncesionarja, sanacija zemljišč pa ni bila izvršena, ministrstvo z dopisom obvesti
Eko sklad, da bo izvedlo javni razpis za oddajo sanacijskih del
drugemu izvajalcu. Eko sklad v roku, ki ga določi ministrstvo,
izdela obračun rezerviranih sredstev za sanacijo v skladu z drugim odstavkom 26. člena te uredbe, ter ga pošlje ministrstvu.
(2) Ministrstvo po obvestitvi Eko sklada izvede javni razpis za oddajo sanacijskih del drugemu izvajalcu, v katerem
se določita tudi obseg in vrednost sanacijskih del. Vrednost
sanacijskih del je lahko največ v višini obračuna iz prejšnjega
odstavka. Na javni razpis se ne more prijaviti pravna ali fizična
oseba, ki jo je ustanovil ali je bila v lasti koncesionarja iz prejšnjega odstavka ali njegovega zakonitega zastopnika.
(3) Po izboru izvajalca z javnim razpisom in sklenitvi pogodbe za izvedbo sanacije pridobivalnega prostora z njim ministrstvo s sklepom naloži Eko skladu, da rezervirana sredstva za
sanacijo iz prejšnjega odstavka nakaže na Rudarski sklad.
(4) Po izvršenem nakazilu iz prejšnjega odstavka Eko
sklad zapre postavko iz prvega odstavka 24. člena te uredbe
za pridobivalni prostor iz prvega odstavka tega člena ter o tem
obvesti ministrstvo.
(5) Sredstva iz tretjega odstavka tega člena uporabi ministrstvo za plačilo izvajalcu za opravljena sanacijska dela.
IV. NADZOR
29. člen
(vrste nadzora)
(1) Ministrstvo opravlja nadzor nad izvajanjem določb:
– 7. člena te uredbe, ki se nanašajo na predpisane roke
priglasitve za odmero rudarske koncesnine;
– 8. člena te uredbe, ki se nanašajo na predpisano vsebino rudarskega priglasitvenega obrazca;
– 13. člena te uredbe, ki se nanašajo na predpisani način
plačevanja in roke plačila odmerjene rudarske koncesnine;
– 15. člena te uredbe, ki se nanašajo na način zagotavljanja rezerviranih sredstev za sanacijo;
– 20. člena te uredbe, ki se nanašajo na višino nadomestila Eko sklada za upravljanje z rezerviranimi sredstvi;
– 23. člena te uredbe, ki se nanašajo na predpisani način
plačevanja in roke plačila odmerjene rudarske sanacnine;
– 24. člena te uredbe, ki se nanašajo na zagotavljanje
nominalne vrednosti rezerviranih sredstev za sanacijo;
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– 25., 26. in 27. člena te uredbe, ki se nanašajo na vračilo
rezerviranih sredstev za sanacijo;
– 28. člena te uredbe, ki se nanašajo na uporabo rezerviranih sredstev za sanacijo.
(2) Rudarska inšpekcija opravlja nadzor nad izvajanjem
določb:
– 8. člena te uredbe, ki se nanašajo na skladnost podatkov o količinah pridobljenih mineralnih surovin v pridobivalnih
prostorih z dejanskim stanjem, vpisanih v rudarske priglasitvene obrazce;
– 25. člen te uredbe, ki se nanašajo na skladnost izvajanja sanacij z rudarskim projektom za pridobitev koncesije za
izkoriščanje in rudarskim projektom za izvedbo sanacije ter
koncesijsko pogodbo.
V. KAZENSKE DOLOČBE
30. člen
(prekrški)
(1) Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ministrstvu do predpisanega roka
priglasitve za odmero rudarske koncesnine ne priglasi osnove za
odmero rudarske koncesnine (drugi odstavek 7. člena);
(2) Z globo 500 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika
posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena pravna oseba, ki se po predpisih, ki urejajo gospodarske družbe,
šteje za srednje veliko gospodarsko družbo, se kaznuje z globo
7.500 eurov, pravna oseba, ki se po predpisih, ki urejajo gospodarske družbe, šteje za veliko gospodarsko družbo, pa se
kaznuje z globo 10.000 eurov, odgovorna oseba takšne pravne
osebe pa se kaznuje z globo 1.000 eurov.
VI. PREHODNE IN KONČNI DOLOČBI
1. Uskladitve v zvezi z vrednostjo točke
31. člen
(določanje vrednosti točke)
(1) Do sprejema sklepa iz 6. člena te uredbe znaša vrednost točke iz 5. člena te uredbe 0,01 eura.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se pri določanju višine rudarske koncesnine in rudarske sanacnine, ki se
izračunava za leto 2011, upošteva vrednost točke, določena
s Sklepom o uskladitvi vrednosti točke za odmero plačila za
rudarsko pravico za leto 2010 (Uradni list RS, št. 19/10).
(3) Ne glede na določbo 6. člena te uredbe se pri določanju višine rudarske koncesnine in rudarske sanacnine, ki se
izračunava za leto 2012, upošteva vrednost točke iz prvega
odstavka tega člena.
2. Uskladitve v zvezi z rudarskimi koncesninami
32. člen
(dokončanje postopkov v teku)
(1) Postopki v zvezi z izdajo odločb o odmeri rudarske
koncesnine, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se dokončajo
po dosedanjih predpisih.
(2) Postopki v zvezi z izdajo odločb o zmanjšanju ali
oprostitvi plačila rudarske koncesnine, začeti pred uveljavitvijo
te uredbe, se dokončajo po dosedanjih predpisih.
33. člen
(uskladitev pogojev za odmero rudarske koncesnine)
Ne glede na določbo prvega odstavka 8. člena te uredbe
priglasijo koncesionarji osnovo za odmero rudarske koncesnine
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za leto 2011 do 30. januarja 2012 na obrazcu iz 6. člena Uredbe
o spremembah in dopolnitvah uredbe o načinu določanja plačila za rudarsko pravico (Uradni list RS, št. 52/03).
3. Uskladitve v zvezi z zagotavljanjem rezerviranih
sredstev za sanacijo
34. člen
(uskladitev zagotavljanja sredstev za sanacijo
z bančno garancijo)
(1) Bančne garancije, ki so jih predložili koncesionarji pred
uveljavitvijo te uredbe kot zagotovljena sredstva za sanacijo,
se za obdobje, za katero so bile izdane, štejejo kot bančne
garancije po določbah te uredbe.
(2) Koncesionar, ki zagotavlja sredstva za sanacijo z
bančno garancijo, katere veljavnost se ne glasi na obdobje
iz drugega odstavka 15. člena te uredbe, mora ministrstvu
izročiti novo bančno garancijo, ki se glasi na preostanek časa
takšnega obdobja, najkasneje v treh mesecih pred iztekom
časa njene veljavnosti ali pa mu v tem roku predlagati takšno
spremembo koncesijske pogodbe, na podlagi katere se do
njenega izteka zagotavljajo sredstva za sanacijo z letnimi plačili
rudarske sanacnine.
(3) Če je določenemu koncesionarju, ki z dnem uveljavitve
te uredbe še izkorišča mineralne surovine, veljavnost bančne
garancije potekla, mora ministrstvu izročiti novo bančno garancijo, ki se glasi na obdobje iz drugega odstavka 15. člena te
uredbe, najkasneje ob priglasitvi osnove za odmero rudarske
koncesnine za leto 2012, ali pa mu do priglasitve osnove za
odmero rudarske koncesnine za leto 2012 predlagati takšno
spremembo koncesijske pogodbe, na podlagi katere se do
njenega izteka zagotavljajo sredstva za sanacijo z letnimi plačili
rudarske sanacnine.
35. člen
(uskladitev zagotavljanja sredstev za sanacijo z rudarskimi
sanacninami)
Koncesionarjem, ki so sklenili koncesijsko pogodbo pred
uveljavitvijo te uredbe in jim z dnem uveljavitve te uredbe koncesijska pogodba še ni potekla, ob izkoriščanju pa sredstev za
sanacijo ne zagotavljajo z bančno garancijo, izda ministrstvo
prve odločbe o odmeri rudarske sanacnine v skladu z določbami 21. člena te uredbe v letu 2013 za leto 2012.
4. Prenehanje uporabe
36. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve te uredbe se prenehata uporabljati:
– Uredba o načinu določanja plačila za rudarsko pravico (Uradni list RS, št. 43/00, 41/02, 52/03, 67/04 in 61/10
– ZRud-1) in
– Uredba o določanju plačila za sanacijo posledic rudarskih del (Uradni list RS, št. 43/00 in 61/10 – ZRud-1).
5. Začetek veljavnosti
37. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2012.
Št. 00713-23/2011
Ljubljana, dne 10. novembra 2011
EVA 2010-2111-0107
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister
Priloga
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Priloga 1
TABELA PLAČIL ZA PRIDOBIVALNE PROSTORE

4.

način izkoriščanja
1
pri površinskem izkoriščanju
trdnih mineralnih surovin
pri podzemnem izkoriščanju
trdnih mineralnih surovin
pri podzemnem izkoriščanju
trdnih mineralnih surovin
pri izkoriščanju ogljikovodikov

5.

pri pridobivanju morske soli

1.
2.
3.



vrsta pridobivalnega prostora
2
površinski kop

število točk
3
15.000 točk/ha

rudnik z vplivi na površino zemljišča

5.000 točk/ha

rudnik brez vplivov na površino
zemljišča
naftno polje oz. nahajališče z nafto,
kondenzati in naravnimi plini
prostor z morskimi solinami

500 točk/ha
520 točk/ha
100 točk/ha

Uradni list Republike Slovenije

Št.

91 / 14. 11. 2011 /

Stran

11861

Priloga 2
TABELA PLAČIL ZA MINERALNE SUROVINE
vrsta mineralne surovine

enota

1
2
I – ENERGETSKE MINERALNE SUROVINE
1
Premogi
1.1 – črni premog
3
s površinskim pridobivanjem
1m
3
s podzemnim pridobivanjem
1m
1.2 – rjavi premog
3
s površinskim pridobivanjem
1m
3
s podzemnim pridobivanjem
1m
1.3 – ksilit
3
s površinskim pridobivanjem
1m
3
s podzemnim pridobivanjem
1m
1.4 – lignit
3
s površinskim pridobivanjem
1m
3
s podzemnim pridobivanjem
1m
2
ogljikovodiki
2.1 – surova nafta
1 tona
2.2 – naftni kondenzati
1 tona
3
2.3 – zemeljski plini
1m
3
drugi energetski plini
3
3.1 – plini
1m
4
radioaktivne mineralne surovine
3
4.1 – uranova ruda
1m
3
4.2 – druge radioaktivne rude
1m
II – KOVINSKE MINERALNE SUROVINE
3
1
železova ruda
1m
2
druge rude, iz katerih se pridobiva:
3
2.1 – aluminij
1m
3
2.2 – baker
1m
3
2.3 – cink
1m
3
2.4 – kobalt
1m
3
2.5 – kositer
1m
3
2.6 – krom
1m
3
2.7 – mangan
1m
3
2.8 – molibden
1m
3
2.9 – nikelj
1m
3
2.10 – svinec
1m
3
2.11 – tantal
1m
3
2.12 – vanadij
1m
3
2.13 – živo srebro
1m
3
2.14 – plemenite kovine
1m
III – NEKOVINSKE MINERALNE SUROVINE
1
mineralne surovine za predelovalno industrijo
3
1.1 – barit
1m
3
1.2 – bentonit
1m

povprečna cena enote v odstotek
raščenem stanju
plačila
v točkah
%
3
4

število
točk
5

2400
2400

2
0,5

48
12

2000
2000

2
0,5

40
10

1600
1600

2
0,5

32
8

1400
1400

2
0,5

28
7

1250
1500
2,5

20
20
20

250
300
0,5

2

20

0,4

500
500

10
10

50
50

200

10

25

300
350
300
300
300
400
500
500
300
250
300
500
350
300

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

30
35
30
30
30
40
50
50
30
25
30
50
35
30

300
4300

10
10

30
430
2
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2

3

1.3 – kalcit
1m
380
3
1.4 – kaolin
1m
4200
3
1.5 – industrijska ognjevarna glina
1m
400
3
1.6 – kreda
1m
1900
3
1.7 – kremen
1m
1400
3
1.8 – kremenov pesek
1m
680
3
1.9 – levcit
1m
250
3
1.10  industrijska lončarska glina
1m
3200
3
1.11  magnezit
1m
300
3
1.12  pucolan
1m
140
3
1.13  roženec
1m
1750
3
1.14  sadra
1m
300
3
1.15  sljuda
1m
300
3
1.16  tuf
1m
140
3
1.17 – zeolitski tuf
1m
150
1.18 – minerali za kemikalije in gnojila:
3
1.18/1 – naravni asfalt in bitumen
1m
300
3
1.18/2 – naravni barijev sulfat
1m
300
3
1.18/3 – disten
1m
250
3
1.18/4 – fluorit
1m
300
3
1.18/5 – naravni fosfat
1m
300
3
1.18/6 – glinenec
1m
200
3
1.18/7 – naravni grafit
1m
300
3
1.18/8 – naravne kalijeve soli
1m
450
3
1.18/9 – samorodno žveplo
1m
300
3
1.18/10 – steatit
1m
300
mineralne surovine za industrijo gradbenih materialov in proizvodov
2.1 – naravni kamen
3
2.1/1 – monoliti
1m
9400
3
2.1/2 – lomljenec
1m
280
3
2.1/3 – okrasni arhitektonski
1m
950
3
2.2 – industrijski apnenec
1m
325
3
2.3 – industrijski dolomit
1m
375
3
2.4 – industrijski lapor
1m
100
3
2.5 – diatomejska zemlja
1m
150
3
2.6 – fliš
1m
110
3
2.7 – lončarska glina
1m
300
3
2.8 – keramičarska glina
1m
240
3
2.9 – opekarska glina
1m
200
mineralne surovine za gradbeništvo
3
3.1 – tehnični kamen – apnenec
1m
320
3
3.2 – tehnični kamen – dolomit
1m
380
3.3 – magmatske in metamorfne kamenine
3
3.3/1 – andezit
1m
380
3
3.3/2 – andezitni tuf
1m
380
3
3.3/3 – diabaz
1m
380
3
3.3/4 – keratofir
1m
380
3
3.3/5 – serpentinit
1m
380
3
3.3/6 – tonalit
1m
380
3
3.4 – ilovica
1m
100
3
3.5 – lapor
1m
80

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

38
420
40
190
140
68
25
320
30
14
175
30
30
14
15

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

30
30
25
30
30
20
30
45
30
30

5
10
10
6
6
6
6
20
20
20
20

470
28
95
19,5
22,5
6
9
22
60
48
40

20
20

64
76

20
20
20
20
20
20
20
20

76
76
76
76
76
76
20
16

3

Uradni list Republike Slovenije
3.6 – mivka
3.7 – pesek
3.8 – prod
3.9 – grušč in drobljenec
IV – OSTALE MINERALNE SUROVINE
1 – soli:
1.1 – soli
1.2 – solne vode
2 – šota
3 – poldrago in drago kamenje – ruda
4 – sekundarne mineralne surovine
V – JALOVINA
jalovine trdnih mineralnih surovin

Št.
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3

1080
210
180
150

30
30
30
20

324
63
54
30

3

100
5
200
300
50

1
2
20
20
6

1
0,1
40
60
3

3

50

10

5

1m
3
1m
3
1m
3
1m

1m
3
1m
3
1m
3
1m
3
1m
1m
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Priloga 3
RUDARSKI PRIGLASITVENI OBRAZEC
(za odmero rudarske koncesnine in rudarskih sanacnin)
naslovna stran
status
koncesionar
ime firme oz. S.P. ter matična in
davčna številka
(izpolni koncesionar, ki je pravna oseba)
ime in priimek, EMŠO in davčna
številka
(izpolni koncesionar, ki je fizična oseba)
koncesijska
številka in datum sklenitve
pogodba
čas trajanja
država
sedež / bivališče
poštna številka in naselje/mesto
koncesionarja
hišna številka in ulica oz. kraj
ime oziroma geografski naziv
pridobivalni prostor kraj (naselje ali ledinsko ime)
ime samoupravne/ih lokalne/ih
1.
skupnosti, na katere/ih območju
2.
leži *
3.
* Izpolni se toliko vrstic, na kolikor območjih samoupravnih lokalnih skupnosti leži pridobivalni
prostor. Če leži pridobivalni prostor na območju samo ene samoupravne lokalne skupnosti, se
izpolni samo 1. vrstica.
priglasitveni obrazec
izpolnil
(kontaktna oseba za pojasnila):

________________________
(ime in priimek)

telefon
Enaslov
faks

IZJAVA
Podpisana odgovorna oseba koncesionarja pod kazensko in odškodninsko odgovornostjo
izjavljam,
da so podatki, vpisani v:
 tabeli (i) o vrsti/ah, količini/ah in kakovosti pridobljene/ih mineralne/ih surovin/e in
 tabeli (ii) o načrtovani/h vrsti/ah in količini/ah mineralne/ih surovin/e,
RESNIČNI, TOČNI IN POPOLNI.

kraj in datum:
v ______________________
dne ____________________

m.p.

odgovorna oseba koncesionarja:
_________________________
(ime in priimek)
_________________________
(podpis)

5
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tabela (i)

3

m

3

t/m

proizvedena
količina v
razsutem stanju

%

prostorninska
masa

proizvedena
količina v
razsutem
stanju

m

faktor
raztresenosti

mineralna surovina
(vrsta MS) *

proizvedena
količina v
raščenem
stanju

VRSTA, KOLIČINA IN KAKOVOST PRIDOBLJENE MINERALNE SUROVINE
na dan 31.12.20__

3

t
1.
2.
3.
4.
5.
* Izpolnijo se vsi stolpci in toliko vrstic, kolikor vrst mineralnih surovin se je izkoriščalo v preteklem
letu. Če se je v pridobivalnem prostoru izkoriščala samo ena vrsta mineralne surovine, se izpolni
samo 1. vrstica, preostale vrstice in stolpci pa se pustijo prazne. Če se v preteklem letu ni izvajalo
izkoriščanje, se pustijo prazne vse vrstice in stolpci.
tabela (ii)
NAČRTOVANA VRSTA IN KOLIČINA MINERALNE SUROVINE
v tekočem letu
mineralna surovina
načrtovana količina v raščenem stanju
opomba
3
(vrsta MS) *
(za trdne MS v m , za ogljikovodike v t)
1.
2.
3.
4.
5.
Program izkoriščanja mineralnih surovin v pridobivalnem prostoru je bil predložen ministrstvu
______________________________________________________________
(datum predložitve)
* Izpolnijo se vsi stolpci in toliko vrstic, kolikor vrst mineralnih surovin se naj bi izkoriščalo v tekočem
letu. Če se naj bi v pridobivalnem prostoru izkoriščala samo ena vrsta mineralne surovine, se
izpolni samo 1. vrstica, preostale vrstice in stolpci pa se pustijo prazne. Če v tekočem letu ni
predvideno izkoriščanje, se pustijo prazne vse vrstice in stolpci.

6
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MINISTRSTVA
3916.

Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero
davkov po zakonu o davkih občanov za leto
2012

Na podlagi 193.a člena Zakona o davkih občanov (Uradni
list SRS, št. 36/88 in 8/89 ter Uradni list RS, št. 48/90, 8/91,
7/93, 18/96 – ZDavP, 91/98 – ZDavP-C, 117/06 – ZDVP, 117/06
– ZDDD in 24/08 – ZDDKIS) ter na podlagi podatka Statističnega urada Republike Slovenije izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o valorizaciji zneskov za odmero davkov
po zakonu o davkih občanov za leto 2012
1. člen
Zneski za odmero davka od premoženja, določeni v
159. členu Zakona o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88
in 8/89 ter Uradni list RS, št. 48/90, 8/91, 7/93, 18/96 – ZDavP,
91/98 – ZDavP-C, 117/06 – ZDVP, 117/06 – ZDDD in 24/08 –
ZDDKIS), se valorizirajo tako, da znašajo:
a) stavbe
Od vrednosti €
nad
8.003,69
44.464,94
88.929,84
133.394,80
177.859,72
229.311,97

Znaša davek
€

do
8.003,69
44.464,94
88.929,84
133.394,80
177.859,72
229.311,97

8,01
80,92
214,30
414,43
703,43
1.140,79

+
+
+
+
+
+

%
0,10
0,20
0,30
0,45
0,65
0,85
1,00

+
+
+
+
+
+

%
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,25
1,50

+
+
+
+
+

%
0,15
0,35
0,55
0,75
1,00
1,25

€
nad
nad
nad
nad
nad
nad

8.003,69
44.464,94
88.929,84
133.394,80
177.859,72
229.311,97

b) prostore za počitek in rekreacijo
Od vrednosti €
nad
8.003,69
44.464,94
88.929,84
133.394,80
177.859,72
229.311,97

do
8.003,69
44.464,94
88.929,84
133.394,80
177.859,72
229.311,97

Znaša davek
€
16,00
161,86
428,65
784,35
1.229,00
1.872,16

€
nad
nad
nad
nad
nad
nad

8.003,69
44.464,94
88.929,84
133.394,80
177.859,72
229.311,97

c) poslovne prostore
Od vrednosti €
nad
8.003,69
44.464,94
88.929,84
133.394,80
177.859,72

do
8.003,69
44.464,94
88.929,84
133.394,80
177.859,72

Znaša davek
€
11,99
139,62
384,18
717,67
1.103,24

€
nad
nad
nad
nad
nad

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-763/2011
Ljubljana, dne 7. novembra 2011
EVA 2011-1611-0033
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

8.003,69
44.464,94
88.929,84
133.394,80
177.859,72
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3917.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o registraciji istospolnih partnerskih
skupnosti

Na podlagi prvega odstavka 7. člena Zakona o registraciji
istospolne partnerske skupnosti (Uradni list RS, št. 65/05 in
55/09 – Odl. US) minister za delo, družino in socialne zadeve,
v soglasju z ministrom za notranje zadeve, izdaja

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
registraciji istospolnih partnerskih skupnosti
1. člen
V Pravilniku o registraciji istospolnih partnerskih skupnosti
(Uradni list RS, št. 55/06) se v 3. členu črta besedilo »na območju Republike Slovenije«.
2. člen
V 10. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) V tujini sklenjena ali registrirana istospolna partnerska skupnost se vpiše v matični register na podlagi tuje javne
listine, ki dokazuje, da je bila partnerska skupnost sklenjena
ali registrirana.«.
3. člen
V 11. členu se za tretjim odstavkom dodata nova četrti in
peti odstavek, ki se glasita:
»(4) V tujini ugotovljena neveljavnost sklenjene ali registrirane istospolne partnerske skupnosti se vpiše v matični
register na podlagi javne listine ali odločbe tujega organa, ki je
pristojen za odločanje o neveljavnosti sklenjene ali registrirane
istospolne partnerske skupnosti.
(5) Če sklenjena ali registrirana istospolna partnerska
skupnost preneha v tujini, se prenehanje vpiše v matični register na podlagi javne listine ali odločbe tujega organa, ki je
pristojen za odločanje o prenehanju sklenjene ali registrirane
istospolne partnerske skupnosti.«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne dne
14. decembra 2011.
Št. 0072-28/2011
Ljubljana, dne 17. oktobra 2011
EVA 2011-2611-0084
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
Soglašam!
v funkciji ministra
za notranje zadeve
Aleš Zalar l.r.
Minister

3918.

Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi
cen

Na podlagi 9. točke 9. člena ter šestega, sedmega in
osmega odstavka 10. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list
RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za
gospodarstvo

Št.
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ODREDBO
o pošiljanju obvestil o spremembi cen
1. člen
Ta odredba določa obveznosti gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov posameznikov in režijskih obratov, ki
proizvajajo blago in opravljajo storitve, navedene v 3. členu te
odredbe (v nadaljnjem besedilu: podjetja), da ministrstvu, pristojnemu za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo),
pošiljajo obvestila o spremembi cen.
2. člen
(1) Podjetja morajo poslati na ministrstvo obvestilo o
spremembi cen pred uvedbo spremembe ali najpozneje drugi
delovni dan po spremembi cen.
(2) Proizvodna podjetja morajo sporočiti proizvajalčeve
prodajne cene brez davka na dodano vrednost (v nadaljnjem
besedilu: DDV). Če se proizvodna podjetja ukvarjajo tudi s
prodajo na debelo ali na drobno, morajo sporočiti tudi cene v
prodaji na debelo z DDV ali cene v prodaji na drobno z DDV.
Storitvena podjetja morajo za vse storitve, navedene v 3. členu
te odredbe, razen za komunalne storitve, sporočiti cene na
drobno z DDV. Če se storitvena podjetja ukvarjajo s prodajo
posameznih izdelkov izključno na debelo, morajo sporočiti cene
v prodaji na debelo z DDV.
(3) Podjetjem ni treba pošiljati obvestil o spremembi cen
zaradi akcijskega ali drugega promocijskega znižanja.
3. člen
Podjetja morajo poslati obvestilo o spremembi cen za
naslednje blago in storitve:
1. OSKRBA S PLINOM IN PARO
1.a povprečna cena zemeljskega plina iz prenosnega
omrežja,
1.b uparjeni utekočinjeni naftni plin (odvzem prek števca)
iz distribucijskega omrežja za gospodinjske odjemalce po odjemnih skupinah,
1.c para in topla voda za daljinsko ogrevanje;
2. KOMUNALNE STORITVE
2.a oskrba s pitno vodo,
2.b odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
2.c zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
2.d odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov;
3. PRODAJA GORIVA
3.a neosvinčeni motorni bencin (NMB-95, NMB-98),
3.b dizelsko gorivo,
3.c ekstra lahko kurilno olje (KOEL),
3.d kurilno olje srednje (mazut),
3.e letalsko gorivo,
3.f utekočinjeni naftni plin v jeklenkah in plinohramih za
pogon in ogrevanje;
4. KOPENSKI PROMET
4.a prevoz potnikov v notranjem železniškem prometu,
4.b prevoz potnikov v mestnem, primestnem in javnem
rednem linijskem cestnem potniškem prometu.
4. člen
Podjetjem ni treba pošiljati obvestil o spremembi cen za
blago in storitve iz prejšnjega člena, če so zajeta že z drugim ukrepom kontrole cen na podlagi 8. in 9. člena Zakona
o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno
besedilo).
5. člen
(1) Podjetja morajo pošiljati obvestila o spremembi cen
ministrstvu na obrazcih, določenih v Prilogi 1, Prilogi 2, Prilogi 3
in Prilogi 4, ki so kot priloge sestavni del te odredbe.
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(2) Na obrazcu v Prilogi 1 te odredbe podjetja pošiljajo
obvestila o spremembi cen za vse blago in storitve, razen za
storitve, navedene v Prilogi 2 te odredbe, Prilogi 3 te odredbe ter Prilogi 4 te odredbe. Obvestilo o spremembi cene za
storitev oskrbe s pitno vodo, storitev odvajanja komunalne in
padavinske odpadne vode in storitve, vezane na nepretočne
greznice ter storitev čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, podjetja pošiljajo na obrazcu v Prilogi 2 te odredbe,
na obrazcu v Prilogi 3 te odredbe podjetja pošiljajo obvestilo
o spremembi cene za storitve vezane na obstoječe greznice
in male komunalne čistilne naprave, na obrazcu v Prilogi 4
te odredbe podjetja pošiljajo obvestilo o spremembi cene za
storitev zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter storitev
odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
(3) Obrazci se objavijo tudi na spletni strani ministrstva.
Obvestila pošljejo podjetja po pošti na naslov: Ministrstvo za
gospodarstvo, Sektor za preskrbo, nadzor cen in trgovino,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov:
gp.mg@gov.si.
6. člen
Obvestilo o spremembi cen mora vsebovati vse podatke,
zahtevane v obrazcu. Če v obvestilu ni vseh podatkov, ministrstvo zahteva njegovo dopolnitev.
7. člen
Ta odredba začne veljati 20. novembra 2011 in velja šest
mesecev.
Št. 007-393/2011-10
Ljubljana, dne 9. novembra 2011
EVA 2011-2111-0008
v funkciji ministra za gospodarstvo
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister
Priloga

Uradni list Republike Slovenije

Št.

91 / 14. 11. 2011 /

Stran

11869

Priloga 1
OBVESTILO O SPREMEMBI CEN
Ime in sedež podjetja:
_________________________________________________________________________________________
Sprememba cene v občini:

Blago ali storitev

ME*

Vrsta
cene **

Cena na dan
1. 1.
tekočega
leta v EUR

Trenutno
veljavna
cena v
EUR

Nova cena
v EUR

* ME je merska enota.
** Vrsta cene: A – proizvajalčeva prodajna cena brez DDV, B – veleprodajna cena z DDV, C – maloprodajna cena z DDV.

Glavni razlogi za spremembo cene:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Datum zadnje spremembe cene: ______________________________________________________________
Datum začetka uporabe nove cene: ____________________________________________________________
Kraj in datum: ______________________________________________________________________________
Odgovorna oseba: __________________________________________________________________________
Obrazec izpolnil:
ime in priimek: ____________________ telefon: _______________elektronska pošta:__________________

11870 /

Priloga 2

OBVESTILO O SPREMEMBI CENE ZA STORITEV OSKRBE S PITNO VODO, STORITEV ODVAJANJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE IN
STORITVE, VEZANE NA NEPRETOČNE GREZNICE TER STORITEV ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

Stroški
izvajanja
storitve v
3
EUR/m
Prispevki
ob ceni v
3
EUR/m

Omrežnina
za DN13 v
EUR/mesec

Stroški
izvajanja
storitve v
EUR/m3

Vodna
povračila oz.
okoljska
dajatev v
EUR/m3

Nova cena

Prispevki
ob ceni v
3
EUR/m

Obrazec izpolnil (ime in priimek):_______________________ telefon: ____________________elektronska pošta:__________________________________

Odgovorna oseba: ________________________________________________________________________________________________________________

Datum zadnje spremembe cene: ______________ Datum začetka uporabe nove cene: _____________ Kraj in datum: _____________________________

91 / 14. 11. 2011

Glavni razlogi za spremembo cene:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Čiščenje komunalne in padavinske odpadne
vode

Odvajanje komunalne in padavinske odpadne
vode in storitve vezane na nepretočne
greznice

Oskrba s pitno vodo

Vrsta storitve

Omrežnina
za DN13 v
EUR/mesec

Vodna
povračila oz.
okoljska
dajatev v
EUR/m3

Veljavna cena

Št.

Sprememba cene v občini:
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Ime in sedež podjetja:
_____________________________________________________________________________________________________________________________
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Priloga 3
OBVESTILO O SPREMEMBI CENE ZA STORITVE VEZANE NA OBSTOJEČE GREZNICE IN MALE
KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE
Ime in sedež podjetja:
_____________________________________________________________________________________
Sprememba cene v občini:
_____________________________________________________________________________________

Veljavna cena

Nova cena

Omrežnina za DN 13 v EUR/mesec
*

3

Prevzem blata iz obstoječih greznic ali MKČN v EUR/m

Ravnanje z blatom iz obstoječih greznic ali MKČN v EUR/m3
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in
padavinske vode v EUR/m3
Obratovalni monitoring MKČN v EUR
* MKČN – mala komunalna čistilna naprava

Glavni razlogi za spremembo cene:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Datum zadnje spremembe cene: ______________________________________________________________
Datum začetka uporabe nove cene: ____________________________________________________________
Kraj in datum: ______________________________________________________________________________
Odgovorna oseba: __________________________________________________________________________
Obrazec izpolnil:
ime in priimek ____________________ telefon: ________________elektronska pošta:__________________

11872 /

Priloga 4

OBVESTILO O SPREMEMBI CENE ZA STORITVE ZBIRANJA IN PREVOZA KOMUNALNIH ODPADKOV TER ODLAGANJA OSTANKOV PREDELAVE ALI
ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV

obdelava mešanih komunalnih odpadkov,

prevoz preostankov po obdelavi komunalnih
odpadkov na regijsko odlagališče;

-

odlaganje obdelanih komunalnih odpadkov,

prevoz preostankov po obdelavi komunalnih
odpadkov na regijsko odlagališče,

finančno jamstvo za zaprtje odlagališča in
izvajanje ukrepov po zaprtju odlagališča;

-

-

-

ali

Okoljska
dajatev v
EUR/kg

Veljavna cena

Stroški
izvajanja
storitve v
EUR/kg
Prispevki
ob ceni v
EUR/kg
Stroški javne
infrastrukture
EUR/kg

Okoljska
dajatev v
EUR/kg

Nova cena

Stroški
izvajanja
storitve v
EUR/kg

Prispevki
ob ceni v
EUR/kg

Obrazec izpolnil (ime in priimek):_______________________ telefon: _____________________ elektronska pošta:_____________________________

Odgovorna oseba: _____________________________________________________________________________________________________________

Datum zadnje spremembe cene: ______________ Datum začetka uporabe nove cene: _____________ Kraj in datum: __________________________

91 / 14. 11. 2011

Glavni razlogi za spremembo cene:
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

obdelava mešanih komunalnih odpadkov,

-

Odlaganje
ostankov
predelave
odstranjevanje komunalnih odpadkov:

komunalnih

-

mešanih

zbiranje
in
odpadkov,

-

prevoz

zbiranje in prevoz bioloških odpadkov,

-

Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov:

Vrsta storitve

Stroški javne
infrastrukture
EUR/kg

Št.

