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Kazenski zakonik (KZ-1-UPB2) (uradno
prečiščeno besedilo)

Na podlagi drugega odstavka 153. člena Poslovnika državnega zbora in sklepa Državnega zbora z dne 18. 10. 2011 je
Državni zbor na seji dne 14. 6. 2012 potrdil uradno prečiščeno
besedilo Kazenskega zakonika, ki obsega:
– Kazenski zakonik – KZ-1 (Uradni list RS, št. 55/08 z
dne 4. 6. 2008),
– Popravek Kazenskega zakonika – KZ-1 (Uradni list RS,
št. 66/08 z dne 1. 7. 2008),
– Zakon o spremembi Kazenskega zakonika – KZ-1A
(Uradni list RS, št. 39/09 z dne 26. 5. 2009) in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika – KZ-1B (Uradni list RS, št. 91/11 z dne 14. 11. 2011).
Št. 713-01/12-8/2
Ljubljana, dne 14. junija 2012
EPA 334-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

KAZENSKI ZAKONIK
uradno prečiščeno besedilo
(KZ-1-UPB2)
SPLOŠNI DEL
Prvo poglavje
TEMELJNE DOLOČBE
Uveljavljanje kazenske odgovornosti
1. člen
(1) Kazenska odgovornost v Republiki Sloveniji se sme
uveljavljati ob spoštovanju ustavno zagotovljenih človekovih
pravic in temeljnih svoboščin v demokratični ureditvi ter na
načelih pravne države.
(2) Po tem zakoniku se kazenska odgovornost uveljavi s
kaznovanjem polnoletnih oseb zaradi storjenih kaznivih dejanj
na podlagi ugotovljene krivde.
(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.

Leto XXII

Ni kaznivega dejanja in kazni brez zakona
2. člen
Nikomur ne sme biti izrečena kazen ali druga kazenska
sankcija za dejanje, ki ga zakon ni določil kot kaznivo dejanje,
še preden je bilo storjeno, in za katero ni bila z zakonom predpisana kazen ali druga kazenska sankcija.
Sistem kazenskih sankcij
3. člen
(1) Kazenske sankcije so: kazni, opozorilne sankcije in
varnostni ukrepi.
(2) Za kaznivo dejanje je v zakonu vedno predpisana
kazen, ki se izreče storilki oziroma storilcu (v nadaljnjem besedilu: storilec) v sorazmerju s težo dejanja in njegovo krivdo. Ob
pogojih, določenih v splošnem delu tega zakonika, se storilcu
smejo izreči namesto kazni opozorilne sankcije in poleg kazni
ali opozorilne sankcije še varnostni ukrepi.
(3) Ob pogojih, določenih s tem zakonikom, se storilcu
zaradi storjenega kaznivega dejanja izrečeta tudi odvzem premoženjske koristi in objava sodbe.
(4) Kadar predpisi določajo, naj se zaradi same obsodbe
za kaznivo dejanje obsojenki oziroma obsojencu (v nadaljnjem
besedilu: obsojenec) poleg izrečenih kazenskih sankcij odvzamejo ali omejijo kakšne pravice, velja tudi za take pravne
posledice prepoved iz prejšnjega člena.
(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.
Drugo poglavje
VELJAVNOST KAZENSKEGA ZAKONIKA
1. Osebna veljavnost
Enaka veljavnost kazenskega zakona
4. člen
(1) Če v tem zakoniku ni izjemoma drugače določeno,
velja kazenski zakonik enako za vse polnoletne osebe, ne
glede na to, ali so državljanke oziroma državljani (v nadaljnjem
besedilu: državljan) Republike Slovenije ali tujke oziroma tujci
(v nadaljnjem besedilu: tujec).
(2) Kazenskopravna določba, ki se izjemoma nanaša le
na državljane Republike Slovenije, se ne uporabi za državljane
drugih držav članic Evropske unije in druge tujce.
(3) Če kazenskopravna določba izjemoma velja samo za
tujce, je v njej tudi lahko določeno, kdaj se državljani drugih
držav članic Evropske unije ne štejejo za tujce.
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Posebna osebna veljavnost
5. člen
(1) Če je v zakonu določeno, da se za kaznivo dejanje
kaznujejo le osebe s posebnimi lastnostmi, pravicami ali položajem, velja kazenski zakon enako za vse te osebe.
(2) Posebni kazenski zakoni določajo kazensko odgovornost mladoletnic oziroma mladoletnikov (v nadaljnjem besedilu:
mladoletnik) in pravnih oseb.
(3) V posebnem zakonu, ki določa kazensko odgovornost
mladoletnikov, je lahko tudi določeno, da se osebam, ki so bile
ob storitvi kaznivega dejanja že polnoletne, vendar še niso bile
stare enaindvajset let (mlajše polnoletnice oziroma mlajši polnoletniki), smejo namesto kazni glede na njihovo osebnostno
razvitost izreči kazenske sankcije za mladoletnike.
Izključitev osebne veljavnosti
6. člen
(1) Kazenski zakon se ne uporabi za dejanja oseb, katerih
kazenska odgovornost je izključena zaradi imunitete po določbah ustave ali pravilih mednarodnega prava.
(2) Kadar je v zakonu določeno, da se storilec preganja
za kaznivo dejanje na predlog ali na zasebno tožbo, se taka
določba ne uporabi proti osebi, zoper katero oškodovanka oziroma oškodovanec (v nadaljnjem besedilu: oškodovanec) ni dal
predloga ali ni vložil zasebne tožbe ali jo je umaknil.
2. Časovna veljavnost
Uporaba poznejšega, za storilca milejšega zakona
7. člen
(1) Za storilca kaznivega dejanja se uporablja zakon, ki je
veljal ob storitvi kaznivega dejanja.
(2) Če se po storitvi kaznivega dejanja zakon spremeni
(enkrat ali večkrat), se uporablja zakon, ki je milejši za storilca.
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.
Sočasna veljavnost splošnega dela tega zakonika
in drugih kazenskih zakonov
9. člen
(1) Določbe splošnega dela tega zakonika se uporabljajo
tudi za kazniva dejanja, določena z drugimi zakoni ali ratificiranimi in objavljenimi mednarodnimi pogodbami ali akti Evropske
unije, razen če s temi akti ni določeno drugače.
(2) Če zakoni, ki določajo kazensko odgovornost za mladoletnike, pravne osebe ali druge posebne vrste storilcev ali
dejanj (posebni kazenski zakoni), v splošnih določbah omenjajo
sočasno uporabo splošnega dela tega zakonika, se uporabi
zadnji veljavni zakonik.
3. Krajevna veljavnost
Veljavnost kazenskega zakonika Republike Slovenije
za vsakogar, ki stori kaznivo dejanje na njenem ozemlju
10. člen
(1) Kazenski zakon Republike Slovenije velja za vsakogar, ki stori kaznivo dejanje na ozemlju Republike Slovenije.
(2) Kazenski zakon Republike Slovenije velja tudi za vsakogar, ki stori kaznivo dejanje na domačem plovilu, ne glede
na to, kje je bilo plovilo ob storitvi dejanja.
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(3) Kazenski zakon Republike Slovenije velja tudi za vsakogar, ki stori kaznivo dejanje na domačem civilnem zrakoplovu
med poletom ali na državnem zrakoplovu, ne glede na to, kje
je bil zrakoplov ob storitvi dejanja.
Veljavnost kazenskega zakonika Republike Slovenije
za nekatera kazniva dejanja, storjena v tujini
11. člen
Kazenski zakon Republike Slovenije velja za vsakogar,
ki stori v tujini
– kaznivo dejanje iz 243. člena tega zakonika in kazniva
dejanja iz 332., 333. in 334. člena tega zakonika, če so storjena
v zaščitni ekološki coni ali epikontinentalnem pasu Republike
Slovenije, ter
– kazniva dejanja iz 108. člena in 348. do 360. člena tega
zakonika.
Veljavnost kazenskega zakona Republike Slovenije za
državljana Republike Slovenije, ki stori kaznivo dejanje v tujini
12. člen
Kazenski zakon Republike Slovenije velja za državljana
Republike Slovenije, tudi če stori v tujini kakšno drugo kaznivo
dejanje poleg kaznivih dejanj, naštetih v prejšnjem členu.
Veljavnost kazenskega zakona Republike Slovenije za tujca,
ki stori kaznivo dejanje v tujini
13. člen
(1) Kazenski zakon Republike Slovenije velja tudi za
tujca, ki stori zunaj Republike Slovenije, proti njej ali njenemu
državljanu kaznivo dejanje, čeprav to niso kazniva dejanja iz
11. člena tega zakonika.
(2) Kazenski zakon Republike Slovenije velja tudi za tujca,
ki stori proti tuji državi ali proti tujcu v tujini kaznivo dejanje, če
se zaloti na ozemlju Republike Slovenije, pa se ne izroči tuji
državi. V takem primeru sodišče ne sme izreči hujše kazni od
tiste, ki je predpisana z zakonom države, v kateri je bilo kaznivo
dejanje storjeno.
(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.
Posebni pogoji za pregon
14. člen
(1) Če se je v primerih iz 10. člena in prve alineje 11. člena
tega zakonika kazenski postopek začel ali se je končal v tujini,
se storilec preganja v Republiki Sloveniji z dovoljenjem ministrice oziroma ministra (v nadaljnjem besedilu: minister) za
pravosodje z opozorilom, pod kakšnimi pogoji se s pregonom
ne krši prepoved ponovnega sojenja v isti zadevi.
(2) V primerih iz 12. člena ter prvega in drugega odstavka
13. člena tega zakonika se storilec ne preganja:
1) če je kazen, za katero je bil v tujini obsojen, popolnoma
prestal ali je bilo skladno z mednarodno pogodbo določeno, da
bo v tujini izrečeno kazen prestal v Republiki Sloveniji;
2) če je bil v tujini s pravnomočno sodbo oproščen ali mu
je bila kazen odpuščena ali je izvršitev kazni zastarala;
3) če se kaznivo dejanje po tujem zakonu preganja na
zahtevo oškodovanca, taka zahteva pa ni bila vložena oziroma
je bila umaknjena.
(3) V primerih iz 12. člena ter prvega in drugega odstavka
13. člena tega zakonika se storilec preganja samo, če je dejanje kaznivo tudi po zakonu države, v kateri je bilo storjeno.
(4) Če v primeru iz 12. člena tega zakonika dejanje po
zakonu države, v kateri je bilo storjeno, ni kaznivo, je pa to
dejanje, storjeno proti Republiki Sloveniji ali njenemu državlja-
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nu, se sme storilec preganjati samo z dovoljenjem ministra za
pravosodje.
(5) V vseh drugih primerih razen primerov iz druge alineje
11. člena, tretjega odstavka 13. člena in četrtega odstavka tega
člena tega zakonika, ko je dejanje storjeno v tujini, pa v državi,
v kateri je bilo storjeno, ni kaznivo, se storilec sme preganjati
z dovoljenjem ministra za pravosodje, če je dejanje takrat, ko
je bilo storjeno, veljalo za kaznivo dejanje po splošnih pravnih
načelih, ki jih priznava mednarodna skupnost.
(6) V primeru iz 10. člena tega zakonika se sme ob pogojih, določenih z zakonom, pregon tujca odstopiti tuji državi.
(7) V primerih iz tretjega odstavka 13. člena tega zakonika se storilec preganja samo z dovoljenjem ministra za
pravosodje.
Vštevanje odvzete prostosti v tujini
15. člen
V tujini odrejeni pripor in vsak odvzem prostosti med
izročitvenim postopkom se vštejeta v kazen iz obsodbe pred
domačim sodiščem, enako pa se vanjo všteje tudi že prestana
kazen iz sodbe tujega sodišča, če se zanjo izve pozneje. Če
kazni nista iste vrste, sodišče presodi, kako naj se všteje. Če
je prestal obsojenec skupaj več kazni, kot mu je bila izrečena
v obsodbi pred domačim sodiščem, se v presežku šteje za
neupravičeno obsojenega.
Tretje poglavje
SPLOŠNE DOLOČBE O KAZNIVEM DEJANJU
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Storilec in sostorilec
20. člen
(1) Storilec kaznivega dejanja je vsak, ki ga stori osebno ali
z izrabljanjem in vodenjem ravnanj drugega (posredni storilec).
(2) Storilec kaznivega dejanja je tudi vsak, ki skupaj z
drugim stori kaznivo dejanje, tako da zavestno sodeluje pri
storitvi ali kako drugače odločilno prispeva k storitvi (sostorilka
oziroma sostorilec (v nadaljnjem besedilu: sostorilec)).
Omejitve kazenske odgovornosti glede na starost storilcev
21. člen
Kdor je storil protipravno dejanje, ko še ni bil star štirinajst
let (otrok), ne more biti storilec kaznivega dejanja.
Silobran
22. člen
(1) Dejanje, ki je storjeno v silobranu, ni protipravno.
(2) Silobran je obramba, ki je nujno potrebna, da storilec
odvrne od sebe ali koga drugega istočasen protipraven napad.
(3) Storilec, ki je prekoračil meje silobrana, se sme kaznovati mileje; če je prekoračil silobran zaradi močne razdraženosti
ali prestrašenosti, povzročene z napadom, se mu sme kazen
tudi odpustiti.
Prisiljenost

1. Kaznivo dejanje in storilec

23. člen
Dejanje, ki je bilo storjeno pod vplivom sile, ki se ji storilec
ni mogel upreti, ni kaznivo dejanje.

Kaznivo dejanje

2. Krivda in kaznivost storilcev

16. člen
Kaznivo dejanje je človekovo protipravno ravnanje, ki
ga zakon zaradi nujnega varstva pravnih vrednot določa kot
kaznivo dejanje in hkrati določa njegove znake ter kazen za
krivega storilca.

Krivda

Način storitve kaznivega dejanja
17. člen
(1) Kaznivo dejanje je lahko storjeno s storitvijo ali opustitvijo.
(2) Kaznivo dejanje je lahko storjeno z opustitvijo samo,
če je storilec opustil dejanje, ki bi ga moral storiti.
(3) Z opustitvijo je lahko storjeno tudi kaznivo dejanje, ki
ga zakon ne določa kot opustitveno kaznivo dejanje, če storilec
ne prepreči prepovedane posledice. V takem primeru se storilec kaznuje za opustitev samo, če je moral preprečiti nastanek
prepovedane posledice in če je opustitev za nastanek take
posledice enakega pomena kot storitev.
Čas storitve kaznivega dejanja
18. člen
Kaznivo dejanje je storjeno takrat, ko je storilec delal ali bi
moral delati, ne glede na to, kdaj nastane posledica.
Kraj storitve kaznivega dejanja
19. člen
(1) Kaznivo dejanje je storjeno na kraju, na katerem je
storilec delal ali bi moral delati, kakor tudi na kraju, na katerem
je nastala prepovedana posledica.
(2) Za poskus kaznivega dejanja se šteje, da je bilo storjeno na kraju, na katerem je storilec delal, kakor tudi na kraju, na
katerem naj bi po njegovem naklepu nastala ali bi lahko nastala
prepovedana posledica.

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.
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).
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
ni zavedal, da lahko stori dejanje, pa bi se bil po okoliščinah
in po svojih osebnih lastnostih tega moral in mogel zavedati
(nezavestna malomarnost).
Kaznivost malomarnosti
27. člen
(1) Za kaznivo dejanje, storjeno iz malomarnosti, se storilec kaznuje samo, če zakon tako določa.
(2) Sodišče sme storilcu, ki je storil kaznivo dejanje iz
malomarnosti, odpustiti kazen, če posledice dejanja storilca
toliko prizadevajo, da kaznovanje v takem primeru očitno ne
bi bilo upravičeno.
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Odgovornost za hujšo posledico
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28. člen
Če je iz kaznivega dejanja nastala hujša posledica, za
katero predpisuje zakon hujšo kazen, se sme ta kazen izreči,
če je storilec glede na to posledico ravnal malomarno.

(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.

Neprištevnost

Izključitev kaznivosti

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.

33. člen
(1) Z zakonom se lahko določi, da se zaradi osebnih
razmerij, lastnosti ali posebnih okoliščin storilec protipravnega
dejanja ne kaznuje.
(2) Izključitev pregona zaradi nekaznivosti ni ovira, da
se za storjeno dejanje zoper storilca ne uveljavi drugačna
pravna odgovornost.

Dejanska zmota
30. člen
(1) Kdor v dejanski zmoti stori dejanje, ki ga zakon
določa kot naklepno kaznivo dejanje, ni kriv.
(2) Kaznivo dejanje je storjeno v dejanski zmoti, če se
storilec ob storitvi ni zavedal okoliščin, ki jih zakon določa
kot znake kaznivega dejanja, ali je zmotno mislil, da so okoliščine take, da bi bilo dejanje dopustno.
(3) Za kaznivo dejanje, ki se stori iz malomarnosti,
krivda storilca ne more biti izključena, če je bil v zmoti glede
okoliščin, ki bi se jih v mejah potrebne pazljivosti moral in
mogel zavedati.
Pravna zmota
31. člen
(1) Storilec kaznivega dejanja, ki iz upravičenih razlogov ni vedel, da je to dejanje v nasprotju s pravom, ni kriv.
(2) Ni upravičenih razlogov iz prvega odstavka tega
člena, če storilec ni vedel za pravna pravila, s katerimi bi
se lahko seznanil pod enakimi pogoji kot drugi v širšem njegovem okolju ali pa je moral glede na svoje delo, vlogo ali
siceršnji položaj poznati posebna pravna pravila.
(3) Če je storilec storil kaznivo dejanje v pravni zmoti,
ki bi se ji lahko izognil, se sme kaznovati mileje.
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.

3. Poskus kaznivega dejanja
Poskus
34. člen
(1) Kdor je naklepno kaznivo dejanje začel, pa ga ni
dokončal, se kaznuje za poskus, če je to kaznivo dejanje,
za katero se smejo po zakonu izreči tri leta zapora ali hujša
kazen; za poskus drugih kaznivih dejanj pa samo, če zakon
izrecno predpisuje, da je kazniv tudi poskus.
(2) Storilec se kaznuje za poskus v mejah kazni, predpisane za kaznivo dejanje, lahko pa tudi mileje.
Neprimeren poskus
35. člen
Storilcu, ki poskuša storiti kaznivo dejanje z neprimernim
sredstvom ali proti neprimernemu predmetu, se sme odpustiti
kazen.
Prostovoljni odstop
36. člen
(1) Storilcu, ki je poskušal storiti kaznivo dejanje, pa je
prostovoljno odstopil od njegove storitve, se sme odpustiti
kazen.
(2) Če storilec prostovoljno odstopi od storitve kaznivega
dejanja, se kaznuje za tista dejanja, ki pomenijo kakšno drugo
samostojno kaznivo dejanje.
(3) Storilcu se sme odpustiti kazen, če si je iskreno in
primerno prizadeval preprečiti posledico, tudi če ta potem ni
nastala iz drugega razloga.
4. Udeležba pri kaznivem dejanju
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.
Napeljevanje
37. člen
(1) Kdor drugega naklepoma napelje, da stori kaznivo
dejanje, se kaznuje, kakor da bi ga storil sam.
(2) Kdor drugega naklepoma napeljuje k storitvi kaznivega dejanja, za katero se sme po zakonu izreči tri leta zapora
ali hujša kazen, se kaznuje kakor za poskus kaznivega dejanja, tudi če ni bilo poskusa storitve dejanja.
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Pomoč
38. člen
(1) Kdor naklepoma pomaga storilcu pri naklepnem kaznivem dejanju, se kaznuje, kakor da bi ga sam storil, sme pa
se kaznovati tudi mileje.
(2) Kot pomoč pri storitvi kaznivega dejanja se šteje zlasti: če da kdo storilcu nasvet ali navodila, kako naj stori kaznivo dejanje, če mu da na razpolago sredstva ali odstrani ovire
za storitev, če vnaprej obljubi, da bo prikril kaznivo dejanje,
storilca, sredstva, s katerimi bo kaznivo dejanje storjeno, sledi
kaznivega dejanja, predmete, nastale s kaznivim dejanjem ali
premoženjsko korist, pridobljeno s kaznivim dejanjem.
Kaznovanje napeljevalca in pomagača za poskus
39. člen
Če ostane kaznivo dejanje pri poskusu, se napeljevalka
oziroma napeljevalec (v nadaljnjem besedilu: napeljevalec) in
pomagačka oziroma pomagač (v nadaljnjem besedilu: pomagač) kaznujeta kakor za poskus.
Meje kaznivosti storilcev in udeležencev
40. člen
(1) Storilec in sostorilec se kaznujeta za kazniva dejanja
v mejah svojega naklepa ali malomarnosti, napeljevalec in
pomagač pa v mejah njunega naklepa.
(2) Napeljevalcu ali pomagaču se sme odpustiti kazen,
če je prostovoljno preprečil kaznivo dejanje.
(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.
(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.
Odgovornost članov in vodij hudodelske združbe
41. člen
(1) S hujšo kaznijo, predpisano za kaznivo dejanje, storjeno v hudodelski združbi, se kaznuje članica oziroma član
(v nadaljnjem besedilu: član) združbe najmanj treh oseb, če
stori kaznivo dejanje zaradi izvedbe hudodelskega načrta te
združbe v povezavi z najmanj še enim članom kot sostorilcem
ali udeležencem.
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena se enako
kot storilec kaznuje tudi vodja združbe, ki je vodil izvedbo hudodelskega načrta ali razpolagal s protipravno premoženjsko
koristjo te združbe ob storitvi kaznivega dejanja, izhajajočega
iz tega hudodelskega načrta, ne glede na to, ali je pri njegovi
izvedbi neposredno sodeloval kot storilec ali udeleženec po
20. ali 37. in 38. členu tega zakonika.
5. Kaznivost pravnih oseb
Odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja
42. člen
(1) Kazenska odgovornost se uveljavi zoper pravno osebo za kaznivo dejanje, ki ga je storilec storil v imenu, na račun
ali v korist pravne osebe in je v zakonu, ki ureja odgovornost
pravnih oseb za kazniva dejanja navedeno, da je pravna
oseba zanj odgovorna.
(2) Kazenska odgovornost pravnih oseb ne izključuje
odgovornosti fizičnih oseb kot storilcev, napeljevalcev ali pomagačev pri istem kaznivem dejanju.
(3) Zakon, ki ureja odgovornost pravnih oseb za kazniva
dejanja, določa pogoje za kazensko odgovornost pravnih
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oseb, kazni, opozorilne sankcije oziroma varnostne ukrepe
ter pravne posledice obsodbe za pravne osebe.
Četrto poglavje
KAZNI
1. Vrste kazni in pogoji za njihovo izrekanje
Vrste kazni
43. člen
Za kazniva dejanja se smejo krivim storilcem izreči te
kazni:
– zapor;
– denarna kazen;
– prepoved vožnje motornega vozila.
Glavne in stranske kazni
44. člen
(1) Zapor se sme izreči samo kot glavna kazen.
(2) Denarna kazen se sme izreči kot glavna in tudi kot
stranska kazen.
(3) Prepoved vožnje motornega vozila se sme izreči samo
kot stranska kazen ob kazni zapora, denarni kazni ali pogojni
obsodbi.
(4) Poleg glavne kazni se sme izreči ena ali obe stranski
kazni.
Zakonitost pri izrekanju kazni
45. člen
(1) Storilcu kaznivega dejanja se izreče kazen, ki je predpisana za storjeno kaznivo dejanje; milejša kazen od predpisane se sme izreči le ob pogojih, ki jih določa ta zakonik.
(2) Za kazniva dejanja, storjena iz koristoljubnosti, se
sme izreči denarna kazen kot stranska kazen tudi, kadar ni
predpisana z zakonom ali kadar je z zakonom predpisano, da
bo storilec kaznovan z zaporom ali denarno kaznijo, sodišče
pa izreče kot glavno kazen zapor.
Zapor
46. člen
(1) Zapor ne sme biti krajši od enega meseca in ne daljši
od tridesetih let.
(2) Za kazniva dejanja genocida, hudodelstva zoper človečnost, vojnega hudodelstva in agresijo ter pod pogoji iz
1. točke drugega odstavka 53. člena tega zakonika za dve
ali več kaznivih dejanj po petem odstavku 108. člena, po
116. členu, po 352. členu, po drugem odstavku 360. člena, po
četrtem odstavku 371. člena in po tretjem odstavku 373. člena,
se sme izreči kazen dosmrtnega zapora.
(3) Kazen zapora do dveh let se predpiše brez najnižje
mere te kazni.
(4) Zapor se izreka za cela leta in cele mesece, do šestih
mesecev pa tudi na cele dni.
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.
(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.
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(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.
Prepoved vožnje motornega vozila
48. člen
(1) Storilcu kaznivega dejanja, ki je storil kaznivo dejanje
zoper varnost javnega prometa kot voznica oziroma voznik (v
nadaljnjem besedilu: voznik) motornega vozila, sme sodišče
izreči prepoved vožnje motornega vozila določene vrste ali
kategorije.
(2) Sodišče določi čas trajanja kazni iz prejšnjega odstavka, ki ne sme biti krajši od šest mesecev in ne daljši od dveh
let, računajoč od dne pravnomočnosti sodbe. Čas, prestan v
zaporu oziroma v zdravstvenem zavodu za zdravljenje in varstvo, se ne všteva v čas trajanja te kazni.
(3) Če je kazen iz prvega odstavka tega člena izrečena
osebi, ki ima tuje dovoljenje za vožnjo motornega vozila, vključuje ta kazen prepoved uporabe tega dovoljenja na ozemlju
Republike Slovenije.
(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.
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Omilitev kazni
50. člen
Sodišče sme storilcu odmeriti kazen pod mejo, ki je predpisana z zakonom, ali pa uporabiti milejšo vrsto kazni:
– če zakon določa, da se sme storilec mileje kaznovati;
– če ugotovi posebne olajševalne okoliščine, ki utemeljujejo izrek omiljene kazni.
Meje omilitve kazni zapora
51. člen
(1) Kadar so dani pogoji za omilitev kazni iz prejšnjega
člena, jo sodišče omili v teh mejah:
1) če je za kaznivo dejanje kot najnižja kazen predpisanih
petnajst let zapora, jo sme omiliti do deset let zapora;
2) če so za kaznivo dejanje kot najnižja kazen predpisana
tri ali več let zapora, jo sme omiliti do enega leta zapora;
3) če je za kaznivo dejanje kot najnižja kazen predpisano
eno leto zapora, jo sme omiliti do treh mesecev zapora;
4) če je za kaznivo dejanje kot najnižja kazen predpisano
manj kot eno leto zapora, jo sme omiliti do enega meseca
zapora;
5) če je za kaznivo dejanje predpisana kazen zapora in
pri tem ni določena najnižja kazen, sme namesto zapora izreči
denarno kazen.
(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.
Odpustitev kazni

2. Odmera kazni

52. člen
(1) Sodišče sme storilcu kaznivega dejanja odpustiti kazen, kadar to zakon posebej določa.
(2) Kadar ima sodišče pravico storilcu kaznivega dejanja
odpustiti kazen, mu jo sme omiliti brez omejitev, ki so predpisane za omilitev kazni.

Splošna pravila za odmero kazni

Stek kaznivih dejanj

49. člen
(1) Storilcu kaznivega dejanja odmeri sodišče kazen v
mejah, ki so z zakonom predpisane za to dejanje glede na težo
storjenega dejanja in storilčevo krivdo.
(2) Pri tem upošteva sodišče vse okoliščine, ki vplivajo na
to, ali naj bo kazen manjša ali večja (olajševalne in obteževalne
okoliščine), zlasti pa: stopnjo storilčeve krivde, nagibe, iz katerih
je dejanje storil, stopnjo ogrožanja ali kršitve zavarovane pravne
vrednote, okoliščine, v katerih je bilo dejanje storjeno, prejšnje
življenje storilca, njegove osebne in premoženjske razmere,
njegovo obnašanje po storjenem dejanju, zlasti, ali je poravnal
škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem, in druge okoliščine, ki
se nanašajo na storilčevo osebnost ter pričakovani učinek kazni
na prihodnje življenje storilca v družbenem okolju.
(3) Pri odmeri kazni storilcu, ki je storil kaznivo dejanje,
potem ko je že bil pravnomočno obsojen ali pa je kazen prestal
oziroma je zastarala ali pa mu je bila odpuščena (povratek),
sodišče upošteva zlasti, ali je bilo prejšnje dejanje iste vrste kot
novo, ali sta bili obe dejanji storjeni iz enakih nagibov, in koliko
časa je poteklo od prejšnje obsodbe oziroma od prestane,
odpuščene ali zastarane kazni.

53. člen
(1) Če je storilec z enim dejanjem ali več dejanji storil dve
ali več kaznivih dejanj, za katera se mu hkrati sodi, določi sodišče najprej kazen za vsako posamezno kaznivo dejanje, nato
pa izreče za vsa ta kazniva dejanja enotno kazen.
(2) Enotno kazen izreče sodišče po naslednjih pravilih:
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;
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;
3) če je za kazniva dejanja v steku določilo kazen zapora,
mora biti enotna kazen večja od vsake posamezne določene
kazni, vendar ne sme doseči seštevka posameznih kazni in ne
preseči tridesetih let zapora;
4) če so za vsa kazniva dejanja v steku predpisane kazni
zapora do treh let, enotna kazen ne sme biti večja od osmih
let zapora;

Uradni list Republike Slovenije
5) če je za kazniva dejanja v steku določilo le denarne
kazni, zviša najvišjo določeno denarno kazen, ki pa ne sme
preseči seštevka določenih denarnih kazni in ne tristo šestdeset dnevnih zneskov, če je bilo eno ali več kaznivih dejanj
storjenih iz koristoljubnosti, pa ne sme presegati tisoč petsto
dnevnih zneskov;
6) če je za nekatera kazniva dejanja v steku določilo kazen zapora, za druga kazniva dejanja pa denarne kazni, izreče
eno kazen zapora in eno denarno kazen po točki 2), 3), 4) in
5) tega odstavka;
7) če je za kazniva dejanja v steku določilo več istovrstnih
stranskih kazni, izreče enotno stransko kazen tako, da ne sme
doseči njihovega seštevka in ne preseči najvišje splošne meje
kazni.
(3) Stransko kazen izreče sodišče, čeprav je bila določena
le za eno samo kaznivo dejanje v steku; če pa je določilo več
denarnih kazni, izreče eno samo denarno kazen po točki 5)
drugega odstavka tega člena.
Nadaljevano kaznivo dejanje
54. člen
(1) Kdor iz koristoljubnosti ali oškodovalnih nagibov istočasno ali zaporedoma stori ali poskusi storiti dve ali več istih
ali istovrstnih premoženjskih kaznivih dejanj, ki glede na kraj,
način ali druge enake okoliščine pomenijo enotno dejavnost,
stori nadaljevano kaznivo dejanje.
(2) Za nadaljevano kaznivo dejanje se ne uporabijo določbe o steku iz prejšnjega člena tega zakonika, temveč se storilcu
za vsa kazniva dejanja skupaj izreče ena kazen v mejah kazni,
predpisane za najhujše kaznivo dejanje.
(3) Storilcu, ki si z dejavnostjo po prvem odstavku tega
člena skupaj pridobi večjo ali veliko premoženjsko korist ali
povzroči večjo ali veliko premoženjsko škodo, zaradi katere
je za kaznivo dejanje predpisana hujša kazen, se po drugem
odstavku tega člena izreče ta hujša kazen, če mu je šlo za to,
da si z istočasno ali zaporedoma storjenimi kaznivimi dejanji
pridobi tako korist ali povzroči tako škodo.
Odmera kazni obsojencu
55. člen
(1) Če sodi sodišče obsojenca zaradi kaznivega dejanja, ki ga je storil, preden je začel prestajati kazen po prejšnji
obsodbi, ali zaradi kaznivega dejanja, ki ga je storil med prestajanjem zapora, izreče za vsa kazniva dejanja enotno kazen
po 53. členu; pri tem upošteva, da je prej izrečena kazen že
določena. Kazen ali del kazni, ki jo je obsojenec že prestal, se
mu všteje v izrečeno kazen zapora.
(2) Za kaznivo dejanje, ki ga je storil med prestajanjem
zapora, izreče sodišče storilcu kazen ne glede na prej izrečene
kazni, če bi bil neprestani del prej izrečene kazni pri uporabi
določb 53. člena nesorazmerno majhen.
Vštevanje pripora in prejšnje kazni
56. člen
(1) Čas, prestan v priporu, ter kakršen koli odvzem prostosti v zvezi s kaznivim dejanjem, se všteva v izrečeno kazen
zapora in denarno kazen.
(2) Če je uveden kazenski postopek za več kaznivih
dejanj in pripor ni odrejen za vsako od njih, se čas, prestan v
priporu, všteva v izrečeno kazen zapora in denarno kazen za
kaznivo dejanje, za katero je obdolženka oziroma obdolženec
(v nadaljnjem besedilu: obdolženec) obsojen.
(3) Globa, odvzem prostosti ali kakšna druga sankcija, ki
jo je obsojenec prestal oziroma plačal za prekršek, ter kazen
ali disciplinski odvzem prostosti, ki ga je prestal zaradi kršitve
vojaške discipline, se mu všteje v kazen, izrečeno za kaznivo
dejanje, katerega znaki imajo tudi znake prekrška oziroma
kršitve vojaške discipline.
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(4) Dan pripora, dan odvzema prostosti, dan zapora in
dva dnevna zneska denarne kazni so pri vsakem vštevanju
izenačeni.
Peto poglavje
OPOZORILNE SANKCIJE
1. Pogojna obsodba
Splošne določbe o pogojni obsodbi
57. člen
(1) Sodišče sme ob pogojih, ki so določeni s tem zakonikom, izreči storilcu kaznivega dejanja pogojno obsodbo
namesto kazni.
(2) S pogojno obsodbo določi sodišče storilcu kaznivega
dejanja kazen, ki pa ne bo izrečena, če obsojenec v času, ki ga
določi sodišče in ne sme biti manj kot eno leto in ne več kot pet
let (preizkusna doba), ne bo storil novega kaznivega dejanja.
(3) V pogojni obsodbi lahko sodišče določi, da bo določena kazen izrečena tudi, če obsojenec v določenem roku ne
vrne premoženjske koristi, do katere je prišel s kaznivim dejanjem, ne povrne škode, ki jo je povzročil s kaznivim dejanjem,
ali ne izpolni drugih, v kazenskopravnih določbah predvidenih
obveznosti. Rok za izpolnitev teh obveznosti določi sodišče v
mejah preizkusne dobe.
(4) Varnostni ukrepi, izrečeni ob pogojni obsodbi, se izvršijo.
Izrek pogojne obsodbe
58. člen
(1) Pogojna obsodba se sme izreči, če je sodišče storilcu
določilo kazen zapora do dveh let ali denarno kazen.
(2) Pogojna obsodba se ne sme izreči za kazniva dejanja,
za katera je predpisana kazen zapora najmanj treh let.
(3) Sodišče izreče pogojno obsodbo, če glede na osebnost storilca, njegovo prejšnje življenje, njegovo obnašanje po
storjenem kaznivem dejanju, stopnjo krivde in glede na druge
okoliščine, v katerih je dejanje storil, spozna, da je mogoče
pričakovati, da ne bo več ponavljal kaznivih dejanj.
(4) Če sodišče v pogojni obsodbi določi stranske kazni,
sme izreči, da se vse ali posamezne stranske kazni izvršijo.
(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.
Preklic pogojne obsodbe zaradi novega kaznivega dejanja
59. člen
(1) Sodišče prekliče pogojno obsodbo, če stori obsojenec
v preizkusni dobi eno ali več kaznivih dejanj, za katera je izreklo
kazen zapora dveh let ali daljšo kazen.
(2) Če stori obsojenec v preizkusni dobi eno ali več
kaznivih dejanj, za katera je sodišče določilo kazen zapora
manj kot dve leti ali denarno kazen, odloči sodišče, ali bo
preklicalo pogojno obsodbo, ko presodi vse okoliščine, ki se
nanašajo na storjena kazniva dejanja in storilca, zlasti pa na
sorodnost storjenih kaznivih dejanj, njihov pomen in nagibe,
iz katerih so bila storjena. Pri tem je vezano na prepoved, da
ne sme izreči pogojne obsodbe, če je treba storilcu za kazniva
dejanja, ugotovljena v pogojni obsodbi, in za nova kazniva
dejanja izreči kazen več kot dveh let zapora (prvi odstavek
prejšnjega člena).
(3) Če sodišče prekliče pogojno obsodbo, izreče po
53. členu tega zakonika enotno kazen za prej storjeno in novo
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kaznivo dejanje; pri tem upošteva, da je kazen iz preklicane
pogojne obsodbe že določena.
(4) Če sodišče ne prekliče pogojne obsodbe, sme za
novo kaznivo dejanje izreči pogojno obsodbo ali kazen. Če
spozna, da je treba tudi za novo kaznivo dejanje izreči pogojno
obsodbo, določi po 53. členu tega zakonika enotno kazen za
prej storjeno in novo kaznivo dejanje in določi novo preizkusno
dobo, ki ne sme biti krajša od enega leta in ne daljša od petih let
in se šteje od pravnomočnosti nove sodbe. Obsojencu, ki mu
je za novo kaznivo dejanje izrečen zapor, se čas prestajanja te
kazni ne šteje v preizkusno dobo, določeno s pogojno obsodbo
za prejšnje kaznivo dejanje.
Preklic pogojne obsodbe zaradi prej storjenega
kaznivega dejanja
60. člen
(1) Sodišče prekliče pogojno obsodbo, če po njenem izreku ugotovi, da je obsojenec storil kaznivo dejanje, preden je bil
pogojno obsojen, in če sodi, da ne bi bilo podlage za pogojno
obsodbo, če bi se vedelo za to dejanje. V takem primeru ravna
po tretjem odstavku prejšnjega člena.
(2) Če sodišče ne prekliče pogojne obsodbe, ravna po
četrtem odstavku prejšnjega člena.
Preklic pogojne obsodbe zaradi neizpolnitve naloženih
obveznosti
61. člen
Če je bilo s pogojno obsodbo obsojencu naloženo, da
izpolni kakšno obveznost iz tretjega odstavka 57. člena tega
zakonika, pa je ni izpolnil v roku, ki mu je bil določen v sodbi,
sme sodišče v mejah preizkusne dobe podaljšati rok za izpolnitev obveznosti ali pa preklicati pogojno obsodbo in izreči kazen,
ki je bila določena v pogojni obsodbi. Če spozna, da obsojenec
iz upravičenih razlogov ne more izpolniti naložene obveznosti,
mu sodišče lahko odpusti njeno izpolnitev ali pa jo nadomesti
z drugo ustrezno obveznostjo, določeno v zakonu.
Roki za preklic pogojne obsodbe
62. člen
(1) Pogojna obsodba se sme preklicati v preizkusni dobi.
Če stori obsojenec v tem času kaznivo dejanje, ki ima za posledico preklic pogojne obsodbe, pa se to s sodbo ugotovi šele
po poteku preizkusne dobe, se sme pogojna obsodba preklicati
najpozneje v enem letu po poteku preizkusne dobe.
(2) Če obsojenec v danem roku ne izpolni obveznosti iz
tretjega odstavka 57. člena tega zakonika, sme sodišče najpozneje v enem letu po poteku preizkusne dobe preklicati pogojno
obsodbo in izreči kazen, ki je bila določena v pogojni obsodbi.
2. Pogojna obsodba z varstvenim nadzorstvom
Varstveno nadzorstvo
63. člen
(1) Ob pogojih, določenih v tem zakoniku, sme sodišče določiti, da bo storilec, ki mu je bila izrečena pogojna obsodba, za
določen čas med preizkusno dobo pod varstvenim nadzorstvom.
(2) Varstveno nadzorstvo vključuje z zakonom določeno
pomoč, nadzor ali varstvo.
Pogoji za izrek varstvenega nadzorstva
64. člen
(1) Sodišče izreče ukrep varstvenega nadzorstva, če spozna, da je storilcu med preizkusno dobo potrebna kakšna oblika
takega nadzorstva (drugi odstavek prejšnjega člena). Ta ukrep
izreče sodišče za določen čas v mejah preizkusne dobe, določene s pogojno obsodbo.
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(2) Če sodišče ugotovi, da varstveno nadzorstvo ni več
potrebno, sme izvedbo tega ukrepa ustaviti še pred potekom
preizkusne dobe.
Izbira navodil
65. člen
(1) Ko izreče ukrep varstvenega nadzorstva, lahko odredi
sodišče tudi eno ali več navodil, po katerih se mora ravnati
obsojenec.
(2) Pri izbiri navodil upošteva sodišče zlasti storilčevo
starost, njegove psihične lastnosti, nagibe, iz katerih je storil
dejanje, osebne razmere, njegovo prejšnje življenje, okoliščine,
v katerih je storil dejanje, ter njegovo obnašanje po storjenem
kaznivem dejanju. Posebej mora paziti, da z izbiro navodil ne
bo prizadelo obsojenčevega človeškega dostojanstva ali mu
povzročilo posebnih težav.
(3) Navodila sodišča smejo vključevati te naloge:
1) zdravljenje v ustreznem zdravstvenem zavodu, s soglasjem tudi zdravljenje odvisnosti od alkohola ali drog;
2) obiskovanje ustrezne poklicne, psihološke ali druge
posvetovalnice;
3) usposabljanje za poklic ali sprejetje zaposlitve, ki ustreza obsojenčevemu zdravju, sposobnostim in nagnjenju;
4) poraba dohodkov v skladu s preživninskimi dolžnostmi;
5) prepoved druženja z nekaterimi osebami;
6) prepoved približevanja žrtvi ali kakšni drugi oseb;
7) prepoved dostopa na posamezne kraje.
(4) Med preizkusno dobo sme sodišče spremeniti ali odpraviti navodila po uradni dolžnosti, na predlog svetovalke
oziroma svetovalca (v nadaljnjem besedilu: svetovalec) ali obsojenca.
Dejavnost svetovalca
66. člen
(1) Varstveno nadzorstvo opravlja svetovalec, ki ga določi
sodišče.
(2) Svetovalec pomaga obsojencu in nadzira izpolnjevanje navodil, ki jih je sodišče izreklo obsojencu. Pri tem mora
svetovalec:
1) s pomočjo in nadzorstvom ter praktičnimi napotki in
nasveti za uresničevanje navodil sodišča prispevati k temu, da
obsojenec v prihodnje ne bo storil novega kaznivega dejanja;
2) opravljati dolžnost iz prejšnje točke in vzdrževati stike
z obsojencem obzirno ter tako, da ne bo obsojenec zaradi tega
izpostavljen neprijetnostim;
3) občasno poročati sodišču o opravljanju varstvenega
nadzorstva, predlagati spremembo ali odpravo navodil ter ustavitev nadzorstva.
Posledice neizpolnjevanja navodil
67. člen
Če obsojenec med preizkusno dobo ne izpolnjuje navodil
ali se izmika stikom s svetovalcem, ga sme sodišče posvariti,
spremeniti navodila, podaljšati varstveno nadzorstvo v mejah
določene preizkusne dobe ali preklicati pogojno obsodbo.
3. Sodni opomin
Pogoji za izrek sodnega opomina
68. člen
(1) Sodni opomin se sme izreči za kazniva dejanja, za
katera je predpisana denarna kazen ali zapor do enega leta,
če so storjena v takih olajševalnih okoliščinah, ki jih delajo
posebno lahka.
(2) Za določena kazniva dejanja se sme izreči sodni
opomin ob pogojih, ki jih določa zakon, tudi kadar je zanje
predpisan zapor do treh let.
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(3) Sodni opomin sme sodišče izreči za več kaznivih dejanj, storjenih v steku, če so za vsako od teh dejanj dani pogoji
iz prvega ali drugega odstavka tega člena.
(4) Pri odločanju, ali naj izreče sodni opomin, upošteva
sodišče osebnost storilca, njegovo prejšnje življenje, njegovo
obnašanje po storjenem kaznivem dejanju, stopnjo krivde in
druge okoliščine, v katerih je dejanje storil.
(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.
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Šesto poglavje
VARNOSTNI UKREPI

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.

Vrste varnostnih ukrepov

Obvezno psihiatrično zdravljenje na prostosti

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.

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.
(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.

Izrekanje varnostnih ukrepov
70. člen
(1) Sodišče sme izreči storilcu kaznivega dejanja enega
ali več varnostnih ukrepov, kadar so zanje dani s tem zakonikom določeni pogoji.
(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.
(4) Odvzem vozniškega dovoljenja in odvzem predmetov
se smeta izreči, če so bili storilcu izrečeni kazen, pogojna obsodba, sodni opomin ali mu je bila odpuščena kazen.
(5) Prepoved opravljanja poklica se sme izreči, če je bila
storilcu izrečena kazen zapora ali v pogojni obsodbi določena
kazen zapora.
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,

Prepoved opravljanja poklica
71. člen
(1) Sodišče sme storilcu kaznivega dejanja prepovedati
opravljanje poklica, samostojne dejavnosti ali kakšne dolžnosti,
če je zlorabil svoj poklic, položaj, dejavnost ali dolžnost za kaznivo dejanje in če sodišče utemeljeno sklepa, da bi bilo zaradi
tega nevarno, če bi še naprej opravljal tako dejavnost.
(2) Sodišče določi, koliko časa naj traja ukrep iz prejšnjega odstavka; ta ne sme trajati manj kot eno leto in ne več kot
pet let, šteto od pravnomočnosti odločbe, pri čemer se čas,
prestan v zaporu ali zdravstvenem zavodu za zdravljenje in
varstvo, ne všteva v čas trajanja tega ukrepa.
(3) Kadar izreče pogojno obsodbo, sme sodišče določiti,
da bo ta obsodba preklicana, če storilec prekrši prepoved
opravljanja poklica.
(4) Sodišče sme odločiti, da ta varnostni ukrep preneha,
če sta potekli dve leti od začetka njegovega izvajanja. O tem
odloči sodišče na prošnjo obsojenca, če ugotovi, da so prenehali razlogi za izrek tega ukrepa.
Odvzem vozniškega dovoljenja
72. člen
(1) Storilcu kaznivega dejanja zoper varnost javnega
prometa sme sodišče odvzeti vozniško dovoljenje za posamezne vrste motornih vozil in pri tem določiti, da se mu ne
sme izdati novo dovoljenje za eno do pet let. Če storilec vozniškega dovoljenja nima, sodišče izreče, da se mu dovoljenje
ne sme izdati.
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(2) Sodišče sme izreči ta ukrep, če spozna, da bi storilčeva nadaljnja udeležba v javnem prometu pomenila nevarnost
za javni promet zaradi njegovega obnašanja, osebnih lastnosti
ali nesposobnosti za varno upravljanje motornih vozil.
(3) Vozniško dovoljenje preneha veljati s pravnomočnostjo sodne odločbe. Čas, prestan v zaporu ali zdravstvenem
zavodu za zdravljenje in varstvo, se ne všteva v čas trajanja
tega ukrepa.
(4) Po poteku časa, ki ga je določilo sodišče v okviru
najnižje in najvišje mere tega ukrepa, sme storilec na novo pridobiti vozniško dovoljenje ob splošnih pogojih, ki so predpisani
za pridobitev posameznih vrst vozniških dovoljenj.
(5) Sodišče sme odločiti, da ta varnostni ukrep preneha
in da sme storilec na novo pridobiti vozniško dovoljenje, če sta
potekli dve leti od začetka njegovega izvajanja. O tem odloči
sodišče na prošnjo obsojenca, če ugotovi, da so prenehali
razlogi za izrek tega ukrepa.
Odvzem predmetov
73. člen
(1) Predmeti, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za kaznivo dejanje ali so nastali s kaznivim dejanjem, se smejo vzeti,
če so storilčeva last.
(2) Predmeti iz prejšnjega odstavka se smejo vzeti tudi,
kadar niso storilčeva last, če to zahteva splošna varnost ali
moralni razlogi, vendar pa pravica drugih terjati od storilca
odškodnino s tem ni prizadeta.
(3) Z zakonom se sme določiti obvezen odvzem predmetov, tudi če niso storilčeva last.
Sedmo poglavje
ODVZEM PREMOŽENJSKE KORISTI, PRIDOBLJENE
S KAZNIVIM DEJANJEM
Razlog za odvzem premoženjske koristi
74. člen
(1) Nihče ne more obdržati premoženjske koristi, ki je bila
pridobljena s kaznivim dejanjem ali zaradi njega.
(2) Korist iz prejšnjega odstavka tega člena se odvzame
s sodno odločbo, s katero je bilo ob pogojih, določenih v tem
zakoniku, ugotovljeno kaznivo dejanje.
Način odvzema premoženjske koristi
75. člen
(1) Storilcu ali drugi prejemnici oziroma prejemniku (v
nadaljnjem besedilu: prejemnik) koristi se odvzamejo denar,
dragocenosti in vsaka druga premoženjska korist, ki je bila
pridobljena s kaznivim dejanjem ali zaradi njega, če pa mu jih
ni mogoče odvzeti, se mu odvzame premoženje, ki ustreza
premoženjski koristi.
(2) Če storilcu ali drugemu prejemniku koristi ni mogoče
odvzeti premoženjske koristi ali premoženja, ki ustreza premoženjski koristi, se mu naloži, da mora plačati denarni znesek,
ki ustreza tej premoženjski koristi. Sodišče sme v upravičenih
primerih dovoliti, da se lahko denarni znesek, ki ustreza premoženjski koristi, plača tudi v obrokih, pri čemer pa rok plačila
ne sme biti daljši od dveh let.
(3) Premoženjska korist, pridobljena s kaznivim dejanjem
ali zaradi njega, se lahko odvzame tudi tistim, na katere je bila
prenesena brezplačno ali za plačilo, ki ne ustreza dejanski
vrednosti, če so vedeli ali bi bili mogli vedeti, da je bila pridobljena s kaznivim dejanjem ali zaradi njega.
(4) Če je bila premoženjska korist, pridobljena s kaznivim
dejanjem ali zaradi njega, prenesena na bližnje sorodnike storilca kaznivega dejanja (razmerja iz 224. člena tega zakonika),
ali če je bilo zaradi onemogočanja odvzema premoženjske
koristi po prvem odstavku tega člena na te osebe preneseno
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kakšno drugo njegovo premoženje, se jim odvzame, razen če
dokažejo, da so zanj plačali dejansko vrednost.
(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.
Varstvo oškodovanca
76. člen
(1) Če je bil oškodovancu v kazenskem postopku prisojen premoženjskopravni zahtevek, izreče sodišče odvzem
premoženjske koristi, kadar presega oškodovancu prisojeni
premoženjskopravni zahtevek.
(2) Oškodovanec, ki ga je sodišče v kazenskem postopku
glede premoženjskopravnega zahtevka napotilo na pravdo,
lahko zahteva poplačilo iz odvzete vrednosti, če začne pravdo
v šestih mesecih od pravnomočnosti odločbe, s katero je bil
napoten na pravdo, in če zahteva poplačilo iz odvzete vrednosti v treh mesecih od pravnomočnosti odločbe, s katero je bil
ugotovljen njegov zahtevek.
(3) Oškodovanec, ki ni prijavil premoženjskopravnega
zahtevka v kazenskem postopku, lahko zahteva poplačilo iz
odvzete vrednosti, če je pravdo za ugotovitev svojega zahtevka
začel v treh mesecih od dne, ko je izvedel za odločbo, s katero
je bila odvzeta premoženjska korist, najpozneje pa v dveh letih
od pravnomočnosti te odločbe, in če v treh mesecih od pravnomočnosti odločbe, s katero je bil ugotovljen njegov zahtevek,
zahteva poplačilo iz odvzete vrednosti.
Odvzem premoženjske koristi pravni osebi
77. člen
Če je bila s kaznivim dejanjem ali zaradi njega pridobljena
premoženjska korist pravni osebi, se ji taka korist odvzame.
Pravni osebi se odvzame tudi premoženjska korist ali premoženje, ki ustreza premoženjski koristi, če ga osebe, navedene
v prvem odstavku 75. člena tega zakonika, prenesejo nanjo
brezplačno ali za plačilo, ki ne ustreza dejanski vrednosti.
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
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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.
Osmo poglavje
PRAVNE POSLEDICE OBSODBE
Nastanek pravnih posledic obsodbe
78. člen
(1) Obsodbe za posamezna kazniva dejanja ali posamezne kazni imajo lahko za pravno posledico prenehanje oziroma
izgubo posameznih pravic ali prepoved pridobitve posameznih
pravic.
(2) Pravne posledice obsodbe ne morejo nastati, če je bila
storilcu za kaznivo dejanje izrečena denarna kazen, pogojna
obsodba ali sodni opomin ali če mu je bila kazen odpuščena.
(3) Pravne posledice obsodbe se smejo predpisati samo
z zakonom in nastanejo po samem zakonu, s katerim so predpisane.
(4) Za storilca se sme uporabiti samo tista pravna posledica obsodbe, ki je bila z zakonom določena ob storitvi kaznivega
dejanja.
Vrste pravnih posledic obsodbe
79. člen
(1) Pravna posledica obsodbe, ki se nanaša na prenehanje ali izgubo posameznih pravic, je prenehanje opravljanja
določenih javnih funkcij ali pooblastil uradne osebe ali prenehanje delovnega razmerja ali izguba pravice tujca do prebivanja
v Republiki Sloveniji.
(2) Pravne posledice, ki so v prepovedi pridobitve posameznih pravic, so:
1) prepoved opravljanja posameznih javnih funkcij ali
pooblastil uradne osebe;
2) prepoved pridobitve posameznega poklica ali sklenitve
pogodbe o zaposlitvi;
3) prepoved pridobitve posameznih dovoljenj ali odobritev, ki jih dajejo državni organi s svojo odločbo.
Začetek in trajanje pravnih posledic obsodbe
80. člen
(1) Pravne posledice učinkujejo od dne pravnomočnosti
obsodbe.
(2) Pravne posledice obsodbe, ki so v prepovedi pridobitve posameznih pravic, smejo trajati največ pet let od dne,
ko je bila kazen prestana, odpuščena ali zastarana, če ni za
posamezne pravne posledice z zakonom določen krajši ali
daljši rok.
(3) Po poteku dveh let od dne, ko je bila kazen prestana,
zastarana ali odpuščena, sme sodišče na prošnjo obsojenca
odrediti, da preneha pravna posledica obsodbe, ki se nanaša
na prepoved pridobitve posamezne pravice.
(4) Pri presoji, ali naj odredi prenehanje pravne posledice
obsodbe, upošteva sodišče vedenje obsojenca po obsodbi, ali
je povrnil škodo, ki jo je povzročil s kaznivim dejanjem, in tudi
druge okoliščine, ki kažejo, da je prenehanje pravne posledice
obsodbe utemeljeno.
(5) S prenehanjem pravnih posledic obsodbe niso prizadete tiste pravice drugih, ki se opirajo na obsodbo.
(6) Z izbrisom obsodbe prenehajo njene pravne posledice.
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Deveto poglavje
REHABILITACIJA, IZBRIS OBSODBE IN POGOJI
ZA DAJANJE PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE
Pravni položaj obsojenca po prestani kazni
81. člen
(1) Po prestani, plačani ali na drug način v skladu z zakonom izvršeni, odpuščeni ali zastarani kazni imajo nekdanji obsojenci vse pravice, ki so določene v ustavi, zakonih in drugih
predpisih, in lahko pridobivajo vse pravice, razen tistih, ki so
jim omejene zaradi izrečenega varnostnega ukrepa ali zaradi
nastalih pravnih posledic obsodbe.
(2) Prejšnji odstavek velja tudi za tiste, ki so na pogojnem
odpustu.
Zakonska rehabilitacija in izbris obsodbe
82. člen
(1) Z zakonsko rehabilitacijo se izbriše obsodba iz kazenske evidence in prenehajo vse njene pravne posledice,
obsojenec pa velja za neobsojenega.
(2) Za obsodbo velja pravnomočna odločba kakor tudi
spremembe te odločbe z amnestijo ali pomilostitvijo.
(3) Obsodba se izbriše iz kazenske evidence v določenem
roku, od takrat ko je bila kazen izvršena, zastarana ali odpuščena, če obsojenec v tem roku ne stori novega kaznivega dejanja.
(4) Roki iz prejšnjega odstavka so:
1) za obsodbo, s katero je bil storilcu izrečen sodni opomin, in za obsodbo, s katero mu je bila odpuščena kazen – eno
leto od pravnomočnosti sodne odločbe;
2) za pogojno obsodbo – eno leto, od takrat ko je potekla
preizkusna doba;
3) za obsodbo na denarno kazen, stransko kazen ali
kazen zapora do enega leta – tri leta;
4) za obsodbo na kazen zapora nad eno leto do treh
let – pet let;
5) za obsodbo na kazen zapora nad tri leta do petih let
– osem let;
6) za obsodbo na kazen zapora nad pet do deset let –
deset let;
7) za obsodbo na kazen zapora nad deset do petnajst
let – petnajst let.
(5) Obsodba na kazen zapora nad petnajst let se ne
izbriše.
(6) Obsodba se ne more izbrisati iz kazenske evidence,
dokler trajajo varnostni ukrepi.
(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.
Sodna rehabilitacija
83. člen
Sodišče sme na prošnjo obsojenca odločiti, da se obsodba izbriše iz kazenske evidence in da obsojenec velja za
neobsojenega, če je potekla polovica z zakonom določenega
roka, po poteku katerega se obsodba izbriše, če obsojenec v
tem času ni storil novega kaznivega dejanja. Pri odločanju o
izbrisu upošteva sodišče vedenje obsojenca po prestani kazni,
naravo kaznivega dejanja in druge okoliščine, pomembne za
izbris obsodbe.
Dajanje podatkov iz kazenske evidence
84. člen
(1) Podatki o izrečenih sodbah se vodijo v kazenski evidenci. Z zakonom se določita obseg podatkov in dajanje podatkov iz kazenske evidence pred izbrisom iz kazenske evidence.
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(2) Na upravičeno z zakonom določeno zahtevo ustanov ali društev, ki so jim otroci ali mladoletniki zaupani v
učenje, vzgojo, varstvo ali oskrbo, se dajo podatki iz kazenske evidence tudi za izbrisane obsodbe za kazniva dejanja
po 173. členu, po drugem odstavku 174. člena, po drugem
odstavku 175. člena, storjenega proti mladoletni osebi, in po
176. členu tega zakonika.
(3) Z zakonom se določi, da se obsodbe za kazniva dejanja iz prejšnjega odstavka vpišejo v posebno evidenco in se
predpišejo pogoji, omejitve in postopek za dajanje podatkov o
takih obsodbah; v primerih, ki niso zajeti v prejšnjem odstavku,
se obsodba kljub ohranitvi v posebni evidenci šteje za izbrisano
(prvi odstavek tega člena).
Deseto poglavje
TEMELJNE DOLOČBE O IZVRŠEVANJU
KAZENSKIH SANKCIJ
Položaj obsojenca na prestajanju kazni zapora
85. člen
(1) Z ustavo in zakoni zajamčene pravice tistih, proti
katerim se izvršujejo kazenske sankcije, se smejo v skladu z
zakonom odvzeti ali omejiti samo, kolikor je nujno, da se izvrši
posamezna kazenska sankcija.
(2) Oseba, proti kateri se izvršuje kazenska sankcija, ne
sme biti mučena in se z njo tudi na drug način ne sme okrutno,
nečloveško ali ponižujoče ravnati. Če se je z njo ravnalo tako,
ji mora biti zagotovljeno sodno varstvo.
(3) Z obsojenci je treba ravnati človeško, spoštovati njihovo osebno dostojanstvo ter varovati njihovo telesno in duševno
celovitost.
(4) Obsojencem je treba zagotoviti ustrezno zdravstveno
oskrbo, z njihovim soglasjem tudi z zdravljenjem odvisnosti od
alkohola ali drog.
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
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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
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.
Način izvršitve denarne kazni
87. člen
(1) Če se denarna kazen ne da niti prisilno izterjati, jo
sodišče izvrši tako, da se za vsaka začeta dva dnevna zneska
denarne kazni določi en dan zapora, pri čemer zapor ne sme
biti daljši od šestih mesecev.
(2) Če obsojenec plača samo del denarne kazni, se mu
ostanek sorazmerno spremeni v zapor, če plača še ostanek,
pa se izvrševanje kazni zapora ustavi.
(3) Po obsojenčevi smrti se denarna kazen ne izvrši.
(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.
Pogojni odpust
88. člen
(1) Obsojenec, ki je prestal polovico kazni zapora, sme biti
odpuščen s prestajanja kazni s pogojem, da do poteka časa, za
katerega je izrečena kazen, ne stori novega kaznivega dejanja.
(2) Obsojenec, ki mu je sodišče izreklo kazen nad petnajst
let zapora, sme biti pogojno odpuščen s prestajanja kazni, ko
je prestal tri četrtine kazni.
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(3) Obsojenec, ki mu je sodišče izreklo kazen dosmrtnega
zapora, sme biti pogojno odpuščen s prestajanja kazni, ko je
prestal petindvajset let zapora.
(4) Organ, ki odloča o pogojnem odpustu, in postopek za
odločanje o pogojnem odpustu določa zakon.
(5) Obsojenec je lahko pogojno odpuščen, če je mogoče
utemeljeno pričakovati, da ne bo ponovil kaznivega dejanja.
Pri presoji, ali naj se obsojenec pogojno odpusti, se upoštevajo
predvsem povratništvo, morebitni kazenski postopki, ki tečejo
zoper obsojenca za kazniva dejanja, storjena pred nastopom
kazni zapora, odnos obsojenca do storjenega kaznivega dejanja in oškodovanca, njegovo vedenje med prestajanjem kazni,
uspehi pri zdravljenju odvisnosti in pogoji za vključitev v življenje na prostosti.
(6) Izjemoma sme biti pogojno odpuščen tudi obsojenec, ki
je prestal le tretjino kazni, če je izpolnjen pogoj iz petega odstavka tega člena in če posebne okoliščine, ki se nanašajo na obsojenčevo osebnost, kažejo, da ne bo ponovil kaznivega dejanja.
(7) Obsojenca, ki bo pogojno odpuščen, lahko organ, ki
odloča o pogojnem odpustu, postavi pod varstveno nadzorstvo.
Varstveno nadzorstvo opravlja svetovalec, ki ima enake naloge
kot pri pogojni obsodbi z varstvenim nadzorstvom.
(8) Obsojencu, ki je pogojno odpuščen, lahko organ, ki
odloča o pogojnem odpustu, naloži te naloge:
1) zdravljenje v ustreznem zdravstvenem zavodu, z njegovim soglasjem tudi zdravljenje odvisnosti od alkohola ali drog;
2) obiskovanje ustrezne poklicne, psihološke ali druge
posvetovalnice;
3) usposabljanje za poklic ali sprejetje zaposlitve, ki ustreza obsojenčevemu zdravju, sposobnostim ali nagnjenju;
4) poraba dohodka v skladu s preživninskimi dolžnostmi;
5) prepoved druženja z nekaterimi osebami;
6) prepoved približevanja žrtvi ali kakšni drugi osebi;
7) prepoved dostopa na posamezne kraje.
(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.
Preklic pogojnega odpusta
89. člen
(1) Sodišče prekliče pogojni odpust, če obsojenec na
pogojnem odpustu stori eno ali več kaznivih dejanj, za katera
je izreklo kazen zapora nad eno leto.
(2) Sodišče lahko prekliče pogojni odpust, če stori pogojno odpuščeni eno ali več kaznivih dejanj, za katera je izreklo
kazen zapora do enega leta. Pri presoji, ali naj prekliče pogojni
odpust, upošteva sodišče zlasti sorodnost storjenih kaznivih
dejanj, njihov pomen, nagibe, iz katerih so bila storjena, in
druge okoliščine, ki kažejo, da je preklic pogojnega odpusta
utemeljen. Sodišče lahko prekliče pogojni odpust tudi, če pogojno odpuščeni ne opravlja nalog, ki mu jih je naložil organ, ki
odloča o pogojnem odpustu.
(3) Kadar sodišče prekliče pogojni odpust, izreče kazen
po 53. členu in drugem odstavku 55. člena tega zakonika; pri
tem vzame kot določen tisti del prej izrečene kazni, ki ga obsojenec še ni prestal.
(4) Prvi, drugi in tretji odstavek tega člena se uporabljajo
tudi, kadar sodišče pogojno odpuščenega obsodi za dejanje,
ki ga je storil, preden je bil pogojno odpuščen.
(5) Če je pogojno odpuščeni obsojen na kazen zapora
do enega leta in sodišče ne prekliče pogojnega odpusta, se
pogojni odpust podaljša za čas, ko je obsojenec prestajal
kazen zapora.
(6) Če stori obsojenec med pogojnim odpustom kaznivo
dejanje, ki ima za posledico preklic pogojnega odpusta, pa se
to s sodbo ugotovi šele po njegovem poteku, se sme pogojni
odpust preklicati najpozneje v enem letu od takrat, ko je čas
pogojnega odpusta potekel.
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Enajsto poglavje
ZASTARANJE
Zastaranje kazenskega pregona
90. člen
(1) Če ni v tem zakoniku drugače določeno, kazenski
pregon ni več dovoljen, če je poteklo:
1) petdeset let od storitve kaznivega dejanja, za katero
se sme po zakonu izreči zapor tridesetih let, razen če ni nezastarljivo kaznivo dejanje;
2) trideset let od storitve kaznivega dejanja, za katero se
sme po zakonu izreči zapor nad deset let;
3) dvajset let od storitve kaznivega dejanja, za katero se
sme po zakonu izreči zapor nad pet let;
4) deset let od storitve kaznivega dejanja, za katero se
sme po zakonu izreči zapor nad eno leto;
5) šest let od storitve kaznivega dejanja, za katero se sme
po zakonu izreči zapor do enega leta ali denarna kazen.
(2) Če je za kaznivo dejanje predpisanih več kazni, se
zastaralni rok določi po najhujši predpisani kazni.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena pri kaznivih
dejanjih zoper spolno nedotakljivost in kaznivih dejanjih zoper
zakonsko zvezo, družino in mladino, storjenih proti mladoletni
osebi, začne rok za zastaranje kazenskega pregona teči od
polnoletnosti oškodovanca.
Tek in pretrganje zastaranja kazenskega pregona
91. člen
(1) Zastaranje kazenskega pregona se začne tistega dne,
ko je bilo kaznivo dejanje storjeno.
(2) Če je pravnomočna sodba v postopku za izredno
pravno sredstvo razveljavljena, je v novem sojenju zastaralni
rok dve leti od razveljavitve pravnomočne sodbe.
(3) Zastaranje ne teče v času, ko se po zakonu pregon
ne sme začeti ali nadaljevati ali ko je storilec nedosegljiv za
državne organe.
(4) Zastaranje se pretrga, če storilec v času, ko teče
zastaralni rok, stori enako hudo ali hujše kaznivo dejanje, po
pretrganju pa začne zastaranje znova teči.
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.
Zastaranje izvršitve stranskih kazni in varnostnih ukrepov
93. člen
(1) Izvršitev denarne kazni kot stranske kazni zastara, ko
potečejo štiri leta od pravnomočnosti sodbe, s katero je bila ta
kazen izrečena.
(2) Izvršitev prepovedi vožnje motornega vozila kot stranske kazni zastara, ko zastara glavna kazen.
(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.
(4) Izvršitev varnostnega ukrepa prepovedi opravljanja
poklica zastara, ko poteče čas, za katerega je bil ukrep izrečen.
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Tek in prekinitev zastaranja
94. člen
(1) Zastaranje izvršitve kazni se začne tistega dne, ko postane sodba pravnomočna; če je pogojna obsodba preklicana,
pa tistega dne, ko postane pravnomočna odločba o preklicu.
(2) Zastaranje ne teče v času, ko se po zakonu kazen ne
sme izvršiti.
(3) Zastaranje izvršitve kazni zapora preneha teči z dnem
nastopa kazni. Če obsojenec pobegne s prestajanja kazni,
izvršitev preostanka kazni ne zastara.
(4) Drugi odstavek tega člena velja tudi za zastaranje
varnostnih ukrepov.
Nezastarljivost kaznivih dejanj
95. člen
(1) Kazenski pregon in izvršitev kazni ne zastarata za
kazniva dejanja, za katera se sme po tem zakoniku izreči kazen
dosmrtnega zapora, za kazniva dejanja iz 100. do 105. člena
tega zakonika in tudi ne za tista kazniva dejanja, za katera po
mednarodnih pogodbah zastaranje ni mogoče.
(2) Izvršitev kazni dosmrtnega zapora ne zastara.
Dvanajsto poglavje
AMNESTIJA IN POMILOSTITEV
Amnestija
96. člen
Z amnestijo se osebam, ki so je deležne, odpusti pregon,
popolnoma ali delno odpusti izvršitev kazni, izrečena kazen
spremeni v milejšo, izbriše obsodba ali odpravi pravna posledica obsodbe.
Pomilostitev
97. člen
S pomilostitvijo se po imenu posamezni osebi odpusti pregon ali popolnoma ali delno odpusti izvršitev kazni, izrečena kazen spremeni v milejšo ali v pogojno obsodbo ali izbriše obsodba
ali odpravi oziroma skrajša trajanje pravne posledice obsodbe.
Uporaba splošnega dela pri amnestiji in pomilostitvi
98. člen
(1) Če se z amnestijo ali pomilostitvijo spremeni določba
o kazenski sankciji, se uporablja splošni del tega zakonika.
(2) Če je izrečena kazen dosmrtnega zapora, se s pomilostitvijo ali na podlagi amnestije izreče kazen zapora od
petindvajset do trideset let.
(3) Z amnestijo ali pomilostitvijo niso prizadete tiste pravice drugih, ki se opirajo na obsodbo.
Trinajsto poglavje
Pomen izrazov v tem zakoniku
99. člen
(1) Uradna oseba po tem zakoniku je lahko:
1) poslanec državnega zbora, član državnega sveta in
član lokalnega ali pokrajinskega predstavniškega telesa;
2) sodnik ustavnega sodišča, sodnik, sodnik porotnik,
državni tožilec ali državni pravobranilec;
3) oseba, ki pri državnem organu ali organu samoupravne
lokalne skupnosti ali pri drugi osebi javnega prava opravlja
uradne naloge ali ima uradno funkcijo z vodstvenimi pooblastili
in odgovornostmi;
4) druga oseba, ki opravlja posamezne uradne naloge
na podlagi pooblastil, ki jih ji daje zakon ali na podlagi zakona
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izdani predpisi (javno pooblastilo) ali na podlagi zakona sklenjena pogodba o arbitraži;
5) vojaška oseba, ki je kot taka določena s posebnimi
predpisi, kadar gre za posebna kazniva dejanja, pri katerih je
navedena uradna oseba, pa niso določena kot kazniva dejanja
zoper vojaško dolžnost;
6) oseba, ki v tuji državi na kateri koli ravni opravlja zakonodajno, izvršilno ali sodno nalogo oziroma drugo uradno
dolžnost in po vsebini izpolnjuje pogoje iz 1., 2. ali 3. točke
tega odstavka;
7) oseba, ki ji mednarodna javna organizacija daje položaj
uradne osebe in po vsebini izpolnjuje pogoje iz 1., 2. ali 3. točke
tega odstavka;
8) oseba, ki pri mednarodnem sodišču opravlja sodniško,
tožilsko ali drugo uradno dolžnost ali nalogo.
(2) Za vojaško osebo po tem zakoniku se štejejo: vojak,
častnik, podčastnik in vojaški uslužbenec, ki poklicno opravlja
vojaško službo, vojak na obveznem ali prostovoljnem služenju
vojaškega roka ter obveznik obvezne ali pogodbene rezerve,
ko opravlja vojaško službo.
(3) Za volitve in glasovanje po tem zakoniku se štejejo
volitve predsednika republike, poslancev državnega zbora,
članov državnega sveta, poslancev evropskega parlamenta,
lokalne ali pokrajinske volitve ter zakonodajni referendum in
drugi z ustavo predpisani referendumi.
(4) Za zunajzakonsko skupnost po tem zakoniku se šteje
dalj časa trajajoča življenjska skupnost moškega in ženske, ki
nista sklenila zakonske zveze.
(5) Listina je vsako pisanje, nosilec podatkov ali drug
predmet, primeren in namenjen za dokaz kakšnega dejstva, ki
ima vrednost za pravna razmerja.
(6) Za premično stvar po tem zakoniku se šteje tudi vsaka
pridobljena ali zbrana energija za svetlobo, toploto, obsevanje,
pogon, premikanje ali prenos glasu, slike ali besedila na daljavo.
(7) Za silo se šteje tudi uporaba hipnoze, drog ali drugih
posebnih sredstev za to, da nekdo proti svoji volji postane
nezavesten ali onesposobljen za odpor.
(8) Za motorno vozilo se šteje vsako prometno sredstvo
na motorni pogon v kopnem, vodnem in zračnem prometu.
(9) Za premoženjsko korist, škodo ali vrednost se šteje
znesek med storitvijo kaznivega dejanja, ki
1) pri majhni ne presega 500 eurov;
2) pri večji presega 5000 eurov;
3) pri veliki presega 50.000 eurov.
(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.
POSEBNI DEL
Štirinajsto poglavje
KAZNIVA DEJANJA ZOPER ČLOVEČNOST
Genocid
100. člen
(1) Kdor ukaže ali stori z namenom, da bi v celoti ali delno
uničil neko narodnostno, etnično, rasno ali versko skupino,
naslednja dejanja:
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– pobijanje pripadnikov takšne skupine,
– povzročanje hudih telesnih poškodb ali okvar duševnega zdravja pripadnikom takšne skupine,
– naklepno izpostavljanje takšne skupine življenjskim
razmeram, ki naj privedejo do njenega popolnega ali delnega
fizičnega uničenja,
– izvajanje ukrepov, ki preprečujejo rojstva v takšni skupini,
– prisilno preseljevanje otrok ene skupine v drugo skupino,
se kaznuje z zaporom najmanj petnajstih let.
(2) Enako se kaznuje, kdor stori dejanje iz prejšnjega
odstavka proti kakšni skupini zaradi razlogov iz osme alineje
101. člena.
Hudodelstva zoper človečnost
101. člen
Kdor ukaže ali stori dejanja, ki so sestavni del velikega
ali sistematičnega napada na civilno prebivalstvo ob vednosti
storilca, da gre za tak napad:
– umor;
– iztrebljanje, ki pomeni ustvarjanje takih življenjskih razmer, med drugim kratenje dostopa do hrane in zdravil, ki naj
privedejo do delnega uničenja prebivalstva;
– zasužnjevanje, ki pomeni izvajanje posameznega ali
vseh upravičenj, ki izhajajo iz lastninske pravice nad osebo in
vključujejo tudi izvajanje takih upravičenj pri trgovanju z ljudmi,
zlasti z ženskami in otroki;
– deportacija ali prisilna preselitev prebivalstva, ki pomeni
prisilno odstranitev oseb z izgonom ali drugimi prisilnimi dejanji
z območja, na katerem zakonito prebivajo, brez razlogov, dovoljenih po mednarodnem pravu;
– zapor ali drug strog odvzem prostosti ob kršitvi temeljnih
pravil mednarodnega prava;
– mučenje, ki pomeni naklepno povzročitev hude bolečine, telesnega ali duševnega trpljenja osebi, ki jo je storilec
pridržal, pri čemer mučenje ne vključuje bolečine ali trpljenja,
ki je izključno posledica izvrševanja zakonitih sankcij ali je z
njimi povezano;
– posilstvo, spolno suženjstvo, vsiljena prostitucija, prisilna nosečnost, ki pomeni protipravno pridržanje ženske, ki
je zanosila pod prisilo, z namenom vplivati na etnično sestavo
katerega koli prebivalstva ali izvajati druge hude kršitve mednarodnega prava, prisilna sterilizacija ali katera koli druga oblika
primerljivo hudega spolnega nasilja;
– preganjanje, ki pomeni naklepno ali hudo kratenje
temeljnih pravic v nasprotju z mednarodnim pravom zaradi
prepoznavne lastnosti skupine ali skupnosti, in sicer zaradi
političnih rasnih, narodnih, kulturnih, verskih razlogov, razlogov,
povezanih s spolom, ali drugih razlogov, ki so po mednarodnem
pravu splošno priznani kot nedopustni, če je tako preganjanje
povezano s kaznivimi dejanji po tem členu ter po 100., 102. in
103. členu;
– prisilno izginotje oseb, ki pomeni prijetje, pridržanje ali
ugrabitev osebe po nalogu države ali politične organizacije ali
z njenim pooblastilom, podporo ali soglasjem, ki potem takega
odvzema prostosti ne prizna ali noče dati podatkov o usodi teh
oseb ali o tem, kje so, z namenom odvzeti tem osebam pravno
varstvo za daljši čas;
– apartheid, ki pomeni nečlovečna dejanja, podobna navedenim v tem členu, storjena v okviru institucionaliziranega
režima sistematičnega zatiranja in nadvlade ene rasne skupine
nad kakšno drugo rasno skupino ali skupinami z namenom, da
se ohrani tak režim;
– druga podobna nečlovečna ravnanja, s katerimi se naklepno povzroča veliko trpljenje ali hude telesne poškodbe ali
okvare duševnega ali telesnega zdravja,
se kaznuje z zaporom najmanj petnajstih let.
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Vojna hudodelstva
102. člen
Kdor ukaže ali stori vojna hudodelstva, zlasti če so storjena kot sestavni del načrta ali politike ali kot del obsežnega
izvrševanja takih hudodelstev, ki so:
1) hude kršitve ženevskih konvencij z dne 12. avgusta
1949 (Akt o notifikaciji nasledstva glede konvencij Sveta Evrope, Ženevskih konvencij in dodatnih protokolov o zaščiti žrtev
vojne in mednarodnih sporazumov s področja kontrole oborožitve, za katere so depozitarji tri glavne jedrske sile, (Uradni
list RS, št. 14/1992)) in sicer katero koli navedeno dejanje
zoper osebe ali premoženje, ki jih varujejo ustrezne ženevske
konvencije:
– naklepno pobijanje;
– mučenje ali nečloveško ravnanje, tudi biološki poskusi;
– naklepno povzročanje velikega trpljenja ali hudih telesnih poškodb ali okvar zdravja;
– obsežno uničevanje ali prilaščanje premoženja, ki ga
vojaške potrebe ne opravičujejo in je izvedeno protipravno in
samovoljno;
– prisiljenje vojnega ujetnika ali druge zaščitene osebe,
da služi v sovražnikovih oboroženih silah;
– naklepen odvzem pravice vojnemu ujetniku ali drugi
zaščiteni osebi do poštenega in pravilnega sojenja;
– protipravna deportacija ali protipravno pridržanje;
– jemanje talcev;
2) druge kršitve zakonov in običajev, ki se uporabljajo v
mednarodnih oboroženih spopadih po veljavnem mednarodnem pravu, in sicer katero koli navedeno dejanje:
– naklepni napadi na civilno prebivalstvo na splošno ali
na posamezne civilne osebe, ki neposredno ne sodelujejo pri
sovražnostih;
– naklepni napadi na civilne objekte, to je na objekte, ki
niso vojaški cilji;
– naklepni napadi na osebje, objekte in naprave, material,
enote ali vozila, vključena v človekoljubno pomoč ali mirovno
misijo v skladu z Ustanovno listino Združenih narodov, dokler
so po mednarodnem pravu oboroženih spopadov upravičeni do
enakega varstva kot civilne osebe ali civilni objekti;
– naklepna sprožitev napada z vednostjo, da bo tak
napad povzročil tudi smrt in telesne poškodbe civilnih oseb
ali civilnih objektov ali obsežno, dolgoročno in hudo škodo za
naravno okolje, ki bi bila čezmerna v primerjavi s skupnimi pričakovanimi, konkretnimi in neposrednimi vojaškimi prednostmi;
– napad ali bombardiranje nebranjenih mest, vasi bivališč
ali zgradb, ki niso vojaški cilji, s kakršnimi koli sredstvi;
– umor ali ranitev borca, ki se je vdal na milost ali nemilost, potem ko je odložil orožje ali nima več sredstev za
obrambo;
– zloraba bele zastave ali zastave ali vojaških oznak
ali uniforme sovražnika ali Združenih narodov, znamenja ali
zastave Rdečega križa ali znamenj, ki tem ustrezajo ter drugih
razpoznavnih znakov po ženevskih konvencijah ali zaznamovanj kulturnih dobrin po haaški konvenciji (Konvencija o varstvu
kulturnih dobrin v primeru oboroženega spopada s Pravilnikom
za njeno izvajanje (Uradni list FLRJ – Mednarodne pogodbe,
št. 4/56) in Drugi protokol k Haaški konvenciji iz leta 1954
o varstvu kulturnih dobrin v primeru oboroženega spopada
(Uradni list RS, št. 22/2003)), katere posledica je smrt ali huda
poškodba osebe;
– neposredna ali posredna premestitev dela civilnega prebivalstva zasedbene sile na zasedeno ozemlje ali deportacija
ali preselitev vsega ali dela prebivalstva zasedenega ozemlja
na to ozemlja ali zunaj njega;
– naklepni napadi na zgradbe, namenjene veri, izobraževanju, umetnosti, znanosti ali dobrodelni dejavnosti, kulturne ali zgodovinske spomenike, kulturne dobrine s posebnim
spoznavnim znamenjem, naravne znamenitosti, bolnišnice
in kraje, kjer se zbirajo bolniki in ranjenci, če ti objekti niso
vojaški cilji;
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– izpostavljanje oseb, ki jih ima nasprotna stran pod svojo
oblastjo, telesnemu pohabljanju ali kakršnim koli medicinskim
ali znanstvenim poskusom, ki niso upravičeni kot zdravstvena,
zobozdravstvena ali bolnišnična oskrba prizadetih oseb, niti
niso storjeni v interesu teh oseb in povzročajo smrt ali resno
ogrozijo zdravje take osebe ali oseb;
– zahrbten umor ali ranitev posameznikov, ki pripadajo
sovražni državi ali vojski;
– protipravno jemanje stvari ubitim in ranjenim na bojišču;
– izjava, da ne bo nikomur prizaneseno;
– uničenje ali zaseg sovražnikovega premoženja, razen
če takega uničenja ali zasega neizogibno ne zahtevajo vojne
nujnosti;
– izjava, da so pravice in tožbe državljanov sovražne strani na sodišču odpravljene, začasno ustavljene ali nedopustne;
– prisiljevanje državljanov sovražne strani, da sodelujejo
pri vojnih operacijah proti svoji lastni državi, tudi če so bili pred
začetkom vojne pripadniki njenih oboroženih sil;
– plenjenje mesta ali kraja, tudi če je bilo zavzeto z napadom;
– 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;
– uporaba takega orožja, izstrelkov ter sredstev in načinov
vojskovanja, ki povzročijo odvečne poškodbe ali nepotrebno
trpljenje ali že po svoji naravi učinkujejo brez razločevanja in
s tem kršijo mednarodno pravo oboroženih spopadov, če so
tako orožje, izstrelki in sredstva in načini vojskovanja v celoti
prepovedani;
– napadi na osebno dostojanstvo, še posebej poniževalno
in zaničevalno ravnanje;
– posiljevanje, spolno suženjstvo, vsiljena prostitucija,
prisilna nosečnost, ki pomeni protipravno pridržanje ženske, ki
je zanosila pod prisilo, z namenom vplivati na narodno sestavo
katerega koli prebivalstva ali izvajati druge hude kršitve mednarodnega prava, prisilna sterilizacija ali katera koli druga oblika
spolnega nasilja, ki je tudi huda kršitev ženevskih konvencij;
– izraba navzočnosti civilne ali kakšne druge zaščitene
osebe za odvrnitev vojaških operacij od določenih točk, območij
ali vojaški enot;
– uporaba kulturnih dobrin pod razširjenim varstvom ali
njihovo neposredno okolico v podporo vojaškemu delovanju;
– naklepni napadi na zgradbe, material, sanitetne enote
in prevoze ter osebje, ki uporablja razpoznavne znake po ženevskih konvencijah;
– naklepno stradanje civilnih oseb kot način vojskovanja,
tako da se jim odvzamejo stvari, nujne za njihovo preživetje,
vključno z naklepnim preprečevanjem dobav pomoči, kot so
predvidene po ženevskih konvencijah;
– nabor ali vključevanje otrok, mlajših od petnajst let, v
državne oborožene sile ali njihovo izrabljanje za dejavno sodelovanje pri sovražnostih;
3) v oboroženem spopadu, ki ni mednaroden, vendar ne
pomeni notranjih nemirov in napetosti, kot so neredi, posamična in občasna dejanja nasilja ali druga podobna dejanja, ob
hudih kršitvah 3. člena, skupnega štirim ženevskim konvencijam z dne 12. avgusta 1949, in sicer katero koli od navedenih
dejanj, storjenih zoper osebe, ki pri sovražnostih ne sodelujejo
dejavno, vključno s pripadniki oboroženih sil, ki so odložili
orožje, in tistimi, ki ne morejo sodelovati v boju zaradi bolezni,
ran, pridržanja ali drugega vzroka:
– napadi na življenje in telo, še posebej umori vseh vrst,
pohabljenje, okrutno ravnanje in mučenje;
– napadi na osebno dostojanstvo, še posebej zaničevalno
in poniževalno ravnanje;
– jemanje talcev;
– izrekanje obsodb in izvrševanje smrtnih kazni brez predhodne sodbe pravilno ustanovljenega sodišča, ki zagotavlja vsa
pravna jamstva, ki so splošno priznana kot nujna;
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4) druge hude kršitve zakonov in običajev, ki se po veljavnem mednarodnem pravu uporabljajo v oboroženih spopadih,
ki niso mednarodni, in sicer katero koli navedeno dejanje:
– naklepni napadi na civilno prebivalstvo na splošno ali
na posamezne civilne osebe, ki ne sodelujejo neposredno pri
sovražnostih;
– naklepni napadi na zgradbe, material, sanitetne enote in
prevoze ter osebje, ki uporablja razpoznavne znake po ženevskih konvencijah v skladu z mednarodnim pravom;
– naklepni napadi na osebje, objekte in naprave, material,
enote ali vozila, vključena v človekoljubno pomoč ali mirovno
misijo v skladu z Ustanovno listino Združenih narodov (Akt o
notifikaciji nasledstva glede konvencij za katere je depozitar
vlada ZDA, haaških konvencij in konvencij o intelektualni lastnini (Uradni list RS, št. 24/1992)), dokler so po mednarodnem
pravu oboroženih spopadov upravičeni do enakega varstva kot
civilne osebe ali civilni objekti;
– naklepni napadi na zgradbe, namenjeni veri, izobraževanju, umetnosti, znanosti ali dobrodelni dejavnosti, kulturne
spomenike, bolnišnice in kraje, kjer se zbirajo bolniki in ranjenci, če ti niso vojaški cilji;
– plenjenje mesta ali kraja, tudi če je bilo zavzeto z napadom;
– posiljevanje, spolno suženjstvo, vsiljena prostitucija,
prisilna nosečnost, ki pomeni protipravno pridržanje ženske, ki
je zanosila pod prisilo, z namenom vplivati na narodno sestavo
katerega koli prebivalstva, prisilna sterilizacija ter katera koli
druga oblika spolnega nasilja, ki je tudi huda kršitev 3. člena,
skupnega štirim ženevskim konvencijam;
– nabor ali vključevanje otrok, mlajših od petnajst let, v
oborožene sile ali skupine ali njihovo izrabljanje za dejavno
sodelovanje pri sovražnostih;
– ukaz o izselitvi civilnega prebivalstva zaradi razlogov,
ki so povezani s spopadom, razen če tega ne zahteva varnost
vpletenih civilnih oseb ali nujni vojaški razlogi;
– zahrbten umor ali ranitev borca nasprotne strani;
– izjava, da ne bo nikomur prizaneseno;
– izpostavljanje oseb, ki jih ima druga stran v spopadu
pod svojo oblastjo, telesnemu pohabljenju ali kakršnim koli
medicinskim ali znanstvenim poskusom, ki niso upravičeni kot
zdravstvena, zobozdravstvena ali bolnišnična oskrba prizadetih
oseb, niti niso storjeni v njihovem interesu in povzročijo smrt ali
resno ogrozijo zdravje take osebe ali oseb;
– uničenje ali zaseg nasprotnikovega premoženja, razen
če takega uničenja ne zahtevajo nujnosti spopada;
– 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,
se kaznuje z zaporom najmanj petnajstih let.
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;
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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.
Odgovornost vojaških poveljnikov in drugih nadrejenih
104. člen
(1) Vojaški poveljnik se za kazniva dejanja iz 100. do
103. člena tega zakonika, ki so jih storile enote pod njegovim
dejanskim poveljstvom in nadzorom, ker ni pravilno opravljal
nadzora nad temi enotami in ni izvedel vseh primernih in
potrebnih ukrepov v okviru svojih pooblastil za preprečitev ali
ustavitev teh kaznivih dejanj ali za predložitev zadeve pristojnim organom v preiskavo in pregon, čeprav je vedel, da so njegove enote storile ali da bi v danih okoliščinah lahko storile taka
kazniva dejanja, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.
(2) Za dejanja iz prejšnjega odstavka se enako kaznuje
oseba, ki dejansko nastopa kot vojaški poveljnik, ali oseba, ki v
civilni organizaciji ali podjetju dejansko izvaja vodstveno oblast
in nadzorstvo.
(3) Za dejanja iz prejšnjih odstavkov se vojaški poveljnik
ali oseba, ki dejansko nastopa kot vojaški poveljnik, ali oseba,
ki v civilni organizaciji ali podjetju dejansko izvaja vodstveno
oblast in nadzorstvo, ki bi moral ali mogel vedeti, da so njegove enote storile ali bi v danih okoliščinah lahko storile kazniva
dejanja iz 100. do 103. člena tega zakonika, kaznuje z zaporom
od šestih mesecev do petih let.
Združevanje in ščuvanje h genocidu, k hudodelstvom
zoper človečnost ali agresiji
105. člen
(1) Kdor ustanovi hudodelsko združbo za izvrševanje
kaznivih dejanj in 100. do 103. člena tega zakonika, se kaznuje
z zaporom od enega do desetih let.
(2) Kdor postane član združbe iz prejšnjega odstavka, se
kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.
(3) Storilec kaznivega dejanja iz prvega ali drugega odstavka tega člena, ki prepreči storitev kaznivih dejanj, določenih
v prvem odstavku ali jih pravočasno naznani, se kaznuje z
zaporom do treh let, sme pa se mu tudi odpustiti kazen.
(4) Kdor poziva ali ščuva k neposredni storitvi kaznivih
dejanj iz 100. do 103. člena, se kaznuje z zaporom od šestih
mesecev do petih let.
Novačenje vojaških najemnikov in oseb,
mlajših od osemnajst let
106. člen
(1) Kdor med vojno, oboroženim spopadom ali zasedbo
ali kdor pri izvajanju ali v podporo politiki kakšne države ali
organizacije kot del velikega sistematičnega napada ukaže
novačenje ali novači osebe, ki še niso stare osemnajst let, v
državne ali druge oborožene sile in jih izrablja ali ukaže njihovo
izrabljanje za dejavno sodelovanje pri sovražnostih, se kaznuje
za zaporom od desetih do petnajstih let.
(2) Kdor novači, uri ali financira urjenje vojaških najemnikov, se kaznuje z zaporno kaznijo do treh let.
Neupravičena odložitev repatriacije vojnih ujetnikov
ali civilnih oseb
107. člen
Kdor s kršitvijo pravil mednarodnega prava po končani
vojni ali oboroženem spopadu ukaže odložiti ali sam odloži
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repatriacijo vojnih ujetnikov ali civilnih oseb, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.
Terorizem
108. člen
(1) Kdor z namenom, da bi uničil ali hudo ogrozil ustavne,
gospodarske, socialne ali politične temelje Republike Slovenije ali druge države ali mednarodne organizacije, da bi hudo
zastrašil prebivalstvo oziroma da bi prisilil vlado Republike
Slovenije ali druge države ali mednarodno organizacijo, da
nekaj stori ali opusti, stori ali grozi, da bo storil, eno ali več od
naslednjih dejanj:
– napad na življenje in telo ali na človekove pravice in
svoboščine,
– ugrabitev ali zajetje talcev,
– precejšnje uničenje državnih ali javnih objektov ali predstavništev tujih držav, prevoznega sistema, infrastrukture, informacijskega sistema, javnega kraja ali zasebne lastnine,
– 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,
– ugrabitev zrakoplova, plovila, sredstev tovornega prevoza ali javnega prevoznega sredstva,
– proizvodnjo, posest, nakup, prevoz, dobavo ali uporabo
orožja, razstreliva, jedrskega, biološkega ali kemičnega orožja,
– raziskovanje in razvoj jedrskega, biološkega ali kemičnega orožja,
– ogrožanje varnosti s spuščanjem nevarnih snovi oziroma povzročanjem požarov, poplav ali eksplozij,
– motnjo ali prekinitev oskrbe z vodo, elektriko ali drugimi
za življenje ljudi osnovnimi naravnimi viri, ki lahko ogrozijo
življenje ljudi,
se kaznuje z zaporom od treh do petnajstih let.
(2) Kdor hoče doseči namen iz prejšnjega odstavka s
tem, da uporabi ali grozi z uporabo jedrske ali druge radioaktivne snovi ali naprave, s poškodovanjem jedrskega objekta,
tako da izpušča radioaktivno snov ali omogoča njen izpust, z
grožnjo ali uporabo sile zahteva jedrsko ali drugo radioaktivno snov, napravo ali jedrski objekt, se kaznuje z zaporom do
petnajstih let.
(3) Kdor pripravlja ali pomaga pri pripravljanju kaznivih
dejanjih iz prejšnjih odstavkov, tako da protipravno pridobi ali
da na razpolago za storitev teh kaznivih dejanj potrebna materialna sredstva ali z izsiljevanjem pripravi drugega, da pri teh
kaznivih dejanjih sodeluje, ali ponaredi uradne ali javne listine,
potrebne pri storitvi teh kaznivih dejanj, se kaznuje z zaporom
od enega do osmih 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 osmih do petnajstih let.
(5) Če storilec pri storitvi dejanja iz prvega ali drugega
odstavka tega člena naklepoma vzame življenje eni ali več
osebam, se kaznuje z zaporom najmanj petnajstih let.
(6) Če je dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega
člena storjeno v hudodelski združbi ali skupini, ki ima namen
izvrševati kazniva dejanja (v nadaljevanju teroristična hudodelska združba ali skupina), navedena v teh odstavkih, se kaznuje
z zaporom od osmih do petnajstih let.
(7) Kdor sodeluje v teroristični hudodelski združbi ali skupini, ki ima namen storiti kazniva dejanja iz prvega, drugega,
četrtega ali petega odstavka tega člena, se kaznuje z zaporom
do osmih let.
(8) Kdor ustanovi ali vodi hudodelsko združbo iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z zaporom najmanj petnajst let.
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Financiranje terorizma

109. člen
(1) Kdor zagotovi ali zbere denar ali premoženje z namenom, da bo deloma ali v celoti uporabljeno za storitev dejanj
iz 108. člena tega zakonika, se kaznuje z zaporom od enega
do desetih let.
(2) Enako se kaznuje storilec dejanja iz prejšnjega odstavka tudi, če z namenom zagotovljen ali zbran denar ali
premoženje ni bil dejansko uporabljen za storitev v prejšnjem
odstavku navedenih kaznivih dejanj.
(3) Če je bilo dejanje iz prejšnjih odstavkov storjeno v
teroristični hudodelski združbi ali skupini za izvrševanje terorističnih kaznivih dejanj, se storilec kaznuje z zaporom od treh
do petnajstih let.
(4) Denar in premoženje iz prejšnjih odstavkov se vzameta.
Ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj
110. člen
(1) Kdor ščuva k storitvi kaznivih dejanj iz 108. člena tega
zakonika s tem da razširja sporočila ali jih daje na razpolago
drugim osebam na kakšen drug način z namenom spodbujati
teroristična kazniva dejanja in tako povzroči nevarnost za storitev enega ali več takih kaznivih dejanj, se kaznuje z zaporom
od enega do desetih let.
(2) Enako se kaznuje, kdor neposredno ali posredno javno
poveličuje ali zagovarja kazniva dejanja iz 108. člena ali kaznivo
dejanje iz prejšnjega odstavka s tem, da z namenom iz prejšnjega odstavka razširja sporočila ali jih daje na razpolago javnosti in
s tem povzroči nevarnost za storitev enega ali več takih dejanj.
(3) Pregon za kazniva dejanja iz prejšnjih odstavkov se
začne z dovoljenjem ministra za pravosodje.
Novačenje in usposabljanje za terorizem
111. člen
(1) Kdor novači za terorizem s tem, da spodbuja drugo
osebo k storitvi kaznivih dejanj iz 108. člena tega zakonika
ali k sodelovanju pri naročilu takega terorističnega kaznivega
dejanja ali k priključitvi k teroristični hudodelski združbi ali
skupini za izvrševanje terorističnih kaznivih dejanj, ki jih stori
ta hudodelska združba ali skupina, se kaznuje z zaporom od
enega do desetih let.
(2) Enako se kaznuje, kdor usposablja druge za kazniva
dejanja iz 108. člena tega zakonika s tem, da priskrbi navodila za
izdelavo in uporabo razstreliva, strelno ali drugo orožje, škodljive
ali nevarne snovi, jih usposablja za druge posebne metode ali
tehnologijo za izvedbo ali sodelovanje pri terorističnem dejanju.
Spravljanje v suženjsko razmerje
112. člen
(1) Kdor s kršitvijo pravil mednarodnega prava spravi
drugega v suženjsko ali njemu podobno razmerje ali ga ima v
takem razmerju, kupi, proda, izroči drugi osebi ali posreduje pri
nakupu, prodaji ali izročitvi take osebe ali ščuva drugega, naj
proda svojo svobodo ali svobodo osebe, ki jo preživlja ali zanjo
skrbi, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
(2) Kdor prevaža osebe v suženjskem ali njemu podobnem razmerju iz ene države v drugo, se kaznuje z zaporom od
šestih mesecev do petih let.
(3) Kdor stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka
tega člena proti mladoletniku, se kaznuje z zaporom od treh
do petnajstih let.
Trgovina z ljudmi
113. člen
(1) Kdor zaradi izkoriščanja prostitucije ali drugih oblik
spolnih zlorab, prisilnega dela, suženjstva, služabništva, stori-

Uradni list Republike Slovenije
tve kaznivih dejanj ali trgovine z organi, človeškimi tkivi ali krvjo
drugo osebo kupi, prevzame, nastani, prepelje, proda, izroči
oziroma z njo kako drugače razpolaga ali tako osebo novači,
menjava ali prenaša nadzor nad njo ali pri teh ravnanjih posreduje, se, ne glede na morebitno privolitev te osebe, kaznuje z
zaporom od enega do desetih let.
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno proti
mladoletniku ali pa s silo, grožnjo, preslepitvijo, ugrabitvijo ali
zlorabo podrejenega ali odvisnega položaja ali z dajanjem ali
prejemanjem plačil ali koristi, da se doseže soglasje osebe,
ki ima nadzor nad drugo osebo, ali z namenom prisiljevanja k
nosečnosti ali umetni oploditvi, se storilec kaznuje z zaporom
od treh do petnajstih let.
(3) S kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje, kdor stori
dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena kot član
hudodelske združbe za izvedbo takih dejanj ali če je bila s tem
dejanjem pridobljena velika premoženjska korist.
Prepovedana tvorba živih bitij
114. člen
(1) Kdor izdeluje ali sodeluje pri izdelovanju ali poskusih
izdelovanja ali križanja človeka ali drugih vrst, kar je za človeštvo škodljivo in prepovedano po predpisih in po mednarodnem
pravu, se kaznuje z zaporom od petih do petnajstih let.
(2) Če gre pri dejanjih iz prejšnjega odstavka za ustvaritev
človeškega bitja, ki je genetsko istovetno z drugim živim ali
mrtvim človeškim bitjem, za ustvarjanje človeških zarodkov v
raziskovalne, industrijske ali komercialne namene ali za zamenjevanje pomembnih človeških delov telesa ali organov, kar po
predpisih in po mednarodnem pravu ni dovoljeno, se storilec
kaznuje z zaporom od desetih do petnajstih let.
(3) Kdor opravlja genetske preiskave, ki lahko napovejo
dedne bolezni ali omogočajo določitev nosilstva gena, odgovornega za bolezen, ali odkrijejo genetsko nagnjenost ali
dovzetnost za bolezen, vendar se te preiskave ne opravljajo
izključno v zdravstvene namene ali kot zdravstvene raziskave
v zdravstvene namene, ali kdor pri opravljanju preiskav opusti
ustrezno genetsko svetovanje ali s kršitvijo predpisov izvaja
znanstvene preiskave na področju biologije in medicine, ki so
prepovedane po predpisih in po mednarodnem pravu, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do treh let.
(4) Enako kot v prejšnjem odstavku se kaznuje, kdor pri
raziskovanju na človeških zarodkih ogrozi integriteto ali življenje človeškega zarodka.
(5) Kdor omogoča dejanja iz prvega ali drugega odstavka tega člena s financiranjem, s tem, da daje na razpolago
objekte, pripomočke ali tvarine za izdelavo živih bitij ali njihovo
križanje, s pridobivanjem sodelavcev ali z drugačnim organiziranjem izdelave, se kaznuje z zaporom od treh do desetih let.
Petnajsto poglavje
KAZNIVA DEJANJA ZOPER ŽIVLJENJE IN TELO
Uboj
115. člen
(1) Kdor komu vzame življenje, se kaznuje z zaporom od
petih do petnajstih let.
(2) Če stori dejanje iz prejšnjega odstavka dvoje ali več
oseb, ki so se združile zato, da bi storile uboj, se storilec kaznuje s kaznijo od desetih do petnajstih let.
Umor
116. člen
Kdor koga umori s tem, da mu vzame življenje
1) na grozovit ali zahrbten način;
2) zaradi ukrepanja pri uradnih dejanjih varovanja javne
varnosti ali v predkazenskem postopku ali zaradi odločitev
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državnih tožilcev ali zaradi postopka in odločitev sodnikov ali
zaradi ovadbe ali pričanja v sodnem postopku;
3) zaradi kršitve enakopravnosti;
4) iz morilske sle, iz koristoljubnosti, zato da bi storil ali
prikril kakšno drugo kaznivo dejanje, iz brezobzirnega maščevanja ali iz kakšnih drugih nizkotnih nagibov;
5) z dejanjem, storjenim v hudodelski združbi za storitev
takih dejanj,
se kaznuje z zaporom najmanj petnajstih let.
Uboj na mah
117. člen
Kdor koga ubije na mah, ker ga je brez njegove krivde z
napadom ali hudimi žalitvami močno razdražil, se kaznuje z
zaporom od enega do desetih let.
Povzročitev smrti iz malomarnosti
118. člen
Kdor povzroči smrt drugega iz malomarnosti, se kaznuje
z zaporom od šestih mesecev do petih let.
Detomor
119. člen
Mati, ki vzame življenje svojemu otroku med porodom ali
takoj po njem, dokler je še pod njegovim vplivom, se kaznuje
z zaporom do treh let.
Napeljevanje k samomoru in pomoč pri samomoru
120. člen
(1) Kdor koga naklepoma napelje k samomoru ali mu
pomaga pri njem in ga ta stori, se kaznuje z zaporom od šestih
mesecev do petih let.
(2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka proti mladoletni osebi, ki je že stara štirinajst let, ali proti osebi, katere
sposobnost razumeti pomen svojega dejanja ali imeti v oblasti
svoje ravnanje je bila bistveno zmanjšana, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
(3) Če je dejanje iz prvega odstavka tega člena storjeno
proti mladoletni osebi, ki še ni stara štirinajst let, ali proti osebi,
ki ni mogla razumeti pomena svojega dejanja ali imeti v oblasti
svojega ravnanja, se storilec kaznuje kot za uboj ali umor.
(4) Kdor surovo ali nečloveško ravna s kom, ki mu je
podrejen ali od njega odvisen in zaradi takega ravnanja
stori samomor, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev
do petih let.
(5) Kdor komu pomaga pri samomoru in ga ta stori, pa
so pri tem dane posebne olajševalne okoliščine, se kaznuje z
zaporom do treh let.
(6) Če je kdo zaradi kakšnega dejanja iz prejšnjih odstavkov samomor samo poskušal, sme sodišče storilca kaznovati
mileje.
Nedovoljen poseg v nosečnost
121. člen
(1) Kdor v nasprotju z zdravstvenimi pogoji in načinom
umetne prekinitve nosečnosti, ki so določeni z zakonom, noseči
ženski z njeno privolitvijo prekine nosečnost, začne prekinjati
ali ji pomaga pri prekinitvi nosečnosti, se kaznuje z zaporom od
šestih mesecev do petih let.
(2) Kdor noseči ženski brez njene privolitve prekine ali
začne prekinjati nosečnost, se kaznuje z zaporom od enega
do osmih let.
(3) Kdor z uporabo metod oploditve z medicinsko pomočjo
vpliva na izbiro spola bodočega otroka, razen če naj bi se s
tem izognilo hudi dedni bolezni, vezani na spol, se kaznuje z
zaporom do treh let.
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(4) Enako kot v prejšnjem odstavku tega člena se kaznuje, kdor protipravno opravi postopek oploditve z biomedicinsko
pomočjo zaradi nadomestnega materinstva.
(5) Enako kot v tretjem odstavku tega člena se kaznuje,
kdor trguje s semenskimi celicami, neoplojenimi jajčnimi celicami in z zgodnjimi človeškimi zarodki.
(6) Če ima dejanje iz prejšnjih odstavkov za posledico
posebno hudo telesno poškodbo ženske, se storilec kaznuje z
zaporom od enega do desetih let.
(7) Če ženska zaradi dejanja iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena umre, se storilec kaznuje z zaporom
od treh do petnajstih let.
Lahka telesna poškodba
122. člen
(1) Kdor koga tako telesno poškoduje, da je bil zaradi tega
začasno okvarjen ali oslabljen kakšen del njegovega telesa ali
njegov organ, ali je poškodovančeva zmožnost za delo začasno zmanjšana ali je prizadeta njegova zunanjost ali je začasno
okvarjeno njegovo zdravje, se kaznuje z denarno kaznijo ali z
zaporom do enega leta.
(2) Če je poškodba iz prejšnjega odstavka prizadejana z
orožjem, nevarnim orodjem, drugim sredstvom ali na tak način,
da se lahko telo hudo poškoduje ali zdravje hudo okvari, se
storilec kaznuje z zaporom do treh let.
(3) Sodišče sme storilcu dejanja iz prejšnjega odstavka
izreči sodni opomin, zlasti če je bil storilec izzvan z nedostojnim
ali surovim obnašanjem poškodovanca.
(4) Pregon za dejanje iz prvega odstavka tega člena se
začne na predlog.
Huda telesna poškodba
123. člen
(1) Kdor koga tako telesno poškoduje ali mu prizadene
tako škodo na zdravju, da bi bilo lahko zaradi tega v nevarnosti
življenje poškodovanca, ali je uničen ali za vselej in znatno oslabljen kakšen del njegovega telesa ali kak organ ali je začasno
in znatno oslabljen pomemben del telesa ali pomemben organ
ali je zaradi tega poškodovani začasno nezmožen za vsakršno
delo ali je njegova zmožnost za delo za vselej zmanjšana ali je
bila začasno precej zmanjšana ali je bil začasno skažen ali mu
je začasno hudo ali za vselej v manjši meri okvarjeno zdravje,
se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.
(2) Če poškodovani zaradi poškodbe iz prejšnjega odstavka umre, se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
(3) Kdor stori dejanje iz prvega odstavka tega člena iz
malomarnosti, se kaznuje z zaporom do dveh let.
(4) Če je storilec dejanje iz prvega ali drugega odstavka
tega člena storil na mah, ker ga je poškodovanec brez njegove
krivde z napadom ali hudimi žalitvami močno razdražil, se kaznuje z zaporom do treh let.
Posebno huda telesna poškodba
124. člen
(1) Kdor koga tako hudo telesno poškoduje ali mu prizadene tako hudo škodo na zdravju, da je bilo zaradi tega v
nevarnosti življenje poškodovanca, ali je uničen ali za vselej in
zelo oslabljen pomemben del njegovega telesa ali pomemben
organ ali je postal poškodovani zaradi tega za vselej nezmožen za vsakršno delo ali je ostal skažen ali mu je bilo za vselej
hudo okvarjeno zdravje, se kaznuje z zaporom od enega do
desetih let.
(2) Če poškodovani zaradi poškodbe iz prejšnjega odstavka umre, se storilec kaznuje z zaporom od treh do petnajstih let.
(3) Kdor stori dejanje iz prvega odstavka tega člena iz
malomarnosti, se kaznuje z zaporom do treh let.
(4) Če je storilec dejanje iz prvega ali drugega odstavka
tega člena storil na mah, ker ga je poškodovanec brez njegove
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krivde z napadom ali hudimi žalitvami močno razdražil, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.
Izključitev kaznivega dejanja pri telesnem poškodovanju
s privolitvijo poškodovanca
125. člen
(1) Povzročitev lahke telesne poškodbe (122. člen) ni
protipravna, če je poškodovanec privolil vanjo. V tem primeru
se pri mladoletni ali slabotni osebi upošteva privolitev, če jo v
skladu z zakonom v skrbi za njuno zdravje da tisti, ki zastopa
take osebe.
(2) Naklepna povzročitev hude (123. člen) ali posebno
hude (124. člen) telesne poškodbe ni protipravna, če je poškodovanec privolil vanjo in pri tem niso bile prizadete koristi koga
drugega ali ogrožena kakšna skupna pravna vrednota.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek naklepna povzročitev
hude ali posebno hude telesne poškodbe pri zdravljenju ali
zdravilski dejavnosti ni protipravna, če je bila privolitev dana v
obliki in ob pogojih, ki jih določa zakon.
Sodelovanje pri pretepu
126. člen
Kdor sodeluje pri pretepu, v katerem je kdo ubit ali hudo
telesno poškodovan, se za samo sodelovanje kaznuje z zaporom do enega leta.
Ogrožanje z nevarnim orodjem pri pretepu ali prepiru
127. člen
(1) Kdor pri pretepu ali prepiru seže po orožju, nevarnem
orodju ali kakšnem drugem sredstvu, s katerim se lahko telo
hudo poškoduje ali zdravje hudo okvari, se kaznuje z denarno
kaznijo ali z zaporom do šestih mesecev.
(2) Pregon se začne na predlog.
Povzročitev nevarnosti
128. člen
Kdor pusti koga brez pomoči v smrtni nevarnosti, ki jo je
sam povzročil, se kaznuje z zaporom do dveh let.
Zapustitev slabotne osebe
129. člen
Kdor pusti osebo, ki mu je bila zaupana ali za katero sicer
mora skrbeti, brez pomoči v razmerah, ki so nevarne za življenje ali zdravje, se kaznuje z zaporom do dveh let.
Opustitev pomoči
130. člen
Kdor ne pomaga osebi, ki je v neposredni smrtni nevarnosti, čeprav bi to lahko storil brez nevarnosti zase ali za koga
drugega, se kaznuje z zaporom do enega leta.
Šestnajsto poglavje
KAZNIVA DEJANJA ZOPER ČLOVEKOVE PRAVICE
IN SVOBOŠČINE
Kršitev enakopravnosti
131. člen
(1) Kdor zaradi razlike v narodnosti, rasi, barvi, veroizpovedi, etnični pripadnosti, spolu, jeziku, političnem ali drugačnem
prepričanju, spolni usmerjenosti, premoženjskem stanju, rojstvu, genetski dediščini, izobrazbi, družbenem položaju ali kakšni drugi okoliščini prikrajša koga za katero izmed človekovih
pravic ali temeljnih svoboščin, ki so priznane od mednarodne
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skupnosti ali določene z ustavo ali zakonom, ali mu takšno
pravico ali svoboščino omeji ali kdor na podlagi takšnega razlikovanja komu da kakšno posebno pravico ali ugodnost, se
kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.
(2) Enako se kaznuje, kdor preganja posameznika ali
organizacijo zaradi zavzemanja za enakopravnost ljudi.
(3) Če stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega
člena uradna oseba z zlorabo uradnega položaja ali uradnih
pravic, se kaznuje z zaporom do treh let.
Prisiljenje
132. člen
(1) Kdor koga s silo ali resno grožnjo prisili, da kaj stori
ali opusti ali da kaj trpi, se kaznuje z zaporom do enega leta.
(2) Pregon se začne na predlog.
Protipraven odvzem prostosti
133. člen
(1) Kdor koga protipravno zapre, ima zaprtega ali mu
kako drugače omeji svobodo gibanja, se kaznuje z zaporom
do enega leta.
(2) Če stori dejanje iz prejšnjega odstavka uradna oseba
z zlorabo svojega položaja ali svojih pravic, se kaznuje z zaporom do treh let.
(3) Poskus dejanja iz prvega odstavka tega člena je kazniv.
(4) Kdor komu protipravno odvzame prostost za več kot
teden dni ali če to stori na grozovit način, se kaznuje z zaporom
od treh mesecev do petih let.
Ugrabitev
134. člen
(1) Kdor koga ugrabi z namenom, da njega ali koga drugega prisili, da nekaj stori, opusti ali trpi, ali kdor v zvezi z ugrabitvijo
prisili ugrabljeno osebo ali koga drugega, da nekaj stori, opusti
ali trpi, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.
(2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka proti mladoletni osebi ali zagrozi z ubojem ali s hudo telesno poškodbo ugrabljene osebe, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
(3) Storilec dejanj iz prvega ali drugega odstavka tega člena, ki prostovoljno spusti na prostost ugrabljeno osebo, preden
je izpolnjena njegova zahteva, zaradi katere jo je ugrabil, se
sme kaznovati mileje ali se mu sme kazen odpustiti.
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.
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
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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.
Neupravičena osebna preiskava
136. člen
(1) Kdor neupravičeno preišče drugega ali stvari, ki jih ima
ta na sebi ali s seboj, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom
do enega leta.
(2) Če stori dejanje iz prejšnjega odstavka uradna oseba
z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic, se kaznuje z
zaporom do dveh let.
(3) Poskus dejanj iz prvega in drugega odstavka tega
člena je kazniv.
(4) Pregon za dejanje iz prvega odstavka tega člena se
začne na predlog.
Neupravičeno prisluškovanje in zvočno snemanje
137. člen
(1) Kdor neupravičeno s posebnimi napravami prisluškuje
pogovoru ali izjavi, ki mu ni namenjena, ali jo zvočno snema,
ali kdor tak pogovor ali tako izjavo neposredno prenaša tretji
osebi ali ji tak posnetek predvaja ali kako drugače omogoči, da
se z njim neposredno seznani, se kaznuje z denarno kaznijo
ali zaporom do enega leta.
(2) Enako se kaznuje, kdor zvočno snema njemu namenjeno zaupno izjavo drugega brez njegovega soglasja z
namenom, da bi tako izjavo zlorabil, ali kdor tako izjavo neposredno prenaša tretji osebi ali ji tak posnetek predvaja ali ji kako
drugače omogoči, da se z njim neposredno seznani.
(3) Če stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega
člena uradna oseba z zlorabo uradnega položaja ali uradnih
pravic, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.
(4) Pregon za dejanje iz prvega odstavka tega člena
se začne na predlog, za dejanje iz drugega odstavka pa na
zasebno tožbo.
Neupravičeno slikovno snemanje
138. člen
(1) Kdor neupravičeno slikovno snema ali naredi slikovni posnetek drugega ali njegovih prostorov brez njegovega
soglasja in pri tem občutno poseže v njegovo zasebnost ali
kdor tako snemanje neposredno prenaša tretji osebi ali ji tak
posnetek prikazuje ali kako drugače omogoči, da se z njim
neposredno seznani, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom
do enega leta.
(2) Če stori dejanje iz prejšnjega odstavka uradna oseba
z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic, se kaznuje z
zaporom od treh mesecev do petih let.
(3) Pregon za dejanje iz prvega odstavka tega člena se
začne na predlog.
Kršitev tajnosti občil
139. člen
(1) Kdor neupravičeno odpre tuje pismo, tujo brzojavko
ali kakšno drugo tuje zaprto pisanje ali pošiljko, se kaznuje z
denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev.
(2) Z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta se kaznuje:
1) kdor se z uporabo tehničnih ali kemičnih sredstev, ne
da bi odprl tuje pismo, tujo brzojavko ali kakšno drugo tujo zaprto pošiljko, neupravičeno seznani z njihovo vsebino;
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2) kdor se z uporabo tehničnih sredstev neupravičeno
seznani s sporočilom, ki se prenaša po telefonu ali s kakšnim
drugim elektronskim komunikacijskim sredstvom;
3) kdor neupravičeno odpre zaprt predmet, ki varuje sporočilo, in se neupravičeno seznani s sporočilom v njem.
(3) Enako kot v prejšnjem odstavku se kaznuje, kdor s
katerim od dejanj, ki so navedena v prvem in drugem odstavku
tega člena, omogoči drugemu, da se neposredno seznani z
vsebino sporočila ali pošiljke.
(4) Kdor neupravičeno obdrži, skrije, uniči ali komu drugemu izroči tuje pismo, brzojavko ali kakšno drugo pošiljko,
preden se je prejemnik seznanil z njeno vsebino, se kaznuje z
denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.
(5) Če stori dejanje iz prejšnjih odstavkov tega člena
uradna oseba z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic,
poštni ali drug delavec, ki mu je zaupano prevzemanje, prenos
ali predaja tujih pisem, tujih brzojavk ali kakšnih drugih pisanj
ali pošiljk, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.
(6) Pregon za dejanja iz prvega do četrtega odstavka tega
člena se začne na predlog.
Nedovoljena objava zasebnih pisanj
140. člen
(1) Kdor brez dovoljenja pooblaščene osebe, kadar je
tako dovoljenje potrebno, objavi dnevnik, pismo ali kakšno drugo zasebno pisanje, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom
do enega leta.
(2) Pregon se začne na zasebno tožbo.
Kršitev nedotakljivosti stanovanja
141. člen
(1) Kdor neupravičeno vstopi v tuje stanovanje ali zaprte
prostore ali kdor se na zahtevo upravičenca od tam ne odstrani
ali mu na drug način onemogoči njihovo uporabo, se kaznuje z
denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.
(2) Enako se kaznuje, kdor neupravičeno preišče stanovanje ali prostore iz prvega odstavka tega člena.
(3) Če stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega
člena uradna oseba z zlorabo uradnega položaja ali uradnih
pravic, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.
(4) Poskus dejanj iz prvega, drugega in tretjega odstavka
tega člena je kazniv.
(5) Če izreče sodišče pogojno obsodbo, lahko naloži
storilcu, da mora v določenem roku izprazniti stanovanje ali
prostore.
(6) Pregon za dejanji iz prvega in drugega odstavka tega
člena se začne na predlog.
Neupravičena izdaja poklicne skrivnosti
142. člen
(1) Kdor neupravičeno izda skrivnost, za katero je izvedel kot zagovornik, odvetnik, zdravnik, duhovnik, socialni
delavec, psiholog ali kot kakšna druga oseba pri opravljanju
svojega poklica, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom
do enega leta.
(2) Za dejanje iz prejšnjega odstavka se ne kaznuje, kdor
izda skrivnost zaradi splošne koristi ali upravičenega interesa
javnosti ali zaradi koristi koga drugega, če je ta korist večja
kakor ohranitev skrivnosti ali če je z zakonom določena odveza
dolžnosti varovanja skrivnosti.
(3) Pregon se začne na zasebno tožbo.
Zloraba osebnih podatkov
143. člen
(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
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osebne privolitve posameznika, posreduje v javno objavo ali
jih javno objavi, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom
do enega leta.
(2) Enako se kaznuje, kdor vdre ali nepooblaščeno vstopi
v računalniško vodeno zbirko podatkov z namenom, da bi sebi
ali komu drugemu pridobil kakšen osebni podatek.
(3) Kdor na svetovnem medmrežju ali drugače javno
objavi ali omogoči drugemu objavo osebnih podatkov žrtev
kaznivih dejanj, žrtev kršitev pravic ali svoboščin, zaščitenih
prič, ki se nahajajo v sodnih spisih sodnih postopkov, kjer po
zakonu ali po odločitvi sodišča ni dovoljena prisotnost javnosti
ali identifikacija žrtev ali zaščitenih prič ter osebnih zapisov
o njih v zvezi s sodnim postopkom, na podlagi katerih se te
osebe lahko določi ali so določljive, se kaznuje z zaporom
do treh let.
(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.
(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.
(6) Če stori dejanje iz prejšnjih odstavkov tega člena uradna oseba z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic, se
kaznuje z zaporom do petih let.
(7) Pregon iz četrtega odstavka tega člena se začne na
predlog.
Kršitev pravice do pravnega sredstva ali peticije
144. člen
(1) Kdor pri opravljanju svojega dela prepreči drugemu,
da bi uporabil svojo pravico do pritožbe, ugovora ali kakšnega
drugega pravnega sredstva, do vloge ali predloga, ali da bi dal
politične ali druge pobude splošnega pomena, se kaznuje z
denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.
(2) Če stori dejanje iz prejšnjega odstavka uradna oseba
z zlorabo svojega položaja ali pravic, se kaznuje z zaporom
do dveh let.
Preprečitev ali oviranje javnega shoda
145. člen
(1) Kdor s silo, resno grožnjo, preslepitvijo ali kako drugače protipravno prepreči ali ovira sklicanje ali potek mirnega
javnega shoda, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do
enega leta.
(2) Če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena uradna
oseba z zlorabo svojega uradnega položaja ali uradnih pravic,
se kaznuje z zaporom do dveh let.
Preprečitev tiskanja in oddajanja
146. člen
Kdor protipravno prepreči tiskanje, prodajo ali razširjanje
časopisa, knjige ali druge tiskane stvari ali oddajanje radijskega
ali televizijskega programa, se kaznuje z denarno kaznijo ali
zaporom do enega leta.
Kršitev moralnih avtorskih pravic
147. člen
(1) Kdor s svojim imenom ali imenom koga drugega objavi, prikaže, izvede ali prenese tuje avtorsko delo ali njegov del
ali dovoli to storiti, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom
do enega leta.
(2) Kdor skazi, okrni ali kako drugače neupravičeno poseže v tuje avtorsko delo, se kaznuje z denarno kaznijo ali
zaporom do šestih mesecev.
(3) Pregon se začne na predlog.
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Kršitev materialnih avtorskih pravic
148. člen
(1) Kdor neupravičeno uporabi eno ali več avtorskih del
ali njihovih primerkov, katerih skupna tržna cena pomeni večjo
premoženjsko vrednost, se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Če tržna cena avtorskih del iz prejšnjega odstavka
pomeni veliko premoženjsko vrednost, se storilec kaznuje z
zaporom do petih let.
(3) Če je bila z dejanjem iz prvega ali drugega odstavka
tega člena pridobljena velika protipravna premoženjska korist in
je šlo storilcu za to, da sebi ali komu drugemu pridobi tako premoženjsko korist, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.
(4) Primerki avtorskih del in naprave za njihovo reproduciranje se vzamejo.
(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.
Kršitev avtorski sorodnih pravic
149. člen
(1) Kdor neupravičeno reproducira, da na voljo javnosti, razširja ali da v najem eno ali več izvedb, fonogramov, videogramov,
rtv-oddaj ali podatkovnih baz, katerih skupna tržna cena pomeni
večjo premoženjsko vrednost, se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Kdor neupravičeno reproducira, da na voljo javnosti,
razširja ali da v najem eno ali več izvedb, fonogramov, videogramov, rtv-oddaj ali podatkovnih baz, katerih skupna tržna
cena pomeni veliko premoženjsko vrednost, se kaznuje z zaporom do petih let.
(3) Če je bila z dejanjem iz prvega ali drugega odstavka
tega člena pridobljena velika protipravna premoženjska korist in
je šlo storilcu za to, da sebi ali komu drugemu pridobi tako premoženjsko korist, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.
(4) Primerki izvedb, fonogramov, videogramov, rtv-oddaj
ali podatkovnih zbirk in naprave za njihovo reproduciranje se
vzamejo.
Sedemnajsto poglavje
KAZNIVA DEJANJA ZOPER VOLILNO PRAVICO
IN VOLITVE
Kršitev volilne pravice
150. člen
Uradna oseba, ki koga z namenom, da bi mu onemogočila uresničevanje volilne pravice, nezakonito ne vpiše v volilni
imenik ali ga črta iz njega, se kaznuje z denarno kaznijo ali
zaporom do enega leta.
Kršitev proste odločitve volivcev
151. člen
(1) Kdor koga s silo, resno grožnjo, podkupovanjem, preslepitvijo ali na drug nedovoljen način prisili ali nanj vpliva, da
pri volitvah ali glasovanju glasuje ali ne glasuje ali da ne glasuje
veljavno ali da glasuje za ali proti določenemu predlogu, se
kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.
(2) Če stori dejanje iz prejšnjega odstavka uradna oseba
pri opravljanju svoje dolžnosti v zvezi z volitvami ali glasovanjem, se kaznuje z zaporom do dveh let.
(3) Dana podkupnina se vzame.
Zloraba volilne pravice
152. člen
Kdor pri volitvah ali glasovanju glasuje namesto drugega
pod njegovim imenom ali več kot enkrat glasuje pri istem glasovanju, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.
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Kršitev svobodne opredelitve

Obrekovanje

153. člen
Kdor pokliče glasovalca pri volitvah ali glasovanju na odgovor zaradi glasovanja ali od njega zahteva, naj pove, kako
je glasoval ali zakaj ni glasoval, se kaznuje z denarno kaznijo
ali zaporom do enega leta.

159. člen
(1) Kdor o kom trdi ali raznaša kaj neresničnega, kar
lahko škoduje njegovi časti ali dobremu imenu, čeprav ve, da
je to, kar trdi ali raznaša, neresnično, se kaznuje z denarno
kaznijo ali zaporom do šestih mesecev.
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno s
tiskom, po radiu, televiziji ali z drugim sredstvom javnega
obveščanja ali na spletnih straneh ali na javnem shodu, se
storilec kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.
(3) Če je tisto, kar se neresnično trdi ali raznaša, take
narave, da ima hude posledice za oškodovanca, se storilec
kaznuje z zaporom do dveh let.

Uničenje ali ponareditev volilnih listin
154. člen
(1) Kdor pri volitvah ali glasovanju uniči, poškoduje, prikrije ali ponaredi kakšno listino o volitvah ali glasovanju ali
kakršen koli predmet, ki je dokaz za ugotavljanje izida volitev
ali glasovanja, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do
enega leta.
(2) Če stori dejanje iz prejšnjega odstavka uradna oseba
pri opravljanju svoje dolžnosti v zvezi z volitvami ali glasovanjem, se kaznuje z zaporom do dveh let.
Ponareditev volilnih izidov
155. člen
Uradna oseba, ki pri volitvah ali glasovanju spremeni število oddanih glasov z dodajanjem ali odvzemanjem glasovnic
ali glasov pri štetju ali objavi izid volitev ali glasovanja, ki se
ne ujema z opravljenim glasovanjem, se kaznuje z zaporom
do dveh let.
Kršitev tajnosti glasovanja
156. člen
(1) Kdor kakor koli prekrši tajnost glasovanja pri volitvah
ali glasovanju, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do
šestih mesecev.
(2) Če stori dejanje iz prejšnjega odstavka uradna oseba
pri opravljanju svojih dolžnosti v zvezi z volitvami ali glasovanjem, se kaznuje z zaporom do dveh let.
Sprejemanje podkupnine pri volitvah
157. člen
(1) Kdor zato, da pri volitvah ali glasovanju ne glasuje ali
da glasuje za določen predlog ali proti njemu ali da ne glasuje
veljavno, zahteva ali sprejme nagrado, darilo ali kakšno drugo
premoženjsko ali nepremoženjsko korist zase ali za koga drugega, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.
(2) Sprejeta nagrada, darilo ali druga premoženjska korist
se vzamejo.
Osemnajsto poglavje
KAZNIVA DEJANJA ZOPER ČAST IN DOBRO IME
Razžalitev
158. člen
(1) Kdor koga razžali, se kaznuje z denarno kaznijo ali
zaporom do treh mesecev.
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno s tiskom,
po radiu, televiziji ali z drugim sredstvom javnega obveščanja
ali na spletnih straneh ali na javnem shodu, se storilec kaznuje
z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev.
(3) Ne kaznuje se, kdor se o kom žaljivo izrazi v znanstvenem, književnem ali umetniškem delu, v resni kritiki, pri
izpolnjevanju uradne dolžnosti, časnikarskega poklica, politične
ali druge družbene dejavnosti, obrambi kakšne pravice ali varstvu upravičenih koristi, če se iz načina izražanja ali iz drugih
okoliščin vidi, da tega ni storil z namenom zaničevanja.
(4) Če je razžaljenec razžalitev vrnil, sme sodišče obe
stranki ali eno od njiju kaznovati ali kazen odpustiti.

Žaljiva obdolžitev
160. člen
(1) Kdor o kom trdi ali raznaša kaj, kar lahko škoduje
njegovi časti ali dobremu imenu, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do treh mesecev.
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno s
tiskom, po radiu, televiziji ali z drugim sredstvom javnega
obveščanja ali na spletnih straneh ali na javnem shodu, se
storilec kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih
mesecev.
(3) Če je tisto, kar se trdi ali raznaša, take narave, da
ima hude posledice za oškodovanca, se storilec kaznuje z
denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.
(4) Če dokaže resničnost svoje trditve ali če dokaže, da
je imel utemeljen razlog verjeti v resničnost tistega, kar je trdil
ali raznašal, se storilec ne kaznuje za žaljivo obdolžitev, lahko
pa se kaznuje za razžalitev (158. člen) ali očitanje kaznivega
dejanja z namenom zaničevanja (162. člen).
(5) Če kdo za koga trdi ali raznaša, da je storil kaznivo
dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti,
se sme resničnost, da je oškodovanec storil kaznivo dejanje,
dokazovati le s pravnomočno sodbo, z drugimi dokazi pa le,
če pregon ali sojenje ni mogoče ali ni dovoljeno.
(6) Če je bila žaljiva obdolžitev, da je oškodovanec storil
kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, storjena v okoliščinah iz tretjega odstavka 158. člena
tega zakonika, se storilec ne kaznuje za žaljivo obdolžitev,
čeprav ni pravnomočne sodbe, če dokaže, da je imel utemeljen razlog verjeti v resničnost tistega, kar je trdil ali raznašal.
Opravljanje
161. člen
(1) Kdor trdi ali raznaša kaj iz osebnega ali družinskega
življenja kakšne osebe, kar lahko škoduje njenemu dobremu
imenu, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do treh
mesecev.
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno s
tiskom, po radiu, televiziji ali z drugim sredstvom javnega
obveščanja ali na spletnih straneh ali na javnem shodu, se
storilec kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih
mesecev.
(3) Če je tisto, kar kdo trdi ali raznaša, take narave, da
ima hude posledice za oškodovanca, se storilec kaznuje z
denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.
(4) Resničnosti ali neresničnosti tistega, kar se trdi ali
raznaša iz osebnega ali družinskega življenja koga drugega,
ni mogoče dokazovati, razen v primerih iz petega odstavka
tega člena.
(5) Kdor trdi ali raznaša kaj iz osebnega ali družinskega
življenja drugega pri opravljanju uradne dolžnosti, politične
ali druge družbene dejavnosti, pri obrambi kakšne pravice ali
varstvu upravičenih koristi, se ne kaznuje, če dokaže resničnost svoje trditve ali če dokaže, da je imel utemeljen razlog
verjeti v resničnost tistega, kar je trdil ali raznašal.
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Očitanje kaznivega dejanja z namenom zaničevanja

Odpustitev kazni za kazniva dejanja iz 158. do 162. člena

162. člen
(1) Kdor z namenom zaničevanja komu očita, da je storil
kaznivo dejanje ali da je bil obsojen zaradi kaznivega dejanja ali
to z istim namenom komu pove, se kaznuje z denarno kaznijo
ali zaporom do treh mesecev.
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno s tiskom,
po radiu, televiziji ali z drugim sredstvom javnega obveščanja
ali na spletnih straneh ali na javnem shodu, se storilec kaznuje
z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev.

167. člen
Če je bil storilec kaznivega dejanja iz 158. do 162. in
166. člena tega zakonika izzvan z nedostojnim ali surovim
ravnanjem oškodovanca ali se pred sodiščem opraviči oškodovancu ali pred sodiščem prekliče tisto, kar je trdil ali raznašal,
mu sme sodišče kazen odpustiti.

Sramotitev Republike Slovenije
163. člen
(1) Kdor javno stori dejanje iz 158. do 162. člena tega
zakonika proti Republiki Sloveniji ali predsedniku republike v
zvezi z opravljanjem njegovih nalog, se kaznuje z denarno
kaznijo ali zaporom do enega leta.
(2) Enako se kaznuje, kdor javno sramoti zastavo, grb ali
himno Republike Slovenije.
Sramotitev tuje države ali mednarodne organizacije
164. člen
(1) Kdor javno stori dejanje iz 158. do 162. člena tega
zakonika proti tuji državi, voditelju tuje države ali diplomatskemu predstavniku tuje države v Republiki Sloveniji ali kdor
javno sramoti zastavo, grb ali himno tuje države, se kaznuje z
denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.
(2) Enako se kaznuje, kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka proti mednarodni organizaciji, ki jo priznava Republika
Slovenija, ali proti njenemu predstavniku ali njenim simbolom.
Sramotitev slovenskega naroda ali narodnih skupnosti
165. člen
Kdor javno stori dejanje iz 158. do 160. člena tega zakonika proti slovenskemu narodu ali proti italijanski ali madžarski
narodni skupnosti ali proti romski skupnosti, ki živijo v Republiki
Sloveniji, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega
leta.
Javna objava kaznivih dejanj zoper čast in dobro ime
166. člen
(1) Odgovorni urednik oziroma tisti, ki ga je nadomeščal,
se za kazniva dejanja iz 158. do 165. člena zakonika, ki so
storjena z javno objavo teh dejanj v časopisih in revijah, radijskih in televizijskih programih, elektronskih publikacijah, na
teletekstu ali v drugih oblikah dnevnih ali periodičnih publikacij
ali na spletnih straneh, kaznuje v mejah kazni, predpisane za
kaznivo dejanje, 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.
(2) Pod pogoji iz prejšnjega odstavka se enako kaznuje
izdajatelj ali tiskar, če je bila javna objava kaznivih dejanj iz 158.
do 165. člena tega zakonika storjena po neperiodični tiskani publikaciji, in izdelovalec, če je bila storjena po gramofonski plošči,
na zgoščenki, filmu, DVD-ju in drugih videosredstvih, zvočnih ali
podobnih sredstvih, ki so namenjene širšemu krogu ljudi.
(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.

Posebne določbe o pregonu
168. člen
(1) Pregon zaradi kaznivih dejanj iz 158. do 162. in
166. člena tega zakonika se začne na zasebno tožbo.
(2) Če so dejanja iz 158. do 162. in 166. člena tega
zakonika storjena proti državnemu organu ali občinskemu ali
pokrajinskemu organu ali proti uradni ali vojaški osebi v zvezi
z opravljanjem njune službe v tem organu, se pregon začne
na predlog.
(3) Pregon za kaznivo dejanje iz 164. člena tega zakonika
se začne z dovoljenjem ministra za pravosodje.
(4) Če so dejanja iz 158. do 162. in 166. člena tega
zakonika storjena proti pokojni osebi, se začne pregon na
zasebno tožbo zakonca, osebe, s katero je pokojnik živel v
zunajzakonski skupnosti, partnerja iz registrirane istospolne
partnerske skupnosti, njegovih otrok ali posvojencev, staršev
ali posvojiteljev, bratov ali sester.
Objava sodbe
169. člen
Pri obsodbi za kazniva dejanja iz 158. do 165. člena tega
zakonika, storjena s tiskom, po radiu, televiziji ali z drugim sredstvom javnega obveščanja ali na spletnih straneh, sme sodišče
na oškodovančevo zahtevo odločiti, da se sodba na stroške
obsojenca objavi na isti način, kot je bilo dejanje storjeno, v
celoti ali izvlečku.
Devetnajsto poglavje
KAZNIVA DEJANJA ZOPER SPOLNO NEDOTAKLJIVOST
Posilstvo
170. člen
(1) Kdor prisili osebo drugega ali istega spola k spolnemu
občevanju ali s tem izenačenemu spolnemu ravnanju, tako da
uporabi silo ali zagrozi z neposrednim napadom na življenje ali
telo, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno grozovito ali posebno poniževalno ali če je dejanje storilo več
oseb zaporedoma ali nad obsojenci ali drugimi osebami, ki
jim je vzeta prostost, se storilec kaznuje z zaporom od treh
do petnajstih let.
(3) Kdor prisili osebo drugega ali istega spola k spolnemu
občevanju ali s tem izenačenemu spolnemu ravnanju, tako da
ji zagrozi, da bo o njej ali njenih bližnjih odkril, kar bi škodovalo
njeni ali njihovi časti ali dobremu imenu, ali da bo njej ali njenim
bližnjim povzročil veliko premoženjsko škodo, se kaznuje z
zaporom od šestih mesecev do petih let.
(4) Če sta bili dejanji iz prvega ali tretjega odstavka tega
člena storjeni proti osebi, s katero storilec živi v zakonski, zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni skupnosti, se
pregon začne na predlog.
Spolno nasilje
171. člen
(1) Kdor uporabi silo ali zagrozi osebi drugega ali istega
spola z neposrednim napadom na življenje ali telo in jo tako
prisili, da stori ali trpi kakšno spolno dejanje, ki ni zajeto v
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prejšnjem členu, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do
desetih let.
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno grozovito ali posebno poniževalno ali če je dejanje storilo več
oseb zaporedoma ali nad obsojenci ali drugimi osebami,
ki jim je vzeta prostost, se kaznuje z zaporom od treh do
petnajstih let.
(3) Kdor osebo drugega ali istega spola prisili, da stori
ali trpi kakšno spolno dejanje iz prvega odstavka tega člena,
tako da ji zagrozi, da bo o njej ali njenih bližnjih odkril, kar bi
škodovalo njeni ali njihovi časti ali dobremu imenu, ali da bo
njej ali njenim bližnjim povzročil veliko premoženjsko škodo, se
kaznuje z zaporom do petih let.
(4) Če sta bili dejanji iz prvega ali tretjega odstavka
tega člena storjeni proti osebi, s katero storilec ali storilka živi
v zakonski, zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni
partnerski skupnosti, se pregon začne na predlog.
Spolna zloraba slabotne osebe
172. člen
(1) Kdor spolno občuje ali stori kakšno drugo spolno
dejanje z osebo drugega ali istega spola, tako da zlorabi
njeno duševno bolezen, začasno duševno motnjo, hujšo duševno zaostalost, slabost ali kakšno drugačno stanje, zaradi
katerega se ne more upirati, se kaznuje z zaporom od enega
do osmih let.
(2) Kdor v okoliščinah iz prejšnjega odstavka kako drugače prizadene spolno nedotakljivost slabotne osebe, se kaznuje
z zaporom do petih let.
Spolni napad na osebo, mlajšo od petnajst let
173. člen
(1) Kdor spolno občuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje z osebo drugega ali istega spola, ki še ni stara petnajst let,
se kaznuje z zaporom od treh do osmih let.
(2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka s slabotno
osebo, ki še ni stara petnajst let, ali tako, da uporabi silo ali
zagrozi z neposrednim napadom na življenje ali telo, ali na
tak način doseže storitev dejanja z drugo osebo, se kaznuje z
zaporom od petih do petnajstih let.
(3) Učitelj, vzgojitelj, skrbnik, posvojitelj, roditelj, duhovnik, zdravnik ali druga oseba, ki z zlorabo svojega položaja
spolno občuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje z osebo,
ki še ni stara petnajst let in mu je zaupana v učenje, vzgojo,
zdravljenje, varstvo ali oskrbo, se kaznuje z zaporom od treh
do desetih let.
(4) Kdor v okoliščinah iz prvega, drugega in tretjega
odstavka tega člena kako drugače prizadene spolno nedotakljivost osebe, ki še ni stara petnajst let, se kaznuje z zaporom
do petih let.
(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.
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.
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Kršitev spolne nedotakljivost z zlorabo položaja
174. člen
(1) Kdor zlorabi svoj položaj in tako pripravi osebo drugega ali istega spola, ki mu je podrejena ali od njega odvisna,
k spolnemu občevanju, ali da stori oziroma trpi kakšno drugo
spolno dejanje, se kaznuje z zaporom do petih let.
(2) Učitelj, vzgojitelj, skrbnik, posvojitelj, roditelj ali druga
oseba, ki z zlorabo svojega položaja spolno občuje ali stori
kakšno drugo spolno dejanje z osebo, staro nad petnajst let, ki
mu je zaupana v učenje, vzgojo, varstvo in oskrbo, se kaznuje
z zaporom od enega do osmih let.
Zloraba prostitucije
175. člen
(1) Kdor zaradi izkoriščanja sodeluje pri prostituciji druge
osebe ali kdor s silo, grožnjo ali preslepitvijo navede, pridobi ali
spodbudi drugo osebo k prostituciji, se kaznuje z zaporom od
treh mesecev do petih let.
(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.
(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.
Prikazovanje, izdelava, posest in posredovanje
pornografskega gradiva
176. člen
(1) Kdor osebi, mlajši od petnajst let, proda, prikaže ali
z javnim razstavljanjem ali kako drugače omogoči, da so ji
dostopni spisi, slike, avdiovizualni ali drugi predmeti pornografske vsebine, ali ji prikaže pornografsko ali drugačno seksualno
predstavo, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do dveh let.
(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.
(4) Če je bilo dejanje iz drugega ali tretjega odstavka
tega člena storjeno v hudodelski združbi za izvrševanje takih
kaznivih dejanj, se storilec kaznuje z zaporom od enega do
osmih let.
(5) Pornografsko ali drugačno seksualno gradivo iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena se vzame ali
njegova uporaba ustrezno onemogoči.
Dvajseto poglavje
KAZNIVA DEJANJA ZOPER ČLOVEKOVO ZDRAVJE
Prenašanje nalezljivih bolezni
177. člen
(1) Kdor se ne ravna po predpisih ali odredbah, s katerimi pristojni organ odredi pregled, razkuženje, izločitev bolnikov ali kakšne druge ukrepe za zatiranje ali preprečevanje
nalezljivih bolezni pri ljudeh in s tem povzroči, da se nalezljiva
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bolezen razširi, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do
enega leta.
(2) Enako se kaznuje, kdor se ne ravna po predpisih ali
odredbah, s katerimi pristojni organi določijo ukrepe za zatiranje ali preprečevanje kužnih bolezni pri živalih, ki se lahko
prenesejo na ljudi, in s tem povzroči, da se kužna bolezen
prenese na ljudi.
(3) Kdor stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega
člena iz malomarnosti, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev.
(4) Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec
kaznuje za dejanje iz prvega ali drugega odstavka z zaporom
do osmih let, za dejanja iz tretjega odstavka pa z zaporom do
petih let.
Opustitev zdravstvene pomoči
178. člen
(1) Zdravnik ali drug zdravstveni delavec, ki v nasprotju
s svojo poklicno dolžnostjo ne pomaga bolniku ali komu drugemu, ki je v nevarnosti za življenje, se kaznuje z zaporom do
enega leta.
(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.
Malomarno zdravljenje in opravljanje zdravilske dejavnosti
179. člen
(1) Zdravnik, ki pri opravljanju zdravniške dejavnosti iz
malomarnosti ravna v nasprotju s pravili zdravniške znanosti in
stroke in tako povzroči, da se komu občutno poslabša zdravje,
se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Enako se kaznuje
(a) zdravstveni delavec, ki pri svoji zdravstveni dejavnosti
iz malomarnosti ravna v nasprotju s pravili stroke, pa pri tem
povzroči, da se komu občutno poslabša zdravje ali
(b) zdravilec, ki pri opravljanju dovoljene zdravilske dejavnosti iz malomarnosti neustrezno izbere in uporabi zdravilski
sistem ali zdravilsko metodo, pa pri tem povzroči, da se komu
občutno poslabša zdravje.
(3) Če zaradi dejanja iz prvega ali drugega odstavka kdo
umre, se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let.
Mazaštvo
180. člen
(1) Kdor se ukvarja z zdravljenjem ali opravljanjem zdravilske dejavnosti, čeprav nima predpisane kvalifikacije, in pri
tem odvrne bolnika od pravočasnega iskanja zdravniške pomoči, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.
(2) Storilec dejanja iz prejšnjega odstavka, ki povzroči
pomembno škodo na zdravju osebe, ki v postopke zdravljenja
ni privolila ali ni bila sposobna privoliti, se kaznuje z zaporom
od šestih mesecev do osmih let.
(3) Če ima dejanje iz prvega odstavka za posledico smrt
bolnika, se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
(4) Pripomočki, namenjeni ali uporabljeni za zdravljenje
po prvem odstavku tega člena, se odvzamejo.
Nedovoljena presaditev delov človeškega telesa
in sprememba človeškega genoma
181. člen
(1) Zdravnik, ki komu vzame del telesa zaradi presaditve
ali komu presadi del telesa, čeprav je jemanje ali presaditev
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dela telesa po pravilih zdravniške znanosti in stroke neupravičeno, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.
(2) Enako se kaznuje zdravnik, ki z namenom presaditve
vzame del človeškega telesa, preden je na predpisan način
ugotovljena smrt.
(3) S kaznijo iz prvega odstavka se kaznuje zdravnik, ki
komu protipravno odvzame spolne celice, nedovoljeno ravna z
njimi ali krši anonimnost dajalca spolnih celic.
(4) Zdravnik, ki komu vzame del telesa zaradi presaditve
ali presadi komu del telesa, ne da bi si poprej pridobil z zakonom predpisano privolitev dajalca in prejemnika ali njunih
zakonitih zastopnikov ali kadar v nasprotju s predpisanimi
postopki odvzeti del človeškega telesa hrani ali uporabi za
drug namen, kot je bil odvzet, se kaznuje z zaporom od treh
mesecev do petih let.
(5) Kdor poskuša ali izvede poseg, katerega namen je
spremeniti človeški genom in se ne opravlja za preventivne,
diagnostične ali terapevtske namene, ali je njegov cilj uvesti
spremembe v genom potomcev, se kaznuje z zaporom do
petih let.
(6) Enako kot v prejšnjem odstavku se kaznuje, kdor
vzame ali pridobi odvzeti del človeškega telesa, za katerega
darovalec prejme plačilo, kdor nezakonito razpolaga z odvzetim
delom človeškega telesa, kdor uporabi ali poskusi uporabiti
človeško telo ali njegove dele z namenom pridobivanja premoženjske koristi ali kdor neupravičeno in proti plačilu posreduje
pri dajanju delov telesa žive ali umrle osebe za presaditev.
Malomarno opravljanje lekarniške dejavnosti
182. člen
Lekarnar ali druga oseba, pooblaščena za izdajanje
zdravil, ki iz malomarnosti ne pripravi zdravila v predpisanem
razmerju ali količini ali izda namesto predpisanega ali zahtevanega zdravila drugo zdravilo ali snov ali pri pripravljanju ali
izdajanju zdravil kako drugače ravna v nasprotju s pravili znanosti in stroke in tako povzroči, da se komu občutno poslabša
zdravje, se kaznuje z zaporom do dveh let.
Proizvodnja in promet škodljivih sredstev za zdravljenje
183. člen
(1) Kdor proizvaja, prodaja ali kako drugače daje v promet
zdravila ali druga sredstva za zdravljenje, ki so škodljiva za
zdravje, se kaznuje z zaporom do osmih let.
(2) Enako se kaznuje, kdor pridobiva, predeluje ali razpečava okuženo kri ali drugo tkivo ali iz tega izdelano snov za
zdravljenje.
(3) Kdor stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega
člena iz malomarnosti, se kaznuje z zaporom do enega leta.
(4) Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena za posledico hudo ali posebno hudo telesno
poškodbo ali temu ustrezno okvaro zdravja ene ali več oseb,
se storilec kaznuje za dejanje iz prvega ali drugega odstavka
z zaporom do desetih let, za dejanje iz tretjega odstavka pa z
zaporom do petih let.
(5) Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec
kaznuje za dejanje iz prvega ali drugega odstavka z zaporom
od enega do petnajstih let, za dejanje iz tretjega odstavka pa z
zaporom od enega do desetih let.
Proizvodnja in promet zdravju škodljivih živil
in drugih izdelkov
184. člen
(1) Kdor proizvaja, prodaja ali kako drugače daje v promet
živila, ki so škodljiva za zdravje ljudi, in tako povzroči nevarnost
za življenje ali zdravje ljudi, se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Enako se kaznuje, kdor proizvaja, prodaja ali kako
drugače daje v promet sredstva za osebno nego, otroške igra-
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če ali podobne izdelke za množično potrošnjo, ki so škodljivi
za zdravje.
(3) Kdor stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega
člena iz malomarnosti, se kaznuje z zaporom do enega leta.
(4) Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena za posledico hudo ali posebno hudo telesno
poškodbo ali temu ustrezno okvaro zdravja ene ali več oseb,
se storilec kaznuje za dejanje iz prvega ali drugega odstavka
z zaporom do osmih let, za dejanje iz tretjega odstavka pa z
zaporom do petih let.
(5) Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec
kaznuje za dejanje iz prvega ali drugega odstavka z zaporom
od enega do dvanajstih let, za dejanje iz tretjega odstavka pa
z zaporom od enega do osmih let.
(6) Škodljiva živila in drugi izdelki se vzamejo.
Nevestno pregledovanje mesa za prehrano
185. člen
(1) Veterinar ali druga pooblaščena oseba, ki pri pregledu
klavnih živali ali mesa, ki je namenjeno za prehrano, nevestno
ravna ali kljub predpisom ne opravi pregleda in s tem omogoči,
da pride v promet meso, ki je škodljivo za človekovo zdravje,
se kaznuje z zaporom do enega leta.
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno iz malomarnosti, se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom
do šestih mesecev.
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Omogočanje uživanja prepovedanih drog
ali nedovoljenih snovi v športu
187. člen
(1) Kdor napelje drugega k uživanju prepovedanih drog
ali prepovedanih doping snovi ali mu jih da, da jih uživa on
ali kdo drug, ali kdor da na razpolago prostore za uživanje
prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi v športu ali kako
drugače omogoči drugemu, da uživa prepovedane droge ali
nedovoljene snovi v športu, se kaznuje z zaporom od šestih
mesecev do osmih let.
(2) Kdor stori dejanje iz prvega odstavka proti več osebam, proti mladoletni osebi, duševno bolni osebi, osebi z začasno duševno motnjo, hujšo duševno zaostalostjo ali osebi,
ki je v postopku odvajanja od odvisnosti ali rehabilitacije ali če
stori dejanje v vzgojnih ali izobraževalnih ustanovah ali v njihovi
neposredni bližini, v zaporih, v vojaških enotah, v javnih lokalih
ali na javnih prireditvah, ali stori dejanje iz prvega odstavka javni uslužbenec, duhovnik, zdravnik, socialni delavec, učitelj ali
vzgojitelj in pri tem izkorišča svoj položaj, se kaznuje z zaporom
od enega do dvanajstih let.
(3) Prepovedane droge, nedovoljene snovi v športu in
pripomočki za njihovo uživanje se vzamejo.
(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.

Neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi
drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi
sestavinami za izdelavo prepovedanih drog

Enaindvajseto poglavje
KAZNIVA DEJANJA ZOPER ZAKONSKO ZVEZO,
DRUŽINO IN OTROKE

186. člen
(1) Kdor neupravičeno proizvaja, predeluje, prodaja ali
ponuja naprodaj ali zaradi prodaje ali dajanja v promet kupuje,
hrani ali prenaša ali posreduje pri prodaji ali nakupu ali kako
drugače neupravičeno daje v promet rastline ali substance, ki
so razvrščene kot prepovedane droge ali nedovoljene snovi
v športu, ali predhodne sestavine, ki se uporabljajo za izdelavo prepovedanih drog, se kaznuje z zaporom od enega do
desetih let.
(2) Kdor prodaja, ponuja na prodaj ali brezplačno deli
prepovedano drogo, ali nedovoljeno snov v športu, ali predhodno sestavino za izdelavo prepovedanih drog mladoletni
osebi, duševno bolni osebi, osebi z začasno duševno motnjo,
hujšo duševno zaostalostjo ali osebi, ki je v postopku odvajanja
od odvisnosti ali rehabilitacije ali če stori dejanje v vzgojnih
ali izobraževalnih ustanovah ali v njihovi neposredni bližini, v
zaporih, v vojaških enotah, v javnih lokalih ali na javnih prireditvah, ali stori dejanje iz prvega odstavka javni uslužbenec,
duhovnik, zdravnik, socialni delavec, učitelj ali vzgojitelj in pri
tem izkorišča svoj položaj ali kdor za izvrševanje omenjenega
dejanja uporablja mladoletne osebe se kaznuje z zaporom od
treh do petnajst let.
(3) Če je dejanje iz prvega ali drugega odstavka storjeno
v hudodelski združbi za izvedbo takih dejanj, ali če je storilec
tega dejanja organiziral mrežo prekupčevalcev ali posrednikov,
se kaznuje z zaporom od petih do petnajstih let.
(4) Kdor brez pooblastila izdeluje, nabavlja, ima ali daje v
uporabo opremo, snovi ali predhodne sestavine, za katere ve,
da so namenjene za izdelavo prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi v športu, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev
do petih let.
(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.

Dvojna zakonska zveza
188. člen
(1) Kdor sklene novo zakonsko zvezo, čeprav je že poročen, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.
(2) Enako se kaznuje tudi, kdor sklene zakonsko zvezo z
osebo, za katero ve, da je poročena.
(3) Če je prejšnja zakonska zveza prenehala ali je bila
razveljavljena, se pregon ne začne, če pa se je začel, se ustavi.
Sprememba rodbinskega stanja
189. člen
Kdor podtakne ali zamenja otroka ali kako drugače spremeni njegovo rodbinsko stanje, se kaznuje z zaporom do
treh let.
Odvzem mladoletne osebe
190. člen
(1) Kdor protipravno odvzame mladoletno osebo roditelju,
posvojitelju, skrbniku, zavodu ali osebi, ki ji je zaupana, ali jo
zadržuje in preprečuje, da bi jo imel tisti, ki ima pravico do nje,
ali kdor zlonamerno onemogoča, da bi se uresničila izvršljiva
odločba glede mladoletne osebe, se kaznuje z denarno kaznijo
ali zaporom do enega leta.
(2) V primeru, da je dejanje povzročilo poslabšanje
duševnega ali telesnega zdravja mladoletne osebe ali da
je ogrozilo njen razvoj, se kaznuje z zaporom od enega do
petih let.
(3) Če izreče sodišče pogojno obsodbo, lahko naloži
storilcu, da mora mladoletno osebo izročiti upravičencu ali
omogočiti uresničitev izvršljive odločbe glede mladoletne
osebe.
(4) Če je storilec dejanja iz prvega odstavka tega člena prostovoljno izročil mladoletno osebo upravičencu ali
omogočil uresničitev izvršljive odločbe, se mu kazen lahko
odpusti.
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Nasilje v družini

191. člen
(1) Kdor v družinski skupnosti z drugim grdo ravna, ga
pretepa ali drugače boleče ali ponižujoče ravna, ga z grožnjo z
neposrednim napadom na življenje ali telo preganja iz skupnega prebivališča ali mu omejuje svobodo gibanja, ga zalezuje,
ga prisiljuje k delu ali opuščanju dela ali ga kako drugače z nasilnim omejevanjem njegovih enakih pravic spravlja v skupnosti
v podrejen položaj, se kaznuje z zaporom do petih let.
(2) Enako se kaznuje, kdor stori dejanje iz prejšnjega
odstavka v kakšni drugi trajnejši življenjski skupnosti.
(3) Če je dejanje iz prvega odstavka storjeno proti osebi, s
katero je storilec živel v družinski ali drugi trajnejši skupnosti, ki
je razpadla, je pa dejanje s to skupnostjo povezano, se storilec
kaznuje z zaporom do treh let.
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.
Kršitev družinskih obveznosti
193. člen
(1) Kdor hudo zanemarja družinske obveznosti, ki jih ima
po zakonu, in tako pusti v težkem položaju družinskega člana,
ki ne more sam skrbeti zase, se kaznuje z zaporom do dveh let.
(2) Če sodišče izreče pogojno obsodbo, lahko naloži storilcu, da mora redno izpolnjevati svoje dolžnosti skrbi, vzgoje
in preživljanja.
Neplačevanje preživnine
194. člen
(1) Kdor ne daje preživnine za osebo, ki jo po zakonu
mora preživljati in za katero je višina njegove preživninske obveznosti določena z izvršilnim naslovom, čeprav bi to zmogel,
se kaznuje z zaporom do enega leta.
(2) Če je zaradi dejanja iz prejšnjega odstavka ogroženo
ali bi lahko bilo ogroženo preživljanje upravičenca ali če se storilec izmika dajati preživnino, se kaznuje z zaporom do treh let.
(3) Če sodišče izreče pogojno obsodbo, lahko naloži
storilcu dejanja iz prvega ali drugega odstavka tega člena,
da mora redno plačevati preživnino, lahko pa tudi, da mora
poravnati zaostalo preživnino ali druge prisojene obveznosti,
nastale s preživljanjem.
Krvoskrunstvo
195. člen
Oseba, ki spolno občuje z mladoletnim krvnim sorodnikom v ravni črti ali z mladoletnim bratom oziroma sestro, se
kaznuje z zaporom do dveh let.
Dvaindvajseto poglavje
KAZNIVA DEJANJA ZOPER DELOVNO RAZMERJE
IN SOCIALNO VARNOST
Kršitev temeljnih pravic delavcev
196. člen
(1) Kdor zavestno ne ravna po predpisih o sklenitvi pogodbe o zaposlitvi in o prenehanju delovnega razmerja, plači
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in drugih prejemkih iz delovnega razmerja, delovnem času,
odmoru, počitku, letnem dopustu ali odsotnosti z dela, varstvu
žensk, mladine in invalidov, varstvu delavcev zaradi nosečnosti
in starševstva, varstva starejših delavcev, prepovedi nadurnega
ali nočnega dela ali plačilu predpisanih prispevkov in tako prikrajša delavca ali iskalca zaposlitve za pravico, ki mu pripada,
ali mu jo omeji, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do
enega leta.
(2) Če ima dejanje iz prejšnjega odstavka za posledico
nezakonito prenehanje delovnega razmerja, neupravičeno
neizplačilo treh zaporednih plač ali izgubo pravice, ki izvira
iz neplačanih prispevkov, se storilec kaznuje z zaporom do
treh let.
(3) S kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje, kdor
pogojuje sklenitev pogodbe o zaposlitvi s tem, da delavka med
zaposlitvijo ne bo zanosila ali rodila otroka ali od delavke med
zaposlitvijo zahteva izjavo, da bo v takem primeru dala odpoved delovnega razmerja ali sprejela sporazumno prenehanje
delovnega razmerja.
Šikaniranje na delovnem mestu
197. člen
(1) Kdor na delovnem mestu ali v zvezi z delom s
spolnim nadlegovanjem, psihičnim nasiljem, trpinčenjem ali
neenakopravnim obravnavanjem povzroči drugemu zaposlenemu ponižanje ali prestrašenost, se kaznuje z zaporom do
dveh let.
(2) Če ima dejanje iz prejšnjega odstavka za posledico psihično, psihosomatsko ali fizično obolenje ali zmanjšanje delovne
storilnosti zaposlenega, se storilec kaznuje z zaporom do treh let.
Kršitev pravic pri zaposlovanju ali brezposelnosti
198. člen
(1) Kdor komu odreče ali omeji pravico do svobodne
zaposlitve pod takimi pogoji, kot so določeni s predpisi, se
kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.
(2) Enako se kaznuje, kdor zavestno ne ravna po predpisih o pravicah brezposelnih oseb in tako brezposelno osebo
prikrajša za pravico, ki ji pripada ali ji jo omeji.
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.
Kršitev pravic do sodelovanja pri upravljanju
in kršitev sindikalnih pravic
200. člen
(1) Kdor s kršitvijo predpisov ali splošnih aktov prepreči
ali onemogoči delavcem uresničevanje pravic do sodelovanja
pri upravljanju ali te pravice zlorabi ali ovira njihovo uresničevanje, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega
leta.
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(2) Enako se kaznuje, kdor s kršitvijo predpisov ali splošnih aktov prepreči ali onemogoči delavcem svobodno združevanje in sindikalne dejavnosti ali ovira uresničevanje sindikalnih
pravic ali prevzame sindikat.
Ogrožanje varnosti pri delu
201. člen
(1) Kdor v rudniku, tovarni, na gradbišču ali kakšnem
drugem delovnem kraju uniči, poškoduje ali odstrani varnostne
naprave in tako povzroči nevarnost za življenje ljudi, se kaznuje
z zaporom do treh let.
(2) Oseba, ki je odgovorna za varnost in zdravje pri delu v
rudnikih, tovarnah, delavnicah, na gradbiščih ali drugih delovnih
krajih in ne postavi varnostnih naprav ali ne skrbi za njihovo
brezhibnost ali ne poskrbi za njihovo delovanje, kadar je potrebno, ali sicer ne ravna po predpisih ali tehničnih pravilih o
varnostnih ukrepih in tako povzroči nevarnost za življenje ljudi,
se kaznuje z zaporom do dveh let.
(3) Če je dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega
člena storjeno iz malomarnosti, se storilec kaznuje z zaporom
do enega leta.
(4) Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena za posledico hudo telesno poškodbo ene ali več
oseb, se storilec za dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega
člena kaznuje z zaporom do petih let, za dejanje iz tretjega
odstavka pa z zaporom do treh let.
(5) Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec
za dejanje iz prvega ali drugega odstavka kaznuje z zaporom
od enega do dvanajstih let, za dejanje iz tretjega odstavka pa
z zaporom od enega do osmih let.
Kršitev pravic iz socialnega zavarovanja
202. člen
Kdor zavestno ne ravna po predpisih o socialnem zavarovanju in s tem koga prikrajša za pravico, ki mu pripada,
ali mu jo omeji, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do
enega leta.
Zloraba pravic iz socialnega zavarovanja
203. člen
(1) Kdor hlini ali si povzroči bolezen ali delovno nezmožnost in s tem doseže, da se mu na podlagi socialnega
zavarovanja prizna pravica, ki mu ne bi pripadala, se kaznuje
z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.
(2) Kdor pristojnemu organu predloži lažne listine ali da
lažno izjavo in ga s tem preslepi, da izda odločbo o pokojnini, invalidnini ali denarnem socialnem dodatku, čeprav niso
dani pogoji za izdajo take odločbe, se kaznuje z zaporom
do dveh let.
Triindvajseto poglavje
KAZNIVA DEJANJA ZOPER PREMOŽENJE
Tatvina
204. člen
(1) Kdor vzame komu tujo premično stvar, da bi si jo protipravno prilastil, se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Če je vrednost ukradene stvari majhna in si je storilec
hotel prilastiti stvar take vrednosti, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.
(3) Pregon za dejanje iz prejšnjega odstavka se začne
na predlog.
(4) Če je storilec vrnil oškodovancu ukradeno stvar, preden je zvedel, da je uveden kazenski postopek, se mu sme
kazen odpustiti.
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Velika tatvina
205. člen
(1) Storilec tatvine iz prvega odstavka prejšnjega člena se
kaznuje z zaporom do petih let:
1) če je storil tatvino tako, da je z vlomom, vdorom ali
drugačnim premagovanjem večjih ovir prišel v zaprto stavbo,
sobo, blagajno, omaro ali druge zaprte prostore;
2) če sta storili tatvino dve ali več oseb, ki so se združile
zato, da bi kradle;
3) če je storil tatvino na posebno predrzen način;
4) če je imel pri sebi kakšno orožje ali nevarno orodje za
napad ali obrambo;
5) če je storil tatvino ob požaru, povodnji ali podobni
naravni nesreči;
6) če je storil tatvino tako, da je izrabil nemoč ali nesrečo
drugega.
(2) Enako se kaznuje storilec tatvine, če je ukradena
stvar posebnega kulturnega pomena ali naravna vrednota
ali če je ukradena stvar velike vrednosti in si je storilec hotel
prilastiti tako stvar ali stvar take vrednosti.
(3) Če je bila z dejanjem iz prvega odstavka tega člena
pridobljena stvar posebnega kulturnega pomena ali stvar velike vrednosti in si je storilec hotel prilastiti tako stvar ali stvar
take vrednosti ali če je bilo dejanje iz drugega odstavka tega
člena storjeno v hudodelski združbi, se kaznuje z zaporom od
enega do osmih let.
Rop
206. člen
(1) Kdor vzame tujo premično stvar, da bi si jo protipravno prilastil, tako da uporabi silo zoper kakšno osebo ali ji zagrozi z neposrednim napadom na življenje ali telo, se kaznuje
z zaporom od enega do desetih let.
(2) Če sta storili rop dve ali več oseb, ki so se združile
zato, da bi ropale, ali če je vrednost ukradene stvari velika
in si je storilec hotel prilastiti stvar take vrednosti, se storilec
kaznuje z zaporom od treh do petnajstih let.
(3) Če je bilo dejanje iz prvega ali drugega odstavka
tega člena storjeno v hudodelski združbi, se storilec kaznuje
z zaporom od petih do petnajstih let.
Roparska tatvina
207. člen
(1) Kdor je zaloten pri tatvini, pa zato, da bi ukradeno
stvar obdržal, uporabi proti komu silo ali mu zagrozi z neposrednim napadom na življenje ali telo, se kaznuje z zaporom
od enega do desetih let.
(2) Če je vrednost ukradene stvari velika in si je storilec
hotel prilastiti stvar take vrednosti, se kaznuje z zaporom od
treh do petnajstih let.
Zatajitev
208. člen
(1) Kdor si protipravno prilasti tujo premično stvar, ki mu
je zaupana, se kaznuje z zaporom do dveh let.
(2) Če je vrednost zatajene stvari majhna in si je storilec
hotel prilastiti stvar take vrednosti, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev.
(3) Če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena skrbnik, se kaznuje z zaporom do treh let.
(4) Če je zatajena stvar posebnega kulturnega pomena
ali naravna vrednota ali če je zatajena stvar velike vrednosti in
si je storilec hotel prilastiti tako stvar ali stvar take vrednosti,
se kaznuje z zaporom do petih let.
(5) Kdor si protipravno prilasti tujo premično stvar, ki jo
je našel ali je do nje po naključju prišel, se kaznuje z denarno
kaznijo ali zaporom do enega leta.
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(6) Pregon za dejanje iz prvega, drugega in petega odstavka tega člena se začne na predlog.

Organiziranje denarnih verig
in nedovoljeno prirejanje iger na srečo

Poneverba in neupravičena uporaba tujega premoženja

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.
(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.

209. člen
(1) Kdor si protipravno prilasti denar, premično stvar ali
drug del tujega premoženja, ki mu je zaupano v zvezi z zaposlitvijo ali pri opravljanju gospodarske, finančne ali poslovne
dejavnosti ali pri opravljanju dolžnosti skrbnika ali mu je prepuščeno kot uradni osebi v službi, se kaznuje z zaporom do
treh let.
(2) Če stori dejanje iz prejšnjega odstavka uradna oseba
proti tujemu premoženju, ki ji je dosegljivo ob preiskavi stanovanja, prostorov ali oseb, ob izvršbi v sodnem ali upravnem
postopku ali v zvezi z nalogami varovanja oseb ali premoženja,
se kaznuje z zaporom do petih let.
(3) Če gre pri dejanju iz prvega odstavka tega člena za
premoženje majhne vrednosti, pa si je storilec hotel prilastiti
tako vrednost, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do
enega leta.
(4) Če gre pri dejanju iz prvega ali drugega odstavka tega
člena za premoženje velike vrednosti in si je storilec hotel pridobiti tako premoženjsko korist, se storilec kaznuje z zaporom
od enega do osmih let.
(5) Če storilec zaupane ali dosegljive stvari iz prvega ali
drugega odstavka tega člena neupravičeno uporabi, se kaznuje
z denarno kaznijo ali zaporom do treh let.
Odvzem motornega vozila
210. člen
(1) Kdor vzame tuje motorno vozilo z namenom, da ga
protipravno uporabi za vožnjo, se kaznuje z zaporom do dveh let.
(2) Poskus je kazniv.
(3) Če storilec kaznivega dejanja iz prvega odstavka tega
člena motorno vozilo uniči, ga napravi nerabnega, ali ga zapusti
na neznanem kraju, se kaznuje z zaporom do treh let.
Goljufija
211. člen
(1) Kdor, zato da bi sebi ali komu drugemu pridobil protipravno premoženjsko korist, spravi koga z lažnivim prikazovanjem ali prikrivanjem dejanskih okoliščin v zmoto ali ga pusti v
zmoti in ga s tem zapelje, da ta v škodo svojega ali tujega premoženja kaj stori ali opusti, se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Kdor z namenom iz prejšnjega odstavka tega člena
v zavarovalništvu ob sklenitvi pogodbe navede lažne podatke
ali zamolči pomembne podatke, sklene prepovedano dvojno
zavarovanje ali sklene zavarovalno pogodbo potem, ko je zavarovalni ali škodni primer že nastopil, ali lažno prikaže škodni
dogodek, se kaznuje z zaporom do enega leta.
(3) Če sta goljufijo storili dve ali več oseb, ki so se združile zato, da bi goljufale, ali če je storilec z dejanjem iz prvega
odstavka tega člena povzročil veliko premoženjsko škodo, se
storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let.
(4) Če je bilo dejanje iz prvega ali tretjega odstavka tega
člena storjeno v hudodelski združbi, se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
(5) Če je z dejanjem iz prvega odstavka tega člena povzročena majhna premoženjska škoda in je storilec hotel pridobiti majhno premoženjsko korist, se kaznuje z denarno kaznijo
ali zaporom do enega leta.
(6) Kdor, zato da bi drugega oškodoval, spravi koga z
lažnim prikazovanjem ali prikrivanjem dejanskih okoliščin v
zmoto ali ga pusti v zmoti in ga s tem zapelje, da ta v škodo
svojega ali tujega premoženja kaj stori ali opusti, se kaznuje z
denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.
(7) Pregon za dejanje iz petega in šestega odstavka tega
člena se začne na predlog.