Sprememba cene v občini:
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Ime in sedež podjetja:
_____________________________________________________________________________________________________________________________
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OBČINE
AJDOVŠČINA
3919.

Odlok o javni razsvetljavi v Občini Ajdovščina

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/00
– ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 16. in 95. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10), 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, 108/09), sedmega odstavka 17. člena
Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo), 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno
glasilo, št. 7/99 in Uradni list RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) je
Občinski svet Občine Ajdovščina na 11. redni seji dne 27. 10.
2011 sprejel

ODLOK
o javni razsvetljavi v Občini Ajdovščina
I. SPLOŠNI DEL
Splošne določbe
1. člen
S tem odlokom se ureja izvajanje lokalne gospodarske
javne službe vzdrževanja javne razsvetljave v Občini Ajdovščina (v nadaljevanju: javna služba), in sicer:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne
službe,
– vrsto in obseg javnih dobrin javne službe in njihovo
prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– pravice in obveznosti izvajalca javne službe,
– vire financiranja javne službe,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje
javne službe ter
– druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj
javne službe.
Gospodarska javna infrastruktura
2. člen
Za gospodarsko javno infrastrukturo javne razsvetljave (v
nadaljevanju: infrastruktura) po tem odloku se štejejo:
(a) vsi objekti, oprema in naprave, namenjeni javni razsvetljavi:
– na drogovih ob občinskih javnih cestah,
– na drogovih na preostalih prometnih in drugih javnih površinah, ki so namenjene razsvetljavi javnih površin v naseljih
(parki, drevoredi, zelenice in podobno);
(b) objekti, naprave in oprema infrastrukture, ki imajo
status grajenega javnega dobra in so v lasti Občine Ajdovščina
(v nadaljevanju: občina), kolikor ni z zakonom ali tem odlokom
drugače določeno;
(c) omrežje z razvodi in napeljavo javne razsvetljave ter
drogovi;
(d) objekti in naprave za delovanje in krmiljenje javne
razsvetljave;
(e) svetilke.

II. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
Obseg javne službe
3. člen
(1) Javna služba obsega vzdrževanje infrastrukture, oziroma strokovni nadzor nad delovanjem omrežja javne razsvetljave in njegovo tekoče vzdrževanje v interesu trajnega nemotenega in brezhibnega delovanja javne razsvetljave, zlasti pa:
– tekoče vzdrževanje drogov svetilk, ki obsega zamenjavo
pregorelih žarnic, popravilo ali zamenjavo svetlobnih glav, drogov in drugih sestavnih delov, barvanje ter čiščenje,
– tekoče vzdrževanje prižigališč, nadzorne in krmilne naprave, napeljave in razvodov javne razsvetljave,
– redno pregledovanje delovanja objektov in naprav dvakrat letno,
– intervencije na objektih, opremi in napravah javne razsvetljave,
– vodenje kontrolne knjige,
– izdelavo predlogov letnih programov javne službe,
vključno s pripravo ukrepov za zmanjšanje porabe električne
energije,
– izdelavo poročila o realizaciji letnega programa,
– izvedbo dodatnih obremenitev na infrastrukturi,
– vodenje evidenc o porabljeni energiji po posameznih
odjemnih mestih,
– zagotavljanje, da je v dnevnem času od jutra do večera
razsvetljava ugasnjena, razen v primerih, določenih s predpisi
o svetlobnem onesnaževanju,
– izdelavo načrta razsvetljave skladno s predpisi,
– izvajanje obratovalnega monitoringa in posredovanje le
tega pristojnemu ministrstvu.
(2) Vsebino javne službe obsegajo tudi druge storitve, ki
jih določajo zakoni ali drugi podzakonski predpisi.
(3) Kot vzdrževanje infrastrukture se v smislu javne službe
šteje redno vzdrževanje in izvajanje intervencijskih popravil s
tem, da se obseg vzdrževanja v posameznem letu določi z
letnim programom javne službe, kot je določen s proračunom
občine za posamezno leto.
(4) Javna služba se izvaja skladno z veljavnimi predpisi in
tehničnimi standardi. Vsa vprašanja, ki se nanašajo na javno
razsvetljavo in niso neposredno urejena s tem odlokom, se rešujejo ob smiselni uporabi predpisov s področja urejanja javnih
cest, varstva okolja in urejanja drugih javnih površin.
Območje izvajanja javne službe in uporaba javnih dobrin
4. člen
(1) Javna služba se izvaja v naseljih na celotnem območju
občine.
(2) Uporabniki storitev javne službe so vsi uporabniki javnih površin v občini. Uporaba storitev javne službe je v skladu s
tem odlokom zagotovljena vsakomur pod enakimi pogoji. Uporabnik ima pravico in dolžnost opozoriti izvajalca javne službe
na kvaliteto opravljenih storitev javne službe ter na napake na
infrastrukturi in oblikovati predloge ter pobude za njeno boljše
in učinkovitejše izvajanje.
Izvajalec javne službe
5. člen
(1) Občina zagotavlja izvajanje storitev javne službe preko svojega javnega podjetja Komunalno stanovanjske družbe
d.o.o. Ajdovščina (v nadaljevanju: izvajalec javne službe).
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(2) Izvajalec javne službe opravlja javno službo na celotnem območju občine in ima:
– izključno pravico izvajati javno službo,
– dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opravljanje javne službe,
skladno s tem odlokom in drugimi predpisi, ki urejajo področje
izvajanja javne službe.
(3) Izvajalec javne službe opravlja javno službo v svojem
imenu in za svoj račun.
(4) Občina in izvajalec javne službe medsebojna razmerja
uredita s pogodbo. Ta pogodba mora vsebovati najmanj način
izvajanja javne službe, sezname in tehnične specifikacije infrastrukture, načine in minimalen obseg vzdrževanja, druge obveznosti po predpisih in tem odloku, sankcije v primeru kršitev
ter finančna razmerja.
Pravice, obveznosti in dolžnosti izvajalca javne službe,
občine in uporabnikov
6. člen
Razmerje izvajalca javne službe do uporabnikov in občine
tvorijo pravice, obveznosti in dolžnosti izvajalca javne službe,
občine in uporabnikov, kot so določene z zakonom in ostalimi
predpisi.
Obveznosti izvajalca javne službe
7. člen
(1) Izvajalec javne službe ima zlasti naslednje obveznosti:
– izvajati javno službo s skrbnostjo dobrega strokovnjaka,
v skladu z zakoni, drugimi predpisi, tem odlokom in pogodbo in
zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opravljanje
javne službe, v skladu s predpisi in v javnem interesu,
– upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in
standarde, povezane z izvajanjem javne službe,
– predlagati ukrepe za zmanjševanje porabe električne
energije in svetlobnega onesnaževanja ter povečanja varnosti,
– zagotavljati dežurstvo,
– omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe, ki pa ne sme ovirati normalnega izvajanja javne službe,
– kot dober strokovnjak uporabljati in vzdrževati objekte,
opremo in naprave ter druga sredstva, namenjena izvajanju
javne službe,
– skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v
zvezi z izvajanjem javne službe,
– oblikovati predloge cen oziroma sprememb tarife storitev,
– voditi evidence po tem odloku,
– ažurno in strokovno pripraviti ustrezne poslovne načrte,
letna poročila, predloge letnih programov, kakor tudi druge
kalkulacije stroškov in prihodkov javne službe,
– voditi evidenco pritožb in obvestil uporabnikov o okvarah, napakah oziroma poškodbah,
– voditi kontrolno knjigo iz 17. člena tega odloka,
– poročati občini o izvajanju javne službe,
– obveščati pristojne organe o kršitvah,
– izvrševati vse druge ukrepe, potrebne za nemoteno
izvajanje javne službe ter zagotavljanje varnosti premoženja
in zdravja ljudi.
Obveznosti se podrobneje uredijo s pogodbo.
(2) Posamezne storitve iz 3. člena tega odloka je potrebno
opravljati v rokih, na način, pod pogoji in ob upoštevanju standardov, določenih s tem odlokom, z drugimi predpisi, ki urejajo
to dejavnost ter s pogodbo.
(3) Izvajalec javne službe je dolžan omogočiti namestitev
in vzdrževanje nastavkov na drogovih javne razsvetljave zaradi izobešanja zastav in novoletne okrasitve vsakokratnemu
izvajalcu teh storitev.
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Interventna odprava pomembnih okvar,
napak oziroma poškodb
8. člen
(1) Izvajalec javne službe je dolžan zagotavljati interventno
odpravo okvar, napak oziroma poškodb, in sicer v nujnih primerih takoj, oziroma najkasneje v roku 24 ur po ugotovitvi napake
oziroma po obvestilu uporabnika ali občine. Za nujne okvare,
napake oziroma poškodbe naprav javne razsvetljave se štejejo
takšne okvare, napake in poškodbe, ki ogrožajo javno varnost.
(2) Izvajalec javne službe je dolžan napake in okvare
celotne veje javne razsvetljave odpraviti najkasneje v roku
5 delovnih dni, manj pomembne okvare posameznih naprav
pa v roku 10 delovnih dni od ugotovitve oziroma od obvestila
s strani uporabnikov.
Odgovornost izvajalca javne službe
9. člen
(1) Za izvajanje javne službe je odgovoren izvajalec javne
službe.
(2) Izvajalec javne službe je v skladu z zakonom odgovoren tudi za škodo, ki jo pri njem zaposleni delavci ali pogodbeni
izvajalci pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe
povzročijo občini, uporabnikom oziroma tretjim osebam, na
stvareh, osebah oziroma premoženju.
(3) Pogoj za veljavnost pogodbe iz četrtega odstavka
5. člena tega odloka je, da izvajalec javne službe iz naslova
splošne civilne odgovornosti (vključno z razširitvijo na druge
nevarnostne vire), z zavarovalnico sklene zavarovalno pogodbo za škodo z najnižjo višino enotne zavarovalne vsote – zavarovanje dejavnosti (za škodo, ki jo s kršitvijo svojih obveznosti
sam, preko zaposlenih oseb, ali podizvajalcev povzroči občini
uporabnikom ali tretjim osebam). Pogodba o zavarovanju mora
imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist občine.
Dolžnosti občine
10. člen
Dolžnosti občine so zlasti:
– izvajanje vseh storitev, predpisanih z zakonom, pogodbo in v skladu s pogoji, ki so navedeni v tem odloku,
– financiranje javne službe,
– pisno obveščanje izvajalca javne službe o morebitnih
ugovorih oziroma pritožbah uporabnikov.
Izdaja dovoljenj in soglasij
11. člen
(1) S tem odlokom občina podeli izvajalcu javne službe
javno pooblastilo za izdajo projektnih pogojev in soglasij, katere potrebujejo stranke v postopku pridobivanja gradbenega
dovoljenja.
(2) Postopek izdaje projektnih pogojev in soglasij iz prejšnjega odstavka se prične na podlagi vloge stranke.
Pristojnosti župana
12. člen
Župan ima v zvezi z javno službo naslednje pristojnosti:
– odloča o pritožbah zoper postopanje in druga ravnanja
izvajalca javne službe,
– druge pristojnosti, določene s tem odlokom in drugimi
predpisi.
Financiranje
13. člen
(1) Javna služba se financira iz proračuna občine.
(2) Plačila občine morajo biti vsebinsko vezana na izvajanje dejavnosti oziroma odvisna od količine in kakovosti storitev.
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Potrditev vsakokratnega stanja kontrolne knjige iz 17. člena
tega odloka je pogoj za plačilo opravljenih storitev.
Oglaševanje na drogovih javne razsvetljave
14. člen
Na območju Občine Ajdovščina oglaševanje na drogovih
javne razsvetljave ni dovoljeno, razen za potrebe občine in
krajevnih skupnosti. Za namene oglaševanja ni dovoljeno nameščati podpornih konstrukcij na drogove.
III. KATASTER IN KONTROLNA KNJIGA
Vodenje katastra infrastrukture
15. člen
(1) Kataster infrastrukture vodi občina.
(2) Kataster z vsemi zbirkami podatkov je last občine in
se vodi skladno s predpisi in standardi geografskega informacijskega sistema.
(3) Izvajalec javne službe prejme ob sklenitvi pogodbe izvod katastra za potrebe izvajanja javne službe. Izvajalec javne
službe mora v roku 30 dni sporočiti občini vse spremembe na
objektih in napravah iz katastra.
Vsebina katastra
16. člen
Kataster vsebuje baze podatkov o objektih javne razsvetljave (drogovi, prižigališča, jaški, pritrdišča, svetilke, signalni in
krmilni vodi, priklopna mesta za potrebe novoletne okrasitve,
nastavki za izobešanje zastav in podobno), njihovi lokaciji in
tehničnih lastnostih ter stanju objektov.
Kontrolna knjiga
17. člen
(1) Izvajalec javne službe je dolžan voditi kontrolno knjigo,
ki vsebuje podatke o vseh izvedenih in neizvedenih storitvah po
programu izvajanja javne službe, najmanj pa naslednje:
– zemljišča, objekte, naprave in opremo, na katerih je bilo
delo opravljeno (po podatkih iz katastra),
– opis dela,
– količina opravljenega dela (skupno s porabljenim materialom) na enoto mere,
– popis porabljenega materiala z navedeno nabavno
ceno, porabljen čas za opravljeno delo in skupno ceno za
opravljeno delo, če le to nima določene cene po enoti mere
iz pogodbe,
– podatke o opravljenih rednih pregledih delovanja infrastrukture, skupaj z ugotovitvami in predlaganimi ukrepi.
(2) Izvajalec javne službe posreduje občini kontrolno knjigo v potrditev do 8. dne v mesecu za opravljena dela v preteklem mesecu.
IV. LETNI PROGRAM IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
IN POROČILO O NJEGOVI IZVEDBI
18. člen
(1) Javna služba se izvaja na podlagi letnega programa
izvajanja javne službe. Izvajalec je dolžan vsako leto pripraviti predlog letnega programa javne službe za prihodnje leto
najkasneje do 31. 10. vsakega tekočega leta in ga predložiti v
uskladitev in potrditev občini.
(2) Izvajalec javne službe je dolžan najkasneje ob obravnavi njegovega letnega poročila občini predložiti poročilo o
poslovanju in izvajanju javne službe v preteklem letu, ki mora
v celoti vsebovati podatke o realizaciji letnega progama in obrazložitve odstopanj od letnega programa.
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(3) Poročilo o poslovanju mora vsebovati zbirne podatke
o vrstah in obsegu opravljenih del v preteklem letu, terminski
prikaz izvedbe del in prikaz stroškov glede na razpoložljive
vire financiranja. V poročilu o poslovanju morajo biti navedeni
tudi podatki o interventnih posegih v primerih izrednih dogodkov. Poročilo mora prikazovati tudi odstopanja od letnega
programa izvajanja javne službe za preteklo leto in razloge
ter obrazložitve teh odstopanj. Poročilo mora vsebovati zlasti
podatke o:
– izpolnjevanju obveznosti, ki jih ima izvajalec po pogodbi,
– pritožbah uporabnikov storitev izvajalca in o reševanju
le-teh,
– oddaji poslov podizvajalcem,
– škodnih dogodkih,
– spremenjenih pogojih izvajanja pogodbe,
– koriščenju zavarovanj in
– vseh ostalih okoliščinah, ki lahko neposredno ali posredno vplivajo na izvajanje pogodbe.
(4) Program izvajanja javne službe vsebuje predvsem:
– obseg predvidenega rednega vzdrževanja s stroškovno
oceno in cenikom ter
– druge pomembne podatke za izvajanje javne službe.
(5) Program izvajanja javne službe obsega tudi predlog
investicijskega vzdrževanja z natančno navedbo posameznih
objektov javne razsvetljave, stroškovno oceno, cenikom in pričakovanimi rezultati na področju zmanjšanja porabe električne
energije.
(6) Cenik storitve javne službe potrdi občina.
V. PREPOVEDANA RAVNANJA
19. člen
Prepovedano je:
– poškodovati infrastrukturo,
– saditi drevje in grmičevje v neposredni bližini infrastrukture brez dovoljenja izvajalca javne službe,
– onemogočiti dostop do infrastrukture,
– graditi oziroma postaviti pomožne in začasne objekte
na infrastrukturi ali v njeni neposredni bližini brez dovoljenja
izvajalca javne službe,
– opravljati dejanja, ki bi kakorkoli ogrozila delovanje
infrastrukture,
– nepooblaščeno posegati v infrastrukturo.
VI. NADZOR
20. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja
Občinski inšpektorat Občine Ajdovščina.
(2) Za vodenje postopka in izdajo plačilnih nalogov v
prekrških zoper določbe tega odloka je pristojna pooblaščena
uradna oseba občinskega inšpektorata, ki ima najmanj peto
stopnjo izobrazbe in opravljen preizkus znanja, določen z zakonom, ki ureja prekrške. Za vodenje postopka in izdajo odločb
v prekrških zoper določbe tega odloka je pristojna pooblaščena
uradna oseba občinskega inšpektorata, ki ima najmanj sedmo
stopnjo izobrazbe in opravljen preizkus znanja, določen z zakonom, ki ureja prekrške.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
21. člen
(1) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec
javne službe, če:
– ne zagotovi kontinuiranega in kvalitetnega delovanja
javne službe (druga alineja drugega odstavka 5. člena tega
odloka),
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– ne ukrepa interventno, ko so za to izpolnjeni pogoji (prvi
odstavek 8. člena tega odloka).
(2) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna
oseba izvajalca, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
22. člen
(1) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik,
ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– poškoduje infrastrukturo (prva alineja 19. člena),
– sadi drevje in grmičevje v neposredni bližini infrastrukture brez dovoljenja izvajalca javne službe (druga alineja
19. člena),
– onemogoči dostop do infrastrukture (tretja alineja
19. člena),
– gradi oziroma postavi pomožne in začasne objekte na
infrastrukturi ali v njeni neposredni bližini brez dovoljenja izvajalca javne službe (četrta alineja 19. člena),
– opravlja dejanja, ki bi kakorkoli ogrozila delovanje infrastrukture (peta alineja 19. člena),
– nepooblaščeno posega v infrastrukturo (šesta alineja
19. člena).
(2) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna
oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki
samostojno opravlja dejavnost, če stori katerokoli dejanje iz
prejšnjega odstavka.
(3) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek fizična
oseba, če stori katerokoli dejanje iz prvega odstavka tega
člena.
23. člen
(1) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, če oglašuje na drogovih javne
razsvetljave v nasprotju s 14. členom tega odloka.
(2) Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna
oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki
samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prejšnjega
odstavka.
(3) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek fizična oseba, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
24. člen
Izvajalec je dolžan pripraviti predlog investicijskega vzdrževanja za leto 2012 najkasneje do 1. 6. 2012.
25. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3545-1/2011
Ajdovščina, dne 2. novembra 2011
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

3920.

Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Ajdovščina

Na podlagi določil 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09), 3. ter 7. člena Zakona o gospodarskih javnih

Uradni list Republike Slovenije
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06) in 33. člena
Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99, Uradni list
RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina
na 11. redni seji dne 27. 10. 2011 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Ajdovščina
1. člen
V 7. členu Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Ajdovščina (Uradno glasilo št. 5/96, 19/97), se besedilo točke
št. 2. spremeni tako, da se glasi:
»dejavnosti iz 18. točke opravlja občinsko javno podjetje«.
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 353/01-4/96
Ajdovščina, dne 2. novembra 2011
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

3921.

Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja
odpadnih voda

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno
glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) je
Občinski svet Občine Ajdovščina na 11. redni seji dne 27. 10.
2011 sprejel

SKLEP
o cenah storitev odvajanja in čiščenja
odpadnih voda
1. ODVAJANJE ODPADNIH VODA
1.1 STORITEV ODVAJANJA ODPADNIH VODA
Občinski svet Občine Ajdovščina potrjuje s strani Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina predlagano:
– storitev odvajanja odpadnih voda za OBVEZNO JAVNO
SLUŽBO
Storitev

Enota mere

Cena brez DDV

Odvajanje
odpadnih voda

Količina odvedene vode

Na m3 odvedene
vode

m3

0,0833 €

– storitev odvajanja odpadnih voda za INDUSTRIJO
Storitev

Enota mere

Cena brez DDV

Odvajanje
odpadnih voda

Količina odvedene vode

Na m3 odvedene
vode

m3

0,0833 €

1.2 RAZDELITEV STROŠKA OMREŽNINE ZA ODVAJANJE
ODPADNIH VODA NA JAVNO SLUŽBO IN INDUSTRIJO
Občinski svet Občine Ajdovščina potrjuje s strani Komunalno
stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina naslednjo delitev stroška
omrežnine za odvajanje odpadnih voda na obvezno javno službo
in industrijo:
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Povprečna količina odvedene
odpadne vode od 2006–2010

Povprečni delež v celotni količini
odvedene odpadne vode
od 2006–2010
%

Višina omrežnine

Obvezna javna služba

454.261

43,92

89.906 €

Industrija

579.963

56,08

114.812 €

Omrežnina za leto 2012

204.718 €

Celotna količina odvedene
odpadne vode

1.034.224

1.3 OMREŽNINA ZA ODVAJANJE ODPADNIH VODA
Občinski svet Občine Ajdovščina potrjuje s strani Komunalno
stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina predlagano:
– omrežnino za odvajanje odpadnih voda za OBVEZNO
JAVNO SLUŽBO
Storitev

Omrežnina

Enota mere

Cena brez DDV

Premer vodomera

Na mesec

DN 13

1,4316 €

DN 20

2,3908 €

DN 25

3,5790 €

DN 40

9,5488 €

DN 50

14,3160 €

DN 80

47,7152 €

DN 100

71,5800 €

DN 150

143,1600 €

– omrežnino za odvajanje odpadnih voda za INDUSTRIJO
Storitev

Enota mere

Cena brez DDV

Omrežnina

Delež podjetja
v skupnem deležu
industrije*

Na mesec

FRUCTAL

50,15 %

4.798 €

TEKSTINA

18,61 %

1.781 €

MLINOTEST

13,80 %

1.320 €

PRIMORJE

10,63 %

1.017 €

LIPA

2,86 %

274 €

INCOM

3,18 %

304 €

PIGAL

0,77 %

74 €

2. ČIŠČENJE ODPADNIH VODA
2.1 ČIŠČENJE ODPADNIH VODA
Občinski svet Občine Ajdovščina potrjuje s strani Komunalno
stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina predlagano ceno za:
– storitev čiščenja odpadnih voda za OBVEZNO JAVNO
SLUŽBO
Storitev

Enota mere

Cena brez DDV

Čiščenje odpadnih voda

Količina očiščene vode

Na m3 očiščene vode

m3

0,4804 €

– storitev čiščenja odpadnih voda za INDUSTRIJO
Storitev

Enota mere

Cena brez DDV

Čiščenje odpadnih voda

Količina odvedene vode

Na m3 odvedene vode

m3

0,4804 €
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2.2 RAZDELITEV STROŠKA OMREŽNINE ZA ČIŠČENJE
ODPADNIH VODA NA JAVNO SLUŽBO IN INDUSTRIJO
Občinski svet Občine Ajdovščina potrjuje s strani Komunalno
stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina naslednjo delitev stroška
omrežnine za čiščenje odpadnih voda na obvezno javno službo
in industrijo:

Povprečna količina odvedene
odpadne vode
od 2006–2010

Povprečni delež v celotni količini
odvedene odpadne vode
od 2006–2010
%

Višina omrežnine

Obvezna javna služba

408.446

41,32

152.742 €

Industrija

579.963

58,68

217.308 €

Celotna količina očiščene odpadne
vode

988.409
Omrežnina za leto 2012

370.050 €

2.3 OMREŽNINA ZA ČIŠČENJE ODPADNIH VODA
Občinski svet Občine Ajdovščina potrjuje s strani Komunalno
stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina predlagano:
– omrežnino za čiščenje odpadnih voda za OBVEZNO JAVNO SLUŽBO
Storitev

Omrežnina

Enota mere

Cena brez DDV

Premer vodomera

Na mesec

DN 13

2,4322 €

DN 20

4,0618 €

DN 25

6,0805 €

DN 40

16,2228 €

DN 50

24,3220 €

DN 80

81,0652 €

DN 100

121,6100 €

DN 150

243,2200 €

– omrežnino za čiščenje odpadnih voda za INDUSTRIJO
Storitev

Enota mere

Cena brez DDV

Omrežnina

Delež podjetja v skupnem
deležu industrije*

Na mesec

FRUCTAL

50,15 %

9.082 €

TEKSTINA

18,61 %

3.370 €

MLINOTEST

13,80 %

2.499 €

PRIMORJE

10,63 %

1.925 €

LIPA

2,86 %

518 €

INCOM

3,18 %

576 €

PIGAL

0,77 %

139 €

3. PRIČETEK VELJAVNOSTI
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati s 1. 1. 2012.
Št. 3542-21/2009
Ajdovščina, dne 2. novembra 2011
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

3922.

Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno
glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) je
Občinski svet Občine Ajdovščina na 11. redni seji dne 27. 10.
2011 sprejel
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SKLEP
o cenah storitev oskrbe s pitno vodo
1. VODARINA
Občinski svet Občine Ajdovščina potrjuje s strani Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina predlagano:
– vodarino za OBVEZNO JAVNO SLUŽBO
Storitev
Vodarina

Enota mere

Cena brez DDV

Količina dobavljene pitne vode

Na m3 dobavljene vode

m3

0,2672 €

– vodarino za INDUSTRIJO
Storitev
Vodarina

Enota mere

Cena brez DDV (€)

Količina dobavljene pitne vode

Na m3 dobavljene vode

m3

0,2672 €

2. RAZDELITEV STROŠKA OMREŽNINE ZA OSKRBO S
PITNO VODO NA JAVNO SLUŽBO IN INDUSTRIJO
Občinski svet Občine Ajdovščina potrjuje s strani Komunalno
stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina naslednjo delitev stroška
omrežnine za oskrbo s pitno vodo na obvezno javno službo in
industrijo:
Povprečna količina dobavljene
pitne vode od
2006–2010

Povprečni delež v celotni
količini dovedene pitne vode od
2006–2010
%

Višina omrežnine

Obvezna javna služba

940.306

59,14

193.385 €

Industrija

649.539

40,86

133.611 €

Omrežnina za leto 2012

326.996 €

Celotna količina dovedene pitne
vode

1.589.845

3. OMREŽNINA ZA OSKRBO S PITNO VODO
Občinski svet Občine Ajdovščina potrjuje s strani Komunalno
stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina predlagano:
– omrežnino za oskrbo s pitno vodo za OBVEZNO JAVNO
SLUŽBO
Storitev

Omrežnina

Enota mere

Cena brez DDV

Premer vodomera

Na mesec

DN 13

1,3502 €

DN 20

2,2548 €

DN 25

3,3755 €

DN 40

9,0058 €

DN 50

13,5020 €

DN 80

45,0022 €

DN 100

67,5100 €

DN 150

135,0200 €

– omrežnino za oskrbo s pitno vodo za INDUSTRIJO
Storitev

Enota mere

Cena brez DDV

Omrežnina

Delež podjetja v skupnem
deležu industrije*

Na mesec

FRUCTAL

69,01 %

7.684 €

TEKSTINA

3,10 %

345 €

MLINOTEST

12,32 %

1.372 €

PRIMORJE

9,49 %

1.057 €

LIPA

2,55 %

284 €

INCOM

2,84 %

316 €

PIGAL

0,69 %

77 €

Stran

11880 /

Št.

91 / 14. 11. 2011

4. PRIČETEK VELJAVNOSTI
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati s 1. 1. 2012.
Št. 3542-32/2011
Ajdovščina, dne 2. novembra 2011

Uradni list Republike Slovenije
3. Občinska uprava Občine Dravograd izda odločbo o
ukinitvi statusa grajenega javnega dobra za nepremičnino navedeno v 1. točki tega sklepa.
4. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0005/2010-41-9
Dravograd, dne 27. oktobra 2011

Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

3923.

Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

Sklep o spremembi Sklepa o potrditvi cenika
uporabe tržnih prostorov in sejmišča ter
najema inventarja za prodajo na tržnici

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno
glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) je
Občinski svet Občine Ajdovščina na 11. redni seji dne 27.10.
2011 sprejel

SKLEP
o spremembi Sklepa o potrditvi cenika uporabe
tržnih prostorov in sejmišča ter najema
inventarja za prodajo na tržnici
1.
V Sklepu o potrditvi cenika za uporabo tržnih prostorov
in sejmišča ter najema inventarja za prodajo na tržnici (Uradni
list RS, št. 57/11) se v točki 1. CENIK, v tabeli pod postavko
IV. PRODAJA NA SEJMIŠČU, cena brez DDV za najem sejmiščnega prostora (1 tovornjak), spremeni tako, da se namesto
25,00 EUR, glasi 10,00 EUR na dan.
2.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 301-09/2010
Ajdovščina, dne 2. novembra 2011

KOZJE
3925.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Kozje
za leto 2011

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/09), na podlagi
107. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 24/10) je
Občinski svet Občine Kozje na 8. redni seji dne 27. 10. 2011
sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Kozje za leto 2011
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kozje za leto 2011 (Uradni
list RS, št. 23/11, 72/11) se v 1. členu odloka spremeni tabela:
»
A. BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
I.

70

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

4.533.733

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.110.305

DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)

2.572.973

700 davki na dohodek in dobiček

Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

703 davki na premoženje
704 domači davki na blago in storitve
706 drugi davki
71

DRAVOGRAD
3924.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega 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, 61/2010
– 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 9. seji dne 27. 10. 2011 sprejel naslednji

1. Na nepremičnini, parc. št. 1171/5 – cesta, v izmeri
154 m2, k.o. 840 Otiški vrh I, se ukine status grajenega javnega
dobra.
2. Po ukinitvi statusa javnega dobra zemljišče iz 1. točke
tega sklepa postane last Občine Dravograd.

0

710 udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

240.672

713 prihodki od prodaje blaga in storitev
714 drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)

3.300
0
0
293.360
70.614

720 prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

721 prihodki od prodaje zalog

0

722 prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
73

81.225

537.332

712 denarne kazni

SKLEP

113.650

NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)

711 takse in pristojbine

72

2.378.098

70.614

PREJETE DONACIJE (730+731)

0

730 prejete donacije iz domačih virov

0

731 prejete donacije iz tujine

0

Uradni list Republike Slovenije
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TRANSFERNI PRIHODKI (740)

649.089

741 prejeta sredstva iz državnega
proračuna in iz sredstev EU

703.725

500 domače zadolževanje
228.286
38.046
14.893

409 rezerve

47.962

413 drugi tekoči domači transferi
414 tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

1.355.286
98.614
806.445
92.210
358.017
0
1.896.678

420 nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.896.678

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)

62.732

430 investicijski transferi

0

431 investicijski transferi

16.000

432 investicijski transferi

46.732

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

–86.086

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.

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

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

44

55

11881

0
135.000
135.000

ODPLAČILA DOLGA (550)

58.112

ODPLAČILA DOLGA
550 odplačila domačega dolga

58.112

IX.

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

–9.198

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

76.888

XI.

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

86.086

975.936

403 plačila domačih obresti

412 transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

V.

ZADOLŽEVANJE

VIII.

411 transferi posameznikom
in gospodinjstvom

III.

ZADOLŽEVANJE (500)

1.305.123

410 subvencije

43

VII.

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)

TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413+414)

Stran

C. RAČUN FINANCIRANJA

4.619.819

402 izdatki za blago in storitve
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PREJETA – DANA POSOJILA
IN SPREM. KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

401 prispevki delodajalcev za socialno
varnost

42

VI.

50

400 plače in drugi izdatki zaposlenim

41

1.352.814

740 transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

II.
40

Št.

999 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
splošni sklad za drugo

9.198
«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0005/2011-8/03
Kozje, dne 27. oktobra 2011
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.

3926.

Odlok o porabi koncesijske dajatve
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Na podlagi šestega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in
lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08) in
16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 24/10) je Občinski svet Občine Kozje na 8. redni seji dne 27. 10. 2011 sprejel
0

ODLOK
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo

750 prejeta vračila danih posojil

0

751 prodaja kapitalskih deležev

0

752 kupnine iz naslova privatizacije

0

I. SPLOŠNA DOLOČBA

0

1. člen
Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih občina prejme kot del koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na podlagi predpisov, ki urejajo področje divjadi in lovstva.