Izsiljevanje
213. člen
(1) Kdor, zato da bi sebi ali komu drugemu pridobil protipravno premoženjsko korist, s silo ali resno grožnjo koga prisili,
da kaj stori ali opusti v škodo svojega ali tujega premoženja, se
kaznuje z zaporom do petih let.
(2) Enako se kaznuje, kdor, zato da bi sebi ali komu drugemu pridobil protipravno premoženjsko korist, komu zagrozi,
da bo o njem ali njegovih bližnjih odkril kaj, kar bi škodovalo
njihovi časti ali dobremu imenu, in ga s tem prisili, da v škodo
svojega ali tujega premoženja kaj stori ali opusti.
(3) Če dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena
storita dve ali več oseb ali če je storjeno z uporabo orožja ali
nevarnega orodja ali na posebej surov in poniževalen način, se
storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let.
(4) Če je bilo dejanje iz prejšnjih odstavkov storjeno v
hudodelski združbi, se storilec kaznuje z zaporom od enega
do desetih let.
Oderuštvo
214. člen
Kdor sprejme ali si za uslugo, ki jo nekomu stori, zase ali
za koga drugega zagotovi očitno nesorazmerno premoženjsko
korist, s tem da izrabi njegovo slabo premoženjsko stanje, hude
stanovanjske razmere, stisko, nezadostno izkušenost ali lahkomiselnost, se kaznuje z zaporom do treh let in z denarno kaznijo.
Izneverjenje
215. člen
(1) Kdor zastopa premoženjske koristi kakšne osebe ali
oskrbuje njeno premoženje, pa zavestno ne izpolni svoje obveznosti delati v njeno korist ali dela v njeno škodo, se kaznuje
z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.
(2) Če storilec ob storitvi dejanja iz prejšnjega odstavka
izrabi pooblastilo za pridobitev premoženjske koristi sebi ali
komu drugemu, se kaznuje z zaporom do treh let.
(3) Če stori dejanje iz drugega odstavka tega člena odvetnik,
notar, skrbnik, izvršitelj ali stečajni upravitelj ali če si storilec pridobi
veliko premoženjsko korist, se kaznuje z zaporom do petih let.
Zloraba izvršbe
216. člen
(1) Kdor v izvršbi protipravno izterja več, kot je kdo dolžan plačati, ali si prilasti zmotno preplačilo dolga, se kaznuje z
denarno kaznijo ali zaporom do dveh let.
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(2) Enako se kaznuje, kdor v izvršbi izigra upnika za njegovo terjatev z dogovorom z udeleženci dražbe.
(3) Poskus je kazniv.
Prikrivanje
217. člen
(1) Kdor premično ali nepremično stvar, za katero ve, da
je bila pridobljena s kaznivim dejanjem, kupi, sprejme v zastavo, si kako drugače pridobi, prikrije ali razpeča, se kaznuje z
zaporom do dveh let.
(2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka, pa bi moral
in mogel vedeti, da je bila stvar pridobljena s kaznivim dejanjem, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.
(3) Če sta dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega
člena storili dve ali več oseb, ki so se združile zaradi prikrivanja
ali je vrednost stvari iz prvega ali drugega odstavka tega člena
večja ali je stvar posebnega kulturnega pomena ali naravna
vrednota, se storilec kaznuje za dejanje iz prvega odstavka
z zaporom do treh let, za dejanje iz drugega odstavka pa z
zaporom do dveh let.
(4) Če je bila prikrita stvar pridobljena s kaznivim dejanjem, za katero se storilec preganja na zasebno tožbo ali
predlog, se storilec dejanj iz prvega in drugega odstavka tega
člena preganja na zasebno tožbo oziroma na predlog.
(5) Če je bilo dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena storjeno v hudodelski združbi za izvedbo
kaznivih dejanj, se storilec kaznuje z zaporom do petih let.
Nedovoljen izvoz in uvoz stvari, ki so posebnega kulturnega
pomena, ali naravne vrednote
218. člen
(1) Kdor brez dovoljenja pristojnega organa odnese v
tujino ali kdor iz nje v nasprotju z mednarodnim pravom prinese
stvar, ki je posebnega kulturnega pomena ali naravna vrednota,
se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Če je stvar iz prejšnjega odstavka velikega ali izjemnega kulturnega pomena, se storilec kaznuje z zaporom do
petih let.
Poškodovanje ali uničenje stvari, ki so posebnega kulturnega
pomena ali naravne vrednote
219. člen
(1) Kdor protipravno poškoduje ali uniči stvar, ki je posebnega kulturnega pomena, naravno vrednoto ali drugo zavarovano naravno bogastvo ali stvar, ki je javna dobrina, se kaznuje
z zaporom do petih let.
(2) Če je poškodovana ali uničena stvar kulturni spomenik
ali naravna vrednota velikega ali izjemnega pomena za Republiko Slovenijo ali če je povzročena škoda velika, se storilec
kaznuje z zaporom do osmih let.
Poškodovanje tuje stvari
220. člen
(1) Kdor tujo stvar poškoduje, uniči ali napravi neuporabno, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do dveh let.
(2) Če je povzročena škoda velika, se storilec kaznuje z
zaporom do petih let.
(3) Pregon za dejanje iz prvega odstavka tega člena se
začne na predlog.
Napad na informacijski sistem
221. člen
(1) Kdor neupravičeno vstopi ali vdre v informacijski sistem ali kdor neupravičeno prestreže podatek ob nejavnem prenosu v informacijski sistem ali iz njega, se kaznuje z zaporom
do enega leta.
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(2) Kdor podatke v informacijskem sistemu neupravičeno
uporabi, spremeni, preslika, prenaša, uniči ali v informacijski
sistem neupravičeno vnese kakšen podatek, ovira prenos podatkov ali delovanje informacijskega sistema, se kaznuje za
zaporom do dveh let.
(3) Poskus dejanja iz prejšnjega odstavka je kazniv.
(4) Če je z dejanjem iz drugega odstavka tega člena povzročena velika škoda, se storilec kaznuje z zaporom od treh
mesecev do petih let.
Požig
222. člen
(1) Kdor požge tujo hišo ali drugo stavbo, namenjeno za
prebivanje, gospodarsko poslopje ali poslovno stavbo, stavbo
ali drugo nepremičnino, ki je v javni rabi, se kaznuje z zaporom
od enega do osmih let.
(2) Če so požgane stvari iz prejšnjega odstavka last
tistega, ki je požgal, ravnal pa je iz zlobnih ali drugih nizkotnih
nagibov, se kaznuje z zaporom do petih let.
(3) Če je dejanje iz prvega odstavka tega člena storjeno iz
malomarnosti, se storilec kaznuje z zaporom do treh let.
(4) Če sta dejanje iz prvega odstavka tega člena storili
dve ali več oseb ali če je požgana stvar posebnega kulturnega
pomena, naravna vrednota ali velike vrednosti, se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
Oškodovanje tujih pravic
223. člen
(1) Kdor, zato da bi komu preprečil uveljavitev stvarne
pravice, odtuji, uniči, poškoduje ali vzame svojo stvar, na kateri
ima ta zastavno pravico ali pravico užitka, in ga s tem oškoduje,
se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.
(2) Enako se kaznuje tudi, kdor, zato da bi preprečil plačilo
upnika, med prisilno izvršbo uniči, poškoduje, odtuji ali skrije
dele svojega premoženja in s tem upnika oškoduje.
(3) Pregon za dejanje iz prvega in drugega odstavka tega
člena se začne na predlog.
Pregon, kadar je storilec v bližnjem razmerju
z oškodovancem
224. člen
Za kaznivo dejanje iz 204., 205., prvega, drugega, četrtega in petega odstavka 208., 210., 211., prvega in drugega
odstavka 215. in 220. člena tega zakonika, ki so bila storjena
proti zakoncu ali osebi, s katero živi v zunajzakonski skupnosti,
ali partnerju iz registrirane istospolne partnerske skupnosti,
krvnemu sorodniku v ravni vrsti, bratu ali sestri ali drugemu
krvnemu sorodniku v stranski vrsti do vštetega tretjega kolena,
sorodniku po svaštvu do vštetega drugega kolena, posvojitelju
ali posvojencu, rejniku ali rejencu ali proti drugim osebam, s
katerimi živi storilec v skupnem gospodinjstvu, se pregon začne
na zasebno tožbo.
Štiriindvajseto poglavje
KAZNIVA DEJANJA ZOPER GOSPODARSTVO
Protipravno omejevanje konkurence
225. člen
(1) Kdor pri opravljanju gospodarske dejavnosti v nasprotju s predpisi, ki urejajo varstvo konkurence, krši prepoved
omejevalnih sporazumov med podjetji, zlorabi prevladujoči
položaj enega ali več podjetij ali ustvari prepovedano koncentracijo podjetij in s tem prepreči ali pomembno ovira ali
izkrivlja konkurenco v Republiki Sloveniji ali na trgu Evropske
unije ali njenem pomembnem delu, ali pomembno vpliva na
trgovino med državami članicami, kar ima za posledico veliko
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premoženjsko korist za to podjetje ali za ta podjetja ali veliko
premoženjsko škodo za drugo podjetje, se kaznuje z zaporom
od šestih mesecev do petih let.
(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.

korist ali nastane za stranko ali koga drugega premoženjska
škoda, se kaznuje z zaporom do petih let.
(2) Če je zaradi dejanja iz prejšnjega odstavka pridobljena
velika premoženjska korist ali nastala velika premoženjska
škoda, se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
(3) Če je zaradi dejanja iz prvega odstavka tega člena
pridobljena majhna premoženjska korist ali nastala majhna
premoženjska škoda, se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali
zaporom do enega leta.

Povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem

Goljufija na škodo Evropske unije

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.

229. člen
(1) Kdor se izogne odhodkom, s tem da uporabi ali predloži lažne, nepravilne ali nepopolne izjave ali dokumente ali
ne razkrije podatkov in tako poneveri ali neupravičeno zadržuje
ali neustrezno uporabi sredstva splošnega proračuna Evropske unije ali proračunov, ki jih upravlja Evropska unija ali se
upravljajo v njihovem imenu, se kaznuje z zaporom od treh
mesecev do treh let.
(2) Enako se kaznuje, kdor pridobi sredstva z dejanji in iz
proračunov iz prejšnjega odstavka.
(3) Če je bila z dejanjem iz prejšnjih odstavkov pridobljena
velika premoženjska korist ali povzročena velika premoženjska
škoda, se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let.
(4) S kaznimi iz prejšnjih odstavkov tega člena se kaznujejo vodje podjetij ali druge osebe, ki so pooblaščene za
sprejemanje odločitev ali nadzor v podjetjih, če omogočijo ali
ne preprečijo kaznivih dejanj storilcem iz prejšnjih odstavkov,
ki so jim podrejeni in delujejo v imenu podjetja.

Oškodovanje upnikov

Preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti
230. člen
(1) Kdor zase ali za koga drugega pridobi posojilo, investicijska sredstva, subvencijo ali kakšno drugo ugodnost
za opravljanje gospodarske dejavnosti, čeprav ne izpolnjuje
zahtevanih pogojev, s tem da posojilodajalcu ali drugemu, ki
je pristojen za podelitev ali odobritev take ugodnosti, predloži
neresnične ali nepopolne podatke o premoženjskem stanju,
bilancah, dobičku ali izgubi ali druge podatke, pomembne za
odobritev posojila ali ugodnosti oziroma te podatke zamolči, se
kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do treh let.
(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.
Preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji

227. člen
(1) Kdor pri opravljanju gospodarske dejavnosti ve, da
je sam ali kdo drug kot dolžnik postal nezmožen za plačilo,
pa iz zadolženega premoženja izplača dolg ali kako drugače
namenoma spravi kakšnega upnika v ugodnejši položaj in
tako povzroči veliko premoženjsko škodo drugim upnikom, se
kaznuje z zaporom do petih let.
(2) Enako se kaznuje, kdor ve, da je sam ali kdo drug
kot dolžnik postal nezmožen za plačilo, pa zato da bi izigral
in oškodoval upnike, prizna neresnično terjatev, sestavi lažno
pogodbo ali s kakšnim drugim goljufivim dejanjem povzroči
veliko premoženjsko škodo upnikom.

231. člen
(1) Kdor zaradi trgovanja z delnicami, drugimi vrednostnimi papirji ali drugimi finančnimi instrumenti lažno prikaže
premoženjsko stanje, podatke o dobičku ali izgubi ali druge podatke v prospektu, pri objavi letnega poročila ali na drug način,
ki pomembno vplivajo na njihovo vrednost, in s tem zapelje eno
ali več oseb, da jih kupijo, prodajo ali z njimi na drug način poslujejo, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do dveh let.
(2) Če je šlo pri dejanju iz prejšnjega odstavka za vrednostne papirje ali druge finančne instrumente velike vrednosti, se
storilec kaznuje z zaporom do petih let.

Poslovna goljufija

Preslepitev kupcev

228. člen
(1) Kdor pri opravljanju gospodarske dejavnosti pri sklenitvi ali izvajanju pogodbe ali posla preslepi drugega s prikazovanjem, da bodo obveznosti izpolnjene, ali s prikrivanjem, da obveznosti ne bodo ali ne bodo mogle biti izpolnjene, zaradi delne
ali celotne neizpolnitve obveznosti pa si pridobi premoženjsko

232. člen
(1) Kdor, zato da bi preslepil kupce, v večjem obsegu
razpečava izdelke z oznako, v kateri so podatki, ki ne ustrezajo vsebini, vrsti, izvoru ali kakovosti blaga, ali razpečava
izdelke, ki niso toliko težki ali take kakovosti, kot se pri njih
navadno domneva, ali razpečava izdelke brez oznake o vse-
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bini, vrsti, izvoru, kakovosti ali trajanju izdelka, če je taka
oznaka predpisana, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom
do dveh let.
(2) Enako se kaznuje, kdor sklepa pogodbe z lažnimi
navedbami o dobavnem roku ali načinu izpolnitve obveznosti
kot bistvenem sestavnem delu pogodbe.
(3) Kdor, zato da bi preslepil kupce ali uporabnike storitev,
lažno objavi, da je znižana cena blaga ali da se blago razprodaja ali da se bodo cene zvišale ali uporablja kakšen drug lažen
oglas, se kaznuje z denarno kaznijo.
Neupravičena uporaba tuje oznake ali modela
233. člen
(1) Kdor pri gospodarskem poslovanju neupravičeno uporabi tujo firmo, znamko, geografsko označbo ali drugo posebno
oznako za blago ali storitev ali uporabi bistveni del te oznake
kot svojo firmo, znamko ali drug znak za označevanje blaga ali
storitev, se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Enako se kaznuje, kdor pri gospodarskem poslovanju
neupravičeno uporabi tuji model.
(3) Predmeti iz prvega in drugega odstavka tega člena
ter orodja in naprave, ki se uporabljajo za njihovo izdelovanje,
se vzamejo.
Neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije
234. člen
(1) Kdor pri gospodarskem poslovanju neupravičeno uporabi tuji izum, zavarovan s patentom ali dodatnim varstvenim
certifikatom, ali registrirano topografijo polprevodniškega vezja,
ali novo rastlinsko sorto, zavarovano z žlahtniteljsko pravico, se
kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Proizvodi, izdelani na podlagi neupravičene uporabe
iz prejšnjega odstavka, se vzamejo.
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(4) Če je dejanje iz prvega ali tretjega odstavka tega
člena storjeno iz malomarnosti, se storilec kaznuje z zaporom
do enega leta.
(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.
Zloraba informacijskega sistema
237. člen
(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.
(2) Če je bila z dejanjem iz prejšnjega odstavka pridobljena velika premoženjska korist ali povzročena velika premoženjska škoda in je storilec hotel sebi ali komu drugemu
pridobiti tako premoženjsko korist ali drugemu povzročiti tako
premoženjsko škodo, se kaznuje z zaporom do petih let.
Zloraba notranje informacije

235. člen
(1) Kdor v poslovne knjige, spise ali druge poslovne
listine in evidence, ki jih mora voditi po zakonu ali na podlagi
drugih predpisov, izdanih na podlagi zakona, in so pomembne
za poslovni promet z drugimi pravnimi ali fizičnimi osebami ali
so namenjene za odločitve v zvezi z gospodarsko ali finančno
dejavnostjo ali kot podlaga za davčni nadzor, vpiše lažne podatke ali ne vpiše kakšnega pomembnega podatka ali s svojim
podpisom potrdi tako knjigo, listino ali spis z lažno vsebino ali
omogoči sestavo knjige, listine ali spisa z lažno vsebino, se
kaznuje z zaporom do dveh let.
(2) Enako se kaznuje, kdor lažno poslovno knjigo, listino
ali spis uporabi kot resnično ali kdor uniči, skrije, precej poškoduje ali kako drugače napravi neuporabne poslovne knjige,
listine ali spise iz prejšnjega odstavka.
(3) Poskus dejanj iz prvega in drugega odstavka tega
člena je kazniv.

238. člen
(1) Kdor notranjo informacijo, ki bi lahko pomembno vplivala na ceno vrednostnega papirja ali drugega finančnega instrumenta, uvrščenega na organiziran trg v Republiki Sloveniji
ali v vsaj eni državi članici Evropske unije ali za katero je bil
vložen predlog za uvrstitev na tak trg, ne glede na to, ali se z
njim trguje na tem trgu ali ne, pridobi v zvezi s svojim položajem
pri izdajatelju vrednostnega papirja ali lastniškim deležem v
kapitalu izdajatelja vrednostnega papirja, svojo zaposlitvijo ali
pri opravljanju dejavnosti in jo izkoristi zase ali za koga drugega za posredno ali neposredno pridobitev ali odsvojitev tega
vrednostnega papirja ali drugega finančnega instrumenta, se
kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Enako se kaznuje oseba, ki notranjo informacijo sporoči nepoklicani osebi ali na podlagi notranje informacije priporoči
tretji osebi posredno ali neposredno pridobitev ali odsvojitev
tega vrednostnega papirja ali drugega finančnega instrumenta.
(3) Enako kot v prvem odstavku se kaznuje oseba, ki
nepooblaščeno pride do notranje informacije in jo izkoristi za
posredno ali neposredno pridobitev ali odsvojitev tega vrednostnega papirja ali drugega finančnega instrumenta zase ali za
koga drugega.
(4) Če je pri dejanjih iz prejšnjih odstavkov šlo za vrednostne papirje ali druge finančne instrumente velike vrednosti, se
storilec kaznuje z zaporom do petih let.

Izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti

Zloraba trga finančnih instrumentov

236. člen
(1) Kdor neupravičeno v nasprotju s svojimi dolžnostmi
glede varovanja poslovne skrivnosti sporoči ali izroči komu podatke, ki so poslovna skrivnost, ali mu kako drugače omogoči,
da pride do njih, ali jih zbira z namenom, da jih izroči nepoklicani osebi, se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Enako se kaznuje, kdor z namenom, da jih neupravičeno uporabi, protipravno pride do podatkov, ki se varujejo kot
poslovna skrivnost.
(3) Če so podatki iz prvega ali drugega odstavka tega
člena posebno pomembni, če kdo izroči take podatke zato, da
jih kdo odnese v tujino, ali je dejanje storjeno iz koristoljubnosti,
se storilec kaznuje z zaporom do petih let.

239. člen
(1) Kdor, zato da bi sebi ali komu drugemu pridobil protipravno premoženjsko korist, s prepovedanim ravnanjem zlorabi
trg finančnih instrumentov, tako, da:
1) sklene posel ali izda naročilo za trgovanje, ki udeležencem trga da napačno ali zavajajočo predstavo glede ponudbe,
povpraševanja ali cene finančnega instrumenta, ali s tem ena
ali več povezanih oseb zagotovijo ceno enega ali več finančnih
instrumentov na nenormalni ali umetni ravni;
2) pri sklenitvi posla ali izdaji naročila za trgovanje uporabi
fiktivna sredstva ali druge oblike goljufivega ravnanja;
3) razširja napačne ali zavajajoče informacije o finančnih
instrumentih, z istim ciljem razširja govorice ter napačne in
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zavajajoče novice po medijih, medmrežju ali na drug podoben
način,
se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Če je bila z dejanjem iz prejšnjega odstavka pridobljena velika premoženjska korist ali povzročena velika premoženjska škoda in je storilec hotel sebi ali komu drugemu
pridobiti tako premoženjsko korist ali drugemu povzročiti tako
premoženjsko škodo, se kaznuje z zaporom do petih let.
Zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti
240. člen
(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.
(2) Če je bila z dejanjem iz prejšnjega odstavka pridobljena velika premoženjska korist ali povzročena velika premoženjska škoda in je storilec hotel sebi ali komu drugemu pridobiti
tako premoženjsko korist ali drugemu povzročiti tako premoženjsko škodo, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.
(3) Če je bilo dejanje iz prvega odstavka tega člena
storjeno zato, da storilec sebi ali komu drugemu pridobi nepremoženjsko korist, se storilec kaznuje z zaporom do dveh let.
Nedovoljeno sprejemanje daril
241. člen
(1) Kdor pri opravljanju gospodarske dejavnosti zase ali
za koga drugega zahteva ali sprejme nedovoljeno nagrado,
darilo ali kakšno drugo korist ali obljubo oziroma ponudbo take
koristi, da bi zaradi pridobitve ali ohranitve posla ali druge nedovoljene koristi zanemaril koristi svoje organizacije ali druge
fizične osebe ali ji povzročil škodo, se kaznuje z zaporom od
šestih mesecev do petih let.
(2) Storilec dejanja iz prejšnjega odstavka, ki zahteva ali
sprejme nedovoljeno nagrado, darilo ali kakšno drugo korist ali
obljubo oziroma ponudbo take koristi zase ali za koga drugega
kot protiuslugo zaradi pridobitve ali ohranitve posla ali druge
koristi, se kaznuje za zaporom od treh mesecev do petih let.
(3) Storilec dejanja iz prvega odstavka tega člena, ki po
sklenitvi posla ali opravljeni storitvi ali pridobitvi druge nedovoljene koristi zase ali za koga drugega zahteva ali sprejme
nedovoljeno nagrado, darilo ali kakšno drugo korist, se kaznuje
z zaporom do dveh let.
(4) Sprejeta nagrada, darilo ali kakšna druga korist se
vzamejo.
Nedovoljeno dajanje daril
242. člen
(1) Kdor osebi, ki opravlja gospodarsko dejavnost, obljubi, ponudi ali da nedovoljeno nagrado, darilo ali kakšno drugo
korist zanjo ali za koga drugega, da bi sebi ali komu drugemu
pridobil kakšno neupravičeno ugodnost pri pridobitvi ali ohranitvi posla ali druge nedovoljene koristi iz prvega odstavka
241. člena, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do
petih let.
(2) Kdor osebi, ki opravlja gospodarsko dejavnost, obljubi,
ponudi ali da nedovoljeno nagrado, darilo ali kakšno drugo
korist zanjo ali za koga drugega kot protiuslugo za pridobitev
ali ohranitev posla ali druge koristi, se kaznuje z zaporom do
treh let.
(3) Storilcu iz prejšnjih odstavkov, ki je dal nedovoljeno
nagrado, darilo ali kakšno drugo korist na zahtevo, pa je dejanje naznanil, preden je bilo odkrito ali preden je izvedel, da je
bilo odkrito, se sme kazen odpustiti.
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(4) Dana nagrada, darilo ali kakšna druga korist se vzamejo, v primeru iz prejšnjega odstavka pa se smejo vrniti
tistemu, ki jih je dal.
Ponarejanje denarja
243. člen
(1) Kdor ponaredi denar, da bi ga spravil v obtok kot pravega, ali kdor spremeni pravi denar, da bi ga spravil v obtok, ali
kdor tak ponarejeni denar spravi v obtok, se kaznuje z zaporom
od šestih mesecev do osmih let.
(2) Enako se kaznuje, kdor si preskrbi ponarejen denar,
da bi ga spravil v obtok kot pravega.
(3) Če gre pri dejanju iz prvega ali drugega odstavka
tega člena za veliko količino ali veliko premoženjsko vrednost
ponarejenega denarja, se storilec kaznuje z zaporom od enega
do desetih let.
(4) Kdor da v obtok ponarejen denar, ki ga je prejel kot
pravega, ali kdor ve, da je bil denar ponarejen ali da je bil tak
denar spravljen v obtok, pa tega ne naznani, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev.
(5) Ponarejeni denar se vzame.
(6) Denar je kovan ali papirnat denar, ki je na podlagi
zakona v obtoku v Republiki Sloveniji ali drugi državi.
Ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic
ali vrednostnih papirjev
244. člen
(1) Kdor ponaredi kolke ali poštne znamke ali druge vrednotnice ali kdor spremeni kakšno tako pravo vrednotnico, da
bi jo uporabil kot pravo ali jo dal v uporabo komu drugemu, ali
kdor ponarejene vrednotnice uporabi kot prave ali si jih s tem
namenom pridobi, se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Kdor ponaredi vrednostne papirje ali kdor spremeni kakšen tak pravi vrednostni papir, da bi ga uporabil kot
pravega ali ga dal v uporabo komu drugemu, ali kdor take
ponarejene vrednostne papirje uporabi kot prave ali jih s
tem namenom pridobi, se kaznuje z zaporom od enega do
osmih let.
(3) Če gre pri dejanju iz prejšnjih odstavkov za veliko
količino vrednotnic ali vrednostnih papirjev, se storilec kaznuje
z zaporom od enega do desetih let.
(4) Kdor odstrani žig, s katerim se vrednotnice iz prvega
odstavka tega člena uničujejo, ali kdor si kako drugače prizadeva napraviti te vrednotnice, kakor da ne bi bile uporabljene,
ali kdor že uporabljene take vrednotnice znova uporabi ali
proda, kakor da bi bile veljavne, se kaznuje z denarno kaznijo
ali zaporom do enega leta.
(5) Ponarejene vrednotnice in ponarejeni vrednostni papirji se vzamejo.
(6) Za vrednotnice po tem zakoniku se štejejo kolki in
druge vrednotnice, izdane in v obtoku na podlagi zakona Republike Slovenije, ter tuje vrednotnice.
Pranje denarja
245. člen
(1) Kdor denar ali premoženje, za katero ve, da je bilo pridobljeno s kaznivim dejanjem, sprejme, zamenja, hrani, z njim
razpolaga, ga uporabi pri gospodarski dejavnosti ali na drug
način, določen z zakonom o preprečevanju pranja denarja, s
pranjem zakrije ali poskusi zakriti njegov izvor, se kaznuje z
zaporom do petih let.
(2) Enako se kaznuje, kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka, pa je hkrati storilec ali udeleženec pri kaznivem dejanju,
s katerim je bil pridobljen denar ali premoženje iz prejšnjega
odstavka.
(3) Če je denar ali premoženje iz prvega ali drugega
odstavka tega člena velike vrednosti, se storilec kaznuje z
zaporom do osmih let in denarno kaznijo.
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(4) Če je dejanje iz prejšnjih odstavkov storjeno v hudodelski združbi za izvedbo takih dejanj, se storilec kaznuje z
zaporom od enega do desetih let in denarno kaznijo.
(5) Kdor bi moral in mogel vedeti, da je bil denar ali premoženje pridobljeno s kaznivim dejanjem, pa stori dejanje iz
prvega ali tretjega odstavka tega člena, se kaznuje z zaporom
do dveh let.
(6) Denar in premoženje iz prejšnjih odstavkov se vzameta.
Zloraba negotovinskega plačilnega sredstva
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
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.
Uporaba ponarejenega negotovinskega
plačilnega sredstva
247. člen
(1) Kdor namesti na bančni avtomat ali aparat za vplačila
s kartico napravo za preslikavanje zapisa plačilnih ali kreditnih
kartic ali njeno prepoznavo pridobi preko plačila na celotnem
medmrežju ali jo ponaredi na kakšen drug način ali kdor tako
ponarejeno plačilno ali kreditno kartico uporabi in si pridobi
premoženjsko korist, se kaznuje z zaporom do petih let.
(2) Enako se kaznuje, kdor ponaredi ali uporabi ponarejeno drugo kartico ali drugo negotovinsko plačilno sredstvo
in si pridobi premoženjsko korist s pomočjo tehničnih naprav
za prepoznavo kartice ali drugega negotovinskega plačilnega
sredstva.
(3) Če je bila z dejanjem iz prvega ali drugega odstavka
tega člena pridobljena velika premoženjska korist, se storilec
kaznuje z zaporom od enega do osmih let.
Izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov
za ponarejanje
248. člen
(1) Kdor izdela, hrani, prenese, si pridobi, proda ali da v
uporabo pripomočke za ponarejanje denarja, vrednotnic, vrednostnih papirjev ali napravo za preslikavanje zapisa kreditne,
plačilne ali druge kartice ali drugega negotovinskega plačilnega
sredstva, se kaznuje z zaporom do dveh let.
(2) Pripomočki za ponarejanje se vzamejo.
Davčna zatajitev
249. člen
(1) Kdor da, zato da bi se sam ali kdo drug popolnoma ali
deloma izognil plačilu davkov, prispevkov ali drugih predpisanih
obveznosti fizičnih ali pravnih oseb ali neupravičeno dobil v
celoti ali deloma vrnjen davek v Republiki Sloveniji ali drugih
državah članicah Evropske unije, lažne podatke o pridobljenih
dohodkih, stroških, predmetih, blagu ali drugih okoliščinah, ki
vplivajo na ugotovitev davkov in drugih predpisanih obveznosti,
ali kako drugače preslepi organ, pristojen za odmero ali nadzor
nad obračunavanjem in plačevanjem teh obveznosti, pa obveznosti, ki se jim je izogibal, ali davek, ki mu je bil neupravičeno
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vrnjen, pomenijo veliko premoženjsko korist, se kaznuje z
zaporom od enega do osmih let.
(2) Enako se kaznuje, kdor z namenom iz prejšnjega odstavka ne prijavi pridobljenega dohodka ali drugih okoliščin, ki
vplivajo na ugotovitev davkov, prispevkov ali drugih prepisanih
obveznosti fizičnih ali pravnih oseb, kadar je prijava obvezna,
pa obveznosti, katerim se je nameraval izogniti, pomenijo veliko premoženjsko korist.
(3) Kdor z namenom, da bi preprečil ugotovitev dejanske
davčne obveznosti, na zahtevo pristojnega davčnega organa
ne daje podatkov, ne vodi ali ne predloži poslovnih knjig in evidenc, ki jih je dolžan voditi, ali so knjige in evidence vsebinsko
napačne, ali ne da pojasnil v zvezi s predmetom davčnega nadzora ali ovira davčni nadzor, se kaznuje z zaporom do dveh let.
(4) Če je bilo dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega
člena storjeno v hudodelski združbi, se storilec kaznuje z zaporom od treh do dvanajstih let.
Tihotapstvo
250. člen
(1) Kdor prenese, izogibajoč se ukrepom carinskega nadzorstva, čez carinsko črto Evropske unije blago velike premoženjske vrednosti, ali ga prenese z uporabo sile ali grožnje, se
kaznuje z zaporom do petih let in denarno kaznijo.
(2) Kdor se ukvarja s prenašanjem blaga na carinsko območje Evropske unije in se pri tem izogiba ukrepom carinskega
nadzorstva, ga po njem prevaža, nudi skrivališča ali skladišča,
ga ponuja ali doseže prodajo, pa gre za blago, ki skupaj dosega
večjo premoženjsko vrednost, se kaznuje z zaporom od enega
do desetih let zapora in denarno kaznijo.
(3) S kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje uradna
oseba, ki z zlorabo uradnega položaja ali pravic omogoči tihotapstvo blaga na carinsko območje Evropske unije ali prevoz
po njem.
(4) Če storilec z dejanji iz drugega ali tretjega odstavka
tega člena sebi ali komu drugemu pridobi veliko premoženjsko
korist ali povzroči nevarnost za življenje ali zdravje ljudi ali
podpira teroristično dejavnost ali taka dejanja stori kot član hudodelske združbe, se kaznuje z zaporom od treh do petnajstih
let in z denarno kaznijo.
(5) Kdor pridobiva ali zbira tihotapsko blago velike premoženjske vrednosti za prenos na carinsko območje Evropske
unije, preskrbuje ponarejene dokumente ali prevoz na in po
carinskem območju Evropske unije ali kako drugače organizira skrivanje, skladiščenje ali prodajo tihotapskega blaga, se
kaznuje z zaporom od treh do dvanajstih let in denarno kaznijo.
(6) Prejšnji odstavki se uporabljajo tudi za kazniva dejanja, storjena v tujini, če je država, v kateri so bila storjena, enako kot Republika Slovenija sprejela skupno mednarodnopravno
obveznost preprečevati taka kazniva dejanja, ne glede na to,
kje so storjena, ter je dejanja v svojem zakonu ustrezno enako
določila kot kazniva dejanja.
(7) Vrednost blaga po tem členu se določa po njegovi tržni
vrednosti na območju Republike Slovenije.
(8) Tihotapsko blago se vzame.
Petindvajseto poglavje
KAZNIVA DEJANJA ZOPER PRAVNI PROMET
Ponarejanje listin
251. člen
(1) Kdor ponaredi listino ali spremeni pravo listino, zato
da bi se taka listina uporabila kot prava, ali kdor ponarejeno ali
spremenjeno listino uporabi kot pravo, se kaznuje z zaporom
do dveh let.
(2) Poskus je kazniv.
(3) Kdor ponaredi javno listino, oporoko, javno ali uradno
knjigo ali kakšno drugo knjigo, ki se mora voditi na podlagi
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zakona, spremeni tako pravo listino ali kdor tako ponarejeno
ali spremenjeno listino hrani zaradi uporabe ali jo uporabi kot
pravo, se kaznuje z zaporom do treh let.
Posebni primeri ponarejanja listin
252. člen
(1) Za ponarejanje listin se kaznuje po prvem odstavku,
če gre za listino iz tretjega odstavka prejšnjega člena, pa po
tretjem odstavku prejšnjega člena:
1) kdor kakšen papir, golico ali kakšno drugo listino, ki jo
je kdo podpisal, neupravičeno izpolni s kakšno izjavo, ki ima
pomen za pravna razmerja;
2) kdor koga preslepi o vsebini kakšne listine in jo ta podpiše, misleč, da se podpisuje pod kakšno drugo listino ali pod
kakšno drugo vsebino;
3) kdor izda listino v imenu kakšne osebe brez njenega
pooblastila ali v imenu osebe, ki je ni;
4) kdor kot izdajatelj listine doda k svojemu podpisu kakšen položaj ali naziv, čeprav nima takega položaja ali naziva,
pa to bistveno vpliva na dokazilno moč listine;
5) kdor napravi listino tako, da neupravičeno uporabi pravi
pečat ali znamenje.
(2) S kaznijo iz tretjega odstavka prejšnjega člena se
kaznuje, kdor kot tržno blago napravi za drugega doktorsko
disertacijo, magistrsko, diplomsko, izpitno, maturitetno ali seminarsko nalogo ali sestavi za drugega kakšno drugo pisno
nalogo, potrebno za pridobitev izobrazbe, ali kdor tako nalogo
uporabi kot svojo.
Overitev lažne vsebine
253. člen
(1) Kdor spravi pristojni organ ali notarja v zmoto in s tem
doseže, da ta v javni listini, zapisniku, knjigi ali poslovni listini
potrdi kar koli lažnega, kar naj bi bil dokaz v pravnem prometu,
se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Enako se kaznuje tudi, kdor uporabi javno listino, zapisnik, knjigo ali poslovno listino iz prejšnjega odstavka, čeprav
ve, da je lažna.
Nezakonito dajanje pravne pomoči
254. člen
(1) Kdor se brez ustrezne izobrazbe ali brez ustreznih
izpolnjenih pogojev za plačilo ukvarja s tem, da v sodnih ali
upravnih postopkih daje pravno pomoč, se kaznuje z denarno
kaznijo ali z zaporom do enega leta.
(2) Pridobljena premoženjska korist se vzame.
Izdaja in uporaba lažnega zdravniškega
ali veterinarskega spričevala
255. člen
(1) Zdravnik, ki zavestno izda lažno zdravniško spričevalo
ali drugo zdravniško potrdilo, se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Enako se kaznuje, kdor zavestno uporabi zdravniško
spričevalo ali potrdilo iz prejšnjega odstavka.
(3) Veterinar, ki zavestno izda lažno veterinarsko spričevalo, se kaznuje z zaporom do enega leta.
(4) Enako kot v prejšnjem odstavku se kaznuje, kdor zavestno uporabi spričevalo iz prejšnjega odstavka.
Ponarejanje znamenj za zaznamovanje blaga, mer in uteži
256. člen
(1) Kdor, zato da bi jih uporabil kot prave, ponaredi znamenja za zaznamovanje domačega ali tujega blaga, kot so
pečati, žigi, znamke ali druge predpisane oznake, s katerimi
se zaznamujejo zlato, srebro, živina, les ali kakšno drugo blago, ali prava taka znamenja spremeni ali odstrani ali uporabi

Uradni list Republike Slovenije
ponarejena znamenja kot prava, se kaznuje z denarno kaznijo
ali zaporom do dveh let.
(2) Enako se kaznuje, kdor ponaredi mere ali uteži ali kdor
jih uporabi pri merjenju kot prave.
(3) Kdor neupravičeno izdela, si pridobi, proda ali da v
uporabo pripomočke za izdelovanje znamenj za zaznamovanje
ali označevanje blaga kakor tudi ponarejene mere in uteži, se
kaznuje z zaporom do enega leta.
(4) Ponarejena znamenja, mere in uteži kakor tudi pripomočki za njihovo ponarejanje se vzamejo.
Šestindvajseto poglavje
KAZNIVA DEJANJA ZOPER URADNO DOLŽNOST, JAVNA
POOBLASTILA IN JAVNA SREDSTVA
Zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic
257. člen
(1) Uradna oseba ali javni uslužbenec, ki, zato da bi sebi
ali komu drugemu pridobila kakšno nepremoženjsko korist ali
da bi komu prizadejala škodo, izrabi svoj uradni položaj ali
prestopi meje uradnih pravic ali ne opravi uradne dolžnosti, se
kaznuje z zaporom do enega leta.
(2) Če storilec z dejanjem iz prejšnjega odstavka povzroči večjo škodo ali huje prekrši pravice drugega, se kaznuje z
zaporom do treh let.
(3) Uradna oseba ali javni uslužbenec, ki, zato da bi sebi
ali komu drugemu pridobila protipravno premoženjsko korist,
izrabi svoj uradni položaj ali prestopi meje uradnih pravic ali
ne opravi uradne dolžnosti, se kaznuje z zaporom od treh
mesecev do petih let.
(4) Enako kot v prejšnjem odstavku se kaznuje storilec iz
prejšnjega odstavka, ki izkoristi svoj položaj ali vpliv za nezakonito povečanje lastnega premoženja v večji vrednosti.
(5) Če je storilec z dejanjem iz tretjega in četrtega odstavka pridobil sebi ali komu drugemu veliko protipravno premoženjsko korist in je hotel pridobiti tako korist, se kaznuje z
zaporom od enega do osmih let.
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.
Nevestno delo v službi
258. člen
Uradna oseba ali javni uslužbenec, ki zavestno krši zakone ali druge predpise, opušča svoje nadzorstvo ali kako
drugače očitno nevestno ravna v službi, čeprav predvideva ali
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bi morala in mogla predvidevati, da lahko nastane zaradi tega
hujša kršitev pravic drugega ali škoda na javni dobrini ali premoženjska škoda, in res nastane kršitev oziroma večja škoda,
se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do treh let.
Ponareditev ali uničenje uradne listine, knjige, spisa
ali arhivskega gradiva
259. člen
(1) Uradna oseba, ki v uradno listino, knjigo, ali spis vpiše
lažne podatke ali ne vpiše kakšnega pomembnega podatka
ali s svojim podpisom oziroma pečatom potrdi uradno listino,
knjigo ali spis z lažno vsebino ali s svojim podpisom oziroma
uradnim pečatom omogoči sestavo uradne listine, knjige ali
spisa z lažno vsebino, se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Enako se kaznuje tudi uradna oseba, ki uradno listino,
knjigo ali spis z lažno vsebino uporabi v službi kot resnične ali
ki uradno listino, knjigo ali spis uniči, skrije, jih precej poškoduje
ali kako drugače napravi neuporabne.
(3) Kdor protipravno odtuji, uniči ali prikriva arhivsko gradivo, ali ga napravi neuporabnega, se kaznuje z zaporom od
treh mesecev do treh let.
Izdaja tajnih podatkov
260. člen
(1) Uradna oseba ali druga oseba, ki v nasprotju s svojimi
dolžnostmi varovanja tajnih podatkov sporoči ali izroči komu
tajne podatke ali mu kako drugače omogoči, da pride do njih,
ali zbira take podatke, zato da jih izroči nepoklicani osebi, se
kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Enako se kaznuje, kdor protipravno pride do tajnih
podatkov, da bi jih neupravičeno uporabil, kakor tudi, kdor take
podatke brez dovoljenja javno objavi.
(3) Če je dejanje iz prvega odstavka tega člena storjeno
iz koristoljubnosti, se storilec kaznuje z zaporom do petih let.
(4) Če je dejanje iz prvega odstavka tega člena storjeno
iz malomarnosti, se storilec kaznuje z zaporom do enega leta.
Jemanje podkupnine
261. člen
(1) Uradna oseba ali javni uslužbenec, ki zase ali za koga
drugega zahteva ali sprejme nagrado, darilo ali kakšno drugo
korist ali obljubo oziroma ponudbo take koristi, da bi v mejah
svojih uradnih pravic opravila uradno dejanje, ki ga ne bi smela
opraviti, ali da ne bi opravila dejanja, ki bi ga morala ali smela
opraviti ali kako drugače zlorabila svoj položaj, ali kdor posreduje pri takem podkupovanju, se kaznuje z zaporom od enega
do osmih let in denarno kaznijo.
(2) Uradna oseba ali javni uslužbenec, ki zase ali za koga
drugega zahteva ali sprejme nagrado, darilo ali kakšno drugo
korist ali obljubo oziroma ponudbo take koristi, da bi v mejah
svojih uradnih pravic opravila uradno dejanje, ki bi ga tudi sicer
morala ali smela opraviti, ali da ne bi opravila dejanja, ki ga tudi
sicer ne bi smela opraviti, ali kako drugače uporabila svoj položaj, ali kdor posreduje pri takem podkupovanju uradne osebe,
se kaznuje z zaporom od enega do petih let.
(3) Uradna oseba ali javni uslužbenec, ki, potem ko opravi
oziroma ne opravi uradnega dejanja iz prejšnjih odstavkov, zahteva ali sprejme v zvezi s tem nagrado, darilo ali kakšno drugo
korist, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do treh let.
(4) Sprejeta nagrada, darilo in kakšna druga korist se
vzamejo.
Dajanje podkupnine
262. člen
(1) Kdor uradni osebi ali javnemu uslužbencu obljubi,
ponudi ali da nagrado, darilo ali kakšno drugo korist zanjo ali
za koga drugega, da bi v mejah svojih uradnih pravic opravila
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uradno dejanje, ki ga ne bi smela opraviti, ali da ne bi opravila
dejanja, ki bi ga morala ali smela opraviti ali da bi kako drugače
zlorabila svoj položaj ali kdor posreduje pri takem podkupovanju, se kaznuje za zaporom od enega do petih let in denarno
kaznijo.
(2) Kdor uradni osebi ali javnemu uslužbencu obljubi,
ponudi ali da nagrado, darilo ali kakšno drugo korist zanjo ali
za koga drugega, da bi v mejah svojih uradnih pravic opravila
uradno dejanje, ki bi ga tudi sicer morala ali smela opraviti, ali
da ne bi opravila dejanja, ki ga tudi sicer ne bi smela opraviti
ali da bi kako drugače uporabila svoj položaj, se kaznuje z
zaporom od šestih mesecev do treh let.
(3) Storilcu kaznivega dejanja iz prejšnjih odstavkov,
ki je dal nagrado, darilo ali kakšno drugo korist na zahtevo
uradne osebe ali javnega uslužbenca, pa je dejanje naznanil,
preden je bilo odkrito ali preden je izvedel, da je odkrito, se
sme kazen odpustiti, če to ne nasprotuje pravilom mednarodnega prava.
Sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje
263. člen
(1) Kdor zase ali za koga drugega zahteva ali sprejme
nagrado, darilo ali kakšno drugo korist ali obljubo oziroma ponudbo take koristi, da bi izkoristil svoj položaj ali svoj resnični ali
domnevni vpliv in posredoval, da se opravi ali ne opravi kakšno
uradno dejanje, se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Enako se kaznuje, kdor izrabi svoj položaj ali svoj
resnični ali domnevni vpliv in posreduje, da bi se opravilo uradno dejanje, ki se ne bi smelo opraviti, ali da se ne bi opravilo
uradno dejanje, ki bi se moralo ali smelo opraviti.
(3) Če storilec za posredovanje iz prejšnjega odstavka
pred posredovanjem ali po njem zase ali za koga drugega
sprejme nagrado, darilo ali kakšno drugo korist, se kaznuje z
zaporom od enega do petih let.
(4) Sprejeta nagrada, darilo ali kakšna druga korist se
vzamejo.
Dajanje daril za nezakonito posredovanje
264. člen
(1) Kdor drugemu obljubi, ponudi ali da nagrado, darilo
ali kakšno drugo korist zanj ali za koga drugega, da bi izkoristil
svoj položaj ali svoj resnični ali domnevni vpliv in posredoval,
da se opravi ali ne opravi kakšno uradno dejanje, se kaznuje z
zaporom do treh let.
(2) Kdor drugemu obljubi, ponudi ali da nagrado, darilo
ali kakšno drugo korist zanj ali za koga drugega, da bi izkoristil
svoj položaj ali svoj resnični ali domnevni vpliv in posredoval,
da bi se opravilo uradno dejanje, ki se ne bi smelo opraviti, ali
da se ne bi opravilo uradno dejanje, ki bi se moralo ali smelo
opraviti, se kaznuje z zaporom od enega do petih let.
(3) Storilcu kaznivega dejanja iz prejšnjih odstavkov, ki je
dal nagrado, darilo ali kakšno drugo korist na zahtevo osebe,
ki je nezakonito posredovala, pa je dejanje naznanil, preden je
bilo odkrito ali preden je izvedel, da je odkrito, se sme kazen
odpustiti.
265. člen
(črtan)
Kršitev človeškega dostojanstva z zlorabo uradnega položaja
ali uradnih pravic
266. člen
Uradna oseba, ki pri opravljanju službe z zlorabo svojega
uradnega položaja ali uradnih pravic s kom grdo ravna, ga
žali, ga lahko telesno poškoduje ali sploh ravna z njim tako,
da prizadene njegovo človeško dostojanstvo, se kaznuje z
zaporom do treh let.
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Izsiljevanje izjave

Samovoljna odstranitev in beg iz vojske

267. člen
(1) Uradna oseba, ki pri opravljanju službe ali javnih pooblastil uporabi silo, grožnjo ali kakšno drugo nedovoljeno sredstvo ali nedovoljen način, da bi od obdolženca, priče, izvedenca
ali koga drugega izsilila izpovedbo ali kakšno drugo izjavo, se
kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.
(2) Če je bilo dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno s
hudim nasiljem ali če storilec z izsiljevanjem izpovedbe povzroči hude posledice za obdolženca v kazenskem postopku, se
storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

273. člen
(1) Vojaška oseba, ki samovoljno zapusti svojo enoto
ali službo med opravljanjem pomembne naloge ali med večjo
bojno pripravljenostjo enote, se kaznuje z denarno kaznijo ali
zaporom do enega leta.
(2) Enako se kaznuje vojaška oseba, ki ve za okoliščine
iz prvega odstavka tega člena, pa se samovoljno ne vrne z
dovoljenega izostanka iz enote ali službe, in vojaška oseba,
ki samovoljno zapusti svojo enoto ali službo za več kot deset
dni.
(3) Vojaška oseba, ki se skriva, da bi se izognila službi v
vojski, se kaznuje z zaporom do treh let.
(4) S kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje vojaška
oseba, ki odide iz države in ostane v tujini, da bi se izognila
službi v vojski.

Protipravna prilastitev stvari ob preiskavi ali izvršbi
268. člen
(1) Uradna oseba, ki ob preiskavi stanovanja, prostorov
ali oseb ali ob izvršbi v sodnem ali upravnem postopku vzame
stvar zato, da si jo protipravno prilasti, se kaznuje z zaporom
od šestih mesecev do petih let.
(2) Če gre za stvar velike vrednosti in je storilec hotel, da
si prilasti stvar take vrednosti, se kaznuje z zaporom od enega
do osmih let.
Sedemindvajseto poglavje
KAZNIVA DEJANJA ZOPER VOJAŠKO SLUŽBO
Neizpolnitev ukaza in odrekanje poslušnosti
269. člen
(1) Vojaška oseba, ki ne izpolni ukaza nadrejene vojaške
osebe v zvezi s službo ali mu odreče poslušnost, pa zaradi
tega nastane nevarnost za življenje ljudi ali premoženje velike
vrednosti, se kaznuje z zaporom do dveh let.
(2) Vojaška oseba, ki se upira stražarju, straži, patrulji, dežurnemu ali drugi vojaški osebi, ko pri opravljanju svoje vojaške
dolžnosti skrbi za varnost in red v vojaški enoti, se kaznuje z
denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.
Upiranje nadrejenemu
270. člen
(1) Vojaška oseba, ki se skupaj z drugimi vojaškimi osebami upre ukazu nadrejene vojaške osebe v zvezi s službo ali
ga noče izpolniti ali mu odreče, da bi storila svojo dolžnost, se
kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.
(2) Vojaška oseba, ki pri storitvi dejanja iz prejšnjega
odstavka uporabi orožje, se kaznuje z zaporom od enega do
desetih let.
(3) S kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje, kdor je
organiziral dejanje iz prvega odstavka tega člena, kakor tudi
vojaški starešina, ki je sodeloval pri takem dejanju.
Odklonitev sprejema ali uporabe orožja
271. člen
Vojaška oseba, ki v nasprotju s predpisi in brez upravičenega razloga noče sprejeti orožja ali ga noče uporabiti
po ukazu ali pravilih službe, se kaznuje z zaporom do enega
leta.
Lažna ustna poročanja in lažna poročila
272. člen
Vojaška oseba, ki pri opravljanju službe lažno ustno poroča ali da lažno poročilo ali v njem zamolči kakšno dejstvo, ki ga
ne bi smela zamolčati, in s tem spravi v nevarnost življenje ljudi
ali premoženje velike vrednosti, se kaznuje z denarno kaznijo
ali zaporom do enega leta.

Grdo ravnanje s podrejenim
274. člen
(1) Nadrejena vojaška oseba, ki v službi ali v zvezi s službo grdo ravna s podrejenim, ali ravna z njim tako, da žali njegovo človeško dostojanstvo, se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Če nadrejena vojaška oseba stori dejanje iz prejšnjega
odstavka proti več osebam, se kaznuje z zaporom do petih let.
Kršitev predpisov o straženju
275. člen
(1) Vojaška oseba, ki ne ravna v skladu s predpisi o straženju, patrulji, dežurni ali drugi službi za vzdrževanje varnosti
in reda v vojaški enoti, poveljstvu ali zavodu ali za vojaško
zaščito objektov ali območij in s tem povzroči nevarnost za
življenje ljudi ali premoženje velike vrednosti, se kaznuje z
zaporom do treh let.
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno iz malomarnosti, se storilec kaznuje z zaporom do enega leta.
(3) Če imata dejanji iz prvega ali drugega odstavka tega
člena za posledico hudo telesno poškodbo ene ali več oseb ali
veliko premoženjsko škodo, se storilec kaznuje za dejanje iz
prvega odstavka z zaporom od enega do petih let, za dejanje
iz drugega odstavka pa z zaporom do treh let.
(4) Če imata dejanji iz prvega ali drugega odstavka tega
člena za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec kaznuje za
dejanje iz prvega odstavka z zaporom od enega do dvanajstih
let, za dejanje iz drugega odstavka pa z zaporom od enega
do osmih let.
Opustitev ukrepov za varnost ljudi in premoženja
v vojaški enoti
276. člen
(1) Poveljujoča vojaška oseba, ki ne stori predpisanih ali
ukazanih ukrepov za varnost življenja in zdravja zaupanih mu
ljudi, zavarovanje in dobro vzdrževanje objektov, predmetov
in sredstev za bojno pripravljenost, nujno oskrbo zaupane mu
enote s hrano, opremo ali sredstvi, ali ne ukrene, kar mora
ukreniti, da so zavarovalna dela pravočasno in v redu opravljena in spravi s tem v nevarnost življenje ljudi ali premoženje
velike vrednosti, se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno iz malomarnosti, se storilec kaznuje z zaporom do enega leta.
(3) Če imata dejanji iz prvega ali drugega odstavka tega
člena za posledico hudo telesno poškodbo ene ali več oseb,
se storilec kaznuje za dejanje iz prvega odstavka z zaporom
od enega do petih let, za dejanje iz drugega odstavka pa z
zaporom do treh let.
(4) Če imata dejanji iz prvega ali drugega odstavka tega
člena za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec kaznuje za
dejanje iz prvega odstavka z zaporom od enega do dvanajstih
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let, za dejanje iz drugega odstavka pa z zaporom od enega
do osmih let.
Opustitev zavarovanja pri vojaških vajah
277. člen
(1) Vojaška oseba, ki pri vaji, pouku ali poskusih ne stori
predpisanih ali ukazanih varnostnih ali previdnostnih ukrepov
in spravi s tem v nevarnost življenje ljudi ali premoženje velike
vrednosti, se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno iz malomarnosti, se storilec kaznuje z zaporom do enega leta.
(3) Če imata dejanji iz prvega ali drugega odstavka tega
člena za posledico hudo telesno poškodbo ene ali več oseb,
se storilec kaznuje za dejanje iz prvega odstavka z zaporom
od enega do petih let, za dejanje iz drugega odstavka pa z
zaporom do treh let.
(4) Če imata dejanji iz prvega ali drugega odstavka tega
člena za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec kaznuje za
dejanje iz prvega odstavka z zaporom od enega do dvanajstih
let, za dejanje iz drugega odstavka pa z zaporom od enega
do osmih let.
Odgovornost za kaznivo dejanje, storjeno
na ukaz nadrejenega
278. člen
Podrejeni se ne kaznuje, če stori kaznivo dejanje na ukaz
ali povelje nadrejene vojaške osebe in se ta ukaz ali povelje
nanaša na vojaško dolžnost, razen če ne gre za vojno hudodelstvo ali kakšno drugo hudo kaznivo dejanje, ali če je vedel, da
pomeni izvršitev ukaza ali povelja kaznivo dejanje.
Milejše kaznovanje zaradi izzvanosti
279. člen
Če je bil storilec kaznivega dejanja iz 269. člena, prvega odstavka 270. člena ali prvega odstavka 273. člena tega
zakonika izzvan z nezakonitim ali surovim ravnanjem vojaške
osebe, se sme kaznovati mileje ali se mu sme odpustiti kazen.
Osemindvajseto poglavje
KAZNIVA DEJANJA ZOPER PRAVOSODJE
Opustitev ovadbe, da se pripravlja kaznivo dejanje
280. člen
(1) Kdor ve, da se pripravlja kaznivo dejanje, za katero je
z zakonom predpisana kazen treh ali več let zapora, pa ga v
času, ko se je dalo še preprečiti, ne naznani in je bilo dejanje
poskušeno ali dokončano, se kaznuje z zaporom do enega leta.
(2) Če je šlo pri dejanju iz prejšnjega odstavka za kaznivo
dejanje, za katero je z zakonom predpisana kazen najmanj
petnajst let zapora ali dosmrtni zapor, se storilec kaznuje z
zaporom do treh let.
(3) Kdor ne naznani, da se pripravlja kaznivo dejanje iz
prvega odstavka tega člena, se ne kaznuje, če je storilec zakonec, oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni partnerski skupnosti, krvni sorodnik v ravni vrsti,
brat ali sestra, posvojitelj ali posvojenec. Če se katera od oseb,
navedenih v tem odstavku, ne kaznuje za opustitev ovadbe iz
prvega odstavka tega člena, se za opustitev ovadbe ne kaznuje
niti njen zakonec ali oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti niti partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti.
Opustitev ovadbe kaznivega dejanja ali storilca
281. člen
(1) Kdor ve za storilca kaznivega dejanja, za katero je z
zakonom predpisana kazen najmanj petnajstih let zapora ali
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dosmrtnega zapora, ali kdor samo ve, da je bilo tako dejanje
storjeno, pa tega ne naznani, čeprav je od take ovadbe odvisno, da se storilec ali dejanje pravočasno odkrije, se kaznuje
z zaporom do treh let.
(2) Uradna oseba, ki zavestno opusti ovadbo kaznivega
dejanja, za katero zve pri opravljanju svoje službe, če je zanj
z zakonom predpisana kazen treh ali več let zapora, storilec
pa se preganja po uradni dolžnosti, se kaznuje z zaporom do
treh let.
(3) Kdor opusti ovadbo, se ne kaznuje, če je storilec
zakonec, oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni partnerski skupnosti, krvni sorodnik v ravni
vrsti, brat ali sestra, posvojitelj ali posvojenec ali če je zagovornik, zdravnik ali spovednik storilca. Ker se katera od oseb iz
tega odstavka razen zagovornika, zdravnika ali spovednika ne
kaznuje za opustitev ovadbe iz prvega odstavka tega člena, se
za opustitev ovadbe ne kaznuje niti njen zakonec niti oseba, s
katero živi v zunajzakonski skupnosti niti partner iz registrirane
istospolne partnerske skupnosti.
Pomoč storilcu po storitvi kaznivega dejanja
282. člen
(1) Kdor skriva storilca kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, ali mu s skrivanjem orodja, sledov ali kako
drugače pomaga, da ga ne odkrijejo, ali kdor skriva obsojenca
ali stori kaj drugega, da se ne bi izvršila kazen ali izrečeni
varnostni ukrep ali da se ne bi uporabil vzgojni ukrep oddaje
v vzgojni zavod ali prevzgojni dom, se kaznuje z zaporom do
enega leta.
(2) Če gre za pomoč storilcu kaznivega dejanja po prejšnjem odstavku, za katero je predpisana kazen zapora najmanj
petnajstih let ali dosmrtnega zapora, se storilec kaznuje z
zaporom do petih let.
(3) Kazen za dejanje iz prvega odstavka tega člena ne
sme biti ne po vrsti ne po višini hujša od kazni, ki je predpisana
za kaznivo dejanje osebe, ki ji je storilec pomagal.
(4) Za dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena
se ne kaznuje zakonec storilca, oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti ali v registrirani istospolni partnerski skupnosti, ali krvni sorodnik v ravni vrsti, brat ali sestra, posvojitelj ali
posvojenec. Ker se katera od oseb iz tega odstavka ne kaznuje
za kaznivo dejanje iz prvega ali drugega odstavka, se za pomoč storilcu pri storitvi kaznivega dejanja iz prvega ali drugega
odstavka tega člena ne kaznuje niti njegov zakonec ali oseba, s
katero živi v zunajzakonski skupnosti niti partner iz registrirane
istospolne partnerske skupnosti.
(5) Če se pregon storilca kaznivega dejanja začne na
predlog, se tudi storilec kaznivega dejanja iz prvega odstavka
tega člena preganja na predlog.
Kriva ovadba
283. člen
(1) Kdor koga naznani, da je storil kaznivo dejanje, ki se
preganja po uradni dolžnosti, pa ve, da ga ni storil, se kaznuje
z zaporom do dveh let.
(2) Enako se kaznuje, kdor podtakne sledove kaznivega
dejanja ali kako drugače povzroči, da se uvede kazenski postopek za kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po
uradni dolžnosti, zoper nekoga, za katerega ve, da ga ni storil.
(3) Kdor se sam naznani, da je storil kaznivo dejanje, ki
se preganja po uradni dolžnosti, čeprav ga ni storil, se kaznuje
z denarno kaznijo.
(4) Enako kot v prejšnjem odstavku se kaznuje tudi, kdor
naznani, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, ki se preganja po
uradni dolžnosti, čeprav ve, da tako dejanje ni bilo storjeno, in
s tem povzroči, da državni organi začnejo ukrepati.
(5) Če stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega
člena uradna oseba z zlorabo uradnega položaja, se kaznuje
z zaporom do treh let.
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Kriva izpovedba

284. člen
(1) Priča, izvedenec, cenilec, prevajalec ali tolmač, ki pred
sodiščem, v postopku o prekršku, parlamentarne preiskave, za
ugotavljanje kršitev delovnih obveznosti ali drugih kršitev delovne discipline, v drugem disciplinskem ali upravnem postopku
po krivem izpove, izvedenec ali cenilec, ki da lažno pisno
mnenje, ali prevajalec, ki da lažni pisni prevod, se kaznuje z
zaporom do treh let.
(2) Enako se kaznuje stranka, ki je pri dokazovanju z
zaslišanjem strank v pravdnem, nepravdnem, izvršilnem ali
upravnem postopku po krivem izpovedala, in je sodišče ali
drug pristojni organ na to izpovedbo oprlo svojo odločbo v tem
postopku.
(3) Za krivo izpovedbo v kazenskem postopku se storilec
kaznuje z zaporom do petih let.
(4) Če ima dejanje iz prejšnjega odstavka posebno hude
posledice za obdolženca, se storilec kaznuje z zaporom od
enega do osmih let.
(5) Če storilec prostovoljno prekliče svojo krivo izpovedbo, preden se izda dokončna odločba, se kaznuje z denarno
kaznijo, sme pa se mu tudi odpustiti kazen.
Preprečitev dokazovanja
285. člen
(1) Kdor, zato da bi preprečil ali otežil dokazovanje, skrije,
uniči ali poškoduje tujo listino ali drugo stvar, predlagano za
dokazovanje, ali jo napravi delno ali popolnoma neuporabno,
se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Enako se kaznuje tudi, kdor z namenom iz prejšnjega odstavka odstrani, uniči, pokvari, premakne ali prestavi
mejnik, zemljemersko znamenje ali sploh kakšno znamenje
o lastninski pravici na nepremičnini ali pravici do uporabe
vode ali kdor z enakim namenom tako znamenje postavi
napačno.
(3) Kdor, zato da bi preprečil ali otežil dokazovanje v kazenskem postopku, predloži dokaze, za katere ve, da so lažni
ali ponarejeni, se kaznuje z zaporom do petih let.
Oviranje pravosodnih in drugih državnih organov
286. člen
(1) Kdor z namenom, da bi v sodnem ali upravnem postopku ali v postopku parlamentarne preiskave ali v postopku
pred Komisijo za preprečevanje korupcije vplival na pričanje
ali izvajanje dokazov ali kdor z namenom, da bi v predkazenskem postopku vplival na zbiranje obvestil, uporabi zoper
drugega fizično silo, grožnjo ali ustrahovanje, mu ponuja ali
daje nedovoljene koristi, se kaznuje z zaporom do petih let.
(2) Enako se kaznuje, kdor z namenom, da bi vplival na
opravljanje uradnih dolžnosti uradnih oseb v pravosodju, v
organih odkrivanja in pregona v zvezi s kazenskim postopkom,
uporabi zoper uradno osebo fizično silo, grožnjo ali ustrahovanje.
Kršitev tajnosti postopka
287. člen
(1) Kdor neupravičeno izda, kar je izvedel v postopku pred
glavno obravnavo ali na obravnavi pred sodiščem, na ustni
obravnavi v upravnem postopku ali postopku o prekršku ali
postopku parlamentarne preiskave ali v postopku pred Komisijo
za preprečevanje korupcije, za kar je z zakonom določeno, da
se ne sme objaviti, ali pa je bilo z odločbo pristojnega organa
ali sodišča odločeno, da ostane tajno, se kaznuje z denarno
kaznijo ali z zaporom do enega leta.
(2) Kdor objavi osebne podatke mladoletne osebe, ki je
udeleženec v sodnem, upravnem ali v kakršnemkoli drugem
postopku, ali objavi druge informacije, na podlagi katerih bi bilo
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mogoče prepoznati njegovo identiteto, se kaznuje z denarno
kaznijo ali z zaporom do 3 let.
(3) Kdor razkrije identiteto zaščitene priče, ogrožene osebe ali osebe s prirejeno identiteto, se kaznuje z zaporom do
treh let.
(4) S kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje, kdor
razkrije identiteto zaščitnega prijavitelja korupcije, če so s tem
razkritjem prijavitelju povzročene hujše posledice.
(5) Če stori dejanje iz tretjega ali četrtega odstavka tega
člena uradna oseba, se kaznuje z zaporom do petih let.
Protizakonito, pristransko in krivično sojenje
288. člen
(1) Sodnik, ki pri vodenju sodnega postopka ali izrekanju
sodne odločbe zavestno krši zakon ali izkrivlja pravo, da bi
stranki v postopku škodoval ali ji neupravičeno dal prednost,
se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Enako se kaznuje sodnik, ki z namenom iz prejšnjega
odstavka tega člena opre sodno odločbo na dejstva, za katera
ve, da ne obstojijo ali se krivo podtikajo z lažnimi ali nedovoljenimi dokazi.
Preprečitev vrnitve na delo
289. člen
Kdor zavestno ne ravna po pravnomočni sodni odločbi, s
katero je bilo odločeno o vrnitvi delavca na delo, se kaznuje z
denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.
Kršitev prepovedi opravljanja poklica
290. člen
Kdor omogoči drugemu opravljanje poklica, dejavnosti
ali dolžnosti, čeprav ve, da mu je bil s pravnomočno sodno
odločbo izrečen varnostni ali varstveni ukrep prepovedi opravljanja poklica ali da je taka prepoved nastala kot pravna
posledica obsodbe, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom
do enega leta.
Beg osebe, ki ji je vzeta prostost
291. člen
Kdor s silo ali grožnjo, da bo neposredno napadel življenje
ali telo, pobegne iz zapora ali pripora, se kaznuje z zaporom
do treh let.
Upor oseb, ki jim je vzeta prostost
292. člen
(1) Kdor sodeluje v skupini oseb, ki jim je vzeta prostost
in so se zbrale, da bi se s silo osvobodile ali da bi združeno
napadle osebe, katerih nadzorstvu so zaupane, ali da bi jih s
silo ali grožnjo, da bodo neposredno uporabile silo, prisilile, da
kaj storijo ali opustijo, kar je proti njihovi dolžnosti, se kaznuje
z zaporom do dveh let.
(2) Storilec dejanja iz prejšnjega odstavka, ki je uporabil
silo ali grožnjo, se kaznuje z zaporom do treh let.
Omogočanje bega osebi, ki ji je vzeta prostost
293. člen
(1) Kdor s silo, grožnjo, preslepitvijo ali kako drugače
omogoči beg komu, ki prestaja kazen v zaporu, ali komu, ki
je priprt, ali ki prestaja varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu, ali mladoletniku, ki je v prevzgojnem domu, se kaznuje z zaporom
do treh let.
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno v organizirani skupini, se storilec kaznuje z zaporom do petih let.
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Devetindvajseto poglavje
KAZNIVA DEJANJA ZOPER JAVNI RED IN MIR
Hudodelsko združevanje
294. člen
(1) Kdor sodeluje v hudodelski združbi, ki ima namen storiti
kaznivo dejanje, za katero se sme izreči kazen več kot treh let
zapora ali dosmrtnega zapora, se kaznuje z zaporom od treh
mesecev do petih let.
(2) Kdor ustanovi ali vodi združbo iz prejšnjega odstavka, se
kaznuje z zaporom od šestih mesecev do osmih let.
(3) Storilcu kaznivega dejanja iz prejšnjih odstavkov, ki prepreči nadaljnje opravljanje teh dejanj ali razkrije podatke, ki so
pomembni za preiskovanje in dokazovanje že storjenih kaznivih
dejanj, se kazen za ta dejanja omili v skladu z 51. členom tega
zakonika.
Dogovor za kaznivo dejanje
295. člen
Kdor se s kom dogovori, da bosta storila kaznivo dejanje,
za katero se sme izreči kazen petih let zapora ali hujša kazen, se
kaznuje z zaporom do enega leta.
Nasilništvo
296. člen
(1) Kdor z drugim grdo ravna, ga pretepa ali drugače boleče
ali ponižujoče kaznuje, ga s silo ali grožnjo z neposrednim napadom na življenje ali telo preganja ali mu jemlje svobodo gibanja, ga
prisiljuje k delu ali opuščanju dela ali ga kako drugače z nasilnim
omejevanjem njegovih enakih pravic spravlja v podrejen položaj,
se kaznuje z zaporom do dveh let.
(2) Če dejanje iz prejšnjega odstavka storita dve ali več oseb
ali če je bilo hudo ponižanih več oseb ali če storilec drugega lahko
telesno poškoduje, se storilec kaznuje z zaporom do treh let.
(3) Enako kot v prejšnjem odstavku se kaznuje, kdor povzroča nasilje ali ogroža varnost drugih na športnih prireditvah ali v
zvezi s temi prireditvami.
Javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti
297. člen
(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.
(2) Enako se kaznuje, kdor na način iz prejšnjega odstavka
javno širi ideje o večvrednosti ene rase nad drugo ali daje kakršnokoli pomoč pri rasistični dejavnosti ali zanika, zmanjšuje pomen,
odobrava, opravičuje, smeši ali zagovarja genocid, holokavst, hudodelstvo zoper človečnost, vojno hudodelstvo, agresijo ali druga
kazniva dejanja zoper človečnost, kot so opredeljena v pravnem
redu Republike Slovenije.
(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.
(4) Če je dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena
storjeno s prisilo, grdim ravnanjem, ogrožanjem varnosti, sramotitvijo etničnih, narodnostnih, narodnih ali verskih simbolov, poškodovanjem tujih stvari, skrunitvijo spomenikov, spominskih znamenj
ali grobov, se storilec kaznuje z zaporom do treh let.
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(5) Če stori dejanja iz prvega ali drugega odstavka tega
člena uradna oseba z zlorabo uradnega položaja ali pravic, se
kaznuje z zaporom do petih let.
(6) Sredstva in predmeti s sporočili iz prvega in drugega
odstavka tega člena, pa tudi pripomočki, namenjeni za njihovo izdelovanje, razmnoževanje in razpečevanje, se vzamejo ali njihova
uporaba ustrezno onemogoči.
Sodelovanje v skupini, ki stori kaznivo dejanje
298. člen
(1) Kdor sodeluje v skupini, ki s skupnim delovanjem stori
kakšno nasilje proti ljudem, uniči ali poškoduje premoženje večje
vrednosti ali poskusi storiti tako kaznivo dejanje, se kaznuje za
samo sodelovanje z zaporom do dveh let.
(2) Če je bil pri delovanju skupine iz prejšnjega odstavka kdo
ubit ali hudo telesno poškodovan, se udeleženec skupine za samo
sodelovanje kaznuje z zaporom do treh let.
(3) Vodja skupine, ki je storila dejanje iz prvega ali drugega
odstavka tega člena, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev
do petih let.
Preprečitev uradnega dejanja ali maščevanje uradni osebi
299. člen
(1) Kdor s silo ali grožnjo, da bo neposredno uporabil silo,
prepreči ali poskusi preprečiti uradni osebi uradno dejanje, ki ga
je nameravala opraviti v okviru svojih pravic, ali jo na enak način
prisili, da opravi uradno dejanje, se kaznuje z zaporom od treh
mesecev do dveh let.
(2) Če storilec ob storitvi dejanja iz prvega odstavka tega
člena huje razžali uradno osebo, grdo ravna z njo ali ji prizadene
lahko telesno poškodbo ali pa ji grozi z uporabo orožja ali nevarnega predmeta ali sredstva, se kaznuje z zaporom od šestih
mesecev do petih let.
(3) Kdor stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega
člena proti uradni osebi, ko ta opravlja naloge policije ali državne
varnosti, zasleduje storilca kaznivega dejanja ali pazi na koga, ki
mu je vzeta prostost ali opravlja dejanja kazenskega pregona,
dejanja upravnega inšpekcijskega nadzora, vodi preiskavo ali
sodi v kazenskem postopku, se kaznuje z zaporom od enega do
petih let.
(4) Enako kot v prejšnjem odstavku se kaznuje, kdor se
uradni osebi, ki opravlja ali je opravljala dejanja v postopku o prekršku ali kazenskem pregonu, naloge policije, dejanja upravnega
inšpekcijskega nadzora, vodi ali je vodila preiskavo, ali sodi ali je
sodila v kazenskem postopku, maščuje zaradi dejanj, ki jih je opravila sama ali druga uradna oseba v okviru svojih pravic, tako da
je ogroženo življenje, telo, osebna varnost ali premoženje uradne
osebe ali njenih bližnjih sorodnikov.
(5) Če je storilec dejanja iz prvega do četrtega odstavka tega
člena izzvan z nezakonitim ravnanjem uradne osebe, se kaznuje
z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev, sme pa se mu
kazen odpustiti.
Napad na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti
300. člen
(1) Kdor napade ali resno zagrozi, da bo napadel uradno
osebo ali drugo osebo, za katero ve, da pomaga uradni osebi, ko
ta opravlja naloge policije ali državne varnosti ali varuje javni red,
ali osebo, ki opravlja naloge v zvezi z izvrševanjem kazenskih
sankcij, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do treh let.
(2) Če storilec ob storitvi dejanja iz prejšnjega odstavka
uradni osebi ali drugi osebi, za katero ve, da ji pomaga, grozi z
orožjem ali nevarnim predmetom ali sredstvom ali z njo grdo ravna
ali jo lahko telesno poškoduje, se kaznuje z zaporom od šestih
mesec do petih let.
(3) S kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje, kdor stori
dejanje iz prvega odstavka tega člena proti dvema ali več osebam.
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Sodelovanje v skupini,
ki prepreči uradni osebi uradno dejanje
301. člen
(1) Kdor sodeluje v skupini, ki s skupnim delovanjem prepreči ali poskusi preprečiti uradni osebi uradno dejanje ali jo na
enak način prisili, da opravi uradno dejanje, se kaznuje za samo
sodelovanje z zaporom od treh mesecev do dveh let.
(2) Vodja skupine, ki je storila dejanje iz prejšnjega odstavka,
se kaznuje z zaporom od šestih mesec do treh let.
Hujskanje k upiranju
302. člen
(1) Kdor druge hujska k nasilnemu upiranju zakonitim odločbam ali ukrepom državnih organov ali proti uradni osebi, ki
opravlja uradno dejanje, se kaznuje z zaporom do enega leta.
(2) Če zaradi dejanja iz prejšnjega odstavka odločba ali
ukrep državnega organa ni bil izveden ali je bila izvedba zelo
otežena ali je to dejanje storil vodja skupine, se storilec kaznuje z
zaporom do treh let.
Odstranitev ali poškodovanje uradnega pečata ali znamenja
303. člen
Kdor odstrani ali poškoduje uradni pečat ali znamenje, ki ga
je upravičena uradna oseba uporabila za to, da zavaruje predmete ali prostore, ali kdor brez odstranitve ali poškodbe pečata ali
znamenja vstopi v tak prostor, se kaznuje z denarno kaznijo ali
zaporom do šestih mesecev.
Odvzem ali uničenje uradnega pečata ali uradnih spisov
304. člen
(1) Kdor protipravno vzame, skrije, uniči ali poškoduje ali
kako drugače napravi neuporaben uradni pečat, uradno knjigo,
spis ali listino, ki pripada ali je pri državnemu organu, gospodarski
družbi, drugi pravni osebi ali posamezniku, ki izvaja javna pooblastila, se kaznuje z zaporom do dveh let.
(2) Poskus je kazniv.
Lažno izdajanje za uradno ali vojaško osebo
305. člen
(1) Kdor se, zato da bi sebi ali drugemu pridobil kakšno korist
ali da bi komu prizadejal škodo, lažno izdaja za uradno ali vojaško
osebo ali neupravičeno nosi oznake uradne ali vojaške osebe, se
kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.
(2) Enako se kaznuje, kdor opravi kakšno dejanje, ki ga je
upravičena opraviti samo uradna ali vojaška oseba.
Izdelovanje in pridobivanje orožja in pripomočkov, namenjenih
za kaznivo dejanje
306. člen
(1) Kdor orožje, razstrelilne snovi ali pripomočke, s katerimi
se lahko napravijo, ali strupe, za katere ve, da so namenjeni za kaznivo dejanje, izdela ali si jih pridobi ali jih hrani ali komu omogoči,
da pride do njih, se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Kdor napravi ali komu odstopi ponarejen ključ, odpirač ali
kakšen drug pripomoček za vlom, čeprav ve, da je namenjen za
kaznivo dejanje, se kaznuje z zaporom do enega leta.
(3) Enako kot v prejšnjem odstavku se kaznuje, kdor z
namenom storitve kaznivega dejanja poseduje, izdeluje, prodaja,
daje v uporabo, uvaža, izvaža ali kako drugače zagotavlja pripomočke za vdor ali neupravičen vstop v informacijski sistem.
Nedovoljena proizvodnja in promet orožja ali eksploziva
307. člen
(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
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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.
(2) Če gre pri dejanju iz prejšnjega odstavka za orožje,
strelivo ali eksplozivne snovi ali kakšno drugo bojno sredstvo v
veliki količini ali vrednosti ali pomeni nevarnost ali če je dejanje
storjeno v hudodelski združbi, se storilec kaznuje z zaporom od
enega do desetih let.
(3) Če gre pri dejanju iz prvega odstavka tega člena za posamezno strelno orožje ali manjšo količino streliva za tako orožje
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, se storilec kaznuje z
zaporom do enega leta.
(4) Enako kot v prejšnjem odstavku se kaznuje, kdor ponareja ali nedovoljeno uničuje, odstranjuje ali spreminja oznake na
strelnem orožju.
(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.
Prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države
308. člen
(1) Kdor nasilno prekorači državno mejo Republike Slovenije
ali oborožen nezakonito vstopi na njeno ozemlje, se kaznuje z
zaporom od treh mesecev do treh let ali z denarno kaznijo.
(2) Enako se kaznuje tujec, ki nima dovoljenja za prebivanje
v Republiki Sloveniji, če se na način iz prejšnjega odstavka zadržuje na njenem ozemlju ali se upre zakoniti odstranitvi z njega.
(3) Kdor se ukvarja s tem, da tujce, ki nimajo dovoljenja
za vstop v Republiko Slovenijo ali prebivanje v njej, nezakonito
spravlja na njeno ozemlje, jih po njem prevaža ali jim pomaga
pri skrivanju ali kdor dva ali več takih tujcev za plačilo nezakonito
spravi čez mejo ali ozemlje države, se kaznuje z zaporom do petih
let in denarno kaznijo.
(4) S kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje uradna
oseba, ki omogoči tujcu nezakonit vstop na ozemlje Republike
Slovenije ali nezakonito prebivanje na njem.
(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.
(7) Prejšnji odstavki se uporabljajo tudi za kazniva dejanja,
storjena v tujini, če je država, v kateri so bila storjena, enako kot
Republika Slovenija sprejela skupno mednarodnopravno obveznost preprečevati taka kazniva dejanja, ne glede na to, kje so
storjena, ter je dejanja v svojem zakonu ustrezno enako določila kot kazniva dejanja. Če je bilo kaznivo dejanje storjeno na
območju Evropske unije, se državljani njenih članic pri uporabi
drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena ne
štejejo za tujce.
Zloraba znamenj za pomoč in nevarnost
309. člen
(1) Kdor zlorabi znamenje za pomoč ali znamenje za nevarnost ali neutemeljeno kliče na pomoč ali lažno sporoči, da
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grozi nevarnost in s tem povzroči, da so državni organi ali druge
pristojne organizacije ukrepale brez potrebe ali neupravičeno uporabile sredstva sistema zaščite, reševanja in pomoči, se kaznuje
z zaporom do treh let.
(2) Če je bilo z dejanjem iz prejšnjega odstavka preprečeno
ali ovirano delo pravosodnih ali drugih državnih organov in je bila
s tem preprečena storitev uradnega dejanja ali povzročena večja
premoženjska škoda, se storilec kaznuje z zaporom do petih let.
Samovoljnost
310. člen
(1) Kdor si samovoljno vzame svojo pravico ali pravico,
za katero misli, da mu pripada, se kaznuje z denarno kaznijo ali
zaporom do šestih mesecev.
(2) Kdor si samovoljno vzame svojo pravico ali pravico, za
katero misli, da mu pripada, z uporabo sile ali resne grožnje z
napadom na življenje ali telo, se kaznuje z zaporom do dveh let.
(3) Enako kot v prejšnjem odstavku se kaznuje, kdor stori
dejanje iz prejšnjega odstavka za drugega.
(4) Kdor zase ali koga drugega z dejanjem iz drugega odstavka tega člena izterja dolg, se kaznuje z zaporom do treh let.
(5) Pregon za dejanje iz prvega odstavka tega člena se začne na zasebno tožbo, za dejanji iz drugega in tretjega odstavka
pa na predlog.
Oviranje verskih obredov
311. člen
Kdor ovira, prepreči ali moti verski obred ali kdor se na kraju,
ki je temu namenjen, žaljivo obnaša, se kaznuje z denarno kaznijo
ali zaporom do enega leta.
Oviranje pogreba in skrunitev groba
312. člen
(1) Kdor ovira, prepreči ali moti pogreb, se kaznuje z zaporom do enega leta.
(2) Enako se kaznuje, kdor neupravičeno prekoplje ali razdre
grob ali kakšen drug kraj, na katerem so pokopani umrli, ali ga
sicer hudo oskruni.
(3) Če dejanja iz prejšnjih odstavkov storita dve ali več
oseb ali če sta bila oskrunjena dva ali več grobov, se kaznujeta z
zaporom do treh let.
Skrunitev trupla
313. člen
Kdor neupravičeno skrije, odnese, poškoduje, uniči ali kako
drugače oskruni truplo, del trupla ali posmrtne ostanke, se kaznuje
z zaporom do dveh let.
Trideseto poglavje
KAZNIVA DEJANJA ZOPER SPLOŠNO VARNOST LJUDI
IN PREMOŽENJA
Povzročitev splošne nevarnosti
314. člen
(1) Kdor s požarom, povodnjo, eksplozijo, strupom ali strupenim plinom, ionizirajočim sevanjem, motorno silo, električno
ali kakšno drugo energijo ali kakšnim drugim splošno nevarnim
dejanjem ali sredstvom ali opustitvijo dejanja, ki bi ga moral storiti za zagotovitev splošne varnosti ljudi in premoženja, povzroči
nevarnost za življenje ljudi ali premoženje velike vrednosti, se
kaznuje z zaporom do petih let.
(2) Kdor z eksplozivom ali drugim nevarnim dejanjem in
sredstvom, z namenom izsiljevanja, zastraševanja, prisiljenja k
storitvi ali opustitvi nekega drugega dejanja, maščevanja ali pridobitve premoženjske ali nepremoženjske koristi sebi ali komu
drugemu, načrtuje, poskusi ali izvede nevarno dejanje, pri katerem
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je ali bi bila ogrožena varnost ljudi ali premoženja večje vrednosti,
se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.
(3) Kdor stori dejanje iz prvega odstavka iz malomarnosti, se
kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.
(4) Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka
tega člena za posledico hudo telesno poškodbo ene ali več oseb
ali veliko premoženjsko škodo, se storilec kaznuje za dejanje iz
prvega in drugega odstavka z zaporom do desetih let, za dejanje
iz tretjega odstavka pa z zaporom do petih let.
(5) Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka
tega člena za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec kaznuje
za dejanje iz prvega odstavka z zaporom od enega do petnajstih
let, za dejanje iz drugega odstavka z zaporom najmanj petnajstih
let, za dejanje iz tretjega odstavka pa z zaporom do osmih let.
Povzročitev nevarnosti pri gradbeni dejavnosti
315. člen
(1) Oseba, ki je odgovorna za načrtovanje ali nadzor načrtov
za pripravo ali vodenje zidave ali gradbenih del, pa pri tem ravna
v nasprotju s predpisi ali splošno priznanimi tehničnimi pravili in
tako povzroči nevarnost za življenje ljudi ali premoženje velike
vrednosti, se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno iz malomarnosti, se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do
enega leta.
(3) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena
za posledico hudo telesno poškodbo ene ali več oseb ali veliko
premoženjsko škodo, se storilec za dejanje iz prvega odstavka
kaznuje z zaporom od enega do petih let, za dejanje iz drugega
odstavka pa z zaporom do treh let.
(4) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena
za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec za dejanje iz prvega
odstavka kaznuje z zaporom od enega do dvanajstih let, za dejanje iz drugega odstavka pa z zaporom do osmih let.
316. člen
(črtan)
Ogrožanje okolja s hrupom ali svetlobo
317. člen
(1) Kdor s kršitvijo predpisov povzroča čezmeren hrup ali
premočno osvetlitev, s katero se lahko povzročijo hujše okvare
zdravja ljudi, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do dveh
let.
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno iz malomarnosti, se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do
enega leta.
Poškodovanje ali uničenje javnih naprav
318. člen
(1) Kdor uniči, poškoduje ali odstrani električne vode, plinovode, vodovode, toplovode, naftovode, telekomunikacijske naprave, podmorske kable, kanalizacijske naprave in naprave za
varstvo okolja ali druge podobne javne naprave in tako povzroči
motnje v preskrbi prebivalstva ali gospodarstva, se kaznuje z
zaporom do petih let.
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno iz malomarnosti, se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do
enega leta.
Prevažanje ali prenašanje razstreliva ali nevarnih snovi
v nasprotju s predpisi
319. člen
Kdor v nasprotju s predpisi o prometu z razstrelivom ali lahko
vnetljivimi snovmi ali z drugimi nevarnimi snovmi ali nevarnimi
odpadki prevaža, odda za prevoz z javnim prometnim sredstvom
take snovi ali jih sam prenaša, ko uporablja javno prevozno sredstvo, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.
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Zloraba telekomunikacijskih znamenj
320. člen
Kdor zavestno brez potrebe odda mednarodno dogovorjeno znamenje klica na pomoč ali znamenje, da mu grozi
nevarnost, ali kdor s telekomunikacijskim znamenjem preslepi,
da je dana varnost, ali kdor kako drugače zlorabi mednarodno
dogovorjeno telekomunikacijsko znamenje, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.
Neodvrnitev nevarnosti
321. člen
(1) Kdor ne naznani pravočasno pristojnemu organu ali
organizaciji ali sicer ne stori vsega, kar je potrebno, da se odvrne požar, povodenj, eksplozija, prometna nesreča, ekološka
nesreča ali kakšna druga nevarnost za življenje ljudi ali čezmerno obremenitev okolja ali premoženje večje vrednosti, čeprav
bi to lahko storil brez nevarnosti zase ali za koga drugega, se
kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.
(2) Kdor komu s silo, grožnjo ali preslepitvijo prepreči, da
bi storil, kar je potrebno, da se odvrne nevarnost za življenje
ljudi, okolje ali premoženje večje vrednosti, se kaznuje z zaporom do dveh let.
Odklonitev sodelovanja pri odvračanju splošne nevarnosti
322. člen
Kdor v nasprotju z odredbo pristojnega organa ali organizacije brez upravičenega razloga ne sodeluje pri odvračanju
splošne nevarnosti ali odpravljanju posledic, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev.
Enaintrideseto poglavje
KAZNIVA DEJANJA ZOPER VARNOST
JAVNEGA PROMETA
Povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti
323. člen
(1) Udeleženec v prometu, ki s kršitvijo predpisov o varnosti cestnega prometa iz malomarnosti povzroči prometno nesrečo, v kateri je bila kakšna oseba hudo telesno poškodovana,
se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do treh let.
(2) Če ima dejanje iz prejšnjega odstavka za posledico
smrt ene ali več oseb, se storilec kaznuje z zaporom do osmih
let in s prepovedjo vožnje motornega vozila.
(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.
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:

Uradni list Republike Slovenije
– 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.
(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.
Ogrožanje posebnih vrst javnega prometa
325. člen
(1) Kdor s kršitvijo predpisov o varnosti železniškega, ladijskega, zračnega prometa ali prometa na žičnicah ali javnem
prevozu potnikov v cestnem prometu s kršitvijo predpisov o
varnosti cestnega prometa iz malomarnosti povzroči nesrečo,
se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do dveh let.
(2) Če ima dejanje iz prejšnjega odstavka za posledico
hudo telesno poškodbo kakšne osebe, se storilec kaznuje z
zaporom do petih let in s prepovedjo vožnje motornega vozila.
(3) Če ima dejanje iz prvega odstavka tega člena za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec kaznuje z zaporom do
osmih let in s prepovedjo vožnje motornega vozila.
Ogrožanje javnega prometa z nevarnim dejanjem
ali sredstvom
326. člen
(1) Kdor uniči ali poškoduje prometne naprave, prometna
sredstva, prometne znake in naprave za signalizacijo, prometne varnostne naprave, daje napačne signale ali znamenja,
postavlja ovire na prometnih poteh ali ravna na drug podoben
način in tako povzroči nevarnost za življenje ljudi ali premoženje velike vrednosti, se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno iz malomarnosti, se storilec kaznuje z zaporom do enega leta.
(3) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega
člena za posledico hudo telesno poškodbo ene ali več oseb ali
veliko premoženjsko škodo, se storilec kaznuje za dejanje iz
prvega odstavka z zaporom do petih let, za dejanje iz drugega
odstavka pa z zaporom do treh let.
(4) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega
člena za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec kaznuje za
dejanje iz prvega odstavka z zaporom od enega do dvanajstih
let, za dejanje iz drugega odstavka pa z zaporom do osmih let.
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Opustitev nadzorstva v javnem prometu
327. člen
(1) Oseba, ki ji je zaupano nadzorstvo nad vzdrževanjem
cest, mostov, nad prevoznimi sredstvi ali javnim prometom ali
vodstvo ali usmerjanje vožnje, pa s kršitvijo svoje dolžnosti povzroči nevarnost za življenje ljudi ali premoženje velike vrednosti,
se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Enako se kaznuje oseba, ki da nalog za vožnjo, čeprav
ve, da voznik zaradi utrujenosti ali iz kakšnega drugega vzroka
ni zmožen voziti vozila ali da prevozno sredstvo ni brezhibno, in
tako povzroči nevarnost za življenje ljudi ali premoženje velike
vrednosti.
(3) Če je dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena
storjeno iz malomarnosti, se storilec kaznuje z zaporom do enega
leta.
(4) Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka
tega člena za posledico hudo telesno poškodbo ene ali več oseb
ali veliko premoženjsko škodo, se storilec za dejanje iz prvega in
drugega odstavka kaznuje z zaporom do petih let, za dejanje iz
tretjega odstavka pa z zaporom do treh let.
(5) Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka
tega člena za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec za dejanje iz prvega in drugega odstavka kaznuje z zaporom od enega
do dvanajstih let, za dejanje iz tretjega odstavka pa z zaporom
do osmih let.
Zapustitev poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči
328. člen
(1) Voznik motornega vozila ali drugega prevoznega sredstva, ki pusti brez pomoči koga, ki je bil s tem prevoznim sredstvom ali zaradi njega poškodovan, se kaznuje z zaporom do
enega leta.
(2) Če ima opustitev pomoči za posledico hudo telesno
poškodbo ali smrt poškodovanega, se storilec kaznuje z zaporom
od treh mesecev do petih let.
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.
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.
Uničenje in odstranitev znamenj, namenjenih
za varnost zračnega prometa
331. člen
Kdor uniči, poškoduje ali odstrani znamenje, ki je namenjeno
za varnost zračnega prometa, se kaznuje z zaporom do dveh let.
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Dvaintrideseto poglavje
KAZNIVA DEJANJA ZOPER OKOLJE, PROSTOR
IN NARAVNE DOBRINE
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;
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.
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.
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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 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.
335. člen
(črtan)
Onesnaženje pitne vode
336. člen
(1) Kdor s kakšno škodljivo snovjo onesnaži vodo, ki jo ljudje
uporabljajo kot pitno vodo in tako povzroči nevarnost za življenje
ali zdravje ljudi, se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno iz malomarnosti, se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do
treh mesecev.
(3) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena
za posledico hudo telesno poškodbo ene ali več oseb, se storilec
kaznuje za dejanje iz prvega odstavka z zaporom do petih let, za
dejanje iz drugega odstavka pa z zaporom do treh let.
(4) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena
za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec kaznuje za dejanje
iz prvega odstavka z zaporom od enega do dvanajstih let, za
dejanje iz drugega odstavka pa z zaporom od enega do osmih let.
(5) Kdor s kakšno škodljivo snovjo onesnaži vodo, ki je
namenjena za napajanje živali in tako povzroči nevarnost za življenje in zdravje živali, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom
do enega leta.
(6) Če ima dejanje iz petega odstavka za posledico pogin
živali večje vrednosti ali večjega števila živali, se storilec kaznuje
z zaporom do treh let.
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Onesnaženje živil ali krme
337. člen
(1) Kdor s kakšno škodljivo snovjo onesnaži živila in tako
povzroči nevarnost za življenje ali zdravje ljudi, se kaznuje z
zaporom do treh let.
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno iz malomarnosti, se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do
treh mesecev.
(3) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena
za posledico hudo telesno poškodbo ene ali več oseb, se storilec
kaznuje za dejanje iz prvega odstavka z zaporom do petih let, za
dejanje iz drugega odstavka pa z zaporom do treh let.
(4) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena
za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec kaznuje za dejanje
iz prvega odstavka z zaporom od enega do dvanajstih let, za
dejanje iz drugega odstavka pa z zaporom od enega do osmih let.
(5) Kdor s kakšno škodljivo snovjo onesnaži živalsko krmo ali
druga krmila, ki so namenjena za prehrano živali in tako povzroči
nevarnost za življenje ali zdravje živali, se kaznuje z denarno
kaznijo ali zaporom do enega leta.
(6) Če ima dejanje iz prejšnjega odstavka za posledico pogin
živali večje vrednosti ali večjega števila živali, se storilec kaznuje
z zaporom do treh let.
Protipravno zavzetje nepremičnine
338. člen
(1) Kdor zavzame tuje zemljišče, ki je po predpisih določeno
za zavarovano zemljišče ali območje, naravno vrednoto ali javno
dobro, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.
(2) Enako se kaznuje, kdor zavzame tuje zemljišče z namenom, da ga uporabi za gradnjo.
Uničenje nasadov s škodljivo snovjo
339. člen
Kdor s škodljivo snovjo povzroči uničenje tujih rastlin, sadnih
dreves ali drugih nasadov in s tem povzroči večjo škodo na teh
nasadih, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do dveh let.
Uničevanje gozdov
340. člen
(1) Kdor zavestno v nasprotju s predpisi ali odredbami pristojnih organov v večjem obsegu krči ali seka na golo gozd ali
ga kako drugače uničuje, pa pri tem niso dani znaki kakšnega
drugega kaznivega dejanja, se kaznuje z zaporom do enega leta.
(2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka v varovalnem
gozdu ali gozdu, ki ima poseben namen, se kaznuje z zaporom
do treh let.
Mučenje živali
341. člen
(1) Kdor surovo ravna z živaljo ali ji po nepotrebnem povzroča trpljenje, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega
leta.
(2) Kdor z dejanjem iz prejšnjega odstavka muči več živali,
ali mučeno žival trajno hudo pohabi ali na krut način povzroči njen
pogin, se kaznuje z zaporom do dveh let.
Nezakonit lov
342. člen
(1) Kdor brez dovoljenja ali sicer neupravičeno lovi in ubije
ali rani divjo žival ali jo ujame živo, se kaznuje z denarno kaznijo
ali zaporom do šestih mesecev.
(2) Če gre pri dejanju iz prejšnjega odstavka za divjad večje
vrednosti ali divjad, pomembno po predpisih o lovstvu, ali je dejanje storjeno med varstveno dobo ali v skupini, se storilec kaznuje
z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.
(3) Kdor lovi ogrožene ali zredčene vrste divjadi, katerih lov
je prepovedan, kdor lovi brez posebnega dovoljenja divjad posa-
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mezne vrste, za katero je potrebno tako dovoljenje, kdor lovi na
način ali s sredstvi, s katerimi se divjad množično pokončuje ali
kdor lovi s pomočjo motornega vozila ali žarometa, se kaznuje z
denarno kaznijo ali zaporom do dveh let.

ureditev ali strmoglaviti najvišje državne organe, se kaznuje z
zaporom od enega do desetih let.

Nezakoniti ribolov

349. člen
Kdor poskuša s silo ali grožnjo, da bo uporabil silo, odcepiti
del ozemlja Republike Slovenije ali del tega ozemlja pripojiti drugi
državi, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

343. člen
Kdor lovi ribe z razstrelivom, elektriko, strupom, omamnim
sredstvom, pa pri tem povzroči pogin rib, ali lovi na način, ki je
škodljiv za njihovo razmnoževanje, se kaznuje z denarno kaznijo
ali zaporom do enega leta.
Nezakonito ravnanje z zaščitenimi živalmi in rastlinami
344. člen
(1) Kdor nezakonito poseduje, odvzame, poškoduje, usmrti,
izvaža, uvaža ali trguje z zaščitenimi divjimi živalskimi ali rastlinskimi vrstami, zaščitenimi živalmi ali rastlinami ali njihovimi deli ali
iz njih izdelanimi izdelki, se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Če je stvar iz prejšnjega odstavka velikega ali izjemnega
naravovarstvenega pomena ali če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno v hudodelski združbi za izvedbo takih dejanj, se
storilec kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

Napad na ozemeljsko celovitost

Napad na neodvisnost države
350. člen
Državljan Republike Slovenije, ki poskuša spraviti Republiko
Slovenijo v podrejenost ali odvisnost nasproti drugi državi, se
kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
Kršitev ozemeljske nedotakljivosti
351. člen
Kdor vdre na ozemlje Republike Slovenije zaradi kršitve
njene ozemeljske nedotakljivosti, se kaznuje z zaporom od enega
do desetih let.

Prenašanje kužnih bolezni pri živalih in rastlinah

Uboj predsednika republike

345. člen
(1) Kdor med epidemijo kakšne živalske kužne bolezni, ki
lahko spravi v nevarnost rejo živali na celotnem območju države,
ne ravna po predpisih, s katerimi so določeni ukrepi za zatiranje ali
preprečevanje bolezni, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom
do enega leta.
(2) Enako se kaznuje, kdor med trajanjem nevarnosti za bolezen ali škodljivce, ki lahko spravijo v nevarnost rastlinski svet na
celotnem območju države, ne ravna po predpisih, s katerimi so določeni ukrepi za zatiranje ali preprečevanje bolezni ali škodljivcev.
(3) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena za posledico razširitev kužne bolezni ali škodljivcev v večjem
obsegu, se storilec kaznuje z zaporom do dveh let.
(4) Če je dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka
tega člena storjeno iz malomarnosti, se storilec kaznuje z denarno
kaznijo ali zaporom do šestih mesecev.

352. člen
Kdor, zato da bi ogrozil ustavno ureditev ali varnost Republike Slovenije, vzame življenje predsednika Republike Slovenije
ali tistega, ki ga nadomešča, se kaznuje z zaporom najmanj
petnajstih let.

Izdelovanje škodljivih zdravil za zdravljenje živali
346. člen
(1) Kdor izdela za prodajo ali razpečava snovi kot zdravila
za zdravljenje ali preprečevanje kužnih bolezni pri živalih, ki so
nevarna za njihovo življenje ali zdravje, pa so zaradi tega poginile
živali večje vrednosti ali več živali ali so se razširile kužne bolezni,
se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.
(2) Snovi iz prejšnjega odstavka tega člena se vzamejo.
Nevestna veterinarska pomoč
347. člen
Veterinar ali drug veterinarski delavec, ki pri opravljanju veterinarske dejavnosti iz malomarnosti ravna v očitnem nasprotju
s pravili veterinarske znanosti in stroke in tako povzroči pogin
živali večje vrednosti, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom
do enega leta.
Triintrideseto poglavje
KAZNIVA DEJANJA ZOPER SUVERENOST REPUBLIKE
SLOVENIJE IN NJENO DEMOKRATIČNO USTAVNO
UREDITEV
Veleizdaja
348. člen
Kdor s silo ali grožnjo, da bo uporabil silo, ogrozi obstoj
Republike Slovenije ali tako poskuša spremeniti njeno ustavno

Nasilje zoper najvišje predstavnike države
353. člen
Kdor, zato da bi ogrozil opravljanje nalog v demokratični
ureditvi ali varnost Republike Slovenije, ugrabi koga od najvišjih
predstavnikov države, poslanca, člana državnega sveta, člana
vlade, sodnika ustavnega ali vrhovnega sodišča ali stori zoper
njega ali njegovega bližnjega kakšno drugo nasilje ali napade njegove uradne prostore, zasebno stanovanje ali prevozno sredstvo,
se kaznuje z zaporom najmanj petnajstih let.
Nasilje zoper predstavnike tujih držav
ali mednarodnih organizacij
354. člen
Kdor, zato da bi ogrozil ustavno ureditev ali varnost Republike Slovenije ali škodoval tuji državi, ugrabi predstavnika tuje
države ali mednarodne organizacije ali stori zoper njega ali njegovega bližnjega kakšno drugo nasilje ali napade njegove uradne
prostore, zasebno stanovanje ali prevozno sredstvo, se kaznuje z
zaporom od treh do petnajstih let.
Oborožen upor
355. člen
(1) Kdor organizira ali vodi oborožen upor, da bi ogrozil
obstoj Republike Slovenije, spremenil njeno ustavno ureditev ali
strmoglavil njene najvišje državne organe, se kaznuje z zaporom
najmanj petnajstih let.
(2) Kdor sodeluje v oboroženem uporu iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z zaporom do petih let.
Diverzija
356. člen
Kdor, zato da bi ogrozil ustavno ureditev ali varnost Republike Slovenije, poruši, zažge ali kako drugače uniči ali poškoduje
kakšen gospodarski objekt, prometno sredstvo ali prometno napravo, napravo, namenjeno sistemu zvez, javno napravo za vodo
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ali prenos energije ali kakšen drug objekt, pomemben za varnost
ljudi, preskrbo prebivalstva ali gospodarstvo, se kaznuje z zaporom najmanj petnajstih let.
Sabotaža
357. člen
(1) Kdor, zato da bi ogrozil ustavno ureditev ali varnost
Republike Slovenije, prikrito, zahrbtno ali na drug podoben način
povzroči pri opravljanju svoje delovne obveznosti veliko škodo
državnemu organu ali organizaciji, v kateri dela, ali drugemu državnemu organu ali organizaciji, se kaznuje z zaporom od enega
do desetih let.
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno na jedrskem
objektu, se storilec kaznuje z zaporom od enega do dvanajstih let.
Vohunstvo
358. člen
(1) Kdor služi tuji državi ali tuji organizaciji ali njunemu agentu, tako da zbira zaupne vojaške, gospodarske ali uradne podatke
ali dokumente ali ji jih sporoči ali izroči ali ji omogoči, da pride do
njih, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.
(2) Kdor v škodo Republike Slovenije ustvari za tujo državo
ali tujo organizacijo obveščevalno službo ali jo vodi, se kaznuje z
zaporom od treh do petnajstih let.
(3) Kdor se vključi v tujo obveščevalno službo iz prejšnjega
odstavka ali podpira njeno delo, se kaznuje z zaporom od šestih
mesecev do petih let.
Ščuvanje k nasilni spremembi ustavne ureditve
359. člen
(1) Kdor, zato da bi ogrozil obstoj, ustavno ureditev ali varnost Republike Slovenije, poziva ali ščuva k neposredni storitvi
kaznivih dejanj iz 348. do 357. člena tega zakonika, se kaznuje z
zaporom do petih let.
(2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka z premoženjsko
ali kako drugo pomočjo iz tujine, se kaznuje z zaporom od šestih
mesecev do petih let.
(3) Kdor izdeluje ali razmnožuje gradivo, s katerim se poziva
ali ščuva k storitvi kaznivih dejanj iz prvega odstavka tega člena,
zato da bi ga sam ali kdo drug razširjal, ali kdor z enakim namenom hrani večjo količino takega gradiva ali ga razširja, se kaznuje
z zaporom do treh let.
Kaznovanje za najhujše oblike kaznivih dejanj
360. člen
(1) Za kaznivo dejanje iz 348. do 351. člena ter 354. in
357. člena tega zakonika, ki ima za posledico smrt ene ali več
oseb, hudo nasilje ali veliko razdejanje, se storilec kaznuje z zaporom od desetih do petnajstih let.
(2) Če storilec pri storitvi dejanj iz prejšnjega odstavka naklepoma vzame življenje eni ali več osebam, se kaznuje z zaporom
najmanj petnajstih let.
Štiriintrideseto poglavje
KAZNIVA DEJANJA ZOPER OBRAMBNO MOČ DRŽAVE
Izmikanje obrambnim dolžnostim
361. člen
(1) Kdor se, ko je razglašeno izredno ali vojno stanje, skriva
ali se ne odzove na poziv za izpolnitev obrambne dolžnosti, se
kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.
(2) Kdor, zato da bi se v času razglašenega izrednega ali
vojnega stanja izognil obrambni dolžnosti kot nezmožen za tako
dolžnost, hlini bolezen, uporabi ponarejeno listino ali kako drugače
preslepi pristojni organ, se kaznuje z zaporom do treh let.
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(3) Enako kot v prejšnjem odstavku se kaznuje, kdor stori
dejanje iz prejšnjega odstavka, s tem da se sam ali s pomočjo
drugega poškoduje ali kako drugače napravi za nezmožnega za
obrambno dolžnost.
Izmikanje obrambnim dolžnostim s preslepitvijo
362. člen
(1) Kdor, ko je razglašeno izredno ali vojno stanje, hlini
bolezen, uporabi ponarejeno listino ali kako drugače preslepi
pristojni organ, da bi se izognil vojaški službi ali drugi obrambni
dolžnosti, in ga tako zapelje, da ga ta razglasi za nezmožnega
za opravljanje vojaške službe ali vojaške dolžnosti, se kaznuje z
zaporom do treh let.
(2) Enako se kaznuje, kdor, da bi se izognil službi ali
obveznosti iz prejšnjega odstavka ali da bi bil določen za lažjo
službo ali obveznost, samega sebe poškoduje ali kako drugače napravi nezmožnega ali dovoli drugemu, da ga napravi
nezmožnega.
(3) Kdor drugega z njegovim dovoljenjem ali brez njegovega
dovoljenja telesno poškoduje ali ga kako drugače napravi nezmožnega, da bi se izognil vojaški službi ali drugi vojaški obveznosti,
se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.
Sila proti vojaški osebi pri opravljanju vojaške dolžnosti
363. člen
(1) Kdor s silo ali grožnjo, da bo neposredno uporabil silo,
prepreči vojaški osebi opravljati vojaško dolžnost ali jo na enak
način prisili opravljati vojaško dolžnost, se kaznuje z zaporom do
dveh let.
(2) Poskus je kazniv.
(3) Če storilec ob storitvi dejanja iz prvega odstavka tega
člena razžali vojaško osebo, grdo ravna z njo ali ji prizadene
lahko telesno poškodbo ali ji grozi z uporabo orožja, se kaznuje z
zaporom do treh let.
(4) Če je bil storilec dejanja iz prvega do tretjega odstavka
tega člena izzvan z nezakonitim ali surovim ravnanjem vojaške
osebe, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev, sme pa se mu tudi odpustiti kazen.
Napad na vojaško osebo, ki opravlja službo
364. člen
(1) Kdor napade ali resno zagrozi, da bo napadel vojaško
osebo, ki opravlja službo, se kaznuje z zaporom do dveh let.
(2) Če storilec pri dejanju iz prejšnjega odstavka vojaški osebi grozi z orožjem, z njo grdo ravna ali jo lahko telesno poškoduje,
se kaznuje z zaporom do treh let.
(3) S kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje, kdor stori
dejanje iz prvega odstavka tega člena proti dvema ali več vojaškim
osebam.
Nevestno ravnanje s sredstvi za obrambo
365. člen
Kdor ravna v nasprotju s predpisi z orožjem, strelivom, razstrelivom, bojnimi napravami ali drugimi sredstvi, namenjenimi za
obrambo države, ki so mu zaupana v hrambo, popravilo, oskrbo
ali uporabo, čeprav predvideva ali bi moral in mogel predvideti,
da se sredstva lahko izgubijo, uničijo ali poškodujejo, pa zaradi
tega nastane velika premoženjska škoda, se kaznuje z zaporom
do dveh let.
Izpodkopavanje obrambnih ukrepov
366. člen
Kdor uniči obrambne naprave, obrambne objekte, položaje,
orožje ali druga obrambna sredstva, jih napravi neuporabna ali
kako drugače ovira ali opušča obrambne ukrepe države, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
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Preprečevanje boja proti sovražniku
367. člen
Državljan Republike Slovenije, ki med vojno ali oboroženim spopadom preprečuje državljanom Republike Slovenije ali
državljanom njenih zaveznikov boj proti sovražniku, se kaznuje z
zaporom od enega do desetih let.
Služba v sovražnikovi vojski
368. člen
Državljan Republike Slovenije, ki med vojno ali oboroženim
spopadom služi v sovražnikovi vojski ali v drugih sovražnikovih
oboroženih silah ali sodeluje v vojni ali oboroženem spopadu kot
borec proti Republiki Sloveniji ali njenim zaveznikom, se kaznuje
z zaporom do desetih let.
Novačenje za tujo vojsko
369. člen
Kdor novači državljane Republike Slovenije ali državljane
drugih držav ali osebe brez državljanstva za službo v sovražnikovi
vojski ali drugih sovražnikovih oboroženih silah ali za sodelovanje
v vojni ali oboroženem spopadu proti Republiki Sloveniji ali njenim
zaveznikom, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
Pomoč sovražniku
370. člen
(1) Državljan Republike Slovenije, ki med vojno pomaga
sovražniku pri odvzemu premičnin, jemanju živeža ali drugih dobrin ali pri kakšnih drugih ukrepih proti prebivalstvu, se kaznuje z
zaporom do petih let.
(2) Enako se kaznuje državljan Republike Slovenije, ki med
vojno politično ali gospodarsko sodeluje s sovražnikom.
Petintrideseto poglavje
KAZNIVA DEJANJA ZOPER MEDNARODNO PRAVO
Ogrožanje oseb pod mednarodnim varstvom
371. člen
(1) Kdor ogrozi varnost osebe, ki je pod mednarodnim pravnim varstvom, z resno grožnjo, da bo napadel njo, njene uradne
prostore, zasebno stanovanje ali prevozno sredstvo, se kaznuje
z zaporom od enega do desetih let.
(2) Kdor osebo, ki je pod mednarodnim pravnim varstvom,
ugrabi ali stori zoper njo kakšno drugo nasilje ali napade njene
uradne prostore, zasebno stanovanje ali prevozno sredstvo, se
kaznuje z zaporom najmanj enega leta.
(3) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena
za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec kaznuje z zaporom
od petih do petnajstih let.
(4) Če storilec pri storitvi dejanja iz prvega ali drugega odstavka tega člena naklepoma vzame življenje eni ali več osebam,
se kaznuje z zaporom najmanj petnajstih let.
Kršitev parlamentarčeve pravice
372. člen
Kdor v nasprotju s pravili mednarodnega prava med vojno
ali oboroženim spopadom žali parlamentarca ali njegovo spremstvo, grdo ravna z njimi, jih zadrži ali jim prepreči vrnitev ali kako
drugače prekrši njihovo nedotakljivost, se kaznuje z zaporom od
šestih mesecev do petih let.
Jemanje talcev
373. člen
(1) Kdor ugrabi kakšno osebo in grozi, da jo bo ubil, poškodoval ali zadržal kot talca, da bi prisilil kakšno državo ali
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mednarodno organizacijo, da nekaj stori ali ne stori kot izrecen ali
molčeč pogoj za izpustitev talca, se kaznuje z zaporom od enega
do petnajstih let.
(2) Če ima dejanje iz prejšnjega odstavka za posledico
smrt ene ali več oseb, se storilec kaznuje z zaporom od petih do
petnajstih let.
(3) Če storilec pri storitvi dejanja iz prvega odstavka tega
člena naklepoma vzame življenje eni ali več osebam, se kaznuje
z zaporom najmanj petnajstih let.
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.
(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.
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.
Kazenski zakonik – KZ-1 (Uradni list RS, št. 55/08) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
Šestintrideseto poglavje
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
375. člen – upoštevan KZ-1B
(1) Do uveljavitve kazenskega zakona za mladoletnike
iz drugega odstavka 5. člena tega zakonika se za mladoletnike uporabljajo določbe drugega odstavka 70. člena, določbe
71. do 94. člena, določbe, ki se nanašajo na mladoletniški zapor
v petem odstavku 47. člena, v prvem, drugem in četrtem odstavku 49. člena, ter določbe tretjega odstavka 100. člena, prvega
odstavka 102. člena, točke 3) četrtega odstavka 103. člena,
šestega odstavka 109. člena, drugega odstavka 113. člena in
115. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 63/94,
70/94 – popravek, 23/99, 40/04 in 95/04, v nadaljnjem besedilu:
Kazenski zakonik), določbe tega zakonika, kot sicer veljajo za
polnoletne, pa le, kolikor ne nasprotujejo navedenim določbam
Kazenskega zakonika.
(2) Vzgojni ukrep, izrečen mladoletniku, se izbriše v enem
letu od takrat, ko je bilo izvrševanje ustavljeno.
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376. člen
Do uveljavitve zakona, ki bo urejal ukrepe obveznega
psihiatričnega zdravljenja neprištevnih in bistveno zmanjšano
prištevnih storilcev, se uporabljajo določbe o varnostnih ukrepih
po 64. in 65. členu ter določbi drugega in četrtega odstavka
63. člena Kazenskega zakonika.
377. člen
Določba 392. člena Kazenskega zakonika se uporablja le
za kaznivi dejanji po 130. in 132. členu Kazenskega zakona Republike Slovenije (Uradni list SRS, št. 12/77, 3/78, 19/84, 47/88,
33/89 in 5/90), ki se uporabljata, če je kaznivo dejanje storjeno
pri upravljanju družbenih sredstev ali na škodo družbenega
premoženja ali kapitala.
378. člen
Do določitve pogojev za opustitev kazenskega pregona
v zakonu o kazenskem postopku se sodišča in državna tožilstva odločajo, da se kazenski pregon zoper storilca kaznivega
dejanja ob smiselni uporabi razlogov o dejanju majhnega pomena iz 14. člena Kazenskega zakonika izključi, če je podana
nesorazmernost med majhnim pomenom kaznivega dejanja ter
posledicami, ki bi jih povzročil kazenski pregon.
379. člen
Če je bila izrečena stranska kazen izgona tujca iz države po 40. členu Kazenskega zakonika pred uveljavitvijo tega
zakonika, se ta kazen zoper obsojenca izvrši tudi po začetku
veljavnosti tega zakonika.
380. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakonik, preneha veljati Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 – popravek, 23/99,
40/04 in 95/04).
381. člen
Ta zakonik začne veljati 1. novembra 2008.
Zakon o spremembi Kazenskega zakonika – KZ-1-A
(Uradni list RS, št. 39/09) vsebuje naslednjo končno določbo:
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika – KZ-1B (Uradni list RS, št. 91/11) vsebuje naslednje
prehodne in končno določbo:
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
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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
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 246. 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.

Uradni list Republike Slovenije

VLADA
2066.

Odločba o napredovanju okrožne državne
tožilke na mesto višje državne tožilke
na Okrožno državno tožilstvo v Kopru

Na podlagi prvega odstavka 17. in petega odstavka
23. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo, 77/09 – popr., 87/09, 86/10 –
ZJNepS in 58/11 – ZDT-1) v zvezi s prvim odstavkom 225. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 in 21/12
– ZDU-1F) in petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN in 8/12) je Vlada RS na predlog
ministra za notranje zadeve, št. 110-215/2012 z dne 1. 6. 2012,
na 18. redni seji dne 14. 6. 2012 izdala naslednjo

ODLOČBO
NATAŠA VALENTIČ KUŠTRA, rojena 20. 1. 1963, okrožna državna tožilka na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru,
napreduje na mesto višje državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru.
Št. 70101-17/2012
Ljubljana, dne 14. junija 2012
EVA 2012-1711-0038

Št.

2067.

Odločba o imenovanju višjega državnega
tožilca na Vrhovno državno tožilstvo RS –
Strokovno informacijski center

Na podlagi prvega odstavka 34. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 in 21/12 – ZDU-1F) in
petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08,
38/10 – ZUKN in 8/12) je Vlada RS na predlog ministra za notranje zadeve, št. 110-219/2012/2 z dne 4. 6. 2012, na 18. redni
seji dne 14. 6. 2012 izdala naslednjo

(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa kriterije za ugotavljanje obstoja
gospodarskega interesa Republike Slovenije za izdajo vizuma
za dolgoročno bivanje tujcu (v nadaljnjem besedilu: gospodarski interes).
(2) Mnenje, s katerim tujec izkaže obstoj gospodarskega
interesa, se izda za vsa področja gospodarstva.
2. člen
(kriteriji)
Obstoj gospodarskega interesa je izkazan, če tujec:
– izkazuje specializirana znanja in posebne izkušnje, ki
so koristne za slovensko gospodarstvo,
– lahko omogoči povečanje poslovnih povezav slovenskega gospodarstva s tujino ali
– lahko omogoči uvajanje in uporabo novih tehnologij,
poslovnih modelov ali znanja v Republiki Sloveniji ali vlaganje
kapitala v Republiki Sloveniji ali širjenje in odpiranje novih tržišč
za slovenske proizvode.
3. člen
(dokazila)
(1) Prošnji za izdajo mnenja o obstoju gospodarskega interesa mora tujec priložiti pisna dokazila, iz katerih je razvidno,
da je izpolnjen eden od kriterijev iz prejšnjega člena.
(2) Kot dokazila iz prejšnjega odstavka se štejejo predvsem potrdila, poslovni načrti, mnenja in priporočila podjetij,
poslovnih združenj in zbornic.
4. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-119/2012-5
Ljubljana, dne 8. junija 2012
EVA 2012-2130-0037
mag. Radovan Žerjav l.r.
Minister
za gospodarski razvoj in tehnologijo

Jure Pečovnik, rojen 20. 4. 1978, se imenuje za višjega
državnega tožilca na Vrhovnem državnem tožilstvu RS – Strokovno informacijski center.

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
2068.

Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje
gospodarskega interesa Republike Slovenije
za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje tujcu

Na podlagi četrtega odstavka 20. člena Zakona o tujcih
(Uradni list RS, št. 50/11 in 57/11 – popr.) izdaja minister za
gospodarski razvoj in tehnologijo

5161

1. člen

ODLOČBO

Št. 70101-18/2012/4
Ljubljana, dne 14. junija 2012
EVA 2012-1711-0041

Stran

PRAVILNIK
o kriterijih za ugotavljanje gospodarskega
interesa Republike Slovenije za izdajo vizuma
za dolgoročno bivanje tujcu

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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2069.

Pravilnik o spremembi Pravilnika
o rekreacijskih plovilih

Na podlagi 5. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11)
izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o rekreacijskih plovilih
1. člen
V Pravilniku o rekreacijskih plovilih (Uradni list RS,
št. 42/05 in 17/11 – ZTZPUS-1) se prvi odstavek 16. člena
spremeni tako, da se glasi:
»(1) Seznam slovenskih standardov, ki privzemajo harmonizirane standarde za rekreacijska plovila, se objavi na spletnih
straneh ministrstva, pristojnega za gospodarstvo.«.

Stran
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2. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o
skladnosti rekreacijskih plovil z zahtevami Pravilnika o rekreacijskih plovilih (Uradni list RS, št. 94/10).

kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Ljubljana,
na seji 7. junija 2012

3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 287/2010 z dne 17. 2.
2011 se razveljavi in zadeva se vrne Vrhovnemu sodišču v
novo odločanje.

Št. 007-140/2012-6
Ljubljana, dne 15. junija 2012
EVA 2012-2130-0043
mag. Radovan Žerjav l.r.
Minister
za gospodarski razvoj in tehnologijo

2070.

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje
za pogonski namen v maju 2012

Za izvrševanje devetega in dvajsetega odstavka 54. člena
Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo) in na podlagi tretjega odstavka 5. člena Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo
za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS,
št. 10/06, 12/07 in 3/09) in v zvezi s 1. členom Uredbe 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, 87/11, 91/11, 96/11, 101/11, 106/11,
2/12 in 39/12) minister za finance objavlja

POVPREČNI ZNESEK
trošarine za plinsko olje za pogonski namen
v maju 2012
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski
namen iz 2.1 točke tretjega odstavka 54. člena Zakona o
trošarinah (Uradni list RS, št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo) za obdobje od 1. maja 2012 do 31. maja 2012 znaša
363,06 eurov na 1000 litrov.
Št. 007-440/2012/7
Ljubljana, dne 18. junija 2012
EVA 2012-1611-0121
dr. Janez Šušteršič l.r.
Minister
za finance

USTAVNO SODIŠČE
2071.
Številka:
		
Datum:

Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega
sodišča

Up-545/11-31
Up-544/11-28
7. 6. 2012

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavnih pritožbah Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, Zunanji oddelek v Celju, ter Sklada

o d l o č i l o:

Obrazložitev
A.
1. Sodišče prve stopnje je v nepravdnem postopku z
vmesnim sklepom odločilo, da so predlagatelji (tj. pravni nasledniki Ferdinanda in Vande Attems) upravičenci za vrnitev
premoženja po Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list SRS, št. 17/78 in nasl., ter Uradni list RS, št. 12/92,
58/93, 10/98 in 26/99 – v nadaljevanju ZIKS). Zoper navedeno
odločitev sta pritožnika (nasprotna udeleženca v nepravdnem
postopku) vložila pritožbi, ki ju je Višje sodišče zavrnilo. Vrhovno sodišče je zavrnilo tudi njuni reviziji zoper odločitev sodišča
druge stopnje. Pritrdilo je presoji, da je bilo premoženje pravnih prednikov predlagateljev podržavljeno na podlagi kasneje
razveljavljene sodbe Vojaškega sodišča mesta Maribor št. Sod
484/45 z dne 17. 8. 1945 (v nadaljevanju kazenska sodba)1 in
ne na podlagi 1. in 2. točke prvega odstavka 1. člena Odloka
AVNOJ o prehodu sovražnikovega imetja v državno svojino, o
državnem upravljanju imetja odsotnih oseb in o zasegi imetja,
ki so ga okupatorske oblasti prisilno odtujile (Uradni list DFJ,
št. 2/45 – v nadaljevanju Odlok AVNOJ), ter da je zato pravna
podlaga za vrnitev tega premoženja ZIKS in ne Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I, 31/93, 65/98 in 66/00 – v
nadaljevanju ZDen). Sklicujoč se na odločbo Ustavnega sodišča št. Up-969/08 z dne 13. 5. 2010 (Uradni list RS, št. 45/10)
je Vrhovno sodišče odločitev utemeljilo na stališču, po katerem
bi bila z vidika varstva pravice do zasebne lastnine iz 33. člena
Ustave nesprejemljiva odločitev, ki bi utegnila privesti do tega,
da bi bilo zaradi morebitne odločitve o zavrnitvi predloga,
sprejete po preteku roka iz prvega odstavka 64. člena ZDen,
predlagateljem onemogočeno, da bi zahtevek za vrnitev premoženja uveljavljali v upravnem postopku po določbah ZDen.
2. Pritožnica Republika Slovenija zatrjuje kršitev 14. in
22. člena Ustave. Vrhovnemu sodišču očita sprejetje nelogične
in protispisne ter zato očitno napačne odločitve. Zaključek o kazenski sodbi kot podlagi za podržavljenje naj bi bil v nasprotju z
dejanskim stanjem in dokazi, izvedenimi v konkretnem sodnem
postopku, saj naj bi iz vpisov v zemljiški knjigi izhajalo, da je bilo
premoženje, ki je predmet zahtevka predlagateljev, v državno
last preneseno na podlagi Odloka AVNOJ. Ker naj bi v več
svojih odločitvah poudarilo, da so za ugotovitev pravne podlage
podržavljenja pravno pomembni prav vpisi v zemljiško knjigo,2
pri presoji pravne podlage podržavljenja v predmetni zadevi pa
naj teh vpisov ne bi upoštevalo, Vrhovnemu sodišču očita odstop od uveljavljene sodne prakse. Očita mu tudi, da je odločilo
v nasprotju s stališči, ki izhajajo iz odločbe Ustavnega sodišča
št. Up-969/08, na katero se v izpodbijanem sklepu sklicuje.
1 Z navedeno kazensko sodbo sta bila zakonca Attems spoznana za kriva posameznih očitanih jima kaznivih dejanj in obsojena na odvzem prostosti s prisilnim delom, izgubo posameznih
političnih pravic, izgon iz kraja prebivanja ter zaplembo vsega
njunega premoženja. Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v Mariboru, je s sklepom št. IV K 47/93 z dne 14. 6. 1993 kazensko sodbo
razveljavilo in kazenski postopek zoper oba obdolženca ustavilo.
2 Po navedbah pritožnice naj bi takšno stališče izhajalo iz
sklepov Vrhovnega sodišča št. II Ips 85/2004 z dne 19. 1. 2006,
št. II Ips 615/2005 z dne 26. 1. 2006, št. II Ips 712/2005 z dne
24. 11. 2005, št. II Ips 88/2006 z dne 21. 12. 2006, št. II Ips
847/2007 z dne 13. 12. 2007, št. II Ips 756/2009 z dne 26. 1. 2009,
št. II Ips 486/2009 z dne 16. 9. 2010, št. II Ips 63/2010 z dne
17. 6. 2010 in št. II Ips 324/2010 z dne 20. 1. 2011.

Uradni list Republike Slovenije
3. Pritožnik Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije zatrjuje kršitev 2., 3., 14., 22., 25. in 67. člena Ustave.
Navaja, da se je v primerih, ko je bilo premoženje podržavljeno
tako na podlagi Odloka AVNOJ kot na podlagi kazenske sodbe,
v (ustavno)sodni praksi izoblikovalo stališče, da so za ugotovitev
pravne podlage podržavljenja pomembni tako analiza odločb o
podržavljenju kot tudi analiza vpisov v zemljiški knjigi ter stališče,
po katerem je odločitev o pravnem temelju in času podržavljenja
odvisna od vprašanja, ali je bila pravna podlaga za podržavljenje 1., 2. ali 3. točka prvega odstavka 1. člena Odloka AVNOJ.3
Tem stališčem naj Vrhovno sodišče ne bi sledilo, saj naj jih pri
presoji zemljiškoknjižnih vpisov v času podržavljenja sploh ne
bi upoštevalo. Ker naj bi bilo iz teh vpisov jasno razvidno, da
so bile nepremičnine, ki so predmet konkretnega postopka,
podržavljene na podlagi Odloka AVNOJ, naj bi bil zaključek
revizijskega sodišča, da so se predlagatelji utemeljeno zanesli
na zemljiškoknjižne podatke o kazenski sodbi kot podlagi za
podržavljenje, v nasprotju z listinskimi dokazi in brez razumne
pravne utemeljitve. Vrhovno sodišče naj pri presoji tudi ne bi
upoštevalo, da se obravnavana zadeva glede bistvenih okoliščin
razlikuje od zadeve št. Up-969/08, na katero se sklicuje. Ker naj
bi bil v navedeni zadevi zemljiškoknjižni prenos premoženja v
državno last izveden na podlagi sodne odločbe, izdane v postopku izvršitve kazenske sodbe, in ker naj bi bil zahtevek na
podlagi določb ZIKS vložen pred potekom roka iz prvega odstavka 64. člena ZDen, kar v obravnavani zadevi ni primer, naj bi
bilo sklicevanje revizijskega sodišča na stališča, ki jih je Ustavno
sodišče sprejelo v odločbi št. Up-969/08, arbitrarno. Pritožnik
meni, da so predlagatelji pravico do vložitve zahteve za vrnitev
premoženja na podlagi določb ZDen že izčrpali s tem, ko so pri
pristojnem upravnem organu pravočasno vložili zahtevo za denacionalizacijo, ki so jo kasneje umaknili. Zato naj bi bilo stališče,
da bi jim bila z zavrnitvijo predloga za vrnitev istega premoženja
kršena pravica iz 33. člena Ustave, ker njegove vrnitve zaradi
poteka roka iz prvega odstavka 64. člena ZDen v postopku po
ZDen ne bi mogli več uveljavljati, pravno napačno. Utemeljitev
izpodbijanega sklepa naj bi vzbujala občutek, da se Vrhovno
sodišče ni poglobilo v konkretno zadevo in je zgolj na podlagi
stališč, sprejetih v drugih sodnih postopkih istih predlagateljev,
štelo, da je o temelju zahtevka že odločeno, zaradi česar je zgolj
nekritično povzemalo ugotovitve, ki so bile podlaga za odločitev
sodišč v teh postopkih.
4. Senat Ustavnega sodišča je s sklepom št. Up-544/11,
Up-545/11 z dne 21. 6. 2011 ustavni pritožbi zoper odločbo,
navedeno v izreku te odločbe, sprejel v obravnavo in o tem na
podlagi prvega odstavka 56. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v
nadaljevanju ZUstS) obvestil Vrhovno sodišče. Z istim sklepom
je odločil tudi, da pritožnikove ustavne pritožbe zoper sklep
Višjega sodišča v Celju v zvezi z vmesnim sklepom Okrajnega
sodišča v Šmarju pri Jelšah ne sprejme v obravnavo, ter odločil,
da Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah počaka z odločanjem v
zadevi št. N 18/2006 do končne odločitve Ustavnega sodišča.
5. V skladu z drugim odstavkom 56. člena ZUstS sta bili
ustavni pritožbi poslani nasprotnim udeležencem (tj. predlagateljem iz nepravdnega postopka). Ti v odgovoru nasprotujejo
aktivni legitimaciji pritožnikov za vložitev ustavne pritožbe, saj
menijo, da pritožnica, ki je država, in pritožnik, ki je bil ustanovljen zgolj z namenom upravljanja premoženja, ki je v lasti države, oziroma gospodarjenja z njim, že po naravi stvari ne moreta
biti žrtvi kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin, zato
3 Pritožnik se v zvezi s tem sklicuje na sodbo Vrhovnega
sodišča št. I Up 379/2004 z dne 29. 6. 2005 in sklepe istega
sodišča št. II Ips 275/2002 z dne 1. 1. 2003, št. II Ips 328/2003
z dne 19. 2. 2004, št. II Ips 85/2004 z dne 19. 1. 2006, št. II Ips
647/2004 z dne 26. 10. 2006, št. II Ips 712/2005 z dne 24. 11. 2005
in št. II Ips 177/2009 z dne 16. 4. 2009 ter na odločbi Ustavnega
sodišča št. U-I-326/98 z dne 14. 10. 1998 (Uradni list RS, št. 76/98,
in OdlUS VII, 190) in št. Up-547/02 z dne 8. 10. 2003 (Uradni list
RS, št. 108/03, in OdlUS XII, 106) ter sklep Ustavnega sodišča
št. Up-1278/07 z dne 2. 7. 2007.
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naj njihovega varstva tudi ne bi bila upravičena uveljavljati v
postopku z ustavno pritožbo. Očitke pritožnikov zavračajo kot
neutemeljene. Revizijsko sodišče naj bi utemeljeno zavrnilo vse
revizijske argumente, pri odločanju pa naj bi upoštevalo tudi
vse v postopku zbrane dokaze in veljavno zakonodajo. Zgolj
to, da vseh svojih stališč ni obširno obrazložilo, pa po mnenju
nasprotnih udeležencev ne utemeljuje posega Ustavnega sodišča. Ker naj bi Vrhovno sodišče odločitev oprlo na pravno zavezujoče stališče Ustavnega sodišča, menijo, da mu arbitrarnega
odločanja ni mogoče očitati. Navajajo, da so s kazensko sodbo
izrečeno zaplembo premoženja izvršila tedaj krajevno pristojna
okrajna sodišča v Brežicah, Slovenski Bistrici, Krškem in Šmarju pri Jelšah. Zato menijo, da je treba tudi postopke vračanja
tega premoženja, ki tečejo pri teh sodiščih, šteti kot enoten postopek. Ker naj bi okrajna sodišča v Brežicah, Slovenski Bistrici
in Krškem že pravnomočno odločila, da je bilo premoženje, ki
je predmet postopkov, ki jih vodijo, podržavljeno s kazensko
sodbo, menijo, da bi morebitna drugačna odločitev, ki bi bila
glede pravnega temelja podržavljenja sprejeta v konkretnem
postopku, kršila njihove pravice iz 22. in 33. člena Ustave.
6. Odgovor nasprotnih udeležencev je bil poslan pritožnikoma. Pritožnik v odgovoru navaja, da z upravljanjem zemljišč,
ki so v državni lasti, oziroma gospodarjenjem z njimi ustvarja
prihodke, od katerih je odvisno uresničevanje nalog, ki jih je dolžan opravljati v skladu s 4. členom Zakona o Skladu kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/10
– uradno prečiščeno besedilo, in 56/10 – ZSKZ). V konkretnem
postopku naj bi imel zato pravni in dejanski interes doseči odločitev, na podlagi katere se obseg zemljišč, ki jih upravlja oziroma
z njimi gospodari, ne bi zmanjšal. Ker naj bi bil kot pravna oseba
javnega prava nosilec ustavnih pravic procesne narave, katerih
kršitev zatrjuje, naj bi bil upravičen tudi za vložitev ustavne pritožbe. Meni, da nasprotnim udeležencem z zavrnitvijo zahtevka
pravica iz 33. člena Ustave ne bi mogla biti kršena, saj naj bi s
tem, ko so vrnitev podržavljenega premoženja zahtevali tudi na
podlagi določb ZDen, izkoristili oba postopka, ki ju je predpisal
zakonodajalec. Ugovarja trditvi nasprotnih udeležencev, da bi
bilo treba enotno obravnavati vse njihove zahtevke, vložene pri
različnih krajevno pristojnih sodiščih, saj naj bi bilo iz sklepov
drugih sodišč, izdanih v postopkih, ki jih vodijo, razvidno, da je
bilo premoženje pravnih prednikov nasprotnih udeležencev podržavljeno na različnih pravnih podlagah.4 Zgolj dejstvo, da vrnitev
na različnih pravnih podlagah podržavljenega premoženja urejata dva zakona, pa po mnenju pritožnika ne utemeljuje stališča,
da za presojo upravičenosti do njegove vrnitve ni pomembno,
na kateri pravni podlagi je bilo premoženje podržavljeno, ter da
je vseeno, v katerem postopku in po kakšnih pravilih se vrača.
Pritožnica na navedbe nasprotnih udeležencev ni odgovorila.
B. – I.
7. Ustavna pritožba kot posebno pravno sredstvo za varstvo ustavnih pravic upravičencu oziroma nosilcu ustavnih pravic omogoča varstvo pred posegi države in drugih javnopravnih
in zasebnopravnih oseb v njegove z Ustavo zagotovljene človekove pravice in temeljne svoboščine. Upravičene osebe za
vložitev ustavne pritožbe so po ustaljeni ustavnosodni presoji
poleg fizičnih oseb tudi pravne osebe, kolikor se posamezne
ustavne pravice glede na svojo naravo nanašajo nanje.5 Da so
4 V zvezi s tem se pritožnik sklicuje na obrazložitev sklepa
Okrajnega sodišča v Brežicah z dne 10. 3. 2007, izdanega v postopku št. N 16/96, iz katerega naj bi bilo razvidno, da je bil del
premoženja, ki je predmet navedenega postopka, podržavljen na
podlagi Odloka AVNOJ in ne na podlagi kazenske sodbe, ter na
sklep Okrajnega sodišča v Krškem št. N 7/2006 z dne 12. 6. 2008,
s katerim naj bi sodišče predlog nasprotnih udeležencev za vrnitev
dela podržavljenega premoženja zavrglo, ker je bilo podržavljeno
na podlagi Odloka AVNOJ in ne na podlagi kazenske sodbe.
5 Primerjaj sklepe Ustavnega sodišča št. Up-98/06 z dne
21. 12. 2006 (Uradni list RS, št. 139/06, in OdlUS XV, 110),
št. Up-157/08 z dne 4. 11. 2008 (Uradni list RS, št. 108/08, in
OdlUS XVII, 98) in št. Up-3902/07 z dne 4. 11. 2008.
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pravne osebe javnega prava, konkretno javni zavod in občina,
nosilke ustavnih procesnih jamstev iz 22. in iz 25. člena Ustave
in torej upravičene za vložitev ustavne pritožbe, je Ustavno
sodišče odločilo v sklepih št. Up-199/98 z dne 25. 3. 1999 in
št. Up-373/97 z dne 22. 2. 2001 (Uradni list RS, št. 19/01, in
OdlUS X, 108). Upravičenost za uveljavljanje kršitev ustavnoprocesnih jamstev iz 22. člena Ustave pa je Ustavno sodišče
v sklepu št. Up-387/03 z dne 18. 11. 2004 (Uradni list RS,
št. 131/04, in OdlUS XIII, 90) priznalo tudi državi.
8. Pritožnika, ki sta pravni osebi javnega prava, sta bila
kot stranki udeležena v postopku, v katerem je bila izdana
izpodbijana sodna odločba. Zato so jima v tem postopku zagotovljena tudi vsa procesna jamstva ustavnopravne narave iz
22. člena Ustave. Ker v ustavnih pritožbah prvenstveno uveljavljata prav kršitev teh jamstev, jima upravičenosti za vložitev
ustavnih pritožb ni mogoče odreči.
B. – II.
9. Pritožnika Vrhovnemu sodišču očitata, da je stališče
Ustavnega sodišča, sprejeto v odločbi št. Up-969/08, uporabilo
arbitrarno, ker pri odločanju ni upoštevalo, da so okoliščine v
obravnavani zadevi drugačne od tistih, ki jih je Ustavno sodišče
upoštevalo pri presoji v zadevi št. Up-969/08. Očitata mu tudi,
da za presojo o kazenski sodbi kot podlagi za podržavljenje ni
imelo podlage v listinskih dokazih ter da zanjo tudi ni navedlo
razumnih pravnih argumentov. Izpodbijana odločitev naj bi bila
zato arbitrarna, s čimer naj bi bila pritožnikoma kršena pravica
do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave.
10. Pravica do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave
(ki je v sodnih postopkih poseben izraz načela enakosti pred
zakonom iz drugega odstavka 14. člena Ustave) zagotavlja
ustavna procesna jamstva. Po ustaljeni ustavnosodni presoji iz
22. člena Ustave med drugim izhaja tudi zahteva po prepovedi
sodniške samovolje in arbitrarnosti. To procesno jamstvo je
kršeno v primeru, ko je sodna odločba že na prvi pogled očitno
napačna, oziroma v primeru, ko je sodišče sploh ne utemelji s
pravnimi argumenti, zaradi česar je utemeljen sklep stranke,
da sodišče ni odločalo na podlagi zakona, ampak na podlagi
kriterijev, ki pri sojenju ne bi smeli priti v poštev – torej povsem
samovoljno.6 Glede na očitke pritožnikov je Ustavno sodišče
izpodbijano sodno odločbo preizkusilo z vidika morebitne kršitve tega ustavnega procesnega jamstva.
11. Po tretjem odstavku 1. člena ZUstS so odločbe Ustavnega sodišča obvezne. Ustavno sodišče je že nekajkrat opozorilo
na pravno zavezujočo naravo svojih odločitev, sprejetih v zadevah
ocene ustavnosti predpisov. V odločbi št. U-I-163/99 z dne 23. 9.
1999 (Uradni list RS, št. 80/99, in OdlUS VIII, 209) je navedlo,
da iz njegovega ustavno opredeljenega položaja izhaja pooblastilo Ustavnemu sodišču, da pri izvrševanju svojih pristojnosti s
pravno zavezujočimi učinki razlaga ustavne določbe. V odločbi
št. Up-2597/07 z dne 4. 10. 2007 (Uradni list RS, št. 94/07, in OdlUS XVI, 108) je tudi navedlo, da v primeru ustavnosodne presoje
predpisa izrek in obrazložitev odločbe pomenita celoto, zaradi
česar ne veže le izrek, temveč tudi razlogi in stališča, vsebovani v
obrazložitvi. Prav tako je Ustavno sodišče v več svojih odločitvah
opozorilo, da ustavnosodna razlaga ne zavezuje le zakonodajalca
(ki v primeru nespoštovanja odločb Ustavnega sodišča krši načela pravne države iz 2. člena in načelo delitve oblasti iz tretjega
odstavka 3. člena Ustave),7 temveč tudi sodišča. Sklicujoč se na
vlogo, ki jo ima kot najvišji organ sodne oblasti za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, je Ustavno sodišče v sklepu
št. Up-424/06 z dne 22. 10. 2009 (OdlUS XVIII, 93) poudarilo,
da so sodišča pri svojih postopkih in v odločitvah dolžna ves čas
upoštevati tudi stališča, ki jih v zvezi z varstvom človekovih pravic
6 Tako Ustavno sodišče v sklepu št. Up-464/01 z dne 15. 12.
2003 ter v odločbi št. Up-572/06 z dne 8. 11. 2007 (Uradni list RS,
št. 107/07, in OdlUS XVI, 112).
7 Prvič že v odločbi št. U-I-114/95 z dne 7. 12. 1995 (Uradni list RS, št. 8/96, in OdlUS IV, 120), nazadnje pa v odločbi
št. U-I-114/11 z dne 9. 6. 2011 (Uradni list RS, št. 47/11).
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in temeljnih svoboščin sprejema Ustavno sodišče, ter da morajo
v primeru, če se z njimi ne strinjajo, to prepričljivo utemeljiti z
ustavnopravnimi argumenti.8
12. Zaradi zavezujoče narave razlage, s katero Ustavno
sodišče napolnjuje vsebino posameznih ustavnih določb, zlasti tistih, ki urejajo človekove pravice in temeljne svoboščine,
ima odločitev, ki jo Ustavno sodišče sprejme v konkretnem
ustavnosodnem postopku, naravo precedensa.9 Precedenčen
učinek imajo odločitve Ustavnega sodišča, saj prav te vsebujejo razlage Ustave, pomembne za presojo posameznih kršitev
človekovih pravic in temeljnih svoboščin (t. i. zgornjo premiso
ustavnosodne presoje). Ker sodišča pri odločanju niso vezana
le na zakon, temveč tudi na Ustavo (125. člen Ustave), odločbe Ustavnega sodišča zavezujejo tudi sodišča pri odločanju v
konkretnih sodnih postopkih (učinkujejo erga omnes).10
13. Bistvena sestavina vsake sodne odločbe je navedba
prava, na katerem temelji odločitev sodišča (t. i. pravna podlaga odločitve). Običajno je to zakonska norma, sodišče pa
lahko odločitev opre tudi na stališče, ki ga je Ustavno sodišče
sprejelo v postopku ustavnosodne presoje. V tem primeru je
bistvena sestavina sodne odločbe tudi to (precedenčno) stališče. Zato ga mora sodišče (ob uporabi sklepanja po analogiji)
upoštevati enako, kot mora (ob uporabi metode sklepanja po
silogizmu) upoštevati zakonsko normo pri presoji na podlagi
zakonske ureditve. Zlasti v primerih, ko se sklicuje na odločitev
oziroma stališče, sprejeto v postopku ustavnosodne presoje
posamičnih pravnih aktov (tj. v postopku z ustavno pritožbo),
mora to odločitev oziroma stališče upoštevati v celoti, tj. z
upoštevanjem vseh pravnih in dejanskih okoliščin, ki so bile
pomembne za presojo v konkretni ustavnopravni zadevi. Ker so
bile podlaga za odločitev Ustavnega sodišča, so namreč prav
te okoliščine pomembne za razumevanje bistva posameznega
ustavnopravnega stališča.11 Povedano drugače: učinek precedensa seže do tam, do koder gredo dejstva, na katerih temelji.
Šele ob ugotovitvi, da so odločilna dejstva oziroma okoliščine
v zadevi, o kateri odloča sodišče, v svojih bistvenih lastnostih
enaka tistim, ki so bila pomembna oziroma odločilna za presojo
Ustavnega sodišča v posameznem ustavnosodnem postopku,
lahko sodišče pri odločanju s sklepanjem po analogiji uporabi
stališče, na katerem temelji odločitev Ustavnega sodišča. Zahteva po spoštovanju odločitve Ustavnega sodišča je namreč
upravičena le, če enako odločitev utemeljujejo tudi bistveno
enake dejanske okoliščine konkretnega primera. Kadar pa
sodišče odločitev opre na stališče Ustavnega sodišča, ne da bi
dejanske okoliščine konkretnega primera primerjalo s tistimi, ki
jih je Ustavno sodišče v okviru argumentacije nosilnega stališča
v svoji odločitvi posebej poudarilo kot odločilne, ali ne pojasni,
zakaj okoliščine konkretnega primera utemeljujejo uporabo
prav tega stališča, je enako, kot če ne bi navedlo pravnega
predpisa ali ne bi pojasnilo, zakaj je uporabilo pravni predpis, ki
8 Podobno že v odločbi št. Up-314/99 z dne 12. 7. 2001
(Uradni list RS, št. 64/01, in OdlUS X, 224).
9 Primerjaj Jadranka Sovdat, Predlagane spremembe ustave
– Diskrecija pri zbiranju pobud in ustavnih pritožb za obravnavanje
in privilegirani predlagatelji, Revija Dignitas, št. 45–46 (2010),
str. 132–134. Na zavezujočo naravo odločb Ustavnega sodišča je
opozoril tudi ustavni sodnik dr. Ciril Ribičič v pritrdilnem ločenem
mnenju k odločbi Ustavnega sodišča št. Up-1062/05 z dne 15. 3.
2007 (Uradni list RS, št. 31/07, in OdlUS XVI, 47).
10 Primerjaj Jan Zobec, Vprašanje enotne sodne prakse,
Podjetje in delo, št. 6–7/2011, str. 1312.
11 Primerjaj G. Lübbe-Wolff, R. Mellinghoff in R. Gaier, Verfassungsgerichtsbarkeit: Funktionen und Beziehungen zu den
Anderen Öffentlichen Gewalten; Bericht des Bundesverfassungsgerichts für den XV. Kongress der Konferenz der Europäischen
Verfassungsgerichte (Nacionalno poročilo Zveznega ustavnega
sodišča Nemčije (zlasti str. 36 in 37)), pripravljeno za XV. kongres
Konference evropskih ustavnih sodišč, ki je na temo »Ustavno
sodstvo: funkcije in razmerja do drugih javnih oblasti« potekal od
23. do 25. 5. 2011 v Bukarešti v Romuniji. Poročilo je dostopno
na <http://www.confcoconsteu.org/reports/rep-xv/GERMANIA%20
germ.pdf>.
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nima povezave z obravnavanim življenjskim dogodkom. V obeh
primerih krši jamstva, ki izhajajo iz 22. člena Ustave.
14. Z odločbo, na katero se v izpodbijanem sklepu sklicuje
Vrhovno sodišče, je Ustavno sodišče razveljavilo odločitve sodišč o zavrnitvi zahtevka za vrnitev podržavljenega premoženja,
vloženega na podlagi 145. člena ZIKS. Na podlagi ugotovitve,
da so pritožniki predlog za vrnitev premoženja na podlagi določb
ZIKS pri sodišču vložili pred potekom prekluzivnega roka, ki ga
je za vložitev zahtev za denacionalizacijo določil prvi odstavek
64. člena ZDen, ter ugotovitve, da se je ta rok v času odločanja
sodišč že iztekel, je presodilo, da odločitev o zavrnitvi zahtevka,
ki temelji na presoji, da na podlagi določb ZIKS vložen zahtevek
ni utemeljen, ker bi bil lahko utemeljen le na podlagi določb
ZDen, pritožnikom dokončno odvzema pravico do denacionalizacije, saj ti (zaradi izteka roka iz prvega odstavka 64. člena
ZDen) nimajo več na voljo nobenega postopka, v katerem bi lahko zahtevali vrnitev podržavljenega premoženja. Zato je odločilo,
da je bila z izpodbijanimi odločitvami kršena njihova pravica do
zasebne lastnine iz 33. člena Ustave. Pri tem je opozorilo tudi, da
bi bila v neskladju s 33. členom Ustave vsaka razlaga zakonske
ureditve, po kateri upravičenci, ki so v roku iz prvega odstavka
64. člena ZDen pri sodišču vložili zahtevo za vrnitev s kazensko
sodbo zaplenjenega (in na njeni podlagi tudi zemljiškoknjižno v
državno last prenesenega) premoženja, ne bi imeli več pravice
do njegove vrnitve zgolj zato, ker bi sodišče med postopkom
ugotovilo, da je bilo to premoženje ex lege podržavljeno že
pred izdajo kazenske sodbe (glej 12. in 13. točko obrazložitve
navedene odločbe).
15. Iz nosilnih razlogov odločbe št. Up-969/08 je jasno
razvidno, da so bila za presojo Ustavnega sodišča v navedeni
zadevi odločilna predvsem naslednja dejstva oziroma okoliščine: (1) da je bil zahtevek pri sodišču vložen pred iztekom
roka iz prvega odstavka 64. člena ZDen, (2) da je ta rok v
času odločanja sodišč že potekel in (3) da je bila v zemljiški
knjigi kot podlaga za prenos premoženja v državno last navedena odločba, izdana na podlagi kazenske sodbe, s katero je
bila izrečena zaplemba premoženja. Vendar iz izpodbijanega
sklepa ne izhaja, da bi Vrhovno sodišče ta bistvena dejstva
upoštevalo tako, kot izhaja iz 13. točke obrazložitve te odločbe. V razlogih je namreč navedlo le abstraktno pravno stališče
(oziroma t. i. evidenčni stavek) omenjene odločbe Ustavnega
sodišča, pri tem pa dejstev konkretnega primera ni primerjalo z
dejstvi, na katerih temelji odločitev Ustavnega sodišča v zadevi
št. Up-969/08 in ki opredeljujejo domet tega precedensa. Sklicujoč se na namen ZDen in ZIKS ter na njuno enotno ureditev
vračanja podržavljenega premoženja, je navedlo le, da bi bilo
zaostrovanje standardov in postavljanje zahtev po še večji natančnosti pri ugotavljanju pravnih podlag podržavljenja od te,
ki sta ju v konkretnem postopku izpričali sodišči prve in druge
stopnje, v nasprotju s ciljem poprave krivic, ki ga zasledujeta
ZDen in ZIKS. Temu je sicer dodalo, da so se predlagatelji
pred vložitvijo predloga lahko utemeljeno zanesli na zemljiškoknjižne podatke o kazenski sodbi kot podlagi za podržavljenje
premoženja njihovega pravnega prednika, za kar pa ni imelo
podlage niti v ugotovljenem dejanskem stanju v postopku pred
sodiščema nižjih stopenj niti v podatkih sodnega spisa.12
16. S takšno utemeljitvijo Vrhovno sodišče ni zadostilo
zahtevi po razumni in pravno argumentirani odločitvi, ki izhaja
iz 22. člena Ustave. Zaradi neupoštevanja dejanskih okoliščin
konkretnega primera ter tistih, ki so bile pomembne za presojo
Ustavnega sodišča, je nosilno stališče odločbe št. Up-969/08
uporabilo tako, kot da velja vselej, kadar sodišče odloča o zahtevkih, vloženih na podlagi določb ZIKS, in je sporna pravna
podlaga podržavljenja oziroma pravna podlaga zahtevka za

uveljavitev pravice do vrnitve podržavljenega premoženja. Drugače kot iz odločbe št. Up-969/08 iz obrazložitve izpodbijanega
sklepa namreč izhaja razlaga, da je treba v teh primerih zaradi
poteka roka iz prvega odstavka 64. člena ZDen in skladno s
ciljem poprave krivic, ki ga z enotno ureditvijo vračanja podržavljenega premoženja zasledujeta ZIKS in ZDen, upravičencem
omogočiti, da dosežejo vrnitev podržavljenega premoženja
ne glede na čas vložitve zahtevka in ne glede na to, na kateri
pravni podlagi je bilo premoženje podržavljeno.
17. Ker je takó Vrhovno sodišče izpodbijano odločitev oprlo na abstraktno in od dejstvenega substrata odrezano stališče
Ustavnega sodišča, ne da bi pojasnilo, zakaj okoliščine konkretnega primera utemeljujejo uporabo tega stališča, je kršilo
zahtevo po prepovedi samovoljnega (arbitrarnega) odločanja,
ki zanj izhaja iz 22. člena Ustave.13 Zato je Ustavno sodišče
izpodbijani sklep razveljavilo in zadevo vrnilo Vrhovnemu sodišču v novo odločanje.

12 Po ustaljeni ustavnosodni presoji odločitev sodišča, ki temelji na očitno napačni ugotovitvi, tj. na ugotovitvi, ki nima podlage
v ugotovljenem dejanskem stanju oziroma v sodnih spisih, krši pravico do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave (tako Ustavno
sodišče že v odločbi št. Up-1262/05 z dne 14. 9. 2006, Uradni list
RS, št. 101/06, nazadnje pa v odločbi št. Up-747/09 z dne 30. 9.
2010, Uradni list RS, št. 83/10).

13 Z razlago, ki je nosilni razlogi odločbe št. Up-969/98 ne
utemeljujejo, je Vrhovno sodišče brez razumnih ustavnopravnih
argumentov spremenilo stališče Ustavnega sodišča, ga odtrgalo
od dejstev, na katerih temelji, in ga pripelo na neki drug dejstven
substrat. S tem je nižjim sodiščem preneslo napačno sporočilo,
kako naj nosilno stališče odločbe št. Up-969/08 uporabljajo oziroma
razlagajo v praksi.

C.
18. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 59. člena ZUstS in tretje alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS,
št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič
ter sodnice in sodnika dr. Mitja Deisinger, mag. Marta Klampfer,
dr. Etelka Korpič - Horvat, Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat
in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo s petimi glasovi proti dvema.
Proti sta glasovala sodnica Klampfer in sodnik Petrič.
dr. Ernest Petrič l.r.
Predsednik

BANKA SLOVENIJE
2072.

Povprečne efektivne obrestne mere
za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank
in hranilnic po stanju na dan 1. 6. 2012

Na podlagi tretjega odstavka 24. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 59/10) objavlja Banka
Slovenije

POVPREČNE EFEKTIVNE
OBRESTNE MERE
za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank
in hranilnic po stanju na dan 1. 6. 2012
Povprečne efektivne obrestne mere, izračunane na način
iz 23. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS,
št. 59/10), ki so jih banke in hranilnice uporabljale za določene
ročnosti in zneske potrošniških kreditov so po stanju na dan
1. 6. 2012 znašale:
Standardizirani
potrošniški kredit

Povprečne efektivne
obrestne mere (v%)*

1

2

2 meseca

200 EUR

137,0**

4 mesece

500 EUR

45,6
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Standardizirani
potrošniški kredit

Povprečne efektivne
obrestne mere (v%)*

1

2

6 mesecev

1.000 EUR

21,8

12 mesecev

2.000 EUR

12,7

36 mesecev

4.000 EUR

9,7

20.000 EUR

6,2

10 let

* Valuta kredita EUR
** V tem razredu ni bilo sklenjenih poslov.
Ljubljana, dne 29. junija 2012
Marko Kranjec l.r.
guverner

SKLEP
o spremembi Sklepa o povračilu potnih stroškov
1. člen
V Sklepu o povračilu potnih stroškov (Uradni list RS,
št. 113/02, 49/05 in 54/06) se spremenita prva in druga alinea
prvega odstavka 3. člena tako, da se glasita:
»– 3,52 evrov, če traja odsotnost upravičenca 8 do 12 ur,
– 10,67 evrov, če traja odsotnost upravičenca več kot
12 ur.«.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 9000-4/2012/28-4
Ljubljana, dne 19. junija 2012
EVA 2012-2611-0045
Predsednica Sveta Zavoda
Anka Tominšek l.r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
2073.

Sprememba Statuta Zavoda Republike
Slovenije za zaposlovanje

Na podlagi 83. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni
list RS, št. 80/10 in 40/12 – ZUJF) ter 45. in 46. člena Zakona o
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96,18/98
– odl. US, 36/00 – ZPDZC in 127/06 ZJZP) je svet Zavoda
Republike Slovenije za zaposlovanje po predhodnem soglasju
Vlade Republike Slovenije št. 01403-56/2011/7 z dne 11. oktobra 2011 na svoji 5. redni seji dne 6. 6. 2012 sprejel

SPREMEMBO STATUTA
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje
1. člen
V Statutu Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje
(Uradni list RS, št. 34/08 in 58/11) se v prvem stavku prvega odstavka 20. člena za besedilom »kot ga določijo sami« črta vejica
in besedilo »izmed najvplivnejših oseb pri predstavniku skupine«.
2. člen
Ta sprememba statuta se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-48/2011
Ljubljana, dne 6. junija 2012
EVA 2011-2611-0080
Predsednik sveta zavoda
Jakob Počivavšek l.r.

2075.

Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote
iz distribucijskega omrežja v Občini Jesenice

Na podlagi 70. člena Energetskega zakona (Uradni list
RS, št. 27/07– uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11
– odl. US in 10/12), 22. člena Akta o določitvi metodologije za
določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega sistema (Uradni list RS, št. 74/05 in 42/11) in Odloka
o distribuciji toplote iz vročevodnega omrežja v Občini Jesenice
(Uradni list RS, št. 32/09, 15/10 in 20/12) Javno komunalno
podjetje, d.o.o. Jesenice, kot izvajalec izbirne gospodarske
javne službe distribucije toplote za občino Jesenice izdaja

SPLOŠNE POGOJE
za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega
omrežja v Občini Jesenice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet urejanja)
Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja v Občini Jesenice (v nadaljnjem besedilu: Splošni
pogoji) urejajo odnose med distributerjem toplote Javnim komunalnim podjetjem Jeko-In d.o.o. Jesenice (v nadaljnjem besedilu: distributer) in investitorji ali odjemalci na področju oskrbe s
toplotno energijo iz distribucijskega omrežja toplotne energije
v Občini Jesenice. Določila teh Splošnih pogojev veljajo za
distributerja, investitorje in vse odjemalce toplotne energije.
2. člen
(namen)

2074.

Sklep o spremembi Sklepa o povračilu potnih
stroškov

Na podlagi 108. člena in petega odstavka 266. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list
RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG,
10/08 – ZVarDoh, 38/10 – ZUKN, 61/10 – ZSVarPre, 79/10 –
ZPKDPIZ, 94/11 – odl. US in 105/11 – Odl. US) je Svet Zavoda
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne
19. junija 2012 sprejel

Splošni pogoji urejajo odnos med distributerjem toplote in
odjemalcem toplote na način, ki omogoča učinkovito, varno in
zanesljivo izvajanje distribucije toplote.
3. člen
(veljavnost splošnih pogojev in obveščanje odjemalcev)
(1) Splošni pogoji veljajo za vse odjemalce toplote na
območju Občine Jesenice.
(2) Ob podpisu pogodbe o dobavi in odjemu toplote, distributer odjemalcu oziroma pooblaščencu odjemalca/ev brezplačno izroči natisnjen izvod Splošnih pogojev.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
(pojmi in definicije)
Pojmi in oznake, uporabljeni v teh Splošnih pogojih, imajo
sledeče pomene:
– distribucija toplote je izbirna lokalna gospodarska javna služba, ki obsega tako dejavnosti dobave toplote iz omrežij
za distribucijo, kot tudi dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja;
– distribucijsko omrežje je omrežje za prenos tople
vode, vroče vode, pare ali hladu katerega predstavlja sistem
povezanih naprav, ki so namenjene distribuciji energije do priključnega voda oziroma do odjemnega mesta;
– distributer toplote je izvajalec dejavnosti daljinskega
ogrevanja;
– glavni vod je vod, ki z energijo oskrbuje več kot eno
stavbo;
– toplotna postaja je vezni člen med distribucijskim
omrežjem (vključno s priključnim vodom) in internimi toplotnimi napravami odjemalca toplote. Sestavljena je iz priključne in
hišne toplotne postaje in s svojim delovanjem uravnava dobavo
toplote v interne toplotne naprave;
– priključni vod je vod, ki z energijo oskrbuje posamezno
stavbo in poteka od priključnega odcepa na glavnem vodu do
priključne toplotne postaje;
– priključna postaja je del toplotne postaje, kjer odjemalec toplote prevzame pogodbeno količino toplote. Na eno priključno postajo je lahko priključenih več hišnih toplotnih postaj.
Priključno postajo sestavljajo naslednji elementi:
a) prenosnik toplote,
b) zaporne in ostale armature,
c) lovilnik nesnage,
č) diferenčnotlačni regulator,
d) količinski regulator z omejitvijo pretoka,
e) merilnik toplote,
f) naprave za merjenje tlaka in temperature,
g) toplotna izolacija.
– hišna toplotna postaja je del toplotne postaje, namenjen prenosu toplote od priključne postaje na interne toplotne
naprave odjemalca toplote.
Hišno toplotno postajo sestavljajo naslednji elementi:
a) zaporne armature,
b) armature za regulacijo pretoka,
c) lovilniki nesnage,
č) armature in naprave za temperaturno regulacijo,
d) črpalke,
e) razdelilniki,
f) varnostne armature,
g) raztezne posode, oziroma naprave za vzdrževanje
statičnega tlaka,
h) naprave za merjenje tlaka in temperature,
i) naprave za mehčanje sanitarne vode,
j) električne napeljave,
k) toplotna izolacija.
– interne toplotne naprave so instalacije, ki zagotavljajo
ustrezne bivalne in delovne razmere v stavbi. Priključene so na
hišno toplotno postajo in se uporabljajo za različne vrste ogrevanja: radiatorsko, konvektorsko, talno ogrevanje, toplo–zračno
ogrevanje in prezračevanje, klimatizacijo prostorov, pripravo
sanitarne tople vode idr.;
– investitor je pravna ali fizična oseba;
– merilna naprava je:
– merilnik toplotne energije na odjemnem mestu v
priključni postaji, ki meri dobavljeno toploto neposredno in
na katerem se odčita količina, ki je osnova za obračunavanje
dobavljene toplote odjemalcem toplote;
– vodomer na merilnem mestu, ki meri toploto posredno z merjenjem porabe količine vode za sanitarno toplo vodo
in na katerem se odčita količina, ki je osnova za obračunavanje
dobavljene toplote za ogrevanje sanitarne tople vode;
– merilno mesto je mesto, kjer je nameščen merilnik
porabe toplotne energije, vodomer sanitarne tople vode ali
vodomer hladne vode;
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– obračunska moč je zakupljena in nastavljena moč na
toplotni postaji odjemalca toplote, ki je lahko enaka ali manjša
od priključne moči toplotne postaje določene s projektno dokumentacijo. Obračunska moč se potrdi z zapisnikom ob nastavitvi
toplotne postaje s strani pooblaščene osebe distributerja toplote;
– odjemno mesto je točka v toplotni postaji, kjer distributer toplote pod pogoji za dobavo in odjem toplote omogoča
priključitev na distribucijsko omrežje in kjer odjemalec toplote
prevzema dobavljeno energijo;
– odjemalec toplote je vsaka fizična ali pravna oseba,
kateri distributer toplote, na podlagi pisne pogodbe, dobavlja
toplo oziroma vročo vodo po distribucijskem omrežju. Odjemalec toplote je lahko tudi skupina fizičnih ali pravnih oseb, ki so
priključene na skupno odjemno mesto;
– pooblaščenec odjemalcev je pravna ali fizična oseba,
ki jo odjemalci pisno pooblastijo za izvajanje določenih aktivnosti v zvezi z dobavo toplote;
– priključna moč je nazivna moč internih toplotnih naprav
odjemalca toplote, določena s projektno dokumentacijo, v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili in s tehničnimi zahtevami distributerja toplote o priključitvi na distribucijsko omrežje;
– primerljivo obračunsko obdobje je obdobje, v katerem so bili pogoji odjema toplote ali porabe tople sanitarne
vode podobni pogojem v obdobju, za katerega z meritvami ni
bilo možno ugotoviti dejanske porabe;
– razdelilnik stroškov dobavljene toplote je pisni dogovor med odjemalci toplote, ki omogoča razdelitev stroškov
toplote, ki je bila dobavljena preko skupne merilne naprave v
priključni postaji za več odjemalcev toplote. Odjemalci toplote
z razdelilnikom določijo deleže stroškov za toploto, dobavljeno
na skupno odjemno mesto, vsota deležev mora znašati 100%;
– sprememba odjemalčevih internih toplotnih naprav
je katerakoli tehnična ali tehnološka sprememba na teh napravah, ki povzroči spremembe obratovalnih parametrov pri
delovanju ogrevalnih naprav;
– soglasje je pisni dokument, ki ga izda distributer toplote
pred določeno aktivnostjo investitorja ali odjemalca;
– števnina je namenjena pokrivanju stroškov rednih pregledov, popravil in rednega overjanja merilnih naprav na odjemnem mestu skladno s predpisi;
– sanitarna topla voda je hladna pitna voda iz javnega
vodovodnega omrežja, ki se v priključni postaji ali hišni toplotni
postaji ogreje na temperaturo 55 °C (+– 5 °C), za potrebe zagotavljanja termične dezinfekcije pa občasno na temperaturo 65 °C;
– upravljanje pomeni vzdrževanje in obnavljanje energetskih naprav s strani distributerja. Imamo dve vrsti vzdrževanja
in sicer:
– redno vzdrževanje (na stroške distributerja oziroma
upravljalca)
– investicijsko vzdrževanje (na stroške odjemalca
oziroma lastnika).
II. NAPRAVE DISTRIBUTERJA TOPLOTE
5. člen
(energetske naprave v upravljanju distributerja)
Energetske naprave v upravljanju distributerja toplote so:
– distribucijsko omrežje toplotne energije;
– priključne postaje;
– hišne toplotne postaje, ki so s pogodbo prenešene v
upravljanje distributerju;
– priključni vodi;
– merilniki toplotne energije;
– vodomeri sanitarne tople vode in vodomeri hladne vode,
ki so s pogodbo preneseni v upravljanje na distributerja toplote.
6. člen
(pogoji za prevzem energetskih naprav)
(1) Investitor ali odjemalec toplote po končani gradnji
prenese energetske naprave hišne toplotne postaje v redno
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vzdrževanje distributerju s pogodbo. Obseg in način vzdrževanja je opredeljen v nadaljevanju teh pogojev.
(2) Za prevzem naprav v upravljanje morajo biti izpolnjeni
naslednji pogoji:
– naprave morajo imeti vso potrebno upravno in projektno
dokumentacijo in urejena lastninska razmerja;
– postopek prevzema mora biti izveden zapisniško.
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7. člen

– zaporne armature,
– varnostne armature,
– lovilniki nesnage,
– črpalka,
– naprave za merjenje tlaka in temperature.
(4) Redno vzdrževanje ne zajema zamenjavo iztrošenih
delov in naprav, saj to spada med investicijsko vzdrževanje,
katero je opredeljeno v zadnji alineji 4. člena.
(5) Zaradi zagotovitve minimalnih standardov delovanja
distribucijskega omrežja, lahko opravlja distributer toplote
nadzor nad celotnimi toplotnimi postajami.