440 dana posojila

0

441 povečanje kapitalskih deležev
in naložb

II. NAMENSKA PORABA SREDSTEV

0

442 poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

2. člen
Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov
varstva in vlaganj v naravne vire v občini.
1. Biomeliorativni ukrepi:
– ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, logov,
– izdelava in vzdrževanje vodnih habitatov (kaluža, mlaka,
mokrišče, vodni viri ipd.),
– vzdrževanje gozdnih robov, pasišč in remiz,

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

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

0

Stran

11882 /

Št.
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– nakup in sadnja ter zaščita avtohtonih in rastišču primernih plodonosnih grmovnih in drevesnih vrst,
– krmljenje divjadi, vzdrževanje krmnih in pridelovalnih njiv.
2. Biotehnični ukrepi:
– izdelava, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic,
umetnih dupel in prež.
3. Ostali ukrepi:
– čistilne akcije občine,
– čiščenje divjih odlagališč,
– izobraževanja in obveščanja prebivalcev/šolarjev o stanju in odnosu do gozdnih živali/divjadi in o gozdnem bontonu.
3. člen
Sredstva se upravičencem razdelijo na podlagi javnega
razpisa za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja
z divjadjo ali na podlagi postopka javnega naročanja v skladu z
Zakonom o javnem naročanju za posamezno leto.
V primeru, da sredstva v poslovnem letu ne bodo porabljena v celoti, se le-ta prenesejo kot namenski prihodki v
proračun naslednjega leta.
4. člen
Upravičenci do izvajanja biomeliorativnih in biotehničnih
ukrepov navedenega v 2. členu tega odloka so lovske družine
– koncesionarji, ki imajo podpisano koncesijsko pogodbo za
trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji za
lovišča, ki ležijo na območju Občine Kozje. Izvajanje ukrepov
pod 3. točko v 2. členu, so lahko tudi drugi subjekti.
5. člen
Merila ter pogoji za dodelitev sredstev oziroma izbiro najugodnejšega ponudnika, se določijo v javnem razpisu oziroma
v povabilu k oddaji ponudb.
III. NADZOR NAD NAMENSKO PORABO SREDSTEV
6. člen
Namensko porabo sredstev spremlja in preverja občinska
uprava.
IV. KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0005/2011-8/05
Kozje, dne 27. oktobra 2011
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.

3927.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
javnega glasila Občine Kozje

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Spremeni se drugi stavek prvega odstavka 5. člena odloka tako, da se glasi:
»Sestavljajo ga odgovorni urednik ter trije člani.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0005/2011-8/07
Kozje, dne 27. oktobra 2011
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.

3928.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS,
št. 24/10) je Občinski svet Občine Kozje na 8. redni seji dne
27. 10. 2011 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
v Občini Kozje za programsko obdobje
2007–2013
1. člen
S tem pravilnikom se spreminja Pravilnik o dodeljevanju
pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kozje za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS,
št. 87/07, 71/09).
2. člen
V prvem odstavku 7. člena pravilnika se črta besedilo »v
Uradnem listu RS in«.
3. člen
V 11. členu pravilnika se v deveti alineji poglavja Podpore se ne dodelijo za:, črta besedilo »razen za agromelioracije,«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0005/2011-8/08
Kozje, dne 27. oktobra 2011
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS,
št. 24/10) je Občinski svet Občine Kozje na 8. redni seji dne
27. 10. 2011 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
glasila Občine Kozje
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi javnega
glasila Občine Kozje (Uradni list RS, št. 8/03).

Pravilnik o spremembah Pravilnika
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Kozje
za programsko obdobje 2007–2013

3929.

Sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine
v splošni rabi

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS,
št. 24/10) je Občinski svet Občine Kozje na 8. redni seji dne
27. 10. 2011 sprejel naslednji

Uradni list Republike Slovenije

Št.

SKLEP

72

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0005/2011-8/09
Kozje, dne 27. oktobra 2011
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A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)

13.831.500

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

11.013.500

DAVČNI PRIHODKI

10.316.500
9.094.000

703 Davki na premoženje

778.500

704 Domači davki na blago in storitve

444.000

NEDAVČNI PRIHODKI

697.000

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

458.000

711 Takse in pristojbine

5.500

712 Globe in druge denarne kazni

4.500

714 Drugi nedavčni prihodki

1.248.000

TEKOČI ODHODKI

402 Izdatki za blago in storitve

1. člen
2. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2011
(Uradni list RS, št. 12/11, 33/11, 35/11) se spremeni tako, da
se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

71

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

229.000

III.

3.736.665
637.200
110.600
2.265.600
116.000
607.265

TEKOČI TRANSFERI

412 Transferi nepridobitnim organizacijam
in ustanovam

43

15.331.045

409 Rezerve

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

42

170.000

403 Plačila domačih obresti

410 Subvencije

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Litija za leto 2011

700 Davki na dohodek in dobiček

1.418.000

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

Na podlagi drugega odstavka 40. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02
– ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO,
109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10), 57. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list
RS, št. 18/04, 33/06, 139/06) je Občinski svet Občine Litija na
9. seji dne 9. 11. 2011 sprejel

20.000
1.380.000

40

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

1.400.000

TRANSFERNI PRIHODKI

II.

41

11883

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

LITIJA

70

KAPITALSKI PRIHODKI

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije

Župan
Občina Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.

3930.

Stran

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

I.
Ukine se status družbene lastnine v splošni rabi na zemljišču parc. št. 1248/5 v izmeri 133 m2, k.o. Vrenska gorca ter na
zemljišču parc. št. 1249/6 v izmeri 106 m2, k.o. Vrenska gorca.
II.
Na nepremičninah iz 1. točke tega sklepa se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Kozje.
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5.650.880
112.600
3.313.700
587.280

413 Drugi tekoči domači transferi

1.637.300

INVESTICIJSKI ODHODKI

4.108.400

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

4.108.400

INVESTICIJSKI TRANSFERI

1.835.100

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

148.300

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

1.686.800

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
(I.–II.) (Skupaj prihodki minus skupaj
odhodki)

–1.499.545

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(I.–7102) – (II.–403–404)
(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti
minus skupaj odhodki brez plačil obresti) –1.386.545
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(70+71) – (40+41) (Tekoči prihodki minus
tekoči odhodki in tekoči transferi)

1.625.955

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

13.000

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

13.000

75

751 Prodaja kapitalskih deležev
V.

1.000

752 Kupnine iz naslova privatizacije

12.000

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

40.000

Stran

11884 /

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

40.000

441 Povečanje kapitalskih deležev in
finančnih naložb

40.000

Št.
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VI.

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

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500+501)

1.900.000

50

ZADOLŽEVANJE

1.900.000

500 Domače zadolževanje

1.900.000

–27.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)

415.000

55

ODPLAČILA DOLGA

415.000

550 Odplačila domačega dolga

415.000

IX.

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

–41.545

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

1.485.000

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

1.499.545

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

41.545

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov, določene s predpisanim
kontnim načrtom. O posameznem programu razpolaganja in
o prerazporeditvi proračunskih postavk ali delov postavk med
podprogrami programske klasifikacije odloča župan in o tem s
pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi
k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Litija
(www.litija.si).
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
10. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2011
(Uradni list RS, št 12/11, 33/11, 35/11) se spremeni tako, da
se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2011 lahko zadolži
do višine 1.900.000 evrov, in sicer za investicije, vključene v
podprogram 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja
občinskih cest, podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno
vodo, podprogram 16039001 Oskrba z vodo ter v podprogram
19039001 Osnovno šolstvo.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Litija, v letu 2011 ne sme preseči skupne višine
glavnic 85.962 evrov.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-11/2010
Litija, dne 9. novembra 2011
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

3931.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za ureditev
območja Športnega parka Log

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju –
ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in
80/10 – ZUPUDPP) in 7. člena Statuta Občine Log - Dragomer
(Uradni list RS, št. 33/07) je župan Občine Log - Dragomer
sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za ureditev območja
Športnega parka Log
1. člen
(razlog za pripravo OPPN)
(1) Pobudo za pripravo in sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev območja Športnega parka
Log je podala Občina Log - Dragomer, Na Grivi 5, Dragomer,
p. p. 09, 1358 Log pri Brezovici.
(2) Pobuda je bila podana z namenom, da se območje Športnega parka Log ustrezno uredi in zagotovi možnosti za razvoj
športnih dejavnosti ter izgradnjo potrebnih športnih objektov.
2. člen
(območje OPPN)
Predlagana prostorska ureditev obsega zemljišča s parc.
št. 1388/1, 1389/1, 1362/1, 1362/6, 1362/7, 1362/5, 1386/1 in
1361/24, vse k.o. Log.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Strokovne rešitve za OPPN pripravi izbrani načrtovalec.
(2) Strokovne rešitve se pripravijo na podlagi:
– 1 prostorskih sestavin planskih aktov občine: Dolgoročni
plan Občine Vrhnika za obdobje 1986–2000 in Srednjeročni
družbeni plan Občine Vrhnika za obdobje 1986–1990 (Uradne
objave Naš časopis, št. 4/87, 13/88, Uradni list RS, št. 21/90,
41/94, 50/94, 63/96, 70/96, 73/97, 76/98, 69/99, Uradne objave
Naš časopis, 272/01, 277/01, 304/04, 319/05),
– 2 prostorskih ureditvenih pogojev: Odlok o splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika
(Uradni list RS, št. 6/99, Naš časopis, št. 292/03),
– 3 prostorskih ureditvenih pogojev: Odlok o prostorsko
ureditvenih pogojih za plansko celoto L3 – Dragomer (Uradni
list RS, št. 10/95, 38/00, 54/09 – obvezna razlaga, 80/09),
– Poplavne študije za Občino Log - Dragomer (Aquadata,
november 2009),
– prikaza stanja prostora,
– investicijskih namer investitorja OPPN,
– Idejne zasnove prenove in izgradnje Športnega parka
Log (februar 2008) in
– smernic nosilcev urejanja prostora.
(3) Strokovna rešitev se lahko pripravi v variantah, ki se jih
ovrednoti in medsebojno primerja s prostorskega, okoljskega,
funkcionalnega in ekonomskega vidika.
4. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
Postopek priprave OPPN poteka na podlagi 57. do
61. člena ZPNačrt v naslednjih fazah:
1, 2, 3, Prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega
družbenega plana in prostorski ureditveni pogoji za Občino Vrhnika
se na podlagi 125. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni
list RS, št. 33/07) uporabljajo tudi v Občini Log - Dragomer.

Uradni list Republike Slovenije
FAZA

OKVIRNI ROK

priprava osnutka OPPN

december 2011–januar
2012 (30 dni)

smernice
– vloga za smernice,
– smernice nosilcev,
– odločitev o CPVO

januar–februar 2012

priprava dopolnjenega osnutka februar 2012
OPPN
– izdelava variantnih rešitev
– priprava okoljskega poročila
– preveritev okoljskega poročila
– izdelava osnutka programa
opremljanja
sodelovanje javnosti
– obvestilo o javni razgrnitvi
– javna razgrnitev
– javna razgrnitev okoljskega
poročila
– prva obravnava na seji
občinskega sveta
– javna obravnava

februar, marec, april 2012

priprava predloga OPPN
– preučitev pripomb in
predlogov javnosti, priprava
stališč

maj 2012

mnenja nosilcev urejanja
junij 2012
prostora
– vloga za mnenja
– mnenja nosilcev urejanja
prostora
– opredelitev nosilcev o
sprejemljivosti vplivov OPPN s
stališča njihove pristojnosti
– sklep o potrditvi vplivov
izvedbe OPPN
sprejem OPPN in programa
julij 2012
opremljanja – druga obravnava
na seji občinskega sveta
objava odloka in programa
opremljanja in izdelava
končnega elaborata

avgust 2012

Opombi:
– v primeru, da celovita presoja vplivov na okolje ni potrebna, se roki ustrezno skrajšajo
– če se program opremljanja izdela in sprejme kot poseben dokument, se roki za izdelavo in sprejem dokumenta
določijo posebej.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve,
Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
Dunajska 48, 1000 Ljubljana
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Sektor za upravljanje z vodami, Vojkova cesta 1b, 1000
Ljubljana
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Dunajska 48, 1000 Ljubljana
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6. Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, Langusova 4,
1000 Ljubljana
7. DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d.,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana
8. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za
planiranje, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
9. Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska 11, 1506
Ljubljana
10. Zavod RS za varstvo narave, Kersnikova 3, 1000
Ljubljana
11. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
12. Elektro Ljubljana, d.d., DE Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana
13. Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000
Ljubljana
14. JP Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika
15. Občina Log - Dragomer, Na Grivi 5, Dragomer, 1358
Log pri Brezovici
16. Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, 1000
Ljubljana
17. drugi organi in organizacije, za katere se v postopku
priprave OPPN-ja izkaže, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Finančna sredstva za izdelavo strokovnih podlag, geodetskega načrta, OPPN ter za stroške smernic, mnenj in objav
zagotavlja investitor OPPN Občina Log - Dragomer.
Program opremljanja se lahko sprejme kot sestavni del
odloka o OPPN, lahko pa se izdela in sprejme kot poseben
dokument.
7. člen
(objava)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Log - Dragomer (www.log-dragomer.si) in pošlje Ministrstvu za okolje
in prostor.
Št. 3505-1/2011
Dragomer, dne 3. novembra 2011
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.

3932.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za ureditev
območja ob Dragomerški cesti

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju –
ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in
80/10 – ZUPUDPP) in 7. člena Statuta Občine Log - Dragomer
(Uradni list RS, št. 33/07) je župan Občine Log - Dragomer
sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za ureditev območja
ob Dragomerški cesti
1. člen
(razlog za pripravo OPPN)
(1) Pobudo za pripravo in sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev območja ob Dragomerški
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cesti (v nadaljnjem besedilu: OPPN) je podala Občina Log
- Dragomer, Na Grivi 5, Dragomer, p. p. 09, 1358 Log pri
Brezovici.
(2) Pobuda je bila podana z namenom, da se v naselju
Dragomer zagotovi ustrezna ureditev območja ob Dragomerški
cesti.
2. člen
(območje OPPN)
Predlagana prostorska ureditev obsega zemljišča s parc.
št. 929/2, 929/1, 932/2, 933/1 in del 932/1, vse k.o. Log.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Strokovne rešitve za OPPN pripravi izbrani načrtovalec.
(2) Strokovne rešitve se pripravijo na podlagi:
– 1 prostorskih sestavin planskih aktov občine: Dolgoročni
plan Občine Vrhnika za obdobje 1986–2000 in Srednjeročni
družbeni plan Občine Vrhnika za obdobje 1986–1990 (Uradne
objave Naš časopis, št. 4/87, 13/88, Uradni list RS, št. 21/90,
41/94, 50/94, 63/96, 70/96, 73/97, 76/98, 69/99, Uradne objave
Naš časopis, 272/01, 277/01, 304/04, 319/05),
– 2 prostorskih ureditvenih pogojev: Odlok o splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika
(Uradni list RS, št. 6/99, Naš časopis, št. 292/03),
– 3 prostorskih ureditvenih pogojev: Odlok o prostorsko
ureditvenih pogojih za plansko celoto L3 – Dragomer (Uradni
list RS, št. 10/95, 38/00, 54/09 – obvezna razlaga, 80/09),
– Poplavne študije za Občino Log - Dragomer (Aquadata,
november 2009),
– prikaza stanja prostora,
– investicijskih namer investitorja OPPN in
– smernic nosilcev urejanja prostora.
(3) Strokovna rešitev se lahko pripravi v variantah, ki se jih
ovrednoti in medsebojno primerja s prostorskega, okoljskega,
funkcionalnega in ekonomskega vidika. OPPN se lahko izdela
tudi za manjše območje, če se zagotovi funkcionalna celota z
urbanističnega vidika in z vidika zagotovitve ustreznega dostopa in komunalne ureditve.
4. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
Postopek priprave OPPN poteka na podlagi 57. do
61. člena ZPNačrt v naslednjih fazah:
FAZA

OKVIRNI ROK

priprava osnutka OPPN

december 2011–januar
2012 (30 dni)

smernice
– vloga za smernice,
– smernice nosilcev,
– odločitev o CPVO

januar–februar 2012

priprava dopolnjenega osnutka februar 2012
OPPN
– izdelava variantnih rešitev
– priprava okoljskega poročila
– preveritev okoljskega poročila
– izdelava osnutka programa
opremljanja

1, 2, 3, Prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega
družbenega plana in prostorski ureditveni pogoji za Občino Vrhnika
se na podlagi 125. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni
list RS, št. 33/07) uporabljajo tudi v Občini Log - Dragomer.

Uradni list Republike Slovenije
FAZA

OKVIRNI ROK

sodelovanje javnosti
– obvestilo o javni razgrnitvi
– javna razgrnitev
– javna razgrnitev okoljskega
poročila
– prva obravnava na seji
občinskega sveta
– javna obravnava

februar, marec, april 2012

priprava predloga OPPN
– preučitev pripomb in
predlogov javnosti, priprava
stališč

maj 2012

mnenja nosilcev urejanja
prostora
– vloga za mnenja
– mnenja nosilcev urejanja
prostora
– opredelitev nosilcev
o sprejemljivosti vplivov OPPN
s stališča njihove pristojnosti
– sklep o potrditvi vplivov
izvedbe OPPN

junij 2012

sprejem OPPN in programa
julij 2012
opremljanja – druga obravnava
na seji občinskega sveta
objava odloka in programa
opremljanja in izdelava
končnega elaborata

avgust 2012

Opombi:
– v primeru, da celovita presoja vplivov na okolje ni potrebna, se roki ustrezno skrajšajo
– če se program opremljanja izdela in sprejme kot poseben dokument, se roki za izdelavo in sprejem dokumenta
določijo posebej.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve,
Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
Dunajska 48, 1000 Ljubljana
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Sektor za upravljanje z vodami, Vojkova cesta 1b, 1000
Ljubljana
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Dunajska 48, 1000 Ljubljana
6. Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, Langusova 4, 1000 Ljubljana
7. DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d.,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana
8. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za
planiranje, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
9. Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska 11, 1506
Ljubljana
10. Zavod RS za varstvo narave, Kersnikova 3, 1000
Ljubljana
11. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljub
ljana
12. Elektro Ljubljana, d.d., DE Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana

Uradni list Republike Slovenije
13. Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000
Ljubljana
14. JP Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika
15. Občina Log - Dragomer, Na Grivi 5, Dragomer, 1358
Log pri Brezovici
16. Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, 1000
Ljubljana
17. drugi organi in organizacije, za katere se v postopku
priprave OPPN-ja izkaže, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Finančna sredstva za izdelavo strokovnih podlag, geodetskega načrta, OPPN ter za stroške smernic, mnenj in objav
zagotavlja investitor OPPN Občina Log - Dragomer.
Program opremljanja se lahko sprejme kot sestavni del
odloka o OPPN, lahko pa se izdela in sprejme kot poseben
dokument.
7. člen
(objava)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Log - Dragomer (www.log-dragomer.si) in pošlje Ministrstvu za okolje
in prostor.
Št. 3505-2/2008
Dragomer, dne 3. novembra 2011
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.

3933.

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za plansko celoto L2 – Log

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju –
ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in
80/10 – ZUPUDPP) in 7. člena Statuta Občine Log - Dragomer
(Uradni list RS, št. 33/07) je župan Občine Log - Dragomer
sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za plansko celoto L2 – Log
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in
dopolnitev odloka
A)
6. člen Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L2 – Log (Uradni list RS, št. 3/95, 74/05) – v nadaljevanju: odlok – določa, da v območju urejanja L2S/1 veljajo
naslednja posebna merila in pogoji:
»a) Vrste posegov v prostor
– gradnja objektov na trasi opuščene železniške proge
ni dovoljena.
b) Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor
– prevladuje tip enodružinske prostostoječe stanovanjske
hiše P+M in P+1, velikosti objektov pa so 8 x 10 m, s strmim
naklonom strešin (40 stopinj). Med stanovanjsko gradnjo je
velik delež (30 %) gospodarskih objektov. Pri oblikovanju vseh
vrst gradenj je potrebno upoštevati omenjene parametre.
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c) Varovanje naravne in kulturne dediščine
– za območje velja režim varovanja naravne dediščine
VRN A in arheološke dediščine VRA 3.
d) Energetsko urejanje
– dopolniti nizkonapetostno elektro omrežje in zgraditi
novo transformatorsko postajo s priključnim 20 kV.«
Pobudo za spremembo odloka je dal investitor objekta
na parceli 1809/19, k.o. Log, in sicer, da se točka b) 6. člena
odloka črta. Določilo glede oblikovanja novogradenj in drugih
posegov v prostor predstavlja nepotrebno omejitev, saj v resnici
tip objektov s tako tlorisno velikostjo v tem delu območja urejanja ne prevladuje. Realizacija investicijske namere v skladu
z določili Odloka o splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika (Uradni list RS, št. 6/99,
Naš časopis, št. 292/03 in 323/6), ki se na podlagi 125. člena
Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) uporablja tudi v Občini Log - Dragomer, bo omogočila vzpostavitev
oblikovne identitete tega območja urejanja.
B)
11. člen odloka določa:
»V območju urejanja L2S/6 veljajo naslednja posebna
merila in pogoji:
a) Vrste posegov v prostor
* morfološka enota 1B/2
– za območje je predvidena izdelava lokacijskih smernic.
Pred izdelavo omenjenega dokumenta pozidava ni možna. K
izdelanem dokumentu morajo izdati soglasje zakonsko določeni soglasodajalci.«
Pobudo za spremembo odloka je dala Občinska uprava
Občine Log - Dragomer, in sicer, da se 11. člen odloka v celoti
črta. Za predmetno območje urejanja je predvidena izdelava
OPPN-ja, zato je dodatna zahteva za izdelavno lokacijskih
smernic nepotrebna.
2. Območje sprememb
Območje sprememb odloka vključuje območje urejanja
L2S/1 in območje urejanja L2S/6.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve pridobi in financira Občina Log - Dragomer.
4. Roki za pripravo sprememb odloka
– priprava osnutka sprememb in dopolnitev odloka:
5 dni
– pridobitev smernic in sklepa MOP o potrebnosti izdelave
celovite presoje vplivov na okolje: 30 dni
– dopolnitev osnutka: 5 dni
– javna razgrnitev in javna obravnava: 30 dni
– priprava predloga osnutka sprememb in dopolnitev odloka: 5 dni
– pridobitev mnenj: 30 dni
– potrditev predloga sprememb in dopolnitev odloka:
15 dni.
5. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice iz
svoje pristojnosti
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice iz svoje
pristojnosti, so:
1. Občina Log - Dragomer
2. drugi nosilci urejanja prostora, za katere se bo v postopku priprave sprememb in dopolnitev odloka izkazala potreba.
6. Objava
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Log - Dragomer (www.log-dragomer.si) in pošlje Ministrstvu za okolje
in prostor.
Št. 3500-14/2011
Dragomer, november 2011
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.
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3934.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o poimenovanju ulic, cest in trgov v mestu
Metlika

Na podlagi 3. člena Zakona o ustanovitvi občin ter o
določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 108/06 – uradno
prečiščeno besedilo), 21. člena Zakona o določanju območij ter
o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (ZDOIONUS,
Uradni list RS, št. 25/08) in 19. člena Statuta Občine Metlika
(Uradni list RS, št. 14/09 in 38/10) je Občinski svet Občine
Metlika na 7. redni seji dne 6. 10. 2011 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o poimenovanju ulic, cest in trgov
v mestu Metlika
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o poimenovanju ulic, cest in trgov v mestu Metlika (Skupščinski Dolenjski
list, številka 19/75, 1/75 in 8/85) – v nadaljevanju: Odlok.
2. člen
2. člen Odloka o poimenovanju ulic, cest in trgov v mestu
Metlika se dopolni z novimi točkami:
»48. Ulica, ki delno poteka po Urbanovi poti, od Šturmovega poda oziroma križišča z Ulico pod kostanji, ob severno-zahodnem robu predvidenega naselja, se imenuje »Pot v
Strmec«.
49. Ulica, ki poteka od križišča pri zgrajeni hiši Matekovič
Miro, proti zahodu, in zavije na sever proti cesti do Magovčeve
dostopne ceste, se imenuje »Ulica pod brezami«.
50. Ulica, ki poteka od začetka območja Zazidalnega
načrta Bočka (od Šturmovega poda oziroma križišča s Potjo
v Strmec), mimo zgrajene hiše Ogulin Rafko, proti severo-zahodu, do zgrajene hiše Nemanič Julij, se imenuje »Ulica pod
kostanji«.
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51. Ulica v južnem delu zazidalnega načrta Bočka, ki
poteka ob načrtovanem parku, od Ulice pod kostanji, do Ulice
pod hrasti, se imenuje »Ulica ob parku«.
52. Ulica, ki se odcepi od Ulice pod kostanji (od zgrajene
hiše Krajačič Bojan), in povezuje Ulico pod brezami, se imenuje
»Ulica pod hrasti«.
53. Ulica, ki se v vzhodnem delu odcepi, poteka po severni strani (mimo zgrajene hiše Rajakovič) in se v zahodnem delu
spet priključi Ulici pod brezami se imenuje »Ulica pod gabri«.
54. Ulica, ki poteka od križišča s Kratko potjo, pri objektu
PCK, in poteka proti severozahodu do Ceste Josipa Savinška
se imenuje »Ulica Wagna«.
55. Ulica, ki se od Črnomaljske ceste odcepi pri policijski
postaji in poteka proti severozahodu do lokalne ceste proti
Semiču, se imenuje »Cesta Josipa Savinška«.
56. Ulica, ki povezuje Ulico Wagna od križišča pri PCK in
Cesto Josipa Savinška, se imenuje »Kratka pot«.«
3. člen
Za 2. členom se doda novi 2.a člen, ki se glasi:
»Stroške postavitev tabel za označitev novih ulic nosi
Občina Metlika. Stroške novih tablic s hišnimi številkami nosijo
lastniki oziroma upravljavci stavb.
Za namen ureditev obveznosti posameznih strank v postopku preštevilčenja hišnih številk ter s tem povezano zamenjavo hišnih tablic in obveznih osebnih dokumentov, katerih
stroške krije Občina Metlika, so v nadaljevanju navedene hišne
številke stavb, ki se preštevilčijo: Bočka 1b, Bočka 7, Cesta
XV. brigade 20 in Cesta XV. brigade 22.«
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 359-3/2010-5
Metlika, dne 2. novembra 2011
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.
Priloga
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OBMOČJE ULICE "POT V STRMEC" V METLIKI
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OBMOČJE ULICE "ULICA POD KOSTANJI" V METLIKI

Stran

11891
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OBMOČJE ULICE "ULICA OB PARKU" V METLIKI
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OBMOČJE ULICE "ULICA WAGNA" V METLIKI
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OBMOČJE ULICE "CESTA JOSIPA SAVINŠKA" V METLIKI
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OBMOČJE ULICE "KRATKA POT" V METLIKI

Stran

11897

Stran
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MORAVSKE TOPLICE

iz Občine Moravske Toplice iz namenskih proračunskih sredstev Občine Moravske Toplice.

Št.

Pravilnik o štipendiranju v Občini Moravske
Toplice

Na podlagi tretjega odstavka 5. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07, 40/09 in 62/10) in 16. člena
Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99,
2/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice
na 10. redni seji dne 8. 11. 2 2011 sprejel

PRAVILNIK
o štipendiranju v Občini Moravske Toplice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa postopek, pogoje in kriterije za podeljevanje štipendij v Občini Moravske Toplice, višino štipendije,
trajanje štipendiranja ter pravice in obveznosti štipendista (študenta) in štipenditorja (Občine Moravske Toplice).
2. člen
(1) Štipendije se podelijo za eno študijsko leto in se izplačujejo od 1. oktobra tekočega leta do 30. septembra naslednjega leta. Štipendisti, ki prejemajo štipendijo na osnovi tega
pravilnika, imajo možnost, da se v naslednjem študijskem letu
ponovno prijavijo na razpis.
(2) Štipendije se podeljujejo za študij v Republiki Sloveniji
in v tujini.
(3) Štipendist lahko prejema štipendijo za posamezni
letnik na isti stopnji le eno leto.
3. člen
Občina Moravske Toplice zagotavlja sredstva za izplačilo
štipendij v okviru vsakoletnega proračuna občine.
II. POGOJI IN KRITERIJI ZA PODELJEVANJE ŠTIPENDIJ
4. člen
(1) Pravico do štipendije lahko uveljavljajo kandidati s
statusom študenta dodiplomskega in podiplomskega študija,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so državljani Republike Slovenije,
– da imajo stalno prebivališče v Občini Moravske Toplice,
– da so vpisani najmanj v drugi letnik dodiplomskega
študijskega programa,
– da niso v delovnem razmerju oziroma ne opravljajo
samostojne registrirane dejavnosti,
– da niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,
– da niso prejemniki drugih štipendij ali drugih prejemkov
za izobraževanje,
– da imajo povprečje ocen v preteklem študijskem letu
najmanj 7,5.
(2) Povprečna ocena se določi tako, da se izračuna povprečje vseh ocen, doseženih od 1. oktobra do 30. septembra v
preteklem študijskem letu. Če je v navedenem obdobju študent
opravil manj kot tri izpite, se poleg ocen teh izpitov upoštevajo
tudi vse ocene iz predhodnega študijskega leta.
(3) Kot dokazilo se upošteva originalno potrdilo fakultete
o opravljenih izpitih zadnjega študijskega leta.
5. člen
Občina Moravske Toplice pristopi k Pomurski izobraževalni fundaciji (v nadaljevanju: PIF), s katero sklene Pogodbo o
medsebojnem sodelovanju na področju štipendiranja študentov

III. POSTOPEK ZA PODELJEVANJE ŠTIPENDIJ
6. člen
(1) Štipendije po tem pravilniku se podeljujejo na podlagi
javnega razpisa, ki se objavi vsako leto najkasneje do 15. novembra v občinskem glasilu ter na spletni strani Občine Moravske Toplice in PIF. Sklep o razpisu štipendij sprejme župan.
(2) Objavljen javni razpis mora vsebovati: predmet razpisa, splošne določbe, pogoje za pridobitev štipendije, zahtevano
dokumentacijo ter roke in način oddaje vlog.
7. člen
(1) Prijava na razpis mora biti podana na predpisanem
obrazcu.
(2) K prijavi na razpis je potrebno priložiti:
– potrdilo o vpisu,
– dokazilo o študijskem uspehu.
8. člen
Komisijo za štipendiranje imenuje župan. Komisija šteje
3 člane v naslednji sestavi:
– dva predstavnika občinske uprave,
– en predstavnik PIF.
9. člen
(1) Komisija za štipendiranje obravnava popolne in v roku
razpisa prispele vloge v skladu s pogoji in kriteriji tega pravilnika ter odprtega razpisa. Na podlagi zbrane dokumentacije in
dokazil, komisija izdela predlog za dodelitev štipendij.
(2) V primeru če se ugotovi, da je vloga nepopolna, se
kandidata pozove k njeni dopolnitvi; če je le-ta ne dopolni v
roku 8 dni, se vloga s sklepom zavrže. Zoper sklep, s katerim
se vloga zavrže, ni pritožbe.
(3) O podelitvi štipendij odloča na predlog komisije občinska uprava. Zoper tako odločitev je dopustna pritožba v
15 dneh od vročitve odločitve, o pritožbi odloča župan. Odločitev župana je dokončna.
10. člen
(1) Višina štipendije Občine Moravske Toplice se določi na
podlagi seštevka točk, doseženega po naslednjih kriterijih:
a. Oddaljenost kraja stalnega prebivališča do kraja izobraževanja (zaokrožena na poln km):
– oddaljeno do vključno 40 km: 10 točk
– oddaljeno od 41 do vključno 80 km: 60 točk
– oddaljeno od 81 do vključno 150 km: 70 točk
– oddaljeno od 151 do vključno 250 km: 80 točk
– oddaljeno nad 251 km: 90 točk.
b. Povprečna ocena (zaokrožena na eno decimalko):
– za študente s povprečno oceno od 7,5 do vključno
8,0: 20 točk
– za študente s povprečno oceno od 8,1 do vključno
8,5: 30 točk
– za študente s povprečno oceno od 8,6 do vključno
9,0: 40 točk
– za študente s povprečno oceno od 9,1 in več: 50 točk.
c. Letnik študija:
– 2. letnik dodiplomskega študija: 5 točk
– 3. letnik dodiplomskega študija, absolvent po do 3 letih
dodiplomskega študija: 10 točk
– 4. letnik dodiplomskega študija, vsak naslednji letnik
dodiplomskega študija: 15 točk
– absolvent po 4 ali več letih dodiplomskega študija:
20 točk
– podiplomski študij: 20 točk.
(2) Če ima štipendist podaljšan absolventski staž, se mu
štipendija za čas podaljšanja absolventskega staža ne izplačuje.
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(3) Vrednost točke določi s sklepom župan na predlog
komisije za štipendiranje glede na višino razpoložljivih sredstev
v sprejetem proračunu.
IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ŠTIPENDISTA
IN ŠTIPENDITORJA

Št.

13. člen
(1) Štipendist izgubi pravico do štipendiranja, če:
– uspešno ne zaključi letnika, za katerega je prejel štipendijo,
– ob prijavi posreduje neresnične podatke,
– sklene pogodbo z drugim štipenditorjem,
– se redno zaposli v nasprotju s Pogodbo o štipendiranju,
– brez opravičljivega razloga ni pripravljen sodelovati na
projektih, razpisanih s strani Občine Moravske Toplice oziroma
PIF.
(2) V zgoraj navedenih primerih je štipendist dolžan štipenditorju vrniti že prejeto štipendijo skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do plačila.
(3) Štipendist je dolžan sporočiti štipenditorju vsako spremembo, ki vpliva na prejemanje štipendije, najkasneje v roku
15 dni od nastanka razloga.
IV. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
14. člen
Razpis za študijsko leto 2011/12 se objavi v prvi številki
občinskega glasila po sprejemu tega pravilnika.
15. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati
Pravilnik o štipendiranju v Občini Moravske Toplice (Uradni list
RS, št. 48/96).

Stran

11899

16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 110-00011/2011-1
Moravske Toplice, dne 8. novembra 2011
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.

11. člen
Medsebojne pravice in obveznosti med Občino Moravske
Toplice kot štipenditorjem in študentom kot štipendistom, se
podrobneje uredijo s pisno pogodbo o štipendiranju, kjer se
tudi določijo pravice in obveznosti ter morebitno vračilo zaradi
prikazovanja neresničnih podatkov.
12. člen
Štipendist se s prejemanjem štipendije obveže:
– da uspešno konča letnik, za katerega je prejel štipendijo,
– da Pomurski izobraževalni fundaciji poda letno poročilo
o poteku študija,
– da je pripravljen sodelovati z Občino Moravske Toplice
oziroma Pomursko izobraževalno fundacijo.
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NOVO MESTO
3936.

Odlok o spremembah Odloka o proračunu
Mestne občine Novo Mesto za leto 2011

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl.
US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10 in
84/10 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 –
ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10
– ZUKN, 107/10) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2) je Občinski svet Mestne
občine Novo mesto na 10. redni seji dne 27. 10. 2011 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o proračunu Mestne
občine Novo Mesto za leto 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(Vsebina odloka)
V Odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za
leto 2011 (Uradni list RS, št. 62/11) se 2. člen spremeni tako,
da se glasi:
»2. člen
(Sestava proračuna in vsebina splošnega dela proračuna)
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt
razvojnih programov. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca
prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter
račun financiranja. Namen porabe proračuna je opredeljen s
proračunskimi postavkami.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov v bilanci
prihodkov in odhodkov je določen v naslednjih zneskih:
Priloga
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Stran

11901

Stran

11902 /
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Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na posamezna področja proračunske porabe. Posamezno področje proračunske
porabe je razdeljeno na glavne programe in podprograme,
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov. 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 sestavni del odloka in
se objavita na spletni strani Mestne občine Novo mesto.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
(Uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto
2011.
Št. 410-3/2010
Novo mesto, dne 27. oktobra 2011
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

3937.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o preoblikovanju javnega vzgojno-varstvenega
zavoda Vzgojno-varstvena organizacija
Novo mesto

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94 – odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 odl. US:
U-I-34/98, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),
prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08,
58/09, 64/09, 65/09 in 20/11) ter 16. člena Statuta Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2) je Občinski svet
Mestne občine Novo mesto na 10. seji dne 27. 10. 2011 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o preoblikovanju javnega vzgojno-varstvenega
zavoda Vzgojno-varstvena organizacija
Novo mesto
1. člen
V Odloku o preoblikovanju javnega vzgojno-varstvenega
zavoda Vzgojno-varstvena organizacija Novo mesto (Uradni
list RS, št. 92/02, 21/03, 118/08 in 53/10) se v 4. členu v prvem
odstavku dodata novi 9. in 10. točka, ki se glasita:
» 9. Enota Palčica, Vrhovčeva ulica 4, Novo mesto,
10. Enota Mehurčki, Ragovska ulica 30, Novo mesto«.
V 4. členu se v prvem odstavku pod zaporedno številko 8
spremeni naziv enote, in sicer se črta » Vzgojno-varstvena družina
Luzar, Drejčetova pot 8, Novo mesto« in se nadomesti z novim
besedilom »8. Enota Žabice, Drejčetova pot 8, Novo mesto«.
2. člen
Vse ostale določbe v tem členu ostanejo nespremenjene.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 602-418/2011
Novo mesto, dne 27. oktobra 2011
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

Uradni list Republike Slovenije
3938.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega
zavoda Vrtec Pedenjped

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94 – odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 odl. US:
U-I-34/98, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),
prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08,
58/09, 64/09, 65/09 in 20/11) ter 16. člena Statuta Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2) je Občinski svet
Mestne občine Novo mesto na 10. seji dne 27. 10. 2011 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega
zavoda Vrtec Pedenjped
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Pedenjped (Uradni list RS, št. 92/02, 21/03, 118/08
in 53/10) se v 4. členu v prvem odstavku doda nova 9. točka,
ki se glasi:
»9. Enota Cepetavček, Ob potoku 12, Novo mesto«.
2. člen
V 7. členu se pri klasifikaciji dejavnosti zavoda doda novo
klasifikacijo, in sicer:
»M 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje«.
3. člen
Vse ostale določbe v tem členu ostanejo nespremenjene.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 602-406/2011
Novo mesto, dne 27. oktobra 2011
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

3939.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ureditvenem načrtu za športno-rekreacijski
park Portoval

Na podlagi 61. člena v povezavi s 96. in 98. členom Zakona
o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07,
70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.),
43/11 – ZKZ-C) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 96/08 – UPB-2) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 10. seji dne 27. 10. 2011 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ureditvenem načrtu za športno-rekreacijski
park Portoval
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se v skladu z Odlokom o občinskem
prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list
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Št.

RS, št. 101/09, 37/10 in 76/10 – tehnična popravka, 26/11 –
obvezna razlaga; v nadaljevanju: OPN MONM) spremeni in
dopolni Odlok o ureditvenem načrtu za športno-rekreacijski
park Portoval (Uradni list RS, št. 108/01; v nadaljevanju:
UN). Spremembe in dopolnitve (v nadaljevanju: SdUN) je
izdelalo podjetje GPI, d.o.o. Novo mesto pod številko SdUN11/2011.
(2) SdUN se nanašajo na umestitev mestne večnamenske dvorane (v nadaljevanju: dvorane) in spremljajočih
ureditev v območje izravnanega platoja zahodno od atletskega in nogometnega stadiona (v nadaljevanju: stadiona)
v športnorekreacijskem parku Portoval (v nadaljevanju: ŠRP
Portoval), vključno s prometnimi in ostalimi ureditvami, ki se
vežejo na umestitev dvorane na lokacijo. V vzhodnem delu
območja SdUN se uredi parkovna površina z otroškim igriščem in drugimi ureditvami, ki so namenjene oddihu, prostočasnim ter spremljajočim dejavnostim – kulturne, razvedrilne,
izobraževalne in gostinske dejavnosti (v nadaljevanju: park).
Spremembe se nanašajo tudi na območje balinišča, druge
površine za šport in rekreacijo in infrastrukturne ureditve.
Spremembe se v manjšem delu nanašajo tudi na celotno
območje UN.
(3) SdUN vsebujejo tekstualni del, grafični del in priloge:
A) Tekstualni del (odlok)
B) Grafični del:
1. Območje urejanja s SdUN
M 1:500
2. Načrt ureditvene situacije
M 1:500
3. Načrt prometne infrastrukture
M 1:500
4. Zbirni načrt infrastrukturnih vodov
M 1:500
C) Priloge:
1. Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
2. Prikaz stanja prostora, opis obstoječega stanja
3. Strokovne podlage za pripravo SdUN
4. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
5. Obrazložitev in utemeljitev SdUN
6. Povzetek za javnost.

II. IZHODIŠČA UREJANJA

2. člen
Na koncu 2. člena se doda naslednje besedilo:
»Območje urejanja s SdUN (v nadaljevanju: območje
SdUN) obsega del jugovzhodnega območja urejanja z UN.
Vključuje dostopno cesto na vzhodnem delu do pomožnega
nogometnega igrišča na severu, stadion v osrednjem delu,
zahodno tribuno stadiona z lokacijo, ki je namenjena za mestno večnamensko dvorano na zahodu, parkirno hišo z delom Topliške ceste na jugu in zeleno teraso med reko Krko
in trgovsko zabaviščnim centrom Tuš (v nadaljevanju: TZC
Tuš). V območje SdUN so vključena naslednja zemljišča oziroma deli zemljišč s parcelnimi številkami: 1386/10, 1371/6,
1379/1, 1379/2, 1379/3, 1380/8, 1372/1, 1386/11, 1386/10,
8/10, 1386/8, 1386/6, 1387, 1414/4, 1388/6, 1388/5, 1414/5,
6/5, 6/34, 6/6, 6/32, 6/33, 6/11, 1341/2, del 1371/7, del 1448/6,
del 1371/4, del 1328/10, del 1383/7, del 1383/6 in del 1390/4,
vse k.o. Šmihel pri Novem mestu.
V primeru odstopanja navedenih parcel in stanja glede na
grafični prikaz velja grafični prikaz.
Površina območja SdUN je 8,28 ha in vključuje naslednje
dele enot urejanja prostora po OPN MONM: NM/13-OPPN-a
in NM/24-a.«
3. člen
(1) V drugem odstavku 3. člena se dodajo parcelne številke zemljišč, na katerih občina uveljavlja predkupno pravico,
in sicer tako, da se besedilo »in 8/5« nadomesti z », 8/5, 8/10,
6/5, 6/34, 6/6, 6/32, 6/33 in 6/11,«.
(2) Na koncu 3. člena se doda naslednje besedilo: »Gradnja objektov na območju ŠRP Portoval in pripadajočih ureditev
je v javno korist in je v javnem interesu, saj gre za ureditve,
namenjene športu in rekreaciji ter kulturni, vzgojni in izobraževalni dejavnosti.«
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4. člen
Besedilo 4. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Ureditveni načrt za športno in rekreacijsko središče Portoval upošteva strokovna izhodišča, postavljena v Programski
zasnovi, izdelani leta 1994 (Uradni list RS, št. 58/95) za celotno
ureditveno območje Portoval in podrobneje opredeljen program
središča (ŠRC), ki ga je pripravil Sekretariat za vzgojo, izobraževanje, šport in mladino Občine Novo mesto v letu 1998.
SdUN temeljijo na strokovnih izhodiščih preveritve in
umestitve mestne večnamenske dvorane Portoval v športnorekreacijski park Portoval, pridobljenih s strokovnimi podlagami,
ki so priloga prostorskemu aktu.
Strokovne rešitve so izdelane na osnovi analize prostora,
programskih izhodišč, pridobljenih smernic nosilcev urejanja
prostora in njihove analize ter na podlagi določil občinskega
prostorskega načrta. Strokovna rešitev za mestno večnamensko dvorano in spremljajoče zunanje ureditve je bila pridobljena
na podlagi javnega natečaja.«
III. POGOJI ZA URBANISTIČNO, KRAJINSKO
IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE
5. člen
(1) Prvi del tretjega stavka prvega odstavka 5. člena se
spremeni tako, da se glasi: »Zasnovo parka opredeljujeta dve programski težišči, mestna večnamenska dvorana s stadionom in«.
(2) Črta se drugi stavek drugega odstavka 5. člena.
(3) Črta se prvi del tretjega stavka drugega odstavka
tako, da se stavek glasi: »Celotno območje ŠRC je urejeno
in oblikovano s parkovnimi prvinami, ki soustvarjajo pester
urbanokrajinski mozaik ne glede na lego in rabo posameznih
površin.«
(4) Črta se drugi del tretjega odstavka tako, da se le-ta
glasi: »K takšnemu krajinskemu pristopu sodi tudi načelo o
zagotovljeni večnamenski rabi določenih površin.«
6. člen
(1) V prvem odstavku 6. člena s podnaslovom Promet se
v prvem delu stavka za besedilom »II. reda št. 419« doda besedilo », odsek 1203«, drugi del stavka za vejico pa se črta.
(2) Tretji odstavek 6. člena se nadomesti z naslednjim
besedilom:
»Z osrednjega parkirišča so urejeni dostopi neposredno
proti stadionu. V sklopu kompleksa mestne večnamenske dvorane se zagotovi večje število parkirnih mest. Število parkirnih
mest na terenu je mogoče povečati z morebitno gradnjo dodatnih ploščadi, ki koristijo nivojsko razliko med Topliško cesto in
prvo spodnjo teraso ŠRC. S tako, v projektni študiji preverjeno
rešitvijo se ekonomično poveča kapacitete parkirišča v dveh ali
treh nivojih in omogoči koriščenje parkirišča glede na sezono ali
ob večjih prireditvah ločeno ali kombinirano za interno in javno
parkiranje. Dodatne ploščadi oziroma objekti za parkiranje se
lahko gradijo fazno. Naprej od uvoza na parkirišče je speljana
servisna cesta za občasno dostavo in urgentna vozila, ki se
razveja in konča z zanko na eni strani ob pomožnem nogometnem igrišču in na drugi strani ob vhodu v park. Od tu dalje vodijo v notranjost območja peš in kolesarske poti. Mimo vhoda v
park se mimo teniškega parka nanje priključi še pešpot z Loke,
ki je del obrežnega sprehajališča. Vzdolž desnega brega so
urejeni prostori za piknike v senci obrežne vegetacije. Pešpoti
oziroma kolesarske steze in sprehajalne steze ob reki potekajo
po obodu območja in po obeh bregovih od mosta s čolnarno na
Loki na eni strani do brvi in preurejene obstoječe čolnarne pri
Irči vasi na drugi strani polotoka.«
7. člen
(1) Črta se peti stavek četrtega odstavka 7. člena s podnaslovom Načela z besedilom »Tako je parkirišče izvedeno
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v kombinaciji asfalta in travnih plošč (travne plošče se naj
ne uporabijo pri parkiriščih za funkcionalno ovirane osebe),
večnamenska površina pred vhodi in vzhodno tribuno ter
servisne in urgentne poti so iz asfaltbetona, poti so peščene
in tlakovane v ozkem pasu po enem ali obeh robovih kot
mulde ipd.«
(2) Za zadnjim stavkom četrtega odstavka 7. člena se
doda besedilo »Uredi se parkovna površina na zeleni terasi
med reko Krko in TZC Tuš.«
8. člen
Za 7. členom se dodajo novi 7.a, 7.b, 7.c in 7.d členi z
naslednjim besedilom:
»7.a člen
Dopustne so naslednje vrste gradenj: gradnja novega
objekta, rekonstrukcija objekta in odstranitev objekta. Dopustna
so vzdrževalna dela in spreminjanje namembnosti objektov
znotraj določb tega akta. Dopustno je preoblikovanje terena,
dela v zvezi z urejanjem zunanjih površin in dela v skladu s
predpisi, ki urejajo geodetsko dejavnost.
7.b člen
Na območju SdUN je dopustna gradnja zahtevnih in manj
zahtevnih objektov skladno z veljavnimi predpisi. Dopustna je
gradnja ograj, škarp in opornih zidov ipd. (nosilni stebri reflektorjev stadiona) kot manj zahtevnih objektov zaradi specifike
terena in programov.
Dopustna je gradnja naslednjih nezahtevnih objektov:
– objekti za lastne potrebe – od tega uta oziroma senčnica, utrjene dovozne poti,
– ograje,
– škarpe in podporni zidovi,
– pomožni infrastrukturni objekti,
– začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi
ali prireditvam, od tega kiosk,
– spominska obeležja,
– objekt za telekomunikacijsko opremo.
Dopustna je gradnja naslednjih enostavnih objektov:
– objekti za lastne potrebe: vsi, razen mala komunalna čistilna naprava in rezervoar za utekočinjen naftni plin in nafto,
– pomožni infrastrukturni objekti: pomožni cestni objekti,
pomožni energetski objekti, telekomunikacijske antene in oddajniki, pomožni komunalni objekti, pomožni objekti za spremljanje
stanja okolja, vrtina ali vodnjak, potrebna za raziskave,
– začasni objekti,
– vadbeni objekti:
a) namenjeni športu in rekreaciji: igrišče za šport in rekreacijo na prostem, kolesarska steza, sprehajalna pot, športno
strelišče, trimska steza,
b) namenjeni obrambi ter zaščiti in reševanju: plezalni in
drug podoben objekt, vadišče na prostem,
– spominska obeležja,
– urbana oprema.
7.c člen
Na območju SdUN je dopustna vrsta objektov, skladna s
podrobnejšo namensko rabo – šport in rekreacija. Objekti se
lahko namenijo tudi za potrebe dopolnitve programov oziroma za potrebe spremljajočih dejavnosti športnorekreacijskim
programom.
Po klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) je na spodaj navedenih območjih dopustna gradnja naslednjih objektov s pretežnim
namenom:
Vse enote urejanja prostora:
12740
Druge nestanovanjske stavbe, ki niso
uvrščene drugje
21110
Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in
regionalne ceste
21120
Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane
ceste in gozdne ceste
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Prenosni (transportni) cevovodi, prenosna
komunikacijska omrežja in prenosni
elektroenergetski vodi – z vsemi razredi in
podrazredi
222
Distribucijski cevovodi, distribucijski
elektroenergetski vodi in distribucijska
komunikacijska omrežja elektroenergetski vodi
– z vsemi razredi in podrazredi
23020
Energetski objekti – obnovljivi viri (tovrstni
objekti se umeščajo kot spremljajoča
dejavnost za potrebe območja SdUN in širše)
24122
Drugi gradbeni inženirski objekti za šport,
rekreacijo in prosti čas, kot npr. otroška in
druga javna igrišča
Kompleks mestne večnamenske dvorane (D):
12112
Gostilne, restavracije in točilnice
12420
Garažne stavbe
12610
Stavbe za kulturo in razvedrilo
12650
Športne dvorane
12730
Kulturni spomeniki
Park (ZPI):
12112
Gostilne, restavracije in točilnice
12610
Stavbe za kulturo in razvedrilo
12730
Kulturni spomeniki
24110
Športna igrišča
24122
Drugi gradbeni inženirski objekti za šport,
rekreacijo in prosti čas, kot npr. otroška in
druga javna igrišča
Površine za šport in rekreacijo (PŠR1 in PŠR2):
12112
Gostilne, restavracije in točilnice
24110
Športna igrišča
24122
Drugi gradbeni inženirski objekti za šport,
rekreacijo in prosti čas, kot npr. otroška in
druga javna igrišča
Balinišče (8):
24110
Športna igrišča
Vzhodna tribuna (2):
12112
Gostilne, restavracije in točilnice
12650
Športne dvorane
24122
Drugi gradbeni inženirski objekti za šport,
rekreacijo in prosti čas, kot npr. otroška in
druga javna igrišča.
7.d člen
Na območju SdUN so dovoljene naslednje vrste dejavnosti, povzete po veljavnem predpisu:
47.2
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s časopisi in revijami
47.64
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s športno opremo
47.65
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
z igračami in rekviziti za igre in zabavo
47.74
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki
47.8
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
stojnic in tržnic
56
Dejavnost strežbe jedi in pijač
68
Poslovanje z nepremičninami
77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
79
Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev
potovanj in s potovanji povezanih dejavnosti
82.3
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
85.5
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje
85.6
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
86.9
Druge dejavnosti za zdravje
90
Kulturne in razvedrilne dejavnosti
93
Športne in druge dejavnosti za prosti čas
95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov
96
Druge storitvene dejavnosti.«
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9. člen
(1) V 8. členu se iz podnaslova ŠPORTNI OBJEKTI –
STADION črta pomišljaj in beseda »STADION«, pod podnaslovom pa se doda nov podnaslov »STADION« in naslednji
stavek:
»Dopustne so preureditve v smislu obnove stadiona
(S).«
Podnaslov ZAHODNA TRIBUNA in besedilo pod njim, ki
določa merila in pogoje za gradnjo zahodne tribune, se črta in
nadomesti z naslednjim besedilom:
»KOMPLEKS MESTNE VEČNAMENSKE DVORANE IN
ZAHODNE TRIBUNE STADIONA
Kompleks objektov mestne večnamenske dvorane lahko
sestavlja več sklopov, kot so arena, tribuna stadiona z nadstreškom in prostori pod tribuno, parkirišča ter vhodna ploščad.
Vse ureditve se izvedejo na podlagi izbrane rešitve javnega
natečaja. Dopustna so odstopanja skladno z 49. členom tega
odloka.
Lega: Dvorana se umesti v naravni amfiteater med stadionom ter gozdom Portoval. Zahodna tribuna stadiona se umesti
med dvorano in stadionom tako, da lahko funkcionalno poveže
dvorano in stadion. Zunanje ureditve, prometne površine in
parkirišča se umesti smiselno okrog dvorane do Topliške ceste
v enem ali več nivojih.
Program: Dvorana je prvenstveno namenjena športnim,
kulturnim in zabavnim prireditvam z večjim številom obiskovalcev v času prireditev ter spremljajočim dejavnostim, kot so
gostinstvo, sejemska in trgovska dejavnost in podobno. Izven
terminov množičnih prireditev se objekti in naprave uporabljajo
v druge športne, rekreacijske, upravne in druge namene, določene v 7.d členu tega odloka.
Pod zahodno tribuno stadiona se lahko predvidi sklop
atletskih in nogometnih prostorov, ki se lahko funkcionalno
povežejo s prostori dvorane.
Parkirišča so namenjena parkiranju vseh uporabnikov
dvorane, in sicer tako dnevnemu parkiranju kot tudi parkiranju z
drugačnim režimom v času prireditev, kar vključuje tudi parkiranje avtobusov, tovornih, reportažnih in intervencijskih vozil.
Velikost in kapaciteta: Velikost objektov narekujejo s
predpisi in normativi določene lastnosti objektov in prostorov za
posamezni program. Maksimalni vertikalni gabariti so omejeni
z vizuro na kapiteljsko cerkev s Topliške ceste.
Dovozi in dostopi ter ostale prometne in manipulativne
površine se predvidijo z dostopnih cest, severno in južno od
stadiona. Za urgentni dovoz do dvorane in za dostop do parkirišč se po potrebi uredijo novi priključki na dostopne ceste.
Dostop za pešce se lahko zagotovi tudi direktno s Topliške ceste. Zagotovljene morajo biti manipulativne površine za tovorni
dovoz opreme, dostop avtodvigala, avtobusov in intervencijskih
vozil. Pri zasnovi kompleksa dvorane je potrebno upoštevati
varnost za obiskovalce, predvsem pri polnjenju in praznjenju
dvorane (jasne in kratke komunikacijske poti). Na območju načrtovanega kompleksa dvorane se lahko izvede intervencijska
pot z izvozom na Topliško cesto. Zagotovi se dostop do površine stadiona. Omogoči se tudi navezava na območje PŠR2
oziroma na kmetijska in gozdna zemljišča v zaledju območja
SdUN ter navezava na obstoječe pešpoti v gozdu. Pešpot v
gozdu se lahko v delu združi s površino za pešce na obodu
dvorane. Dostop do gozdnih zemljišč se lahko zagotovi tudi
s severne strani območja dvorane. Ureditve kompleksa dvorane morajo omogočiti poleg dostopa na PŠR2 tudi ustrezno
infrastrukturno opremljenost tega območja, predvsem priklop
na vodovod, fekalno in meteorno kanalizacijo, omrežje javne
razsvetljave, električno omrežje in telekomunikacije.
Razporeditev funkcij: Izhaja iz funkcionalne povezave
predvidenih programov.
Faznost: Izgradnja se lahko izvede v več fazah z zaključenimi funkcionalnimi sklopi, pri čemer se faznost podreja
izgradnji dvorane. Ločena faza je lahko tudi nadkritje tribune
stadiona s konzolnim nadstreškom. Če je zaradi ureditev kom-
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pleksa dvorane potrebno odstraniti igrala obstoječega igrišča
južno od stadiona, se območje otroškega igrišča uredi takoj po
odstranitvi obstoječega na za to primernih površinah skladno z
11. členom osnovnega odloka.
Posebna upravna in izvedbena faza je lahko odkop in
sanacija zemljišč, kjer bodo postavljeni objekti. V tej fazi je
treba pridobiti poseben projekt s predvideno tehnologijo, ki
mora poleg zaščite javne infrastrukture predvideti tudi zaščito
sosednjih kmetijskih in gozdnih površin.
Konstrukcija: Konstrukcija objektov in stavb ter drugih
ureditev se izvede v skladu s sodobnimi spoznanji stroke.
Oblikovanje: Oblikovanje objekta dvorane se izvede na
podlagi z javnim natečajem izbrane rešitve. Na strehah in
fasadah stavb ter na drugih objektih se lahko namesti energetske in druge tehnološke naprave ter reklamne panoje, ki
so lahko tudi samostoječi, vendar ne smejo biti trajno bleščeči.
Zahodna tribuna se lahko pokrije z nadstreškom, pod tribuno
pa se lahko uredijo prostori, potrebni za izvajanje upravnih in
športnih dejavnosti.
Zasnova zunanjih ureditev sledi splošnim oblikovalskim
načelom. Zunanje ureditve se podrejajo funkciji objektov in
prometnih ureditev. V zasnovi zunanjih ureditev je potrebno
upoštevati prehajanje iz urbanega v naravni prostor ob reki
Krki in v gozdu Portoval, občasen množičen obisk prireditev
ter vsakdanjo uporabo dvorane, ki vključuje treninge profesionalnih in rekreativnih športnikov. Upoštevati je potrebno tudi
sprehajalce, uporabnike ŠRP Portoval in gozda Portoval za
aktivni oddih in rekreacijo. Zunanje ureditve naj bodo na najbolj
frekventnem delu urbano oblikovane in naj na zahodu in severu postopoma prehajajo v naravni prostor gozda. Zasnovane
morajo biti tako, da zagotavljajo utrjene površine za množično
zbiranje obiskovalcev v času prireditev. Zelene površine naj
upoštevajo postopen prehod med urbanim okoljem in naravno
krajino gozda Portoval.«
(2) V 8. členu s podnaslovom Športni objekti – stadion,
Vzhodna tribuna se določbe o velikosti in kapaciteti vzhodne
tribune črtajo.
(3) V istem členu in podnaslovu se določba o dostopu
na vzhodno tribuno dopolni tako, da se za besedilom »z nivoja večnamenske vhodne ploščadi v pritličju« doda besedilo
», kamor se lahko postavijo tudi igrala,«, številki »2« in »4« pa
se črtata.
(4) V istem členu s podnaslovom Konstrukcija se besedilo
nadomesti z besedilom »Konstrukcija objektov in stavb ter drugih ureditev se izvede v skladu s sodobnimi spoznanji stroke.
Dopustno je konzolno poseganje na površine za pešce«.
(5) V istem členu s podnaslovom Oblikovanje se za besedilom »celotna zahodna fasada« doda besedilo »je lahko«, za
besedilom »strešnim oknom« se črta beseda »je«, za besedilom »v gornjem pasu« se črta beseda »je« in na koncu se doda
besedilo », sicer pa naj bo objekt oblikovno usklajen z objekti
na zahodnem delu stadiona«.
10. člen
(1) Iz podnaslova 9. člena se črta besedilo »RAZŠIRITEV OBSTOJEČEGA OBJEKTA« in se nadomesti z besedo
»PROSTORI«.
(2) Na koncu istega člena se doda nov stavek z besedilom: »Ne glede na zgoraj navedene določbe tega člena se
lahko obstoječi objekt uprave ŠP poruši glede na potrebne zunanje ureditve dostopov do mestne večnamenske dvorane.«
11. člen
Črta se besedilo šestega in sedmega odstavka 10. člena
s podnaslovom NADKRITA BALINIŠČA ter se nadomesti z
novim besedilom:
»Faznost: samostojna, od drugih ureditev neodvisna faza
ob izgrajeni infrastrukturi.
Konstrukcija: dežnikasta jeklena konstrukcija, kombinirana z leseno.«
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12. člen
Črta se besedilo 11. člena s podnaslovom OTROŠKO
IGRIŠČE in se nadomesti z novim besedilom:
»OTROŠKO IGRIŠČE
Otroško igrišče južno od stadiona se prestavi na območje
zelene terase oziroma parka ob reki Krki. Dopustna je postavitev igral tudi drugod znotraj ŠRP Portoval.«
13. člen
(1) Na koncu prvega stavka 17. člena s podnaslovom
DRUGE UREDITVE ŠPORTNEGA PARKA se črta pika in doda
novo naslednje besedilo: » ali več pri ureditvah za potrebe
dvorane.«.
(2) Za prvim odstavkom istega člena se doda nov odstavek z naslednjim besedilom:
»Gradnja podpornih zidov, škarp in ograj je možna tudi
na meji parcele, namenjene gradnji, če so zagotovljeni pogoji
za vzdrževanje stavbe znotraj parcele, namenjene gradnji
in upoštevani varstveni pogoji (sanitarni, požarni, intervencijske poti). Na površinah javne prometne infrastrukture je
dopustna postavitev urbane opreme sodobnih enostavnih
oblik. Postavitev urbane opreme je dopustna tudi na zelenih
površinah in na površinah posameznih objektov, namenjenih dostopom javnosti. Merila in pogoji za zgoraj navedene
objekte se nanašajo tudi, kadar ne izpolnjujejo kriterijev za
nezahtevne in enostavne objekte in bi zato sodili med manj
zahtevne objekte.«
14. člen
Za 17. členom se doda nov 17.a člen z naslednjim besedilom:
»17.a člen
POVRŠINA Z UREDITVAMI ZA ŠPORT IN REKREACIJO
(PŠR1 IN PŠR2)
Lega: PŠR1 zahodno od prometne zanke vzhodne dostopne ceste, PŠR2 na zahodnem delu ŠRP Portoval, na višinsko
nekoliko izpostavljeni lokaciji.
Program: uredijo se površine, namenjene za šport in rekreacijo (igrišča, zelene površine in utrjene površine – odvisno
od programa, površine za parkiranje avtomobilov) s spremljajočimi dejavnostmi v paviljonih ipd.
PŠR1 – dopustne so začasne postavitve zabojnikov
za potrebe pomožnega nogometnega igrišča do zagotovitve
drugih prostorov. Po potrebi se lahko na tem območju zagotavljajo potrebne površine za ustrezen dostop in dovoz do
dvorane.
PŠR2 – na zahodnem delu se izvede pešpot.
Velikost in kapaciteta: odprte površine med objekti znotraj
območja športnega parka.
Dostop: PŠR1 – preko obstoječe zanke dostopne ceste
D-E, PŠR2 – na novo urejen dostop preko površin zunanjih
ureditev kompleksa dvorane, ki se v obdobju kmetijske rabe
uporablja tudi za dostop do kmetijskih zemljišč na tem območju.
Zagotovi se priklop na potrebno infrastrukturo. Ureditve obeh
območij morajo zagotoviti možnost dostopa do kmetijskih in
gozdnih zemljišč v zaledju območja.
Oblikovanje: sledi splošnim oblikovalskim načelom.«
15. člen
Črta se celotno besedilo 18. člena s podnaslovom REKREACIJSKI OBJEKTI, POLETNO KOPALIŠČE, ki določa
merila in pogoje za poletno kopališče. Nadomesti se z naslednjim besedilom:
»PARK (ZPI)
Lega: na zeleni terasi med reko Krko in TZC Tuš zahodno
od obstoječe pešpoti do obstoječih ureditev.
Program: park z otroškim igriščem in drugimi ureditvami, ki so namenjene oddihu, prostočasnim ter spremljajočim
dejavnostim (kulturne, razvedrilne, izobraževalne in gostinske
dejavnosti).
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Velikost in kapaciteta: približno 0,9 ha površin.
Dostop: s ceste G (navezava z vzhodne dostopne ceste
na most na Loki) in s platoja TZC Tuš.
Z ureditvami se omogočita večfunkcionalnost in dobra
prehodnost celotnega območja.
Faznost: samostojna, od drugih ureditev neodvisna faza
ob izgrajeni infrastrukturi. Posamezne ureditve znotraj območja
se lahko izvajajo fazno oziroma etapno po posameznih zaključenih sklopih.
Oblikovanje: celotno območje se ureja kot integralni del
objektov v sklopu TZC Tuš in hkrati kot del obvodnega prostora Krke, tako da se oblikuje prepoznaven parkovni ambient z
delnim preoblikovanjem reliefa na stiku z objekti TZC Tuš, z
doslednim oblikovanjem tlakovanih površin in z jasno strukturiranimi skupinami drevja, ki se zasadijo predvsem na stiku z
objekti TZC Tuš.«
IV. POGOJI ZA KOMUNALNE IN DRUGE UREDITVE
16. člen
(1) Podnaslov 27. člena »Cestna infrastruktura« se nadomesti s podnaslovom »Prometna infrastruktura«.
(2) V drugem stavku prvega odstavka 27. člena se za besedilom »Cestni priključek na cesti R2-419/1203 v km 12+875«
črta preostali del stavka in nadomesti z besedilom »se po potrebi rekonstruira skladno s pričakovanimi prometnimi obremenitvami tako, da se zagotovi ustrezni zavijalni radij za turistični
avtobus, ustrezne površine za pešce in kolesarje, upoštevajoč
posebne dodatne ukrepe v primerih večjih prireditev in upoštevajoč rešitev dvorane in spremljajočih ureditev, pridobljenih z
javnim natečajem.«
(3) V prvem stavku drugega odstavka istega člena se črta
besedilo »enostranske dvosmerne«.
(4) V tretjem odstavku istega člena se besedilo za besedo
»Portoval« nadomesti z besedilom »ter znotraj ŠRP Portoval
se prometne ureditve uskladijo z ureditvami za mestno večnamensko dvorano«.
(5) Besedilo četrtega odstavka 27. člena se nadomesti z
besedilom »Dopustna je izvedba nadhodov in podhodov preko
Topliške ceste za pešpromet kot povezava ŠRP Portoval in zalednih stanovanjskih sosesk na odseku približno od km 12+770
do km 12+875. V tem primeru se predvidi tudi ustrezna rešitev
kolesarskega prometa.«.
(6) Doda se zadnji odstavek z besedilom »V času večjih
prireditev je potrebno izvajati ukrepe in prometno omrežje
optimizirati tako, da bo lahko prevzelo predvidene prometne
obremenitve v času prireditvene konice.«
17. člen
Celotno besedilo 28. člena se nadomesti z novim besedilom:
»Znotraj območja UN so predvidene dostopne ceste,
interne ceste, parkirišča, dostopne poti in sprehajalne poti.
Dostopne ceste B-C-D in F-B so predvidene za dvosmerni
motorni promet.
Cesta A-B se lahko za potrebe ureditev dvorane preuredi
ali ukine.
Normalni priporočen prečni profil ceste B-C-D je naslednji:
– vozni pas
2x3.25 m = 6.50 m
– varnostna širina
1x1.00 m = 2.20 m (obstoječa)
– kolesarska steza
1x1.20 m = 2.20 m (obstoječa)
– hodnik za pešce
1x1.60 m = 1.60 m (obstoječi)
– mulda
1x0.50 m = 0.50 m
– parkiranje BUS
1x3.00 m = 3.00 m
– hodnik za pešce
1x2.00 m = 2.00 m
– utrjena površina za pešce.
Normalni priporočen prečni profil ceste F-B je naslednji:
– vozni pas
3x3.50 m = 10.50 m (obstoječi
priključek)
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– varnostna širina
1x1.00 m = 1.00 m (obstoječa)
– kolesarska steza
1x1.00 m = 1.00 m (obstoječa)
– varnostna širina
1x0.25 m = 0.25 m (obstoječa)
– hodnik za pešce
1x1.60 m = 1.60 m (obstoječi)
– varnostna širina
1x1.00 m = 1.00 m
– kolesarska steza
1x1.00 m = 1.00 m
– varnostna širina
1x0.25 m = 0.25 m
– hodnik za pešce
1x2.00 m = 2.00 m
– utrjena površina za pešce.
Izvede se v ustreznem vertikalnem sklonu.
Interne ceste E in C-G so predvidene za promet vozila dostave, komunale in intervencije.
Normalni priporočen prečni profil ceste E je naslednji:
– vozni pas
1x5.00 m = 5.00 m
– hodnik za pešce
1x1.70 m = 1.70 m.
Normalni priporočen prečni profil ceste C-G je naslednji:
– vozni pas
2x2.25 m = 4.50 m
– stranska zelenica
2x1.00 m = 2.00 m.
Dopustna je enotna površina, namenjena mešanemu prometu, predvsem pa prometu za pešce.
Ob dostopnih cestah se uredijo ustrezne površine za
pešce. Ureditve zunanjih površin za pešce v sklopu kompleksa
dvorane in stadiona se določijo na podlagi javnega natečaja in
natančneje določijo v projektni dokumentaciji.
Dostopne in servisne poti do mestne večnamenske dvorane se izvedejo s ceste B in s ceste D. Z območja kompleksa
dvorane se predvidi dostop do površine stadiona in intervencijska pot z izvozom na Topliško cesto. Intervencijske poti so
speljane po površinah, namenjenih pešcem po obodu dvorane
ter po cesti na vzhodni strani stadiona. Natančna mikrolokacija
se prilagodi zasnovi mestne večnamenske dvorane.
Poleg dostopa do dvorane je potrebno zagotoviti tudi dostop do območja PŠR2 preko površin zunanjih ureditev kompleksa dvorane, ki se v obdobju kmetijske rabe območja uporablja
tudi za dostop do kmetijskih zemljišč na tem območju. Obstoječa
nekategorizirana poljska pot na območju načrtovane dvorane
(parc. št. 1341/2, k.o. Šmihel pri Novem mestu) se po potrebi v
delu ukine, zato se v tem delu ukine tudi javno dobro. Preko površin zunanjih ureditev dvorane je potrebno zagotoviti tudi dostop
do kmetijskih in gozdnih zemljišč v zaledju območja.
Površine za pešce ob dostopnih (B-C-D, F-B) in internih
cestah (E in C-G) se dimenzionirajo za potrebe varne in hitre
izpraznitve območja ob množičnih dogodkih. Izvedejo se širši
pločniki, vhodne in druge ploščadi za pešce.
Na širšem območju ureditve so predvidene sprehajalne
poti za pešce in kolesarje.
Površine za pešce so od vozišča ločene z dvignjenim
robnikom. Vse prometne površine se izvedejo z elementi za
premagovanje arhitektonskih ovir funkcionalno oviranih ljudi in
se jim tako omogoči osnovne dostope in uporabo objektov.
Širina poti je 2.5–3.0 m in so v makadamski izvedbi.«
18. člen
(1) V drugem odstavku 29. člena s podnaslovom Parkirišča se za besedo »stadionu« doda besedilo »(v grafiki označen
kot objekt 14)« in črta besedilo: »za kar se predvidi dvonivojsko
parkiranje.«. Doda se nov stavek z besedilom: »Zaradi racionalizacije ureditev ob gradnji dvorane se lahko obstoječa parkirna
hiša ob Topliški cesti poruši.«
(2) Za drugim odstavkom istega člena se doda nov odstavek z besedilom:
»Parkirišča v sklopu kompleksa mestne večnamenske
dvorane morajo imeti zadostno število parkirnih mest glede
na predvideno obremenitev območja in upoštevajoč obstoječe
in načrtovane parkirne površine v bližnji okolici. Dopustno
je združevanje s parkirišči ob stadionu. Po potrebi se lahko
uredijo parkirna mesta na območjih PŠR1 in PŠR2 za potrebe
bližnjih dejavnosti.«
(3) V tretjem odstavku istega člena se pred številko »5«
doda beseda »najmanj«.
(4) Na koncu tretjega odstavka istega člena se doda besedilo »Na območju cestne zanke okrog balinišča se dopusti
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možnost začasnega parkiranja v času večjih prireditev. Na
območju brežine na severnem delu stadiona se lahko zagotovi
zadostna površina za parkiranje tudi s postavitvijo opornega
zidu oziroma škarpe.«
19. člen
Doda se nov 29.a člen z naslednjim besedilom:
»Splošno infrastruktura:
Upoštevati je potrebno predpisane in priporočene odmike
med posameznimi infrastrukturnimi vodi pri vzporednem poteku
in na območjih križanj. Kjer je infrastruktura izvedena v vozišču,
morajo biti jaški na sredini voznega pasu. Odmiki od cest in
infrastrukturnih koridorjev morajo omogočati nemoteno funkcioniranje in vzdrževanje infrastrukturnih objektov. Komunalno
energetski vodi naj v čim večji možni meri potekajo v koridorjih
cest in dostopnih poti – ob cestišču, v cestnem telesu. Priključki
in interni razvodi naj potekajo v soglasju z upravljavcem infrastrukture.«
20. člen
(1) V 30. členu se za prvim odstavkom s podnaslovom
Kanalizacija doda nov odstavek z besedilom:
»Zagotovi se priklop posameznega objekta oziroma ureditev na omrežje, če je potrebno glede na predviden program
v soglasju z upravljalcem.«
(2) V istem členu se za tretjim odstavkom s podnaslovom
Fekalna kanalizacija doda nov odstavek z besedilom:
»Zaradi priklopa mestne večnamenske dvorane na obstoječi fekalni sistem je potrebno izdelati hidravlični izračun, ki
je obvezni del projekta. V čim večji meri naj se, da bi se izognili prečrpavanju, ob zasnovi višinskih kot upošteva priključek
na fekalno kanalizacijo ob obstoječem pomožnem športnem
objektu uprave ŠP na južnem delu stadiona.«
(3) Na koncu četrtega odstavka istega člena s podnaslovom Meteorna kanalizacija se doda stavek z besedilom: »V fazi
projektiranja večjih pokritih površin, kot je npr. dvorana, je potrebno preveriti zadostnost kapacitete obstoječega kanala oziroma obstoječi kanal rekonstruirati do ustrezne kapacitete.«
(4) Za četrtim odstavkom istega člena se doda nov odstavek z naslednjim besedilom:
»Odvajanje padavinskih voda iz večjih ureditvenih območij je treba predvideti v skladu z veljavno zakonodajo na način,
da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok padavinskih
voda z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti
zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, zbiralnik za vodo ipd.).«
21. člen
(1) Prvi stavek prvega odstavka 31. člena s podnaslovom Vodovod se nadomesti z novim odstavkom z besedilom:
»Primarni vodovod AC – 250 na odseku VH Marof – Drska se
na območju pod gozdom Portoval opusti v dveh fazah (1. faza
– odsek »Stadion–Topliška cesta«, 2. faza – odsek »Topliška
cesta–jašek«). 2. faza se lahko izvede šele po izgradnji novega
vodovodnega omrežja na območju Drske. Sočasno se na stroške upravljavca obnovijo tangirani obstoječi priključki.«. Ostalo
besedilo prvega odstavka postane drugi odstavek.
(2) V drugem stavku prvega odstavka istega člena osnovnega odloka se črta besedilo », in sicer: od obstoječega priključka, ki ga je potrebno rekonstruirati«, zadnji del stavka pa
postane nov stavek, kateremu se na koncu črta piko in doda
besedilo », razen v primeru rekonstrukcije cest na območju
SdUN.«
(3) Črta se peti stavek prvega odstavka istega člena z
besedilom: »Priključki na objekte se izvedejo iz alkaten cevi, če
ima objekt vgrajeno notranje hidrantno omrežje.«
(4) V zadnjem stavku prvega odstavka istega člena se
črta besedilo »jeklene cevi ali LTŽ cevi« in se nadomesti z
besedilom »cevi iz nodularne litine«.
(5) Tretji odstavek istega člena se nadomesti z naslednjim
besedilom:
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»Predvidena poraba vode za območje ureditvenega načrta se zagotovi skladno s tehničnimi smernicami s področja
požarnega varstva.
Zagotovi se priklop posameznega objekta oziroma ureditev na omrežje, če je potrebno glede na predviden program.
Dopustna je postavitev zbiralnikov za vodo za potrebe
sanitarne vode, zalivanja ipd.«