(energetske naprave odjemalca)

11. člen

III. NAPRAVE ODJEMALCA TOPLOTE

Energetske naprave odjemalca so:
– merilne naprave na industrijskem odjemu;
– hišna toplotna postaja;
– interne toplotne naprave;
– elektro instalacije za delovanje hišne toplotne postaje in
internih toplotnih naprav;
– merilne naprave toplotne energije in sanitarne tople
vode, ki se uporabljajo kot delilniki;
8. člen
(pogoji)
(1) Energetske naprave odjemalca se lahko postavijo,
razširijo, spremenijo in vzdržujejo le po določilih teh Splošnih
pogojev in po določilih Sistemskih obratovalnih navodil distributerja toplote.
(2) Energetske naprave odjemalca se smejo priključiti na
distribucijsko omrežje le s soglasjem in v navzočnosti pooblaščene osebe distributerja toplote, investitorja ali odjemalca.
Enako velja za vse zagone po spremembah na energetskih
napravah odjemalca, ki povzročijo obratovalne spremembe ali
spremembo obračunske toplotne moči.
(3) Za vsako spremembo energetskih naprav odjemalca,
katere posledica so obratovalne spremembe ali sprememba
obračunske moči, mora investitor ali odjemalec predhodno
pridobiti soglasje distributerja toplote.
9. člen
(nadzor gradnje priključnega voda in toplotne postaje)
Distributer toplote nadzoruje gradnjo priključnega voda in
toplotne postaje, nadzira izpolnjevanje predpisov in standardov, izdanih projektnih pogojev ter drugih zahtev ali pogojev,
opredeljenih v Sistemskih obratovalnih navodilih za distribucijsko omrežje toplotne energije in drugih veljavnih predpisih na
področju energetike.
IV. VZDRŽEVANJE NAPRAV
10. člen
(vzdrževanje in nadzor naprav za distribucijo toplote)
(1) Naprave distribucijskega omrežja, priključnih postaj
in deloma hišnih toplotnih postaj, redno vzdržuje in nadzoruje
distributer.
(2) Redno vzdrževanje obsega:
– dvakrat letno kontrolo stanja in delovanja naprav (pred
začetkom in po končani ogrevalni sezoni);
– odprava manjših napak v delovanju in okvar (ne zajema
zamenjav nedelujočih delov);
– čiščenje in mazanje gibljivih delov;
– nastavljanje regulacije naprav;
– registracijo napak v delovanju toplotne postaje s predlogom ukrepov za njihovo odpravo.
Stroški rednega vzdrževanja so vkalkulirani v ceni priključne moči.
(3) Redno vzdrževanje hišnih toplotnih postaj s strani
upravljavca oziroma distributerja zajema elemente do cevnih
razdelilnikov in sicer:

(vzdrževanje energetskih naprav, ki niso v upravljanju
distributerja)
(1) Vzdrževanje hišne toplotne postaje, oziroma energetskih naprav iz 7. člena teh Splošnih pogojev, katere niso
vključene v redno vzdrževanje s strani upravljavca oziroma
distributerja, lahko opravlja distributer toplote le na osnovi
sklenjene vzdrževalne pogodbe ali pisnega naročila odjemalca.
(2) Pogodbeno ali naročeno (redno in/ali investicijsko)
vzdrževanje odjemalčevih toplotnih naprav obsega:
– občasno kontrolo stanja in delovanja hišne toplotne
postaje;
– čiščenje in mazanje gibljivih delov hišne toplotne
postaje;
– nastavljanje regulacije naprav hišne toplotne postaje;
– čiščenje prostora hišne toplotne postaje;
– redni remont hišne toplotne postaje;
– odpravo okvare in zamenjavo elementov hišne toplotne postaje;
– registracijo napak v delovanju hišne toplotne postaje
s predlogom ukrepov za njihovo odpravo.
12. člen
(redni pregledi merilnih naprav)
(1) Redne preglede, popravila, zamenjave, odčitavanja
in metrološka overjanja merilnih naprav na odjemnem mestu
v skladu z veljavnimi predpisi opravlja distributer toplote ali
od njega pooblaščena oseba.
(2) Stroške, ki nastanejo v zvezi z deli iz prejšnjega
odstavka tega člena plača odjemalec s števnino.
13. člen
(delilniki stroškov toplote in STV)
Delilnike stroškov toplotne energije in sanitarne tople
vode, distributer lahko vzdržuje samo na podlagi sklenitve
posebnega sporazuma oziroma pogodbe z odjemalcem toplote.
V. IZDAJA SOGLASIJ
14. člen
(soglasje za priključitev in obračunska moč)
(1) Investitor ali odjemalec toplote, ki želi priključiti svoje toplotne naprave na distribucijsko omrežje ali spremeniti
obračunsko moč in tehnično tehnološke lastnosti že priključene interne toplotne naprave, mora pridobiti od distributerja
ustrezno pisno soglasje.
(2) Obračunsko moč je mogoče spremeniti enkrat letno,
če so izpolnjeni pogoji iz 35. člena teh Splošnih pogojev,
pri čemer je vlogo za spremembo potrebno vložiti do konca
meseca avgusta za prihodnje obdobje. Vloga za spremembo
obračunske moči se vloži na naslov distributerja toplote in se
zaračuna v skladu z veljavnim cenikom, ki ga potrdi pristojni
organ distributerja. Tveganja za spremembe obračunske
moči prevzema odjemalec toplote.
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15. člen
(soglasja)
(1) Distributer izdaja smernice in mnenja na podlagi
predpisov, ki urejajo prostorsko načrtovanje ter projektne pogoje in soglasja po predpisih o graditvi objektov in predpisov,
ki urejajo področje energetike.
(2) Distributer izda projektne pogoje in soglasja k projektni dokumentaciji na podlagi pisne vloge investitorja in priloženih zahtevanih dokumentov, navedenih v nadaljevanju:
a.) projektni pogoji
Zahtevani priloženi dokumenti:
– idejna zasnova s situacijo umestitve objekta v prostor
in lokacije toplotne postaje v objektu;
– osnovni podatki o predvidenemu objektu;
– ocena priključne moči objekta.
b.) soglasje k projektnim rešitvam
Zahtevani priloženi dokumenti:
– projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD);
– projekt za izvedbo (PZI) priključnega voda;
– soglasja in služnostne pogodbe lastnikov zemljišč za
izvedbo priključnega voda.
(3) Distributer izda soglasje za priključitev objekta na
distribucijsko omrežje, v kolikor za poseg ni potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, na podlagi pisne vloge investitorja
in priloženih zahtevanih dokumentov:
– projekt za izvedbo (PZI) priključnega voda in toplotne
postaje;
– soglasja in služnostne pogodbe lastnikov zemljišč za
izvedbo priključnega voda.
(4) Vloga za soglasje mora vsebovati tudi ostale zakonsko predpisane dokumente in priloge za posamezno
vrsto soglasja.
16. člen
(izdaja pisnega soglasja)
Distributer mora investitorju ali odjemalcu toplote v zakonsko predpisanih rokih izdati pisno soglasje ali projektne
pogoje iz prejšnjega člena:
– če vloga vsebuje vse dokumente iz prejšnjega člena
in zakonsko predpisane priloge;
– če je vloga za izdajo soglasja k projektnim rešitvam
usklajena in izpolnjuje zahteve iz izdanih projektnih pogojev;
– če to dopuščajo zmogljivosti distribucijskega omrežja
ter ekonomičnost dobave toplote;
– če ima poravnane vse zapadle obveznosti do distributerja.
17. člen
(veljavnost izdanega soglasja)
Izdano pisno soglasje velja najdlje dve leti od izdaje do
izvedbe oziroma do pridobitve gradbenega dovoljenja. Če
distributer izdajo soglasja zavrne, mora v obrazložitvi navesti
vzroke zavrnitve.
VI. IZGRADNJA PRIKLJUČNEGA VODA
IN TOPLOTNE POSTAJE
18. člen
(izgradnja priključnega voda in toplotne postaje)
(1) V projektnih pogojih tehnično-tehnološke in sprejemljive načine, ter lego energetskih vodov in toplotne postaje, določi distributer toplote skladno z določili vsakokratno
veljavnih energetskih dokumentov občine Jesenice (Lokalni
energetski koncept (LEK) oziroma do sprejetja LEK-a Energetske zasnove občine Jesenice, Strategija razvoja daljinskega ogrevanja v Občini Jesenice ipd. …), Sistemskih
obratovalnih navodil in ekonomičnosti dobave toplote.
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(2) Strošek izgradnje priključnega voda pri novogradnjah
in že zgrajenih objektih (v primeru, da gre za prvo priključitev
na distribucijsko omrežje) se ureja s komunalnim prispevkom.
Stroške izgradnje toplotne postaje (priključne in hišne) nosi
investitor oziroma odjemalec toplote.
(3) Strošek priključitve posamezne enote v že zgrajeni
večstanovanjski stavbi, oziroma interne toplotne naprave na
odjemno mesto, katera je že priključena na vročevodni sistem,
nosi investitor oziroma odjemalec toplote.
(4) Pred pričetkom odjema toplote, je investitor oziroma odjemalec dolžan priključno toplotno postajo brezplačno
prenesti v lastništvo Občine Jesenice in upravljanje oziroma
redno vzdrževanje (način vzdrževanja glede na 10. člen)
distributerju toplote.

VII. PRIKLJUČITEV NA OMREŽJE
19. člen
(priklop na distribucijsko omrežje)
(1) Distributer toplote priključi toplotno postajo na distribucijsko omrežje potem, ko so izpolnjeni vsi pogoji iz izdanih
projektnih pogojev oziroma izdanega soglasja ter zahteve iz
Sistemskih obratovalnih navodil distributerja toplote in drugih
veljavnih predpisov na področju energetike.
(2) Distributer toplote s priključitvijo toplotne postaje na
svoje omrežje ne prevzema poroštva za pravilno in brezhibno
delovanje hišne toplotne postaje (razen v obsegu opredeljenim v 10. členu) in internih toplotnih naprav in ne odpravlja
napak na njih. Ta dela lahko distributer opravlja le na podlagi
posebej sklenjene pogodbe na račun odjemalca.
VIII. ZAČETEK DOBAVE TOPLOTE
20. člen
(dobava toplotne energije)
(1) Distributer toplote začne dobavljati toploto, ko je
sklenjena ustrezna pogodba o dobavi toplote z investitorjem
oziroma odjemalcem toplote v skladu s temi Splošnimi pogoji,
Tarifnim sistemom in Sistemskimi obratovalnimi navodili. V
primeru, da je na eno odjemno mesto priključenih več odjemalcev, le ti določijo z medsebojnim sporazumom pravno ali
fizično osebo za zastopanje v pravnem prometu.
(2) Obvezna sestavina pogodbe o dobavi toplote je tudi
ustrezen, nediskriminatoren in potrjen razdelilnik stroškov
od vseh odjemalcev toplote, ki mora biti v skladu z veljavnim
predpisom o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto
v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli.
(3) Interna delitev stroškov za toploto posameznim odjemalcem toplote ni obveznost distributerja.
(4) Distributer toplote in investitor ali odjemalec toplote
potrdita začetek dobave toplote ali spremembo odjemalčevih internih toplotnih naprav z zapisnikom. V zapisniku o
začetku dobave toplote mora biti poleg ostalega navedena
priključna oziroma obračunska moč ter popisano stanje merilnih naprav.
(5) Kadar zaradi pogojev, ki niso vezani na napravo
distributerja toplote ali odjemalčeve hišne toplotne postaje ali
interne toplotne naprave, ni možno skleniti pogodbe iz prvega
odstavka tega člena se na podlagi pisnega naročila investitorja lahko začne poskusno obratovanje odjemalčevih internih
toplotnih naprav – gradbeno ogrevanje. Poskusno obratovanje oziroma gradbeno ogrevanje lahko traja največ eno leto
od dneva prejema pisnega naročila investitorja. Poskusno
obratovanje oziroma gradbeno ogrevanje ni mogoče, če bi
zaradi takega obratovanja nastala kakršnakoli neposredna ali
posredna škoda na napravah distributerja toplote.

Stran

5170 /

Št.

50 / 29. 6. 2012

IX. SKLEPANJE POGODB O DOBAVI IN ODJEMU
21. člen
(pogodba o dobavi toplote)
(1) Pogodbo o dobavi toplote skleneta distributer toplote
in odjemalec toplote oziroma investitor v pisni obliki.
(2) Pogodba je sklenjena, ko jo odjemalec toplote/investitor podpiše in jo izroči distributerju toplote.
(3) Pogodba o dobavi toplote je praviloma sklenjena za
nedoločen čas, razen če se distributer toplote in odjemalec
toplote oziroma investitor ne dogovorita drugače.
(4) V večstanovanjskih stavbah se pogodba sklene s
pooblaščenim predstavnikom odjemalcev toplote.
(5) Kolikor pogodba ni sklenjena v pisni obliki, če odjemalec ne podpiše ali ne vrne podpisane pogodbe distributerju, pa
kljub temu prične z odjemom toplote se šteje, da je pogodba
sklenjena z dnem začetka dobave in koriščenja toplote.
(6) Pogodba o dobavi toplote velja in zavezuje tako distributerja, kot investitorja/odjemalca toplote tudi v primeru, če je
odjemalcu toplote iz kakršnegakoli razloga prekinjena dobava
na njegovo odjemno mesto in če v tem času na odjemnem mestu odjemalca toplote ni izkazana količina dobavljene toplote.
(7) Če želi odjemalec toplote po prenehanju pogodbe
ponovno začeti z odjemom toplote, mora izvesti vse zahtevane
postopke, kot pri prvi priključitvi na distribucijsko omrežje.
(8) Pogodba o dobavi toplote vsebuje:
– podatke o odjemalcu toplote/investitorju;
– naslov odjemnega mesta;
– obračunsko moč;
– uvrstitev v tarifno skupino za obračun stroškov;
– cene na dan sklenitve pogodbe, način obračuna in delitev stroškov, če je odjemno mesto skupno za več odjemalcev
toplote;
– morebitne posebnosti pogodbenega razmerja, ki niso
skladna z določili teh Splošnih pogojev, Sistemskih obratovalnih navodil ali Tarifnega sistema.
22. člen
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membah, ki vplivajo na pogodbeno razmerje med distributerjem
toplote in odjemalcem toplote.
(2) V primeru sprememb, ki vplivajo na razmerje med
distributerjem toplote in odjemalcem toplote je dolžan odjemalec toplote poravnati vse obveznosti do distributerja toplote,
vključno za mesec, v katerem je javil spremembo.
(3) V primeru spremembe odjemalca toplote, prevzame
dosedanji odjemalec toplote obveznosti plačevanja dobavljene
toplote ter drugih stroškov tako dolgo, dokler ni na predpisan
način distributerja toplote obvestil o nastalih spremembah.
(4) V primeru spremembe odjemalca toplote je dolžan
dosedanji odjemalec toplote o tem obvestiti distributerja toplote.
(5) Obvestilo obsega:
– ime, priimek in naslov novega odjemalca toplote;
– priloženo listino o prenosu lastninske pravice,
– število oseb v gospodinjstvu (za potrebe obračuna porabe sanitarne tople vode).
(6) Evidenca odjemalcev toplote, ki jo vodi distributer
toplote, vsebuje za pravne osebe in samostojne podjetnike
sledeče podatke:
– naziv firme;
– naslov sedeža firme in naslov odjemnega mesta;
– številko transakcijskega računa firme in banke, pri kateri
je odprt;
– izpisek firme iz sodnega registra ali iz davčnega urada;
– davčno številko.
(7) V primeru oddaje nepremičnine v najem lahko odjemalec toplote pisno pooblasti najemnika za plačevanje stroškov
ogrevanja. V primeru, da najemnik ne poravna stroškov distributerju toplote je odjemalec toplote (lastnik) subsidiarno-nadomestno odgovoren za plačilo neporavnanih obveznosti.
Do prejema obvestila o spremembah je za vse obveznosti iz pogodbe o dobavi toplote zavezan dosedanji odjemalec
toplote.
25. člen
(oblika pogodbe)
Pogodbe o dobavi toplote so praviloma tipske pogodbe.

(odstop od pogodbe o dobavi toplote)
(1) Odjemalec toplote lahko odstopi od pogodbe o dobavi
toplote samo pisno z 90-dnevnim odpovednim rokom. Distributer toplote upošteva odpoved s prvim naslednjim obračunskim
obdobjem po preteku odpovednega roka.
(2) Odstop od pogodbe o dobavi toplote ni mogoč v
primerih:
– zahteve po odstopu od pogodbe s strani posameznega
odjemalca toplote na skupnem odjemnem mestu in
– zahteve po odstopu od pogodbe, ko bi se tudi po prenehanju veljavnosti pogodbe odjemalec toplote želel ogrevati,
pa je na podlagi posebnega kogentnega predpisa določen
obvezen način ogrevanja.
(3) Če odjemalec toplote odpove dobavo toplote, je odjemalec toplote dolžan plačati ob morebitni ponovni priključitvi
pred potekom enega leta vse fiksne stroške za vse mesece
prekinitve dobave toplote, ki bi jih plačeval, če bi toploto prejemal neprekinjeno, v 15 dneh in enkratnem znesku ter vse
stroške ponovne priključitve na distribucijsko omrežje.
23. člen
(odpovedni rok zaradi spremembe Splošnih pogojev)
V primeru, da odjemalec toplote zaradi sprememb teh
Splošnih pogojev na želi več odjemati toplote pod navedenimi
pogoji lahko odstopi od pogodbe z odpovednim rokom 45 dni
od datuma sprejema teh Splošnih pogojev.
24. člen
(statusne in druge spremembe odjemalca toplote)
(1) Odjemalec toplote mora distributerja toplote pisno in
v 15 dnevnem roku obvestiti o vseh statusnih in ostalih spre-

X. POSEBNA RAZMERJA NA SKUPNIH ODJEMNIH
MESTIH
26. člen
(razdelilnik porabe toplote)
(1) Pooblaščenec odjemalcev toplote skupnega odjemnega mesta predloži distributerju toplote razdelilnik stroškov
dobavljene toplote, sprejet na način, kot ga določa veljavna
zakonodaja.
(2) Na osnovi razdelilnika stroškov dobavljene toplote se
določijo deleži stroškov za porabljeno toploto, za posamezna
odjemna mesta. Vsota vseh deležev mora znašati 100 odstotkov.
(3) Če pooblaščenec odjemalcev toplote distributerju
toplote ne predloži razdelilnika stroškov dobavljene toplote
za posamezno merilno mesto, obračuna distributer toplote
posameznim odjemalcem toplote stroške dobave toplote po
podatkih iz preteklega obračunskega obdobja.
27. člen
(odpoved pogodbe skupnega odjemnega mesta)
(1) Odjemalci toplote skupnega odjemnega mesta lahko
odpovedo pogodbo o dobavi in odjemu toplote samo pisno z
90-dnevnim odpovednim rokom v skladu z veljavno zakonodajo. Distributer upošteva odpoved s prvim naslednjim obračunskim obdobjem po preteku odpovednega roka.
(2) Odpoved pogodbe velja le, če pogodbo pisno odpovedo vsi odjemalci toplote na skupnem odjemnem mestu.
(3) Odpoved pogodbe ni možna v primeru, ko se več
objektov oskrbuje s toploto iz ene toplotne postaje.
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(4) Zahteva po odstopu od pogodb ni mogoča tudi v primeru odpovedi vseh odjemalcev toplote skupnega odjemnega
mesta, ko bi se tudi po prenehanju veljavnosti pogodbe odjemalci toplote iz skupnega odjemnega mesta želeli ogrevati na
drug način, pa je na podlagi posebnega lokalnega ali državnega akta določen obvezen način daljinskega ogrevanja.
XI. STORITEV DOBAVE TOPLOTE
28. člen
(čas dobave toplote)
(1) Distributer toplote zagotavlja na odjemnem mestu
toploto v času ogrevalne sezone, v toplotnih postajah, ki omogočajo pripravo sanitarne tople vode pa vse dni v letu, razen na
območju, katero se oskrbuje s toploto iz kotlovnice na Koroški
Beli in če stopijo v veljavo členi 29., 49. in 50. teh Splošnih
pogojev.
(2) Ogrevalna sezona se obračunsko začne 1. julija, dejansko pa po 1. oktobru, ko je zunanja temperatura zraka na
ustreznem merilnem mestu na Jesenicah v dveh zaporednih
dneh ob 21. uri +12 stopinj Celzija ali manj, konča pa se po
15. maju, ko zunanja temperatura v dveh zaporednih dneh ob
21. uri prekorači +12 stopinj Celzija.
(3) Odstopanja od začetka dejanske ogrevalne sezone so
možna v primeru, ko odjemalec toplote oziroma pooblaščenec
odjemalcev toplote poda distributerju toplote pisno zahtevo po
predčasnem začetku ali končanju ogrevanja.
29. člen
(izjeme v dobavi toplote)
(1) Če se v skladu s Strategijo razvoja daljinskega ogrevanja v Občini Jesenice pogoji za dobavo toplote toliko spremenijo, da so potrebne tehnično-tehnološke spremembe, predelave
ali zamenjave na distribucijskem omrežju in priključni postaji
in/ali odjemalčevi hišni toplotni postaji in internih toplotnih napravah, poravna vse stroške, ki nastanejo na distribucijskem
omrežju in priključni postaji distributer toplote, odjemalec toplote pa vse stroške na odjemalčevih hišni toplotni postaji in
internih toplotnih napravah.
(2) Če odjemalec toplote ne prevzame stroškov popravila odjemalčeve hišne toplotne postaje in internih toplotnih
naprav ali če popravilo ni opravljeno pravočasno in ni časovno
usklajeno z deli na distribucijskem omrežju in priključni postaji,
mu distributer toplote ni dolžan dobavljati toplote, dokler niso
izpolnjeni vsi pogoji za varno in pravilno obratovanje ali pa
distributer toplote opravi delo na odjemalčeve stroške.
XII. UGOTAVLJANJE KOLIČIN IN KVALITETE
DOBAVLJENE TOPLOTE
30. člen
(ugotavljanje količin porabljene toplote)
Dobavljene količine toplote se ugotavljajo na podlagi mesečnih odčitkov porabljene toplote na merilnih napravah.
31. člen
(odčitanje podatkov)
Podatke z merilnih naprav na odjemnem mestu odčita
pooblaščena oseba distributerja toplote, razen če se odjemalec
toplote in distributer toplote ne dogovorita drugače.
32. člen
(dostop do merilnih naprav)
(1) Odjemalec toplote mora distributerju toplote omogočiti
dostop do merilnih naprav na odjemnem mestu zaradi odčitavanja in nadziranja stanja naprav, predpisanega z zakoni in
podzakonskimi akti.
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(2) Če distributer toplote zaradi razlogov, ki so na strani
odjemalca toplote, ni mogel odčitati merilnih naprav, mora odjemalec toplote na podlagi obvestila distributerja toplote pisno
sporočiti pravilni odčitek v zahtevanem času in na način, kakor
to s pisnim obvestilom določi distributer toplote.
(3) Če odjemalec toplote pisno ne sporoči odčitka merilnih naprav ali na ponovni pisni poziv distributerja toplote ne
omogoči dostopa do merilne naprave na odjemnem mestu, mu
distributer toplote za obračunski mesec obračuna dobavljene
količine toplote skladno z določili 36. člena teh Splošnih pogojev ter zaračuna stroške tretjega in vseh nadaljnjih poskusov odčitavanja in nadziranja stanja merilnih naprav. Poračun
dejanske porabe toplote se izvrši takoj naslednji mesec, ko
distributer toplote pridobi odčitek iz merilne naprave in sicer po
zadnji veljavni ceni.
33. člen
(preverjanje točnosti merilnih naprav)
(1) Distributer toplote in odjemalec toplote imata poleg
rednih pregledov pravico in dolžnost preverjati točnost merilnih
naprav. Če so pri kontrolnem pregledu ugotovljena nedopustna
odstopanja merilnih naprav, kot določajo predpisi, poravna
stroške preizkusa distributer toplote, sicer pa tisti, ki je pregled
zahteval.
(2) Če preizkus merilnih naprav pokaže večje odstopanje,
kakor dopuščajo veljavni predpisi, ki urejajo merilne naprave,
se šteje, da je merilna naprava v okvari, dobavljena količina
toplote pa se za obdobje od ugotovitve okvare do odprave
okvare merilne naprave obračuna skladno z določili 36. člena
teh splošnih pogojev.
34. člen
(okvara merilne naprave)
Če očitni znaki kažejo, da je merilna naprava na odjemnem
mestu v okvari, se dobavljeno količino toplote obračuna skladno
z določili 36. člena teh splošnih pogojev oziroma v skladu s predpisom, ki določa način delitve in obračun stroškov za toploto v
stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli.
35. člen
(sprememba obračunske moči)
(1) Sprememba obračunske moči ni možna, razmer v
primerih:
– če se spremeni oziroma posodobi postrojenje v toplotni
postaji objekta,
– če se v ali na objektu izvedejo ukrepi, ki zmanjšajo –
povečajo porabo energije ob hkratni posodobitvi postrojenja
toplotne postaje.
(2) Če je pri zahtevi odjemalca toplote, zaradi spremembe
obračunske moči potrebno zamenjati merilno napravo na odjemnem mestu, poravna stroške nabave in zamenjave merilne
naprave odjemalec toplote, razen v primerih iz druge alineje
prvega odstavka tega člena.
36. člen
(obračun porabe toplote pri okvarjenem merilniku)
V primeru, da je merilnik toplotne energije v okvari ali ga ni
mogoče iz kakršnegakoli vzroka odčitati, se obračuna pavšalna
poraba toplotne energije. Podlaga za obračun je povprečna
poraba toplotne energije v enakih preteklih treh obračunskih
obdobjih, ko je merilnik toplotne energije deloval.
37. člen
(obračun STV ob okvarjenem vodomeru)
(1) V primeru, da je vodomer za toplo sanitarno vodo
v okvari ali ga iz kakršnegakoli vzroka ni možno odčitati, se
obračuna pavšalna poraba tople vode. Podlaga za obračun je
povprečna poraba tople vode v preteklem obračunskem obdobju, ko je vodomer deloval.
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(2) V primeru priprave tople sanitarne vode, ko je vodomer za hladno vodo (ki je nameščen pred akumulatorjem)
v okvari ali ga iz kakršnegakoli vzroka ni možno odčitati, se
obračuna pavšalna poraba tople vode. Podlaga za obračun je
povprečna poraba tople vode v preteklem obračunskem obdobju, ko je vodomer deloval.
38. člen
(obračun STV kjer ni vgrajenih vodomerov)
V primeru, ko uporabniki v večstanovanjski stavbi oziroma
stavbi z več posameznimi deli nimajo vgrajenih vodomerov
za merjenje porabe tople sanitarne tople vode, se stroški za
pripravo tople vode delijo na posamezne dele stavbe glede na
delež števila uporabnikov.
39. člen
(izračun porabe toplote pri posredni meritvi STV)
Količina dobavljene toplote pri posredni meritvi tople sanitarne vode (izmerjena količina z vodomerom v m3) se izračuna
po enačbi:
Q = 2,0 x V x (Θtv – 10)
Pri tem oznake pomenijo:
Q … toplota za pripravo sanitarne tople vode v (kWh),
V … izmerjeni volumen (m3),
Θtv … izmerjena ali ocenjena srednja temperatura sanitarne tople vode (°C)
40. člen
(kakovost toplote)
Kakovost toplote se lahko ugotavlja na osnovah meritev in
registracij na odjemnem mestu pri odjemalcu toplote. Kakovost
toplote je določena s Sistemskimi obratovalnimi navodili.
XIII. REKLAMACIJA
41. člen
(način reklamacije)
(1) Kakovost toplote na odjemnem mestu lahko reklamira
odjemalec toplote, oziroma pooblaščenec odjemalcev toplote
v stavbah z več posameznimi deli.
(2) Reklamacijo je potrebno podati distributerju toplote
v pisni obliki. Ustne reklamacije se ne upoštevajo razen, če
so nujne in zahtevajo takojšnje ukrepanje, morajo pa biti prvi
naslednji dan potrjene tudi v pisni obliki.
42. člen
(primer večje napake)
Kolikor je na podlagi ustrezno podane reklamacije ugotovljena napaka, ki se ne da odpraviti v najkrajšem možnem
času (do 24 ur) mora distributer toplote posredovati odjemalcu
toplote ali pooblaščencu odjemalcev toplote pisni odgovor o
rešitvi reklamacije najkasneje v 8(osmih) dneh od prejema
pisne reklamacije.
43. člen
(odgovor na pisne reklamacije)
O pisnih reklamacijah odloča distributer toplote tako, da
odjemalca toplote pisno obvesti o svojem stališču do prejete
reklamacije, njegovih že storjenih ukrepih in predlogih za ustrezno razrešitev reklamacije.
XIV. NEUPRAVIČEN ODJEM TOPLOTE
44. člen
(odjem brez soglasja distributerja)
Če odjemalec toplote odjema toploto brez soglasja distributerja toplote ali če namerno vpliva na merilne naprave na
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odjemnem mestu v škodo distributerja toplote, je distributer
toplote upravičen za obdobje ugotovljenega neupravičenega
odjema zaračunati porabljeno toploto skladno z določili 36. člena teh Splošnih pogojev.
45. člen
(ugotavljanje časa neupravičenega odjema)
Če časa trajanja neupravičenega odjema ni mogoče ugotoviti, se neupravičen odjem toplote zaračuna za čas 12 mesecev.
46. člen
(plačilo stroškov in škode)
Odjemalec toplote mora distributerju toplote plačati tudi
vse stroške in škodo, ki jo je povzročil z neupravičenim odjemom toplote.
47. člen
(neupravičen odjem v večstanovanjski stavbi)
(1) Če odjemalec toplote priključi svoje naprave brez
vednosti distributerja toplote na hišno toplotno postajo oziroma
interno toplotno napravo, ki je že priključena na priključno postajo, lahko distributer toplote sam sestavi zapisnik o začetku
obratovanja odjemalčevih toplotnih naprav z datumom, ko je bil
tak poseg tehnično mogoč ali dejansko ugotovljen.
(2) Distributer toplote v takem primeru odjemalcu toplote
obračuna novo priključno moč, ostale odjemalce toplote na
istem odjemnem mestu pa obvesti o dodatni priključitvi in povečanju obračunske moči zaradi ureditve razdelilnika stroškov
in spremembe pogodbenega razmerja.
XV. PREKINITEV DOBAVE TOPLOTE
48. člen
(pogoji za prekinitev dobave toplote)
(1) Distributer toplote prekine dobavo toplote in tople
sanitarne vode po poprejšnjem obvestilu (dopis in sredstva
javnega obveščanja):
– zaradi vzdrževanja oziroma odstranitve obratovalnih
motenj na distribucijskem omrežju,
– zaradi razširitve distribucijskega omrežja.
(2) Distributer toplote prekine dobavo toplote in tople
sanitarne vode po poprejšnjem opominu:
– če odjemalec toplote poškoduje svoje ali distributerjeve
naprave tako, da je ogroženo delovanje distribucijskega omrežja in če moti dobavo toplote in tople sanitarne vode drugim
odjemalcem toplote;
– če odjemalec toplote ne vzdržuje ustrezno svojih toplotnih naprav tako, da zagotavlja nemoteno obratovanje, varno
obratovanje, oziroma ustrezno dobavo;
– če odjemalec toplote ne omogoči distributerju varnega dostopa in dela v prostoru, kjer so odjemalčeve toplotne
naprave;
– če odjemalec toplote preprodaja dobavljeno toploto brez
distributerjevega soglasja;
– če odjemalec toplote ne plača dobavljene toplote in tople
sanitarne vode na odjemnem mestu in ne poravna drugih obveznosti do distributerja toplote več kot dva meseca zapored ali štiri
mesece v enem letu. V opominu pred prekinitvijo oskrbe (razen
v primerih, ko odstop od pogodbe o dobavi toplote ni mogoč)
se odjemalcu toplote ponudi še petnajst dnevni rok, v katerem
mora poravnati vse zapadle obveznosti do distributerja toplote;
– če poteče rok za poskusno obratovanje odjemalčevih
naprav.
(3) Distributer toplote opravlja vsa večja vzdrževalna dela
na distribucijskem omrežju in priključnih postajah, ki zahtevajo
prekinitev dobave toplote, praviloma v času od 3. maja do
30. septembra.
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49. člen
(ustavitev dobave brez predhodnega obvestila)
Distributer toplote ustavi dobavo toplote takoj, brez predhodnega obvestila:
– če odjemalec toplote odstrani žig z merilnih, regulacijskih, omejevalnih ali registracijskih naprav;
– če odjemalec toplote spreminja kemijske ali fizikalne
lastnosti ogrevalnega medija;
– če odjemalec toplote odvzema ogrevalni medij (vodo)
iz distribucijskega omrežja brez soglasja distributerja toplote;
– če odjemalčeve naprave ogrožajo osebe, objekte in
okolje;
– če ob pomanjkanju toplote zaradi okvare na proizvodnem viru ali distribucijskem omrežju ne upošteva pisnih in
javnih navodil o omejevanju odvzema toplotne energije.
50. člen
(ponovna dobava toplote)
Ponovna dobava toplote po prekinitvi oskrbe zaradi krivde odjemalca toplote se prične, ko se odpravijo vsi razlogi za
nastalo ustavitev in ko se distributerju toplote poravnajo vsi
nastali stroški in škoda.
XVI. OBVEZNOSTI DISTRIBUTERJA TOPLOTE
51. člen
(dolžnosti distributerja toplote)
Distributer toplote je dolžan:
– zagotavljati odjemalcu toplote toploto do pogodbene
vrednosti obračunske moči in pogodbeno določeno kakovost
toplote oziroma skladno s Sistemskimi obratovalnimi navodili;
– opravljati redne preglede, overitve in zamenjave merilnih naprav v skladu z zakonskimi in podzakonskimi akti;
– izvajati vsa potrebna redna in investicijska vzdrževalna dela na napravah distribucijskega omrežja in priključnih
postajah;
– obveščati odjemalce toplote o predvidenih daljših ustavitvah (več ko 12 ur) dobave toplote preko lokalnih sredstev
javnega obveščanja;
– obveščati odjemalce toplote o predvidenih krajših ustavitvah (od 4 do 12 ur) dobave toplote s pisnim obvestilom;
– v primeru večje okvare na odjemalčevih napravah, mora
distributer toplote v najkrajšem možnem času le-te ustrezno
izključiti iz obratovalnega sistema.
52. člen
(pravice distributerja toplote)
Distributer toplote ima pravico nadzorovati, preverjati,
nastaviti in zapečatiti regulacijske, registracijske in merilne
naprave, da se s tem zagotavljajo ustrezni obratovalni pogoji,
ki izhajajo iz: projektne dokumentacije odjemalčevih naprav,
dobavne pogodbe, Sistemskih obratovalnih navodili, Tarifnega
sistema, zakonskih in podzakonskih aktov, ne glede na spremembo kakovosti ogrevanja pri odjemalcu toplote.
XVII. OBVEZNOSTI ODJEMALCA TOPLOTE
53. člen
(dolžnosti odjemalca toplote)
Dolžnosti odjemalca toplote so:
– podpisati pogodbo o dobavi z distributerjem toplote;
– zagotavljati normalno in varno obratovanje in vzdrževanje hišne toplotne postaje in internih toplotnih naprav;
– ne sme spreminjati nastavljenih vrednosti: obračunske
moči, pretoka in temperaturnih režimov na odjemalčevih napravah;
– ne sme spreminjati, brez distributerjevega pisnega soglasja odjemalčevih naprav, ki bi lahko povzročile obratovalne
spremembe na distribucijskem omrežju in priključni postaji;

Št.

50 / 29. 6. 2012 /

Stran

5173

– brezplačno zagotavljati, da je toplotna postaja v ustreznem, zaklenjenem prostoru in vsak čas dostopna delavcem
distributerja toplote;
– zagotavljati, da je v prostoru toplotne postaje ustrezna
obratovalna dokumentacija s tehničnim opisom, shemami strojnih in elektro energetskih naprav ter napeljav;
– vzdrževati prostore in pomožne naprave ter dostope do
prostorov, kjer so odjemalčeve energetske in merilne naprave
tako, da so delavcem distributerja toplote zagotovljeni ustrezni
delovni pogoji, ki veljajo za delovne prostore;
– sproti obveščati distributerja toplote o motnjah pri dobavi
toplote;
– odgovarjati za škodo in posledice, ki so nastale zaradi
obratovalne onesposobljenosti odjemalčevih naprav;
– da z obratovanjem svojih toplotnih naprav ne moti
obratovanja drugih odjemalcev toplote ali distributerja toplote;
– omogočiti priključitev toplotnih naprav še drugim odjemalcem, če distribucijsko omrežje prenese še dodatne odjemne obremenitve, o čemer presodi distributer, ki izda ustrezno
pisno soglasje;
– v toplotni postaji omogočiti distributerju toplote priključitev naprav za daljinski nadzor in krmiljenje;
– obvestiti distributerja toplote o okvari regulacijskih, merilnih ali registracijskih naprav;
– odgovarjati za škodo distributerja toplote, ki je nastala
zaradi odjemalčevih posegov na hišni toplotni postaji in internih
toplotnih napravah;
– da v celoti in redno plačuje svoje obveznosti do distributerja toplote.
XVIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
54. člen
(prehodna ureditev)
(1) Določila teh Splošnih pogojev se uporabljajo za vsa
že sklenjena in nova razmerja v zvezi z dobavo in odjemom
toplote.
(2) Postopki za priključitev na distribucijsko omrežje ali
spremembo že priključenih odjemalčevih toplotnih naprav, ki so
se začeli pred uveljavitvijo teh Splošnih pogojev, se zaključijo
po Splošnih pogojih za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja toplotne energije v Občini Jesenice (Uradni list
RS, št. 32/09).
(3) Elektro inštalacije za delovanje hišne toplotne postaje
in internih toplotnih naprav uredi distributer toplote na lastne
stroške v roku 12-ih mesecev od uveljavitve teh Splošnih
pogojev.
55. člen
(razveljavitev)
Z dnem uporabe teh Splošnih pogojev prenehajo veljati
Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega
omrežja toplotne energije v Občini Jesenice (Uradni list RS,
št. 32/09).
56. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Splošni pogoji začnejo veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začnejo
šest mesecev po objavi.
Št. X/03-310-001/2012
Jesenice, dne 24. maja 2012
EVA 2012-2430-0132
Javno komunalno podjetje
JEKO-IN d.o.o. Jesenice
Direktor
Ivan Hočevar l.r.
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OBČINE
BLED
2076.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda na področju
kulture v Občini Bled Zavod za kulturo Bled

Na podlagi 26. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (ZUJIK – UPB1, Uradni list RS, št. 77/07,
56/08, 94/09 Odl. US: U-I-278/07-17, 4/10, 20/11, 100/11 Odl.
US: U-I-210/10-10), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96 in 36/00) in 16. člena Statuta Občine Bled – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 67/10) je Občinski
svet Občine Bled na 9. redni seje dne 19. 6. 2012 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda na področju
kulture v Občini Bled Zavod za kulturo Bled
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda na področju kulture v
Občini Bled Zavoda za kulturo Bled (Uradni list RS, št. 126/04).
2. člen
Besedilo 11. člena odloka se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Direktorja imenuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja,
in sicer na podlagi javnega razpisa. Svet ustanovitelja mora odločati o soglasju v roku 30 dni od dneva, ko je bil zanj zaprošen.
Na podlagi akta o imenovanju sklene z direktorjem pogodbo o njegovi zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen
čas, za čas trajanja mandata.
Mandat direktorja traja pet let. Po preteku mandatne dobe
je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja.«

2077.

Na podlagi 36., 39. in 57.a člena Zakona o prevozih v cestnem prometu, 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS,
št. 26/05, ZPCP-1-UPB3, 31/06, 5/07, 123/08, 28/10 in 49/11),
17. člena Zakona o prekrških (UPB4 – Uradni list RS, št. 3/07,
109/09 Odl. US: U-I-56/08-15, 10/11 Odl. US: Up-319/10-14,
U-I-63/10-7, 26/11 Odl. US: Up-456/10-22, U-I-89/10-16, 43/11
Odl. US: U-I-166/10-8), Zakona o pravilih cestnega prometa
(ZPrPC, Uradni list RS, št. 109/10) in 16. člena Statuta Občine
Bled (Uradni list RS, št. 76/09 – UPB) je Občinski svet Občine
Bled na 9. redni seji dne 19. 6. 2012 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prevozih
v cestnem prometu

glasi:

1. člen
Spremeni se šesti odstavek 6. člena, tako da se po novem

»Izvajalca občina izbere na podlagi javnega razpisa s
podelitvijo koncesije najugodnejšemu ponudniku prevozov za
obdobje desetih let.«

glasi:

2. člen
Spremeni se šesti odstavek 7. člena, tako da se po novem

»Izvajalca občina izbere na podlagi javnega razpisa s
podelitvijo koncesije najugodnejšemu ponudniku prevozov za
obdobje petih let.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 034-3/2012-7
Bled, dne 19. junija 2012
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

3. člen
V 12. členu odloka se drugi in tretji odstavek spremenita
tako, da se po novem glasita:
»Direktorja zavoda razreši svet zavoda.
Pred razrešitvijo direktorja si mora svet zavoda pridobiti
soglasje ustanovitelja. Svet ustanovitelja mora odločati o soglasju v roku 30 dni od dneva, ko je bil zanj zaprošen.«
4. člen
V 15. členu se deseta alineja spremeni tako, da se po
novem glasi:
»– imenuje in razrešuje direktorja,«.
5. člen
V prvem odstavku 21. člena se šesta alineja spremeni
tako, da se po novem glasu:
»– daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja
zavoda,«.
6. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 034-3/2012-6
Bled, dne 19. junija 2012
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prevozih v cestnem prometu

BOROVNICA
2078.

Zaključni račun proračuna Občine Borovnica
za leto 2011

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo
in 110/11 – ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Borovnica
(Uradni list RS, št. 6/08, 81/09 in 84/11) je občinski svet na
12. redni seji dne 31. 5. 2012 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Borovnica za leto 2011
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Borovnica
za leto 2011.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2011
sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan
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podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in
odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih
odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Borovnica za
leto 2011. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih sprememb
tekom leta 2011 ter njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Proračun Občine Borovnica za leto 2011 je bil realiziranih
v naslednjih zneskih:
A.

70

71

72

73

74

40

41

42

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE (730+731)
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413+414)
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

v EUR
Realizacija
2011
2.814.977
2.635.348
2.328.581
2.118.295
134.218
76.068
0

43

B.

75

44

306.767
195.823
1.783
5.453
3.969
99.739
64.355
8.100
0
56.255
7.580
7.580
0
107.694
107.694
2.947.868
839.700
155.610
28.705
639.959
0
15.426
1.075.056
19.325
706.480
129.622
219.629
0
908.962
908.962

C.
50

55
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INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah
javnega prava, ki imajo premoženje
v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

5175

124.150
60.000
64.150
–132.891

882
882
0
0
882
1.023
1.023
0
0
1.023

0
–141
0
0
0
0
0
0
–133.032
0
132.891

142.877

4. člen
Presežek odhodkov nad prihodki v znesku 133.032 EUR
se prenese v proračun za leto 2012.
5. člen
Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2011
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0003/2012-1
Borovnica, dne 31. maja 2012
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.
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BREZOVICA
2079.

42

Zaključni račun proračuna Občine Brezovica
za leto 2011

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.
US: U-I-267/09-19, 51/10 in 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10) in
tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) ter 7., 30. in 112. člena
Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je Občinski
svet Občine Brezovica na 13. redni seji dne 14. 6. 2012 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Brezovica za leto 2011
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Brezovica
za leto 2011.
2. člen
Zaključni račun občinskega proračuna za leto 2011 izkazuje stanje realiziranih prihodkov in odhodkov proračuna v letu
2011 v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev
in naložb in računu financiranja, ki obsega:
A.

Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupina/podskupina kontov

I.

Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)
Tekoči prihodki (70+71)
Davčni prihodki
700 davki na dohodek na dobiček
703 davki na premoženje
704 domači davki na blago in storitve
nedavčni prihodki
710 udeležbe na dobičku in dohodki
od premoženja
711 takse in pristojbine
712 denarne kazni
713 prihodki od prodaje blaga in storitev
714 drugi nedavčni prihodki
Kapitalski prihodki
720 prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
Prejete donacije
730 prejete donacije iz domačih virov
Transferni prihodki
740 transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
Tekoči odhodki
400 plače in drugi izdatki zaposlenim
401 prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 izdatki za blago in storitve
403 plačila domačih obresti
409 rezerve
Tekoči transferi
410 subvencije
411 transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 drugi tekoči domači transferi

70

71

72

73
74

II.
40

41

V evrih
8,078.462,64
7,749.395,21
6,673.628,10
5,788.622,00
566.848,47
318.157,63
1,075.767,11
413.214,81
3.635,99
101.820,68
25.545,92
531.549,71
5.045,65
5.045,65
20.932,45
20.932,45
303.089,33
303.089,33
8,005.567,14
1,732.228,04
299.307,33
53.656,23
1,251.894,47
60.370,01
67.000,00
3,509.664,70
7.867,00
2,159.296,30
245.465,96
1,097.035,44

43

III.
B.
IV.
75

V.
44

VI.
C.
VII.
50
VIII.
55
IX.
X.
XI.
XII.

Investicijski odhodki
2,689.366,36
420 nakup in gradnja osnovnih sredstev 2,689.366,36
Investicijski transferi
74.308,04
431 investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabnik
37.088,15
432 investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
37.219,89
Proračunski presežek (I.-II.)
(proračunski primanjkljaj)
72.895,50
Račun finančnih terjatev in naložb
Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev (750+751+752)
Prejeta vračila danih posojil
750 prejeta vračila danih posojil
751 prodaja kapitalskih deležev
752 kupnine iz naslova privatizacije
Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev (440+441+442+443)
Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev
440 dana posojila
441 povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah
javnega prava, ki imajo premoženje
v svoji lasti
Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev
(IV.-V.)
Račun financiranja
Zadolževanje (500)
300.000
Zadolževanje
300.000
500 domače zadolževanje
300.000
Odplačila dolga (550)
591.662
Odplačila dolga
591.662
550 odplačila domačega dolga
591.662
Povečanje (zmanjšanje) sredstev
na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–218.766,50
Neto zadolževanje (VII.-VIII.)
–291.662,00
Neto financiranje (VI.+X.-IX) =-III.
–72.895,50
Stanje sredstev na računih
dne 31. 12. preteklega leta
304.818

Zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2011
sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja,
v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov
in drugih izdatkov proračuna Občine Brezovica za leto 2011.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2011
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01/12-GŠ
Brezovica, dne 14. junija 2012
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

Uradni list Republike Slovenije
ČRNA NA KOROŠKEM
2080.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za območje
stanovanjske soseske Šmelc

Na podlagi drugega odstavka 11. člena in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, spremembe in dopolnitve v 70/08 – ZVO-1B in 108/09) in 16. člena
Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06 in
101/07) sprejmem

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje stanovanjske
soseske Šmelc
1. člen
(splošno)
S tem sklepom se začne postopek priprave in sprejema
občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja
k.o. Podpeca stanovanjska soseska Šmelc – v nadaljevanju:
OPPN.
Pravna podlaga za izdelavo OPPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, spremembe in dopolnitve v 70/08 – ZVO-1B in 108/09) in vsi ostali
relevantni pravni predpisi.
Pripravljavec: Občina Črna na Koroškem, Center 101,
2393 Črna na Koroškem.
Načrtovalec: Arhitekturni biro Boris Debenjak s. p., Gregorčičeva ulica 27, 2000 Maribor.
2. člen
(območje obdelave, ocena stanja in razlogi
za pripravo OPPN)
Območje obdelave leži na naslednjih parcelnih št.: 947/3
– del in 948/1 – del vse k.o. Podpeca in se navezuje na državno
cesto – regionalna cesta III. reda št. 924 – Solčava–Podolševa–Sleme–Koprivna–Črna, parcelna št. 960/15 k.o. Podpeca.
Ocena stanja
Območje je nepozidano stavbno zemljišče, predvideno za
izgradnjo stanovanjskih objektov. Velikost območja predvidenega za stanovanjsko gradnjo je ca. 10.300,00 m2.
Natančno območje obdelave bo določeno v osnutku oziroma v končnem predlogu OPPN.
Zemljišče, predvideno za stanovanjsko gradnjo ima sončno lego. Dostopno je po gramozirani dovozni poti, ki se navezuje na državno cesto – regionalna cesta III. reda št. 924 – Solčava–Podolševa–Sleme–Koprivna–Črna, s parcelno št. 960/15
k.o. Podpeca, ki je v lasti RS, Ministrstva za promet, Direkcije
Republike Slovenije za ceste. V neposredni bližini so individualni stanovanjski objekti.
Komunalni vodi potekajo v obstoječi javni cesti na južni
strani območja. Elektrika poteka na vzhodni strani območja, vodovod poteka na južni strani območja, ob državni cesti, kabelska
in telekom potekata na južni strani območja, ob državni cesti.
Območje OPPN ima delno nagnjen teren na jugovzhodni
strani in delno strm teren na severni in severozahodni strani.
Na severovzhodni strani območja je gozd, na severni strani so
kmetijske površine, ki so delno obdelane, delno travnik in delno
zaraščene z drevjem.
Parcele je možno komunalno opremiti z elektriko, vodovodom in telekomunikacijami, saj v bližini potekajo vsi omenjeni vodi.
Do izvedbe javne kanalizacije je potrebno izvesti greznice
ali male čistilne naprave.
Severovzhodno od območja obdelave je gozd, kjer gradbeni posegi niso predvideni.
Po območju poteka gramozirana dovozna pot, ki vodi do
posameznih stanovanjskih objektov v neposredni bližini.
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Območje OPPN se lahko v samem postopku priprave
OPPN tudi spremeni.
Veljavna prostorska dokumentacija na območju obdelave:
– Dolgoročni razvojni načrt Občine Ravne na Koroškem,
od leta 1986–2000, MUV št. 20/86, 17/89 in 18/90;
– Družbeni plan Občine Ravne na Koroškem za obdobje
1986–1990, MUV št. 20/86 in 17/89;
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin družbenega plana Občine Ravne na Koroškem za obdobje
od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega leta 1990 in srednjeročnega družbenega plana Občine Ravne na Koroškem za
obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Črna
na Koroškem za posamezna poselitvena območja (razširitev
ureditvenih območij in nova ureditvena območja) (Uradni list
RS, št. 78/01);
– Odlok o delni spremembi in dopolnitvi sestavin dolgoročnega plana Občine Ravne na Koroškem za obdobje od
leta 1986 do leta 2000, spremenjen in dopolnjen leta 2001, ter
srednjeročnega družbenega plana Občine Ravne na Koroškem
za obdobje od leta 1986 do leta 1990, spremenjen in dopolnjen
leta 1990 in 2001 za območje Občine Črna na Koroškem za
posamezno poselitveno območje Teber (razširitev PUP št. 1),
(Uradni list RS, št. 29/03, 44/03 – popr.).
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje - Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo
urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje - Ravne in mejo
ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom
Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–1990 in območja Stražišče - Breznica, za katerega v tem srednjeročnem
obdobju ni predvidena izdelava PIA, za območje Občine Črna
na Koroškem, MUV št. 20/86 in 9/93, Uradni list RS, št. 29/03,
44/03 – popr. in Uradni list RS, št. 121/04 – PUP št. 6 za matični
okoliš Črna (Uradni list RS, št. 121/04).
Z veljavnimi prostorskimi sestavinami planskih aktov
predstavlja opredeljeno območje stavbno zemljišče v ureditvenem območju naselja. Opredeljeno območje je določeno kot
površine za stanovanja in dopolnilne dejavnosti.
Razlogi za izdelavo OPPN
Območje OPPN je nepozidano stavbno zemljišče, dostopno po javni cesti, ima sončno lego in leži v bližini javne
ceste. Območje je možno opremiti s prometno in komunalno
infrastrukturo. Območje leži med dvema obstoječima stanovanjskima objektoma in s predvideno pozidavo novih objektov
bo zaokrožena celota stanovanjske soseske.
3. člen
(predmet OPPN)
V območju se načrtuje naselje individualnih stanovanjskih
hiš, ureditev pripadajočih zelenih površin in potrebne prometne
in komunalne infrastrukture.
Predmet OPPN je priprava pravne podlage za izvedbo
predvidenih posegov v prostor:
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Po pregledu obstoječega gradiva in proučitvi stanja bo načrtovalec v skladu s predpisi iz drugega odstavka prvega člena
tega sklepa pripravil posebne strokovne podlage, po možnosti
v dveh ali več medsebojno primerljivih variantah, na podlagi
katerih bo v nadaljevanju postopka pripravil osnutek OPPN.
Za območje obdelave OPPN se izdela tudi geodetski načrt.
5. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja, so:
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za
prostor, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za
okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za porečje reke
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Drave in Mure, Oddelek porečja reke Drave, Krekova ul. 17,
2000 Maribor
– Zavod za gozdove, OE Slovenj Gradec, Vorančev trg 1,
2380 Slovenj Gradec;
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za javne
službe varstva okolja in investicije v okolje, Dunajska 22, 1000
Ljubljana;
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor;
– Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška
cesta 20a, 2000 Maribor;
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za
promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
– Telekom Slovenije d.d., Sektor za kabelska omrežja in
zagotavljanje storitev, Titova cesta 38, 2000 Maribor
– Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje;
– Geoplin d.o.o. Ljubljana, Cesta Ljubljanske brigade 11,
1000 Ljubljana;
– Javno komunalno podjetje Log d.o.o., Dobja vas 187,
2390 Ravne na Koroškem;
– Občina Črna na Koroškem, Režijski obrat, Center 101,
2393 Črna na Koroškem;
– Društvo za kabelski distribucijski sistem Črna,
Center 101, 2393 Črna na Koroškem;
– RRA Koroška d.o.o., Meža 10, 2370 Dravograd.
Pripravljavec pridobi odločbo Ministrstva za infrastrukturo
in prostor, Direktorata za prostor, Sektorja za celovito presojo
vplivov na okolje, ali je za OPPN treba izvesti celovito presojo
vplivov njegove izvedbe na okolje (v nadaljevanju: CPVO).
Ustrezna gradiva nosilcem urejanja prostora in drugim
udeležencem posreduje pripravljavec oziroma načrtovalec po
pooblastilu pripravljavca.
Osnutek OPPN pošlje načrtovalec skupaj s pozivom za
pridobitev smernic nosilcem urejanja prostora. Šteje se, da
nosilci urejanja prostora nimajo smernic, kolikor jih ne podajo
v 30 dneh od prejetja osnutka OPPN. V tem primeru se morajo
upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Predlog OPPN pošlje načrtovalec skupaj s pozivom za
pridobitev mnenj nosilcem urejanja prostora. V primeru, da
nosilci urejanja prostora v 30 dneh svojega mnenja ne podajo,
se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.
Kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
ki niso navedeni v tem sklepu, se le-te prav tako pridobijo.
6. člen
(postopek in terminski plan sprejemanja OPPN)
Postopek priprave in sprejema OPPN poteka po naslednjem terminskem planu:
– Objava sklepa o začetku priprave OPPN v Uradnem
listu RS.
– Izdelava osnutka OPPN – 15 dni po objavi sklepa.
– Pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora in odločbe ministrstva, pristojnega za varstvo okolja (v nadaljevanju:
ministrstvo), ali je treba izvesti CPVO – 30 dni od prejema
osnutka OPPN.
– Priprava dopolnjenega osnutka OPPN v skladu s smernicami nosilcev urejanja prostora in izdelava gradiva za javno
razgrnitev – 15 dni po pridobitvi smernic.
– Izdelava okoljskega poročila za dopolnjeni osnutek
OPPN, če je zahtevana CPVO: 30 dni po izbiri izdelovalca
okoljskega poročila.
– Dopolnjeni osnutek OPPN in okoljsko poročilo se pošljeta na ministrstvo (v primeru izvedbe CPVO) – 8 dni.
– Ministrstvo najkasneje v 30 dneh od prejema gradiv,
obvesti pripravljavca o ustreznosti okoljskega poročila. Naj-

Uradni list Republike Slovenije
kasneje v 45 dneh od prejema pa poda še pisno mnenje o
sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN na okolje.
– Priprava ter objava obvestila o javni razgrnitvi in javni
obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega poročila
(v primeru izvedbe CPVO) na krajevno običajen način in v svetovnem spletu – najmanj 7 dni pred pričetkom javne razgrnitve.
– Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni.
– V času javne razgrnitve se izvede javna obravnava.
– Predaja pripomb iz javne obravnave in javne razgrnitve
načrtovalcu OPPN – 8 dni.
– Načrtovalec pripravi stališča do pripomb – 15 dni po
prejemu.
– Pripravljavec pregleda stališča do pripomb in jih posreduje županu – 8 dni.
– Župan potrdi stališča do pripomb – 8 dni po prejemu.
– Priprava predloga OPPN in dopolnjenega okoljskega
poročila (v primeru izvedbe CPVO) – 15 dni po potrditvi stališč.
– Priprava gradiv za prvo obravnavo na mestnem svetu –
15 dni po prejemu predloga OPPN.
– Razprava o predlogu OPPN na prvi obravnavi mestnega
sveta. Hkrati s tem se predlog OPPN pošlje nosilcem urejanja
prostora v pridobivanje mnenj in v primeru izvedbe CPVO
ministrstvu, da poda odločbo o sprejemljivosti vplivov izvedbe
OPPN na okolje – 30 dni.
– Priprava usklajenega predloga OPPN – 15 dni.
– Priprava gradiva za drugo obravnavo na mestnem svetu
– 15 dni po prejemu usklajenega predloga OPPN.
– Mestni svet v drugi obravnavi sprejme OPPN z odlokom
– 30 dni po prejemu gradiva.
– Pripravljavec pošlje odlok o OPPN v objavo v Uradnem
listu RS – 8 dni.
– Načrtovalec do začetka veljavnosti OPPN pripravi popolno gradivo in ga preda pripravljavcu.
Zgoraj navedeni terminski plan je okviren. Zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev udeležencev v postopku se lahko
spremeni, saj pripravljavec akta na to ne more vplivati.
Roki faz, ki niso v pristojnosti Občine Črna na Koroškem,
so odvisni od smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora.
7. člen
(obveznosti načrtovalca)
Načrtovalec mora zagotoviti, da bo vse obveznosti gradiva izdelal v skladu z veljavno zakonodajo in na način, kot sledi
v nadaljevanju.
OPPN se izdela v digitalni in analogni obliki. Grafični
prikazi morajo biti izdelani v GIS obliki.
Digitalni prostorski podatki, ki se prikažejo na grafičnih načrtih, se izdelajo kot vektorski podatki s pripadajočimi opisnimi
podatki. Vodijo se s topološko pravilnimi poligoni, s topološko
pravilnimi in usmerjenimi linijami ali s točkami.
Formati podatkov za digitalni grafični izris morajo biti
povezljivi s formati digitalnih geodetskih podatkov. Pri zajemu
digitalnih prostorskih podatkov je potrebno upoštevati natančnost predpisanih geodetskih podatkov.
Vsa gradiva morajo biti izdelana v digitalni obliki, in sicer:
– teksti, grafikoni, tabele, predstavitve z Microsoft Office
programskimi orodji,
– karte z ESRI, Auto Cad ali Map Info Professional programskimi orodji,
– karte morajo biti ločene od legend,
– legende morajo biti v formatu .jpg z ločljivostjo 150 dpi,
– posamezno karto v vektorski obliki je potrebno pretvoriti
v rastrsko obliko .tif z ločljivostjo 300 dpi v velikosti izrisa s
pripadajočo legendo,
– karte morajo biti orientirane proti severu,
– v karti mora biti tudi sloj parcel (zaradi geolokacije),
– sheme v formatih .tif ali .jpg ali .pdf,
– meja območja obdelave mora biti zajeta v vektorski
obliki v formatu .tab ali .shp ali dwg,
– tekstualni del naloge mora biti izdelan v formatu .pdf
ali .doc.
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Gradiva morajo biti oddana:
– v dveh analognih kopijah in digitalni obliki za obravnave
na mestnem svetu,
– v enem analognem in štirih digitalnih izvodih za pridobitev odločbe o CPVO,
– v potrebnem številu in obliki za pridobitev smernic in
mnenj nosilcev urejanja prostora,
– v potrebnem številu in obliki za javno razgrnitev in javno
obravnavo.
Končni elaborat mora biti oddan v štirih izvodih v analogni
obliki ter v dveh izvodih v digitalni obliki. Digitalna in analogna
oblika morata biti skladni, kar načrtovalec potrdi z izjavo.
Naročnik zagotovi udeležbo načrtovalca na javni obravnavi, sejah Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja ter na
sejah občinskega sveta – kot poročevalca.
8. člen
(veljavnost sklepa)
Sklep o začetku priprave OPPN se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije ter na spletnih straneh Občine Črna
na Koroškem. Veljati začne naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0001/2012
Črna na Koroškem, dne 14. junija 2012
Županja
Občine Črna na Koroškem
mag. Romana Lesjak l.r.

GROSUPLJE
2081.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojnovarstveni zavod Kekec Grosuplje

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94 odl. US, 8/96 in 18/98 odl. US), 40. in 41. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07 odl. US, 36/08, 22/09 odl.
US, 55/09 skl. US, 58/09, (popr. – 64/09 in popr. – 65/09), 16/10
odl US, 47/10 odl. US, 20/11, 34/11 odl. US, 40/12 ZUJF) ter
18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je
Občinski svet Občine Grosuplje na 12. seji dne 14. 6. 2012 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojno-varstveni
zavod Kekec Grosuplje
1. člen
V 1. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Vzgojno-varstveni zavod Kekec Grosuplje (Uradni list RS,
št. 6/97, 68/98, 94/00, 19/04, 61/05, 57/08, 82/09 in 29/10) se
doda nova deveta alineja, ki se glasi:
»enota Trobentica, pri POŠ Kopanj.«.
2. člen
Četrti odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V sestavo VVZ Kekec Grosuplje sodijo:
– enota Kekec, Grosuplje, Trubarjeva cesta 15,
– enota Tinkara, Grosuplje, Tovarniška cesta 12,
– enota Rožle, Grosuplje, Ljubljanska cesta 4 f,
– enota Pika, Šmarje - Sap, Ljubljanska cesta 51,
– enota Kosobrin, pri POŠ Št. Jurij, Št. Jurij 14,
– enota Pastirček, Grosuplje, Kersnikova cesta 2,
– enota Zvonček, pri POŠ Žalna, Žalna 1,
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– enota Mojca, Kersnikova cesta 2 a,
– enota Trobentica, pri POŠ Kopanj, Velika Račna 43.«.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 602-3/96
Grosuplje, dne 14. junija 2012
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

2082.

Sklep o določitvi cene programov vzgoje
in izobraževanja v zasebnem vrtcu s koncesijo
»Kobacaj« Grosuplje

Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05, 25/08) in 18. člena Statuta
Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet
Občine Grosuplje na 12. redni seji dne 14. 6. 2012 sprejel

SKLEP
o določitvi cene programov vzgoje
in izobraževanja v zasebnem vrtcu s koncesijo
»Kobacaj« Grosuplje
1. člen
Cena programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo »Kobacaj«
Grosuplje znaša mesečno na otroka:
– program za otroke višje starostne
skupine

429,03 EUR.

Plačilo staršev se za vsak dan odsotnosti otroka v vrtcu zniža za stroške prehrane, ki znašajo 3,69 EUR na dan, korigirano
z odstotkom, ki ga k ceni programa prispeva posamezni plačnik.
2. člen
V primeru odsotnosti otroka iz vrtca se plačilo staršev
samo za dneve odsotnosti znižuje postopoma, in sicer:
1. Neprekinjena odsotnost otroka do vključno 5 delovnih
dni – plačilo staršev po odločbi v nezmanjšani višini.
2. Neprekinjena odsotnost otroka od 6 do vključno 10 delovnih dni – plačilo staršev se zniža na 80 % plačila po odločbi.
3. Neprekinjena odsotnost otroka od 11 do vključno 15 delovnih dni – prispevek staršev se zniža na 60 % plačila po
odločbi.
4. Neprekinjena odsotnost otroka od 16 do vključno
22 delovnih dni – prispevek staršev se zniža na 50 % plačila
po odločbi.
5. Neprekinjena odsotnost otroka nad 22 delovnih dni –
prispevek staršev se zniža na 40 % plačila po odločbi.
Kar pomeni postopno zniževanje plačila staršev, in sicer,
če je otrok, kot primer, odsoten cel mesec, potem se plačilo
staršev za prvih 5 dni odsotnosti ne zmanjša, za 6. do vključno 10. delovni dan odsotnosti starši plačajo 80 % plačila po
odločbi, za 11. do vključno 15. delovni dan odsotnosti starši
plačajo 60 % plačila po odločbi, za 16. do vključno 22. delovni
dan odsotnosti starši plačajo 50 % plačila po odločbi, za dneve
odsotnosti otroka nad 22 delovnih dni pa starši plačajo 40 %
plačila po odločbi. Sistem postopnega zniževanja plačila se
opravi po odbitku stroška prehrane otroka, ki je opredeljen v
zadnjem odstavku 1. člena tega sklepa.
3. člen
Dodatno znižanje iz 2. člena tega sklepa velja, če je v
vrtec vključen en otrok iz iste družine. Če sta v vrtec hkrati
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vključena dva ali več otrok iz iste družine, pa dodatno znižanje
velja samo za najstarejšega otroka, vključenega v vrtec
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 14-2/2011
Grosuplje, dne 14. junija 2012
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

2083.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra na zemljiščih, parc. št. 194/9 in parc.
št. 2160/10, obe k.o. 1789 – Ponova vas

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – popr.),
92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1
(62/10 – popr.) ter odločbe Ustavnega sodišča RS) in 18. člena
Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski
svet Občine Grosuplje na 12. seji dne 14. 6. 2012 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljiščih, parc. št. 194/9 in parc. št. 2160/10,
obe k.o. 1789 – Ponova vas
1.
Na zemljiščih, parc. št. 194/9, cesta, v izmeri 77 m2 in parc.
št. 2160/10, cesta, v izmeri 15 m2, obe k.o. 1789 – Ponova vas,
se s tem sklepom ukinja status grajenega javnega dobra.
Zemljišči, parc. št. 194/9 in parc. št. 2160/10, obe k.o.
1789 – Ponova vas, tako prenehata biti zemljišči s statusom
grajenega javnega dobra in postaneta last Občine Grosuplje,
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje.
2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0002/2012
Grosuplje, dne 14. junija 2012
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

IVANČNA GORICA
2084.

Odlok o določitvi in načinu izvajanja izbirne
gospodarske javne službe za dobavo toplote
iz kotlovnice na lesno biomaso »DOLB IVC«

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list SRS, št. 32/93, 30/98 in Uradni list RS,
št. 127/06, 38/10), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 14/10 in 84/10), 33. člena
Energetskega zakona (EZ-UPB2, Uradni list RS, št. 27/07,
70/08, 22/10) in Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni
list RS, št. 127/06) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica
(Uradni list RS, št. 59/11) je Občinski svet Občine Ivančna
Gorica na 17. seji dne 6. 6. 2012 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o določitvi in načinu izvajanja izbirne
gospodarske javne službe za dobavo toplote
iz kotlovnice na lesno biomaso »DOLB IVC«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Predmet urejanja)
(1) Ta odlok ureja način izvajanja izbirne gospodarske
javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso
»DOLB IVC« na zaključenem območju Ceste II. grupe odredov
36a–40a (Osnovna šola Stična, Vrtec Ivančna Gorica, Srednja
šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica) v Občini Ivančna Gorica.
– organizacijsko zasnovo izvajanja te gospodarske javne
službe po vrsti in številu izvajalcev,
– pogoje za zagotavljanje storitev gospodarske javne
službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso ter
pravice in obveznosti izvajalcev te gospodarske javne službe,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– način financiranja gospodarske javne službe,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje
gospodarske javne službe,
– druge elemente, ki so pomembni za razvoj in opravljanje
dejavnosti gospodarske javne službe.
(2) Ta odlok je v delu, ki se nanaša na predmet in pogoje
za opravljanje gospodarske javne službe iz prvega odstavka,
podlaga za podelitev koncesije.
2. člen
(Javna služba)
(1) Dejavnost upravljanja, dobave toplote in oskrbe s toplo
vodo se skladno s tem odlokom v na zaključenem območju
Ceste II. grupe odredov 36a–40a (Osnovna šola Stična, Vrtec
Ivančna Gorica, Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica),
določi in opravlja kot izbirna gospodarska javna služba in
obsega:
– upravljanje, obratovanje in razvoj kotlovnice,
– priključevanje uporabnikov na kotlovnico,
– prenos toplotne energije do uporabnikov.
(2) Naloge iz prve alineje prejšnjega odstavka obsegajo
upravljanje, razvoj in vzdrževanje kotlovnice, razvoj oskrbe s
toplotno energijo, odgovornost za varnost in zanesljivost funkcioniranja kotlovnice, izvajanje potrebnih meritev ter preizkusov
delovanja kotlovnice.
(3) Naloga iz druge alineje prvega odstavka tega člena
obsega izgradnjo vseh elementov kotlovnice, ki so potrebni za
možnost prenosa toplotne energije do uporabniških naprav.
(4) Naloga iz tretje alineje prvega odstavka tega člena
obsega obratovanje in s tem povezano zagotavljanje in prodajo
toplotne energije uporabniku skladno s tarifnim sistemom.
(5) Izvajalec javne službe mora poleg nalog prvega odstavka tega člena izvajati tudi vse druge naloge in dejavnosti,
ki so z javno službo neločljivo povezane in ki jih določi pristojna
strokovna služba občinske uprave.
3. člen
(Način izvajanja javne službe)
Izbirna gospodarska javna služba za dobavo toplote iz
kotlovnice (v nadaljevanju: javna služba) se opravlja na podlagi
podelitve koncesije pravni osebi (v nadaljevanju: koncesionar).
4. člen
(Obseg opravljanja javne službe)
Javna služba se v občini opravlja na zaključenem območju Ceste II. grupe odredov 36a–40a (Osnovna šola Stična,
Vrtec Ivančna Gorica, Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna
Gorica).
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5. člen

11. člen

(Uporabnik storitev javne službe)

(Začetek in čas trajanja koncesije)

Uporabniki storitve javne službe so lahko vzgojno izobraževalni zavodi Osnovna šola Stična, Vrtec Ivančna Gorica
in Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, ki sklenejo
s koncesionarjem ustrezno pogodbo o zagotavljanju dobave
toplote iz kotlovnice.

(1) Začetek in čas trajanja koncesije se določita v koncesijski pogodbi, pri čemer čas trajanja koncesije ne sme biti
krajši od 15 let. Koncesionar je dolžan pričeti z izvajanjem
koncesije v roku, določenem v koncesijski pogodbi.
(2) Po preteku časa trajanja koncesije se lahko pod pogoji,
določenimi v koncesijski pogodbi, koncesija lahko podaljša za
obdobje, ki se določi v koncesijski pogodbi. Koncesija se lahko
po preteku časa trajanja na podlagi dodatka h koncesijski pogodbi podaljša tudi do dokončne izbire novega koncesionarja.
(3) Postopek za izbiro novega koncesionarja mora biti
pričet najmanj 1 leto pred iztekom roka, za katerega je bila
podeljena prejšnja koncesija, v veljavo pa stopi najprej ob
izteku tega roka.

II. KONCESIJA
6. člen
(Predmet koncesije)
(1) Predmet koncesije je javna služba, v obsegu, določenem v 2. in 4. členu tega odloka.
(2) V okviru prvega odstavka tega člena koncesionar izvaja javno službo s kotlovnico in napravami, ki jih bo zgradil sam.
7. člen
(Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar)
(1) Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije.
(2) Za koncesionarja je lahko izbrana oseba, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
– da je registriran oziroma da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti in ima pridobljene licence za opravljanje energetske dejavnosti: distribucija toplote in proizvodnja toplote,
– da je finančno in poslovno usposobljen in da razpolaga
z ustreznimi finančnimi viri za izvedbo investicije,
– da razpolaga z zadostnimi kadrovskimi zmogljivostmi,
ki omogočajo izvedbo koncesijske pogodbe,
– da je izvedel vsaj dva referenčna projekta s področja
izvajanja koncesije daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v
ustrezni višini in dobo trajanja najmanj 10 let, ki sta bila sklenjena ali v izvajanju v obdobju zadnjih petih let pred objavo
razpisa,
– predloži celovit projekt izgradnje kotlovnice in toplotnega omrežja za območje izvajanja javne službe, načrt vzdrževanja kotlovnice in toplotnega omrežja,
– predloži predlog vgradnje strojnih instalacij in priključitev kotlovnice na omrežje in javno infrastrukturo ter načrt
vzdrževanja,
– predloži predlog sistema cen javne službe, skladen z
zakonom in drugimi predpisi.

III. IZBIRA KONCESIONARJA
12. člen
(Javni razpis)
Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa. Javni
razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
13. člen
(Merila za izbiro koncesionarja)
(1) Koncesionarja se izbere na podlagi naslednjih meril:
– ponujene višine cene za toplotno energijo,
– rok za izgradnjo kotlovnice in vseh naprav potrebnih za
začetek izvajanja koncesije,
– reference ponudnika s področja pogodbene oskrbe z
energijo oziroma proizvodnje in distribucije toplote,
– ostalih pogojev opredeljenih v razpisni dokumentaciji.
(2) Merila se v razpisni dokumentaciji podrobneje opredelijo in ovrednotijo. Določi se tudi način izračuna doseženega
števila točk.
14. člen

(Soglasje)

(Obvezne sestavine ponudbe)
Ponudbi za pridobitev koncesije morajo biti priloženi vsi
dokumenti, ki jih zahteva razpisna dokumentacija, zlasti pa:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 7. člena tega odloka,
– dokazila, da razpolaga z zadostno finančno sposobnostjo za investiranje v izgradnjo kotlovnice in vseh ostalih naprav,
kot izhaja iz njegovega projekta,
– garancijo za resnost ponudbe.

V okviru svoje pristojnosti izda koncedent pooblastilo
koncesionarju za vodenje postopkov pridobitve gradbene dokumentacije in gradbenega dovoljenja.

(Strokovna komisija)

8. člen

9. člen
(Obveznost in splošni pogoji izvajanja javne službe)
(1) Javno službo mora koncesionar izvajati neprekinjeno
in jo lahko začasno ali trajno prekine le v primerih določenih z
zakonom.
(2) Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz kotlovnice, ki sodi v okvir izvajanja javne službe, se sprejmejo skupaj
s koncesijsko pogodbo.
10. člen
(Vrsta in obseg javne službe)
(1) Koncesionar pridobi izključno pravico izvajanja javne
službe na območju iz 4. člena tega odloka. Na podlagi te izključne pravice ima koncesionar pravico in dolžnost priključiti
na omrežje uporabnike iz 5. člena tega odloka.
(2) Koncesionar pridobi tudi izključno pravico gradnje in
upravljanja s kotlovnico in toplotnim omrežjem na območju iz
4. člena tega odloka.

15. člen
Koncedent imenuje tričlansko komisijo za vodenje razpisa, sestavljeno iz dveh članov občinske uprave in strokovnjaka
s področja energetskega svetovanja. Glede sestave komisije
se uporabljajo tiste določbe zakona, ki urejajo splošni upravni
postopek, ki se nanašajo na izločitev uradne osebe.
16. člen
(Podelitev koncesije)
(1) O izbiri koncesionarja odloči koncedent z odločbo v
upravnem postopku. Pred izdajo odločbe o izbiri pridobi pristojni upravni organ predlog komisije, imenovane na podlagi
15. člena tega odloka.
(2) V postopku na prvi stopnji odloča občinska uprava, na
drugi stopnji pa župan.
17. člen
(Organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe)
Na podlagi dokončne odločbe o izbiri sklene koncendent
z izbranim koncesionarjem koncesijsko pogodbo.
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IV. RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE
18. člen

Uradni list Republike Slovenije
– pripraviti, revidirati in objaviti letne računovodske izkaze
na način, kot to zahteva zakonodaja.

(Objekti in naprave za izvajanje javne službe)

24. člen

(1) Koncesionar je dolžan izgraditi kotlovnico s pripadajočimi napravami, ki so potrebni za kvalitetno izvajanje javne
službe v obsegu iz 4. člena tega odloka. Obseg obveznosti in
način financiranja izgradnje kotlovnice in naprav se določi v
koncesijski pogodbi.
(2) Kotlovnica in naprave iz prejšnjega odstavka, ki jih
zgradi koncesionar, so za čas podeljene koncesije v lasti koncesionarja.
(3) Pri načrtovanju, vzdrževanju in gradnji kotlovnice in
naprav je koncesionar dolžan ravnati z načelom najboljše dosegljive tehnologije, predvsem pri izbiri rešitev, ki naj v največji
možni meri prispevajo k varovanju okolja ter zagotavljajo varnost in zanesljivost delovanja kotlovnice.
(4) V postopku pridobivanja dovoljenj iz prejšnjega odstavka je s koncesionarjem dolžan sodelovati koncedent v okviru zakonskih omejitev in zmogljivosti svojih strokovnih služb.

(Financiranje)

19. člen
(Vzdrževanje in preskušanje kotlovnice in naprav)
(1) Koncesionar je dolžan investicijsko in tekoče skrbeti
za vzdrževanje kotlovnice in naprav in z njim povezane infrastrukture tako, da je zagotovljeno nemoteno ter varno izvajanje
javne službe.
(2) Koncesionar mora v najkrajšem možnem času poskrbeti za odpravo okvar, nepravilnosti in drugih pomanjkljivosti,
ki se pojavijo na kotlovnici in napravah. Uporabnik je dolžan
koncesionarja nemudoma obvestiti o vseh okvarah ali nepravilnostih na kotlovnici in napravah in na napeljavi ter napravah
znotraj objektov, ki bi lahko vplivali na varnost ali nemoteno
izvajanje javne službe.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKA
20. člen
(Uporaba storitev javne službe)
(1) Z uporabniki je koncesionar dolžan skleniti ustrezne
pogodbe o dobavi toplote.
(2) V primeru kršitve obveznosti koncesionarja iz prejšnjega odstavka lahko uporabniki zahtevajo, da pristojni organ
občine z upravno odločbo odloči o njegovi pravici in naloži
koncesionarju ustrezno ravnanje.
21. člen
(Prekinitev izvajanja storitev javne službe)
(1) Koncesionar lahko prekine izvajanje javne službe uporabnikom v primerih določenih z zakonom.
(2) O prekinitvi izvajanja javne službe koncedent odloči z
upravno odločbo.
(3) O pritožbi zoper odločbo iz prejšnjega odstavka odloča
župan.

Izvajanje koncesije se opravlja na podlagi lastnih prihodkov koncesionarja ter morebitnih sredstev koncedenta, ki jih ta
pridobi za namen izvajanja javne službe.
25. člen
(Sistem cen)
cen.

(1) Dobavljena toplota se obračunava na podlagi sistema

(2) Pri oblikovanju sistema cen iz prejšnjega odstavka
mora koncesionar upoštevati določbe Energetskega zakona,
njegovih dopolnitev in sprememb ter drugih področnih predpisov.
26. člen
(Koncesijska dajatev)
Koncesionar ni dolžan plačevati koncesijske dajatve koncedentu, ker bo zgradil ustrezno infrastrukturo z lastnimi viri,
za čas trajanja te koncesijske pogodbe.
27. člen
(Zavarovanje)
Koncesionarja se v koncesijski pogodbi zaveže, da bo kot
dober gospodar sklenil z zavarovalnico zavarovalne pogodbe
za zavarovanje infrastrukture, naprav in rizikov, povezanih z
izvajanje dejavnosti, ki je predmet te koncesije.
VII. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
28. člen
(Nadzor nad izvajanjem koncesij)
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja pristojna
služba koncedenta (v nadaljevanju: služba). Koncesionar
mora v primeru zahteve pristojni službi kadarkoli posredovati informacije o poslovanju in omogočiti delavcem službe
vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem
koncesije.
(2) Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen.
Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja
koncesij, izvajati pa se mora praviloma le v poslovnem času
koncesionarjev. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom
koncedenta. O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta
koncesionar in predstavnik koncedenta.
(3) Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem
koncesije pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.
VIII. PRENEHANJE KONCESIJE
29. člen

VI. POSLOVANJE IN FINANCIRANJE
22. člen
(Prenos objektov in naprav)
Koncedent prenese skladno z določili koncesijske pogodbe koncesionarju v upravljanje vse že zgrajene objekte in
naprave, potrebne za izvajanje javne službe.
23. člen
(Poslovanje koncesionarja)
Koncesionar mora pri svojem poslovanju:
– za izvajanje javne službe voditi račun, ki je ločen od
ostalih dejavnosti koncesionarja,

(Prenehanje koncesijskega razmerja
in koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijsko razmerje med koncesionarjem in koncedentom preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije,
– s sporazumnim prenosom koncesije,
– v primeru stečaja koncesionarja.
(2) Koncesijska pogodba preneha veljati:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– s sporazumno razvezo ali
– z razdrtjem.
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30. člen
(Odvzem koncesije)
(1) Koncedent lahko odvzame koncesijo:
– če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v
rokih, določenih s koncesijsko pogodbo,
– če koncesionar neupravičeno prekine izvajanje javne
službe za več kot 5 dni zaporedoma,
– če je koncesionar večkrat ali huje kršil določbe zakonov, predpisov, koncesijske pogodbe ali dovoljenj, izdanih na
podlagi zakona,
– zaradi ponovljenih in dokumentiranih primerov neučinkovitih storitev, ogrožanja varnosti ljudi in premoženja ali
nepravilnega vzdrževanja kotlovnice in naprav,
– če koncesionar ni vodil svojega poslovanja skladno s
23. členom tega odloka,
– če koncesionar ne izpolnjuje več pogojev za podelitev
koncesije,
– če je v javnem interesu, da se dejavnosti oskrbe s toploto prenehajo izvajati kot koncesionirana gospodarska javna
služba.
(2) V primerih iz druge, tretje, četrte in šeste alinee prejšnjega odstavka lahko koncedent odvzame koncesijo šele, če
koncesionar po pisnem opozorilu ponovi kršitve.
(3) V primerih iz prvega odstavka lahko koncedent prevzame izvajanje javne službe v režijo ali pa zanjo predvidi
drug način izvajanja v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske
javne službe.
31. člen
(Odkup koncesije)
(1) Z odkupom preneha koncesijsko razmerje tako, da
koncesionar preneha opravljati javno službo, ki je predmet
koncesije, koncedent pa v določenem obsegu prevzame naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali drugače pridobil za namen
izvajanja javne službe.
(2) Podrobnejša vprašanja odkupa iz prejšnjega odstavka
se uredijo s koncesijsko pogodbo.
32. člen
(Prenos koncesije)
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Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka
o pokopališčih, pokopališkem redu
in pogrebnih svečanostih v Občini Ivančna
Gorica

Na podlagi 3. člena Zakona o pokopališki in pogrebni
dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84,
83/89, 5/90 in Uradni list RS, št. 26/90 in 10/91) ter 16. člena
Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11) je
Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 17. seji dne 6. 6.
2012 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka
o pokopališčih, pokopališkem redu
in pogrebnih svečanostih
v Občini Ivančna Gorica
1. člen
V Odloku o pokopališčih, pokopališkem redu in pogrebnih
svečanostih v Občini Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine
Ivančna Gorica št. 1/98 in 3/04) se v 2. členu doda točko, ki
se glasi:
»9. Ivančna Gorica.«
2. člen
V 4. členu v drugem odstavku se za sedmo točko doda
novo (osmo) točko, ki se glasi:
»Za pokopališče Ivančna Gorica v upravljanju KS Ivančna
Gorica.«
3. člen
V 20. členu se prvi odstavek spremeni in se glasi:
»Pokopališče se opusti na podlagi odločitve za komunalne zadeve pristojnega organa občine. Odločitev potrdi občinski
svet.
4. člen
V 23. členu se prvi odstavek spremeni, tako da se črta:
»pod pogoji, ki jih predpisujejo republiški predpisi o cenah.«

(1) Opravljanje javne službe lahko koncesionar prenese
na drugo osebo samo v soglasju s koncedentom.
(2) Opravljanje javne službe lahko koncedent v času trajanja koncesijske pogodbe prenese na drugo osebo.

5. člen
V 31. členu se doda nova alineja pred zadnjo alinejo, ki
se glas:
»– odlaganje odpadkov, ki niso nastali na pokopališču,«.

33. člen

6. člen
50. člen se spremeni in se glasi:
»Z denarno kaznijo od 50,00 EUR do 500,00 EUR se
kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s 30.,
31. in prvim odstavkom 32. člena tega odloka.

(Lastništvo naprav po prenehanju)
Vse naprave, ki jih koncesionar namesti v okviru in v
času izvajanja koncesije, preidejo s prenehanjem koncesijske
pogodbe v last koncedenta.
IX. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
34. člen
(Začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2012
Ivančna Gorica, dne 6. junija 2012
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

7. člen
51. člen se premeni in se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja pristojni medobčinski inšpektorat in redarstvo, druge pristojne
inšpekcijske službe in upravljavci pokopališč.«
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 35207-0001/1998-3
Ivančna Gorica, dne 6. junija 2012
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.
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2086.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 110/02 in spremembe) ter 13. in 121. člena Statuta
Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06, 102/07) je Občinski
svet Občine Jesenice na 19. redni seji dne 21. 6. 2012 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
1. člen
Nepremičnini, s parc. št. 733/7, k.o. 2176 – Blejska Dobrava, se ukine status grajenega javnega dobra lokalnega
pomena.
2. člen
Nepremičnini, s parc. št. 733/7, k.o. 2176 – Blejska Dobrava, se po pravnomočnosti upravne odločbe o ukinitvi statusa
grajenega javnega dobra lokalnega pomena v zemljiški knjigi
Okrajnega sodišča na Jesenicah izbriše zaznamba grajenega
javnega dobra lokalnega pomena.
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3. člen
V sklopu javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava dopolnjenega osnutka prostorskega akta in sicer v četrtek
19. julija 2012, ob 16.00 uri, v prostorih Turističnega kompleksa
Jezero, Trdnjava 3, 1330 Kočevje.
4. člen
Na javni obravnavi bosta pripravljavec in izdelovalec prostorski akt podrobneje obrazložila in prisotnim podala dodatna
pojasnila.
5. člen
Pripombe k dopolnjenem osnutku prostorskega akta lahko občani, zainteresirana javnost in lastniki nepremičnin na območju iz 1. člena tega sklepa vpišejo v knjigo pripomb na kraju
javne razgrnitve ali pa jih pošljejo na naslov: Občina Kočevje,
Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje oziroma jih podajo ustno
na zapisnik na javni obravnavi. Rok za podajo pripomb poteče
zadnji dan javne razgrnitve.
6. člen
Javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije ter na spletni strani (www.kocevje.si), kjer bo v času
javne razgrnitve objavljeno tudi gradivo dopolnjenega osnutka.
Št. 350-5/2010-6
Kočevje, dne 22. junija 2012

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

Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

Št. 478-31/2012
Jesenice, dne 21. junija 2012
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

KOČEVJE
2087.

Javno naznanilo o javni razgrnitvi
dopolnjenega osnutka občinskega
podrobnega prostorskega načrta za
stanovanjsko sosesko »Jezero – II. faza«

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 – ZPNačrt) in 21. člena Statuta
Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popr., 73/02,
117/02, 43/03 in 44/05) Občina Kočevje objavlja

JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
občinskega podrobnega prostorskega načrta
za stanovanjsko sosesko »Jezero – II. faza«
1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko »Jezero
– II. faza«, ki ga je izdelal Topos d.o.o., pod št. 07/10-OPPN v
juniju 2012.
2. člen
Prostorski akt iz 1. člena tega sklepa se javno razgrne v
času od 9. julija 2012 do 8. avgusta 2012 v prostorih Občine
Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje. Ogled je v tem
času možen ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 14.00 ure, ob
sredah od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 16.30 ure ter četrtkih
in petkih od 8.00 do 14.00 ure (hodnik pritličje levo).

KOPER
2088.

Obvezna razlaga drugega odstavka 1. člena
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
v Mestni občini Koper (Uradne objave,
št. 19/1988, 7/2001 – obvezna razlaga in
24/2001, ter Uradni list RS, št. 49/05 – obvezna
razlaga, 95/06, 124/08 – obvezna razlaga, 22/09,
65/10, 29/12 – obvezna razlaga)

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS,
št. 90/05, 67/06 in 39/08)

RAZGLAŠAM
OBVEZNO RAZLAGO
drugega odstavka 1. člena Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper
(Uradne objave, št. 19/1988, 7/2001 – obvezna
razlaga in 24/2001, ter Uradni list RS, št. 49/05
– obvezna razlaga, 95/06, 124/08 – obvezna
razlaga, 22/09, 65/10, 29/12 – obvezna razlaga)
Št. 3505-2/2010
Koper, dne 15. junija 2012
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, in Uradni list RS, št. 90/05,
67/06 in 39/08) in 135. člena Poslovnika Občinskega sveta
Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00, 30/01,
40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08) je Občinski svet
Mestne občine Koper na seji dne 14. junija 2012 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
OBVEZNO RAZLAGO
drugega odstavka 1. člena Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper
(Uradne objave, št. 19/1988, 7/2001 – obvezna
razlaga in 24/2001, ter Uradni list RS, št. 49/05
– obvezna razlaga, 95/06, 124/08 – obvezna
razlaga, 22/09, 65/10, 29/12 – obvezna razlaga)
v naslednjem besedilu:
Besedilo drugega odstavka 1. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper (Uradne objave,
št. 19/1988, 7/2001 – obvezna razlaga in 24/2001, ter Uradni
list RS, št. 49/05 – obvezna razlaga, 95/06, 124/08 – obvezna
razlaga, 22/09, 65/10, 29/12 – obvezna razlaga) se razlaga tako,
da so v primerih iz tretje alinee prvega odstavka tega člena dopustni vsi posegi iz 14. člena tega odloka, in sicer: vzdrževalna
dela na obstoječih objektih, odstranitve objektov, rekonstrukcije,
izgradnja komunalne infrastrukture do obstoječih objektov in
izgradnja komunalne infrastrukture, ki prečka območje.
Št. 3505-2/2010
Koper, dne 14. junija 2012
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Visto l’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta
ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)

PROMULGO
L’ I N T E R P R E T A Z I O N E
AUTENTICA
dell’articolo 1, secondo comma, del Decreto
sulle norme tecniche di attuazione riferite al
Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale,
n. 19/88, 7/01 – interpretazione autentica,
24/01 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 49/05
– interpretazione autentica, 95/06, 124/08 –
interpretazione autentica, 22/09, 65/10, 29/12 –
interpretazione autentica)
N. 3505-2/2010
Capodistria, 15 giugno 2012
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visto l’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta
ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08) e per effetto dell’articolo 135 del Regolamento del Consiglio comunale del Comune
città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 16/95, 42/00, 30/01,
40/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta
del 14 giugno 2012, ha accolto la seguente

INTERPRETAZIONE AUTENTICA
dell’articolo 1, secondo comma, del Decreto
sulle norme tecniche di attuazione riferite al
Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale,
n. 19/88, 7/01 – interpretazione autentica,
24/01 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 49/05
– interpretazione autentica, 95/06, 124/08 –
interpretazione autentica, 22/09, 65/10, 29/12 –
interpretazione autentica)
nel seguente testo:
Il testo dell’articolo 1, secondo comma, del Decreto sulle
norme tecniche di attuazione riferite al Comune città di Ca-
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podistria (Bollettino ufficiale, n. 19/88, 7/01 – interpretazione
autentica, 24/01 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 49/05 – interpretazione autentica, 95/06, 124/08 – interpretazione autentica,
22/09, 65/10, 29/12 – interpretazione autentica) va inteso nel
senso che nei casi contemplati dal terzo alinea, primo comma,
del presente articolo sono ammessi tutti gli interventi definiti
nell’articolo 14 di tale decreto, ovvero: manutenzione degli
edificati esistenti, demolizione degli edificati, ricostruzioni, realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a servizio di
tali edificati e realizzazione di opere infrastrutturali che attraversano le aree in questione.
N. 3505-2/2010
Capodistria, 14 giugno 2012
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

2089.

Odlok o porabi koncesijske dajatve
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
v Mestni občini Koper

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS,
št. 90/05, 67/06 in 39/08)

RAZGLAŠAM
ODLOK
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Koper
Št. 341-1/2012
Koper, dne 15. junij 2012
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
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 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave
št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in
39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 14. junija 2012 sprejel

ODLOK
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Koper
1. člen
Ta odlok določa namene in način porabe denarnih sredstev, ki jih Mestna občina Koper prejme kot del koncesijske
dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (v nadaljnjem
besedilu: sredstva).
2. člen
Sredstva se namensko porabijo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, in sicer za:
1. Biomeliorativne ukrepe, kot so:
– vzdrževanje pasišč s košnjo (ročna in strojna košnja),
vzdrževanje grmišč, vzdrževanje remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, izdelava
in vzdrževanje večjega vodnega vira, sadnja in vzdrževanje
plodonosnega drevja in grmovja,
– spravilo sena z odvozom, priprava pasišč za divjad,
– postavitev in vzdrževanje gnezdnic, solnic in umetnih
dupel.
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2. Biotehnične ukrepe, kot so:
– obdelovanje krmnih in pridelovalnih njiv.
3. Tehnične ukrepe, kot so:
– nabava preventivnih zaščitnih sredstev pri opravljanju
kmetijskih del, zlasti naprav za preprečitev in omejevanje izgub
divjadi na leglih in gnezdih,
– nabava in postavitev prometnih znakov »divjad na cesti« in preventivnih silhuet divjadi.
4. Izobraževalne in promocijske ukrepe, kot so:
– promocijske in izobraževalne aktivnosti v zvezi z živalskim svetom in živalskim okoljem (učne poti, razstave, brošure,
srečanja in podobno).
5. Druge ukrepe varstva okolja in narave.
3. člen
Upravičenci do sredstev po tem odloku so lovske družine – koncesionarji, ki imajo podpisano koncesijsko pogodbo
za trajnostno gopodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji za
lovišče, ki leži na območju Mestne občine Koper.
4. člen
Sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi javnega
razpisa za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja
z divjadjo.
Vsebino javnega razpisa in obseg razpisanih sredstev
določi s sklepom župan.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 341-1/2012
Koper, dne14. junija 2012
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di
Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)

PROMULGO
IL DECRETO
sull’utilizzo del ricavato delle tasse di
concessione riferite alla gestione sostenibile
della selvaggina nel Comune città di Capodistria
N. 341-1/2012
Capodistria, 15 giugno 2012
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visto l’articolo 29, comma 6, della Legge sulla selvaggina e
sulla caccia (Gazzetta ufficiale della RS, n. 16/04, 120/06 – sentenza della CC e 17/08) ed in virtù dell’articolo 27 dello Statuto
del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale., n. 40/00,
30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e
39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria,
nella seduta del 14 giugno 2012, ha accolto il seguente

DECRETO
sull’utilizzo del ricavato delle tasse di
concessione riferite alla gestione sostenibile
della selvaggina nel Comune città di Capodistria
Articolo 1
Il presente decreto definisce gli scopi e le modalità di utilizzo di parte dei fondi ricavati dal Comune città di Capodistria

Uradni list Republike Slovenije
dalla tassa riferita alla gestione sostenibile della selvaggina
(nel seguito: fondi).
Articolo 2
I fondi sono destinati alla gestione sostenibile della selvaggina, ovvero a:
1. Interventi di miglioramento biologico del suolo, tra cui:
– manutenzione dei pascoli tramite la falciatura (falciatura
manuale e meccanica), manutenzione degli arbusti, manutenzione delle rimesse per selvaggina di piccola taglia, manutenzione dei margini dei boschi, creazione e manutenzione
delle pozze, creazione e manutenzione dei corsi d’acqua di
maggior portata, piantagione e manutenzione di alberi fruttiferi
e cespugli,
– raccolta del fieno, preparazione dei pascoli per la selvaggina,
– sistemazione e manutenzione dei siti di nidificazione,
dei siti per il sale e dei fori artificiali all’interno dei tronchi
2. Interventi biotecnici, tra cui:
– coltivazione di colture foraggere e campi
3. Interventi tecnici, tra cui:
– acquisto di mezzi di protezione e prevenzione da utilizzare durante lo svolgimento di lavori agricoli, compresi gli impianti capaci di prevenire e ridurre la morte di nidiate e covate,
– acquisto e posizionamento della segnaletica stradale
“Passaggio di selvaggina” e sagome raffiguranti selvaggina.
4. Interventi istruttivi e promozionali, tra cui:
– attività istruttive e promozionali relative al mondo animale e all’ambiente animale (sentieri, mostre, opuscoli, incontri
e simili)
5. Altri interventi dediti alla tutela dell’ambiente e della
natura.
Articolo 3
I beneficiari dei fondi di cui al presente decreto sono le
associazioni dei cacciatori – i concessionari aventi un contratto
di concessione per la gestione sostenibile della selvaggina
nella Repubblica di Slovenia per un terreno di caccia, situato
all’interno del Comune città di Capodistria.
Articolo 4
I fondi vengono assegnati ai beneficiari sulla base di un
bando di concorso pubblico per il cofinanziamento delle attività
di gestione sostenibile della selvaggina.
Il contenuto del bando di concorso pubblico, come pure
la capienza dei fondi messi a disposizione, sono stabiliti dal
sindaco tramite un’apposita delibera.
Articolo 5
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 341-1/2012
Capodistria, 14 giugno 2012
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

2090.

Odlok o dopolnitvah Odloka o začasnih
ukrepih za zavarovanje urejanja prostora
za ureditvena območja za poselitev, ki so
namenjena centralnim dejavnostim (območja
planskih celot KC-42, KC-45, KC-41, KC-41/1,
KC-41/2, KC-46, KC-53, KC-52, KC-50,KC-48,
KC-49, KC-51, KC-42/1, KC-49, KC-55,KC-54,
KC-56)

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003, ter Uradni list RS,
št. 90/05, 67/06 in 39/08)

Uradni list Republike Slovenije
RAZGLAŠAM
ODLOK
o dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za
zavarovanje urejanja prostora za ureditvena
območja za poselitev, ki so namenjena
centralnim dejavnostim (območja planskih celot
KC-42, KC-45, KC-41, KC-41/1, KC-41/2, KC-46,
KC-53, KC-52, KC-50,KC-48, KC-49, KC-51,
KC-42/1, KC-49, KC-55,KC-54, KC-56)
Št. 3503-1/2011
Koper, dne 15. junija 2012
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi prvega odstavka 81. člena in tretjega odstavka
82. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02
in 8/03) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/2003, ter Uradni list RS, št. 90/05,
67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji
dne 14. junija 2012 sprejel

ODLOK
o dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih
za zavarovanje urejanja prostora za ureditvena
območja za poselitev, ki so namenjena
centralnim dejavnostim (območja planskih celot
KC-42, KC-45, KC-41, KC-41/1, KC-41/2, KC-46,
KC-53, KC-52, KC-50,KC-48, KC-49, KC-51,
KC-42/1, KC-49, KC-55,KC-54, KC-56)
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo dopolnitve Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za območja
ureditvena območja za poselitev, ki so namenjena centralnim
dejavnostim (območja planskih celot KC-42, KC-45, KC-41,
KC-41/1, KC-41/2, KC-46, KC-53, KC-52, KC-50,KC-48, KC49, KC-51, KC-42/1, KC-49, KC-55,KC-54, KC-56) (Uradni list,
RS, št. 76/11).

glasi:

2. člen
Na koncu besedila 4. člena se doda nov odstavek, ki se

»Ne glede na določila tega člena je v »območju začasnih
ukrepov«, dovoljena gradnja nestanovanjskih stavb iz razreda
12303 v območju planske celote KC-52 ob upoštevanju:
1. zagotovitve skladnosti z Dolgoročnim planom občine
Koper (Uradne objave, št. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94,
14/95, 11/98) in Družbeni plan občine Koper (Uradne objave,
št. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98) in Odlokom o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave,
št. 16/99 in 33/01) in Odloka o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne
občine Koper (Uradni list RS, št. 96/04, 97/04),
2. zagotovitve skladnosti z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/1991, Uradni list RS, št. 16/07 – obvezna razlaga, 39/07 – obvezna razlaga,
65/10 – spremembe in dopolnitve, 14/11 – obvezna razlaga) in
3. pozitivnega soglasja občinskega organa pristojnega
za urejanje okolja in prostora, ki je izdano za lokacije določene
skladno s strokovnimi podlagami MOK.
Za pridobitev soglasja je potrebno izdelati:
– prometno študijo, s katero bodo preverjeni učinki na prometne tokove, pretočnost in obremenjenost cest ter prometno
varnost lokacije in
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– strokovno oceno vplivov na okolje glede sprejemljivosti
posega.«
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3503-1/2011
Koper, dne 14. junija 2012
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di
Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)

PROMULGO
IL DECRETO
sulle integrazioni al decreto sui provvedimenti
provvisori di istituzione del vincolo di tutela,
finalizzati alla sistemazione territoriale della
zona di insediamento destinata ai servizi (ambiti
territoriali nei comparti di piano KC-42, KC-45,
KC-41, KC-41/1, KC-41/2, KC-46, KC-53, KC-52,
KC-50, KC-48, KC-49, KC-51, KC-42/1, KC-49,
KC-55, KC-54, KC-56)
N. 3503-1/2011
Capodistria, 15 giugno 2012
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Per effetto dell’articolo 81, comma 1, e dell’articolo 82,
comma 3, della Legge sulla sistemazione del territorio (Gazzetta ufficiale della RS, n. 110/2 e 8/03) e visto l’articolo 27 dello
Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale., n.
40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06
e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria,
nella seduta del 14 giugno 2012, ha accolto il seguente

DECRETO
sulle integrazioni al decreto sui provvedimenti
provvisori di istituzione del vincolo di tutela,
finalizzati alla sistemazione territoriale della
zona di insediamento destinata ai servizi (ambiti
territoriali nei comparti di piano KC-42, KC-45,
KC-41, KC-41/1, KC-41/2, KC-46, KC-53, KC-52,
KC-50, KC-48, KC-49, KC-51, KC-42/1, KC-49,
KC-55, KC-54, KC-56)
Articolo 1
Col presente decreto si accolgono le integrazioni al decreto sui provvedimenti provvisori di istituzione del vincolo di
tutela, finalizzati alla sistemazione territoriale della zona di insediamento destinata ai servizi (ambiti territoriali nei comparti di
piano KC-42, KC-45, KC-41, KC-41/1, KC-41/2, KC-46, KC-53,
KC-52, KC-50, KC-48, KC-49, KC-51, KC-42/1, KC-49, KC-55,
KC-54, KC-56).
Articolo 2
Alla fine del testo dell'articolo 4, si aggiunge un nuovo
comma che recita:
“A prescindere dalle disposizioni del presente articolo,
nell’”area interessata dai provvedimenti provvisori” è ammessa
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la costruzione di edificati non residenziali appartenenti alla categoria 12303 all’interno del comparto di piano KC-52, purché:
1. si garantisca la conformità al Piano a lungo termine del
Comune di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 25/86, 10/88,
9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98), al Piano sociale del
Comune di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 36/86, 11/92,
4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98), al Decreto sulle modifiche ed
integrazioni agli elementi territoriale del piano a lungo e a medio termine del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale,
n. 16/99 e 33/01) ed al Decreto sulle modifiche ed integrazioni
agli elementi territoriali del piano a lungo termine e del piano
sociale del Comune città di Capodistria (Gazzetta ufficiale della
RS, n. 96/04, 97/04),
2. si garantisca la conformità al Decreto sulle norme tecniche di attuazione per gli interventi sul territorio nella zona del
centro storico di Capodistria con la relativa zona di influenza
(Bollettino ufficiale, n. 29/1991, Gazzetta ufficiale della RS,
št. 16/2007- interpretazione autentica, 39/2007- interpretazione
autentica, 65/2010- modifiche ed integrazioni, 14/2011- interpretazione autentica) e
3. si rispetti l’autorizzazione rilasciata dall’organo comunale preposto alla sistemazione dell’ambiente e del territorio,
riferita alle zone definite in armonia con le basi tecniche del
CCC.
Per acquisire tale autorizzazione è necessario realizzare:
– uno studio della viabilità con cui si verifica l’influsso sui
flussi di traffico, sulla scorrevolezza, sulla congestione stradale
e sulla sicurezza stradale della zona e
– una valutazione tecnica sull’impatto ambientale in merito all’accettabilità dell’intervento.”
Articolo 3.
(entrata in vigore)
Il presente decreto entra il vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica di Slovenia.
N. 3503-1/2011
Capodistria, 14 giugno 2012
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

2091.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003, ter Uradni list RS,
št. 90/05, 67/06 in 39/08)

RAZGLAŠAM
SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
Št. 478-22/2011
Koper, dne 15. junija 2012
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08,
79/09, 51/10 in 40/2012 – ZUJF), 27. in 127. člena Statuta
Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03,

Uradni list Republike Slovenije
in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 38/08) ter na podlagi
23. člena Zakona o graditvi objektov (102/04 – ZGO-1-UPB1,
14/05 – popr., 92/05, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US, 93/05,
120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 62/10 –
popr. in 20/11 – Odl. US) je Občinski svet Mestne občine Koper
na seji dne 14. junija 2012 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
I.
Nepremičnini s parc. št. 2716/2, k.o. Dekani, nepremičninam s parc. št. 139, 963/1, k.o. Koper, nepremičnini s parc.
št. 2791/2, k.o. Koštabona, nepremičnini s parc. št. 7216/9, k.o.
Movraž, nepremičninam s parc. št. 862/1, 1364/54, k.o. Oltra,
nepremičnini s parc. št. 85/1, k.o. Pregara, nepremičninam s
parc. št. 60/6, 60/7, 60/10, 60/11, 247/14, k.o. Semedela, ter
nepremičnini s parc. št. 498/11, k.o. Zazid, se odvzame status
javnega dobra lokalnega pomena.
II.
Navedene nepremičnine izgubijo status javnega dobra z
ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska
uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu
zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se izbriše zaznamba o javnem dobru lokalnega pomena.
III.
Ta sklep velja takoj.
Št. 478-22/2011
Koper, dne 14. junija 2012
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di
Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)

PROMULGO
LA DELIBERA
sulla dismissione dello status di bene pubblico
edificato di rilevanza locale
N. 478-22/2011
Capodistria, 15 giugno 2012
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visti gli articoli 29 e 51 della Legge sull’autonomia locale (G.U. della RS, n. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – Sentenza
della CC, 76/08, 79/09, 51/10 e 40/2012 – ZUJF), per effetto
degli articoli 27 e 127 dello Statuto del Comune città di Capodistria (B.U., n. 40/00, 30/01, 29/03 e G.U. della RS, n.
90/05, 67/06 e 38/08) ed in virtù dell’articolo 23 della Legge
sulla costruzione dei fabbricati (G.U. della RS, n. 102/04 –
ZGO-1-UPB1, 14/05 – rettifica, 92/05, 93/05 – ZVMS, 111/05
– sentenza della CC, 93/05, 120/06 – sentenza della CC,
126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 62/10 – rettifica e 20/11 –
sentenza della CC), il Consiglio comunale del Comune città
di Capodistria, nella seduta del 14 giugno 2012, ha accolto
la seguente

Uradni list Republike Slovenije
DELIBERA
sulla dismissione dello status di bene pubblico
edificato di rilevanza locale
I
Si procede alla dismissione dello status di bene pubblico
edificato di rilevanza locale che interessa il bene immobile
insistente sulla particella catastale n. 2716/2 c.c. di Dekani, i
beni immobili insistenti sulle particelle catastali n. 139, 963/1
c.c. di Capodistria, il bene immobile insistente sulla particella
catastale n. 2791/2 c.c. di Koštabona, il bene immobile insistente sulla particella catastale n. 7216/9 c.c. di Movraž, i beni immobili insistenti sulle particelle catastali n. 862/1, 1364/54 c.c.
di Oltra, il bene immobile insistente sulla particella catastale n.
85/1 c.c. di Pregara, i beni immobili insistenti sulle particelle
catastali n. 60/6, 60/7, 60/10, 60/11, 247/14 c.c. di Semedella
e il bene immobile insistente sulla particella catastale n. 498/11
c.c. di Zazid.
II
Gli immobili sopra indicati perdono lo status di bene
pubblico edificato di rilevanza locale in base ad una decisione
ricognitiva, rilasciata d’ufficio dall’amministrazione comunale.
Divenuta esecutiva, tale decisione è trasmessa al competente
tribunale ove si tiene il registro fondiario ai fini di cancellazione
dell’annotazione riguardante il bene pubblico edificato di rilevanza locale.
III
La presente delibera ha effetto immediato.
N. 478-22/2011
Capodistria, 14 giugno 2012
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

Št.

1
I.
70

71

72

73
74

II.
40

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Kostanjevica na Krki za leto 2012

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/0715, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09,
14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: I-I-176/0810), šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11, ZJF – UPB4) ter 16. in 106. člena
Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07,
40/07 – popr.) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na
13. redni seji dne 19. 6. 2012 sprejel

41

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine
Kostanjevica na Krki za leto 2012

43

I. SPLOŠNA DOLOČBA

III.
B.

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za
leto 2012 (Uradni list RS, št. 107/11) se 2. člen spremeni tako,
da glasi:
»Splošni del rebalansa proračuna Občine Kostanjevica
na Krki za leto 2012 na ravni podskupin kontov se določa v
naslednjih zneskih:
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BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Konto Naziv konta

KOSTANJEVICA NA KRKI
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IV.

2
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+404+409)
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi nepridobitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso PU
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. – II.)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751)
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
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v EUR
Rebalans
za leto
2012
3
2.729.551
2.058.496
1.836.921
1.623.798
144.250
68.773
100
221.575
33.515
1.550
1.490
1.220
183.800
127.135
500
126.635
2.000
2.000
541.920
525.029
16.891
3.073.795
763.980
114.957
19.393
611.630
7.000
11.000
915.169
9.000
535.482
72.305
298.382
1.329.134
1.329.134
65.512
40.254
25.258
–344.244

0
0
0
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DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. – V.)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
500 Domače zadolževanje
ODPLAČILA DOLGA (550)
550 Odplačila domačega dolga
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
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-

– postopke in pogoje za poseganje v občinske ceste in
zagotavljanje njihovega varstva;
– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami ter
sankcioniranje kršitev tega odloka;
– druga vprašanja v zvezi z upravljanjem občinskih cest.

0

(gradnja in vzdrževanje občinskih cest)

–
300.000
–
10.000
–54.244
290.000
344.244
72.658
«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-23/2011-38
Kostanjevica na Krki, dne 19. junija 2012
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

2. člen
Občinske ceste na območju Občine Litija se načrtujejo,
projektirajo, gradijo in vzdržujejo na način in pod pogoji, ki jih
določajo predpisi, ki urejajo ceste, predpisi ki urejajo varstvo
okolja, prostorsko načrtovanje in gradnjo objektov, ter tiste
tehnične smernice, katerih uporaba je obvezna.
3. člen
(pristojni organ)
Pristojni organ za izvajanje tega odloka, če ni z odlokom,
zakonom ali drugim splošnim aktom drugače določeno, je organ občinske uprave, stvarno pristojen za gospodarske javne
službe (v nadaljevanju: občinski upravni organ za ceste).
4. člen
(smiselna uporaba zakona)
Vsa vprašanja, ki se nanašajo na občinske ceste in
niso neposredno urejena s tem odlokom, se rešujejo ob
smiselni uporabi zakona, ki ureja ceste in na njem temelječih
predpisih.
II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA
5. člen
(občinske ceste)

LITIJA
2093.

Odlok o občinskih cestah v Občini Litija

Na podlagi 16. člena Zakona o cestah (Uradni list RS,
št. 109/10), 149. člena Zakon o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 39/06 – UPB, 49/06 – ZMetD, 33/07 – ZPNačrt, 57/08
– ZFO-1A, 70/80 in 108/09), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in
40/12 – ZUJF), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 –
ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 2. člena Odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Litija (Uradni list RS, št. 6/96), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB) ter
16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06,
139/06 in 12/11) je Občinski svet Občine Litija na 13. seji dne
13. 6. 2012 sprejel

ODLOK
o občinskih cestah v Občini Litija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Litija in postopek
njihove kategorizacije;
– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih
cest ter prometa na njih;
– način izvajanja rednega vzdrževanja občinskih cest
kot obvezne gospodarske javne službe ter določitev njihovih
izvajalcev;

Občinska cesta je javna cesta, namenjena povezovanju
naselij v občini s povezovanjem naselij v sosednjih občinah,
povezovanju naselij, delov naselij, naravnih in kulturnih znamenitosti in objektov v občini.
6. člen
(uporaba občinskih cest)
(1) Občinske ceste se lahko uporabljajo le za cestni promet, za druge namene pa samo v primerih ter na način in pod
pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne ceste.
(2) Uporaba občinske ceste, s katero se zasede cestišče
z namenom oviranja ali preprečevanja prometa na njej, je
prepovedano.
(3) Globe za ravnanje v nasprotju s tem členom so predpisane z zakonom, ki ureja ceste.
7. člen
(kategorije občinskih cest)
(1) Glede na pomen za promet in povezovalne funkcije
v prostoru se občinske ceste kategorizirajo na lokalne ceste,
javne poti ter občinske kolesarske poti.
(2) Lokalne ceste se v skladu z merili za kategorizacijo
javnih cest lahko razvrstijo v podkategorije, in sicer: zbirne
ceste, mestne ceste in krajevne ceste.
(3) Kategorizirana občinska cesta je dovoljena za ves
promet, če ni s prometno signalizacijo določeno drugače.
8. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)
(1) Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet
Občine Litija z odlokom na predlog župana.
(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za ceste po
postopku, določenem v predpisu o merilih za kategorizacijo
javnih cest.
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9. člen

13. člen

(spremembe in dopolnitve kategorizacije občinskih cest)

(pridobitev nepremičnin za gradnjo občinske ceste)

(1) Spremembe in dopolnitve kategorizacije občinskih
cest se določijo po postopku iz 8. člena tega odloka.
(2) Spremembe in dopolnitve kategorizacije občinskih
cest lahko predlagajo ožji deli občine ter pravne in fizične
osebe. Predlogi morajo biti usklajeni z merili o kategorizaciji
javnih cest.
(3) O predlogu za prenos občinske ceste med državne
ceste odloči Občinski svet Občine Litija na predlog župana.
(4) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike
Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, ima
kategorijo, določeno v tem sklepu.
(5) Spremembe in dopolnitve kategorizacije občinskih
cest se praviloma opravijo enkrat letno oziroma kolikor je to
potrebno glede na dejanske okoliščine in se upoštevajo v planu
razvoja in vzdrževanja občinskih cest za naslednje leto.

(1) Zaradi gradnje ali rekonstrukcije občinske ceste se
lahko v skladu z zakonom na zahtevo investitorja lastninska
pravica na nepremičnini odvzame ali obremeni.
(2) Če obstoječa občinska cesta poteka po nepremičninah, ki so v lasti drugih oseb, se lahko lastninska pravica
odvzame ali omeji proti odškodnini ali nadomestilu v naravi v
posebnem postopku razlastitve, določenem v zakonu, ki ureja
ceste.

10. člen
(opustitev občinske ceste)
(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se
zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.
(2) Opuščena občinska cesta ali njen del se lahko uporabi za parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v
prometu.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko
občinska cesta ali njen del, ki se opusti kot občinska cesta, prenese med nekategorizirane ceste. Z njimi se lahko razpolaga v
skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem
občine.
(4) O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali
njenega dela, o morebitni ukinitvi statusa javnega dobra ter
o njenem prenosu med nekategorizirane ceste, ali odsvojitvi
odloči Občinski svet Občine Litija na predlog župana.
11. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)
(1) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občinske ceste, če izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 8. člena
tega odloka.
(2) Določba prejšnjega odstavka tega člena ne velja za
prenos gozdnih cest med občinske ceste. Prenos gozdnih cest
se ureja po predpisih o gozdovih in ne velja za nekategorizirano
cesto, ki jo lastnik uporablja izključno za lastne potrebe.
(3) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste
odloči Občinski svet Občine Litija na predlog župana, njena
kategorizacija pa se opravi po postopku iz 8. člena tega odloka.
III. GRADITEV OBČINSKIH CEST
12. člen
(projektiranje občinskih cest)
(1) Pravila za projektiranje občinskih cest so določena s
predpisi o projektiranju cest in njihovih elementov. Projektiranje občinskih cest je potrebno izvesti tako, da se zagotavlja
prometna varnost ter da se gradnja in vzdrževanje izvedeta
čimbolj ekonomično.
(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo
občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske
ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter dostopov do
objektov in zemljišč ob cesti (priključki) ter predvidijo površine
zunaj vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in
druge prometne površine, površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje cest in za
nadzor cestnega prometa.
(3) Občinske ceste morajo biti projektirane in zgrajene
tako, da je omogočeno neovirano gibanje funkcionalno oviranih
oseb.

14. člen
(vračilo razlaščenih nepremičnin)
(1) Če se razlaščene nepremičnine iz 13. člena tega
odloka v rokih, določenih v odločbi o razlastitvi, ne pričnejo
uporabljati za namene razlastitve, lahko razlaščenec zahteva
vrnitev razlaščenih nepremičnin ali pravic v skladu z zakonom.
(2) Če je bila med investitorjem in lastnikom nepremičnine
sklenjena kupoprodajna pogodba namesto razlastitve, lahko
prejšnji lastnik v primeru, če se nepremičnina v zakonsko
določenem roku po sklenitvi pogodbe ne prične uporabljati
za namene gradnje, zahteva od investitorja, da se pogodba o
odkupu te nepremičnine razdre in da investitor prenese lastninsko pravico na prejšnjega lastnika. Prejšnji lastnik pa je dolžan
investitorju vrniti kupnino.
15. člen
(gradnja avtobusnih postajališč in obračališč)
(1) Avtobusna postajališča in obračališča za avtobuse na
občinskih cestah morajo biti zunaj vozišča.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je dolžan
občinski upravni organ za ceste za vzpostavitev avtobusnega
postajališča na vozišču pridobiti strokovno mnenje komisije, ki
jo sestavljajo predstavnik upravljavca občinske ceste, policije,
občinski inšpektor in vzdrževalec občinskih cest, katero imenuje župan.
(3) Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste
določi predloge za gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč
in obračališč občinski upravni organ za ceste, ob upoštevanju
predlogov javnih prevoznikov in po pridobitvi mnenja sveta
ožjega dela občine, na območju katere je predvidena gradnja
ali rekonstrukcija.
16. člen
(druge določbe v zvezi z gradnjo občinskih cest)
(1) Za gradnjo občinskih cest se smiselno uporabljajo
določbe zakona, ki urejajo:
– križanja občinskih cest in železniških prog;
– razmejitev obveznosti med upravljavcem občinskih cest
in upravljavci vodotokov;
– obveznost usklajenega projektiranja in gradnje gospodarske javne infrastrukture.
(2) Pri gradnji občinskih cest ima občinski upravni organ
za ceste v zvezi z zadevami iz prvega odstavka tega člena
enake pristojnosti kot Direkcija za ceste, ki je pristojna za
državne ceste.
17. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
(1) Občinski upravni organ za ceste mora v fazi načrtovanja gradnje ali rekonstrukcije občinske ceste obvestiti upravljavce druge gospodarske javne infrastrukture v cestnem telesu ali
ob njem najmanj 90 dni pred začetkom del, da ti lahko svoja
dela uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.
(2) Občinski upravni organ za ceste mora dati upravljavcu
druge gospodarske javne infrastrukture iz prejšnjega odstavka
na razpolago podatke, potrebne za uskladitev del.
(3) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za upravljavce gospodarske javne infrastrukture v cestnem telesu ali ob
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njem, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte
in naprave v občinski cesti.
IV. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST
18. člen
(upravljavec občinskih cest)
Z občinskimi cestami na območju Občine Litija upravlja
občinska uprava Občine Litija (v nadaljevanju: upravljavec
občinske ceste).
19. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)
Upravljavec občinske ceste opravlja strokovno tehnične,
razvojne, organizacijske in upravne naloge za gradnjo, vzdrževanje in varstvo občinskih cest in kolesarskih povezav. Te
naloge obsegajo:
– naloge rednega vzdrževanja občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad prometno ureditvijo vseh občinskih
cest;
– naloge upravljanja, vodenja in nadzora prometa;
– izvajanje postopkov javnega naročanja za izvajanje
gradnje, investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v
javno korist na občinskih cestah;
– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
– vodenje evidenc o občinskih cestah;
– izdajanje dovoljenj in soglasij in vodenje drugih upravnih
postopkov, določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in za
varovanje prometa na njih;
– druge naloge, določene z zakonom ali drugim predpisom.
20. člen
(financiranje upravljanja občinskih cest)
Sredstva za upravljanje občinskih cest se zagotavljajo v
proračunu Občine Litija.
V. REDNO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
21. člen
(redno vzdrževanje občinskih cest)
(1) Redno vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki obsega vzdrževalna dela za ohranjanje
občinskih cest v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost
občinskih cest, nadzor nad stanjem občinskih cest in cestnega
sveta, vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih
nesrečah (v nadaljnjem besedilu: redno vzdrževanje občinskih
cest).
(2) Naloge, obveznosti in način vzdrževanja cest določajo
predpisi, ki urejajo vzdrževalna dela na občinskih cestah.
(3) Izvajalec je dolžan nemudoma odpraviti vzroke, zaradi
katerih je oviran ali ogrožen promet ali zaradi katerih lahko pride do hujših poškodb ceste in večje škode, kolikor to ni mogoče
pa je dolžan označiti ovire in zavarovati promet s predpisano
prometno signalizacijo, izvesti nujne ukrepe za zavarovanje
ceste ter čim prej vzpostaviti prevoznost ceste.
(4) Redno vzdrževanje občinskih cest opravlja izvajalec
te gospodarske javne službe.
(5) Izvajalec gospodarske javne službe mora v primeru
stavke svojih delavcev zagotoviti vzdrževanje občinskih cest
v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi ki urejajo ceste.
22. člen
(program rednega vzdrževanja občinskih cest)
(1) Program vzdrževanja občinskih cest, s katerim se
določijo prednostne naloge vzdrževanja občinskih cest, viri
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sredstev za njihovo uresničevanje ter letna dinamika njihovega
vzdrževanja, sprejme župan.
(2) Izvajalec je dolžan vsako leto pripraviti predlog letnega
programa vzdrževanja občinskih cest za prihodnje leto in ga
skupaj z devetmesečnim poročilom o poslovanju in izvajanju
gospodarske javne službe, v roku 15 dni po sprejemu proračuna za posamezno leto predložiti občinskemu upravnemu
organu za ceste.
(3) Izvajalec je dolžan najkasneje do 28. 2. vsakega tekočega leta občinskemu upravnemu organu za ceste predložiti
poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe v
preteklem letu.
23. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)
(1) Kategorizirane občinske ceste se morajo redno vzdrževati tako, da ob upoštevanju njihovega pomena za povezovanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja, predpisov, ki urejajo ceste, omogočajo varno odvijanje prometa.
(2) Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe je odgovoren izvajalec javne službe.
24. člen
(izvajalci javne službe)
(1) Izvajalec gospodarske javne službe iz 21. člena tega
odloka je fizična ali pravna oseba, ki si pridobi pravico za
vzdrževanje občinskih cest (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko župan sprejem odločitev, da redno vzdrževanje občinskih
cest ali dela teh cest zagotavljajo na svojem območju ožji deli
občine. Za stanje občinskih cest je Občina Litija subsidiarno
odgovorna.
25. člen
(financiranje javne službe)
Javna služba iz 21. člena tega odloka se financira iz
proračuna občine.
26. člen
(stanje občinskih cest ter prometne signalizacije
in prometne opreme)
(1) Občinske ceste morajo biti vzdrževane tako, da jih
lahko ob upoštevanju prometnih pravil in vremenskih pogojev
za odvijanje prometa varno uporabljajo vsi uporabniki cest, ki
so jim namenjene.
(2) Prometna signalizacija in prometna oprema občinskih
cest mora biti postavljena in označena skladno s predpisi, ki
urejajo ceste, in tako, da je dobro vidna. Biti mora redno vzdrževana in ob vsakem uničenju, poškodovanju ali odstranitvi
zamenjana, nadomeščena ali ponovno označena.
(3) Globe za ravnanje v nasprotju s tem členom so predpisane z zakonom, ki ureja ceste.
27. člen
(prometna signalizacija in prometna oprema)
(1) Občinske ceste in nekategorizirane ceste, ki se uporabljajo za javni cestni promet, morajo biti opremljene s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo, ki udeležence
cestnega prometa opozarja na nevarnost na cesti ali delu
ceste, jim naznanja omejitve, prepovedi in obveznosti, jim daje
potrebna obvestila za varen in neoviran promet ter jih vodi v
prometu.
(2) Prometna signalizacija in prometna oprema morata
ustrezati odrejeni prometni ureditvi in prometno tehničnim ter
prometno varnostnim razmeram na cesti oziroma delu ceste.
(3) Prometna signalizacija in prometna oprema morata
biti postavljeni tako, da omogočata v primeru prometnih in
drugih nesreč ter izrednih dogodkov pravočasno obveščanje
in preusmerjanje udeležencev cestnega prometa na drugo
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državno, občinsko ali nekategorizirano cesto, ki se uporablja
za javni cestni promet.
(4) Prehodi za pešce na cestah morajo biti ponoči ustre
zno osvetljeni in, razen na križiščih, označeni s predpisanimi
prometnimi znaki.
(5) S prometno signalizacijo in prometno opremo morajo
biti označene tudi nevarnosti, zlasti tiste, ki nastanejo zaradi
onesposobitve ceste ali okvare vozila, ter začasne obveznosti,
omejitve ali prepovedi v prometu.
(6) Prometno signalizacijo in prometno opremo iz prejšnjega
odstavka je treba odstraniti, ko preneha vzrok, zaradi katerega sta
bili postavljeni, oziroma ju prekriti za čas, ko nista potrebni.
(7) Prometno signalizacijo in prometno opremo v okviru
del rednega vzdrževanja postavlja in odstranjuje izvajalec re
dnega vzdrževanja ceste. Ne glede na prejšnji stavek lahko na
odsekih cest, na katerih se izvajajo investicijska vzdrževalna
dela in vzdrževalna dela v javno korist, prometno signalizacijo
in prometno opremo postavlja in odstranjuje izvajalec teh del.
(8) Ne glede na določbo sedmega odstavka tega člena
smejo prometno signalizacijo in prometno opremo za kratko
trajno ustavitev prometa pri opravljanju izrednega prevoza,
pod pogoji dovoljenja za izredni prevoz, postaviti in odstraniti
izvajalci izrednega prevoza.
(9) Izvajalci izrednega prevoza in delavci organov iz prej
šnjega odstavka s postavitvijo oziroma odstranitvijo prometne
signalizacije in prometne opreme prevzemajo odgovornost za
pravilnost njihove postavitve oziroma odstranitve.
(10) Ne glede na določbo sedmega odstavka tega člena
smejo prometno signalizacijo in prometno opremo za označitev
kraja, na katerem se opravlja nadzor prometa, za označitev in
zavarovanje kraja prometne in druge nesreče ter za prikazo
vanje drugih nujnih obvestil udeležencem prometa postaviti in
odstraniti policisti, za označitev in zavarovanje kraja prometne
in druge nesreče ter izrednega dogodka na oziroma ob javni
cesti pa tudi gasilci.
(11) Globe za ravnanje v nasprotju s tem členom so predpisane z zakonom, ki ureja ceste.
28. člen
(naprave in ukrepi za umirjanje prometa)
(1) Naprave za umirjanje prometa so fizične, svetlobne ali
druge naprave in ovire, s katerimi se udeležencem v cestnem
prometu fizično onemogoči vožnja s hitrostjo, višjo od predpisane s prometnim pravilom ali odrejene s prometnim znakom, ali
se jih opozori na omejitev hitrosti na nevarnem odseku ceste.
(2) Ukrepi za umirjanje prometa so tehnične rešitve na cestnem omrežju in na vozišču ter oblikovanje prometnih površin.
(3) Naprave in ukrepe za umirjanje prometa je dovoljeno
izvesti le na delih cest skozi naselja, kjer z rešitvami in ukrepi
v skladu s predpisi o projektiranju cest ni mogoče zagotoviti
želene hitrosti vozil.
(4) Ovire iz prvega in drugega odstavka tega člena morajo
biti označene s predpisano prometno signalizacijo in prometno
opremo.
(5) Ne glede na razloge iz tretjega odstavka tega člena
je obvezna postavitev naprav oziroma izvedba ukrepov za
umirjanje prometa pred vzgojno varstvenimi in izobraževalnimi
ustanovami ter drugimi objekti, ob katerih je zaradi specifične
populacijske strukture udeležencev zahtevano zmanjšanje do
voljene hitrosti v naselju.
29. člen
(vzdrževanje prometnih površin ter objektov
in naprav v naseljih)
(1) V območju meje naselja, občine vzdržujejo prometne
površine, objekte in naprave na, ob ali nad voziščem državne
ceste, ki so v funkciji javnih površin naselja:
– odstavne pasove, odstavne niše, parkirne površine,
avtobusna postajališča in podobne prometne površine, namenjene odvijanju prometa v naselju;
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– podhode in nadhode za pešce ali kolesarje;
– cestno razsvetljavo, semaforje ter drugo prometno signalizacijo z zunanjo ali notranjo osvetlitvijo s pripadajočim
napajanjem, vključno z oskrbo z električno energijo;
– kolesarske steze in pločnike;
– zelene površine in urbano opremo v območju cestnega
sveta.
(2) Občine krijejo sorazmeren del stroškov za vzdrževanje
državne ceste skozi naselja, če je ta zaradi potreb odvijanja
prometa v naselju zgrajena s širšim voziščem kot zunaj naselja.
30. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)
(1) Občinski upravni organ za ceste lahko zaradi zapore
občinske ceste začasno preusmeri promet na državno cesto.
(2) O preusmeritvi prometa z občinske ceste na državno
cesto, ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste,
mora občinski upravni organ za ceste predhodno pridobiti soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste.
31. člen
(čiščenje občinskih cest in izvajanje drugih javnih služb)
(1) Za zagotovitev neoviranega prometa vozil in pešcev
v prometnih konicah (od ponedeljka do petka, od 6. do 8. ure
in od 14. do 17. ure) lahko občinski upravni organ za ceste s
predhodnim obvestilom določi:
– območje najpomembnejših prometnih površin ter čas
oziroma obdobje dneva, v katerem ni dovoljeno opravljati njihovega čiščenja;
– obdobje dneva, v katerem se na določenih prometnih
površinah ne sme opravljati zbiranja komunalnih odpadkov, ki
bi oviralo promet, ter izvajanje drugih javnih služb;
– območja in/oziroma obdobja dneva omejitve dostave.
(2) Zaradi temeljitega čiščenja javnih cest lahko izvajalec
rednega vzdrževanja cest začasno prepove parkiranje motornih vozil na delu javne ceste, in sicer s predhodnim obvestilom.
VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST
32. člen
(omejitve uporabe občinske ceste)
(1) Če je občinska cesta ali njen del v takem stanju:
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet
posameznih vrst vozil,
– da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti ali
– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na
zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. posebne
razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra, poškodb ceste zaradi naravnih in drugih nesreč in podobno), lahko občinski upravni organ za ceste s sklepom začasno oziroma
najdalj za čas enega leta, do odprave vzroka, prepove ali omeji
promet vseh ali posameznih vrst vozil na tej cesti ali njenem
delu ali zmanjša dovoljeno skupno maso, osno obremenitev ali
dimenzije vozil, dokler so razlogi za takšen ukrep.
(2) Občinski upravni organ za ceste mora o ukrepih,
ki jih utemeljujejo razlogi iz prve ali druge alinee prejšnjega
odstavka, obvestiti policijo, občinskega inšpektorja, izvajalca
rednega vzdrževanja, ožji del občine na območju katerega so
predvideni ukrepi.
(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alinee prvega odstavka tega člena, lahko sprejme tudi izvajalec rednega
vzdrževanja ceste ali vodja intervencije ob naravnih in drugih
nesrečah. O teh ukrepih morata nemudoma obvestiti policijo,
občinskega inšpektorja in ožje dele občine na območju katere
so predvideni ukrepi. Izvajalec rednega vzdrževanja ceste ali
vodja intervencije morata ob naravnih in drugih nesrečah o teh
ukrepih obvestiti tudi občinski upravni organ za ceste.
(4) Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec
rednega vzdrževanja cest, ki ne sprejme ustreznih ukrepov in
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na predpisan način ne obvešča subjektov po tretjem odstavku
tega člena, odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja
ceste pa z globo 400 EUR.
33. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)
(1) Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob
občinski cesti, na občinsko cesto in promet na njej, je ob teh
cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.
(2) Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem
pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem občinskega
upravnega organa za ceste.
(3) Soglasje iz prejšnjega odstavka se izda, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi
prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza.
(4) Varovalni pas občinske ceste, ki se meri od zunanjega
roba cestišča, je na vsako stran občinske ceste širok:
– pri lokalni cesti 6 m,
– pri lokalni zbirni cesti 6 m,
– pri lokalni mestni ali krajevni cesti 6 m,
– pri javni poti 4 m,
– pri kolesarskih javnih poteh 2 m.
(5) V nobenem primeru pa ni dovoljeno saditi kakršnega
koli rastlinja, postavljati predmete in graditi objekte, ki vplivajo
na varnost cestnega objekta, s strani lastnika nepremičnine v
pas, ki se od roba cestišča nahaja 1,5 m.
(6) Izjemoma pa se v pas, ki se od roba cestišča nahaja
1,5 m, dovoljuje:
– postavljanje oziroma obnovitvena dela na podzemni gospodarski javni infrastrukturi in na njo spremljajočih priključkih,
– postavljanje oziroma obnavljanje javne razsvetljave,
– postavljanje oziroma obnavljanje objektov, ki so potrebni
za varno uporabo cestnega telesa,
– postavljanje oziroma obnavljanje podpornih konstrukcij
cestnega telesa, v primeru, da geomehanske razmere ne dopuščajo večjih odmikov od predlaganega,
– ter postavljanje prometne signalizacije, skladno z aktom, ki ureja prometno signalizacijo in prometno opremo na
javnih cestah.
(7) Določbe četrtega in petega odstavka tega člena se ne
uporabljajo za območja, ki so drugače urejena s prostorskimi akti.
(8) Globe za ravnanje v nasprotju s tem členom so predpisane z zakonom, ki ureja ceste.
34. člen
(gradnja gospodarske javne infrastrukture
v območju občinske ceste)
(1) Objekti in naprave gospodarske javne infrastrukture,
katerih investitor ni Občina Litija, se smejo napeljevati oziroma
postavljati v območju občinske ceste in njenega varovalnega
pasu le pod pogoji in na način, določenimi z dovoljenjem pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.
(2) Občinski upravni organ za ceste lahko zahteva od
lastnika oziroma upravljavca vodov in naprav, da jih preuredi ali
prestavi, kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste
in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preureditve vodov
in naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s
pogoji iz dovoljenja za njihovo napeljavo oziroma prestavitev.
(3) Pristojni občinski upravni organ za ceste lahko odkloni
izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega člena, če bi objekti
in naprave ogrožali občinsko cesto ali promet na njej, bistveno
oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste ali če bi vodi in naprave povzročili bistveno
podražitev morebitne rekonstrukcije te ceste.
(4) Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki brez dovoljenja ali v nasprotju z izdanim dovoljenjem
iz prvega odstavka tega člena zgradi gospodarsko javno infrastrukturo.
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(5) Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 400 EUR.
35. člen
(vzdrževalna dela na občinski cesti)
(1) Vzdrževalna in druga dela na obstoječi gospodarski
javni infrastrukturi na občinski cesti se lahko opravljajo le z
dovoljenjem občinskega upravnega organa za ceste.
(2) V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka
se določi način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.
(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno,
če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko
cesto, neposredno ogroženi varen promet oziroma življenje in
zdravje občanov ali v primeru, če bi lahko nastala večja gospodarska škoda. V tem primeru mora upravljavec naprav in
napeljav takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste. Upravljavec naprav in
napeljav mora po odstranitvi neposredne nevarnosti čim hitreje
odstraniti poškodbe na le-teh, vzpostaviti cesto v prvotno stanje
in o končanih delih obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste ter zagotoviti kritje vseh neposrednih in posrednih stroškov,
vezanih na njegove aktivnosti.
(4) Če se mora zaradi del iz prvega odstavka občinsko cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej omejiti promet
posameznih vrst vozil, mora upravljavec naprav in napeljav,
vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o njenem
prenehanju takoj obvestiti občinski upravni organ za ceste,
policijo, občinskega inšpektorja, občinskega redarja ter ožji del
občine na območju katere se bodo predmetna dela izvajala.
(5) Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem izvaja
vzdrževalna in druga dela na obstoječi javni infrastrukturi na
občinski cesti.
(6) Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 400 EUR.
36. člen
(opravljanje del v območju občinske ceste)
(1) Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, prekope,
podkope, vrtanja in opravljanje drugih del na zemljiščih ali na
objektih v območju občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega
vzdrževanja, je potrebno pridobiti soglasje občinskega upravnega organa za ceste. V soglasju za opravljanje del v območju
občinske ceste se določijo pogoji za opravljanje teh del.
(2) Globe za ravnanje v nasprotju s tem členom so predpisane z zakonom, ki ureja ceste.
37. člen
(največje dovoljenje osne obremenitve vozil
na občinskih cestah)
(1) Na občinskih cestah vozila ali skupine vozil, sama
ali skupaj s tovorom, ne smejo presegati največjih dovoljenih
osnih obremenitev, predpisanih za posamezne vrste vozil ali
skupine vozil.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka na občinskih cestah vozila ali skupine vozil, sama ali skupaj s tovorom,
ne smejo presegati omejenih osnih obremenitev, odrejenih s
prometnim znakom.
(3) Globe za ravnanje v nasprotju s tem členom so predpisane z zakonom, ki ureja ceste.
38. člen
(največje dovoljene skupne in največje dovoljene mase vozil
na občinskih cestah)
(1) Na občinskih cestah vozila ali skupine vozil, sama
ali skupaj s tovorom, ne smejo presegati največjih dovoljenih
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skupnih mas, predpisanih za posamezne vrste vozil ali skupine
vozil.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka na občinskih
cestah vozila ali skupine vozil,sama ali skupaj s tovorom, ne
smejo presegati omejenih skupnih mas, odrejenih s prometnim
znakom.
(3) Globe za ravnanje v nasprotju s tem členom so predpisane z zakonom, ki ureja ceste.
39. člen
(izredni prevoz po občinski cesti)
(1) Izredni prevoz je prevoz z vozilom ali skupino vozil,
ki samo ali skupaj z nedeljivim tovorom presega s predpisi
dovoljeno skupno maso, osne obremenitve ali mere (širina,
dolžina, višina). Izredni prevoz je tudi prevoz, pri katerem je vozilo samo ali skupaj s tovorom v mejah s predpisom dovoljene
skupne mase, osnih obremenitev ali mer, vendar pa presega
omejitev katerega koli od teh elementov, ki je odrejena na cesti
ali njenem delu.
(2) Izredni prevoz se lahko opravi na podlagi dovoljenja
za izredni prevoz, ki se izda, če izdajatelj dovoljenja za izredni
prevoz ugotovi, da vozila ali tovora od izvora do cilja ni mogoče
prepeljati po železnici ali z drugimi prometnimi sredstvi ali če
predlagatelj izrednega prevoza dokaže, da bi prevoz s temi
prometnimi sredstvi povzročil večje skupne stroške prevoza v
primerjavi s stroški dodatnih ukrepov za usposobitev prevozne
poti za prevoz po cesti.
(3) Vozilo s tovorom ali vozilo samo sme presegati s
predpisom dovoljene ali s prometnim znakom omejene osne
obremenitve, skupne mase ali mere le v obsegu in pod pogoji,
navedenimi v dovoljenju za izredni prevoz po javni cesti.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je izredni
prevoz po javni cesti dovoljen brez dovoljenja za izredni prevoz,
ki se mora opraviti zaradi intervencije ob prometnih in drugih
nesrečah ter izrednih dogodkih, zaradi obrambnih potreb, pri
vleki pokvarjenega ali poškodovanega avtobusa ali tovornega
vozila, ustavljenega na vozišču, vendar le do najbližjega kraja,
kjer se lahko to vozilo izloči iz prometa, ter za vozila pri zimskem vzdrževanju cest.
(5) Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo po državnih oziroma po državnih in občinskih cestah izda Direkcija Republike Slovenije za ceste. V primeru poteka izrednega prevoza
tudi po občinski cesti mora biti pridobljeno predhodno soglasje
njenega upravljavca. Upravljavec občinske ceste mora soglasje
izdati v roku treh dni od prejetja vloge in ga po elektronski poti
posredovati direkciji, sicer se šteje, da je soglasje dano.
(6) Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo po občinskih cestah, izda upravljavec občinske ceste.
(7) V dovoljenju za izredni prevoz se lahko na predlog
imetnika dovoljenja za izredni prevoz pred prenehanjem veljavnosti dovoljenja spremenijo podatki o vozilih za izredni prevoz,
tovoru, prevozni poti ali o roku veljavnosti, če je sprememba
upravičena in je izredni prevoz pod spremenjenimi pogoji izvedljiv.
(8) O izdaji dovoljenja za izredni prevoz mora izdajatelj
obvestiti pristojno policijsko upravo in upravljavce cest, po katerih bo izredni prevoz potekal in občinsko redarstvo.
(9) Višina povračil za izredne prevoze je odvisna od škodnih vplivov izrednih prevozov na javno cestno infrastrukturo
in jih predpiše vlada.
(10) Za izredni prevoz, ki poteka tudi po občinskih cestah in cestah, ki jih upravlja upravljavec, so upravljavci teh
cest upravičeni do sorazmernega deleža povračila za izredni
prevoz.
(11) Izredni prevoz brez dovoljenja za izredni prevoz je
prepovedan.
(12) Evidenco izdanih dovoljenj za izredne prevoze vodijo
izdajatelji dovoljenj.
(13) Globe za ravnanje v nasprotju s tem členom so predpisane z zakonom, ki ureja ceste.
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40. člen
(označitev vozil za izredni prevoz)
(1) Vozila za izredni prevoz morajo biti označena s posebnimi opozorilnimi svetilkami, ki oddajajo svetlobo rumene
barve, in z ustreznim napisom na zadnji strani vozila. Vozila, ki
spremljajo izredni prevoz, so glede na kategorijo spremljanja
opremljena tudi s posebno signalno tablo.
(2) Vozilo, s katerim se opravlja izredni prevoz, mora biti
na zadnji strani označeno s svetlobnim oziroma odsevnim napisom »izredni prevoz«, vozilo, s katerim se izvaja vzdrževanje
cest v zimskih razmerah, pa z napisom »pluženje-posipanje«.
(3) Posebna signalna tabla na vozilih za spremstvo mora
omogočati predvajanje prometne signalizacije, s katero se
drugi udeleženci v prometu obveščajo o nevarnosti, obveznostih in prepovedih v zvezi z izrednim prevozom. Udeleženci v
prometu morajo upoštevati in se ravnati po obvestilih, izraženih
na posebni signalni tabli.
(4) Globe za ravnanje v nasprotju s tem členom so predpisane z zakonom, ki ureja ceste.
41. člen
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)
(1) Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti in
površine, ki jih za te namene občinski upravni organ za ceste
določi ob obstoječih cestah, ta organ na podlagi postopka
določenega z zakonom odda najugodnejšemu ponudniku za
opravljanje te dejavnosti.
(2) Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav
za opravljanje spremljajočih dejavnosti in drugimi pogoji rabe
površin iz prejšnjega odstavka se uredijo s pogodbo, ki jo
podpiše župan.
(3) Tehnične pogoje glede rabe površin in pogoje za
postavitev objektov in naprav določi občinski upravni organ za
ceste s soglasjem.
(4) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik,
ki postavi na površinah ob občinski cesti, objekte in naprave
za opravljanje spremljajočih dejavnosti brez ali v nasprotju s
soglasjem občinskega upravnega organa za ceste.
(5) Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 EUR.
42. člen
(priključki na občinsko cesto)
(1) Priključki nekategoriziranih cest ter individualni priključki na občinske ceste (v nadaljnjem besedilu: priključki
na občinske ceste) se lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem občinskega upravnega organa za ceste. S soglasjem
se določijo tehnični in drugi pogoji graditve, rekonstrukcije in
vzdrževanja priključka ter njegova opremljenost s prometno
signalizacijo.
(2) Občinski upravni organ za ceste izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če ugotovi, da to ne bo imelo škodljivih posledic za zmogljivost ceste in varnost prometa na njej.
(3) Priključek v cestnem svetu s pripadajočo prometno
signalizacijo je sestavni del občinske ceste.
(4) Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter objektov
in naprav ob njih je treba ureditev priključkov predvideti že v
projektni dokumentaciji za te gradnje, ki vsebuje tudi soglasje
iz prvega odstavka.
(5) Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega
prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upoštevan
ob izdaji soglasja za njegovo ureditev, ne izpolnjuje več zahtevanih prometnih in varnostnih pogojev ali ni vzdrževan, ali če
zaradi priključka prihaja do nanosov materiala ali prekomernega dotoka meteorne vode na občinsko cesto oziroma drugih
nesorazmernih motenj na cesti, lahko občinski upravni organ
za ceste z upravno odločbo zahteva njegovo prometno tehnično prilagoditev spremenjenim razmeram. Stroške preureditve
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priključka krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik,
v primeru priključevanja občinske ceste pa občina.
(6) Občinski upravni organ za ceste lahko ukine priključek
na občinsko cesto v soglasju z lastnikom priključka oziroma
imetnikom pravice uporabe.
(7) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko občinski upravni organ za ceste z odločbo ukine priključek na občinsko cesto, če se priključek nahaja na območju, kjer se mora
izvesti ukrep za varstvo občinske ceste in zavarovanje prometa
na njej, ali če to zahteva sprememba prometne ureditve na
občinski cesti. Priključek se nadomesti na stroške občine.
(8) Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na občinsko cesto, vključno s postavitvijo oziroma ureditvijo in vzdrževanjem potrebne prometne signalizacije, krije njegov investitor.
Investitor priključka oziroma uporabnik objekta oziroma območja, ki mu je priključek namenjen, je dolžan skrbeti za nemoteno
delovanje odtočnega sistema javne ceste na območju priključka in ga redno vzdrževati.
(9) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik,
če gradi priključek na občinsko cesto brez soglasja občinskega
upravnega organa za ceste ali v nasprotju z izdanim soglasjem,
če priključek na občinsko cesto prilagodi brez soglasja ali v
nasprotju z njim ter če ukine priključek na občinsko cesto brez
ali v nasprotju z izdanim soglasjem.
(10) Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki stori
prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa
z globo 200 EUR.
43. člen
(prometna ureditev na občinskih cestah)
(1) Prometno ureditev, njeno spremembo ali dopolnitev
na občinskih cestah oziroma njenemu delu odloči z odločbo
občinskega upravnega organa za ceste. Pri zahtevnejših prometnih ureditvah je sestavni del delovnega naloga elaborat
prometne ureditve.
(2) Prometna ureditev obsega:
– določitev uporabe ceste za določene vrste vozil oziroma
uporabnikov (cesta, rezervirana za motorna vozila, kolesarska
pot) in meje naselij;
– določitev omejitev hitrosti vozil;
– določitev prepovedi prehitevanja;
– določitev prednostnih smeri in sistema ter način vodenja
prometa;
– določitev prehodov za pešce in kolesarje;
– določitev ukrepov za umirjanje prometa;
– določitev drugih prepovedi, obveznosti ali omejitev, razen omejitev uporabe občinske ceste iz 44. člena tega odloka.
(3) Omejitev največje dovoljene hitrosti vozil na cesti izven
naselja ne sme biti manjša od 50 km/h, razen če to zahtevajo
utemeljeni razlogi za varnost ceste in prometa na njej.
(4) Prometna ureditev iz tretjega odstavka tega člena
mora biti označena s predpisano prometno signalizacijo in
prometno opremo.
44. člen
(prometna signalizacija)
O postavitvi, zamenjavi, dopolnitvi ali odstranitvi prometne
signalizacije na občinskih cestah odloča občinski upravni organ
za ceste.
45. člen
(posebni primeri varstva občinskih cest)
Za občinske ceste se določbe zakona, ki urejajo ceste
uporabljajo tudi glede:
– varovalnih gozdov in hudournikov ob občinski cesti;
– graditve žičniških naprav čez občinske ceste;
– izkoriščanja mineralnih surovin ob občinski cesti;
– omejitev opravljanja del zunaj varovalnega pasu občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja

Uradni list Republike Slovenije
oziroma višine podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost cestnega telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali na
promet na cesti.
46. člen
(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)
(1) Prepovedano je izvajati ali opustiti kakršna koli dela
na občinski cesti, na zemljiščih ali na objektih ob občinski cesti,
ki bi lahko škodovala cesti ali ogrožala, ovirala ali zmanjšala
varnost prometa na njej.
(2) Prepovedano je:
1. na in v cestno telo občinske ceste odvajati meteorno
vodo, odplake in druge tekočine;
2. po brežinah občinske ceste spuščati kamenje, les in
drug material ali predmete;
3. na cestnem svetu občinske ceste:
– puščati živali brez nadzorstva, napajati živali v obcestnih
jarkih, pasti živino ali graditi napajališča za živali;
– nameščati in uporabljati luči ali druge svetlobne naprave, ki bi lahko zmanjšale varnost prometa;
– postavljati ograje, stebričke, zasaditi živo mejo, drevje,
trto ali druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati
les, opeko, zemljo, drug material ali predmete;
– nasipati zemljišča ali nameščati kakršnekoli predmete,
ki bi lahko ovirali ali onemogočali nemoteno in varno odvijanje
cestnega prometa;
– postavljati nagrobne plošče in druga spominska znamenja;
– namerno zažigati travo, les ali druge odpadne snovi;
– odvajati odplake in druge tekočine;
– ovirati odtekanje vode;
4. orati na razdalji manj kot 4 metre od roba cestnega sveta v pravokotni smeri na občinsko cesto ali na razdalji manj kot
1 meter od roba cestnega sveta vzporedno z občinsko cesto;
5. na cestišču občinske ceste:
– razsipati sipek material, razen posipnih materialov v
času izvajanja zimske službe, nanašati blato ali ga kako drugače onesnaževati;
– puščati sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanj;
– onesnažiti cestišče z olji in mazili ali drugimi snovmi;
– vlačiti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi
pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele tovora.
(3) Preden se vključi v promet na občinski cesti s kolovozne poti, nekategorizirane ceste, individualnega priključka,
območja izvajanja del ali druge zemljiške površine, mora voznik odstraniti z vozila zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažilo
vozišče.
(4) Prepovedano je poškodovati, odstraniti, prestaviti, zakriti ali kakorkoli spremeniti prometno signalizacijo, prometno
opremo ter cestne naprave in druge ureditve, ki so namenjene
varnosti, vodenju in nadzoru prometa, zaščiti ceste ter preprečevanju škodljivih emisij prometa na javnih cestah.
(5) Izvajalec rednega vzdrževanja ceste mora brez odlašanja s ceste odstraniti vse ovire ali druge posledice ravnanj,
ki bi lahko škodovale cesti ali ogrožale, ovirale ali zmanjšale
varnost prometa na njej. Če to ni mogoče, mora oviro ali nastalo nevarno mesto na cesti do njihove odprave zavarovati s
predpisano prometno signalizacijo ter o oviri in drugih posledicah prepovedanih ravnanj brez odlašanja obvestiti pristojni
inšpekcijski organ in upravljavca ceste.
(6) Na prometnih površinah počivališč zunaj vozišča občinske ceste, ki so namenjene kratkemu postanku udeležencev
cestnega prometa, je dovoljeno parkirati tovorna vozila najdlje
za dvojni čas predpisanega počitka voznika ali za čas prepovedi prometa. Voznik mora na notranji strani vetrobranskega
stekla vidno označiti čas in datum začetka parkiranja. Parkiranje tovornega vozila brez nadzora voznika ali samo priklopnega
vozila je na teh površinah prepovedano.
(7) Globe za ravnanje v nasprotju s tem členom so predpisane z zakonom, ki ureja ceste.
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47. člen
(naležne ploskve na kolesih vozil)
(1) Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti kolesa s takšnimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo vozišča.
(2) Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po občinskih
cestah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča.
(3) Globe za ravnanje v nasprotju s tem členom so predpisane z zakonom, ki ureja ceste.
48. člen
(obveznosti lastnikov zemljišč ob občinski cesti)
(1) Lastniki zemljišč ob občinski cesti morajo dopustiti vse
posege, ki so nujno potrebni za nemoteno uporabo občinske
ceste, zlasti:
– dostop do cestnih objektov zaradi njihovega vzdrževanja;
– gradnjo objektov in naprav za odvodnjavanje cestišča
in cestnega telesa;
– postavitev prometne signalizacije in prometne opreme;
– izvedbo ukrepov in postavitev začasnih ali stalnih naprav za zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi,
zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi;
– odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem
ne povzroča škoda, če navedeni posegi, gradnja in postavitev
objektov in naprav ni mogoča v okviru cestnega sveta.
(2) Za izvedbo ukrepov iz prejšnjega odstavka se lahko
lastninska pravica na nepremičnini začasno ali trajno obremeni
s služnostjo v javno korist.
(3) V primeru ustanovitve služnosti v javno korist lastniku
služeče nepremičnine pripada odškodnina, ki obsega zmanjšano vrednost nepremičnine in dejansko škodo.
(4) Globe za ravnanje v nasprotju s tem členom so predpisane z zakonom, ki ureja ceste.
VII. UKREPI ZA VARSTVO PROMETA
NA OBČINSKIH CESTAH
49. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)
(1) Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet
na tej cesti, in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti
za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem občinskega
upravnega organa za ceste iz 50. člena tega odloka. Dovoljenje
se posreduje policiji in občinskemu inšpektoratu in ožjemu delu
občine, kjer je izvedena zapora ceste.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovoljenje
za delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno za redno vzdrževanje cest.
(3) Dovoljenje občinskega upravnega organa za ceste za
zaporo občinske ceste je treba pridobiti tudi za športne in druge
prireditve na njej.
(4) Dovoljenje za popolno zaporo občinske ceste se lahko
izda, če je promet mogoče preusmeriti na druge javne ceste ali
če se promet zaradi zapore na občinski cesti ne ustavi za več
kot 30 minut.
(5) Globe za ravnanje v nasprotju s tem členom so predpisane z zakonom, ki ureja ceste.
50. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)
(1) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste
izda občinski upravni organ za ceste. O izdanih dovoljenjih
občinski upravni organ za ceste obvesti policijo, občinskega
inšpektorja, izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest in
ožji del občine, na območju katere je predvidena zapora občinske ceste.
(2) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo
pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi
zapore ceste in čas njenega trajanja.
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(3) Če za predlagano zaporo ni predpisan elaborat zapore
ceste v skladu s predpisom, ki ureja označevanje in zavarovanje del na občinskih cestah in ovir v cestnem prometu, mora
vloga vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi
katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu
in času trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve (navedbo tipske sheme
začasne prometne ureditve) v času delne ali popolne zapore
ceste. Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste lahko spremeni
čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta predlaga med
prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečanimi prometnimi
obremenitvami ceste.
(4) Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za zaporo občinske ceste zaradi del na občinski cesti se smiselno
uporablja tudi za športne in druge prireditve na občinski cesti.
(5) Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj.
(6) Zaporo postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste.
(7) Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena
najkasneje 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste.
(8) O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi
izvajanja rednih vzdrževalnih del, za katere na podlagi drugega
odstavka 49. člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovoljenja,
mora izvajalec teh del najmanj tri dni pred začetkom njihovega
izvajanja pisno obvestiti policijo, občinskega inšpektorja, upravljavca občinskih cest in ožji del občine, na območju katerega
se bodo izvajala dela.
(9) Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec
rednega vzdrževanja občinske ceste, ki ravna v nasprotju z
osmim odstavkom tega člena, odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja občinske ceste pa z globo 400 EUR.
51. člen
(začasne omejitve uporabe občinske ceste)
(1) Če na občinski cesti ali njenem delu ni mogoč varen
promet vozil zaradi zimskih razmer, močnega vetra, prometne
in druge nesreče ter izrednega dogodka ali če to terjajo drugi
utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na zavarovanje ceste in
varnost prometa na njej, lahko občinski upravni organ za ceste
začasno prepove uporabo občinske ceste za vse ali posamezne vrste vozil ali skupin vozil, oziroma dovoli vožnjo samo
tistih vozil, ki so ustrezno opremljena. O prepovedi uporabe
občinske ceste mora v roku ene ure po elektronski poti obvestiti
policijo, občinsko redarstvo in občinski inšpektorat ter javnost
na krajevno običajen način.
(2) Del ceste, na katerem velja omejitev uporabe, mora
upravljavec občinske ceste označiti s predpisano prometno
signalizacijo.
(3) Globe za ravnanje v nasprotju s tem členom so predpisane z zakonom, ki ureja ceste.
52. člen
(polje preglednosti ob občinski cesti)
(1) V območju nivojskega križišča občinskih cest, križišča
občinske ceste z železniško progo (preglednostni prostor) ali
v območju cestnih priključkov na občinsko cesto (pregledno
polje) ter na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni dovoljeno vzpostaviti kakršnekoli vegetacije ali postaviti
objekte, naprave in druge predmete ter storiti kar koli drugega,
kar bi oviralo preglednost občinske ceste, križišča ali priključka.
(2) Zaradi zagotavljanja stanja iz prejšnjega odstavka,
razen na individualnih priključkih, se lahko lastninska pravica
začasno ali trajno obremeni s služnostjo v javno korist.
(3) V primeru ustanovitve služnosti v javno korist lastniku
služeče nepremičnine pripada odškodnina, ki obsega zmanjšano vrednost nepremičnine in dejansko škodo.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik služeče nepremičnine ni upravičen do odškodnine, če je bila taka
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omejitev uporabe zemljišča predhodno določena v soglasju
občine.
(5) Globe za ravnanje v nasprotju s tem členom so predpisane z zakonom, ki ureja ceste.
53. člen
(prometna ureditev na občinskih cestah)
Prometno ureditev na občinskih cestah določi občina. Pri
zahtevnejših prometnih ureditvah je sestavni del posamičnega
konkretnega upravnega akta elaborat prometne ureditve.
54. člen
(neprometni znaki)
(1) Na občinski cesti se smejo postavljati table in napisi,
ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno
znamenitost ali turistično pomembno območje ali naselje in
podobo (turistična in druga obvestilna signalizacija) samo v
skladu s predpisi o prometni signalizaciji.
(2) Stranka, ki je predlagatelj turistične in druge obvestilne
signalizacije, je dolžna na lastne stroške postaviti signalizacijo
in jo tudi vzdrževati in odstraniti.
55. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)
(1) Postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje
v območju občinskih cest je zunaj in znotraj naselja prepovedano. Občinski upravni organ za ceste lahko izda soglasje za
postavitev objektov za obveščanje in oglaševanje, ki so opredeljeni kot enostavni objekti v območju občinske ceste samo,
če so obvestila pomembna za udeležence v prometu in zanje
ni predpisana prometna signalizacija. S soglasjem se določijo
pogoji njihove postavitve, vzdrževanja in odstranitve.
(2) Objekti za obveščanje in oglaševanje se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo le izven preglednega
polja, pregledne berme, preglednostnega prostora in območja
vzdolž vozišča ceste, predpisanega za postavitev prometne
signalizacije.
(3) Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj v območju občinskih cest je prepovedano.
(4) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik,
ki ne pridobi soglasja za postavitev objektov za obveščanje in
oglaševanje ali ravna v nasprotju z izdanim soglasjem.
(5) Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 EUR.
56. člen
(obveznosti vodenja podatkov o občinskih cestah)
(1) Upravljavec občinske ceste mora voditi evidence o
občinskih cestah in objektih, skladno s predpisi o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih
na njih.
(2) Zbirne podatke iz evidenc o občinskih cestah mora
občina brezplačno posredovati Direkciji RS za ceste najkasneje
do 15. maja tekočega leta za stanje cest preteklega leta. Če
občina predpisanih podatkov ne posreduje direkciji do predpisanega roka, pridobi podatke direkcija na stroške občine.
(3) Upravljavec cest je dolžan voditi tudi banko cestnih
podatkov, vzpostavljeno v skladu z veljavno zakonodajo.
57. člen
(vodenje banke cestnih podatkov)
(1) Za potrebe načrtovanja, spremljanja stanja, upravljanja, vzdrževanja in statistične namene se vodi evidenca o
občinskih cestah kot banka cestnih podatkov (v nadaljnjem
besedilu: BCP), ki obsega opisne, numerične, grafične in druge
podatke o javnih cestah in objektih na njih in predstavlja enotno
zbirko podatkov.
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(2) BCP vsebuje tehnične podatke o občinskih cestah,
podatke o objektih na državnih oziroma občinskih cestah ter
podatke o državnih oziroma občinskih kolesarskih povezavah
in poteh. Poleg tehničnih podatkov vsebuje BCP tudi podatke o
prometnih obremenitvah in izdatkih za občinske ceste. Podatki
o občinskih cestah in objektih na njih morajo biti izkazani tako,
da je razvidna umestitev posameznih sestavnih delov ceste v
prostoru.
(3) BCP vodi in vzdržuje za občinske ceste občina. Občine pridobivajo podatke iz obstoječih uradnih zbirk, ki jih potrebujejo za BCP, brezplačno.
(4) Podatki iz drugega odstavka tega člena se zbirajo
neposredno iz projektne dokumentacije izvedenih del, uradnih
kartografskih gradiv, popisnih obrazcev, slikovnega gradiva,
drugih zbirk ter posebnih meritev oziroma zajemom podatkov
neposredno na terenu.
(5) Topografske podatke o javnih cestah in objektih na
njih, kakor tudi vsako spremembo podatkov, mora posamezni
zavezanec za vodenje in vzdrževanje podatkov posredovati
organu, pristojnemu za geodetske zadeve, za potrebe vodenja
zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture najpozneje
v treh mesecih od nastanka sprememb.
VIII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST
58. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Izvajanje tega odloka in določb predpisov o cestah, ki se
neposredno uporabljajo za občinske ceste, nadzira občinski
inšpektor.
59. člen
(naloge inšpekcijskega nadzorstva cest)
(1) Občinski inšpektor za ceste pri opravljanju inšpekcijskega nadzora nadzira zlasti:
– ali se ceste uporabljajo za namen ter na način in pod
pogoji, kot jih določajo zakon, ki ureja ceste in predpisi, izdani
na njegovi podlagi (v nadaljnjem besedilu: predpisi, ki urejajo
ceste);
– ali so ceste redno vzdrževane skladno s pogoji kot
to izhaja iz predpisov, ki urejajo ceste, ter omogočajo varno
uporabo;
– ali je prometna signalizacija in oprema na cestah postavljena in vzdrževana skladno s pogoji tega zakona in predpisi,
ki urejajo ceste;
– ali so zapore ceste zaradi del ali prireditev na cesti postavljene in vzdrževane skladno z zakonom, predpisi, ki urejajo
ceste, in izdanim dovoljenjem;
– ali so izpolnjeni pogoji za gradnjo in rekonstrukcijo
stavb in objektov, postavljanje kakršnih koli drugih objektov in
naprav, postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje,
gradnjo gospodarske javne infrastrukture ter za druge posege
v območju ceste;
– ali se priključki na ceste gradijo, rekonstruirajo ter ali so
zgrajeni in vzdrževani skladno s pogoji določenimi s predpisi,
ki urejajo ceste;
– ali se investicijska vzdrževalna dela ali vzdrževalna dela
v javno korist izvajajo skladno s pogoji iz predpisov, ki urejajo
ceste, in ali so izpolnjeni pogoji za izročitev ceste v uporabo
po tem zakonu;
– ali je zagotovljeno polje preglednosti ceste skladno s
predpisi, ki urejajo ceste.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka občinski inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzora nekategoriziranih cest, ki se uporabljajo za javni cestni promet, nadzira zlasti:
– ali so nekategorizirane ceste vzdrževane skladno s
predpisi, ki urejajo ceste, in omogočajo varno uporabo;
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– ali je prometna signalizacija in oprema na nekategoriziranih cestah postavljena in vzdrževana skladno s pogoji
zakona, ki ureja ceste in predpisi, ki urejajo ceste.
60. člen
(začasni ukrepi omejitve uporabe ceste)
(1) Občinski inšpektor sme v primerih, ko bi bila ogrožena varna uporaba ceste ali bi lahko nastala škoda na njej,
odrediti začasno prepoved oziroma omejitev uporabe ceste
in druge ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda.
(2) Ukrep iz prejšnjega odstavka je začasen in traja dokler
so razlogi zanj.
(3) Ukrep začasne prepovedi oziroma omejitve uporabe
ceste iz prvega odstavka tega člena mora izvesti izvajalec
rednega vzdrževanja ceste v okviru izvajanja te javne službe.
(4) O ukrepih iz prvega odstavka tega člena mora
občinski inšpektor obvestiti občino, policijo in občinsko redarstvo.
(5) Prepoved cestnega prometa iz prejšnjega odstavka
mora označiti njen lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec
in traja do odprave razlogov za prepoved.

Št. 007-1/2012
Litija, dne 13. junija 2012
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

LJUBLJANA
2094.

Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica
62, Ljubljana, v skladu s 97. členom Energetskega zakona (Uradni
list RS, št. 27/07 in naslednji) in Uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega
ogrevanja za tarifne odjemalce (Uradni list RS, št. 28/12) objavlja

CENIK
za posamezne tarifne skupine toplote

61. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
občinskih cestah v Občini Litija (Uradni list RS, št. 28/02).

Enota
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62. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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1. člen
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana,
Verovškova 62, se določijo nove cene toplote:

Cena brez DDV
na enoto

Dodatek za
povečanje
energetske
učinkovitosti
na enoto

20 % DDV

Končna cena z
DDV na enoto

GOSPODINJSKI ODJEM
za dobavljene količine
– za obračun po toplotnem števcu

EUR/MWh

49,6127

0,5000

10,0225

60,1352

– za obračun tople potrošne vode
po vodomeru

EUR/m3

3,3141

0,0300

0,6688

4,0129

1.504,8017

9.028,8102

za priključno moč
– za obračun po toplotnem števcu
in obračun po vodomeru

EUR/MW/leto

7.524,0085

NEGOSPODINJSKI ODJEM
za dobavljene količine
– za obračun po toplotnem števcu

EUR/MWh

55,2366

0,5000

11,1473

66,8839

– za obračun tople potrošne vode
po vodomeru

EUR/m3

3,6871

0,0300

0,7434

4,4605

1.741,8703

10.451,2218

za priključno moč
– za obračun po toplotnem števcu
in obračun po vodomeru

EUR/MW/leto

8.709,3515

Stran
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2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik za
posamezne tarifne skupine toplote, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 42/12.
3. člen
Ta cenik začne veljati z dnem 2. julij 2012.
Ljubljana, dne 27. junija 2012
Hrvoje Drašković l.r.
Direktor

MEDVODE
2095.