trika.

22. člen
(1) Črta se prvi stavek 32. člena s podnaslovom Elek-

(2) Na koncu drugega odstavka istega člena se doda nov
stavek z besedilom: »Zaradi zagotavljanja zadostnega odjema
električne energije za potrebe dvorane se lahko predvidi nova
TP na območju ureditev dvorane oziroma v sklopu dvorane.
Transformator mora biti v tem primeru nameščen v ločenem
prostoru (ognjevarnem), kjer mora biti omogočen stalen dostop
z možnostjo zamenjave transformatorja v primeru okvare.«
(3) V poglavju »Elektrokabelska kanalizacija:« se doda
nov prvi odstavek poglavja z besedilom:
»Zagotovi se priklop posameznega objekta oziroma ureditev na omrežje, če je potrebno glede na predviden program.
Izvede se kabelska kanalizacija za reflektorsko osvetlitev nogometnega igrišča na stadionu.«
(4) V poglavju »Nizkonapetostno omrežje« se v prvem
stavku poglavja črta navedba kapacitete kabla »PP 41 A 4 x150
+ 2.5 mm2« in se nadomesti z besedilom« ustreznih dimenzij«.
(5) V istem poglavju se doda nov drugi odstavek poglavja
z besedilom:
»Odjemna mesta se predvidijo kot prostostoječe omarice
velikosti glede na moč in število odjemnih mest. Odjemna
mesta se predvidijo tudi na lokacijah s sezonsko potrebo po
napajanju.«
(6) V poglavju »Zunanja razsvetljava:« se za prvim stavkom poglavja doda besedilo »Na območju stadiona se že
zgrajena javna razsvetljava zaradi urejanja površin za pešce
prestavi. Mikrolokacija svetil se prilagodi izbrani natečajni rešitvi. Zagotovi se priklop posameznih ureditev na omrežje, če je
potrebno glede na predviden program.«
(7) Črta se drugi stavek poglavja iz prejšnjega odstavka.
23. člen
Črta se besedilo 33. člena s podnaslovom TK omrežje in
se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Pri lociranju novih objektov je potrebno upoštevati prisotnost telekomunikacijskih (TK) vodov in vodov kabelske televizije (KTV) ter upoštevati odmike oziroma zaščitne ukrepe, ki jih
predpiše upravljavec omrežja.
Obstoječe TK vode, ki bodo ogroženi z novopredvidenimi
pozidavami na območju ureditve, se prestavi. Za izvedbo teh
ukrepov je potrebno izvesti zakoličenje obstoječega omrežja
in izdelati projektno dokumentacijo zaščite in prestavitve TK
omrežja v skladu s pogoji upravljavca.
Za potrebe nove zazidave se predvidi dograditev ustrezne
TK in KTV kanalizacije.
Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja je potrebno naročiti in izdelati projektno dokumentacijo za zaščito obstoječega TK
omrežja in za izvedbo TK omrežja in TK priključkov predvidenih
objektov na TK omrežje. Objekt dvorane se priključi na obstoječo
TK kabelsko kanalizacijo v KJ 11.3 oziroma KJ 11.5.
TK kabelska kanalizacija (Telekom Slovenije, d.d., Telemach, d.o.o., T-2, d.o.o) poteka v skupni trasi in ločenih
jaških.«
24. člen
(1) Spremeni se podnaslov 34. člena, ki se namesto
»Plin« glasi »Plin in druge vrste energije«.
(2) V četrtem stavku se besedilo »1 bar« nadomesti z
besedilom »1–4 bara«.
(3) V zadnjem stavku se besedilo »1,50 m« nadomesti z
besedilom »1,00 m (teme cevi)«.
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(4) Na koncu člena se doda besedilo: »Lokacija glavne
požarne plinske pipe oziroma priključka se mora nahajati na
zunanji strani objekta, trasa priključka pa ne sme potekati pod
objektom.
Posege na samem distribucijskem plinovodu sme opravljati le sistemski operater ali usposobljeno strokovno osebje,
ki ima z njim sklenjeno pogodbo o izvajanju. Enako velja za
konstrukcijske elemente distribucijskega plinovoda.
Na območjih, kjer zgrajeno javno plinovodno omrežje
omogoča priključevanje stavb, je priključitev obvezna za stavbe, v katerih je potrebna vgraditev oziroma obratovanje toplotnih energetskih naprav skupne moči preko 40,0 kW.
V stavbah je potrebno zagotavljati delež moči za gretje,
prezračevanje, hlajenje in toplo pitno vodo, pridobljen z obnovljivimi viri energije skladno s predpisi. Za stavbe, ki jih določajo
veljavni predpisi, je potrebno izdelati študijo izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavbe z energijo.«
25. člen
Na koncu 35. člena s podnaslovom Ogrevanje se doda
stavek »Delež moči za gretje, prezračevanje, hlajenje in toplo
pitno vodo je potrebno zagotavljati z obnovljivimi viri energije
skladno s predpisi.«
26. člen
Na začetku 36. člena s podnaslovom Odpadki se doda
odstavek:
»Predvideti je potrebno mesta za mešane komunalne
odpadke in ločeno zbrane odpadke.«
V. VAROVANJE OKOLJA
27. člen
Na koncu 41. člena s PODNASLOVOM VARSTVO PRED
POŽAROM se doda nov odstavek z besedilom:
»Za mestno večnamensko dvorano je potrebno izdelati
študijo požarne varnosti. Doseganje predpisane ravni požarne
varnosti mora v sklopu projektne dokumentacije PGD izhajati
iz študije požarne varnosti. Študija oziroma zasnova požarne
varnosti je sestavni del projektne dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja. Zunanje ureditve morajo iz varnostnih
vidikov zagotoviti hiter in varen umik.«
28. člen
Za 42. členom s podnaslovom VARSTVO PRI DELU se
doda nov 42.a člen z besedilom:
»42.a člen
VAROVANJE ZDRAVJA LJUDI
Objekti in prometne površine morajo biti grajeni brez grajenih in komunikacijskih ovir. Opremijo se z ustrezno signalizacijo
tako, da je funkcionalno oviranim osebam omogočen samostojen
in varen dostop do prostorov, namenjenih javnosti. Širina hodnika za pešce in sprehajalnih poti mora biti vsaj 1,80 m. Površine
dostopnih poti morajo biti utrjene in ne smejo drseti.«
29. člen
Na koncu 45. člena s podnaslovom POSEBNI UKREPI
se doda besedilo:
»Mejne vrednosti obremenitev okolja zaradi elektromagnetnega sevanja ne smejo biti presežene, pri čemer je potrebno upoštevati veljavne predpise.
Pri razsvetljavi gradbišč in pri osvetljevanju objektov (proizvodnih objektov, poslovnih stavb, ustanov), fasad, objektov za
oglaševanje je potrebno upoštevati mejne vrednosti in ukrepe
pred škodljivim delovanjem svetlobnega onesnaževanja skladno z veljavnimi predpisi. Ob vseh glavnih prometnih poteh
tekočega in pešprometa mora biti zagotovljena javna razsvetljava ustrezne osvetljenosti v skladu s predpisi, ki obravnavajo
ukrepe za zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja.
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Pri gradnji objektov in vseh zaradi njih potrebnih ureditev je potrebno upoštevati določila predpisov o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih za
območje seizmične intenzitete VII. stopnje lestvice MercalliCancan-Seiberg.«

32. člen
Na koncu 48. člena s podnaslovom RUŠITVE OBJEKTOV se doda nov stavek z besedilom »Zaradi ureditev zunanjih površin in dostopnih ploščadi mestne večnamenske
dvorane in stadiona se lahko objekt Uprave ŠP poruši.«

30. člen
Na koncu prvega odstavka 46. člena se doda stavek, ki
se glasi: »V novih objektih je treba ojačati prvo ploščo tako,
da zdrži rušenje nanjo.«

33. člen
Besedilo 49. člena s podnaslovom TOLERANCE se
nadomesti z besedilom:
»Pri realizaciji UN so dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev, določenih s tem
odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju
varnostnih, energetskih, prometnih, tehnoloških, ekonomskih
in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše
ali racionalnejše z energetskega, tehnološkega, prometno
tehničnega, oblikovalskega ali okoljevarstvenega vidika.
Odstopanja od funkcionalnih in tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih
razmer na območju UN oziroma na sosednjih območjih ter
ne smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi. Z odstopanji
morajo soglašati občina in organi ter organizacije, v delovno
področje katerih spadajo ta odstopanja.
Pri poteku notranjih cest so dovoljena manjša odstopanja, če se pojavijo utemeljeni razlogi, ki izhajajo iz detajlnih
terenskih meritev ali so vezani na umestitev načrtovanih
objektov. Dovoljeno je odstopanje tudi pri izvedbi oblike
križišč, če se v fazi projektiranja objektov in spremljajočih
zunanjih ureditev ugotovi in dokaže, da drugačna oblika
križišča zagotavlja prometno ugodnejšo rešitev.
Pri poteku komunalne in energetske infrastrukture ter
omrežja zvez so dovoljena manjša odstopanja zaradi prilagoditve poteku cestnega omrežja in v primerih, ko se pojavijo
utemeljeni razlogi zaradi ustreznejše tehnološke rešitve, pri
čemer pa mora biti predhodno izvedena preveritev glede
možnih tangenc z ostalo infrastrukturo in z upravljavcem
le-te tudi izvedena ustrezna uskladitev.
Odstopanja so dovoljena tudi pri faznosti, s tem da
morajo biti gradnje oziroma ureditve načrtovane in izvedene
tako, da bo zagotovljeno ustrezno funkcioniranje že zgrajenih objektov ter s posamezno fazo načrtovanih objektov in
ureditev.
Dovoljena so tudi druga, manjša odstopanja od ostalih
rešitev oziroma ureditev, ki jih pogojujejo specifične zahteve
posameznih dejavnosti, pri čemer pa le-te ne smejo spreminjati koncepta, določenega s tem ureditvenim načrtom.«

31. člen
(1) Za prvim odstavkom 47. člena odloka se dodata
nova odstavka z naslednjim besedilom: »Na območju SdUN
se nahajata naravna vrednota (128 Krka in 8645 Portoval),
ekološko pomembno območje (reka Krka 65100). Območje
meji na posebno varstveno območje Nature 2000 (reka
Krka, SI3000227). Pri načrtovanju posegov v prostor na teh
območjih se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za
ohranjanje narave skladno z veljavnimi predpisi.
Gradnja objektov na območju dvorane in parka se na
območju naravnih vrednot izvaja tako, da se izkoristijo vse
možne tehnične ali druge rešitve, da se naravna vrednota
ne poškoduje ter da je njena vidna podoba čim manj spremenjena. Ob izvedbi poti naj se ohranja kar največ primarne
zarasti.«
(2) V četrtem odstavku istega člena se črtata besedi »in
sicer«. Na koncu se doda stavek z besedilom »Obsega dvoje
registriranih arheoloških najdišč: Novo mesto – Arheološko
najdišče Portoval (EŠD 8711) in Novo mesto – Prazgodovinsko gomilno grobišče Portoval (EŠD 3430), ki ima status
kulturnega spomenika.
(3) V petem odstavku istega člena se številka »EŠF
8711« nadomesti z besedilom »Novo mesto – Arheološko
najdišče Portoval (EŠD 8711),«, beseda »izvajajo« se nadomesti z besedo »izvaja« in kratica »ZVNKD« se nadomesti
z besedilom »pristojne službe s področja varstva kulturne
dediščine«.
(4) V šestem odstavku istega člena se besedilo »zgodovinskega gomilnega grobišča« nadomesti s »Prazgodovinskega gomilnega grobišča Portoval (EŠD 3430)«. V zadnjem stavku istega odstavka istega člena se črtata besedi
»naravne in«.
(5) V sedmem odstavku se pred besedo »ugotovitev«
doda beseda »pozitivnih«, besedi », da so« se nadomestita
z besedo »se«, besedilo »izključeni, so rezervne lokacije predvidene« se nadomesti z besedilom »načrtujejo na
lokaciji«, črta se vejica za besedo »najdišča« in besedilo
»najdišča EŠD 8711« se nadomesti z besedilom »območja
Arheološkega najdišča Portoval (EŠD 8711).«
(6) V prvem stavku zadnjega odstavka istega člena se
črta besedilo »(Uradni list RS, št. 74/00) in sicer območje
49,39 ha.«.
(7) Na koncu istega člena se dodajo novi trije odstavki
z naslednjim besedilom:
»Če se bo zaradi ureditev dvorane posegalo v gozdni
rob, ki je varovan z v prejšnjem stavku navedenim odlokom
in tudi kot naravna vrednota (Portoval 8645), se obstoječa
pešpot ob gozdnem robu prestavi severneje. Sprememba
ne bo imela bistvenega vpliva na gozd. Umeščanje poti naj
se izvede z občutkom za gozdni rob. Poseg naj bo izveden
na način, da bo odstranjenega kar najmanj obstoječega
rastlinja.
Poseg (gradnja objektov, odstranjevanje ali spreminjanje vegetacije, zasipavanje, nasipavanje ipd.) na območju
ekosistemske naravne vrednote se izvaja na način in v
takem obsegu, da se bistveno ne spremenijo življenjske
razmere za živali.
Rekreacijska in športna dejavnost, ki negativno vplivata
na rastline in živali, ni dovoljena. Aktivnosti se preusmerjajo
na doživljanje in spoznavanje narave.«

34. člen
(1) Za četrtim odstavkom 50. člena s podnaslovom
TEHNIČNI ELEMENTI ZA ZAKOLIČEVANJE OBJEKTOV IN
PARCEL se doda novo besedilo:
»Na območju mestne večnamenske dvorane in spremljajočih površin se pri določanju parcelnih mej upoštevajo
načrtovane ureditve.
Parcela, namenjena gradnji, se določa kot minimalno
zemljišče, ki služi objektu glede na program dejavnosti in
njegov razvoj, potrebne zelene površine, velikost objekta,
potrebne manipulacijske površine in dostope do objekta, potrebne površine za postavitev pomožnih objektov, potrebne
površine za razvoj oziroma širitev dejavnosti.
Pri določitvi velikosti parcele, namenjene gradnji, je treba upoštevati obstoječe posestne meje, oblikovanost terena,
lego sosednjih objektov, potek infrastrukturnih vodov, lokacije infrastrukturnih objektov in naprav, sanitarno tehnične in
požarne zahteve ter možnost razvoja pozidave v enoti urejanja prostora. Vsak investitor posameznega objekta mora
imeti neposreden dostop do javne ceste in možnost direktne
priključitve na javno komunalno infrastrukturo.
Na posamezni parceli, namenjeni gradnji, je možna
gradnja več objektov, prav tako je možno deliti ali združevati
parcele. Parcele je možno združevati in deliti tako, da ima
nova parcela dostop z javne površine.«
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(2) Na koncu istega člena se doda odstavek:
»Zaradi ureditev načrtovane mestne večnamenske
dvorane se po potrebi ukine del obstoječe nekategorizirane
javne poti (parc. št. 1341/2, k.o. Šmihel pri Novem mestu).
Vzpostavi se novo javno dobro na dostopnih poteh.«
VI. FAZNOST IZVAJANJA POSEGOV
35. člen
Besedilo 51. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Gradnje, načrtovane z ureditvenim načrtom, se lahko
izvajajo v fazah, znotraj posameznih faz pa tudi v etapah. Faznost izvajanja ureditvenega načrta je odvisna od razpoložljivih
finančnih virov države, lokalne skupnosti oziroma investitorjev
gradenj, pri čemer pa je treba zagotoviti, da bodo posamezne
faze zaključene funkcionalne celote, ki lahko služijo svojemu
namenu tudi brez izgradnje ostalih delov prostorske ureditve.
V sklopu zaključenih funkcionalnih celot mora biti sočasno
zagotovljena vsa pripadajoča infrastruktura.
Po končanju gradbenih del v sklopu posameznih funkcionalnih celot je treba sanirati začasne površine deponij materiala ter zaključiti zunanje ureditve z ustreznimi poravnavami,
oblikovanjem brežin, zatravitvami in zasaditvami.
Dovoljena je sočasna gradnja v UN predvidenih objektov
ter komunalne infrastrukture in objektov.«
VII. PREHODNE DOLOČBE
36. člen
Črta se besedilo 52. člena za podnaslovom Izgradnja
komunalnih naprav in se nadomesti z besedilom:
»Zemljišča je potrebno opremiti v skladu z veljavnim predpisom.
Udeleženci graditve objektov morajo ravnati skladno z
izdanimi smernicami in mnenji za načrtovanje k temu prostorskemu aktu.«
37. člen
Črta se besedilo 54. člena.
VIII. KONČNE DOLOČBE
38. člen
Po realizaciji s tem SdUN načrtovanih prostorskih ureditev
in gradenj je pri določanju nadaljnjih meril in pogojev potrebno
upoštevati usmeritve in načela kontinuitete arhitektonskega in
urbanističnega urejanja, kot je opredeljeno v tem odloku. Prenesejo se v prostorske izvedbene pogoje (PIP) v občinskem
prostorskem načrtu (OPN MONM).
39. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega SdUN opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Območna enota Novo mesto.
40. člen
SdUN je stalno na vpogled na Mestni občini Novo mesto.
41. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 350-8/2011
Novo mesto, dne 27. oktobra 2011
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.
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PIRAN
3940.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu Vzhodni Pacug

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB/2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 31. člena
Statuta Občine Piran – UPB (Uradne objave Primorskih novic,
št. 46/2007)

RAZGLAŠAM ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Vzhodni Pacug, ki ga je sprejel Občinski svet
Občine Piran na seji dne 4. oktobra 2011
Št. 3505-12/2009
Piran, dne 7. novembra 2011
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09),
29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS – UPB2, Uradni list
RS, št. 94/07) in 17. člena Statuta Občine Piran – UPB (Uradne
objave Primorskih novic, št. 46/2007) je Občinski svet Občine
Piran na 7. redni seji dne 4. 10. 2011 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Vzhodni Pacug
I. PREDMET OBČINSKEGA PODROBNEGA
PROSTORSKEGA NAČRTA
1. člen
(naziv OPPN-ja in njegov izdelovalec)
(1) S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt Vzhodni Pacug (v nadaljevanju: OPPN).
(2) OPPN je izdelalo podjetje U-M-A, d.o.o., pod številko
projekta 06/09.
2. člen
(sestavni deli OPPN)
(1) OPPN vsebuje tekstualni in grafični del.
(2) Tekstualni del OPPN vsebuje odlok.
Tekstualni del OPPN je urejen v naslednjih poglavjih:
1. Opis prostorske ureditve, ki se načrtuje s podrobnim
načrtom;
2. Umestitev načrtovane ureditve v prostor, ki vsebuje:
– vplive in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi
območji,
– rešitve načrtovanih objektov in površin,
– pogoje in usmeritve za projektiranje in gradnjo;
3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno
javno dobro;
4. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine;
5. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in
ohranjanje narave;
6. Način, vrsta in namen prenove naselja ali njegovega
dela;
7. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom;
8. Etapnost izvedbe prostorske ureditve;
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9. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev;
10. Usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti podrobnega načrta.
(3) Grafični del OPPN vsebuje:
Izsek iz kartografskega dela občinskega prostorskega plana
M 1:5000
Geodetski načrt območja urejanja OPPN
M 1:500
1. Območje OPPN z obstoječim parcelnim
stanjem
M 1:500
1/b Območje OPPN – obstoječi objekti
in predvidene rušitve
M 1:500
2. Zazidalna situacija
M 1:500
2/a Zazidalna situacija – prerezi
M 1:250
2/b Zazidalna situacija – prerezi
M 1:250
2/c Zazidalna situacija – prerezi
M 1:250
3. Funkcionalne celote in parcelacija
M 1:500
4. Vplivi in povezave s sosednjimi območji
M 1:500
5. Lega in funkcionalno tehnična zasnova
objektov ter tehnični elementi za zakoličenje gradbenih parcel
M 1:500
6. Zasnova zelenih površin
M 1:500
7. Zasnova prometne ureditve
M 1:500
7/a Zasnova prometne ureditve – prerezi
M 1:100
7/b Zasnova prometne ureditve – prerezi
M 1:100
7/c Zasnova prometne ureditve – prerezi
M 1:100
7/d Zasnova prometne ureditve – prerezi
M 1:100
7/e Zasnova prometne ureditve – prerezi
M 1:100
8. Zasnova komunalnih in energetskih ureditev
M 1:500
9. Zasnova ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja
narave
M 1:500
10. Zaščita in reševanje
M 1:500
(4) Priloge OPPN so:
2.1 Izvleček iz strateškega prostorskega akta
2.2 Prikaz stanja prostora
2.3 Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve
OPPN
2.4 Smernice in mnenja
2.5 Obrazložitev in utemeljitev občinskega podrobnega prostorskega načrta
2.6 Povzetek za javnost.
II. OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA
PROSTORSKEGA NAČRTA
3. člen
(lega območja OPPN in njegova meja)
(1) Območje, velikosti pribl. 25.200 m2, se nahaja na
vzhodnem pobočju naselja Pacug ter obsega naslednje parcele oziroma dele parcel št.: 240/3, 240/2, 240/4, 241/2, 239/2,
239/4, 237/3, 239/3, 240/1, 240/5, 237/2, 237/4, 237/1, 244,
243, 245, 247/4, 247/5, 248, 253/2, 253/1, 251/3, 251/4, 251/5,
251/1, 250/2, 252/2, 252/1, 255/1, 255/2, 251/8, 251/2, 251/7,
254/5, 254/1, 254/11, 254/12, 254/14, 254/2, 254/6, 254/10,
254/13, 254/3, 254/9, 254/16, 254/15, 254/8, 258, 257, 256/3,
256/2, 256/1, 254/7, 251/6, 7713, 7712, vse k.o. Portorož.
Glavni dostop do območja poteka iz vzhodne smeri neposredno s poti JP 813811 (Pot na Pacug), ki se na skrajnem
vzhodnem delu priključuje na cesto LC 312211 (Beli Križ–Strunjan). Na zahodnem delu se z neposrednim uvozom območje
priključuje na JP 813851 (Mladinska pot). Peš dostop do območja poteka tudi po parceli 225/1, k.o. Portorož.
(2) S tem odlokom se ureja tudi območja izven OPPN za
potrebe priključevanja območja na prometno infrastrukturo in
potrebe modifikacije prometne infrastrukture na delih parcel

Št.