Pravilnik o dodeljevanju sredstev
za spodbujanje razvoja malega gospodarstva
v Občini Medvode

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 2. člena Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04)
in 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06
– UPB) je Občinski svet Občine Medvode na 13. seji dne 19. 6.
2012 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja
malega gospodarstva v Občini Medvode
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, ukrepi in postopki
za dodeljevanje finančnih sredstev za spodbujanje in razvoj
malega gospodarstva v Občini Medvode.
2. člen
Sredstva na podlagi tega pravilnika se dodeljujejo kot državne pomoči po pravilu »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (ES) 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87
in 88 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč »de minimis« (Uradni list EU L 379, 28. 12. 2006, str. 5–10.
Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu podjetju na
podlagi pravila »de minimis« ne sme preseči 200.000 EUR v
obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči; v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem
sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR.
3. člen
Sredstva za izvedbo ukrepov za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Medvode (v nadaljevanju: občina)
se zagotavljajo v proračunu občine. Višina sredstev se določi z
Odlokom o proračunu Občine Medvode za tekoče leto.
4. člen
Namen pravilnika je spodbujanje ustanavljanja novih podjetij, pospeševanje njihove rasti in ustvarjanja novih delovnih
mest, pospeševanje izkoriščanja podjetniških in inovacijskih
potencialov ter vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja
za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah
njihovega razvoja.
5. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– »podjetje« je gospodarski subjekt, organiziran kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik;
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– »mikro podjetje« je podjetje, ki ima manj kot 10 zaposlenih in katerega letni prihodek ne presega 2 milijonov EUR,
oziroma letna vrednost aktive ne presega 2 milijonov EUR;
– »malo podjetje« je podjetje, ki ima manj kot 50 zaposlenih in katerega letni prihodek ne presega 10 milijonov EUR,
oziroma letna vrednost aktive ne presega 10 milijonov EUR;
– »socialno podjetništvo« predstavlja trajno opravljanje
dejavnosti socialnega podjetništva ali trajno opravljanje drugih
dejavnosti pod posebnimi pogoji zaposlovanja, s proizvodnjo
in prodajo proizvodov ali opravljanjem storitev na trgu, pri
čemer ustvarjanje dobička ni izključni niti glavni cilj opravljanja
dejavnosti.
6. člen
Sredstva za razvoj lahko pridobijo samostojni podjetniki,
mikro in mala podjetja s sedežem oziroma lokacijo poslovne
enote na območju Občine Medvode in lokacijo investicije na
območju Občine Medvode
7. člen
Do sredstev po tem pravilniku niso upravičena podjetja, ki:
– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
– so v težavah ter dobivajo državno pomoč po posebnem
programu za reševanje in prestrukturiranje,
– so za iste upravičene stroške že pridobila sredstva iz
državnega ali občinskega proračuna ali mednarodnih virov,
– so iz sektorjev ribištva in ribogojstva, premogovništva,
primarne kmetijske proizvodnje kmetijskih proizvodov,
– delujejo v cestnoprometnem sektorju in zaprošajo za
subvencioniranje stroškov nabave vozil za cestni prevoz,
– imajo zapadle neplačane davčne obveznosti (davke,
prispevke in druge obvezne dajatve).
Dodelitev sredstev ne sme biti neposredno povezana z
izvoznimi dejavnostmi podjetja.
8. člen
Ostala določila za ukrepe pomoči »de minimis« so naslednja:
– dajalec pomoči pisno obvesti prejemnika, da je pomoč
dodeljena po pravilu »de minimis«,
– prejemnik pomoči pred dodelitvijo sredstev dostavi pisno izjavo o že prejetih de minimis pomočeh ter o drugih pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovilo, da z dodeljenim
zneskom pomoči »de minimis« ne bo presežena zgornja meja
teh pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih.
9. člen
Sredstva po tem pravilniku se za posamezne namene
dodeljujejo kot nepovratna sredstva v obliki subvencioniranih
obresti ter subvencij.
10. člen
Prednostne naloge in višino sredstev v okviru ukrepov
vsako leto predlaga županu Odbor za gospodarstvo, podjetništvo in obrt, na podlagi razpoložljivih sredstev v proračunu
občine.
Župan s sklepom določi besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo in razpisni rok.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani občine, lokalni televiziji in v javnem glasilu,
praviloma za vsako proračunsko leto posebej.
11. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika,
ki dodeljuje sredstva;
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
– predmet javnega razpisa;
– navedba osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem
razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo
pogoje, izberejo prejemniki sredstev;
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– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet
javnega razpisa;
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena
dodeljena sredstva oziroma roki, če je predvideno zaporedno
dodeljevanje sredstev;
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev;
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev oziroma
datumi odpiranja vlog, če je v javnem razpisu predvideno zaporedno odpiranje le-teh;
– rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o
izidu javnega razpisa;
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
12. člen
Upravičenci uveljavljajo pravico do pomoči na podlagi vloge na javni razpis in prilog, ki so opredeljene v javnem razpisu.
Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Komisijo sestavljajo
predsednik in dva člana.
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloči vodja občinske uprave s sklepom.
Medsebojne obveznosti med Občino Medvode in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo razen v primeru ukrepa
Spodbujanje naložb v gospodarstvo s posojili s subvencionirano obrestno mero, ko sklenitev pogodbe z občino ni potrebna.
13. člen
Upravičenec mora najkasneje do roka določenega v
pogodbi, občini predložiti dokazila o izvedenih aktivnostih
oziroma projektih, za katere so jim bila odobrena sredstva ter
dokazila o namenski porabi sredstev. V nasprotnem primeru
upravičenec izgubi pravico do nakazila odobrenih sredstev
oziroma se mu nakaže samo sorazmerni del odobrenih
sredstev za tiste aktivnosti oziroma projekte, za katere je
predložil ustrezna dokazila.
14. člen
Za dodelitev dolgoročnih posojil s subvencionirano
obrestno mero pri ukrepu Spodbujanje naložb v gospodarstvo s posojili s subvencionirano obrestno mero iz 16. člena
tega pravilnika, občina po postopku javnega razpisa izbere
banko, s katero nato sklene pogodbo o medsebojnem sodelovanju. Občina s pogodbo pooblasti banko, da izpelje
vse nadaljnje postopke za dodelitev posojila, ki sledijo po
pravnomočnem sklepu o odobritvi sredstev za subvencionirano dolgoročno posojilo, izdanem na podlagi 12. člena
tega pravilnika.
Sredstva za subvencioniranje dela obrestne mere pri
posojilih posameznim upravičencem, s katerimi je banka sklenila posojilno pogodbo, občina nakazuje neposredno banki na
podlagi njenih zahtevkov.
II. UKREPI ZA SPODBUJANJE RAZVOJA PODJETNIŠTVA
V OBČINI MEDVODE
15. člen
Ukrepi za spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Medvode, ki se izvajajo v obliki sofinanciranja upravičenih stroškov
projektov oziroma aktivnosti podjetij so naslednji:
– Spodbujanje naložb v gospodarstvo s posojili s subvencionirano obrestno mero;
– Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje
dejavnosti;
– Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja;
– Spodbujanje projektov inovacij;
– Spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij;
– Spodbujanje razvoja projektov socialnega podjetništva.
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16. člen
Spodbujanje naložb v gospodarstvo s posojili
s subvencionirano obrestno mero
Namen ukrepa je spodbuditi naložbe v gospodarstvo in s
tem zagotoviti večje možnosti za gospodarski razvoj občine ter
odpiranje novih delovnih mest.
Upravičenci:
– samostojni podjetniki, mikro in mala podjetja, ki imajo
sedež oziroma lokacijo poslovne enote na območju Občine
Medvode.
Pogoji:
– lokacija naložbe mora biti na območju Občine Medvode,
– naložba se mora ohraniti na območju občine vsaj 5 let
po njenem zaključku,
– rok vračila posojila je do 10 let, z enoletnim moratorijem
za novoustanovljena podjetja oziroma podjetja, ki niso starejša
od dveh let.
Upravičeni stroški so:
– stroški nakupa, opremljanja in urejanja zemljišč ter
pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih
prostorov,
– stroški prenove, gradnje ali nakupa poslovnih prostorov,
– stroški nakupa strojev in opreme,
– stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije,
– stroški razvoja novih produktov ali storitev.
Davek na dodano vrednost se ne šteje med upravičene
stroške.
Vrsta instrumenta:
– subvencionirana obrestna mera.
Višina odobrenih sredstev:
– višina posojila lahko znaša največ 80 % predračunske
vrednosti naložbe (brez vključenega DDV) in je odvisna od
števila prejetih vlog ter višine razpoložljivega posojilnega potenciala,
– obrestna mera za posojilojemalce znaša EURIBOR + 0 %.
17. člen
Spodbujanje začetnih investicij in investicij
v razširjanje dejavnosti
Namen ukrepa je spodbuditi podjetja k začetnim investicijam kot tudi investicijam v razširjanje dejavnosti.
Upravičenci:
– upravičenci so samostojni podjetniki, mikro in mala podjetja, ki na območju občine investirajo v opredmetena osnovna
sredstva za ustanovitev novega obrata ali poslovne enote, v
opredmetena osnovna sredstva za razširitev oziroma razvoj
obstoječega obrata v smislu bistvenih sprememb proizvoda
ali proizvodnega procesa obstoječega obrata oziroma storitev.
Pogoji:
– Za začetno investicijo se šteje investicija v opredmetena
osnovna sredstva za ustanovitev novega obrata na območju
občine. Za investicijo v razširjanje dejavnosti in razvoj se šteje
investicija v opredmetena osnovna sredstva za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata v smislu bistvenih sprememb
proizvoda ali proizvodnega procesa obstoječega obrata v občini.
– Kot začetna investicija oziroma investicija v razširjanje
dejavnosti in razvoj se ne šteje povečanje obstoječe proizvodnje izdelkov, ki jih upravičenec že proizvaja in povečanje
obsega storitev, ki jih upravičenec že opravlja.
Upravičeni stroški so:
– stroški naslednjih opredmetenih osnovnih sredstev: nakup strojev in opreme, nakup zemljišč, stroški komunalnega
in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali
nakupa objekta,
– stroški naslednjih neopredmetenih osnovnih sredstev:
nakup patentov, licenc, programske opreme ter stroški razvoja
novih produktov ali storitev in
– stroški izobraževanja za pridobitev znanj za potrebe
razširitve proizvodne oziroma storitvene dejavnosti.
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Davek na dodano vrednost se ne šteje med upravičene
stroške.
Vrsta instrumenta:
– subvencija.
Višina odobrenih sredstev:
– skupna višina odobrenih sredstev lahko znaša največ
50 % upravičenih stroškov.
18. člen
Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest
in samozaposlovanja
Namen ukrepa je spodbuditi investitorje k odpiranju novih
delovnih mest in s tem k zaposlovanju novih delavcev ter podpora pri pripravi dodatnih programov usposabljanj na podlagi
konkretnih potreb delodajalcev ter načrtno preusposabljanje
razpoložljivih kadrov za nove dejavnosti.
Upravičenci:
– upravičenci so samostojni podjetniki, mikro in mala podjetja, ki imajo sedež dejavnosti na območju občine,
– osebe, ki so bile brezposelne, prijavljene v evidenco,
ki jo vodi Zavod RS za zaposlovanje, s stalnim bivališčem v
Občini Medvode in opravljenim programom usposabljanja.
Pogoji:
– delovno mesto, za katero je pridobljena pomoč, se mora
ohraniti vsaj 2 leti po prejemu pomoči,
– v primeru, da je prejemnik brezposelna oseba je pogoj
za pridobitev zaključen program priprave za samozaposlitev,
sklenjena pogodba o dodelitvi subvencije s strani Zavoda za
zaposlovanje in dokazilo o registraciji podjetja.
Upravičeni stroški so:
– stroški povezani z usposabljanjem za odpiranje novih
delovnih mest in samozaposlovanja.
Davek na dodano vrednost se ne šteje med upravičene
stroške.
Vrsta instrumenta:
– dotacija: sofinanciranje novih delovnih mest,
– dotacija: sofinanciranje priprave programov in izvedbe
usposabljanja.
Višina odobrenih sredstev:
– do 2.000,00 EUR za novo delovno mesto,
– do 50 % ostalih upravičenih stroškov.
19. člen
Spodbujanje projektov inovacij
Namen ukrepa je spodbujanje inovativnosti, zato se sredstva namenjajo za sofinanciranje pridobitve patenta, zaščito
blagovne znamke ali pridobitve patenta za krajšo dobo, izdelavo prototipa ter raziskovalne projekte, ki so namenjeni
razvoju novih produktov, storitev in postopkov za gospodarsko
dejavnost.
Upravičenci:
– upravičenci so samostojni podjetniki, mikro in mala
podjetja, ki imajo sedež na območju občine in razpolagajo z
vsaj deloma ustvarjeno novo poslovno rešitvijo oziroma želijo
opraviti začetni razvoj, ki obsega pripravo raziskovalnih projektov, potrebnih da se preverijo tehnične in druge lastnosti
novih tehničnih rešitev predloga inovativnih rešitev; prijavitelj
za delo na prijavljenem projektu lahko zaposli oziroma najame
izumitelja novosti, raziskovalca ali svetovalca.
Upravičeni stroški so:
– stroški za pridobitev patenta,
– stroški za zaščito blagovne znamke,
– materialni stroški za izdelavo prototipa,
– stroški dela osebja, ki se ukvarja izključno z raziskovalnimi aktivnostmi na prijavljenem projektu; kot upravičeni stroški
se štejejo tisti stroški dela, ki bodo izkazani z izplačilom in
razvidni iz podjemne pogodbe, avtorske pogodbe ali pogodbe
o zaposlitvi,
– stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in z običajnim poslovanjem prijavitelja,
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– stroški instrumentov in druge specializirane opreme, ki
se izključno uporabljajo pri izvedbi prijavljenega projekta.
Davek na dodano vrednost se ne šteje med upravičene
stroške.
Vrsta instrumenta:
– subvencija.
Višina odobrenih sredstev:
– skupna višina sredstev lahko znaša največ 50 % vrednosti upravičenih stroškov prijavljenega projekta.
20. člen
Spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij
Namen ukrepa je spodbuditi podjetja k sodelovanju na
sejmih in razstavah doma ali v tujini s ciljem, da predstavijo
potencialnim kupcem svoje proizvode in storitve.
Upravičenci:
– upravičenci so samostojni podjetniki, mikro in mala
podjetja, ki imajo sedež dejavnosti na območju občine in se
udeležijo določenega sejma ali razstave doma ali v tujini, kjer
promovirajo tudi Občino Medvode.
Upravičeni stroški so:
– stroški najema, postavitve in delovanja stojnice na določenem sejmu ali razstavi, doma ali v tujini.
Davek na dodano vrednost se ne šteje med upravičene
stroške.
Vrsta instrumenta:
– subvencija.
Višina odobrenih sredstev:
– višina odobrenih sredstev lahko znaša največ 50 %
upravičenih stroškov.
21. člen
Spodbujanje razvoja projektov socialnega podjetništva
Namen ukrepa je spodbuditi razvoj projektov in rast socialnih podjetij, kot jih opredeljujejo predpisi s področja socialnega podjetništva ter pri tem slediti oziroma dopolnjevati
nacionalno strategijo in druge dokumente s področja razvoja
socialnega podjetništva.
Cilji spodbujanja razvoja socialnega podjetništva so:
a) krepitev obveščenosti javnosti, izboljšanje znanja in
kompetenc s področja socialnega podjetništva;
b) spodbujanje usposabljanja in izobraževanja oseb, odgovornih za poslovodenje socialnih podjetij;
c) finančna podpora iniciativam in pilotnim projektom s
področja socialnega podjetništva;
d) finančna podpora zagonu novih socialnih podjetij in
njihovemu nadaljnjemu razvoju;
e) finančna podpora prestrukturiranja običajnih podjetij v
socialna podjetja.
Za namen izvedbe tega člena se vsako leto pripravi
poseben razpis v skladu s sredstvi, za ta namen določenimi v
veljavnem občinskem proračunu.
21.a člen
(obveščenost javnosti)
Namen ukrepa je povečati prepoznavnost socialnega
podjetništva kot konvencionalnemu podjetništvu komplementarnega družbeno odgovornega področja podjetništva oziroma
delovanja nepridobitnih pravnih oseb, ki so pridobile status
socialnega podjetja v skladu s predpisi, ki urejajo socialno
podjetništvo.
Upravičenci:
– upravičenci so osebe, ki sodijo med prikrajšane, resno
prikrajšane delavce in invalide, kot jih opredeljuje Uredba Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi
nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom;
– upravičenci so tudi druge osebe, ki se zanimajo za samozaposlitev na področju socialnega podjetništva;
– v obeh primerih so upravičenci osebe, ki imajo stalno
bivališče na območju Občine Medvode.
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Upravičeni stroški:
– stroški izvedbe izobraževalnih seminarjev, delavnic in
drugih oblik obveščanja in usposabljanja s področja socialnega
podjetništva;
– stroški priprave in zagotavljanja dostopnosti informacij
in učnih gradiv za samoučenje s področja socialnega podjetništva, podprtih z informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami.
Vrsta instrumenta:
– sofinanciranje udeležbe izobraževanj v skupnem trajanju od 50 do 100 izobraževalnih ur.
Višina odobrenih sredstev:
– višina odobrenih sredstev znaša najmanj 25 %, največ
pa 50 % cene izobraževalne ure.
21.b člen
(usposabljanje za poslovodenje)
Upravičenci:
– upravičenci so osebe, ki so odgovorne za poslovodenje
že ustanovljenega socialnega podjetja, ki ima sedež ali lokacijo
poslovne enote na območju Občine Medvode.
Upravičeni stroški:
– stroški izvedbe specializiranega izobraževanja za osebe, ki so odgovorne za poslovodenje socialnega podjetja.
Vrsta instrumenta:
– sofinanciranje udeležbe na specializiranem izobraževanju v skupnem trajanju od 50 do 100 izobraževalnih ur.
Višina odobrenih sredstev:
– višina odobrenih sredstev znaša najmanj 25 %, največ
pa 50 % cene izobraževalne ure.
21.c člen
(iniciative in pilotni projekti)
Upravičenci:
– upravičenci so osebe, ki so uradni predstavniki iniciativ
oziroma avtorji ali izvršni menedžerji pilotnih projektov s področja socialnega podjetništva, katerih dejavnost se bo vršila
na območju Občine Medvode oziroma so vanje vključene nevladne organizacije ali socialna podjetja s sedežem ali lokacijo
poslovne enote na območju Občine Medvode.
Upravičeni stroški:
– stroški za izvedbo postopkov, potrebnih za prehod od
iniciative do registracije socialnega podjetja;
– stroški za izvedbo pilotnega projekta s področja socialnega podjetništva.
Vrsta instrumenta:
– delno finančno povračilo stroškov, nastalih pri pripravi
vseh potrebnih aktov, oziroma izvedbi postopkov z namenom
registracije socialnega podjetja;
– subvencija za izvedbo pilotnega projekta.
Višina odobrenih sredstev:
– višina delnega finančnega povračila stroškov oziroma
subvencije znaša med 30 % in 50 % vrednosti.
21.d člen
(zagon in rast socialnih podjetij)
Upravičenci:
– upravičenci so nepridobitne pravne osebe, ki so pridobile status socialnega podjetja v skladu s predpisi, ki urejajo
področje socialnega podjetništva, ter imajo sedež ali lokacijo
poslovne enote na območju Občine Medvode.
Upravičeni stroški:
– stroški naslednjih opredmetenih osnovnih sredstev: nakup strojev in opreme, nakup zemljišč, stroški komunalnega in
infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ ali
nakupa oziroma najema objekta;
– stroški razvoja novih produktov in storitev;
– stroški izobraževanja za pridobitev specializiranih znanj,
potrebnih za zagon oziroma izvajanje proizvodne oziroma storitvene dejavnosti.
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Vrsta instrumenta:
– subvencija za opredmetena osnovna sredstva iz prve
alineje drugega odstavka;
– do petletna oprostitev plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v primeru zaposlitve vsaj 10 oseb iz
drugega odstavka 21.a člena;
– do petletna oprostitev plačevanja najemnine za potrebe
delovanja in razvoja socialnega podjetja v prostorih, ki so v lasti
Občine Medvode;
– drugi ukrepi podpornega okolja za razvoj socialnega
podjetništva, navedeni v letnem razpisu za spodbujanje razvoja
socialnega podjetništva v Občini Medvode.
Višina odobrenih sredstev:
– skupna višina subvencije za opredmetena osnovna
sredstva iz prve alineje drugega odstavka tega člena lahko
znaša največ 50 % upravičenih stroškov.
21.e člen
(prestrukturiranje v socialno podjetje)
Upravičenci:
– upravičenci so mikro in mala podjetja, ki imajo sedež
ali lokacijo poslovne enote na območju Občine Medvode in ne
izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa socialnega podjetja,
kot jih določajo predpisi s področja socialnega podjetništva.
Upravičeni stroški:
– stroški storitev svetovanja prestrukturiranja podjetja z
namenom pridobitve statusa socialnega podjetja.
Vrsta instrumenta:
– delno povračilo upravičenih stroškov svetovanja za
prestrukturiranje.
Višina odobrenih sredstev:
– delno povračilo stroškov ne sme presegati 50 % vseh
upravičenih stroškov.
III. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
21. člen
Namensko porabo sredstev spremlja in preverja občinska
uprava oziroma komisija, ki jo imenuje župan.
Prejemnik sredstev mora v primeru nenamenske porabe
sredstev ali če je v postopku javnega razpisa navajal lažne
podatke, na podlagi katerih so mu bila sredstva dodeljena, vrniti
prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki
se obračunajo od dneva nakazila do dneva vračila sredstev; na
naslednjem javnem razpisu pa ne more pridobiti sredstev na
podlagi tega pravilnika.
IV. KONČNE DOLOČBE
22. člen
Z dnem, ko prične veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v Občini Medvode (Uradni list
RS, št. 107/03).
23. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 410-175/2012-3
Medvode, dne 19. junija 2012
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.
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ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Naklo za leto
2012

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka
o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave ter o delavcih v upravi Občine
Medvode

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10 in 84/10 – odl. US) in 25. člena Statuta Občine
Medvode (Uradni list RS, št. 29/06) je Občinski svet Občine
Medvode na 13. seji dne 19. 6. 2012 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka o organizaciji
in delovnem področju občinske uprave
ter o delavcih v upravi Občine Medvode
1. člen
V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave ter o delavcih v upravi Občine Medvode (Uradni list
RS, št. 22/95, 11/99, 40/01 in 56/06) se zadnja alineja drugega
odstavka 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»– nadzorstvo nad javnim redom in komunalno urejenostjo v okviru svojih pristojnosti.«
2. člen
Spremeni se 10.a člen tako, da se glasi:
»Inšpektorat opravlja nadzor nad izvajanjem občinskih
predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz
svoje pristojnosti, vodi prekrškovni postopek in izdaja plačilne
naloge v skladu z zakonom, opravlja okoljsko nadzorstvo, vodi
predpisane evidence o izrečenih ukrepih in v zvezi s prekrškovnim postopkom.
Inšpektorat opravlja nadzor nad varnim in neoviranim
cestnim prometom v naseljih, varuje ceste in okolje v naseljih in
na občinskih cestah zunaj naselij, skrbi za varnost na občinskih
javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah, varuje
javno premoženje, naravno in kulturno dediščino ter vzdržuje
javni red in mir.«
3. člen
Prvi odstavek 11. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Naloge iz pristojnosti občinske uprave na področjih, ki
niso našteta v 6., 7., 8., 9., 10., 10.a in 10.b členu opravlja tista
notranja organizacijska enota, v katere delovno področje spada
naloga po svoji naravi.«
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

1. člen
Proračun Občine Naklo za leto 2012 po rebalansu znaša:
KONTO

70
700
703
704
706
71
710
711
712
713
714
72
720
722

74
740
741

Št. 102-1/95-6
Medvode, dne 19. junija 2012
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

40
400

NAKLO
2097.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Naklo
za leto 2012

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2 in dopolnitve), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 in dopolnitve), 40. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4)
in Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07 in 16/12) je
Občinski svet Občine Naklo na 10. seji dne 20. 6. 2012 sprejel

401
402
403
409
41
410

OPIS
A. BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
DAVKI NA DOHODEK
IN DOBIČEK
DAVKI NA PREMOŽENJE
DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
DRUGI DAVKI
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI
OD PREMOŽENJA
TAKSE IN PRISTOJBINE
DENARNE KAZNI
PRIHODKI OD PRODAJE
BLAGA IN STORITEV
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)
PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV
PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ
IN NEMATERIALNEGA
PREMOŽENJA
TRANSFERNI PRIHODKI
TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ
PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EU
II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
IZDATKI ZA BLAGO
IN STORITVE
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
SREDSTVA, IZLOČENA
V REZERVE
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
SUBVENCIJE

1. rebalans
2012

5.476.663
4.183.049
3.641.761
2.782.961
724.100
134.700
0
541.288
277.642
3.200
15.300
3.000
242.146
471.377
118.306

353.071
822.237
569.907

252.330
6.468.391
1.378.797
250.026
39.740
1.051.031
13.000
25.000
1.550.225
46.995
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411
412
413
42
420
43
431
432

III.

75

IV.

750
751
44

V.

440
441
VI.

VII.

50
500
55
550

VIII.
IX.

X.
XI.

TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM
TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZAC. IN USTANOVAM
DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
NAKUP IN GRADNJA
OSNOVNIH SREDSTEV
INVESTICIJSKI TRANSFERI
(430)
INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM
UPORABNIKOM
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS
SKUPAJ ODHODKI)
B. RAČUN FINANČNIH
TERJATEV IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751)
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441)
DANA POSOJILA
POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. – V.)
SKUPNI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI
MINUS ODHODKI TER SALDO
PREJETIH IN DANIH POSOJIL
(I. + IV.) – (II. + V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOMAČEGA
DOLGA
NETO ZADOLŽEVANJE
(VIII. – IX.)
POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) –
(II.+V.+IX.)
STANJE SREDSTEV
NA RAČUNIH OB KONCU
PRETEKLEGA LETA

Št.
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3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2012 dalje.
Št. 410-0031/2011-03
Naklo, dne 21. junija 2012
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.

3.518.195
21.174
17.100

4.074

–991.728

4.000
4.000

0

4.000

2098.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list
RS, št. 88/07, 16/12) je Občinski svet Občine Naklo na 10. redni seji dne 20. 6. 2012 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1074/15 k.o. Duplje, ID znak 2092-1074/15-0,
cesta v izmeri 58 m2.
2. člen
Na zemljiščih iz 1. člena tega sklepa se vknjiži lastninska
pravica v korist Občine Naklo.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 711-0017/2012-2
Naklo, dne 20. junija 2012
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.

2099.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list
RS, št. 88/07, 16/12) je Občinski svet Občine Naklo na 10. redni seji dne 20. 6. 2012 sprejel
–987.728
326.678
326.678
82.008
82.008
244.670

–743.058

743.058

2. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine Naklo
za leto 2012 je sestavni del tega sklepa.

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1074/2 k.o. Duplje, ID znak 2092-1074/2-0, cesta
v izmeri 21 m2 in parc. št. 1074/3, k.o. Duplje, ID znak 20921074/3-0, cesta v izmeri 8 m2.
2. člen
Na zemljiščih iz 1. člena tega sklepa se vknjiži lastninska
pravica v korist Občine Naklo.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 711-0012/2012-2
Naklo, dne 20. junija 2012
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.
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Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list
RS, št. 88/07, 16/12) je Občinski svet Občine Naklo na 10. redni seji dne 20. 6. 2012 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljišču parc. št. 1615/2, pot v izmeri 105 m2, k.o. Podbrezje, ID
znak: 2093-1615/2-0.
2. člen
Na zemljišču iz 1. člena tega sklepa se vknjiži lastninska
pravica v korist Občine Naklo.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 711-0011/2012-2
Naklo, dne 20. junija 2012
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.

ODRANCI
2101.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
Prostorskega reda Občine Odranci

Na podlagi prvega odstavka 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B)
ter 15. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11)
je Občinski svet Občine Odranci na 6. izredni seji dne 20. 6.
2012 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Prostorskega
reda Občine Odranci
1. člen
(1) S tem odlokom se v skladu z Uredbo o prostorskem
redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04) in Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) sprejmejo
spremembe in dopolnitve prostorskega reda Občine Odranci
(v nadaljnjem besedilu: spremembe PRO Odranci).
(2) Spremembe PRO Odranci so usklajene z mnenji nosilcev urejanja prostora oziroma s predpisi z njihovih delovnih
področij, kar je na podlagi 51.a člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, sprem. 108/09) ugotovil
minister za infrastrukturo in prostor v svojem Sklepu št. 350161/2011/37 z dne 14. 6. 2012.
2. člen
V Odloku o prostorskem redu Občine Odranci (Uradni list
RS, št. 124/07) se v 2. členu v odstavku pod zaporedno številko
1. za besedo »naselja« vejica nadomesti s piko, preostali del
besedila se briše.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Spremeni in dopolni se 3. člen, in sicer:
a) V drugi vrstici prvega odstavka se brišeta besedi »posamezne parcele« ter vejica.
b) Za četrtim odstavkom se doda nova alineja:
»– površine za turizem – BT (posebna območja)«.
4. člen
Spremeni in dopolni se 5. člen odloka in sicer:
a) V drugem odstavku se za oznako PE-1 doda »in PE-11«.
b) V tretjem odstavku se za oznako PE-2 doda »in PE-12«.
5. člen
V 7. členu odloka se v vseh točkah brišejo tabele s površinami in nadomestijo z novimi tabelami:
1) Površine namenske rabe
Podrobnejša namenska
raba
BT
DC
DI
DK
DU
MP
OC
OV
P
PI
PK
PP
SK
SS
VC
ZD
ZK
ZS
G
K1
K2
Skupaj

Površina (m2)
1332
6691
8967
4891
1955
10744
5504
305
96720
132995
465
21317
795802
113836
32879
24334
6476
17965
336625
5194951
115825
6930579

2) Površine funkcionalnih enot
Funkcionalna enota
FE-1
FE-2
FE-3
FE-4
FE-5
Skupaj

Površina (m2)
1148489
5311241
336625
96720
37505
6930580

3) Površine prostorskih enot
Prostorska enota
PE-1
PE-2
PE-3
PE-4
PE-5
PE-6
PE-7
PE-8

Površina (m2)
52167
43533
21317
974168
60290
10744
15938
1742749

Uradni list Republike Slovenije
Prostorska enota

Št.

Površina (m2)

PE-9
PE-10

91030
3868890

PE-11
PE-12

32185
17568

Skupaj

6930579

6. člen
Spremeni in dopolni se 9. člen, in sicer:
a) Za prvim odstavkom se doda besedilo:
»Dopustna je tudi gradnja in postavitev nezahtevnih in
enostavnih objektov.«
b) Briše se celotni tretji odstavek in se nadomesti z novim,
ki se glasi:
»(3) Na delih funkcionalne enote naselja, ki segajo v
poplavno območje gradnja novih objektov ni dopustna. Izjemoma so dopustne gradnje in ukrepi, ki jih dopuščajo
predpisi s področja voda. Pri posegih na obstoječih objektih
se ne sme poslabšati obstoječa poplavna varnost. Za vsak
poseg v poplavnem območju se mora predhodno pridobiti
vodno soglasje.«
7. člen
Spremeni in dopolni se 10. člen odloka:
a) V prvi vrstici prvega odstavka se za besedico »rabo«
briše vejica in doda besedilo:
»ter zložba kmetijskih zemljišč.«
b) Za prvim odstavkom se dodajo vrstice:
»– vodni zadrževalniki za namakanje kmetijskih zemljišč«,
c) V drugem odstavku se na koncu doda besedilo:
»Načrtuje se lahko cevovode za pitno in odpadno vodo s
pripadajočimi objekti, elektroenergetske vode s pripadajočimi
objekti, komunikacijske vode, plinovode, vročevode in priključke nanje, posege za začasne ureditve za potrebe obrambe in
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, začasne objekte,
rekonstrukcije lokalnih cest, enostavne in nezahtevne kmetijsko – gozdarske pomožne objekte ter ograje in opore za trajne
nasade in opore za mreže proti toči«.
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12. člen
Dopolni se 18. člen odloka:
a) Za prvim odstavkom se doda besedilo:
»Velikost proizvodne hale in ostalih objektov, ki se bodo
gradili v 2. fazi v enoti urejanja PE 11 je razvidna iz grafičnih
prikazov. Višina nove hale in ostalih objektov se prilagodi višini
obstoječih objektov«.
b) V šestem odstavku se briše zadnji stavek in doda
besedilo:
»Izven gradbene linije se k proizvodnim halam lahko
prizidajo skladišča, proizvodni prostori in upravni prostori. Na
celotnem območju enot urejanja PE 1 in PE 11 se lahko gradijo
tudi infrastrukturni in okoljski objekti (bazeni za meteorno vodo,
ponikovalnice itd).«
13. člen
V 20. členu se doda novi odstavek, ki se glasi:
»(2) Za načrtovane ureditve v prostorskih enotah PE 1
in PE 11 se lahko izdela občinski podrobni prostorski načrt.«
14. člen
Pred 21. členom se v naslovu poglavja 2.2. Merila in
pogoji za urejanje prostora v prostorski enoti PE-2, za PE-2
doda: »in PE-12«.
15. člen
Spremeni in dopolni se 21. člen odloka, in sicer se za
prvim stavkom prvega odstavka briše pika, doda se besedilo:
»ter povečanje čistilne naprave do 5000 enot.«
16. člen
V 24. členu se doda novi odstavek, ki se glasi:
»(5) Za načrtovane ureditve v prostorskih enotah PE 2
in PE 12 se lahko izdela občinski podrobni prostorski načrt.«
17. člen
V 29. členu se v točki (1) v drugem stavku briše besedilo:
»ki je označena s šifro SK.«

8. člen
V 11. členu se doda novi odstavek, ki se glasi:
»(3) V varovalnem pasu državnih cest so posegi možni le
ob predhodnem soglasju upravljavca. Novi posegi ob državnih
cestah se načrtujejo ob upoštevanju obstoječe in predvidene
obremenitve neposrednega okolja ob prometnicah. Upravljavec
državne ceste ne zagotavlja dodatnih ukrepov varstva pred
hrupom za načrtovana območja ob državnih cestah«.

18. člen
Spremeni se 30. člen odloka, in sicer:
a) Briše se točka (6) in se nadomesti z besedilom:
»Strehe na stanovanjskih in pripadajočih gospodarskih
objektih in pritiklinah, na objektih družbene infrastrukture in na
poslovnih objektih so praviloma enakostranične dvokapnice
poljubnih naklonov, lahko pa so tudi ravne.«
b) V točki (10) se na koncu doda besedilo:
»Odmiki od parcelnih mej so lahko manjši od 1,5 m s
soglasjem soseda«.

9. člen
V šestem odstavku 13. člena se popravi navedba člena:
namesto 41 se vpiše 45.

19. člen
V 32. členu se v prvem odstavku za besedo »hrupom«
namesto vejice postavi pika, ostali del besedila se briše.

10. člen
Dopolni se 15. člen odloka, in sicer:
a) Na koncu drugega odstavka se doda besedilo: »Pri
graditvi novih stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega
1000 m2 in pri rekonstrukciji stavb, katerih uporabna tlorisna
površina presega 1000 m2 in se zamenjuje sistem oskrbe z
energijo, je treba v sklopu projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja izdelati študijo izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo«.
b) Za prvim stavkom drugega odstavka se zbriše pika
in doda besedilo: »oziroma v območju z najnižjim projektnim
pospeškom tal, to je 0.100 [g]«.

20. člen
Dopolni se 37. Člen, in sicer se v točka (3) preimenuje v
(2). V tej točki se v peti vrstici doda: »vključno z telekomunikacijsko infrastrukturo (bazne postaje)«.

11. člen
Pred 17. členom se v naslovu poglavja 2.2. Merila in pogoji za urejanje prostora v prostorski enoti PE-1, za PE-1 doda:
»in PE-11«, številka 2.2. se spremeni v 2.1.

21. člen
Spremeni in dopolni se 41. člen odloka:
a) Briše se prvi odstavek in se nadomesti z besedilom:
»Območje gramoznice je poleg osnovne kmetijske rabe
na kmetijskih zemljiščih namenjeno za turistične in rekreacijske
dejavnosti.«
b) Na koncu drugega odstavka se doda besedilo: »Pomožni objekti so: pomožni infrastrukturni objekti (nizkonapetostno
distribucijsko elektroenergetsko omrežje s pripadajočimi objekti, cevovodi za pitno in odpadno vodo s pripadajočimi objekti,
komunikacijski vodi), kmečka lopa (površino največ 30 m2 in
višino najvišje točke največ 5 m) in čebelnjak (površina do
20 m2, višina do 3 m). Možne so še začasne ureditve za po-
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trebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
ter vodnogospodarske ureditve za vzdrževanje vodnih površin
in vodnega režima.«
22. člen
Spremeni in dopolni se 44. člen, in sicer se pred prvim
odstavkom doda številka (1) ter doda nov odstavek, ki se glasi:
»(2) Za območje podrobnejše namenske rabe SK, ki
je območje kmetije v odprtem območju kmetijskih zemljišč v
prostorski enoti PE 8 je dopustna gradnja hleva za živino in
pripadajočih gospodarskih objektov (skedenj za mehanizacijo,
senik in drugo) ter priključkov na javno gospodarsko infrastrukturo. Gradnja stanovanjskih objektov ni dopustna.«
23. člen
V 53. členu se v zadnji alineji 2. točke korigira navedba
uradnega lista, in sicer se vpiše: »Uradni list RS, št. 3/07 –
UPB1 in 9/11«.
24. člen
Dopolni se 54. člen, in sicer se v drugem odstavku doda
besedilo:
»Poleg tehničnih ukrepov (protipožarne ločitve za preprečitve širjenja požara na sosednje objekte, pogoje za varen umik
ljudi, živali in premoženja, neovirane in varne dovoze, dostope
ter delovne površine za intervencijska vozila) se zagotovi tudi
vire požarne vode iz hidrantnega omrežja, ki mora imeti ustrezne pretoke in ustrezni tlak vode v omrežju. Na območjih, kjer
ni hidrantnega omrežja in na območjih, kjer ni možno zagotoviti
ustreznih pretokov, se požarna voda zagotavlja iz požarnih
vodnjakov in požarnih bazenov.«

reda:

25. člen
Spremenijo in dopolnijo se grafični prikazi Prostorskega
Osnovna in podrobnejša namenska raba površin
Členitev območja občine na funkcionalne enote
Členitev območja občine na prostorske enote
Območja posebnih režimov
Gospodarska javna infrastruktura
Dodajo se prikazi razširjene gospodarske cone.

26. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07)
sprejmejo spremembe in dopolnitve Strategije prostorskega
razvoja Občine Odranci (v nadaljnjem besedilu: spremembe
SPRO Odranci).
(2) Spremembe SPRO Odranci so usklajene z mnenji nosilcev urejanja prostora oziroma s predpisi z njihovih delovnih
področij, kar je na podlagi 51.a člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, sprem. 108/09) ugotovil
minister za infrastrukturo in prostor v svojem Sklepu št. 350161/2011/37 z dne 14. 6. 2012.
2. člen
V Odloku o strategiji prostorskega razvoja Občine Odranci
(Uradni list RS, št. 124/07) se dopolni 20. člen, in sicer:
a) V petem odstavku se na koncu besedila doda: »Območje občine je v območju 6. stopnje potresne varnosti oziroma v
območju z najnižjim projektnim pospeškom tal, to je 0.100 [g],
kar je treba upoštevati pri gradnji zahtevnejših objektov in pri
izvedbi ostalih posegov«.
b) Doda nova točka (6), ki se glasi:
»Za potrebe v primeru množičnih nesreč in vojne ima
občina definirano zemljišče za ruševine v obrtno-industrijski
coni v naselju Odranci. Posebnih območij za množične pokope
občina ne definira, saj krajevno pokopališče zagotavlja dovolj
prostora v primeru potrebe po množičnih pokopih. Tudi območij
za pokop kadavrov v občini ni, v primeru večjega pomora živali
se določi zbirno mesto v gospodarski coni v naselju Odranci, od
koder se jih odvaža na farmo Nemščak (oddaljenost cca 8 km).
Prostori za zbiranje ljudi in namestitev v primeru nesreče so v
Osnovni šoli v Odrancih«.
c) Doda se nova točka (7), ki se glasi:
»V Občini Odranci ne obstaja nevarnost visoke podtalnice.«
3. člen
Dopolnijo se grafični prikazi SPRO Odranci, in sicer se
doda karta z naslovom:
»Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami«.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 80-6IZ/2012
Odranci, dne 20. junija 2012
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.

Št. 80-6IZ/2012
Odranci, dne 20. junija 2012
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.

PIVKA
2102.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Strategije
prostorskega razvoja Občine Odranci

Na podlagi prvega odstavka 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B)
ter 15. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11)
je Občinski svet Občine Odranci na 6. izredni seji dne 20. 6.
2012 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Strategije
prostorskega razvoja Občine Odranci
1. člen
(1) S tem odlokom se v skladu z Odlokom o strategiji
prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) in

2103.

Sklep o imenovanju predsednika Občinske
volilne komisije Občine Pivka

Na podlagi 13. in 21. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00 in 51/02), 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 UPB in 45/08), 16. člena Statuta
Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05,
52/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Pivka na redni 13. seji
dne 21. 6. 2012 sprejel naslednji

SKLEP
1. Za namestnika predsednika Občinske volilne komisije
Občine Pivka se imenuje:
Darja Morelj, rojena 26. 1. 1976, Gornja Košana 7, Košana.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

2. Mandat člana traja do zaključka mandata Občinske
volilne komisije.
3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-13/2012
Pivka, dne 21. junija 2012
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

Sklep o znižanju cen programov predšolske
vzgoje v Osnovni šoli Polzela – OE Vrtec
Polzela

Na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05
– UPB2, 25/08 in 36/10) in 16. člena Statuta Občine Polzela
(Uradni list RS, št. 90/07) je Občinski svet Občine Polzela na
12. redni seji dne 18. 6. 2012 sprejel

SKLEP
o znižanju cen programov predšolske vzgoje
v Osnovni šoli Polzela – OE Vrtec Polzela
I.
Cene programov v Osnovni šoli Polzela – OE Vrtec Polzela se s 1. 7. 2012 znižajo, kot izhaja iz tabele:
Program vrtca
1. dnevni program
(6–9 ur, vsi obroki
prehrane) za otroke
v oddelkih prvega
starostnega obdobja
2. dnevni program
(6–9 ur, vsi obroki
prehrane) za otroke
v oddelkih drugega
starostnega obdobja

Veljavna
cena

Nova cena
Znižanje od 1. 7. 2012
dalje

420,77 EUR

3%

408,15 EUR

339,97 EUR

5%

322,97 EUR

II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
uporablja pa se od 1. 7. 2012 dalje.
Št. 032-5/2012-18
Polzela, dne 18. junija 2012
Župan
Občine Polzela
Jože Kužnik l.r.

RADEČE
2105.
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43/11 – ZKZ-C), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za
odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in
18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 –
UPB1, 110/09) je Občinski svet Občine Radeče na 14. redni
seji dne 19. 6. 2012 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje
Občine Radeče
I. SPLOŠNI DOLOČBI

POLZELA
2104.
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Odlok o programu opremljanja in merilih
za odmero komunalnega prispevka
za območje Občine Radeče

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

1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja in
podlage za odmero komunalnega prispevka, ki so določene
v programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine
Radeče (v nadaljevanju: program opremljanja) in je na vpogled
na sedežu Občine Radeče (v nadaljnjem besedilu: Občina).
(2) Program opremljanja vsebuje naslednje podlage za
odmero komunalnega prispevka:
– obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme,
– skupne in obračunske stroške po posameznih vrstah
komunalne opreme in po obračunskih območjih,
– preračun obračunskih stroškov na m2 parcele in na m2
neto tlorisne površine objekta po posameznih vrstah opreme
in obračunskih območjih in
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka,
ki so razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne
površine, faktor dejavnosti, olajšave in oprostitve za določene
kategorije objektov ter način plačila komunalnega prispevka.
2. člen
(predmet komunalnega prispevka)
Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni in obstoječi objekti na območju Občine Radeče, ki bodo
povečevali neto tlorisno površino ali spreminjali namembnost
oziroma se bodo prvič opremljali z vodovodnim omrežjem,
fekalnim kanalizacijskim omrežjem, omrežjem cest oziroma se
bo zanje izvajala obvezna gospodarska javna služba zbiranja,
odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov.
II. MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO
KOMUNALNEGA PRISPEVKA
3. člen
(pomen pojmov in kratic)
(1) V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
a) Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih
lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih,
ki urejajo varstvo okolja in
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske
ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
b) Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje
komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača Občini. V višini komunalnega
prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme. Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja na komunalno opremo, razen
gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
c) Obračunsko območje posamezne vrste komunalne
opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na
to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.
d) Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev
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zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance.
e) Za parcelo po tem odloku se šteje zemljiška parcela
ali njen del, na kateri je možno graditi objekt oziroma je objekt
že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni
prispevek. Za parcelo po tem odloku se šteje tudi gradbena
parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
f) Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih
površin objekta in se izračuna po SIST ISO 9836. Kot vsota
neto tlorisnih površin na obračunskem območju se štejejo neto
tlorisne površine vseh obstoječih objektov ter dopustne neto
tlorisne površine na še nezazidanih parcelah. Te se za predvidene objekte izračunajo na podlagi prostorskega akta občine.
g) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta
ali spreminja njegovo namembnost.
(2) V tem odloku uporabljene kratice imajo naslednji pomen:
KPij
Aparcela
Atlorisna
Dp
Dt
Kdejavnost
Cpij
Ctij

i
j

znesek komunalnega prispevka, ki pripada
posamezni vrsti komunalne opreme na
posameznem obračunskem območju
površina parcele
neto tlorisna površina objekta je seštevek
vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po
standardu SIST ISO 9836
delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
komunalnega prispevka
faktor dejavnosti
obračunski stroški, preračunani na m2 parcele
na obračunskem območju za posamezno vrsto
komunalne opreme
obračunski stroški, preračunani na m2 neto
tlorisne površine objekta na obračunskem
območju za posamezno vrsto komunalne
infrastrukture
posamezna vrsta komunalne opreme
posamezno obračunsko območje

4. člen
(obračunsko območje)
(1) Območja opremljanja s posamezno komunalno opremo so prikazana v kartografskem delu programa opremljanja.
– Obračunska območja za vodovodno omrežje so prikazana
na karti 1: Vodovod – pregledna karta obračunskih območij;
– Obračunska območja za kanalizacijsko omrežje so prikazana na karti 2: Kanalizacija – pregledna karta obračunskih
območij;
– Obračunska območja za cestno omrežje so prikazana
na karti 3: Ceste – pregledna karta obračunskih območij.
– Obračunsko območje za službo ravnanja z odpadki je
prikazano na karti 4: Ravnanje z odpadki – pregledna karta
obračunskega območja.
(2) Obračunska območja posamezne komunalne opreme,
navedena v alinejah od 1 do 4, so podrobneje prikazana na
kartah, ki so sestavni del kartografskega dela programa opremljanja. Kartografski del programa opremljanja je na vpogledu
na Občini, v Uradnem listu Republike Slovenije pa se ne objavi.
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(3) Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno,
da objekt, ki je predmet odmere, nima možnosti priključka na
posamezno komunalno opremo, ki je s programom opremljanja določena za območje, na katerem objekt leži, ali le-te ni
mogoče uporabljati, se komunalni prispevek odmeri glede na
dejansko opremljenost objekta s komunalno opremo.
(4) Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno,
da objekt, ki je predmet odmere, ima možnost priključevanja
na posamezno komunalno opremo, ki pa s programom zanj ni
določena, se komunalni prispevek odmeri glede na dejansko
opremljenost objekta s komunalno opremo.
5. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se odmeri z upoštevanjem naslednjih meril:
– površina stavbnega zemljišča,
– neto tlorisna površina objekta,
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
– namembnost objekta in
– izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
6. člen
(dejanska opremljenost objekta s komunalno opremo)
Če pristojni organ Občine ne odloči drugače, velja:
(1) Vsak obstoječi ali predvideni objekt za katerega se lahko
odmeri komunalni prispevek je opremljen s cestnim omrežjem.
Izjema so primeri, ko mora investitor za pridobitev gradbenega
dovoljenja zgraditi ali izboljšati del javnega cestnega omrežja,
kar se šteje, kot da objekt ni opremljen s cestnim omrežjem.
(2) Vsak obstoječi ali predvideni objekt je opremljen s
kanalizacijskim in/ali vodovodnim omrežjem, če je iz projektnih
pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja to nedvoumno
razvidno oziroma če upravljavec posameznega voda izda soglasje za priklop na omrežje. Če mora zavezanec za priklop
svojega objekta zgraditi ali izboljšati del javnega kanalizacijskega in/ali vodovodnega omrežja, objekt ni opremljen s
kanalizacijskim in/ali vodovodnim omrežjem.
(3) Za izboljšanje javnega omrežja se štejejo vsa dela, ki
jih je treba izvesti na javnem vodovodnem, kanalizacijskem ali
cestnem omrežju na zahtevo upravljalca z namenom omogočitve priključitve objekta na obstoječe omrežje. Za izboljšanje se
ne štejejo dela na individualnem priključku objekta.
(4) S službo zbiranja, odvoza in deponiranja komunalnih
odpadkov so opremljeni vsi objekti na območju občine.
7. člen
(razmerje med deležem parcele in neto tlorisne površine
objekta)
Razmerje med deležem parcele (Dp) in deležem neto tlorisne površine objekta (Dt) je na celotnem območju opremljanja
enako in znaša Dp = 0,3 ter Dt = 0,7.
8. člen
(faktor dejavnosti)
Faktor dejavnosti se skladno s Pravilnikom o merilih za
odmero komunalnega prispevka določi za vso komunalno opremo, ki jo določa ta odlok in se določi po naslednjih kriterijih:

Preglednica 1: Določitev faktorjev dejavnosti glede na vrsto objekta
Vrsta objekta
Enostanovanjske stavbe
– enostanovanjske stavbe
Večstanovanjske stavbe
– dvostanovanjske stavbe
– tri- in večstanovanjske stavbe
– stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji

Kdejavnosti
1,00
1,15
1,30
0,70

Oznaka v klasifikaciji
objektov CC-SI
111
11100
112
11210
11221
11222
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Vrsta objekta

Kdejavnosti

Stanovanjske stavbe za posebne namene
– stanovanjske stavbe za posebne namene
Gostinske stavbe
– hotelske in podobne gostinske stavbe
– gostilne, restavracije in točilnice
– druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
Upravne in pisarniške stavbe
– stavbe javne uprave
– stavbe bank, pošt, zavarovalnic
– druge upravne in pisarniške stavbe
Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti
– trgovske stavbe
– sejemske dvorane, razstavišča
– bencinski servisi
– stavbe za druge storitvene dejavnosti
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij
– postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi
povezane stavbe
– garažne stavbe
Industrijske stavbe in skladišča
– industrijske stavbe
– rezervoarji, silosi in skladišča
Stavbe splošnega družbenega pomena
– stavbe za kulturo in razvedrilo
– muzeji in knjižnice
– stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
– stavbe za zdravstvo
– športne dvorane
Druge nestanovanjske stavbe
– stavbe za rastlinsko pridelavo
– stavbe za rejo živali
– stavbe za spravilo pridelka
– druge nestanovanjske kmetijske stavbe
– stavbe za opravljanje verskih obredov
– pokopališke stavbe in spremljajoči objekti
– kulturni spomeniki
– druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje
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Oznaka v klasifikaciji
objektov CC-SI
113
11300
121
12111
12112
12120
122
12201
12202
12203
123
12301
12302
12303
12304

0,70
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30

124
12410
12420
125
12510
12520
126
12610
12620
12630
12640
12650
127
12711
12712
12713
12714
12721
12722
12730
12740

1,20
1,30
1,00
1,10
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70

Za vse stavbe, ki po klasifikaciji ne sodijo v nobeno od v tabeli navedenih postavk velja, da je faktor dejavnosti 1,00.
9. člen
(skupni in obračunski stroški)
Prikaz skupnih in obračunskih stroškov komunalne opreme.
Preglednica 2: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov
Komunalna oprema
1. Vodovodno omrežje
2. Kanalizacijsko omrežje
3. Cestno omrežje
4. Ravnanje z odpadki

Obračunsko območje
VOD
KAN
CES
ODP

Skupni stroški v EUR
10.723.100
6.325.185
20.389.170
206.028

Obračunski stroški v EUR
2.043.002
2.524.035
8.620.554
206.028

10. člen
(stroški opremljanja m2 parcele (Cp) in neto tlorisne
površine objekta (Ct) s posamezno komunalno opremo)
Stroški opremljanja m2 parcele in neto tlorisne površine
objektov se obračunajo z upoštevanjem preglednice 3, pri
čemer se za določitev posameznega območja opremljanja s
posamezno komunalno opremo upošteva grafična priloga k
programu opremljanja in določila 6. člena tega odloka.
Preglednica 3: Določitev Cp in Ct za posamezno komunalno opremo
Postavka
1. Vodovodno omrežje
2. Kanalizacijsko omrežje
3. Cestno omrežje
4. Ravnanje z odpadki

Obračunsko območje
VOD
KAN
CES
ODP

Cp (v EUR/m2)
1,031
2,639
3,211
0,077

Ct (v EUR/m2)
3,284
6,627
11,815
0,282

Stran

5212 /

Št.

50 / 29. 6. 2012

Uradni list Republike Slovenije

11. člen

14. člen

(indeksiranje stroškov opremljanja)

(izračun celotnega komunalnega prispevka)

Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele objekta z
določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju (Cp) in stroški opremljanja kvadratnega metra
neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne
opreme na posameznem obračunskem območju (Ct) se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo indeksa, ki
ga predpisuje uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih
zemljišč. Indeksiranje se izvede za čas od dne uveljavitve tega
odloka do dne izdaje odločbe.

Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji
način:
KP = Σ KPi
Zgornje oznake pomenijo:
KP celotni izračunani komunalni prispevek,
KPi komunalni prispevek, izračunan za posamezno vrsto
komunalne opreme
IV. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA

15. člen

12. člen

(odmera komunalnega prispevka)

(izračun komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek odmeri pristojni organ Občine z
odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
(2) Kadar se komunalni prispevek odmerja za potrebe
gradnje, ga odmeri pristojni organ občinske uprave z odločbo
na zahtevo zavezanca ali ko od upravne enote v zavezančevem imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev
gradbenega dovoljenja. V tem primeru mora biti k vlogi priložen
tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je potreben za odmero komunalnega prispevka.
(3) Komunalni prispevek se odmerja po uradni dolžnosti v
primeru izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča.

(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne
opreme se izračuna na naslednji način:
KPij = (Aparcela x Cpij x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ctij x Dt)
(2) Površina parcele se za objekte, za katere je potrebno
pridobiti gradbeno dovoljenje, povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, za ostale objekte pa iz veljavnih
prostorskih aktov Občine Radeče. Za parcelo se šteje tudi
gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
(3) V primerih, ko parcele objekta ni mogoče določiti na
način, določen s prejšnjim odstavkom ali kadar je več objektov
na eni parceli ali kadar parcele zaradi drugih razlogov ni moč
določiti, se parcela za odmero komunalnega prispevka določi
kot stavbišče objekta, ki se pomnoži s faktorjem 1,5. Na območjih, ki se urejajo s prostorskimi izvedbenimi akti (zazidalnim
načrtom, lokacijskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom) se parcela za odmero komunalnega prispevka
določi skladno z grafičnim delom prostorskega akta.
(4) Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere
je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, povzame iz projekta
za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(5) Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče
pridobiti na način iz prejšnjega odstavka, se le-tega pridobi iz
uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije.
(6) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma
določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek
odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob
odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.
13. člen
(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka)
(1) V primeru spremembe namembnosti oziroma vrste
obstoječega objekta, gradnje novega objekta na mestu prej
odstranjenega obstoječega objekta, spremembe obstoječega
objekta (nadzidave, dozidave, rekonstrukcije ipd.) se za izračun
komunalnega prispevka upošteva razliko med novim in starim
stanjem objekta. Kolikor je vrednost pozitivna, se za objekt obračuna komunalni prispevek, v nasprotnem primeru pa se izda
odločba z navedbo, da je komunalni prispevek že poravnan.
Odmera komunalnega prispevka se izvrši po naslednji
formuli:

16. člen
(rok za izdajo odločbe)
(1) Rok za izdajo odločbe je 15 dni po prejemu popolne
vloge, razen v primerih, o katerih na podlagi tretjega odstavka
20. člena tega odloka odloča občinski svet. V tem primeru je
rok za izdajo odločbe 15 dni po seji občinskega sveta. O izdani
odločbi občina obvesti tudi upravno enoto. Če o odmeri komunalnega prispevka ni odločeno v predhodno opredeljenem
roku, plačilo komunalnega prispevka ni pogoj za pridobitev
gradbenega dovoljenja. Ne glede na navedeno mora biti plačilo komunalnega prispevka izvršeno v roku, opredeljenem v
odločbi.
(2) Zoper odločbo o odmeri komunalnega prispevka je
dovoljena pritožba, o kateri odloča župan.
17. člen
(pogodbena razmerja med investitorjem in Občino)
(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec
pravico od Občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih
obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno
opremo. S pogodbo se določi tudi rok za priključitev objekta na
komunalno opremo.
(2) Če se Občina in investitor dogovorita, da bo investitor
sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno
opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču,
se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju v skladu z
78. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS,
št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A), v kateri se
natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh pogodbenih
strank.

KPi = KPnovo stanje objekta – KPstaro stanje objekta

18. člen

(2) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna enako kot za novogradnjo.
(3) Komunalni prispevek za novozgrajeno komunalno
opremo se lahko na območju, kjer je bila taka investicija izvedena oziroma se izvaja, odmeri na podlagi posebej samo
za to komunalno opremo, samo za to območje sprejetega posebnega programa opremljanja oziroma na njem temelječega
odloka, ki opredeljuje skupne in obračunske stroške ter ostale
za odmero potrebne parametre.

(plačilo komunalnega prispevka)
(1) Zavezanec, kateremu je bil komunalni prispevek odmerjen zaradi objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali
spreminja njegovo namembnost, plača komunalni prispevek v
enkratnem znesku v roku 15 dni po pravnomočnosti odločbe,
razen če ni med Občino in zavezancem sklenjena pogodba o
medsebojnih razmerjih, v kateri je navedeno drugače. V tem
primeru se podrobnosti glede plačila navedejo na odločbi.
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(2) Zavezanec, kateremu je bil komunalni prispevek
odmerjen zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo, plača komunalni prispevek v
enkratnem znesku ali v največ šestih obrokih. Število obrokov plačil se na vlogo zavezanca določi v odmerni odločbi,
pri čemer rok plačila ne sme biti daljši od dveh let od izdaje
odmerne odločbe.
(3) Če je zavezanec plačal komunalni prispevek, pri pristojnem organu upravne enote pa ne vloži zahteve za izdajo
gradbenega dovoljenja ali mu gradbeno dovoljenje ni izdano
oziroma je prenehalo veljati, je upravičen do brezobrestnega
vračila komunalnega prispevka. Vračilo plačanega komunalnega prispevka se na vlogo zavezanca opravi v roku 30 dni
po prejemu obvestila o neizdanem gradbenem dovoljenju.
19. člen
(stroški priključevanja)
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Odlok o porabi koncesijske dajatve
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
v Občini Radeče

Na podlagi šestega odstavka 29. člena Zakona o divjadi
in lovstvu (ZDLov-1, Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US:
U-I-98/04 in 17/08) in 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni
list RS, št. 52/06 – UPB1 in 110/09) je Občinski svet Občine
Radeče na 14. redni seji dne 19. 6. 2012 sprejel

ODLOK
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo v Občini Radeče
I. SPLOŠNI DOLOČBI

Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo,
razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
Stroški izvedbe priključka niso predmet odmere komunalnega
prispevka in v celoti bremenijo investitorja.

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

V. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PLAČILA
KOMUNALNEGA PRISPEVKA

2. člen
Z divjadjo upravlja Republika Slovenija. Trajnostno gospodarjenje z divjadjo lahko Republika Slovenija prenese na
usposobljeno pravno osebo.

20. člen
(oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.
(2) Plačilo komunalnega prispevka se lahko delno ali v
celoti oprosti za gradnjo posameznih vrst nestanovanjskih
stavb po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije
vrst objektov, če gre za objekt v splošnem javnem interesu
in če tako na predlog župana odloči občinski svet. V tem
primeru mora Občina oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
(obravnava že prejetih vlog za odmero komunalnega
prispevka)
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred
veljavnostjo tega odloka, se končajo po do tedaj veljavnih
predpisih.
22. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Sklep o
izračunu komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 39/00).
23. člen
(začetek veljavnosti)
Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Radeče začne petnajsti
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-12/2012
Radeče, dne 19. junija 2012
Županja
Občine Radeče
Rafaela Pintarič l.r.

II. NAMENSKA PORABA SREDSTEV
3. člen
Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov
varstva in vlaganj v naravne vire v Občini Radeče. Ti ukrepi so:
a) Biomeliorativni ukrepi:
– ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, logov,
– izdelava in vzdrževanje vodnih habitatov (kaluža, mlaka,
mokrišče, večjega vodnega vira ipd.),
– vzdrževanje pasišč,
– vzdrževanje remiz za malo divjad,
– vzdrževanje gozdnega roba,
– nakup in sadnja ter zaščita avtohtonih rastišču primernih
plodonosnih grmovnih in drevesnih vrst,
– krmljenje divjadi, vzdrževanje krmnih in pridelovalnih
njiv.
b) Biotehnični ukrep:
– izdelava, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic,
umetnih dupel in prež.
c) Ostali ukrepi:
– čistilna akcija občine,
– čiščenje divjih odlagališč.
4. člen
(1) Upravičenci, do sredstev za izvajanje ukrepov iz prejšnjega člena tega odloka, so lovske družine – koncesionarji,
ki imajo podpisano koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji za lovišče, ki leži na
območju Občine Radeče.
(2) Višina sredstev, ki pripada posameznemu upravičencu, je enaka sorazmernemu delu vplačane koncesijske dajatve
v proračun Občine Radeče.
5. člen
Sredstva se lahko porabijo v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje javnega naročanja na podlagi letnega
programa porabe sredstev, ki je vključen v proračun Občine
Radeče. Neporabljena sredstva se prenesejo kot namenski
prihodki v proračun naslednjega leta.
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III. NADZOR NAD NAMENSKO PORABO SREDSTEV
6. člen
Namensko porabo sredstev sproti spremlja in preverja za
gospodarstvo pristojen organ občinske uprave Občine Radeče.
IV. KONČNA DOLOČBA
7. člen
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Radeče se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 341-1/2012
Radeče, dne 19. junija 2012
Županja
Občine Radeče
Rafaela Pintarič l.r.

RAZKRIŽJE
2107.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Razkrižje za leto 2011

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 78/09, 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (ZJF – UPB4) (Uradni list RS, št. 11/11)
ter 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99,
2/01 in 38/04) je Občinski svet Občine Razkrižje na 10. redni
seji dne 19. 6. 2012 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Razkrižje za leto 2011
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Razkrižje
za leto 2011.
2. člen
Zaključni račun proračuna se določi v naslednjih zneskih:
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)
1.481.966,07
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.026.020,86
70 DAVČNI PRIHODKI
838.439,61
700 Davki na dohodek in dobiček
782.310,00
703 Davki na premoženje
31.105,02
704 Domači davki na blago in storitve
24.765,87
706 Drugi davki
258,72
71 NEDAVČNI PRIHODKI
187.581,25
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
36.488,98
711 Takse in pristojbine
392,71
712 Globe in druge denarne kazni
246,73
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
7.381,67
714 Drugi nedavčni prihodki
143.071,16
72 KAPITALSKI PRIHODKI
971,00
720 Prihodki od prodaje poslovnih objektov
in prostorov
971,00
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74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sred. prorač EU
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILO DOLGA (550)
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. 2010

454.974,21
164.220,75
290.753,46
1.191.483,37
313.325,65
128.319,27
21.252,17
137.042,57
11.614,18
15.097,46
459.953,52
1.298,62
259.314,85
26.057,46
173.282,59
400.349,70
400.349,70
17.854,50
17.854,50
290.482,70

0
0

0
0

0
40.000,00
40.000,00
40.000,00
282.642,00
282.642,00
282.642,00
47.840,70
–242.642,00
–290.482,70
6.210,00
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3. člen
Denarna sredstva, ki so ostala neporabljena na računih
proračuna v letu 2011, se uporabijo za financiranje izdatkov
prihodnjega leta.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0065/2012-1
Razkrižje, dne 19. junija 2012
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.

2108.

Odlok o spremembah Odloka o proračunu
Občine Razkrižje za leto 2012

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 – UPB1), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in
110/02 – ZDT-B), ter 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni
list RS, št. 12/99, 2/01 in 38/04) je Občinski svet Občine Razkrižje na 10. redni seji dne 19. 6. 2012 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o proračunu
Občine Razkrižje za leto 2012
1. člen
Spremeni se 15. člen Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2012 (Uradni list RS, št. 28/12) 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 lahko zadolži.
O zadolžitvi odloča občinski svet občine. Pogodbo o zadolževanju podpiše župan ob predhodnem soglasju Ministrstva
za finance RS in je sestavni del pogodbe.
O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, odloča
občinski svet.«
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 16. člena Odloka o proračunu
Občine Razkrižje za leto 2012 (Uradni list RS, št. 28/12) tako,
da se glasi:
»Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se
v letu 2012 smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O
soglasju odloča občinski svet.«
3. člen
Vsa druga določila Odloka o proračunu Občine Razkrižje
za leto 2012 ostanejo nespremenjena.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0007-0036/2012-3
Razkrižje, dne 19. junija 2012
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.
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ŠENTRUPERT
2109.

Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja
Energetika Šentrupert d.o.o.

Na podlagi 25., 26. in 28. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 in 38/10,
57/11 – v nadaljevanju: »ZGJS«), 19. člena Statuta Občine
Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07) ter v skladu z Zakonom o
gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popr.,
26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI, 10/08,
68/08, 42/09, 33/11) in 19. člena Statuta Občine Šentrupert
(Uradni list RS, št. 12/07, 102/09) je Občinski svet Občine
Šentrupert na 15. redni seji dne 21. 6. 2012 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi Javnega podjetja Energetika
Šentrupert d.o.o.
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Šentrupert ustanavlja Javno podjetje Energetika Šentrupert d.o.o., ki opravlja dejavnosti iz tega
akta kot izbirno gospodarsko javno službo.
Ta odlok je istočasno tudi akt o ustanovitvi Javnega podjetja Energetika Šentrupert d.o.o.
II. FIRMA IN SEDEŽ
2. člen
Firma družbe je: Javno podjetje Energetika Šentrupert
d.o.o.
Skrajšana firma družbe je: Energetika Šentrupert d.o.o.
Sedež družbe je: Šentrupert 33, Šentrupert.
III. DEJAVNOST PODJETJA
3. člen
Družba izvaja naslednjo izbirno gospodarsko javno službo:
– proizvodnja toplote za daljinsko ogrevanje in dobava
toplote.
Družba lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki ne pomenijo opravljanja gospodarskih javnih služb, so pa pomembne
za njeno poslovanje in opravljanje gospodarskih javnih služb
ter zagotavljajo boljšo izkoriščenost osnovnih sredstev in večjo
produktivnost zaposlenih delavcev.
Soglasje za opravljanje teh dejavnosti poda župan. Opravljanje teh dejavnosti mora zagotoviti profit. Za te dejavnosti je
potrebno ločeno spremljati in ugotavljati stroške in ekonomske
učinke. Pozitivni rezultat iz opravljanja teh dejavnosti se nameni opravljanju dejavnosti javne službe.
Družba je dolžna skladno z veljavno klasifikacijo dejavnosti v statutu družbe natančno opredeliti svoje dejavnosti.
IV. OSNOVNI KAPITAL DRUŽBE IN OSNOVNI VLOŽEK
DRUŽBENICE
4. člen
Osnovni kapital družbe znaša 7.500,00 €. Ta osnovni kapital zagotavlja s svojim osnovnim vložkom Občina Šentrupert.
Na temelju vloženega osnovnega vložka obstaja en sam
poslovni delež, ki ga v višini 100 % poseduje edini ustanovitelj.
Občina Šentrupert lahko kot edina družbenica družbe
odloči, da poveča osnovni kapital družbe z dodatnim vložkom
ali z vključitvijo novih družbenikov.
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V. ODGOVORNOSTI ZA OBVEZNOSTI DRUŽBE
5. člen
Družba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim
premoženjem.
Premoženje družbe je v pravnem prometu.
VI. INVESTICIJE V JAVNO KOMUNALNO
INFRASTRUKTURO
6. člen
Občina Šentrupert se zavezuje predati družbi v najem, posest in uporabo sredstva javne komunalne infrastrukture, to je
objekte, naprave in omrežja za proizvodnjo toplote za daljinsko
ogrevanje in dobavo toplote, s katerimi razpolaga.
Družba mora javno infrastrukturo vzdrževati in uporabljati
kot dober gospodar za potrebe izvajanja javne službe.
Pravice, obveznosti in odgovornosti v zvezi z najemom
in uporabo sredstev javne infrastrukture se uredijo s posebno
pogodbo.
Najemnina za uporabo javne infrastrukture je namenski
prihodek občine in se bo namensko uporabljala za investicije
in investicijska vzdrževalna dela na javni infrastrukturi iz prvega
odstavka tega člena.
Sredstva za redno in občasno vzdrževanje javne infrastrukture se pokrivajo iz prihodka, doseženega z izvajanjem
storitev javne službe.
7. člen
Na podlagi tega odloka se družbi podeljuje javno pooblastilo, da v okviru izvajanja javne službe opravlja naslednje
naloge:
– vodenje in vzdrževanje katastra javne infrastrukture v
skladu s predpisi,
– vodenje operativnih evidenc v zvezi z javno infrastrukturo v skladu s predpisi,
– vzdrževanje (redno in občasno) infrastrukture,
– vodenje obnovitvenih in razširitvenih investicij v javno
infrastrukturo, ki se sestoji iz:
– načrtovanja razvoja javne infrastrukture,
– priprave investicijske dokumentacije oziroma načrtov,
– izvajanje javnih naročil,
– izvajanje investicijskih del,
– nadziranje investicij.
Družba mora poleg zgoraj navedenih nalog v zvezi z
izvajanjem javne službe tudi zagotoviti:
– vodenje evidenc o opravljenem vzdrževanju,
– svetovanje v zvezi z razvojem javne infrastrukture,
– poročanje o stanju javne infrastrukture.
Pravice, obveznosti in odgovornosti v zvezi z javnim pooblastilom in nalogami iz tega člena se podrobneje uredijo s
posebno pogodbo iz tretjega odstavka 6. člena tega odloka.
8. člen
Usklajevanje razvoja in nadzor nad uresničevanjem določb 6. in 7. člena tega odloka se izvaja v skladu z zakonom in
pogodbo iz tretjega odstavka 6. člena tega odloka.
VII. UPRAVLJANJE DRUŽBE
9. člen
(Ustanoviteljica oziroma družbenica)
Občina Šentrupert, kot ustanoviteljica in edina družbenica družbe, samostojno odloča o vseh vprašanjih, o katerih v
skladu z zakonom odločajo družbeniki. Pristojnosti družbenice
podrobneje določa statut družbe.
Družbenica mora vse odločitve vpisovati v knjigo sklepov,
ki jo potrdi notar.
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10. člen
Upravljanje družbe se vrši preko organov družbe. Organi
družbe so: direktor in nadzorni svet.
11. člen
(Direktor)
Poslovanje in delo družbe vodi direktor. Direktorja podjetja
imenuje in razrešuje nadzorni svet družbe. Pogoji in postopek imenovanja in razrešitve direktorja se določijo s statutom
družbe.
Direktor zastopa podjetje skladno s pravicami, obveznostmi in pristojnostmi, ki se podrobneje določijo s statutom družbe.
12. člen
(Nadzorni svet)
Družba ima nadzorni svet, ki šteje 3 člane. V skladu z
Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju 1 člana izvoli
in odpokliče svet delavcev, 2 člana pa imenuje Občinski svet
Občine Šentrupert na predlog župana.
Občinski svet članom nadzornega sveta za njihovo delo
določi znesek plačila.
Član nadzornega sveta je lahko odpoklican pred iztekom
mandata, če je zaradi napačnih ravnanj ali predlogov izgubil
zaupanje. O odpoklicu odloča tisti organ, ki ga je imenoval.
Pravice, obveznosti in pristojnosti nadzornega sveta se
podrobneje določijo s statutom družbe.
VIII. POSLOVNA POLITIKA
13. člen
Direktor podjetja predlaga in izvaja poslovno politiko podjetja na osnovi strateških in razvojnih ciljev, ki jih določa in
usklajuje ustanovitelj.
IX. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI, RAČUNOVODSKI IZKAZI
IN POSLOVNA POROČILA
14. člen
Dejavnost družbe se financira iz naslednjih virov:
– iz prihodkov, doseženih s prodajo storitev, v okviru
izvajanja javnih služb,
– iz sredstev državnega proračuna, namenjenih sofinanciranju lokalnih gospodarskih javnih služb,
– iz drugih virov, določenih z zakonom in občinskimi
predpisi,
– iz prihodkov od opravljanja drugih dejavnosti družbe.
Morebitno izgubo družbe pri opravljanju gospodarske javne službe, ki presega dobiček od opravljanja drugih dejavnosti,
pokriva družbenica v skladu z veljavnimi predpisi.
15. člen
Družba mora voditi vse tiste poslovne knjige ter izdelati
poročila, ki jih določa zakon.
Družba sestavlja računovodske izkaze in poslovna poročila za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu.
Roki za predložitev izkazov in poslovnih poročil, ki niso
določeni v zakonu, so urejeni v posebnem aktu družbe.
Obveznosti in pristojnosti v zvezi z računovodskimi izkazi
in poslovnimi poročili se podrobneje določijo z aktom o ustanovitvi družbe.
X. JAVNA POOBLASTILA
16. člen
Družba lahko izvaja javna pooblastila v okviru svoje dejavnosti, v obsegu in na način, ki ga določa zakon oziroma
Občina Šentrupert s svojimi odloki, oziroma drugimi ustreznimi
splošnimi akti.
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XI. AKTI DRUŽBE
17. člen
Statut družbe, v katerem se podrobneje določijo delovanje
družbe, delo in odločanje organov družbe, pogoji in postopek
za imenovanje direktorja ter druga vprašanja, sprejme župan
po predhodnem soglasju statutarno-pravne komisije.
Direktor lahko v okviru svojih pristojnosti sprejema splošne akte družbe.
XII. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Za čas 12 mesecev oziroma do imenovanja direktorja,
za vršilca dolžnosti direktorja imenuje župan zaposlenega na
občinski upravi Šentrupert.
19. člen
Nadzorni svet iz 7. člena tega odloka se mora konstituirati
najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
20. člen
Statut družbe mora biti sprejet najkasneje v devetdesetih
dneh po uveljavitvi tega odloka.
21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-0031/2012-3
Šentrupert, dne 21. junija 2012
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

2110.

Odlok o načinu izvajanja izbirne lokalne
gospodarske javne službe oskrbe s toploto
na ureditvenem območju »S-78« – območje
ZPKZ Dob

Na podlagi 6. in 29. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 in 38/10,
57/11 – v nadaljevanju: »ZGJS«), 33. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – EZ-UPB2, 70/08, 22/10, 37/11
Odl. US: U-I-257/09-22, 10/12 – v nadaljevanju: »Energetski
zakon«) ter 19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list
RS, št. 12/07 in 102/09) je Občinski svet Občine Šentrupert na
15. redni seji dne 21. 6. 2012 sprejel

ODLOK
o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske
javne službe oskrbe s toploto na ureditvenem
območju »S-78« – območje ZPKZ Dob
1. člen
(Vsebina odloka)
S tem odlokom se urejajo pogoji in način izvajanja daljinskega ogrevanja na ureditvenem območju »S-78« – območje
ZPKZ Dob, ki je občinska izbirna gospodarska javna služba. (v
nadaljevanju: gospodarska javna služba).
S tem odlokom se na področju oskrbe s toploto uvaja na
ureditvenem območju »S-78« – območje ZPKZ Dob zasleduje
usmeritev lokalnega energetskega koncepta na področju razvoja oskrbe s toploto, določajo se osnove za določitev načinov
bodoče oskrbe s toploto, vključitev ukrepov za učinkovito rabo
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toplote, soproizvodnjo toplote in električne energije, uporabo
obnovljivih virov energije ter določitev območja, kjer se oskrba
s toploto izvaja iz javnega omrežja in javnih proizvodnih virov.
2. člen
(Območje izvajanja javne službe)
S tem odlokom se zaradi doseganja energetskih, ekoloških in tehnoloških učinkov ter s tem zagotavljanja smotrnejše
izrabe energije in zgrajenega primarnega toplovodnega omrežja, na ureditvenem območju »S-78« – območje ZPKZ Dob,
predpiše obvezna oskrba s toploto iz javnega toplovodnega
omrežja.
Ureditveno območje »S-78« – območje ZPKZ Dob zajema parc. št. 2533/2, 2533/3, 2533/9, 2504/9, 2506/14, 2504/1,
2509/3 in 2510/4 vse k.o. Straža.
Znotraj ureditvenega območja «S-78« – območje ZPKZ
Dob, se morajo priključiti na sistem daljinskega ogrevanja vsi
novi večstanovanjski objekti, javni objekti, proizvodni objekti in
objekti drugih poslovnih dejavnosti, skratka vsi objekti, za katere je potrebno ob izgradnji pridobiti gradbeno dovoljenje in je
priklop ekonomično smiseln. (razdalja od centralne kotlovnice
ali najbližje toplotne postaje).
Obstoječi objekti pa so se dolžni priključiti najkasneje
takrat, ko je zgrajen primarni toplovod oziroma ko je potrebno
obnoviti hišno toplotno postajo.
3. člen
(Opredelitev javne službe)
Proizvodnja toplote za daljinsko ogrevanje in dobava toplote je energetska dejavnost, za opravljanje katere je potrebno
pridobiti licenco, ki jo izda Javna agencija Republike Slovenije
za energijo. Dejavnosti iz prejšnjega stavka so izbirna gospodarska javna služba.
Gospodarska javna služba daljinskega ogrevanja, obsega
dejavnost proizvodnje in dobavo toplote iz obnovljivih virov
energije, kot tudi dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja na ureditvenem območju »S-78« – območje
ZPKZ Dob.
4. člen
(Izvajalec javne službe)
Izvajalec dejavnosti gospodarske javne službe daljinskega ogrevanja na ureditvenem območju »S-78« – območje
ZPKZ Dob, ki zajema proizvodnjo in distribucijo toplote, je
Javno podjetje Energetika Šentrupert d.o.o. (v nadaljevanju:
javno podjetje), ki upravlja s proizvodnimi objekti in omrežjem
za prenos toplote na podlagi pogodbe o izvajanju gospodarske
javne službe in upravljanju z infrastrukturo.
5. člen
(Kataster omrežij in infrastrukture)
Javno podjetje mora za toplovodno omrežje voditi kataster distribucijskega omrežja in naprav, ki jih upravlja, vključno
z zbirko podatkov o uporabnikih in odjemalcih. Obseg in način
vodenja katastra in zbirk podatkov, ki jih predpiše pristojni
državni organ.
Kataster se vodi atributivno in grafično v obliki računalniškega zapisa.
V katastrih in zbirkah podatkov so le tisti osebni podatki,
ki so predmet pogodbe o priključitvi na omrežje. S temi podatki
javno podjetje ravna v skladu s predpisi o varstvu osebnih
podatkov in jih je dolžno dajati na vpogled samo pristojnemu
organu oziroma od njega pooblaščenim organom v okviru
nadzora in uporabniku na njegovo zahtevo v delu, v katerem
se nanašajo nanj, ter organom, za katere tako določa zakon.
Določba tega odstavka se ne uporablja za podatke, za katere
je treba postopati po določbah zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja.
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6. člen

12. člen

(Uporabniki storitev javne službe)

(Nadzor)

Uporabniki storitev javne službe so pravne in fizične osebe, ki so lastniki ali investitorji objektov na ureditvenem območju »S-78« – območje ZPKZ Dob, določenem v 2. členu.
Medsebojna razmerja se uredijo z ustrezno pogodbo o
priključitvi na toplovodno omrežje in o oskrbi s toploto.

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe, pooblaščeni delavci javnega
podjetja pa opravljajo strokovni nadzor v skladu z veljavnimi
splošnimi akti. Strokovni nadzor nad javnim podjetjem izvaja
pristojni organ občinske uprave.

7. člen

13. člen

(Zagotavljanje storitev javne službe)

(Začetek veljavnosti)

Občina Šentrupert in javno podjetje, morata zagotavljati
uporabnikom izvajanje storitev javne službe iz tega odloka,
v skladu z veljavno področno zakonodajo in podzakonskimi
predpisi, splošnimi akti javnega podjetja ter veljavnimi občinskimi predpisi.
Javno podjetje mora pred sprejemom splošnih pogojev
za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja pridobiti
soglasje Agencije za energijo.

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-0029/2012-3
Šentrupert, dne 21. junija 2012
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

8. člen
(Naloge javnega podjetja)
Javno podjetje opravlja na ureditvenem območju »S-78«
– območje ZPKZ Dob na podlagi javnega pooblastila poleg
nalog iz 3. člena tega odloka, predvsem naslednje naloge:
– izdaja projektne pogoje, smernice, soglasja in mnenja v
zvezi s priključki na javno vročevodno omrežje, vse v skladu s
predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje prostora,
– izdaja soglasja k projektnim rešitvam,
– izdaja soglasja k posegom v varovalno območje (pas)
vročevodnega omrežja,
– izdaja ostale dokumente, ki jih na podlagi področnih
predpisov mora podati upravljavec področne javne infrastrukture.
9. člen
(Pridobitev ustrezne dokumentacije)
Uporabnik mora pred priključitvijo na javno vročevodno
omrežje od javnega podjetja pridobiti vsa ustrezna soglasja
oziroma drugo dokumentacijo v skladu z veljavno področno zakonodajo in podzakonskimi predpisi, splošnimi akti distributerja
toplote ter veljavnimi občinskimi predpisi.
10. člen
(Viri financiranja)
Viri financiranja javne službe iz tega odloka so:
– cena za storitev javne službe po tem odloku,
– komunalni prispevek,
– sredstva občinskega proračuna.
11. člen
(Cena storitev javne službe)
Občinski svet sprejema ceno za storitev javne službe po
tem odloku, na predlog javnega podjetja, če z drugimi predpisi
ni določeno drugače. Variabilni del cene gospodarske javne
službe sprejema pristojni organ upravljanja javnega podjetja, ki
mora ob vsaki spremembi cene predložiti informacijo v vednost
Občinskemu svetu Občine Šentrupert.
Za sprejem tarifnega sistema za dobavo in odjem toplote
iz distribucijskega omrežja mora javno podjetje pridobiti soglasje pristojnega organa Občine Šentrupert.

2111.

Odlok o dopolnitvi Odloka o proračunu Občine
Šentrupert za leto 2012

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93 in spremembe), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe) in 86. do
92. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šentrupert
(Uradni list RS, št. 23/07 in 102/09) ter 33. in 95. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07 in 102/09) je
Občinski svet Občine Šentrupert na 15. redni seji dne 21. 6.
2012 sprejel

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o proračunu Občine
Šentrupert za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Šentrupert za leto 2012
(Uradni list RS, št. 109/11) se za 13. členom doda 13.a člen,
ki se glasi:
»13.a člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom
občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko
v letu 2012 zadolži do višine 542.879,00 evrov.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0001/2011
Šentrupert, dne 21. junija 2012
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

Uradni list Republike Slovenije

VLADA
2112.