91 / 14. 11. 2011 /

Stran

11911

št. 326, 325, 7712, 283, 292, 324, 7706/1, 259, 261, 262, 263,
264/2, vse k.o. Portorož.
(3) S tem odlokom se ureja tudi območja izven OPPN za
potrebe izgradnje in priključevanja območja na gospodarsko
javno infrastrukturo. Komunalna infrastruktura poteka na območju OPPN ter po naslednjih parcelah izven območja OPPN
326, 327, 328, vse k.o. Portorož.
(4) Grafično je meja prikazana v grafičnem delu OPPN.
(5) Poleg navedenih zemljišč je na območje posegov
izven območja OPPN možno dodati ali izvzeti tudi druge parcelne številke, če se v postopku priprave projektne dokumentacije
gospodarske javne infrastrukture na podlagi strokovno preverjenih rešitev izkaže to za potrebno.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO
IN KVALITETO GRADITVE ALI ZA DRUGE POSEGE
V PROSTOR
4. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)
(1) Kontaktna območja so na vzhodni in južni strani nezazidljive kmetijske površine. Na južnem delu meji območje na
kompleks počitniškega doma Pacug, na zahodnem delu pa na
kompleks Doma paraplegikov.
(2) Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora so razvidni iz grafičnega dela OPPN, karta št. 4 – Vplivi
in povezave s sosednjimi območji.
(3) Posegi na območju OPPN bodo na sosednja območja
urejanja vplivali predvsem glede povečanja obremenitev gospodarske javne infrastrukture (cest, kanalizacije, vodovoda
ipd.). Zaradi mirnega programa, predvidenega na območju
OPPN, se večji vplivi na sosednja območja ne pričakujejo.
5. člen
(delitev na funkcionalne celote)
Območje OPPN sestavlja sedem prostorskih sklopov oziroma funkcionalnih celot (v nadaljevanju FC), ki so podrobneje
členjene na posamezne gradbene parcele in druge parcele.
Gradbene parcele so vsebinsko delijo na površine prometne
infrastrukture (FCP – promet) in površine za pozidavo s stanovanjskimi objekti (FCS – stanovanjski objekti):
– Funkcionalna celota FCP1 zajema gradbene parcele,
na katerih je predvidena rekonstrukcija Poti na Pacug in priključevanja na cesto Beli Križ–Strunjan.
– Funkcionalna celota FCP2 zajema gradbene parcele
notranjih napajalnih poti in manipulativnih površin (cesta 1,
cesta 2, cesta 3) v osrednjem delu OPPN.
– Funkcionalna celota FCP3 zajema gradbene parcele,
na katerih je predvidena rekonstrukcija Poti k izviru in priključevanja na Mladinsko pot.
– Funkcionalna celota FCS A zajema jugovzhodni predel pozidave s stanovanjskimi objekti med Potjo na Pacug in
cesto 1. V njej je predvidena gradnja 12 novih objektov (označeni so v grafičnem delu OPPN – karta št. 3: Funkcionalne
celote in parcelacija).
– Funkcionalna celota FCS B zajema osrednji predel pozidave s stanovanjskimi objekti med cesto 1 in Potjo k izviru.
Dostopi do posameznih zemljišč so organizirani tudi preko ceste 2 in ceste 3. V njej je predvidena gradnja 15 novih objektov,
trije obstoječi objekti pa ostanejo v okviru sedanjih gabaritov
(označeni so v grafičnem delu OPPN – karta št. 3: Funkcionalne celote in parcelacija).
– Funkcionalna celota FCS C zajema severni predel pozidave s stanovanjskimi objekti. Dostopi do posameznih zemljišč so
organizirani preko vzhodnega in jugovzhodnega kraka Poti k izviru. V njej je predvidena gradnja 4 novih objektov, ena nadomestna
gradnja ter ena dozidava k obstoječemu objektu. En obstoječi
objekt ostane v okviru sedanjih gabaritov (označeno v grafičnem
delu OPPN – karta št. 3: Funkcionalne celote in parcelacija).
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– Funkcionalna celota FCS D zajema zemljišča na zahodnem delu OPPN, kjer se nahaja obstoječi objekt št. 35.
Območje predstavlja zaključeno ureditveno celoto, v kateri
ni predvidenih novih objektov (označeno v grafičnem delu
OPPN – karta št. 3: Funkcionalne celote in parcelacija).
6. člen
(koncept prostorske ureditve območja OPPN)
(1) Na celotnem območju OPPN je predvidena pritlična oziroma dvoetažna gradnja z nizkim faktorjem izrabe
zemljišč. Pozidava sledi obstoječi parcelni strukturi, nadomešča število obstoječih objektov ter smiselno dopolnjuje
pozidavo območja.
(2) OPPN predvideva rekonstrukcijo prometne in druge
gospodarske javne infrastrukture.
(3) OPPN predvideva urejanje obstoječih brežin in teras.
7. člen
(dopustni posegi na območju OPPN)
(1) Na območju OPPN je dovoljena pozidava z manjšimi, prosto stoječimi stanovanjskimi objekti, v grafičnem delu
OPPN označenimi z oznakami 1–31.
(2) Na območju OPPN je dovoljena rekonstrukcija tistih obstoječih objektov, ki niso predvideni za rušenje, v
grafičnem delu OPPN označenih z oznakami 33 in 35–38.
Dovoljene so tudi rekonstrukcije novih objektov, v grafičnem
delu OPPN označenih z oznakami 1–31. Pri rekonstrukciji
objektov povečanje gabaritov ni dovoljeno.
(3) Na območju OPPN je dovoljena dozidava objekta
št. 32 v okviru gabaritov, kot jih določa grafični del OPPN.
(4) Na območju OPPN je dovoljena vključitev obstoječih
kleti v zasnovo novih objektov št. 13 in 20 v okviru gabaritov,
kot jih določa grafični del OPPN.
(5) Na območju OPPN je dovoljena nadomestna gradnja objekta št. 34. Objekt mora biti zgrajen v gabaritih, ki
so enaki obstoječemu stanju objekta.
(6) Na območju OPPN je dovoljena izgradnja vseh potrebnih objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture,
izgradnja vseh potrebnih gradbenih inženirskih objektov ter
izgradnja vseh potrebnih objektov v javni rabi (ceste itd.).
(7) Na območju OPPN so dovoljena redna in investicijska vzdrževalna dela na zgrajenih objektih, vzdrževalna dela
v javno korist ter odstranitev objektov.
(8) Na območju OPPN so na gradbenih parcelah dovoljene ureditve funkcionalnih površin s parkirnimi površinami, dostopi, parterne ureditve (tlakovanja, zunanje javne
površine – platoji, ureditev pešpoti, zunanjih stopnic ipd.)
ter hortikulturne ureditve (kot npr. ureditev zelenih površin,
zasaditev drevoredov, grmovnic ipd.).
(9) Na območju OPPN so na drugih zemljiščih, ki niso
vključena med gradbene parcele, dovoljene hortikulturne
ureditve.
(10) Na območju OPPN je na vseh zemljiščih dovoljena sanacija zemljišč po pravnomočnih odločbah (ARSO,
inšpekcijske službe ipd.).
(11) Prepovedane so vse gradnje, ki z odlokom niso
izrecno dovoljene in vrisane v grafičnem delu.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTURNO
OBLIKOVANJE OBMOČJA, OBJEKTOV IN DRUGIH
POSEGOV
8. člen
(splošno)
(1) Novogradnje in urbanistični pogoji so prikazani v
grafičnem delu OPPN.
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(2) Višinske kote ter etažnost posameznih objektov
so podani v grafičnem delu OPPN ter v Tabeli višinskih kot,
etažnosti in gabaritov objektov (v nadaljevanju: tabela), ki je
priloga in sestavni del tega odloka.
(3) Objekti so višinsko omejeni s kotami streh, ki so v
tabeli podane kot maksimalne absolutne kote slemena (v
metrih nadmorske višine). V tabeli so določene tudi absolutne kote pritličij in kleti.
(4) Horizontalni gabariti objektov so omejeni z »gradbeno mejo«, ki predstavlja linijo, ki jo predvideni objekt ne sme
presegati, lahko pa se je dotika ali je od nje odmaknjen v notranjost v okviru dovoljenih toleranc. Gradbena meja za vsak
posamezni objekt je prikazana v grafičnem delu OPPN.
(5) Na območju OPPN je predvidena izgradnja ograjnih
in podpornih zidov ter stebrov po naslednjih tipih:
– ograjni zidovi pravokotno ali vzporedno s terasami
smejo segati največ 1 m nad nivo terena (eno ali dvostransko vidni). Zelene ograje (vegetacija) so lahko tudi višje. Materiali iz javnih prostorov vidnih površin morajo biti avtohtoni
kamen, avtohtona kamnita obloga ali vegetacija;
– zid 1: podporni zidovi, namenjeni premagovanju višinskih razlik oziroma oblikovanju teras, se prilagodijo višini
terena in so lahko maks. višine 150 cm. V primerih, ko presegajo višino 150 cm (vidna površina), je potrebno zasnovati
terasasto členitev zidu v min. razmaku 150 cm. Materiali
vidnih površin podpornih zidov morajo biti avtohtoni kamen
ali avtohtona kamnita obloga. V grafičnem delu OPPN so
posebej označeni tisti podporni zidovi, ki določajo linijo zasipavanja stranskih fasad kletne etaže objektov. Gradbena
meja teh podpornih zidov predstavlja minimalno horizontalno in vertikalno linijo (vključno z debelino podpornega
zidu), do katere mora biti izvedeno nasutje stranskih fasad
posameznega objekta, kot je prikazano v grafičnem delu
OPPN. Podporni zid, kot ga v posameznem primeru določa
gradbena meja, lahko v celoti nadomesti tudi izvedba travnate brežine, pod pogojem, da le-ta zagotavlja vsaj tolikšno
zasutje stranskih fasad, kot ga je določala gradbena meja
podpornega zidu;
– zid 2: podporni zidovi teras s parkirišči spodaj so
višinsko omejeni z absolutno koto vrha nivoja terase, ki je
enaka absolutni koti kleti ali pritličja posameznega objekta.
Pri objektu št. 10 je absolutna kota vrha podpornega zidu
posebej prikazana v grafičnem delu OPPN. Materiali vidnih
površin podpornih zidov teras s parkirišči spodaj pri objektih št. 3, 5, 9, 10 morajo biti avtohtoni kamen ali avtohtona
kamnita obloga. Terasa s parkirišči spodaj je lahko podprta
tudi s stebri, ki morajo biti obloženi z avtohtono kamnito
oblogo;
– zid 3: podporni zidovi prometne infrastrukture bodo
podrobno določeni v projektu prometne infrastrukture, ki se
bo izdelala v okviru izdelave PGD projektov.
(6) Lokacija podpornih zidov iz prejšnjega odstavka
je razvidna iz grafičnega dela OPPN (karte št. 2 do 2/c –
prerezi).
(7) Fasade objektov naj bodo zasnovane enotno. Spodnja, to je kletna etaža, se obloži z avtohtonim kamnom.
Predpisana barva fasad je bela.
(8) Zasteklitve prednje fasade (severne oziroma SZ)
se izvedejo po celotni višini fasade (od estriha do strešnega
venca) v celoti ali v vertikalnih pasovih. Majhne okenske
odprtine na prednji t.j. severni fasadi, niso dovoljene.
(9) Strehe pritlične etaže so ravne (do 6°) ali plitke
enokapnice (do naklona 22°) (sleme je na liniji zidu prednje,
to je severne fasade). Širina napušča znaša največ 20 cm,
izvede se ga v gabaritih znotraj gradbene linije. Na strehah
pritlične etaže je dovoljena izvedba ozelenjenih ravnih ali
pohodnih ravnih streh. Strehe kletne etaže so vedno pohodne ali ozelenjene ravne strehe. Enaka določila veljajo tudi
za objekt št. 34 (nadomestna gradnja). Streha objekta in
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predvidenega prizidka, ki je označen s št. 32, je dvokapna
streha naklona 18–22°, krita s korci. V primeru adaptacije
celotnega objekta št. 32 se njegova streha lahko izvede
tudi kot ravna ali plitka enokapnica pod enakimi pogoji, kot
veljajo za druge novogradnje.
(10) Pritlična etaža objekta št. 20 je v osi zidu vzhodne
fasade lahko podprta s podpornimi stebri ali steno. Podporni
elementi morajo biti avtohtoni kamen ali avtohtona kamnita
obloga.
(11) Pri urejanju zelenih površin je potrebno vnašanje
submediteranske vegetacije.
9. člen
(novi in obstoječi stanovanjski objekti)
(1) Na južnem in osrednjem delu območja OPPN je
načrtovana gradnja 31 novih stanovanjskih objektov, prikazanih v grafičnem delu OPPN. Dovozi do 30 objektov so
organizirani z dovoznih cest, objekt št. 30 je dostopen po
služnostni pešpoti iz severovzhodne smeri. Za dostop do
objekta št. 30 na parceli 240/3 k.o. Portorož si mora lastnik
pridobiti služnost dostopa. Če se te služnosti ne pridobi, na
parceli 240/3 k.o. Portorož gradnja objekta ni mogoča.
(2) Objekti so označene z oznakami od 1 do 31 ter so
etažnosti P ali K+P. Vhodi so organizirani glede na konfiguracijo terena.
(3) Gradbena meja je določena za vsak objekt v grafičnem delu OPPN. Prikazana je za vsako posamezno etažo
objekta posebej, in sicer za klet in pritličje.
(4) Višinski gabariti objektov so opredeljeni v tabeli, v
kateri so določene absolutna višinska kota strehe ter absolutna višinska kota kleti in pritličja za vsak posamezni objekt.
(5) Objekti, ki so v grafičnem delu OPPN označeni z
oznakami 33 in 35–38, se ohranijo. Ohrani se obstoječa namembnost objektov. Dovoljene so rekonstrukcija v obstoječih
gabaritih ter redna in investicijska vzdrževalna dela.
(6) Objekt, ki je v grafičnem delu OPPN označen z
oznako 32, se ohrani in dozida tako, kot je določeno v grafičnem delu OPPN. Višinski gabariti so opredeljeni v tabeli, v
kateri so določene absolutna višinska kota strešnega venca
ter absolutna višinska kota pritličja.
(7) Objekt, ki je v grafičnem delu OPPN označen z
oznako 34, se nadomesti z novim objektom na istem mestu
in istih višinski in tlorisnih gabaritih.
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V. PROMET
12. člen
(zasnova prometne infrastrukture)
(1) Na območju je predvideno zgraditi celotno prometno
infrastrukturo. Objekti in naprave prometne infrastrukture so
razvidni v grafičnem delu OPPN, na karti št. 7 – Zasnova
prometne ureditve.
(2) Nova cestna mreža upošteva obstoječe prometnice, smeri in priključke in se navezuje na obstoječe ceste
oziroma predvidene rekonstrukcije tako, da je upoštevan
situativni in vertikalni potek tras. Dovozi v posamezne funkcionalne celote so načrtovani iz dveh obodnih cest, in sicer na
jugu iz JP 813811 Pot na Pacug, na zahodu pa iz JP 813851
Mladinska pot.
(3) Rekonstrukcija JP 813811 Pot na Pacug določa
širino vozišča 2 x 2 m, glede na nov Pravilnik o projektiranju
cest (Uradni list RS, št. 91/05) je predviden pločnik, širine
1,50 m, bankina pa se zaradi manjših posegov na sosednja
zemljišča izvede na strani pločnika v širini 0,25 m, na nasprotni strani pa 0,75 m.
(4) Načrtovana je rekonstrukcija tudi drugih javnih poti,
in sicer:
– JP 813812 – cesta 1 v širini 3,5 m z enostranskim
naklonom in odvodnjavanjem v predvideno meteorno kanalizacijo;
– JP 813852 – Pot k izviru – A in B v širini 4,5 m (pri
čemer je 3,5 m vozišče ter dodatno obojestransko 0,5 m
kot območje utrditve voziščne konstrukcije in območje izogibališč).
(5) Načrtovana je rekonstrukcija internih napajalnih
poti, in sicer: ceste 3 v širini 3,5 m z enostranskim naklonom in odvodnjavanjem v predvideno meteorno kanalizacijo.
Cesta 2, ki omogoča dostop do le treh objektov, se izvede
v širini 2,5 m.
(6) Lastništvo poti:
– Javne poti: JP 813811 Pot na Pacug, JP 813812 –
cesta 1, cesta 2, cesta 3, Pot k izviru–A
– Zasebna pot: Pot k izviru–B.
13. člen
(parkiranje)
Parkiranje je načrtovano na lastnih parcelah posameznih hiš.

10. člen
(odstranitev objektov)
(1) Obstoječi objekti na gradbenih parcelah, označenih
v grafičnem delu OPPN z oznakami gradbenih parcel: 1–31,
se odstranijo, razen obstoječih kleti objektov št. 13 in 20.
Prav tako se odstrani objekt, označen v grafičnem delu
OPPN z oznako 34.
(2) Enostavni in pomožni objekti (lope, prikolice itd.) na
vseh gradbenih parcelah se odstranijo.
(3) Ohrani se 6 obstoječih objektov, označenih v grafičnem delu OPPN z oznakami: 32–33 in 35–38.
11. člen
(načrt parcelacije)
(1) Načrt gradbenih parcel, ki je prikazan v grafičnem delu OPPN, temelji na določitvi posameznih gradbenih
sklopov ter upošteva funkcijo objektov, potrebno prometno
ureditev in druge ureditve gospodarske javne infrastrukture.
Načrt se lahko prilagodi glede na idejni projekt prometne in
komunalne infrastrukture oziroma na urejanje premoženjskopravnega stanja pri izvajanju programa komunalnega
opremljanja.
(2) Zemljišča oziroma parcele, ki niso namenjeni gradnji, se ne vključijo v načrt gradbenih parcel.

VI. KOMUNALNA IN ENERGETSKA INFRASTRUKTURA
14. člen
(kanalizacija)
(1) Odvajanje meteornih in sanitarnih vod z območja
OPPN je predvidena z izvedbo nove kanalizacije s pripadajočimi objekti. Sistem je zasnovan tako, da se meteorne in
fekalne vode zajemajo v ločenem sistemu. Čiste meteorne
vode se v končni fazi odvodnjavajo v morje. Sanitarna fekalna kanalizacija poteka po cesti na Pacug do centralne
čistilne naprave.
(2) Padavinske vode s strešin se vodijo preko peskolovov neposredno v meteorno kanalizacijo, padavinske vode
s povoznih površin pa v kanalizacijo preko cestnih rešetk,
peskolovov in ustrezno dimenzioniranih lovilcev maščob.
Meteorne vode se bodo s sistemom požiralnikov in peskolovov vodile v meteorno kanalizacijo. Kanali so zasnovani
tako, da bodo na odsekih predstavljali meteorni zadrževalnik. Iz posameznih meteornih zadrževalnikov se bodo vode
v omejenih količinah spuščale v meteornih priključek na
severu območja OPPN. Zaradi strmega terena je potrebno
izvesti več kaskadnih jaškov.
(3) Predviden sistem sanitarne kanalizacije zagotavlja
zbiranje kuhinjskih in straniščnih vod iz posameznih objektov
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in vodenje le-teh v obstoječ sistem odvodnjavanja – v črpališče, od koder se preko tlačnega kanala prečrpava v obstoječ
gravitacijski kanal po Poti na Pacug. Sanitarna kanalizacija
Na območju OPPN je sestavljena iz treh kanalov. Trase kanalov potekajo po območju dostopnih cest oziroma vzdolž
obstoječih parcelnih mej.
(4) Upoštevati je treba določila naslednjih aktov:
– Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 –
ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1),
– Odlok o pogojih odvajanja in čiščenja odpadnih padavinskih voda (Uradne objave Primorskih novic, št. 7/96,
43/97, 41/00, 35/07).
15. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Zaradi slabega napajalnega omrežja na širšem območju je potrebno pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja
za predvidene objekte izdelati študijo vpliva nove obtežbe
na obstoječe omrežje (v nadaljevanju: študija). To študijo
je potrebno poslati v pregled Elektro Primorska, ki jo mora
potrditi.
(2) V skladu s podanimi smernicami za PS dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Piran za območje Fiesa
– Pacug je predvidena izdelava pokablitve daljnovoda od
stojnega mesta, kjer je izveden odcep za TP Šentjane, do TP
Fiesa 1, v katero se vzanka novo predvideno transformatorsko postajo za napajanje območja OPPN. Trasa pokablitve
je vrisana v grafični prilogi št. 8. Zasnova komunalnih in
energetskih ureditev.
(3) Za napajanje nove transformatorske postaje Na
območju OPPN se zgradi novo 20 kV vzankanje v kabelski
kanalizaciji iz 4 x SF 160 mm in izvede delna pokablitev.
20 kV kablovod je zgrajen s standardnimi enožilnimi 20 kV
kabli v kabelski kanalizaciji na celi trasi in je v skladu s študijo in tipizacijo elektrodistribucije.
(4) Za napajanje z električno energijo znotraj območja
OPPN je predvidena nova transformatorska postaja, ki je
zgrajena za napetost 20/0,4 kV in ustrezno nazivno močjo
ter z urejenim dostopom za tovornjak z dvigalom skupne
teže 20 t.
(5) Nizkonapetostno kabelsko omrežje je zgrajeno v
kabelski kanalizaciji v težki radialni izvedbi s šivanjem v
priključnih omarah, z zaščitnim ukrepom pred električnim
udarom s samodejnim odklopom napajanja.
(6) Pri posegih v prostor se predvidi sanacijo obstoječega elektroenergetskega omrežja, ki ne ustreza zaradi
dotrajanosti, zmogljivosti, tehnične izvedbe ali urbanističnih
zahtev. Pri izvedbi se upoštevajo vsi predpisani odmiki od
objektov in drugih komunalnih naprav po zahtevah tehničnih
predpisov.
(7) V projektni dokumentaciji je treba upoštevati:
– Energetski zakon (Uradni list RS, št. 79/99),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 51/04),
– Uredba o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije (Uradni list RS, št. 117/02),
– Uredba o energetski infrastrukturi (Uradni list RS,
št. 62/03).
16. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Vodooskrbo južnega območja se zagotovi iz vodohrana RZ Valeta III, 1180 m3, na koti 124,50 mn.m., vodooskrbo zahodnega in severnega območja pozidave pa se zagotovi iz vodohrana RZ Pacug, 40 m3, na koti 99,74 mn.m.
(2) Zgradi se sekundarni cevovod po Poti na Pacug iz
nodularne litine DN 100 s priključitvijo na obstoječe omrežje pod tlakom vodohrana RZ Valeta III, 1180 m3, na koti
124,50 mn.m. Zgradi se sekundarni cevovod po cesti 1,
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3 in 4 iz nodularne litine DN 100 s priključitvijo na obstoječe
omrežje pod tlakom vodohrana RZ Pacug, 40 m3, na koti
99,74 mn.m.
(3) Obstoječi sekundarni vodovod NL DN 100 po Poti
k izviru se podaljša.
(4) Potrebno je izdelati idejno zasnovo vodovodnega
omrežja s prikazom priključitve objektov na javno vodovodno
omrežje ter študijo zagotavljanja požarne varnosti območja,
pri čemer je potrebno upoštevati projektne pogoje Rižanskega vodovoda ter vso veljavno zakonodajo.
(5) Trase vodovodnih objektov in naprav morajo potekati na javnih površinah. Detajlno morajo biti obdelana vsa križanja z drugimi komunalnimi napravami in zaščita vodovoda.
Hortikulturne ureditve ne smejo v nobenem primeru škodljivo
vplivati na obstoječe in predvidene vodovodne naprave. Znotraj varovanega koridorja jih ni dovoljeno zasaditi.
(6) Hidranti so lahko nadzemni pod pogojem, da niso
izvedeni kot slepi žepi in da ne motijo rabe prostora.
(7) Sistem internega vodovodnega omrežja mora biti
izveden tako, da niso možni povratni vplivi vode v javni
vodovodni sistem. Enako velja za interni sistem požarne varnosti, ki mora biti obdelan v okviru projektne dokumentacije
predvidenih objektov, skladno s študijo in predpisi o požarni
varnosti tako, da bo zagotovljena tudi izmenjava vode.
(8) Pred zaključkom gradnje, pridobitvijo uporabnega
dovoljenja in prenosom v upravljanje vodovodnih naprav priključitev objektov znotraj obravnavanega območja na javno
vodovodno omrežje ni možna.
(9) Upoštevati je treba določila naslednjih aktov:
– Odlok o oskrbi s pitno vodo (Uradne objave Primorskih novic, št. 33/02),
– Tehnični pravilnik Rižanskega vodovoda.
17. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
(1) Območje OPPN se priključi na telefonsko omrežje. Priključno mesto so obstoječe rezervne kapacitete na
kabelskem omrežju na lokaciji TKO Fiesa 51. Priključek se
načrtuje s sistemom kabelske kanalizacije.
(2) Telefonsko omrežje se izvede z vgradnjo PVC cevi
iz obstoječega kabelskega jaška v smeri novonačrtovanih
cest z odcepi do obstoječih (in novih) naročnikov. V glavnih
ceveh se predvidijo cevi Ø 110 mm, odcepi iz kabelskega
jaška do posameznega objekta pa s cevmi Ø 63 mm.
(3) Pri urejanju območja OPPN se upošteva obstoječe
telefonsko omrežje ter se ohranja kontinuiteta napajanja
naročnikov.
(4) V fazi izvajanja del se predvidi začasno prestavitev
obstoječega nadzemnega omrežja in njegova pokablitev v
končni celoviti ureditvi.
(5) Izvedbo kabelske kanalizacije za novo zazidavo
in rekonstrukcijo obstoječega nadzemnega telefonskega
omrežja v podzemno izvedbo se obdela v posebnem načrtu
telekomunikacij.
18. člen
(ogrevanje)
(1) Na območju OPPN niso predvidene plinovodne inštalacije za rešitve oskrbe z energijo s plinom UNP. Uporabi
naj se okolju prijazne, obnovljive, trajnostne vire ogrevanja:
toplotne črpalke, sprejemnike sončne energije, biomaso
ipd.
(2) V stavbah se mora zagotavljati najmanj 25 % moči
za gretje, prezračevanje, hlajenje in toplo pitno vodo z obnovljivimi viri energije.
(3) V primeru, da bi se v prihodnosti predvidela izgradnja plinovodnega omrežja, se lahko objekti po izvedbi letega nanj priključijo.
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19. člen
(odstranjevanje odpadkov)
(1) Zaradi varovanja okolja in higiensko estetskih pogojev je zagotovljeno zbiranje in odvoz odpadkov v skladu z
veljavnim občinskim odlokom (Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/07) in
s Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98,
45/00, 20/01, 13/03). V sklopu izvedbe posega bodo med
gradnjo nastajali odpadki, predvsem nenevarni gradbeni odpadki. Treba je upoštevati tudi Uredbo o ravnanju z odpadki,
ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08).
(2) Pri vsaki posamezni stavbi se uredi ustrezni prostor
za namenske predpisane posode oziroma vreče za odpadke, skladno z občinskim programom in odlokom o ravnanju
z odpadki. Uredi se tudi skupno mesto za ločeno zbiranje
odpadkov oziroma ekološki otok.
VII. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO PROSTORSKIH
POSEGOV REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE
OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VAROVANJE
KULTURNE DEDIŠČINE IN TRAJNOSTNO RABO
NARAVNIH DOBRIN
20. člen
(varovanje kulturne dediščine)
(1) Območje urejanje je zavarovano kot kulturna krajina. Sodi v območje varovanja KK 1.7.9. Piranski polotok.
(2) Pri projektiranju in izvedbi objektov in prostorskih
ureditev, ki jih predvideva ta OPPN, je potrebno upoštevati
vse veljavne predpise s tega področja.
21. člen
(varstvo okolja)
(1) Na območju ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij, pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti.
(2) Upoštevati je potrebno določila 35. in 36. člena
ZON, ki se nanašajo na ohranjanje biotske raznovrstnosti.
Na območju se v čim večji meri ohranjajo drevesa, gozdni in
grmovni sestoji na strminah ali v grapah ter vodni viri.
(3) Povečani negativni vplivi na okolje bodo predvsem
v času gradnje, vendar ti in tudi tisti v času obratovanja ne
bodo presegli zakonsko predpisanih mejnih vrednosti.
(4) Pri projektiranju in izvedbi objektov in prostorskih
ureditev, ki jih predvideva ta OPPN, je potrebno upoštevati
vse veljavne predpise s tega področja.
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(2) Med gradnjo se izvajajo naslednji ukrepi:
– časovna omejitev gradnje na dnevni čas med 6. in
18. uro,
– uporaba delovnih naprav in gradbenih strojev, ki so
izdelane v skladu z emisijskimi normami za hrup gradbenih
strojev po Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo
na prostem.
(3) Pri projektiranju in izvedbi objektov in prostorskih
ureditev, ki jih predvideva ta OPPN, je potrebno upoštevati
vse veljavne predpise s tega področja.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO
TER VARSTVO PRED NARAVNIMI
IN DRUGIMI NESREČAMI
24. člen
(obramba in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
vključno z varstvom pred požarom)
(1) Na območju ni objektov ali ureditev za obrambo.
(2) Požarno varnost je potrebno zagotoviti v skladu z
veljavnimi predpisi:
– Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS,
št. 3/07 – UPB, 9/11).
(3) Celotno ureditveno območje se opremi s hidrantnim
omrežjem, ki bo zagotavljalo zadostno oskrbo z vodo za
gašenje.
(4) Požarna varnost se bo zagotavljala s požarno varno gradnjo, ustreznimi odmiki od mej parcel in objekti ter s
potrebnimi protipožarnimi ločitvami.
(5) Dovozne ceste bodo med drugim služile intervencijskim potem. Intervencijske poti bodo istočasno namenjene
za umik ljudi in premoženja. Vse intervencijske poti in površine, predvidene za manipulacijo, morajo biti primerno utrjene,
ustrezno dimenzionirane skladno z lastnostmi merodajnega
vozila ter urejene brez ovir. O smereh evakuacijskih poti
odloči projektant.
(6) Doseganje predpisane ravni požarne varnosti mora
izhajati iz elaborata »zasnova požarne varnosti«.
(7) Potrebno je zagotoviti varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami v skladu z veljavnimi predpisi: Zakon o
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS,
št. 51/06 – UPB, 97/10).
(8) Tehnične rešitve gradnje morajo upoštevati erozivnost in plazovitost terena (strm hrib). Pred posegi je potrebno pridobiti geomehansko, geološko mnenje, v katerem bodo
podani ukrepi glede erozivnosti, plazljivosti.
Načrti gradnje morajo ustrezno upoštevati cono potresne ogroženosti in projektni pospešek tal (intenziteta VII,
g 0,100).

22. člen
(varstvo zraka in voda)

IX. ZAČASNA RABA ZEMLJIŠČ

(1) Predvsem v času gradnje je treba preprečevati
prašenje.
(2) Med gradnjo naj se izvajajo ukrepi za preprečevanje prašenja z gradbišča, preprečevanje nekontroliranega
raznosa gradbenega materiala z območja gradbišča s transportnimi sredstvi ter upoštevanje emisijskih norm pri uporabljeni gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih.
(3) Ustrezno se uredi odvod zalednih vod.
(4) Pri projektiranju in izvedbi objektov in prostorskih
ureditev, ki jih predvideva ta OPPN, je potrebno upoštevati
vse veljavne predpise s tega področja.

Do pričetka gradnje predvidenih objektov in naprav
se zemljišča lahko uporabljajo v sedanje in druge namene
pod pogojem, da to ne vpliva moteče na sosednja zemljišča, funkcijo in urejenost območja in ne ovira načrtovanih
posegov.

23. člen

26. člen

25. člen
(začasna raba)

X. ETAPNOST IZVAJANJA IN ODSTOPANJA

(varstvo pred hrupom)

(etapnost izvajanja)

(1) Ravni hrupa ne smejo presegati vrednosti predpisane z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
(Uradni list RS, št. 105/05).

(1) OPPN je mogoče izvajati v več etapah, skladno
s fazo gradnje prometne, komunalne in energetske infrastrukture.
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(2) Gradnja objektov in ureditev mora potekati kot zaključena in dokončno urejena celota v okviru določenih gabaritov, z
vso pripadajočo prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo ter ureditvami za zavarovanje okolja in požarno varstvo.
27. člen
(dovoljena odstopanja)
(1) Višinske kote streh, pritličij in kleti posameznih
objektov so podane kot maksimalne absolutne kote. Odstopanje od navedenih kot je dovoljeno navzdol, in sicer do
–1 m, ter navzgor, in sicer do +0,50 m, z namenom prilagoditve koti terena. Če se kota pritličja ali kleti spremeni, se
obvezno spremeni tudi višinska kota strehe za isto višino, pri
čemer se bruto etažna višina pritličja (3,5 m) in kleti (3,3 m)
ne spremeni. Nad absolutnimi višinskimi kotami streh so lahko le posamezni manjši konstrukcijski oziroma infrastrukturni
elementi (odduhi, antene, dimnik, sončni kolektorji ipd.). To
določilo se smiselno uporablja tudi pri absolutnih višinskih
kotah podpornih zidov teras s parkirišči spodaj.
(2) Horizontalni gabariti objektov so omejeni z gradbeno mejo, ki dopušča naslednja odstopanja:
– odstopanje za pritlično etažo je možno znotraj gradbene meje za –1,0 m
– odstopanje za vidni, to je nevkopani del kletne etaže,
je možno znotraj gradbene meje za –1,0 m
– odstopanje za nevidni, to je vkopani del kletne etaže,
znotraj gradbene meje ni omejeno.
(3) Dovoljeno je preoblikovanje zunanjih površin, pri
čemer je potrebno upoštevati vse predpisane pogoje, določene s tem odlokom. Oblika in velikost bazenov se prilagodi
zunanji ureditvi, bazeni ne smejo biti večji od 50 m2.
(4) Na vseh gradbenih parcelah je možna tudi drugačna
ureditev parkirišč, kot je prikazano v tem OPPN.
(5) Na vseh gradbenih parcelah je mogoča tudi drugačna
postavitev podpornih zidov in zunanjih stopnic, kot je prikazano v tem OPPN, pri čemer je treba upoštevati vse pogoje,
določene s tem OPPN, z izjemo tistih podpornih zidov, ki jih
določa gradbena meja in so prikazani v grafičnem delu OPPN
(glej oznako v legendi: gradbena meja – podporni zid).
(6) Zaradi urejanja premoženjskopravnih razmerij in
izgradnje prometne in komunalne infrastrukture je možen
horizontalen premik objektov.
28. člen
(odstopanja pri gradnji infrastrukture)
(1) Pri izvedbi OPPN so dopustni odmiki tras komunalnih naprav in prometnih ureditev od prikazanih (tudi izven
meje OPPN), če gre za prilagajanje ZK stanju in stanju na
terenu, prilagajanju zasnovi objektov, izboljšavam tehničnih
rešitev, ki so primernejše z oblikovalskega, prometnotehničnega, ozelenitvenega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi
pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji ali
prejudicirati in ovirati bodoče ureditve, ob upoštevanju veljavnih predpisov za tovrstna omrežja in naprave. Pod enakimi pogoji je za izboljšanje stanja opremljenosti območja
možno izvesti dodatna podzemna omrežja in naprave.
(2) Dovoljena so odstopanja, ki so rezultat usklajevanja
načrtov prometnic in križišč v kontaktnih območjih s sosednjimi prostorskimi izvedbenimi akti.
XI. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA
NAČRTA
29. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev pri izvajanju
prostorskega akta)
(1) Poleg splošnih pogojev morata investitor in izvajalec
upoštevati določilo, da se načrtovanje in izvedba posegov
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opravi na tak način, da so ti čim manj moteči, ter tako, da
ohranijo ali celo izboljšajo gradbenotehnične in prometnovarnostne ter okoljevarstvene razmere.
(2) Pri zemeljskih izkopih se morajo upoštevati določila
predpisov o ravnanju s plodno zemljo. Izkopani material se
uporabi za nasipe, planiranje terena in zunanjo ureditev,
preostanek pa se mora obravnavati in deponirati skladno z
veljavno zakonodajo. Obvezno je zasutje kletne etaže, kot
je predvideno v grafičnem delu OPPN.
(3) Med gradnjo je potrebno omogočiti čim manj moteno
funkcioniranje sosednjih objektov in površin, kar mora biti zagotovljeno z načrti ureditve gradbišč. Poleg tega je potrebno
izvajati omilitvene ukrepe za preprečevanje prekomernega
prašenja, prekomernih hrupnih obremenitev in vibracij. S ciljem, da se zagotovi čim manjše vplive na bivalne razmere
v soseščini (predvsem: hrup, prah in tresljaji), je potrebno v
načrtih za izbor tehnologije in organizacijo gradbišča razčleniti tehnične rešitve in način izvajanja gradbenih del.
XII. PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ
ZA GRADNJO
30. člen
(program opremljanja)
Opremljanje stavbnih zemljišč na območju OPPN
Vzhodni Pacug se izvaja na podlagi »Programa opremljanja
stavbnih zemljišč«, ki bo izdelan naknadno, po pridobitvi
idejnih projektov za gospodarsko javno infrastrukturo in prometno infrastrukturo.
XIII. GRADNJA ENOSTAVNIH OBJEKTOV
31. člen
(gradnja enostavnih objektov)
(1) Na območju OPPN je dovoljena gradnja enostavnih
objektov za lastne potrebe, razen enoetažnega pritličnega
objekta. Gradnja enostavnih objektov je možna samo znotraj
gradbene parcele. Izvaja se skladno z veljavnimi zakoni in
pravilniki.
(2) Pri umeščanju enostavnih objektov je treba upoštevati vse predpisane varstvene, varovalne in prometnovarnostne režime.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
(1) S sprejetjem tega odloka prenehajo na ureditvenem
območju, ki je predmet tega OPPN, veljati določila Odloka
o spremembi zazidalnega načrta Fiesa – Pacug (Uradne
objave Primorskih novic, št. 36/02).
(2) Tega odloka ni mogoče spreminjati in dopolnjevati
do sprejetja OPN Občine Piran.
33. člen
OPPN je stalno na vpogled pri pristojnem organu:
Upravna enota v Luciji.
34. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-12/2009
Piran, dne 4. oktobra 2011
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
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Tabela št. 1: TABELA VIŠINSKIH KOT, ETAŽNOSTI IN GABARITOV OBJEKTOV
STANOVANJSKI
OBJEKT ŠT.

Etažnost

Višinska kota
KLETNE ETAŽE
(m.n.v.)

Višinska kota
PRITLIČNE ETAŽE
(m.n.v.)

Višinska kota
STREHE
(m.n.v.)

NOVI OBJEKTI

1

K+P

81,20

84,50

88,00

2

K+P

74,40

77,70

81,20

3

K+P

67,90

71,20

74,70

4

K+P

77,20

80,50

84,00

5

K+P

69,10

72,40

75,90

6

K+P

77,00

80,30

83,80

7

K+P

69,20

72,50

76,00

8

P

nima kleti

81,33

84,83

9

K+P

70,20

73,50

77,00

10

P

nima kleti

73,50

77,00

11

K+P

74,10

77,40

80,90

12

K+P

77,70

81,00

84,50

13

K+P

74,70

78,00

81,50

14

P

nima kleti

72,60

76,10

15

K+P

67,40

70,70

74,20

16

K+P

62,50

65,80

69,30

17

K+P

73,50

76,80

80,30

18

K+P

67,70

71,00

74,50

19

K+P

63,88

67,18

70,68

20

K+P

70,60

73,90

77,40

21

K+P

67,98

71,28

74,78

22

K+P

62,90

66,20

69,70

23

P

nima kleti

63,70

67,20

24

K+P

62,25

65,45

68,95

25

K+P

61,50

64,80

68,30

26

P

nima kleti

56,70

60,20

27

P

nima kleti

57,33

60,83

28

K+P

38,50

41,80

45,30

29

K+P

31,00

34,30

37,80

30

P

nima kleti

23,30

26,80

31

K+P

49,36

52,66

56,16

32

P

39,20

42,70
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Visto l’articolo 33 della Legge sulle autonomie locali
(Gazzetta Ufficiale della RS., n. 72/93, n. 6/94 – Sentenza
della C.C., 45/94 – Sentenza della C.C., 57/94 e 14/95) e visto
l’articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano – testo unico
(Bollettino Ufficiale, n. 46/2007)

PROMULGO IL DECRETO
sul Piano regolatore particolareggiato comunale
“Pazzugo Est”, approvato dal Consiglio
comunale del Comune di Pirano nella seduta del
4 ottobre 2011
N. 3505-12/2009
Pirano, 7 novembre 2011
Il Sindaco del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.
Visto l’art. 61, comma 5, della Legge sulla pianificazione
del territorio (Gazzetta Ufficiale della RS, No. 108/09), l’art. 29
della Legge sulle autonomie locali (ZLS – testo unico 2, Gazzetta
Ufficiale della RS, No. 94/07) e l’art. 17 dello Statuto del Comune
di Pirano – testo unico (Bollettino ufficiale delle Primorske novice,
No. 46/2007) il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella
7ª seduta ordinaria del 4 ottobre 2011 approva il seguente

DECRETO
sul piano regolatore particolareggiato comunale
“Pazzugo Est”
I. OGGETTO DEL PIANO REGOLATORE
PARTICOLAREGGIATO COMUNALE
Art. 1
(denominazione del PRPC e il suo elaboratore)
(1) Con il presente decreto è approvato il Piano regolatore
particolareggiato comunale “Pazzugo Est” (nel prosieguo: il
PRPC).
(2) Il PRPC è stato elaborato dalla società U-M-A s.r.l., al
numero del progetto 06/09.
Art. 2
(parti integranti del PRPC)
(1) Il PRPC comprende la parte testuale e cartografica.
(2) La parte testuale del PRPC contiene il decreto.
La parte testuale del PRPC è organizzata nelle seguenti
sezioni:
1. Descrizione dell’assetto del territorio regolato dal piano
particolareggiato;
2. Collocazione del progetto nel territorio, in osservanza
di quanto segue:
– impatto ambientale e coordinamento della pianificazione territoriale con le zone adiacenti,
– soluzioni progettuali degli stabili e delle superfici,
– condizioni e linee guida di progettazione e costruzione;
3. Concetto delle soluzioni progettuali e delle condizioni di
allacciamento delle utenze alle infrastrutture pubbliche, tenuto
conto del demanio pubblico edificato;
4. Soluzioni e misure per la conservazione integrata del
patrimonio culturale;
5. Soluzioni e misure per la protezione dell'ambiente,
delle risorse naturali e la preservazione della natura;
6. Modalità, tipologia e finalità dei lavori di ristrutturazione
dell’insediamento o di parte di esso;
7. Soluzioni e misure per la difesa e la protezione contro
le calamità naturali e di altra origine, compresa la protezione
antincendio;
8. Realizzazione in fasi dell’assetto della zona;
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9. Tolleranze dimensionali ancora ammissibili rispetto alle
adottate soluzioni funzionali, del design e tecniche;
10. Linee guida per stabilire i criteri e le condizioni da
applicare dopo la scadenza del piano particolareggiato.
(3) La parte cartografica del PRPC include:
L’estratto cartografico dal piano regolatore generale del comune (in scala)
M 1:5000
Il piano geodetico dell’area interessata dal
PRPC
M 1:500
1. Lo stato di fatto delle particelle catastali
nell’area interessata dal PRPC
M 1: 500
1/b. L’area del PRPC – gli edifici esistenti
e le previste demolizioni
M 1:500
2. Stato di costruzione
M 1:500
2/a. Prospetto di costruzione – sezioni
M 1:250
2/b. Prospetto di costruzione – sezioni
M 1:250
2/c. Prospetto di costruzione – sezioni
M 1:250
3. Unità funzionali e suddivisione in particelle
(lottizzazione)
M 1:500
4. Impatti e collegamenti ad aree limitrofe
M 1:500
5. Posizione e design tecnico funzionale delle
strutture ed elementi tecnici per il picchettamento dei lotti di terreno edificabile
M 1:500
6. Progettazione di spazi verdi
M 1:500
7. Progettazione della regolamentazione del
traffico
M:500
7/a. Progetto di regolamentazione del traffico – sezioni
M 1:100
7/b. Progetto di regolamentazione del traffico – sezioni
M 1:100
7/c. Progetto di regolamentazione del traffico – sezioni
M 1:100
7/d. Progetto di regolamentazione del traffico – sezioni
M 1:100
7/e. Progetto di regolamentazione del traffico – sezioni
M 1:100
8. Progetto di regolamentazione delle opere di
urbanizzazione ed energetiche
M 1: 500
9. Progetto delle misure necessarie per proteggere l'ambiente, le risorse naturali e per la
preservazione della natura
M 1:500
10. Protezione civile e soccorso
M 1:500
(4) Allegati al PRPC sono:
2.1. Estratto del piano strategico territoriale
2.2. Presentazione dello stato di fatto
dell'area
2.3. Basi tecniche su cui poggiano le soluzioni del piano regolatore particolareggiato comunale
2.4. Linee guida e pareri
2.5. Motivazione e giustificazione del
PRPC
2.6. Sintesi per il pubblico.
II. ZONA DEL PIANO REGOLATORE
PARTICOLAREGGIATO COMUNALE
Art. 3
(ubicazione della zona del PRPC
e la rispettiva delimitazione)
(1) L’area delle dimensioni di cca 25.200 mq è situata
sul versante orientale dell’abitato di Pazzugo e comprende le
seguenti particelle catastali o parti delle stesse: 240/3, 240/2,
240/4, 241/2, 239/2, 239/4, 237/3, 239/3, 240/1, 240/5, 237/2,
237/4, 237/1, 244, 243, 245, 247/4, 247/5, 248, 253/2, 253/1,
251/3, 251/4, 251/5, 251/1, 250/2, 252/2, 252/1, 255/1, 255/2,
251/8, 251/2, 251/7, 254/5, 254/1, 254/11, 254/12, 254/14,
254/2, 254/6, 254/10, 254/13, 254/3, 254/9, 254/16, 254/15,
254/8, 258, 257, 256/3, 256/2, 256/1, 254/7, 251/6, 7713, 7712,
tutte nel c.c. di Portorose.
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L'accesso principale alla zona scorre da est direttamente
dalla strada pubblica JP 813.811 (Strada verso Pazzugo), che
nella estrema parte orientale si connette alla strada locale
LC 312.211 (Croce Bianca–Strugnano). Nella parte occidentale
si immette direttamente nella strada pubblica JP 813851 (Via
della Gioventù). L’accesso pedonale alla zona in questione interessa anche la particella catastale 225/1, c.c. di Portorose.
(2) Con il presente decreto è disciplinata anche la zona
circostante l’area del PRPC per quanto concerne il collegamento alle infrastrutture viarie e le varianti alle infrastrutture
viarie stesse, su parti delle particelle catastali n. 326, 325,
7712, 283, 292, 324, 7706/1, 259, 261, 262, 263, 264/2, tutte
c.c. di Portorose.
(3) Il decreto disciplina anche l'area esterna del PRPC
per quanto concerne la costruzione e la connessione con il
settore delle infrastrutture pubbliche. Le infrastrutture comunali nella zona del PRPC interessano le seguenti particelle
catastali, esterne alla zona del PRPC, n. 326, 327, 328, tutte
c.c. di Portorose.
(4) Graficamente la zona è presentata nei prospetti grafici
del PRPC.
(5) Oltre alle particelle menzionate, alla zona dei possibili
interventi esterni al PRPC si possono aggiungere o escludere ulteriori particelle catastali, se ciò si rivela necessario nel corso della
predisposizione della documentazione per le infrastrutture pubbliche e viste le soluzioni tecniche professionalmente verificate.
III. FINALITÀ FUNZIONALI DELL’AREA, CONDIZIONI
D’UTILIZZO ED EDIFICAZIONE A REGOLA D’ARTE
OVVERO DEGLI ALTRI INTERVENTI SUL TERRITORIO
Art. 4
(impatto ambientale e collegamenti con le unità
di pianificazione contermini)
(1) Le aree contermini, ubicate ad est e a sud, sono costituite da terreni agricoli non edificabili. Nella parte meridionale
la zona confina con il complesso della Casa di villeggiatura
Pazzugo, nella parte occidentale invece con il complesso della
sede dei paraplegici.
(2) L’impatto ambientale e i collegamenti con le unità di
pianificazione contermini sono evidenziati nella parte cartografica del PRPC. N. 4 Impatto ambientale e collegamenti con le
zone limitrofe.
(3) Gli interventi nella zona del PRPC influiranno sulle
aree contermini principalmente per quanto concerne la progressiva insistenza delle infrastrutture pubbliche (strade, fognature, acquedotti, ecc). In ragione di un programma dedicato ad
attività non produttive, nella zona del PRPC non è previsto un
impatto ambientale di maggiore intensità.
Art. 5
(divisione in unità funzionali)
L'area del PRPC si compone di sette comprensori ovvero
di unita funzionali (di seguito comprensori), che sono ulteriormente suddivisi in singoli lotti edificabili e le rimanenti particelle
catastali. I lotti fabbricabili si suddividono in aree comprendenti
le infrastrutture viarie (comprensori FCP – viabilità) e superfici
destinate all’edilizia residenziale (comprensori FCS – alloggi):
– Il comprensorio FCP1 inclusivo dei lotti fabbricabili sui
quali sono previsti la ricostruzione della Strada verso Pazzugo
e l’allacciamento alla strada Croce Bianca–Strugnano.
– Il comprensorio FCP2 comprende i lotti fabbricabili
interessati da vie interne di approvvigionamento e delle aree
di movimentazione interna (strada 1, strada 2, strada 3) nella
parte centrale del PRPC.
– Il comprensorio FCP3 comprende i lotti fabbricabili
sui quali è prevista la ricostruzione della Via della Sorgente e
l’allacciamento alla Via della Gioventù.
– Il comprensorio FCS A include i lotti fabbricabili a sud est
della zona di edificazione con edifici residenziali previsti fra la Strada verso Pazzugo e la Strada 1. In detto comprensorio è prevista
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la costruzione di 12 nuovi fabbricati (segnati nella parte cartografica del PRPC – Mappa n. 3: Comprensori e lottizzazione).
– Il comprensorio FCS B comprende la zona centrale con
l’edilizia residenziale, ubicata tra la Strada 1 e la Via della Sorgente. Gli accessi verso i singoli appezzamenti sono organizzati
anche tramite la Strada 2 e la Strada 3. Nel comprensorio è
prevista la costruzione di 15 nuovi stabili, i tre edifici esistenti
conservano le altezze attuali (come nella parte cartografica del
PRPC – Mappa n. 3: Comprensori e lottizzazione).
– Il comprensorio FCS C copre la parte settentrionale
dell’edificazione con l’edilizia residenziale. Gli accessi ai singoli
lotti sono organizzati attraverso gli allacciamenti che ad est e
a sudest si connettono alla Via della sorgente. Ivi è prevista
la costruzione di 4 nuovi fabbricati, di un edificio sostitutivo e
l'estensione di un edificio preesistente. Un edificio esistente
manterrà le dimensioni attuali (come nella parte cartografica del
PRPC – Mappa n. 3: Comprensori e lottizzazione).
– Il comprensorio FCS D include i lotti nella parte occidentale del PRPC con l’esistente fabbricato No. 35 L'area rappresenta un insieme obbligatorio nel quale non sono previste nuove
strutture (come indicato nella cartografia del PRPC: Mappa n. 3:
unità funzionali e suddivisione).
Art. 6
(concetto di regolamentazione del PRPC)
(1) Nell’intera area del PRPC sono previsti edifici realizzati al piano terra ovvero ad un unico piano, con un basso
coefficiente di sfruttamento del territorio. L’edificazione segue
la struttura esistente delle particelle catastali, sostituisce un
determinato numero di fabbricati presenti e si adegua opportunamente all’edificazione esistente dell’area, con strutture complementari.
(2) Il PRPC prevede la ricostruzione della rete viaria e delle
altre infrastrutture pubbliche.
(3) Il PRPC prevede l'adeguamento degli esistenti declivi
e dei terrazzamenti.
Art. 7
(interventi ammissibili nella zona del PRPC)
(1) Nella zona del PRPC è consentita la costruzione di
edifici individuali di dimensioni minori, contrassegnati nelle carte
grafiche del PRPC dai numeri 1–31.
(2) Nella zona del PRPC è consentita la ricostruzione dei
fabbricati che non sono previsti per la demolizione, contrassegnati
nella cartografia del PRPC dai numeri 33 e 35–38. È ammessa
anche la ricostruzione di impianti nuovi, contrassegnati nella cartografia del PRPC dai numeri 1-31. Nella riedificazione di strutture
preesistenti non è ammesso incrementarne le dimensioni.
(3) Nella zona del PRPC è ammessa l’estensione dimensionale del fabbricato n. 32, come definite dalla cartografia del
PRPC.
(4) Nella zona del PRPC è consentito l'inserimento di seminterrati esistenti nella progettazione di nuove strutture n. 13 e
20 nelle dimensioni, come definite dalla cartografica del PRPC.
(5) Nella zona del PRPC è ammessa l'edificazione sostitutiva del fabbricato n ° 34 L'impianto dovrebbe garantire le stesse
altezze della struttura esistente.
(6) Nell’area PRPC è ammessa la realizzazione di tutti i
necessari impianti infrastrutturali con pubblica finalità e di tutte
le opere di ingegneria civile, e nonché la costruzione di tutte le
strutture necessarie a uso pubblico (strade, ecc.)
(7) Nella zona del PRPC sono autorizzati i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione a fine investimento sulle strutture esistenti e le manutenzioni nel pubblico interesse, inclusa
la rimozione di strutture.
(8) Nella zona PRPC, con riferimento ai lotti edilizi, è autorizzato l'adeguamento della rete di pertinenza ad aree di parcheggio,
punti di accesso, ripavimentazione (lastricati, arredo pubblico di
superfici esterne – piazzali, adeguamento dei percorsi pedonali,
le scale esterne, ecc.), e arredo verde (come la creazione di aree
verdi, messa a dimora di filari di alberi, arbusti, ecc.).
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(9) Nella zona del PRPC nei lotti che non fanno parte delle
particelle costruibili è comunque ammesso l'adeguamento a
verde.
(10) Su tutti i lotti oggetto del PRPC è ammesso il risanamento dei terreni, eseguito sulla scorta delle decisioni degli
organi competenti passate in giudicato (ARSO, servizi ispettivi,
ecc.).
(11) Sono vietate tutte le altre opere di costruzione che
non sono esplicitamente autorizzate dal decreto e tracciate nel
piano cartografico.
IV. CONDIZIONI PER LA PROGETTAZIONE
URBANISTICO-ARCHITETTONICA DELLA ZONA, DEGLI
EDIFICI E DEGLI ALTRI INTERVENTI SUL TERRITORIO
Art. 8
(linee generali)
(1) Le nuove costruzioni e le condizioni di assetto urbanistico sono riportate nella cartografia del PRPC.
(2) Le quote di elevazione e la divisione in piani dei singoli
fabbricati sono riportate nella parte cartografica del PRPC e
nella tabella delle quote di elevazione dei piani e delle altezze
degli edifici (nel seguito: la tabella) che è parte integrante del
presente decreto.
(3) Le strutture sono limitate in altezza per le elevazioni
del tetto, che sono riportate nella tabella come quote di colmo
di massimo assoluto (in metri sul livello del mare). La tabella
fornisce anche un assoluto delle quote del piano terra e dei piani
seminterrati.
(4) Le dimensioni orizzontali delle strutture sono delimitate
dai confini dell’area di costruzione, da considerarsi termine invalicabile dalle costruzioni previste, che possono tuttavia rasentarla
oppure collocarsi verso l’interno dell'area osservando le distanze
consentite. I limiti di costruzione di ogni impianto sono indicati
nella parte grafica del PRPC.
(5) Nella zona PRPC è prevista la costruzione di recinzioni e di muri di contenimento e di pilastri, secondo la seguente
tipologia:
– i muri di recinzione perpendicolari o paralleli ai terrazzamenti possono estendersi al massimo 1 m sopra il livello del
suolo (visibili da un lato o da ambo i lati). Le siepi vive (il verde)
possono essere anche più elevate. I materiali utilizzati in aree
pubbliche sulle superfici visibili sono pietra locale, vale per i
lastricati e i rivestimenti; o la vegetazione;
muratura n. 1: i muri di contenimento destinati a superare
le differenze in altezza o alla progettazione del patio, si adeguano al livello del terreno e possono alzarsi fino ad un massimo
di 150 cm. Nei casi in cui la superficie visibile superi i 150 cm
è necessario progettare un’articolazione del terreno a terrazzamenti con distanze minime di 150 centimetri. Le superfici visibili
dei muri di contenimento devono essere realizzate in pietra o
lastre di pietra locale. Nella parte grafica del PRPC sono appositamente segnalati quei muri di sostegno che definiscono la
linea di interramento delle facciate laterali del piano seminterrato
degli edifici. La linea di costruzione di tali muri di contenimento
è rappresentata da una linea orizzontale e verticale di minima
(incluso lo spessore del muro di sostegno), entro la quale deve
essere effettuato il tamponamento delle facciate laterali dei edifici singoli, come mostrato nella cartografia del PRPC. Il muro di
contenimento come sancito nel caso singolo dai limiti di costruzione, può essere interamente sostituito da un terrapieno in erba,
alla sola condizione che garantisca quantomeno il riempimento
delle facciate laterali, come determinato dalla linea di costruzione del muro di contenimento;
muratura n. 2: i muri di contenimento dei terrazzamenti, con
i parcheggi sottostanti, si delimitano con la quota assoluta del
punto più alto della terrazza, corrispondente alla quota assoluta
dello scantinato e del piano terra del singolo fabbricato. Nel caso
dell’edificio n. 10 la quota assoluta della parte superiore del muro
di contenimento è evidenziata nella parte grafica del PRPC.
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Le superfici visibili dei muri di contenimento delle terrazze con
sottostanti strutture di parcheggio, presso gli edifici No. 3, 5, 9,
10 devono essere realizzate in pietra locale o rivestite in lastre
di pietra locale. Il piano con parcheggio sottostante può eventualmente essere sostenuto da pali rivestiti in pietra locale;
muratura n. 3: i muri di contenimento delle infrastrutture
viarie saranno definiti nei particolari nel progetto dedicato alle
infrastrutture di trasporto, fornito nell’ambito della documentazione urbanistica e edilizia.
(6) L’ubicazione dei muri di contenimento, di cui al comma
precedente è presentata nella parte cartografica del PRPC (carte grafiche No. 2 fino a 2/c – Sezioni).
(7) Le facciate degli edifici devono essere progettate in stile
uniforme. Il piano inferiore ovvero il piano seminterrato è rivestito
in pietra locale. Per le facciate è prescritto il colore bianco.
(8) Le vetrate sulla facciata anteriore (a nord o nord-ovest)
vanno eseguite per tutta la lunghezza di quest'ultima (dal massetto alla flangia del cornicione del tetto), nell’insieme o in bande
verticali. Non sono ammesse luci o piccole finestre sulla facciata
frontale, cioè la facciata nord.
(9) Le coperture del piano terra risulteranno piani (fino a 6°)
ossia tetti di contenuta profondità, ad uno spiovente (fino a 22° di
inclinazione) (la linea di colmo è nella linea della facciata frontale
ovvero la facciata nord). La larghezza massima dello sporto di
gronda è di 20 centimetri, che viene eseguito nell’ambito delle
altezze prescritte all’interno delle linea di costruzione. Le coperture piane del livello di terra sono arredabili a verde o a superficie
pedonale. I tetti dei piani interrati sono invece sempre arredati
a verde o predisposti a percorso pedonale. Le medesime disposizioni si applicano all’edificio n. 34 (costruzione sostitutiva).
Il tetto dell'edificio e dell’annesso previsto, contrassegnato dal
n. 32, sarà a due spioventi con pendenza 18–22°, coperto da
tegole. Nel caso della ristrutturazione dell’intero edificio n. 32
anche il tetto dello stesso può essere eseguito a piano ovvero
a sviluppo contenuto ad unico spiovente, allo stato medesimo
delle altre nuove realizzazioni.
(10) Il piano terra dell’edificio n. 20, eseguito nell’asse del
muro di facciata orientale può essere sostenuto da pali di sostegno o da pareti. Gli elementi di sostegno devono essere eseguiti
in pietra locale o rivestiti in lastre di pietra locale.
(11) Nel predisporre aree verdi è necessario inserire la
vegetazione mediterranea.
Art. 9
(abitazioni nuove e preesistenti)
(1) Nella parte meridionale e centrale della zona regolata
dal PRPC è prevista la costruzione di 31 nuovi edifici residenziali, come mostrato nella cartografia del PRPC. L'introduzione
a 30 edifici è garantita dalle strade di accesso, l’edificio n. 30 è
accessibile mediante servitù in direzione nord-est. Per l'accesso
all’edificio n. 30, particella catastale n. 240/3 c.c. Portorose, il
proprietario deve godere della servitù di accesso. Ove la suddetta servitù non venga riconosciuta, sulla particella n, 240/3,
c.c. di Portorose non è ammessa l'edificazione residenziale qui
intesa.
(2) Gli edifici sono contrassegnati dalla numerazione da 1 a
31 e sono articolati nei piani P oppure K + P. Gli ingressi sono
organizzati in base alla configurazione del terreno.
(3) Il limite di costruzione è stabilito per ogni edificio a parte,
dalla cartografia del PRPC. È indicato per ogni piano della struttura, in particolare per il piano seminterrato ed il piano terra.
(4) Le quote in altezza degli edifici sono definite nella tabella, che fissa il termine assoluto di elevazione rispettivamente del
tetto, del piano seminterrato e del piano terra di ogni edificio.
(5) Gli edifici, contrassegnati nella cartografia del PRPC dai
numeri 33 e 35 fino a 38, verranno conservati. Rimane inalterata
l’esistente destinazione d’uso degli stessi. È autorizzata la ricostruzione nell’ambito delle altezze esistenti e la manutenzione
ordinaria e straordinaria.
(6) L'impianto, che nella cartografia del PRPC è contrassegnato dal numero 32, viene conservato ed ampliato, come defi-
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nito nella parte grafica del PRPC. Le quote di altezza dell’edificio
sono definite nella tabella, che fissa la quota assoluta di elevazione del cornicione del tetto e la quota assoluta del piano terra.
(7) L'edificio che nella parte grafica del PRPC reca il numero 34 è sostituito con un nuovo edifico nella stessa ubicazione
con gli stessi perimetri di pianta e di altezza.
Art. 10
(Rimozione degli edifici)
(1) Le strutture esistenti sui lotti edificabili, contrassegnati
nella parte grafica del PRPC dalla numerazione: da 1 a 31,
vengono rimossi, fatta eccezione per gli esistenti degli scantinati
degli edifici n. 13 e 20.
Si rimuove anche l'edificio indicato nella cartografica del
PRPC contrassegnato dal numero 34.
(2) Le strutture semplici ed accessorie (tettoie, rimorchi,
ecc.) devono essere rimosse in tutte le particelle.
(3) Vengono conservati 6 (sei) edifici esistenti identificati
nel PRPC con le numerazioni: da 32 e 33, e da 35 a 38.
Art. 11
(piano di lottizzazione)
(1) Il piano delle particelle costruibili, così come incluso
nella cartografia del PRPC, si basa sulla determinazione dei
singoli lotti di costruzione e tiene conto della funzione degli
edifici, delle necessarie modalità di trasporto e degli ulteriori e
necessari adeguamenti delle pubbliche infrastrutture. Il piano
ammette aggiornamenti alla luce della progettazione preliminare
delle infrastrutture di trasporto e urbane ovvero della regolazione
dello stato patrimoniale legale per l'attuazione delle opere di
urbanizzazione.
(2) I terreni o le particelle non destinati alla costruzione, non
sono inclusi nel piano delle particelle costruibili.
V. TRAFFICO
Art. 12
(infrastrutture viarie)
(1) Sul comprensorio è prevista la realizzazione di un sistema viario integrale. Gli impianti e le attrezzature facenti parte
del sistema infrastrutturale sono rappresentati nella documentazione cartografica del PRPC, mappa, no. 7 – Progettazione della
regolamentazione del traffico.
(2) La nuova rete stradale tiene conto delle direzioni e delle
diramazioni, dell’esistente viabilità, ed è collegata alle strade
esistenti ovvero alle previste ricostruzioni osservando il percorso
nello stato di fatto e verticale dei tracciati. I passi carrabili alle
singole unità funzionali sono previsti per due strade perimetrali,
a sud dalla strada pubblica JP 813811 Percorso Pazzugo e ad
ovest dalla strada JP 813851 Percorso della Gioventù.
(3) Nella ricostruzione della strada pubblica JP 813811
Percorso Pazzugo è definita la larghezza della carreggiata, 2 x
2 m, e in base alla nuova normativa sulla progettazione delle
strade (Gazzetta Ufficiale RS, no. 91/05) è prevista la larghezza
del marciapiede di 1,50 m, la banchina, per una minore interferenza negli spazi adiacenti, verrà effettuata dalla parte del
marciapiede per una larghezza di 0,25 metri, mentre sul lato
opposto sarà di 0,75 m.
(4) È pianificata anche la ricostruzione di altre strade pubbliche, come segue:
– strada pubblica JP 813812 – strada n. 1 per una larghezza di 3,5 m con pendenza unilaterale e con il drenaggio nella
prevista canalizzazione meteorica;
– strada pubblica JP 813852 – Via della Sorgente, tratte A
e B, per una larghezza di 4,5 m (con 3,5 m di carreggiata e in più
su ambo i lati una banchina di 0,5 m come area di consolidamento della costruzione stradale e come area di sosta).
(5) È pianificata la ricostruzione delle vie di comunicazione interne come segue: Strada n. 3 nella larghezza di 3,5 m,
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a pendenza unilaterale e drenaggio delle acque piovane nella
prevista canalizzazione meteorica. La Strada n. 2, che consente
l'accesso solo a tre edifici sarà invece eseguita per una larghezza di 2,5 metri.
(6) La proprietà delle strade:
Sono strade pubbliche: la strada JP 813811 Percorso
Pazzugo, JP 813812 – Strada 1, Strada 2, Strada 3, Via della
Sorgente–A
– È strada privata: la Via della Sorgente–B.
Art. 13
(Parcheggi)
Il parcheggio è previsto sui rispettivi appezzamenti delle
singole case.
VI. INFRASTRUTTURE URBANE ED ENERGETICHE
Art. 14
(fognature)
(1) Lo scarico delle acque piovane e delle acque reflue
urbane dalla zona che interessa il PRPC è previsto con la realizzazione di nuove fognature e impianti di pertinenza. È prevista
una rete separata di scarico delle acque meteoriche e delle
reflue urbane. Le acque piovane verranno scaricate attraverso
apposito sistema fognario a mare, quale destinazione finale delle
acque reflue piovane. La canalizzazione delle reflue urbane
verrà realizzata lungo la strada verso Pazzugo fino a raggiungere il depuratore centrale.
(2) Le acque piovane dai tetti saranno convogliate attraverso gli impianti di dissabbiatura e direttamente nelle fognature
meteoriche, mentre le acque piovane provenienti dai parcheggi
e dalle superfici di stazionamento temporaneo, convogliate attraverso le griglie stradali, prima del rilascio in fognatura, dovranno
essere sottoposte ad un trattamento nei disoleatori e collettori
di grassi appositamente dimensionati e posti in rete. Le acque
meteoriche verranno convogliate nelle fognature meteoriche
attraverso un sistema di tombini e dissabbiatori. I canali sono
progettati in modo che in determinati segmenti costituiranno
un bacino di ritenzione delle acque piovane. Grazie all’azione
dei singoli bacini di ritenzione le acque verranno convogliate in
quantità limitate nell’allacciamento meteorico sito a nord della
zona del PRPC. A causa del terreno scosceso, sarà altresì necessario realizzare vari pozzi a mo' di cascata.
(3) Il previsto sistema delle reti fognarie urbane consente la
raccolta degli scarichi di acque chiare e scure dei singoli edifici
e il loro convogliamento nell’esistente sistema di smaltimento
delle reflue urbane – di cui fa parte la stazione di sollevamento,
da dove vengono pompate attraverso il canale di pressione
verso un canale di gravitazione lungo la Strada per Pazzugo. Le
reflue urbane nella zona del PRPC saranno servite da tre canali.
I tracciati dei canali saranno ubicati in zona di strade d’accesso
oppure lungo gli esistenti confini fondiari.
(4) Devono essere osservate le disposizioni dei seguenti
atti:
– Legge sulle acque (Gazzetta ufficiale della RS, n. 67/02,
110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1.)
– Decreto sulle condizioni di smaltimento e depurazione
delle acque reflue piovane (Bollettino ufficiale, n. 7/96, 43/97,
41/00, 35/07).
Art. 15
(energia elettrica di rete)
(1) A causa della debole rete di alimentazione, caratteristica per l'intera area più ampia, è necessario, prima di ottenere la concessione edilizia per gli edifici previsti, eseguire
uno studio sull'impatto del nuovo carico sulla rete esistente (in
seguito – lo studio). Questo studio deve essere inviato per la
revisione all’impresa Elektro Primorska, la quale deve dare la
sua conferma.
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(2) In conformità alle linee guida, come nel Piano a lungo
e a medio termine del Comune di Pirano, per l’area di Fiesso
– Pazzugo è prevista la realizzazione delle linee elettriche via
cavo, a partire dal punto perno, da cui si esegue una diramazione per il trasformatore di Santiane, fino al trasformatore di
Fiesso 1, al quale viene allacciato il nuovo trasformatore per
l’alimentazione del comprensorio del PRPC. Il corso del tracciato
dei cavi è presentato nell’allegato grafico, n.8. Concetto della regolamentazione delle opere di urbanizzazione ed energetiche.
(3) Per l’alimentazione del nuovo trasformatore nel comprensorio del PRPC viene eseguito un nuovo allacciamento di
20 kV (4xSF da 160 mm) realizzato in parte anche via cavo. Il
cavodotto di 20 kV sarà costruito con cavi standard di una canalina di 20 kV, per l'intero percorso, in linea con lo studio e la
codificazione di distribuzione di energia elettrica.
(4) Per la fornitura di elettricità all’interno della zona del
PRPC è previsto un nuovo trasformatore, costruito per la fornitura di 20/0,4 kV di tensione e la potenza nominale corrispondente,
con una piattaforma sistemata per l’accesso di camion-gru dal
peso totale di 20 t.
(5) Le reti di cavi di bassa tensione dovranno essere
eseguite in pesante realizzazione radiale, dotate di giunzioni
in armadio di allacciamento, adottando ogni accorgimento di
protezione contro gli sbalzi elettrici, mediante disconnessione
automatica dell’alimentatore.
(6) Nella progettazione di interventi nel territorio va prevista
la ristrutturazione della rete elettrica esistente, la quale essendo
obsoleta non corrisponde alle esigenze di potenza, alle prestazioni tecniche o ai requisiti di pianificazione. Nella messa in
opera vanno osservate tutte le distanze prescritte dai fabbricati e
dalle altre infrastrutture comunali, come richiesto dalle rispettive
norme tecniche.
(7) Per la documentazione di progetto devono essere considerati i seguenti disposti normativi:
– Legge energetica (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 79/99,
– Legge di modifica ed integrazione alla Legge energetica
(Gazzetta Ufficiale della RS, n. 51/04),
– Regolamento sulle condizioni generali per la fornitura
ed il consumo di energia elettrica (Gazzetta ufficiale della RS,
n. 117/02),
– Regolamento per le infrastrutture energetiche (Gazzetta
Ufficiale della RS, n. 62/03).
Art. 16
(rete idrica)
(1) L’approvvigionamento idrico per l'area meridionale è
fornito dal serbatoio d’acqua di Valletta RZ III, 1180 m3, a quota
di 124,50 m s.l.m., l'approvvigionamento idrico per le aree occidentali e settentrionali è invece garantito dal serbatoio Pazzugo
RZ, di 40 m3, a quota di 99,74 m slm.
(2) Viene costruito un acquedotto secondario lungo Il Percorso per Pazzugo di ghisa sferoidale DN 100, collegando la
rete esistente sotto pressione al serbatoio di Valletta RZ III,
di 1180 m3, a quota di 124,50 m slm. Viene costruito anche
l’acquedotto secondario lungo la strada 1 e 3 e 4 di ghisa sferoidale DN 100, collegando la rete esistente sotto pressione al
serbatoio Pazzugo RZ, di 40 m3, a quota di 99,74 m slm.
(3) L’esistente acquedotto secondario NL DN 100 lungo la
Via della Sorgente è esteso.
(4) È necessario sviluppare la progettazione concettuale
della rete idrica, mostrando gli allacciamenti ai servizi di distribuzione di rete idrica pubblica ed eseguire uno studio sulla
sicurezza antincendio nell'area, tenendo conto della condizioni
di progetto presentate dall'Acquedotto del Risano e di tutte le
leggi applicabili.
(5) I tracciati degli impianti e delle attrezzature idriche devono essere eseguiti su aree comuni. Devono essere elaborati nei
dettagli tutti gli incroci delle infrastrutture di rete e la protezione
dell’acquedotto. L’arredo verde non deve in nessun caso influire
negativamente sugli impianti di approvvigionamento idrico esistenti e/o quelli progettati. All'interno della fascia di rispetto non
si devono allestire piantagioni di arredo verde.
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(6) Gli idranti possono essere fissati sopra suolo, a condizione che non si realizzino a flangia cieca e non interferiscano
con l'utilizzo dello spazio.
(7) Il sistema di distribuzione interna deve essere realizzato
in modo che non possa avere effetto di rimbalzo nel sistema
pubblico di acqua potabile. Lo stesso vale per il sistema interno
di sicurezza antincendio, che deve essere affrontato nel quadro
della documentazione di progetto degli edifici previsti, conformemente allo studio e alle norme di sicurezza antincendio in modo
da garantire lo scambio di acqua.
(8) Non è ammesso l’allacciamento degli impianti all’interno
dell’area trattata alla rete di approvvigionamento idrico pubblico preliminarmente all’ultimazione dei lavori di costruzione,
dell’acquisizione del permesso di agibilità e del trasferimento
della gestione degli impianti di rifornimento idrico.
(9) Devono essere considerati i seguenti disposti normativi:
– Decreto sull’approvvigionamento dell’ acqua potabile
(Bollettino Ufficiale, No. 33/02).
–Regolamento Tecnico dell'Acquedotto del Risano.
Art. 17
(rete di telecomunicazione)
(1) La zona del PRPC si connette alla rete telefonica.
Come punto di connessione si utilizzano le attuali capacità di riserva sulla rete via cavo sul sito TKO Fiesso 51. La connessione
al sistema è prevista con l'installazione via cavo.
(2) La rete telefonica si esegue con l'installazione di tubi in
PVC dal pozzo cavi esistente in direzione di strade di nuova progettazione con diramazioni verso gli abbonati esistenti (e quelli
nuovi). I condotti principali saranno forniti da tubi di Ø 110 mm
di diametro, gli allacciamenti dal pozzo cavi al singolo edificio
invece da tubi di Ø 63 mm.
(3) Nel predisporre il PRPC viene presa in considerazione
la rete telefonica esistente e viene mantenuta la continuità della
fornitura abbonati.
(4) Nella fase di attuazione si prevede un trasferimento
temporaneo della rete esistente sopra suolo e la sua esecutore
via cavo nella sistemazione finale.
(5) La realizzazione di una nuova canalizzazione via cavo
per i nuovi edifici previsti e la ricostruzione dell’esistente rete
telefonica sopra suolo collocandola sotto suolo è trattata in un
piano speciale della rete di telecomunicazione.
Art. 18
(riscaldamento)
(1) Nella zona PRPC non sono previste installazioni di
gasdotto per la soluzione di fornitura di energia del GPL. Si consiglia l’utilizzo di fonti di riscaldamento ecologiche, rinnovabili, e
sostenibili: pompe di calore, collettori solari, biomasse, ecc.
(2) Gli edifici devono fornire almeno il 25 % della potenza
per il riscaldamento, ventilazione, raffreddamento e acqua potabile calda da fonti energetiche rinnovabili.
(3) Se in futuro, verrà prevista la costruzione del gasdotto,
a costruzione ultimata dello stesso, gli edifici, potranno esservi
ad esso collegati.
Art. 19
(smaltimento rifiuti)
(1) Per motivi ambientali, condizioni estetiche ed igieniche è assicurato il servizio di raccolta smaltimento dei rifiuti in
conformità alle vigente decreto comunale (Decreto sulla gestione
dei rifiuti urbani (Bollettino ufficiale, n. 18/7) e al Regolamento
sulla gestione dei rifiuti (Gazzetta Ufficiale RS, no. 84/98, 45/00,
20/01, 13/03). Nel corso dei lavori saranno prodotte risulte edili
soprattutto dei detriti non pericolosi. È necessario, tuttavia, considerare il regolamento relativo alla gestione dei rifiuti derivanti
da costruzioni Gazzetta Ufficiale della RS, n. 34/08.
(2) Presso ogni edificio deve essere rispettata un area per
gli appositi contenitori, come prescritti, o sacchetti per i rifiuti, in
conformità al programma comunale e al Decreto sulla gestione
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dei rifiuti. Inoltre, deve essere sistemato un punto di prelievo
per la raccolta differenzia ossia un’isola ecologica.
VII. ALTRE CONDIZIONI PER INTERVENTI SUL
TERRITORIO, NONCHÉ MISURE E PROVVEDIMENTI PER
LA TUTELA DELL'AMBIENTE, PRESERVAZIONE DELLA
NATURA, TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE E USO
SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI
Art. 20
(tutela del patrimonio culturale)
(1) L’area di regolamentazione è protetta da vincoli paesaggistici. È situata all’esterno dei comprensori di tutela del
patrimonio culturale KK 1.7.9. Penisola di Pirano.
(2) Nella progettazione e nella realizzazione dell’assetto
territoriale e delle strutture stesse, come nel PRPC, è necessario rispettare tutte le normative vigenti in materia.
Art. 21
(preservazione naturale)
(1) Nella zona non si rilevano ricchezze naturali o aree
protette, ovvero riserve particolari per la biodiversità.
(2) Si dovranno prendere in considerazione le disposizioni
degli articoli 35 e 36 della Legge sulla preservazione naturale
riguardanti la conservazione della biodiversità. Nella zona è
necessario conservare il più possibile gli alberi, ovvero i tratti di
foresta e di macchia sulle pendici e nei borri nonché le risorse
idriche.
(3) Si presume il maggiore impatto ambientale in concomitanza con le attività di costruzione, tuttavia lo stesso non
supererà i limiti di legge né durante l’edificazione, né con il
successivo esercizio.
(4) Nella progettazione e realizzazione dell’assetto territoriale e delle costruzioni, di cui al presente PRPC, si deve
rispettare la normativa vigente in materia.
Art. 22
(protezione dell’aria e dell’acqua)
(1) In particolare, durante la costruzione della necessità
di evitare di polvere.
(2) Durante la costruzione devono essere adottate adeguate misure per evitare la dispersione della polvere dal cantiere,
evitando percorsi di trasporto incontrollati dei materiali da costruzione dall'area del cantiere e rispettando le norme di emissione per macchine operatrici e i mezzi di trasporto utilizzati.
(3) Deve essere sistemato un adeguato drenaggio delle
falde acquifere periferiche.
(4) Nella progettazione e nella realizzazione dell’assetto
territoriale e delle costruzioni, di cui al presente PRPC, si deve
rispettare la normativa vigente in materia.
Art. 23
(tutela dal rumore)
(1) Le emissioni sonore non devono superare i limiti disposti in conformità con il Regolamento concernente i valori limite
degli indicatori del rumore ambientale (GU RS, No. 105/05).
(2) In fase di realizzazione si devono applicare le seguenti
misure:
– Limitazione temporale dei lavori nell'orario diurno
6:00–18:00.
– Uso delle attrezzature di lavoro nel cantiere e delle
macchine operatrici, in conformità alle norme di emissione di
rumore sancite per macchinari per l'edilizia in base al Regolamento di valori di emissione sonora delle macchine utilizzate
all'aperto.
(3) Nella progettazione e nella realizzazione dell’assetto
territoriale e delle costruzioni, di cui al presente PRPC, si deve
rispettare la normativa vigente in materia.
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VIII. SOLUZIONI E MISURE DI DIFESA E PROTEZIONE
CONTRO LE CALAMITÀ NATURALI E DI ALTRA ORIGINE
Art. 24
(difesa e protezione contro le calamità naturali e di altra origine,
comprese le misure antincendio)
(1) L'area non è dotata di strutture o impianti di difesa.
(2) La sicurezza antincendio deve essere garantita nel rispetto della normativa applicabile:
– Legge sulla protezione antincendio (Gazzetta Ufficiale
della Repubblica 3/07 – testo unico, 9/11.)
(3) L'intera zona d’assetto deve essere dotata di rete di
idranti in grado di fornire sufficiente alimentazione d’acqua per la
protezione antincendio.
(4) La sicurezza antincendio sarà assicurata con la realizzazione antincendio delle strutture, osservando apposite distanze tra
i confini delle particelle e tra gli edifici nonché con le necessarie
delimitazioni antincendio.
(5) Le strade di accesso saranno progettate, tra l'altro, anche
come vie d’intervento o evacuazione di persone e cose, nelle
specifiche circostanze. I percorsi di intervento e l'area riservata per
la manipolazione, dovranno essere adeguatamente consolidate,
opportunamente dimensionate secondo le caratteristiche del corrispondente veicolo e disposte senza barriere. Sulle direzioni dei
percorsi d'evacuazione decide il progettista.
(6) Il conseguimento dei livelli prescritti di sicurezza antincendio deve risultare dall’elaborato »progetto di sicurezza antincendio”.
(7) È necessario garantire la protezione contro le calamità
naturali e di altra origine in conformità con la normativa vigente:
– Legge sulla protezione contro le calamità naturali e di
altra origine (Gazzetta Ufficiale della RS, no. 51/06 – testo unico,
97/10).
(8) Le soluzioni tecniche devono tener conto del grado di
erosione e di franamento del terreno (collina ripida). Prima di
eseguire un intervento è necessario ottenere i pareri in materia
di geomeccanica e geologia, nei quali verranno determinate le
misure per prevenire l’aspetto erosivo e franoso del terreno.
I progetti di costruzione devono tenere debitamente conto
del grado di pericolosità sismica della zona e l'accelerazione di
gravita in rapporto della terra (intensità VII, g 0,100).
IX. USO TEMPORANEO DEL SUOLO
Art. 25
Fino all’avvio delle opere di edificazione dei fabbricati previsti, i lotti possono essere utilizzati con ragione dell’attuale destinazione d’uso ovvero diversamente, a condizione che ciò non pregiudichi il territorio adiacente, le finalità e lo stato di fatto dell’area
e non ostacoli gli interventi previsti.
IX. ESECUZIONE IN FASI E TOLLERANZE
Art. 26
(esecuzione in fasi)
(1) Il PRPC può essere implementato in diverse fasi, a seconda della fase di costruzione delle infrastrutture della viabilità,
dei servizi pubblici e delle infrastrutture energetiche.
(2) La costruzione degli impianti e l’allestimento dell’arredo
devono essere realizzati come un insieme circoscritto e definitivamente sistemato nell’ambito delle altezze definite, con tutte le
appartenenti infrastrutture della viabilità, dei servizi pubblici ed
energetici, incluse le necessarie misure di tutela dell'ambiente e
di protezione antincendio.
Art. 27
(tolleranze consentite)
(1) Le quote di elevazione dei tetti, dei pianterreni e degli
scantinati dei singoli fabbricati sono espresse quali quote di altezza massima assoluta. Sono ammissibili le variazioni verso il basso
e cioè fino a –1 m e verso l’alto e cioè fino a + 0,50 m in ragione di
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adattamento alla quota di terreno. Se la quota del piano terra o
del seminterrato subisce un cambiamento, deve assolutamente
cambiare anche la quota del tetto per la medesima altezza, non
deve cambiare pero l’altezza massima lorda del piano (3,5 m)
e del seminterrato (3,3 m). Sopra le quote di altezza assoluta si
possono tuttavia elevare singoli manufatti o elementi infrastrutturali minori (canali di ventilazione, antenne, camini, pannelli solari,
ecc.). Questa disposizione si applica, in modo opportuno anche
nel caso di quote di altezza assoluta dei muri di sostegno delle
terrazze con i parcheggi sottostanti.
(2) Le dimensioni orizzontali dei fabbricati sono delimitate
dai confini delle opere edili, vi sono ammissibili però le seguenti
variazioni:
– variazioni delle dimensioni del piano terra entro i limiti
dell’area di costruzione di –1,0 m
– variazioni delle dimensioni della parte visibile non interrata
dello scantinato, entro i limiti dell’area di costruzione di –1,0 m
– variazioni delle dimensioni della parte invisibile -interrata
dello scantinato, non hanno limiti.
(3) È ammessa la trasformazione delle superfici esterne, con osservanza di tutte le pertinenti condizioni fissate dal
decreto. La forma e le dimensioni delle piscine si adeguano al
paesaggio, tuttavia la superficie delle piscine non deve essere
superiore a 50 mq.
(4) In tutti i lotti fabbricabili è ammessa anche un diversa organizzazione dei parcheggi, come dimostrato in questo PRPC.
(5) In tutte le particelle costruibili è possibile tracciare anche
una diversa collocazione dei muri di contenimento, muri e scale
esterne, rispetto a come mostrato in questo PRPC, tenendo
conto di tutte le condizioni stabilite da questo PRPC, ad eccezione dei muri di sostegno frontalieri, definiti dal confine dell’area
di costruzione, indicati nella cartografia del PRPC (vedi nella
leggenda: bordi edili speciali – muri di contenimento).
(6) Per regolare i rapporti legali e patrimoniali e per realizzare le opere infrastrutturali e viarie è possibile uno scostamento
orizzontale degli edifici.
Art. 28
(deroghe alle norme di costruzione delle infrastrutture)
(1) Nella realizzazione del piano regolatore particolareggiato comunale sono ammesse varianti dei percorsi delle
opere di urbanizzazione e della sistemazione del traffico indicati (anche fuori della zona di regolamentazione), ove trattasi dell’implementazione dello stato tavolare alla situazione sul
territorio, di adeguamento alla pianificazione di edifici e alla
costruzione dei piani interrati, dell’individuazione di soluzioni
tecniche più consone dal punto di vista del design, della tecnica
dei trasporti, delle aree verdi ed in ottica ambientale. Le stesse
però non devono compromettere le condizioni spaziali ed ambientali, né ostacolare o pregiudicare la futura regolamentazione,
tenendo conto delle norme applicabili per tali reti ed impianti.
Alle stesse condizioni, al fine di migliorare lo stato delle opere
di urbanizzazione è possibile realizzare ulteriori accorgimenti
impiantistici e reti sotterranee.
(2) Sono ammesse varianti in relazione all’adeguamento
della pianificazione stradale e degli incroci nei punti di contatto
con i piani urbanistici attuativi delle zone contermini.
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(2) Le opere di scavo sono soggette a regole specifiche
per la movimentazione di terra fertile. Il materiale di scavo deve
essere utilizzato per i terrapieni, lo spianamento del terreno e le
sistemazioni esterne. Altri inerti da scavi devono essere trattati
e depositati conformemente alle disposizioni di legge vigenti. È
obbligatorio l’interramento del piano scantinato come risulta nella
cartografia del PRPC.
(3) Durante l'attività di edificazione è necessario consentire
lo svolgimento quanto più indisturbato delle funzioni in capo agli
edifici e terreni adiacenti, condizione da garantirsi mediante il
piano di organizzazione dei cantieri edili. Contestualmente, è necessario adottare apposite misure contro l’eccessiva formazione
di polveri, l’inquinamento acustico ed i carichi vibratori. Al fine
di garantire il minimo impatto sulle condizioni di vita nella zona
(trattandosi in particolare di rumori, polveri e vibrazioni) nei piani
per la selezione delle tecnologie e l’organizzazione del cantiere
edile è necessario analizzare dettagliatamente le soluzioni tecniche e le modalità di attuazione delle opere edili.
XII. PROGRAMMA DI URBANIZZAZIONE
DEI TERRENI EDIFICABILI
Art. 30
(programma di urbanizzazione)
Le opere di urbanizzazione delle aree fabbricabili nella zona del PRPC “Pazzugo Est” verranno realizzate in base
al “Programma di urbanizzazione delle aree fabbricabili”, che
sarà elaborato in secondo tempo, in seguito all’acquisizione dei
progetti concettuali per le infrastrutture pubbliche di rilevanza
economica e per le infrastrutture viarie.
XIII. COSTRUZIONE DI SEMPLICI MANUFATTI EDILIZI
Art. 31
(semplici manufatti edilizi)
(1) Nella zona del PRPC è consentita la costruzione di
semplici manufatti edilizi per proprie necessità ad eccezione
dell’edificio di un piano al piano terra. La costruzione di semplici manufatti edilizi è ammessa solamente nel perimetro delle
particelle costruibili e si esegue conformemente alle leggi ed ai
regolamenti vigenti,.
(2) Le semplici strutture edilizie si possono collocare in
osservanza del regime prescritto di tutela, di protezione e di
sicurezza del traffico.
XIV. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 32
(1) Con l’approvazione del presente decreto, nella zona
regolamentata dal PRPC sono abrogate le disposizioni deL
Decreto di modifica al Piano particolareggiato Fiesso – Pazzugo
(Bollettino ufficiale PN 36/02).
(2) Il presente Decreto non può subire ulteriori modifiche
e integrazioni fino a che non sia approvato il Piano Regolatore
Generale del Comune di Pirano.

XI. ALTRE CONDIZIONI E REQUISITI PER L’ATTUAZIONE
DEL PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO
COMUNALE

Art. 33
Il PRPC è esposto in libera e costante visione del pubblico
presso il competente organo: l’Unità amministrativa a Lucia.

Art. 29
(obblighi dei committenti e degli esecutori nell’attuazione
dell’atto urbanistico)
(1) Il committente e l'appaltatore, in aggiunta alle prescrizioni generali, devono osservare la norma secondo cui la progettazione e l'attuazione di interventi devono essere effettuati in modo
da recare il minimo disturbo, mantenendo o anche migliorando
le condizioni tecniche di edificazione, la sicurezza dei trasporti e
le condizioni ambientali.

Art. 34
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della R.S.
N. 3505-12/2009
Pirano, 4 ottobre 2011
Il Sindaco del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.
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Tabella No. 1: TABELLA DELLE QUOTE DI ELEVAZIONE, DELLA DIVISIONE IN PIANI E DELLE ALTEZZE DEGLI EDIFICI
EDIFICIO
RESIDENZIALE No.

DIVISIONE IN PIANI

Quota di elevazione
DEL PIANO
SEMINTERRATO
(m s.l.m.)

Quota di elevazione
DEL PIANO TERRA
(m s.l.m.)

Quota di elevazione
DEL TETTO
(m s.l.m.)

EDIFICI NUOVI

1

K+P

81,20

84,50

88,00

2

K+P

74,40

77,70

81,20

3

K+P

67,90

71,20

74,70

4

K+P

77,20

80,50

84,00

5

K+P

69,10

72,40

75,90

6

K+P

77,00

80,30

83,80

7

K+P

69,20

72,50

76,00

8

P

senza seminterrato

81,33

84,83

9

K+P

70,20

73,50

77,00

10

P

senza seminterrato

73,50

77,00

11

K+P

74,10

77,40

80,90

12

K+P

77,70

81,00

84,50

13

K+P

74,70

78,00

81,50

14

P

senza seminterrato

72,60

76,10

15

K+P

67,40

70,70

74,20

16

K+P

62,50

65,80

69,30

17

K+P

73,50

76,80

80,30

18

K+P

67,70

71,00

74,50

19

K+P

63,88

67,18

70,68

20

K+P

70,60

73,90

77,40

21

K+P

67,98

71,28

74,78

22

K+P

62,90

66,20

69,70

23

P

senza seminterrato

63,70

67,20

24

K+P

62,25

65,45

68,95

25

K+P

61,50

64,80

68,30

26

P

senza seminterrato

56,70

60,20

27

P

senza seminterrato

57,33

60,83

28

K+P

38,50

41,80

45,30

29

K+P

31,00

34,30

37,80

30

P

senza seminterrato

23,30

26,80

31

K+P

49,36

52,66

56,16

32

P

39,20

42,70
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ŠMARJEŠKE TOPLICE
3941.

Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega
dobra

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice
(Uradni list RS, št. 21/07, 33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 9. redni seji dne 27. 9. 2011 sprejel

SKLEP
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
I.
Vzpostavi se status javnega dobra na nepremičnini, parceli št. 1719/7, k.o. Bela Cerkev.
II.
Pri nepremičnini iz prve točke tega sklepa se vknjiži
lastninska pravica na ime Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice, matična številka 2241161,
z zaznambo, da je nepremičnina grajeno javno dobro.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0009/2011
Šmarjeta, dne 27. septembra 2011
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

ZAGORJE OB SAVI
3942.

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Košenina na Izlakah

Na podlagi 60. člena Zakona prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07), Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Košenina na Izlakah
(Uradni list RS, št. 74/11) in 30. člena Statuta Občine Zagorje
ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – UPB) je župan Občine Zagorje ob Savi sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Košenina na Izlakah
1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Košenina na Izlakah (besedilo odloka,
povzetek za javnost in projekt št. 336-11, ki ga je izdelalo podjetje Genius Loci, Inštitut za arhitekturo in urbanizem, d.o.o.,
Dunajska 158, Ljubljana).
2. člen
Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Košenina na Izlakah bo javno razgrnjen v mansardi upravne
zgradbe Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob
Savi in na sedežu KS Izlake, Izlake 3, Izlake, v času uradnih ur.
Javna razgrnitev bo trajala od 21. novembra do 5. decembra 2011,
to je 15 dni, saj se spremembe in dopolnitve nanašajo samo na
posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov,
zato se trajanje javne razgrnitve lahko skrajša na 15 dni.
3. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava,
ki bo v sredo dne 30. novembra 2011 ob 16. uri na sedežu KS
Izlake, Izlake 3, Izlake.
4. člen
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjen
dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
za območje Košenina na Izlakah podajo pripombe in predloge vsi zainteresirani. Pripombe in predlogi se lahko podajo
pisno kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne
razgrnitve ter pisno na naslov Občine Zagorje ob Savi, Cesta
9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi. Ustno se lahko pripombe
in predlogi podajo na javni obravnavi.
5. člen
Občane se o javni razgrnitvi obvesti najmanj 7 dni pred
začetkom javne razgrnitve, na krajevno običajen način. Ta sklep
se objavi na spletni strani Občine Zagorje ob Savi in v Uradnem
listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 352-6/94
Zagorje ob Savi, dne 8. novembra 2011
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.
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VLADA
3943.

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, 77/11 in 87/11) se v
1. členu:
– v točki 1.3 znesek »462,4600« nadomesti z zneskom
»475,7300«,
– v točki 1.4 znesek »462,4600« nadomesti z zneskom
»475,7300«,
– v točki 2.1 znesek »353,4900« nadomesti z zneskom
»345,2800« in
– v točki 2.2 znesek »75,8200« nadomesti z zneskom
»70,7300«.
2. člen
Ta uredba začne veljati 15. novembra 2011.
Št. 00712-71/2011
Ljubljana, dne 14. novembra 2011
EVA 2011-1611-0173
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

POPRAVKI
3944.

Popravek Pravilnika o spremembi Pravilnika
o omejevanju uporabe določenih nevarnih
snovi v električni in elektronski opremi

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem
listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/10 – ZUKN) dajem

POPRAVEK
Pravilnika o spremembi Pravilnika o omejevanju
uporabe določenih nevarnih snovi v električni
in elektronski opremi
V Pravilniku o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 86/11 z dne 28. 10. 2011,
se številka EVA pravilno glasi: »EVA 2011-2711-0055«.
Št. 0070-115/2011
Ljubljana, dne 7. novembra 2011
Dorjan Marušič l.r.
Minister
za zdravje
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VSEBINA
3911.
3912.
3913.
3914.

3915.
3943.

3916.
3917.
3918.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora
(ZOPNI)
Zakon o dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1E)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega
zakonika (KZ-1B)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
kazenskem postopku (ZKP-K)

11817
11825

VLADA

Uredba o rudarski koncesnini in sredstvih za sanacijo
11854
Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska
trošarine za energente
11927

3921.
3922.
3923.

MINISTRSTVA

Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov
po zakonu o davkih občanov za leto 2012
11866
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o registraciji istospolnih partnerskih skupnosti
11867
Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen
11867

Odlok o javni razsvetljavi v Občini Ajdovščina
Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Ajdovščina
Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda
Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo
Sklep o spremembi Sklepa o potrditvi cenika uporabe tržnih prostorov in sejmišča ter najema inventarja za prodajo na tržnici

DRAVOGRAD

3925.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Kozje za leto
2011
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
glasila Občine Kozje
Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Kozje za programsko obdobje
2007–2013
Sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine v splošni
rabi

3928.

3929.

3932.
3933.

11876
11878

3938.
3939.

11880
11880

11882
11882

11899

11902
11902
11902

PIRAN

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Vzhodni Pacug
11910

3941.

Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega
dobra
11926

3942.

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Košenina
na Izlakah
11926

3944.

Popravek Pravilnika o spremembi Pravilnika
o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v
električni in elektronski opremi
11927

11881
11882

NOVO MESTO

Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne
občine Novo Mesto za leto 2011
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
preoblikovanju javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vzgojno-varstvena organizacija Novo mesto
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda
Vrtec Pedenjped
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ureditvenem načrtu za športno-rekreacijski park
Portoval

3940.

KOZJE

11880

METLIKA

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o poimenovanju ulic, cest in trgov v mestu Metlika
11888

MORAVSKE TOPLICE

11873
11876

LOG - DRAGOMER

3935. Pravilnik o štipendiranju v Občini Moravske Toplice
11898

3937.

AJDOVŠČINA

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

3927.

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za ureditev območja Športnega parka Log
11884
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za ureditev območja ob Dragomerški cesti
11885
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L2 – Log
11887

3936.

3924.

3926.

3931.

3934.

OBČINE
3919.
3920.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2011
11883

11826
11840

LITIJA

3930.

ŠMARJEŠKE TOPLICE

ZAGORJE OB SAVI

POPRAVKI
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