Uredba o državnem prostorskem načrtu
za območje hidroelektrarne Brežice

Na podlagi drugega odstavka 37. člena v zvezi s prvim
odstavkom 62. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev
državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10 in 106/10
– popr.) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o državnem prostorskem načrtu za območje
hidroelektrarne Brežice
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(podlaga državnega prostorskega načrta)
(1) S to uredbo se v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07
– ZPNačrt) in Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list
RS, št. 122/04 in 33/07 – ZPNačrt) sprejme državni prostorski
načrt za območje hidroelektrarne Brežice (v nadaljnjem besedilu: državni prostorski načrt).
(2) Grafični del državnega prostorskega načrta, iz katerega je razvidno območje tega načrta, je kot priloga sestavni
del te uredbe.
(3) Državni prostorski načrt sta v maju 2012 izdelala
Savaprojekt, d. d., Krško, in Acer Novo mesto, d. o. o., pod
številko naloge 07018-00.
2. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa: območje državnega prostorskega
načrta, pogoje glede namembnosti posegov v prostor, njihove
lege, velikosti in oblikovanja, pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo, merila in pogoje za
parcelacijo, pogoje celostnega ohranjanja kulturne dediščine,
ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami, pogoje varovanja zdravja
ljudi, etapnost izvedbe prostorske ureditve, obveznosti investitorjev in izvajalcev ter dopustna odstopanja.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in
grafično prikazane v državnem prostorskem načrtu, ki je skupaj
z obveznimi prilogami na vpogled na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, Direktoratu za prostor, in pri službah, pristojnih
za urejanje prostora v Občini Brežice in Občini Krško.
(3) Postopek presoje vplivov na okolje v skladu s petim
odstavkom 62. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev
državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10) ni bil
izveden s postopkom priprave državnega prostorskega načrta.
(4) Oznake, navedene v uredbi, so oznake objektov in
ureditev iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta.
(5) Kratice, uporabljene v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
– HE: hidroelektrarna,
– NEK: Nuklearna elektrarna Krško.
II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(predmet državnega prostorskega načrta)
Prostorske ureditve, ki se načrtujejo s tem državnim prostorskim načrtom, so:
– HE Brežice z jezovno zgradbo, akumulacijskim bazenom, visokovodno-energetskimi nasipi, drenažnimi kanali in
drugimi pripadajočimi ureditvami (transformator, stikališče, priključek na omrežje, prelivni objekti, odlagališča za sedimente,
poglabljanja struge),
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– prehod za vodne organizme, drstišča in drugi habitati,
– nadomestni habitati in mirna območja,
– ureditve za zavarovanje brežin na območju bazena,
– ureditve za reguliranje globine podzemne vode in zaščita pred njenimi vplivi,
– ureditve izlivnih delov pritokov Save,
– ureditve za zagotavljanje poplavne varnosti naselij na
vplivnem območju HE Brežice,
– dostopi do vode za namakanje in zajem požarne vode,
za zaščito in reševanje ter rekreacijo,
– ureditve za protierozijsko zaščito na območjih zunaj
bazena,
– ureditve za zagotavljanje poplavne varnosti naselij zunaj
vplivnega območja HE Brežice,
– ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti Krške vasi in
Velikih Malenc,
– center za obiskovalce hidroelektrarne in poslovni prostori koncesionarja,
– splavnica ob jezovni zgradbi hidroelektrarne,
– rekreacijsko območje v Vrbini pri Brežicah,
– cestna povezava od gradu Brežice do Šentlenarta,
vključno z ureditvijo parkirišč,
– čistilna naprava Brežice – zahod,
– umestitev športno-rekreacijskega območja v Krškem,
– območje Raceland na območju gramoznice Stari Grad,
– ureditev gramoznice Stari Grad,
– brv v središču Krškega,
– ureditev starega mostu (»vojaški most«) v Krškem,
– obvoznica industrijske cone Žadovinek in občinska cesta za navezavo industrijske cone Žadovinek na krožno križišče
na desnem bregu Save,
– ureditve državne kolesarske povezave in lokalnih kolesarskih povezav na vplivnem območju HE Brežice v občinah
Brežice in Krško, vključno s premostitvami, ter
– razširitev Zbirnega centra Spodnji Stari Grad.
III. OBMOČJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
4. člen
(območje državnega prostorskega načrta)
(1) Območje državnega prostorskega načrta je razdeljeno na območja posameznih prostorskih ureditev, ki obsegajo
parcele oziroma dele parcel po teh katastrskih občinah (z
zvezdico* so označene parcelne številke stavbišč):
a) Območja za ureditev HE Brežice z jezovno zgradbo,
akumulacijskim bazenom, visokovodno-energetskimi nasipi,
drenažnimi kanali in drugimi pripadajočimi ureditvami (transformator, stikališče, prelivni objekti, odlagališča za sedimente),
poglabljanje struge, ureditev prehoda za vodne organizme,
drstišč in drugih habitatov, ureditve za zavarovanje brežin na
območju bazena, ureditve za uravnavanje globine podzemne
vode in zaščito pred njenimi vplivi; ureditev splavnice; ureditve
izlivnih delov pritokov Save; ureditev brvi v središču Krškega,
visokovodni zid za zaščito obstoječega igrišča gorvodno od
stadiona, povišanje travnatega igrišča gorvodno od stadiona v
Krškem, ureditev dostopov do vode, kolesarske in druge poti
ter druge ureditve za rekreacijo:
– k. o. Šentlenart (1281): 779/1, 779/2, 779/27, 779/28,
779/29, 779/30, 779/31, 779/32, 809/1, 809/50, 809/51, 811/1,
811/2;
– k. o. Brežice (1300): 1279, 1280, 1476/1, 1476/2,
1477/1, 1486, 1487, 1489, 1490, 1491/1, 1491/2, 1492, 1501,
1505;
– k. o. Krška vas (1301): 1759/10, 1759/11, 1759/12,
1759/13, 1759/14, 1759/17, 1759/18, 1759/2, 1759/22,
1759/23, 1759/24, 1759/25, 1759/3, 1759/4, 1759/41, 1761/6,
1765, 1766, 1768, 1792/1, 1792/2, 1792/3, 1793/1, 1793/2,
1794, 1807/1, 1807/2, 1807/3, 1807/6, 1808/1, 1808/12,
1808/13, 1808/14, 1808/16, 1808/2, 1808/7, 1808/8, 1818/10,
1818/11, 1818/12, 1818/13, 1818/14, 1818/15, 1818/16,
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1818/17, 1818/18, 1818/19, 1818/20, 1818/21, 1818/22,
1818/3, 1818/4, 1818/5, 1818/7, 1818/8, 1818/9, 1823/1,
1823/2, 1823/3, 1832/10, 1832/11, 1832/12, 1832/13, 1832/14,
1832/15, 1832/17, 1832/18, 1832/19, 1832/21, 1832/23,
1832/24, 1832/25, 1832/5, 1832/6, 1832/7, 1832/8, 1832/9,
1839/2, 1840/1, 1840/2, 3212, 3213/2, 3249/17, 3249/18,
3249/19, 3249/20, 3249/21, 3249/22, 3250/4, 3250/5, 3250/6,
3250/7, 3251/12, 3251/13, 3251/2, 3251/55, 3251/56, 3251/57,
3251/58, 3251/62, 3251/63, 3251/69, 3251/76, 3251/77,
3251/79, 3252/26, 3252/27, 3252/6, 3252/7, 3461/10, 3461/11,
3461/115, 3461/118, 3461/12, 3461/123, 3461/129, 3461/13,
3461/14, 3461/15, 3461/16, 3461/17, 3461/18, 3461/19,
3461/197, 3461/20, 3461/200, 3461/235, 3461/236, 3461/237,
3461/238, 3461/239, 3461/24, 3461/240, 3461/241, 3461/242,
3461/243, 3461/244, 3461/245, 3461/246, 3461/247, 3461/248,
3461/249, 3461/250, 3461/251, 3461/252, 3461/253, 3461/254,
3461/255, 3461/256, 3461/257, 3461/259, 3461/292, 3461/293,
3461/297, 3461/301, 3461/302, 3461/303, 3461/304, 3461/305,
3461/32, 3461/335, 3461/35, 3461/36, 3461/366, 3461/37,
3461/38, 3461/39, 3461/40, 3461/41, 3461/411, 3461/413,
3461/42, 3461/422, 3461/427, 3461/429, 3461/43, 3461/433,
3461/44, 3461/447, 3461/448, 3461/449, 3461/45, 3461/450,
3461/451, 3461/46, 3461/47, 3461/48, 3461/49, 3461/50,
3461/51, 3461/52, 3461/53, 3461/54, 3461/55, 3461/554,
3461/558, 3461/56, 3461/560, 3461/591, 3461/6, 3461/650,
3461/665, 3461/666, 3461/7, 3461/703, 3461/704, 3461/705,
3461/711, 3461/8, 3461/9, 3472/2, 3472/5, 3473/2, 3473/3,
3473/4, 3473/7, 3475/11, 3475/12, 3475/14, 3475/4, 3476/2,
3477/1, 3477/21, 3479, 3483/1, 3484/3, 3484/45, 3484/46,
3484/5, 3484/55, 3484/56, 3484/57, 3484/58, 3484/59, 3484/6,
3484/60, 3484/61, 3484/62, 3484/63, 3484/64, 3484/65,
3484/66, 3484/67, 3484/68, 3484/69, 3484/7, 3484/70,
3484/71, 3484/72, 3484/73, 3484/74, 3484/75, 3484/76,
3484/77, 3484/78, 3484/79, 3484/88, 3484/89, 3492, 3493,
3494, 3495, 3496/1, 3496/2, 3497, 3498, 3501/6, 3501/7,
3501/9, 4128, 4134, 4135, 4137, 4138, 4171, 4172, 4173,
4175/1, 4175/2, 4176, 4177, 4178, 4179, 4180, 4194/1, 4194/3,
4194/4, 4194/5, 4195/1, 4195/3, 4195/4, 4195/5, 4196/1,
4196/3, 4196/4, 4196/5, 4197/1, 4197/3, 4197/4, 4197/5,
4199/1, 4290/1, 4306, 4307, 4308, 4309, 4310, 4311, 4312,
4313, 4317/1, 4317/2, 4318/1, 4318/2, 4319/1, 4319/2, 4320/1,
4320/2, 4321/1, 4321/2, 4322/1, 4322/2;
– k. o. Čatež (1306): 1879/2, 1879/4, 1895;
– k. o. Videm (1315): *27, 11/2, 15/2, 28/2, 343/1, 343/2,
354/2, 355/10, 355/11, 355/12, 383/2, 396/1, 396/3;
– k. o. Stara vas (1316): 105/10, 105/11, 105/12, 105/14,
105/16, 105/17, 105/18, 105/19, 105/20, 105/21, 105/22, 105/4,
105/5, 105/7, 105/8, 105/9, 111/12, 111/15, 111/4, 111/5, 113/3,
114/1, 114/2, 114/4, 114/6, 115/1, 115/4, 115/7, 115/8, 117/1,
117/2, 119/10, 119/7, 119/8, 119/9, 120/1, 120/4, 120/5, 120/6,
120/7, 122/2, 124/1, 128/2, 129/1, 130/2, 131/3, 134/14,
134/15, 134/16, 134/18, 134/19, 134/22, 135, 136/1, 136/2,
175/4, 175/7, 187/10, 187/11, 187/13, 188/4, 188/71, 188/72,
188/78, 188/84, 189/44, 747/2, 748/1, 748/2, 751/1, 751/2,
751/3, 751/5, 751/6, 751/7, 751/8, 752/1, 795/1, 795/2, 795/3,
796/2, 797, 798/1, 798/10, 798/2, 798/3, 798/5, 798/6, 798/7,
819/2, 834/1, 834/2, 834/3, 835/9, 94/2, 96/3, 96/7;
– k. o. Stari Grad (1317): 1179/13, 1179/14, 1179/15,
1179/16, 1179/17, 1179/18, 1179/19, 1179/20, 1179/22,
1179/24, 1179/27, 1179/28, 1179/34, 1179/36, 1179/40,
1179/58, 1179/59, 1179/61, 1241/13, 1241/14, 1241/15,
1241/16;
– k. o. Dolenja vas (1318): 1269;
– k. o. Pesje (1319): 216, 217, 224/2, 241, 242, 246/2,
266/20, 274/103, 274/111, 274/112, 274/113, 274/114, 274/115,
274/117, 274/118, 274/121, 274/122, 274/125, 274/126,
274/127, 274/128, 274/129, 274/196, 274/252, 274/253,
274/256, 274/257, 274/260, 274/263, 274/266, 274/272,
274/281, 274/282, 274/285, 274/286, 274/287, 274/288,
274/296, 274/297, 274/308, 274/315, 274/316, 274/318,
274/319, 274/320, 274/321, 274/322, 274/328, 274/358,
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274/359, 274/419, 274/42, 274/420, 274/421, 274/422,
274/423, 274/426, 274/427, 274/428, 274/429, 274/430,
274/431, 274/432, 274/433, 274/435, 274/438, 274/439,
274/443, 274/444, 274/45, 274/46, 274/47, 274/48, 274/493,
274/496, 274/501, 274/533, 274/534, 274/535, 274/536, 275/1,
275/2, 275/3, 276/10, 276/12, 276/13, 276/14, 276/15, 276/7,
276/9, 292/1, 292/10, 292/2, 292/4, 292/5, 292/55, 292/56,
292/58, 292/6, 292/8, 292/9, 293/2;
– k. o. Drnovo (1320): 1719/31, 1719/32, 1719/33,
1719/34, 1719/35, 1719/36, 1719/37, 1719/38, 1719/39,
1719/40, 1719/41, 1719/42, 1719/43, 1719/44, 1719/45,
1719/46, 1719/47, 1719/60, 1719/61, 1719/62, 2098/14,
2103/15, 2103/75, 2103/76, 2106/1, 2106/22, 2106/23,
2106/24, 2106/3, 2106/49, 2106/5, 2106/50, 2106/6, 2106/7,
2106/74, 2106/80, 2106/86, 2106/88, 2110/27, 2110/28,
2110/29, 2110/30, 2110/31, 2111/18, 2111/19, 2111/20, 2111/21,
2111/22, 2111/23, 2111/26, 2111/27, 2111/28, 2111/29, 2111/30,
2111/31, 2111/32, 2111/33, 2111/34, 2111/35, 2111/36, 2111/37,
2111/39, 2111/40, 2111/43, 2111/44, 2111/45, 2111/50, 2111/51,
2111/59, 2111/60, 2111/61, 2111/62, 2111/63, 2111/64, 2111/76,
2112/2, 2112/23, 2112/24, 2112/25, 2112/26, 2112/27, 2112/28,
2112/29, 2112/3, 2112/30, 2112/31, 2112/32, 2112/33, 2112/34,
2112/35, 2112/36, 2112/37, 2112/4, 2112/40, 2112/47, 2112/48,
2112/49, 2112/5, 2112/50, 2112/51, 2112/52, 2112/6, 2112/7,
2112/9, 2214/144, 2214/145, 2214/146, 2214/147, 2214/148,
2214/149, 2214/150, 2214/151, 2214/152, 2214/153, 2214/154,
2214/155, 2214/156, 2214/157, 2214/158, 2214/159, 2214/161,
2642/2, 2642/5, 2645/1, 2645/6, 2645/7, 2645/8;
– k. o. Leskovec (1321): 1001/1, 1022/1, 1022/12, 1022/2,
1022/22, 1022/3, 1022/39, 1022/4, 1022/41, 1022/42, 1022/8,
1022/9, 1023, 1079/3, 1082/23, 1083/1, 1193/1, 1193/10,
1193/11, 1193/2, 1193/3, 1193/4, 1193/6, 1193/7, 1193/8,
1193/9, 1195/1, 1195/10, 1195/11, 1195/12, 1195/13, 1195/14,
1195/16, 1195/2, 1195/3, 1195/4, 1195/44, 1195/45, 1195/46,
1195/47, 1195/48, 1195/49, 1195/5, 1195/50, 1195/51, 1195/52,
1195/53, 1195/54, 1195/55, 1195/56, 1195/58, 1195/6, 1195/7,
1195/8, 1195/9, 1197/100, 1197/101, 1197/102, 1197/103,
1197/104, 1197/13, 1197/274, 1197/275, 1197/276, 1197/282,
1197/283, 1197/398, 1197/435, 1197/436, 1197/44, 1197/68,
1197/98, 1197/99, 1204/206, 1205/210, 1205/212, 1206,
1246/1, 1246/2, 1246/5, 1246/6, 1246/9, 1247/1, 1249/1,
1249/2, 1369, 1372, 1373, 988/3, 997/1, 997/2;
– k. o. Krško (1322): 2981/2, 2981/4, 2981/5, 3046,
3051/6, 3071/3, 3071/5, 3071/6, 3110/1.
b) Območje, na katerem je načrtovan kablovod za priključitev hidroelektrarne v omrežje:
– k. o. Trnje (1298): 1/121, 1/123, 1/125, 1/126, 1/207,
1/214, 1/241, 1/243, 1/245, 1/249, 1/251, 1/252, 1/301, 1/31,
1/32, 1/33, 1/34, 1/35, 1/358, 1/36, 1/37, 1/39, 1/40, 1/44, 1/50,
1/60, 1/65, 1/71, 20, 208/2, 210/1, 210/10, 210/14, 210/15,
210/16, 210/9, 238, 29/19, 29/20, 29/22, 29/8, 36/1, 36/22,
36/23, 36/24, 36/3, 36/6, 38/1, 38/4, 39/16, 39/27, 39/28, 39/5,
39/6, 43/1, 43/11, 43/14, 48/17, 48/27, 48/28, 48/29;
– k. o. Brežice (1300): 1207/1, 1207/2, 1208, 1209/1,
1210, 1211, 1212/1, 1212/2, 1212/3, 1213, 1214, 1215, 1216,
1217/1, 1217/2, 1279, 1285, 1286, 1287, 1355/1, 1355/2,
1357/1, 1357/2, 1359, 1361, 1368, 1369, 1371, 1379/1, 1379/2,
1380/2, 1382, 1385/1, 1385/2, 1402, 1404/2, 1405/2, 1492,
1501, 1502, 1503/1;
– k. o. Krška vas (1301): 3461/366, 3461/554, 3461/558,
3461/560, 3473/4, 3475/4, 3479, 4135.
c) Območja za ureditev nadomestnih habitatov:
– k. o. Šentlenart (1281): 809/1, 809/55, 911;
– k. o. Krška vas (1301): 3249/14, 3249/15, 3249/16,
3249/17, 3249/18, 3249/19, 3249/20, 3250/9, 3251/62,
3251/63, 3251/69, 3461/24, 3461/558, 3479, 4128, 4169, 4171,
4172, 4173, 4174, 4175/1, 4175/2, 4176, 4177, 4178, 4180,
4181, 4199/1;
– k. o. Pesje (1319): 263/1, 263/2, 263/4, 266/10, 266/11,
266/12, 266/2, 266/20, 266/3, 266/4, 266/5, 266/6, 266/7,
266/8, 266/9, 274/133, 274/134, 274/135, 274/152, 274/153,
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274/154, 274/155, 274/156, 274/157, 274/158, 274/159,
274/160, 274/161, 274/162, 274/163, 274/164, 274/165,
274/166, 274/199, 274/248, 274/249, 274/250, 274/251,
274/252, 274/253, 274/254, 274/255, 274/256, 274/257,
274/258, 274/259, 274/260, 274/262, 274/263, 274/266,
274/271, 274/272, 274/273, 274/274, 274/275, 274/276,
274/277, 274/279, 274/280, 274/281, 274/288, 274/289,
274/290, 274/291, 274/292, 274/293, 274/294, 274/295,
274/297, 274/298, 274/299, 274/300, 274/301, 274/302,
274/303, 274/304, 274/305, 274/307, 274/308, 274/309,
274/310, 274/311, 274/312, 274/313, 274/314, 274/315,
274/316, 274/321, 274/324, 274/328, 274/332, 274/333,
274/334, 274/335, 274/336, 274/337, 274/338, 274/339,
274/340, 274/341, 274/342, 274/343, 274/344, 274/345,
274/346, 274/347, 274/348, 274/349, 274/350, 274/351,
274/352, 274/353, 274/354, 274/355, 274/356, 274/358,
274/361, 274/362, 274/365, 274/368, 274/369, 274/372,
274/373, 274/374, 274/375, 274/376, 274/397, 274/398,
274/493, 274/498, 274/499, 274/501, 274/502, 274/503,
274/504, 274/505, 274/506, 274/519, 274/533, 274/534,
274/535, 274/536, 274/537, 274/538, 274/551, 274/77, 274/80,
274/84, 274/85, 274/86, 274/90, 274/93, 292/41, 292/42,
292/43, 292/45, 292/46, 292/47, 292/48, 292/49, 292/50,
292/51, 292/54;
– k. o. Drnovo (1320): 2111/26, 2111/29, 2111/30, 2111/31,
2111/32, 2111/33, 2111/34, 2111/35, 2111/36, 2111/37, 2111/38,
2111/39, 2111/43, 2111/50, 2111/51, 2111/52, 2111/53, 2111/54,
2111/55, 2111/56, 2111/57, 2111/58, 2111/59, 2111/60, 2111/64,
2111/65, 2111/66, 2111/67.
d) Območja za zagotavljanje protipoplavne zaščite naselij
na vplivnem območju HE Brežice in ureditve za zaščito podvozov pod avtocesto:
– k. o. Zgornji Obrež (1280): 332, 333, 334, 350, 352;
– k. o. Šentlenart (1281): 546/1, 546/2, 546/3, 547/4,
548/2, 608, 617, 621/7, 624, 648/1, 648/2, 650, 692, 693, 694,
695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 710/7, 714/1,
715/1, 715/3, 715/4, 716, 717, 719/3, 719/4, 723/1, 723/3, 729,
730, 731, 733/2, 733/5, 745, 746, 747/2, 748/1, 748/2, 749/1,
756/1, 757, 758, 777/119, 777/20, 777/22, 777/23, 777/24,
777/25, 777/26, 777/27, 777/29, 777/30, 777/31, 777/32,
777/33, 777/34, 777/35, 777/36, 777/37, 777/38, 787/44, 797,
799/1, 801/1, 801/4, 805/1, 810/1, 811/3, 900, 921, 922, 923/1,
923/2, 924, 928, 931, 932, 933, 934, 935;
– k. o. Krška vas (1301): 1834/2, 3316/3, 3470/9, 4156/3,
4156/5, 4199/6, 4199/7, 4204/2, 4204/3, 4219/1, 4219/3,
4219/4, 4219/5, 4220/1, 4220/2, 4220/3, 4221/4, 4221/1,
4231/1, 4231/8, 4231/9, 4231/11, 4239/1, 4239/2, 4256/1,
4256/5, 4257/2, 4258/1, 4258/3, 4397/2, 4795/3, 4795/4,
4827/5, 4827/6, 4889/4, 4889/5, 4918/2, 4919/1, 4919/2,
5047/1, 5047/4, 5047/5, 5048/4, 5049;
– k. o. Drnovo (1320): 1002, 1003, 1004, 1005, 1006,
1007, 1008, 1009, 1014/5, 1014/6, 1386, 1387, 1388, 1389,
1390, 1391, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1466/1,
1466/2, 1466/3, 1467, 1525, 1526, 1527/1, 1527/2, 1528/1,
1528/2, 1529/1, 1529/2, 1634, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641,
1643/1, 1644, 1649/3, 1649/4, 1650/1, 1651, 1653, 1784,
1785/1, 1785/2, 1786, 2633/4, 2634, 2635/12, 3626/2, 3627/1,
3627/2, 3628/1, 3628/2, 3629/1, 3629/2, 3630/1, 3630/2, 3639,
3640, 936/2, 936/3, 964;
– k. o. Leskovec (1321): 1079/8.
e) Območja za ureditev Potočnice, Drnika in Žlapovca:
– k. o. Stara vas (1316): *15/1, *15/3, *18, *25, *26,
*543, *60/1, *60/2, *61/3, 11/2, 160/3, 3/1, 3/3, 327/1, 329/1,
359/1, 362/10, 362/13, 362/14, 362/15, 362/4, 362/5, 362/6,
362/7, 362/8, 362/9, 365/1, 365/2, 365/5, 365/6, 365/7, 367/1,
46/1, 48/3, 49/1, 50/1, 50/5, 53/3, 742/4, 743, 744, 750/2, 755,
762/11, 762/6, 762/7, 763, 794, 795/1, 796/1, 801/10, 801/11,
801/12, 801/5, 801/8, 801/9, 807;
– k. o. Leskovec (1321): 1244/15;
– k. o. Krško (1322): 3007/1, 3022/3, 3022/4, 3022/6,
3022/7, 3023/1, 3023/2, 3030/1, 3030/15, 3042, 3047/3,
3047/4, 3093/1, 3093/2.
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f) Območja za ureditev protipoplavne zaščite Krške vasi
in Malenc:
– k. o. Krška vas (1301): *103, *224, *84, *86, *89,
*91, *93/2, *97/2, 1417/1, 1425/2, 1431, 1438, 1442, 1474/1,
1474/4, 1475/2, 1476/4, 1476/5, 1476/6, 1476/7, 1476/8,
1476/9, 1478/18, 1629, 1630, 1631, 3472/6, 3473/6, 3474/1,
3474/3, 4289/1, 4289/2, 4359/1, 4359/2, 4360/1, 4360/2,
4361/1, 4361/2, 4362/1, 4362/2, 4363/1, 4363/2, 4364, 4365,
4366, 4367, 4368, 4369, 4370, 4371, 4372, 4373, 4374, 4375,
4376, 4377, 4378, 4379/1, 4379/2;
– k. o. Čatež (1306): *135, *215, *3/1, *3/2, *4, *87/2,
172/2, 172/3, 172/6, 172/7, 173/1, 173/3, 174/1, 177/1, 177/2,
177/5, 181/1, 181/2, 181/3, 181/4, 183, 184/2, 1878/1, 1880/3,
1881, 1882/12, 1882/35, 1886/7, 1887/22, 1887/24, 1887/4,
1887/7, 2545, 267/1, 267/5, 271/2, 271/3, 276/1, 276/2, 276/3,
276/4, 276/5, 276/7, 276/8, 276/9, 464/1, 464/6, 467/3, 475/2,
478, 480/1, 480/3, 480/4, 480/5, 480/6, 484/1, 484/2, 484/3,
486/1, 486/2, 487/1, 490/1, 490/2.
g) Območje za ureditev centra za obiskovalce hidroelektrarne in poslovnih prostorov koncesionarja:
– k. o. Brežice (1300): 1279, 1280, 1285, 1286, 1287,
1293, 1294, 1298, 1299, 1300.
h) Območje za ureditev rekreacijskega območja Vrbina
med bazenom HE Brežice in mestnim jedrom Brežic:
– k. o. Brežice (1300): 1492, 660, 662/1, 663/1, 663/2,
663/3, 663/4;
– k. o. Krška vas (1301): 3461/470, 3461/490, 3461/528,
3461/644, 3479, 4125.
i) Območje za ureditev cestne povezave od gradu Brežice
do Šentlenarta, vključno z ureditvijo parkirišč:
– k. o. Šentlenart (1281): 769/1, 771/11, 771/12, 771/14,
771/15, 771/16, 771/17, 771/19, 771/20, 771/21, 771/24,
771/25, 771/6, 771/7, 773/1, 776/2, 776/5, 801/1, 801/2;
– k. o. Brežice (1300): 1, 104, 11, 113, 116, 117, 12, 121,
122, 123, 124, 1250, 1255, 1258, 1263, 1264, 1265, 1266,
1267, 1268, 1276/2, 1277, 13, 1514, 16, 17, 19, 2, 20, 22, 24,
25, 26, 34, 35, 36, 39/1, 39/2, 40, 41, 42, 48, 49, 5, 50, 51, 52,
59/1, 59/2, 6, 60/1, 60/2, 621, 624, 626, 64, 647, 659/1, 66,
660, 663/1, 663/2, 663/3, 664, 667/4, 669, 67, 672, 678, 679,
68, 683, 686, 688, 689, 69, 691, 692, 694, 695, 697, 698, 70,
700, 701, 703, 704, 71, 72, 73, 76, 92.
j) Območje za ureditev čistilne naprave Brežice – zahod,
vključno z ureditvijo dovozne ceste:
– k. o. Šentlenart (1281): 778/10, 778/11, 778/12, 778/13,
778/26, 778/7, 778/8, 810/1.
k) Območja za ureditev območja Raceland na območju
gramoznice Stari Grad, vključno z ureditvijo zahodne in severne brežine gramoznice za zagotavljanje poplavne varnosti:
– k. o. Pesje (1319): 274/101, 274/129, 274/197, 274/203,
274/204, 274/205, 274/206, 274/207, 274/208, 274/209,
274/210, 274/211, 274/212, 274/214, 274/215, 274/216,
274/217, 274/219, 274/221, 274/222, 274/223, 274/224,
274/225, 274/226, 274/227, 274/228, 274/229, 274/230,
274/231, 274/232, 274/233, 274/234, 274/235, 274/236,
274/237, 274/238, 274/239, 274/240, 274/241, 274/242,
274/244, 274/246, 274/247, 274/248, 274/249, 274/250,
274/275, 274/276, 274/277, 274/278, 274/292, 274/293,
274/294, 274/295, 274/297, 274/303, 274/338, 274/341,
274/342, 274/346, 274/350, 274/351, 274/352, 274/355,
274/356, 274/491, 274/497, 274/500, 274/503, 274/504,
274/510, 274/519, 274/520, 274/521, 274/522, 274/523,
274/524, 274/525, 274/526, 274/527, 274/528, 274/529,
274/530, 274/531, 274/532, 274/534, 274/537, 274/55,
274/551, 274/552, 274/553, 274/554, 274/56, 274/57, 274/58,
274/67, 274/68, 274/69, 274/70, 274/71, 274/74, 292/10,
292/11, 292/12, 292/13, 292/14, 292/15, 292/16, 292/18,
292/19, 292/20, 292/21, 292/22, 292/23, 292/24, 292/25,
292/26, 292/27, 292/28, 292/29, 292/30, 292/31, 292/32,
292/33, 292/34, 292/35, 292/36, 292/38, 292/40, 292/41,
292/43, 292/44, 292/45, 292/47, 292/48, 292/49, 292/54,
292/57, 292/59, 292/60, 292/61, 292/62, 292/63, 292/64, 292/9;
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– k. o. Drnovo (1320): 2106/51, 2106/52, 2106/53,
2106/54, 2106/55, 2106/68, 2106/76, 2106/77, 2106/78,
2106/79, 2106/80, 2111/26, 2111/38, 2111/49, 2111/52, 2111/53,
2111/54, 2111/55, 2111/56, 2111/57, 2111/58, 2111/59, 2111/65,
2111/66, 2111/67, 2111/68, 2111/69, 2111/70, 2111/71, 2111/72,
2111/73, 2111/74, 2111/75, 2645/8.
l) Območja za umestitev športno-rekreacijskega območja
v Krškem, vključno z ureditvijo vojaškega mostu:
– k. o. Stara vas (1316): 798/2, 798/3, 798/4, 798/8,
819/2;
– k. o. Leskovec (1321): 1001/1, 1014/1, 1022/1, 1022/10,
1022/11, 1022/12, 1022/13, 1022/14, 1022/16, 1022/17,
1022/18, 1022/19, 1022/2, 1022/20, 1022/23, 1022/3, 1022/4,
1022/6, 1022/7, 1022/8, 1022/9, 1246/1, 1249/2.
m) Območja za razširitev Zbirnega centra Spodnji Stari
Grad:
– k. o. Pesje (1319): 292/2, 292/3, 292/4, 292/5, 292/56,
292/58, 292/6, 292/7, 292/8;
– k. o. Drnovo (1320): 2106/10, 2106/11, 2106/12,
2106/31, 2106/32, 2106/33, 2106/34, 2106/35, 2106/36,
2106/37, 2106/38, 2106/39, 2106/40, 2106/41, 2106/43,
2106/44, 2106/45, 2106/46, 2106/47, 2106/48, 2106/49,
2106/50, 2106/57, 2106/58, 2106/62, 2106/63, 2106/64,
2106/70, 2106/74, 2106/75, 2106/82, 2106/85, 2106/87,
2106/88, 2106/89, 2106/9, 2642/5, 2645/5, 2645/6.
n) Območja za ureditev Močnika in Struge:
– k. o. Šentlenart (1281): 771/11, 771/14, 771/17, 771/20,
773/2, 773/3, 775/1, 775/2, 778/25, 809/3, 809/55, 809/6,
811/6, 895, 896, 903, 909, 910, 911, 915, 942, 947, 948;
– k. o. Brežice (1300): 11, 12, 1250, 1255, 1265, 1266,
1268, 1278, 1492, 17, 18, 2, 20, 21, 24, 25, 3, 4, 41, 42, 43, 44,
47, 48, 49, 5, 6, 60/1, 60/2, 64, 662/1, 662/2, 663/1, 664, 7, 8;
– k. o. Krška vas (1301): 3461/24, 3461/32, 3461/336,
3461/337, 3461/340, 3461/341, 3461/344, 3461/345, 3461/349,
3461/352, 3461/353, 3461/356, 3461/357, 3461/470, 3461/482,
3461/490, 3461/554, 3461/584, 3461/588, 3461/590, 3461/591,
3461/593, 3461/594, 3461/623, 3461/662, 3461/663, 3461/671,
3461/672, 3461/673, 3461/705, 3479, 3483/1, 3483/2, 4125,
4126, 4128.
o) Območja za ureditev Močnika na območju Zgornje
Pohance:
– k. o. Zgornja Pohanca (1262): *12, *123, *20, 1/1, 1/2,
1/3, 1/4, 10, 17, 21, 22, 3/1, 34, 35, 43, 45, 5, 54, 56, 57/1, 57/2,
60, 63, 676/1, 676/2, 681/33, 681/34, 681/4, 7, 701/1, 701/2;
– k. o. Pleterje (1312): *122, 1232/1, 1271/2, 1272/1,
1275, 1276, 1277/1, 1277/3, 1277/4, 1278, 1279/1, 1281, 1286,
1289, 1294, 1295, 1299, 1300, 1301, 1302, 1306, 1307, 1309,
1310, 1312, 1313, 1315, 1317, 1318, 1354, 1355, 1357, 1359,
1361/2, 1361/3, 1362/3, 1362/4, 1362/5, 1363/2, 1519, 1523/2,
1526/12, 1526/14, 1526/15, 1526/16, 1526/2, 1534, 1535.
p) Območje za ureditev obvoznice Žadovinek, občinske
ceste za navezavo industrijske cone Žadovinek na krožno
križišče in ureditev dostopa do MRP, vključno z visokovodnim
nasipom:
– k. o. Leskovec (1321): *100/1, *100/2, *415, 1001/1,
1011/1, 1011/13, 1011/14, 1011/23, 1011/26, 1011/27, 1011/36,
1014/1, 1014/11, 1014/3, 1014/5, 1022/21, 1022/22, 1022/8,
1022/9, 1023, 1031/1, 1031/2, 1031/3, 1032/3, 1032/4,
1032/5, 1038, 1039/1, 1039/6, 1041/2, 1041/3, 1044/1, 1045/1,
1045/10, 1045/15, 1045/4, 1045/5, 1045/6, 1045/7, 1045/8,
1045/9, 1062/1, 1062/2, 1063, 1067/207, 1067/233, 1075/11,
1075/12, 1075/15, 1075/7, 1079/3, 1079/8, 1246/1, 1246/12,
1247/1, 1248/4, 803/1, 803/2, 805/1, 805/2, 807, 808, 809.
q) Območje za ureditev dovozne ceste do jezovne zgradbe:
– k. o. Brežice (1300): 1214, 1215, 1279, 1285, 1286,
1287, 1300, 1355/1, 1355/2, 1357/1, 1357/2, 1358, 1359,
1361, 1368, 1369, 1371, 1379/1, 1379/2, 1380/2, 1382, 1385/1,
1385/2, 1402, 1404/2, 1405/2, 1492, 1501, 1502, 1503/1;
– k. o. Krška vas (1301): 3461/558, 3479, 4135.
r) Območje za ureditev dostopa do objekta Jutranjka:
– k. o. Brežice (1300): 1371, 1379/1, 1379/2, 1379/4,
1379/5, 1491/1, 1501, 1503/1, 1505.
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s) Preostala območja v mejah območja državnega prostorskega načrta, ki se urejajo v skladu z določili te uredbe:
– k. o. Zgornja Pohanca (1262): *123, 17;
– k. o. Zgornji Obrež (1280): 327, 328/1, 328/2, 329, 330,
331, 332, 333, 334, 352;
– k. o. Šentlenart (1281): *38, *39, 546/1, 546/2, 546/3,
546/5, 547/1, 547/4, 548/1, 548/2, 570/34, 570/35, 608, 611/1,
611/2, 612, 613, 614, 616, 617, 621/7, 624, 625, 648/2, 650,
692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703,
704, 710/1, 710/7, 714/1, 715/1, 715/3, 715/4, 716, 717, 718,
719/1, 719/3, 719/4, 720/1, 720/10, 720/11, 720/12, 720/13,
720/14, 720/3, 720/4, 720/5, 720/6, 720/7, 720/8, 720/9, 721,
722, 723/1, 723/2, 723/3, 723/4, 729, 730, 731, 732, 733/1,
733/2, 733/3, 733/4, 733/5, 736/1, 736/2, 737, 738, 744,
745, 746, 747/2, 748/2, 749/1, 749/2, 749/3, 750, 751, 752,
753/1, 753/2, 754, 755, 756/1, 756/2, 757, 758, 759, 760,
761, 764/1, 764/10, 764/11, 764/12, 764/13, 764/14, 764/15,
764/16, 764/17, 764/18, 764/19, 764/2, 764/20, 764/21, 764/22,
764/23, 764/3, 764/4, 764/5, 764/6, 764/7, 764/8, 764/9, 766,
769/1, 769/11, 769/12, 769/17, 769/6, 771/11, 771/12, 771/14,
771/15, 771/16, 771/17, 771/19, 771/2, 771/20, 771/21, 771/24,
771/25, 771/6, 771/7, 773/1, 773/2, 773/3, 775/1, 775/2, 775/3,
775/4, 775/5, 776/1, 776/2, 776/3, 776/4, 776/5, 776/6, 776/7,
776/8, 776/9, 777/1, 777/10, 777/105, 777/106, 777/109,
777/11, 777/110, 777/111, 777/112, 777/113, 777/114, 777/115,
777/116, 777/117, 777/118, 777/119, 777/12, 777/13, 777/14,
777/15, 777/16, 777/17, 777/18, 777/19, 777/2, 777/20, 777/21,
777/22, 777/23, 777/25, 777/26, 777/27, 777/28, 777/29, 777/3,
777/30, 777/32, 777/33, 777/34, 777/35, 777/36, 777/37,
777/38, 777/39, 777/4, 777/40, 777/41, 777/42, 777/43, 777/45,
777/46, 777/47, 777/48, 777/49, 777/5, 777/50, 777/51, 777/52,
777/53, 777/54, 777/55, 777/56, 777/57, 777/58, 777/59, 777/6,
777/60, 777/64, 777/65, 777/66, 777/74, 777/77, 777/78,
777/79, 777/8, 777/80, 777/81, 777/82, 777/83, 777/84, 777/85,
777/86, 777/87, 777/88, 777/89, 777/9, 777/90, 778/10, 778/11,
778/12, 778/13, 778/14, 778/18, 778/19, 778/2, 778/22, 778/23,
778/25, 778/26, 778/27, 778/28, 778/29, 778/3, 778/32, 778/33,
778/34, 778/35, 778/36, 778/37, 778/38, 778/39, 778/4, 778/40,
778/41, 778/42, 778/43, 778/44, 778/5, 778/6, 778/7, 778/8,
778/9, 779/1, 779/2, 779/27, 779/29, 779/32, 787/44, 797,
799/1, 799/2, 800, 801/1, 801/2, 801/4, 801/5, 801/6, 801/7,
801/8, 805/1, 809/1, 809/3, 809/41, 809/50, 809/51, 809/55,
809/6, 810/1, 811/2, 811/3, 811/4, 811/5, 811/6, 811/8, 811/9,
893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904,
905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916,
917/1, 917/2, 918, 919, 920, 921, 923/2, 931, 932, 933, 934,
935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946,
947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958,
959, 960, 961;
– k. o. Brežice (1300): 1, 10, 104, 11, 113, 116, 117, 12,
121, 122, 123, 124, 1249, 1250, 1254, 1255, 1258, 1263, 1264,
1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1276/1, 1276/2, 1277, 1278,
1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1286, 1287, 13, 1300,
1304, 1307, 1312, 1315, 1318, 1319, 1354, 1355/1, 1355/2,
1357/1, 1357/2, 1358, 1359, 1362/1, 1362/2, 1363, 1368, 1371,
1379/1, 1379/2, 1379/4, 1379/5, 1382, 1385/1, 1385/2, 1390,
1392/2, 1402, 1404/2, 1405/2, 1473/2, 1474, 1476/1, 1476/2,
1477/1, 1487, 1489, 1490, 1491/1, 1492, 1501, 1502, 1503/1,
1503/4, 1505, 1514, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 3, 33, 34, 35, 36, 39/1, 39/2, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 59/1, 59/2, 6, 60/1, 60/2, 61, 62, 621,
624, 626, 627, 628, 63, 633, 634, 64, 641/1, 641/2, 646, 647,
65, 659/1, 66, 660, 661, 662/1, 662/2, 663/1, 663/2, 663/3,
663/4, 664, 667/4, 669, 67, 672, 674, 677, 678, 679, 68, 681,
682, 683, 685, 686, 688, 689, 69, 692, 695, 698, 7, 70, 701,
703, 704, 71, 72, 73, 76, 8, 9, 92;
– k. o. Krška vas (1301): *431, 1396/1, 1396/5, 1398/1,
1399/1, 1475/2, 1476/1, 1476/2, 1476/3, 1476/4, 1476/5,
1476/9, 1478/18, 1750, 1758, 1759/1, 1759/10, 1759/12,
1759/13, 1759/14, 1759/17, 1759/18, 1759/19, 1759/2,
1759/20, 1759/21, 1759/22, 1759/23, 1759/24, 1759/25,
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1759/26, 1759/27, 1759/28, 1759/29, 1759/3, 1759/30,
1759/31, 1759/32, 1759/33, 1759/34, 1759/35, 1759/36,
1759/37, 1759/38, 1759/39, 1759/40, 1759/41, 1759/42,
1759/5, 1759/6, 1759/7, 1759/8, 1759/9, 1765, 1794, 1807/1,
1807/2, 1807/3, 1807/4, 1807/5, 1807/6, 1808/1, 1808/10,
1808/11, 1808/12, 1808/13, 1808/14, 1808/15, 1808/16,
1808/17, 1808/2, 1808/3, 1808/4, 1808/5, 1808/6, 1808/7,
1808/9, 1818/1, 1818/11, 1818/12, 1818/16, 1818/17, 1818/2,
1818/20, 1818/21, 1818/3, 1818/4, 1818/5, 1818/6, 1818/7,
1821, 1822, 1823/1, 1823/2, 1823/3, 1824, 1825/1, 1825/3,
1826/1, 1826/3, 1828/3, 1828/4, 1829, 1830/1, 1830/2, 1831,
1832/12, 1832/13, 1832/14, 1832/15, 1832/16, 1832/17,
1832/18, 1832/19, 1832/21, 1832/23, 1832/26, 1832/27,
1832/28, 1833/1, 1833/2, 1833/4, 1833/5, 1833/6, 1833/7,
1834/1, 1834/2, 1837/3, 1839/1, 1839/2, 1840/1, 1840/2,
1841/1, 1841/3, 1842, 1846, 1847/1, 1847/2, 1848/1, 1848/2,
1848/3, 1849/1, 1849/3, 1849/4, 1850/1, 1850/4, 1850/5,
1850/6, 1850/7, 2150/10, 2150/2, 2150/3, 2150/4, 2150/5,
2150/6, 2150/7, 2150/8, 2150/9, 2151/1, 2151/2, 2151/3,
2151/4, 2151/5, 2151/6, 2151/7, 2152/1, 2152/2, 2153/1,
2153/2, 2153/3, 2153/4, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159,
2160, 2161/1, 2161/10, 2161/11, 2161/12, 2161/13, 2161/14,
2161/15, 2161/16, 2161/17, 2161/18, 2161/19, 2161/2,
2161/20, 2161/21, 2161/22, 2161/23, 2161/24, 2161/3, 2161/4,
2161/5, 2161/6, 2161/7, 2161/8, 2161/9, 2162/1, 2162/2,
2162/3, 2162/4, 2162/5, 2162/6, 2162/7, 2163, 2164, 2165,
2166, 2167, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252,
2253/2, 3044/64, 3044/65, 3044/66, 3163, 3164, 3212, 3249/1,
3249/10, 3249/11, 3249/12, 3249/13, 3249/14, 3249/15,
3249/16, 3249/17, 3249/18, 3249/2, 3249/23, 3249/24, 3249/3,
3249/4, 3249/5, 3249/6, 3249/7, 3249/8, 3249/9, 3250/1,
3250/2, 3250/3, 3250/4, 3250/5, 3250/6, 3250/7, 3250/8,
3250/9, 3251/11, 3251/12, 3251/13, 3251/2, 3251/25, 3251/26,
3251/27, 3251/28, 3251/29, 3251/30, 3251/31, 3251/32,
3251/33, 3251/35, 3251/38, 3251/39, 3251/44, 3251/47,
3251/55, 3251/58, 3251/62, 3251/74, 3251/75, 3251/77,
3251/78, 3251/79, 3251/80, 3251/81, 3251/82, 3251/83,
3251/85, 3251/86, 3252/26, 3316/1, 3316/3, 3316/5, 3316/6,
3461/1, 3461/10, 3461/11, 3461/115, 3461/12, 3461/129,
3461/13, 3461/14, 3461/15, 3461/16, 3461/17, 3461/18,
3461/19, 3461/197, 3461/198, 3461/2, 3461/22, 3461/220,
3461/221, 3461/234, 3461/235, 3461/236, 3461/237, 3461/238,
3461/239, 3461/24, 3461/240, 3461/241, 3461/242, 3461/243,
3461/244, 3461/245, 3461/246, 3461/247, 3461/248, 3461/249,
3461/250, 3461/251, 3461/252, 3461/253, 3461/254, 3461/255,
3461/256, 3461/257, 3461/259, 3461/28, 3461/283, 3461/284,
3461/285, 3461/286, 3461/287, 3461/288, 3461/290, 3461/291,
3461/292, 3461/293, 3461/297, 3461/3, 3461/300, 3461/301,
3461/302, 3461/303, 3461/31, 3461/32, 3461/335, 3461/336,
3461/337, 3461/338, 3461/339, 3461/340, 3461/341, 3461/342,
3461/343, 3461/344, 3461/345, 3461/346, 3461/347, 3461/348,
3461/349, 3461/350, 3461/351, 3461/352, 3461/353, 3461/354,
3461/355, 3461/356, 3461/357, 3461/358, 3461/359, 3461/360,
3461/361, 3461/362, 3461/4, 3461/411, 3461/413, 3461/427,
3461/433, 3461/444, 3461/462, 3461/464, 3461/465, 3461/470,
3461/482, 3461/490, 3461/5, 3461/50, 3461/500, 3461/501,
3461/502, 3461/508, 3461/51, 3461/517, 3461/52, 3461/526,
3461/528, 3461/53, 3461/538, 3461/539, 3461/54, 3461/541,
3461/542, 3461/543, 3461/544, 3461/545, 3461/546, 3461/547,
3461/549, 3461/55, 3461/550, 3461/552, 3461/554, 3461/56,
3461/560, 3461/562, 3461/57, 3461/576, 3461/58, 3461/584,
3461/585, 3461/588, 3461/59, 3461/590, 3461/591, 3461/593,
3461/594, 3461/595, 3461/596, 3461/597, 3461/6, 3461/60,
3461/605, 3461/606, 3461/61, 3461/62, 3461/623, 3461/624,
3461/625, 3461/63, 3461/633, 3461/635, 3461/636, 3461/637,
3461/64, 3461/640, 3461/644, 3461/65, 3461/650, 3461/652,
3461/654, 3461/657, 3461/658, 3461/66, 3461/661, 3461/662,
3461/663, 3461/664, 3461/665, 3461/666, 3461/67, 3461/671,
3461/672, 3461/673, 3461/68, 3461/69, 3461/699, 3461/7,
3461/70, 3461/700, 3461/701, 3461/702, 3461/705, 3461/706,
3461/707, 3461/708, 3461/709, 3461/71, 3461/710, 3461/72,

Št.

50 / 29. 6. 2012 /

Stran

5223

3461/73, 3461/74, 3461/75, 3461/76, 3461/77, 3461/78,
3461/79, 3461/8, 3461/80, 3461/85, 3461/9, 3467/3, 3470/10,
3470/12, 3470/13, 3470/2, 3470/3, 3470/7, 3470/8, 3470/9,
3471, 3472/5, 3472/6, 3473/2, 3473/6, 3473/7, 3474/6, 3475/4,
3479, 3480/1, 3480/2, 3483/1, 3483/2, 3483/3, 3484/1,
3484/17, 3484/18, 3484/19, 3484/20, 3484/21, 3484/22,
3484/23, 3484/24, 3484/25, 3484/26, 3484/27, 3484/28,
3484/29, 3484/30, 3484/31, 3484/32, 3484/33, 3484/34,
3484/35, 3484/36, 3484/37, 3484/38, 3484/39, 3484/40,
3484/41, 3484/42, 3484/43, 3484/44, 3484/45, 3484/47,
3484/48, 3484/49, 3484/50, 3484/51, 3484/52, 3484/53,
3484/54, 3484/55, 3484/56, 3484/72, 3484/79, 3484/80,
3484/81, 3484/87, 3485, 3486/1, 3486/2, 3486/3, 3488/1,
3488/10, 3488/11, 3488/12, 3488/13, 3488/14, 3488/15,
3488/16, 3488/2, 3488/25, 3488/26, 3488/27, 3488/28,
3488/29, 3488/3, 3488/30, 3488/31, 3488/32, 3488/33,
3488/34, 3488/35, 3488/36, 3488/37, 3488/38, 3488/39,
3488/4, 3488/40, 3488/41, 3488/42, 3488/43, 3488/44,
3488/45, 3488/46, 3488/47, 3488/48, 3488/5, 3488/6, 3488/7,
3488/8, 3488/9, 3499/4, 3500/10, 3500/19, 3500/20, 3500/5,
3500/6, 4109/1, 4109/2, 4124, 4125, 4126, 4128, 4137, 4138,
4141, 4142, 4143, 4144, 4145, 4146, 4147, 4148, 4149/1,
4149/2, 4150/1, 4150/2, 4151, 4152/1, 4152/2, 4153/1, 4153/2,
4154/1, 4154/2, 4154/3, 4155/1, 4155/3, 4155/5, 4155/6,
4155/7, 4155/8, 4155/9, 4156/1, 4156/3, 4156/4, 4156/5,
4157/1, 4157/2, 4158/1, 4158/2, 4159/1, 4159/2, 4160/1,
4160/2, 4161, 4162, 4163/1, 4163/2, 4163/3, 4163/4, 4164,
4165, 4166, 4167/1, 4167/2, 4168, 4169, 4170, 4171, 4174,
4175/1, 4175/2, 4176, 4177, 4178, 4180, 4181, 4182/1, 4182/2,
4184/1, 4184/3, 4184/4, 4184/5, 4185/1, 4185/3, 4185/4,
4185/5, 4186/1, 4186/3, 4186/4, 4186/5, 4187/1, 4187/3,
4187/4, 4187/5, 4188/1, 4188/3, 4188/4, 4188/5, 4189/1,
4189/3, 4189/4, 4189/5, 4190/1, 4190/3, 4190/4, 4190/5,
4191/1, 4191/3, 4191/4, 4191/5, 4192/1, 4192/3, 4192/4,
4192/5, 4193/1, 4193/3, 4193/4, 4193/5, 4194/1, 4194/3,
4194/4, 4194/5, 4195/1, 4195/3, 4196/1, 4196/3, 4197/1,
4197/3, 4197/4, 4197/5, 4198, 4199/1, 4199/4, 4199/5, 4199/6,
4199/7, 4200/1, 4200/3, 4200/4, 4200/5, 4201/1, 4201/3,
4201/4, 4201/5, 4202/1, 4202/3, 4202/4, 4202/5, 4203/1,
4203/3, 4203/4, 4203/5, 4204/1, 4204/2, 4204/3, 4210/3,
4210/4, 4211/1, 4211/3, 4211/4, 4212/1, 4212/3, 4212/4,
4212/5, 4213/1, 4213/3, 4213/4, 4213/5, 4214/1, 4214/3,
4214/4, 4216/1, 4216/3, 4216/4, 4217/1, 4217/3, 4217/4,
4218/1, 4218/3, 4218/4, 4219/1, 4219/3, 4219/4, 4219/5,
4220/1, 4220/3, 4221/1, 4221/3, 4221/4, 4222/1, 4222/2,
4223/1, 4223/3, 4223/4, 4224/1, 4224/3, 4224/4, 4225/2,
4226/1, 4226/3, 4226/4, 4227/1, 4227/3, 4227/4, 4228/1,
4228/3, 4228/4, 4229/1, 4229/3, 4229/4, 4230/3, 4230/4,
4231/1, 4231/10, 4231/11, 4231/5, 4231/6, 4231/7, 4231/8,
4231/9, 4239/1, 4239/2, 4240/1, 4240/2, 4241/1, 4241/2,
4242/2, 4243/2, 4244/2, 4245/2, 4246/2, 4247/2, 4248/2, 4255,
4256/3, 4256/4, 4256/5, 4256/6, 4257/1, 4257/2, 4257/4,
4257/5, 4258/1, 4258/2, 4258/3, 4259/1, 4259/2, 4260, 4261/2,
4262/2, 4263/2, 4264/2, 4265/2, 4266/2, 4267/2, 4269/2,
4270/2, 4271/2, 4272/2, 4273/2, 4274/2, 4275/2, 4276/2,
4277/2, 4278/2, 4279/2, 4280/2, 4281/2, 4282/2, 4283/2,
4284/1, 4284/2, 4285/2, 4286/2, 4287/2, 4288/2, 4289/2,
4290/1, 4290/2, 4291, 4292, 4293/1, 4293/2, 4294/1, 4294/2,
4295/1, 4295/2, 4296/1, 4296/2, 4297/1, 4297/2, 4298/1,
4298/2, 4299/1, 4299/2, 4300/1, 4300/2, 4301/1, 4301/2, 4302,
4303, 4304, 4305, 4306, 4307, 4308, 4309, 4310, 4311, 4313,
4314, 4315/1, 4315/2, 4316/1, 4316/2, 4317/1, 4317/2, 4318/1,
4318/2, 4319/1, 4319/2, 4320/1, 4320/2, 4321/1, 4321/2,
4322/1, 4322/2, 4323/1, 4323/2, 4324/1, 4324/2, 4325/1,
4325/2, 4326/1, 4326/2, 4327, 4328, 4329/1, 4329/2, 4330,
4331, 4332, 4333, 4334/1, 4334/2, 4335/1, 4335/2, 4336/1,
4336/2, 4337/1, 4337/2, 4338/1, 4338/2, 4339/1, 4339/2,
4340/1, 4340/2, 4340/3, 4348/2, 4349/2, 4350/2, 4351/2,
4356/2, 4357/2, 4358/2, 4359/1, 4359/2, 4379/1, 4379/2, 4381,
4382, 4383, 4384, 4385/1, 4397/1, 4397/2, 4398, 4399, 4400,
4401, 4402, 4404, 4405, 4406, 4407, 4408, 4409, 4410, 4411,
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4412, 4413, 4414, 4415, 4416, 4417, 4418, 4419, 4420, 4421,
4422, 4423, 4424, 4425, 4426, 4427, 4428, 4429, 4430, 4431,
4432/1, 4432/2, 4433, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438, 4439,
4440, 4441, 4442, 4443, 4444, 4445, 4446, 4447, 4448, 4449,
4450, 4451, 4452, 4453, 4454, 4455, 4456, 4457, 4469, 4478,
4509, 4524, 4525, 4795/2, 4795/3, 4795/4, 4795/5, 4795/6,
4798/1, 4798/2, 4799, 4800, 4801, 4802, 4803, 4804, 4805,
4806/1, 4806/2, 4807/1, 4807/2, 4808/1, 4808/2, 4809/1,
4809/2, 4810/1, 4810/2, 4811/1, 4811/3, 4811/4, 4811/5,
4812/1, 4812/2, 4813/1, 4813/2, 4814/1, 4814/2, 4815/1,
4815/2, 4816/1, 4816/2, 4817/1, 4817/2, 4818/1, 4818/2,
4819/1, 4819/2, 4820/1, 4820/2, 4821, 4822/1, 4822/2, 4823/1,
4823/2, 4824/1, 4824/2, 4824/3, 4825/1, 4825/2, 4826/3,
4826/4, 4826/5, 4826/6, 4826/7, 4826/8, 4827/2, 4827/3,
4827/4, 4827/5, 4827/6, 4828/1, 4828/2, 4828/3, 4829/1,
4829/2, 4829/3, 4829/4, 4830, 4831, 4832, 4833, 4834, 4835,
4836, 4837, 4838, 4839, 4840, 4841, 4842, 4843/1, 4843/2,
4844, 4845, 4846, 4847, 4848, 4849, 4850, 4851/1, 4851/2,
4852/1, 4852/2, 4853/1, 4853/2, 4854/1, 4854/2, 4855/1,
4855/2, 4856/1, 4856/2, 4857/1, 4857/3, 4857/4, 4857/5,
4858/1, 4858/3, 4858/4, 4858/5, 4858/6, 4859/1, 4859/2,
4859/3, 4860/1, 4860/2, 4862/1, 4862/3, 4862/4, 4863/3,
4863/4, 4875, 4881, 4885/3, 4885/4, 4886/1, 4886/3, 4886/4,
4888/1, 4888/2, 4889/1, 4889/4, 4889/6, 4889/7, 4889/8,
4890/3, 4890/4, 4892/1, 4892/3, 4892/4, 4893/1, 4893/3,
4893/4, 4893/5, 4894/3, 4894/4, 4894/5, 4895/3, 4895/4,
4918/2, 4918/3, 4918/4, 4919/1, 4919/2, 5044/1, 5047/1,
5047/2, 5047/3, 5047/4, 5047/5, 5048/1, 5048/3, 5048/4,
5048/5, 5049, 6211;
– k. o. Čatež (1306): *1, *117, *135, *3/2, *4, 1878/1,
1880/1, 1881, 1886/7, 1887/7, 1894/1, 1894/2, 1894/3, 1894/4,
1894/5, 1895, 276/2, 276/5, 276/9, 467/3, 475/2, 480/1, 480/4,
480/5, 480/6;
– k. o. Pleterje (1312): *122, 1355, 1519, 1523/2, 1534;
– k. o. Videm (1315): *27, 11/2, 15/2, 355/10, 355/11,
355/12, 383/2, 406;
– k. o. Stara vas (1316): *15/1, *18, *25, *26, *27, *28/2,
*543, *59, *60/1, *60/2, *61/3, 1/1, 11/2, 134/18, 160/3, 188/2,
188/53, 188/60, 188/63, 189/44, 189/65, 189/67, 3/1, 3/2, 3/3,
320/1, 320/2, 327/1, 329/1, 359/1, 362/10, 362/13, 362/14,
362/15, 362/2, 362/3, 362/4, 362/5, 362/6, 362/7, 362/8, 362/9,
364, 365/1, 365/2, 365/5, 365/6, 365/7, 367/1, 369/1, 46/1,
48/3, 49/1, 50/1, 50/5, 50/6, 53/3, 742/4, 743, 744, 750/2, 755,
762/11, 762/6, 762/7, 763, 794, 795/1, 795/3, 796/1, 796/2,
798/1, 798/3, 798/7, 801/10, 801/11, 801/12, 801/5, 801/9, 807,
819/2, 834/1, 834/2, 834/3;
– k. o. Stari Grad (1317): 1088/2, 1094/2, 1094/4, 1096,
1097, 1234/2, 1241/14, 1241/16, 1241/17, 1241/18, 55/1;
– k. o. Dolenja vas (1318): 1268/2, 1269, 17/2, 34, 35, 37,
38, 39, 40/1, 40/2, 41/1, 41/2, 41/3, 42/1, 42/2, 43, 45, 46/1,
46/2, 46/3, 48, 49/1, 49/2, 49/3, 50, 51/1, 51/2, 51/3, 51/4, 51/5,
51/6, 54/1, 54/2, 54/3, 56, 57/1, 57/2, 57/3, 58/1, 58/2, 59/1,
59/2, 59/3, 60/1, 60/2, 61/1, 62/2, 62/3;
– k. o. Pesje (1319): 167, 168/1, 168/2, 170/1, 170/3,
173/2, 174, 175, 176, 178, 179/1, 179/2, 180, 181, 183, 184,
185, 186, 187, 188, 189/1, 189/2, 189/3, 189/4, 190/1, 190/2,
190/3, 190/4, 190/5, 193, 194, 195/1, 195/10, 195/11, 195/12,
195/13, 195/14, 195/15, 195/16, 195/17, 195/18, 195/19, 195/2,
195/20, 195/21, 195/22, 195/23, 195/24, 195/25, 195/3, 195/4,
195/5, 195/6, 195/7, 195/8, 195/9, 196/1, 196/10, 196/11,
196/12, 196/13, 196/14, 196/15, 196/16, 196/17, 196/18,
196/19, 196/2, 196/20, 196/21, 196/22, 196/23, 196/24, 196/25,
196/26, 196/27, 196/28, 196/29, 196/3, 196/30, 196/31, 196/32,
196/33, 196/34, 196/35, 196/36, 196/37, 196/38, 196/39, 196/4,
196/40, 196/41, 196/42, 196/5, 196/6, 196/7, 196/8, 196/9,
203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211/1, 211/2, 212/1, 212/2,
212/3, 212/4, 212/5, 212/6, 212/7, 212/8, 212/9, 213/1, 213/2,
213/3, 215/1, 215/2, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223,
224/1, 224/2, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 234, 235, 236,
237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 246/2, 262/10, 262/4, 262/5,
262/6, 262/7, 262/8, 262/9, 263/1, 263/2, 263/4, 263/5, 263/6,
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263/7, 266/1, 266/11, 266/12, 266/13, 266/14, 266/15, 266/16,
266/17, 266/18, 266/19, 266/2, 266/20, 266/21, 266/22, 274/10,
274/100, 274/101, 274/102, 274/103, 274/104, 274/105,
274/107, 274/108, 274/109, 274/11, 274/110, 274/111, 274/112,
274/113, 274/114, 274/115, 274/116, 274/117, 274/118,
274/119, 274/12, 274/120, 274/121, 274/122, 274/123, 274/124,
274/125, 274/126, 274/127, 274/128, 274/129, 274/13,
274/130, 274/131, 274/132, 274/133, 274/134, 274/135,
274/136, 274/137, 274/138, 274/139, 274/14, 274/140,
274/141, 274/142, 274/143, 274/144, 274/145, 274/146,
274/147, 274/148, 274/149, 274/15, 274/150, 274/151,
274/152, 274/156, 274/157, 274/158, 274/159, 274/16,
274/160, 274/161, 274/162, 274/163, 274/164, 274/165,
274/166, 274/167, 274/169, 274/17, 274/170, 274/171,
274/172, 274/173, 274/174, 274/175, 274/176, 274/177,
274/178, 274/179, 274/18, 274/180, 274/181, 274/182,
274/183, 274/184, 274/185, 274/186, 274/187, 274/188,
274/189, 274/19, 274/190, 274/196, 274/197, 274/198,
274/199, 274/20, 274/200, 274/202, 274/204, 274/209, 274/21,
274/210, 274/214, 274/219, 274/22, 274/221, 274/222, 274/23,
274/24, 274/247, 274/25, 274/26, 274/27, 274/28, 274/29,
274/30, 274/305, 274/307, 274/308, 274/31, 274/32, 274/328,
274/329, 274/33, 274/330, 274/331, 274/333, 274/34, 274/35,
274/355, 274/358, 274/359, 274/36, 274/360, 274/361,
274/362, 274/363, 274/364, 274/365, 274/366, 274/367,
274/368, 274/369, 274/37, 274/370, 274/371, 274/374,
274/375, 274/376, 274/377, 274/378, 274/379, 274/38,
274/380, 274/381, 274/382, 274/383, 274/384, 274/385,
274/386, 274/387, 274/388, 274/389, 274/39, 274/390,
274/391, 274/392, 274/393, 274/394, 274/395, 274/396,
274/397, 274/398, 274/399, 274/40, 274/400, 274/401,
274/402, 274/403, 274/404, 274/405, 274/406, 274/407,
274/408, 274/409, 274/41, 274/410, 274/411, 274/412, 274/413,
274/414, 274/415, 274/416, 274/417, 274/418, 274/419,
274/42, 274/420, 274/421, 274/422, 274/423, 274/424,
274/425, 274/426, 274/427, 274/428, 274/429, 274/43,
274/430, 274/431, 274/432, 274/433, 274/434, 274/435,
274/436, 274/437, 274/438, 274/439, 274/44, 274/440,
274/441, 274/442, 274/443, 274/444, 274/445, 274/446,
274/447, 274/448, 274/449, 274/45, 274/450, 274/451,
274/452, 274/453, 274/454, 274/455, 274/456, 274/457,
274/458, 274/46, 274/462, 274/467, 274/468, 274/469, 274/47,
274/470, 274/471, 274/475, 274/48, 274/49, 274/491, 274/492,
274/494, 274/495, 274/496, 274/497, 274/498, 274/499, 274/5,
274/50, 274/505, 274/506, 274/508, 274/509, 274/51, 274/511,
274/512, 274/516, 274/517, 274/518, 274/52, 274/53, 274/54,
274/540, 274/541, 274/542, 274/543, 274/544, 274/545,
274/546, 274/547, 274/549, 274/55, 274/555, 274/56, 274/57,
274/58, 274/59, 274/6, 274/60, 274/61, 274/62, 274/63, 274/64,
274/65, 274/66, 274/67, 274/68, 274/69, 274/7, 274/70, 274/71,
274/72, 274/73, 274/74, 274/75, 274/76, 274/77, 274/78,
274/79, 274/8, 274/80, 274/81, 274/82, 274/83, 274/84, 274/85,
274/86, 274/87, 274/88, 274/89, 274/9, 274/90, 274/91, 274/92,
274/93, 274/94, 274/95, 274/96, 274/97, 274/98, 274/99, 275/1,
275/2, 275/3, 276/1, 276/10, 276/11, 276/12, 276/13, 276/14,
276/15, 276/2, 276/3, 276/4, 276/5, 276/6, 276/7, 276/8, 276/9,
277/1, 277/2, 277/3, 277/4, 277/5, 277/6, 277/7, 277/8, 280/1,
285/2, 287, 288, 292/1, 292/10, 292/12, 292/2, 292/3, 292/4,
292/5, 292/56, 292/58, 292/6, 292/65, 292/7, 292/8, 292/9,
293/2, 293/3, 293/4, 293/5, 293/6, 293/7, 293/8, 295/1, 295/2,
301, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314,
315, 316/1, 316/2, 317, 318, 319, 320, 321;
– k. o. Drnovo (1320): *231, 1000, 1001, 1002, 1003,
1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013,
1014/1, 1014/3, 1014/4, 1014/5, 1014/6, 1014/7, 1014/8, 1015,
1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025,
1026, 1027, 1028/1, 1028/2, 1029/1, 1029/2, 1029/3, 1030/1,
1030/2, 1030/3, 1031/1, 1031/2, 1031/3, 1032/1, 1032/2,
1033/1, 1033/2, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038/1, 1038/2, 1039,
1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049,
1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059,
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1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069,
1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079,
1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089,
1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099,
1101, 1102, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112,
1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131,
1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141,
1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151,
1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161,
1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171,
1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181,
1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191,
1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201,
1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209/1, 1209/2,
1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219,
1220, 1222, 1225, 1226, 1227, 1232, 1233, 1234, 1235/1,
1235/2, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1252, 1253,
1254, 1255, 1256, 1283, 1305, 1306, 1307, 1308, 1314, 1315,
1316/1, 1316/2, 1321, 1322/1, 1322/2, 1323, 1324, 1325,
1326/1, 1326/2, 1327, 1328/1, 1328/2, 1333/1, 1333/2, 1336/1,
1336/2, 1337, 1338, 1339/1, 1339/2, 1342/1, 1342/2, 1343,
1346/1, 1346/2, 1347/2, 1347/3, 1350/2, 1351, 1354, 1355,
1358/2, 1359/2, 1362, 1363/3, 1363/4, 1366/1, 1366/2, 1367/1,
1367/2, 1370/2, 1370/3, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376,
1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386,
1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396,
1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406,
1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416,
1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426,
1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436,
1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448,
1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458,
1465/1, 1465/2, 1465/3, 1466/1, 1466/2, 1466/3, 1467, 1468,
1469, 1470/1, 1470/2, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476,
1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486,
1487, 1488, 1489, 1490/1, 1490/2, 1491, 1492, 1493, 1494,
1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504,
1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514,
1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524,
1525, 1526, 1527/1, 1527/2, 1528/1, 1528/2, 1529/1, 1529/2,
1530, 1531/1, 1531/2, 1532/1, 1532/2, 1533, 1534/1, 1534/2,
1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540/1, 1540/2, 1541, 1542,
1543/1, 1543/2, 1544, 1545/1, 1545/2, 1546/1, 1546/2, 1547/1,
1547/2, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552/1, 1552/2, 1553/1,
1553/2, 1554, 1555/1, 1555/2, 1556, 1558/1, 1558/2, 1558/3,
1558/4, 1558/5, 1558/6, 1559/1, 1559/10, 1559/11, 1559/12,
1559/13, 1559/14, 1559/2, 1559/3, 1559/4, 1559/5, 1559/6,
1559/7, 1559/8, 1559/9, 1561, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630,
1631, 1632, 1633, 1635, 1636, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642,
1643/1, 1643/2, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648/1, 1648/2,
1649/1, 1649/2, 1649/3, 1649/4, 1650/1, 1650/2, 1651, 1652,
1653, 1654/1, 1654/2, 1654/3, 1654/4, 1655, 1656, 1657/1,
1657/2, 1658/1, 1658/2, 1659, 1660, 1661/1, 1661/2, 1661/3,
1662, 1663, 1664, 1665/1, 1665/2, 1666, 1667, 1668, 1669,
1670, 1671, 1672, 1673, 1674/1, 1674/2, 1674/3, 1674/4,
1674/5, 1675, 1677/1, 1677/10, 1677/11, 1677/2, 1677/3,
1677/4, 1677/5, 1677/6, 1677/7, 1677/8, 1677/9, 1678, 1679,
1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689,
1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699,
1700, 1701, 1702/1, 1702/2, 1703, 1704, 1705, 1706, 1712,
1713, 1714, 1715, 1716/1, 1716/2, 1716/3, 1716/4, 1716/5,
1716/6, 1716/7, 1716/8, 1716/9, 1717/1, 1717/2, 1718/1,
1718/2, 1719/1, 1719/10, 1719/11, 1719/12, 1719/13, 1719/14,
1719/15, 1719/16, 1719/17, 1719/18, 1719/19, 1719/2,
1719/20, 1719/21, 1719/22, 1719/24, 1719/26, 1719/27,
1719/28, 1719/29, 1719/3, 1719/30, 1719/31, 1719/32,
1719/33, 1719/34, 1719/35, 1719/36, 1719/37, 1719/38,
1719/39, 1719/4, 1719/40, 1719/41, 1719/42, 1719/43,
1719/44, 1719/45, 1719/46, 1719/47, 1719/48, 1719/49,
1719/5, 1719/50, 1719/51, 1719/52, 1719/53, 1719/54,
1719/55, 1719/56, 1719/57, 1719/58, 1719/59, 1719/6,
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1719/61, 1719/62, 1719/63, 1719/64, 1719/65, 1719/7, 1719/8,
1719/9, 1729, 1730, 1731, 1734, 1735/1, 1735/2, 1736, 1737,
1738, 1739/1, 1739/10, 1739/100, 1739/101, 1739/102,
1739/103, 1739/104, 1739/105, 1739/106, 1739/107, 1739/108,
1739/109, 1739/11, 1739/110, 1739/111, 1739/112, 1739/113,
1739/114, 1739/115, 1739/116, 1739/117, 1739/118, 1739/119,
1739/12, 1739/120, 1739/121, 1739/122, 1739/123, 1739/124,
1739/125, 1739/126, 1739/127, 1739/128, 1739/129, 1739/13,
1739/130, 1739/131, 1739/132, 1739/133, 1739/135, 1739/136,
1739/137, 1739/138, 1739/139, 1739/14, 1739/140, 1739/141,
1739/142, 1739/143, 1739/144, 1739/145, 1739/146, 1739/147,
1739/148, 1739/149, 1739/15, 1739/150, 1739/151, 1739/16,
1739/17, 1739/18, 1739/19, 1739/2, 1739/20, 1739/21,
1739/22, 1739/23, 1739/24, 1739/25, 1739/26, 1739/27,
1739/28, 1739/29, 1739/3, 1739/30, 1739/31, 1739/32,
1739/33, 1739/34, 1739/35, 1739/36, 1739/37, 1739/38,
1739/39, 1739/4, 1739/40, 1739/41, 1739/42, 1739/43,
1739/44, 1739/45, 1739/46, 1739/47, 1739/48, 1739/49,
1739/5, 1739/50, 1739/51, 1739/52, 1739/53, 1739/54,
1739/55, 1739/56, 1739/57, 1739/58, 1739/59, 1739/6,
1739/60, 1739/61, 1739/62, 1739/63, 1739/64, 1739/65,
1739/66, 1739/67, 1739/68, 1739/69, 1739/7, 1739/70,
1739/71, 1739/72, 1739/73, 1739/74, 1739/75, 1739/76,
1739/77, 1739/78, 1739/79, 1739/8, 1739/80, 1739/81,
1739/82, 1739/83, 1739/84, 1739/85, 1739/86, 1739/87,
1739/88, 1739/89, 1739/9, 1739/90, 1739/91, 1739/92,
1739/93, 1739/94, 1739/95, 1739/96, 1739/97, 1739/98,
1739/99, 1740/1, 1740/2, 1743, 1744, 1747, 1748, 1751, 1752,
1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1761, 1762/1, 1762/2, 1763,
1766, 1767, 1768, 1771/1, 1771/2, 1772, 1773, 1774, 1775,
1776/1, 1776/2, 1777, 1778, 1779, 1780/1, 1780/2, 1937/2,
1937/3, 1937/4, 1937/5, 1938/1, 1938/2, 1939, 1940/1, 1940/2,
1940/3, 1940/4, 1940/5, 1940/6, 1940/7, 1941/1, 1941/2,
1941/3, 1941/4, 1941/5, 1941/6, 1945/1, 1945/2, 1946, 1947,
1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954/1, 1954/2, 1955,
1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963/1, 1963/2,
1964/1, 1964/2, 1965, 1966, 1968, 1969, 1970/1, 1970/2,
1971/1, 1971/2, 1974, 1975, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982,
1983/1, 1983/2, 1984/1, 1984/2, 1984/3, 1986/1, 1986/2,
1987/1, 1987/2, 1989/1, 1989/2, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994,
1996, 1997, 1998, 1999/1, 1999/2, 2000, 2001/1, 2001/2,
2003/1, 2003/2, 2005/1, 2005/2, 2006/1, 2006/2, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014/1, 2014/2, 2015, 2016/1,
2017, 2018, 2022/1, 2022/2, 2022/3, 2022/4, 2022/5, 2023,
2024, 2025, 2026, 2027, 2032, 2033/1, 2033/2, 2034/1, 2034/2,
2035, 2036, 2037/1, 2037/2, 2040/1, 2040/2, 2041, 2042/1,
2042/2, 2042/3, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047/1, 2047/2,
2047/3, 2047/4, 2048/1, 2048/2, 2048/3, 2052, 2053, 2054,
2055/1, 2055/2, 2056, 2057, 2098/14, 2103/15, 2103/74,
2103/75, 2103/76, 2104/1, 2104/8, 2105/1, 2105/100,
2105/109, 2105/111, 2105/112, 2105/122, 2105/123, 2105/124,
2105/127, 2105/49, 2105/50, 2105/51, 2105/52, 2105/53,
2105/56, 2105/57, 2105/62, 2105/63, 2105/68, 2105/69,
2105/72, 2105/73, 2105/76, 2105/77, 2105/80, 2105/81,
2105/84, 2105/85, 2105/86, 2105/87, 2105/88, 2105/89,
2105/90, 2105/91, 2105/92, 2105/93, 2105/94, 2105/95,
2105/96, 2105/97, 2105/98, 2105/99, 2106/11, 2106/12,
2106/13, 2106/14, 2106/15, 2106/16, 2106/17, 2106/18,
2106/19, 2106/20, 2106/21, 2106/22, 2106/23, 2106/24,
2106/25, 2106/26, 2106/27, 2106/28, 2106/29, 2106/3,
2106/30, 2106/31, 2106/32, 2106/33, 2106/4, 2106/42,
2106/43, 2106/49, 2106/5, 2106/50, 2106/51, 2106/55,
2106/56, 2106/61, 2106/65, 2106/66, 2106/67, 2106/68,
2106/69, 2106/71, 2106/72, 2106/73, 2106/74, 2106/75,
2106/80, 2106/81, 2106/83, 2106/84, 2106/85, 2106/86,
2106/87, 2106/88, 2110/27, 2110/28, 2110/29, 2110/30,
2110/31, 2111/18, 2111/19, 2111/20, 2111/21, 2111/22, 2111/26,
2111/49, 2111/61, 2111/62, 2111/63, 2112/10, 2112/11, 2112/12,
2112/13, 2112/14, 2112/15, 2112/16, 2112/17, 2112/18,
2112/19, 2112/2, 2112/20, 2112/21, 2112/22, 2112/23, 2112/24,
2112/25, 2112/26, 2112/27, 2112/29, 2112/3, 2112/30, 2112/31,
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2112/32, 2112/33, 2112/34, 2112/35, 2112/36, 2112/37,
2112/40, 2112/47, 2112/48, 2112/49, 2112/5, 2112/50, 2112/51,
2112/7, 2112/8, 2112/9, 2113/1, 2113/2, 2113/3, 2113/4, 2113/5,
2113/6, 2113/7, 2113/8, 2114, 2202, 2203/1, 2203/2, 2203/3,
2203/4, 2203/5, 2203/6, 2203/8, 2203/9, 2204/1, 2204/2,
2204/3, 2204/4, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211,
2212, 2213, 2214/1, 2214/10, 2214/100, 2214/101, 2214/102,
2214/103, 2214/104, 2214/105, 2214/106, 2214/107, 2214/108,
2214/109, 2214/11, 2214/110, 2214/111, 2214/112, 2214/113,
2214/114, 2214/115, 2214/116, 2214/117, 2214/118, 2214/119,
2214/12, 2214/120, 2214/121, 2214/122, 2214/123, 2214/124,
2214/125, 2214/126, 2214/127, 2214/128, 2214/129, 2214/13,
2214/130, 2214/131, 2214/132, 2214/133, 2214/134, 2214/135,
2214/136, 2214/137, 2214/138, 2214/139, 2214/14, 2214/140,
2214/141, 2214/142, 2214/143, 2214/144, 2214/145, 2214/146,
2214/147, 2214/148, 2214/149, 2214/15, 2214/150, 2214/151,
2214/152, 2214/153, 2214/154, 2214/155, 2214/156, 2214/157,
2214/158, 2214/159, 2214/16, 2214/160, 2214/161, 2214/162,
2214/163, 2214/17, 2214/18, 2214/19, 2214/2, 2214/20,
2214/21, 2214/22, 2214/23, 2214/24, 2214/25, 2214/26,
2214/27, 2214/28, 2214/29, 2214/3, 2214/30, 2214/31,
2214/32, 2214/33, 2214/34, 2214/35, 2214/36, 2214/37,
2214/38, 2214/39, 2214/4, 2214/40, 2214/41, 2214/42,
2214/43, 2214/44, 2214/45, 2214/46, 2214/47, 2214/48,
2214/49, 2214/5, 2214/50, 2214/51, 2214/52, 2214/53,
2214/54, 2214/55, 2214/56, 2214/57, 2214/58, 2214/59,
2214/6, 2214/60, 2214/61, 2214/62, 2214/63, 2214/64,
2214/65, 2214/66, 2214/69, 2214/7, 2214/70, 2214/71,
2214/72, 2214/73, 2214/74, 2214/75, 2214/76, 2214/77,
2214/78, 2214/79, 2214/8, 2214/80, 2214/81, 2214/82,
2214/83, 2214/84, 2214/85, 2214/86, 2214/87, 2214/88,
2214/89, 2214/9, 2214/90, 2214/91, 2214/92, 2214/93,
2214/94, 2214/95, 2214/96, 2214/97, 2214/98, 2214/99, 2220,
2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228/1, 2228/2,
2229, 2230, 2231, 2232/1, 2232/2, 2233, 2234, 2236, 2237,
2238, 2239, 2240, 2241/1, 2241/2, 2242, 2243, 2244, 2245,
2246/1, 2246/2, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251/1, 2251/2, 2252,
2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258/1, 2258/2, 2259/1, 2259/2,
2260, 2261, 2263, 2264, 2265, 2266/1, 2266/2, 2267, 2268,
2269, 2270, 2271, 2272/1, 2272/2, 2273, 2274, 2275, 2277,
2278, 2279/1, 2279/2, 2280, 2281, 2282/1, 2282/2, 2283, 2284,
2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291/1, 2291/2, 2292/1,
2292/2, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2302, 2303,
2306, 2307, 2310, 2311, 2314, 2315, 2316, 2317/1, 2317/2,
2318, 2319/1, 2319/2, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338,
2339, 2340, 2341/1, 2341/2, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346/1,
2346/2, 2347, 2348, 2349, 2350/1, 2350/2, 2351, 2352, 2353/1,
2353/2, 2354, 2355/1, 2355/2, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360,
2361, 2362/1, 2362/2, 2363, 2364, 2365, 2366/1, 2366/2, 2367,
2369, 2370, 2371/1, 2371/2, 2372, 2374, 2375, 2376, 2377,
2378/1, 2378/2, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385,
2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391/1, 2391/2, 2391/3, 2392/1,
2392/2, 2393, 2394, 2395/1, 2395/2, 2396, 2397, 2398, 2399,
2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2410/1, 2410/2,
2410/3, 2412/1, 2412/2, 2413, 2414, 2415/1, 2415/2, 2415/3,
2415/4, 2415/5, 2416, 2418/1, 2418/2, 2418/3, 2419/1,
2419/10, 2419/11, 2419/12, 2419/13, 2419/14, 2419/15,
2419/2, 2419/3, 2419/4, 2419/5, 2419/6, 2419/7, 2419/8,
2419/9, 2476, 2478, 2490, 2491, 2492, 2494, 2497, 2498,
2499, 2517/2, 2633/1, 2633/4, 2634, 2635/11, 2635/12, 2635/3,
2635/4, 2635/6, 2635/7, 2635/8, 2639/1, 2639/2, 2639/3,
2642/1, 2642/2, 2642/3, 2642/5, 2642/6, 2645/1, 2645/2,
2645/3, 2645/4, 2645/6, 2645/7, 2645/8, 3541, 3542, 3543,
3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553,
3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561, 3562, 3563,
3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573,
3574, 3575, 3576, 3577, 3578, 3579, 3580, 3581, 3582, 3583,
3584, 3585, 3586, 3587, 3588, 3589, 3590, 3591, 3592, 3593,
3594/1, 3594/2, 3595, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601,
3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608/1, 3608/2, 3609/1,
3610/1, 3610/2, 3611/1, 3611/2, 3612/1, 3612/2, 3613/1,
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3613/2, 3614, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620, 3621,
3622, 3623, 3624/1, 3624/2, 3624/3, 3625, 3626/1, 3626/2,
3627/1, 3627/2, 3628/1, 3628/2, 3629/1, 3629/2, 3630/1,
3630/2, 3631/2, 3639, 3640, 3641, 517/1, 517/2, 518/8, 518/9,
552/2, 560/1, 560/2, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568/1,
568/2, 569/1, 569/2, 570/1, 570/2, 571, 572, 573, 574, 577,
578, 579, 580/1, 580/2, 580/3, 580/4, 580/5, 580/6, 580/7,
580/8, 580/9, 581/1, 581/2, 582, 585, 586, 587, 588, 589, 590,
591, 592/1, 592/2, 593, 594/1, 594/2, 595, 596, 597/1, 597/2,
598/1, 598/2, 599, 637/10, 637/11, 637/12, 637/13, 637/14,
637/15, 637/16, 637/6, 637/8, 637/9, 638/1, 638/2, 639/1,
639/2, 640/1, 640/2, 641, 642, 643/2, 644, 645/1, 645/2, 646,
648, 649, 653/1, 653/2, 654, 655, 656, 657/1, 657/2, 658/1,
658/2, 659/1, 659/2, 659/3, 661/1, 661/10, 661/9, 663/1, 663/2,
664, 667, 904/1, 905, 906, 907, 908/1, 909, 910, 911, 912, 913,
914, 915, 916, 917, 918, 919, 921, 922, 923, 924, 925, 926,
927/1, 928, 929, 930, 931, 934, 935, 936/3, 936/4, 936/5,
936/6, 936/7, 936/8, 936/9, 937, 942, 943, 944, 948, 949, 950,
955, 956, 957, 963, 964, 973, 974, 975, 977, 979, 980, 981,
982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993,
994, 995, 996, 997, 998, 999;
– k. o. Leskovec (1321): *163, 1011/1, 1014/1, 1022/2,
1022/8, 1023, 1039/1, 1039/6, 1044/1, 1045/1, 1045/10,
1051/1, 1051/2, 1052, 1053, 1054, 1055/1, 1055/2, 1056/1,
1056/2, 1058, 1059, 1060/1, 1060/2, 1060/3, 1060/4, 1060/5,
1060/6, 1062/1, 1062/2, 1063, 1064/1, 1064/2, 1064/3, 1064/4,
1064/5, 1065, 1067/109, 1075/7, 1077/1, 1077/10, 1077/12,
1077/16, 1077/2, 1077/25, 1077/29, 1077/3, 1077/30, 1077/31,
1077/9, 1079/1, 1079/3, 1079/8, 1082/2, 1082/23, 1083/1,
1084/1, 1084/10, 1084/2, 1084/3, 1084/4, 1084/5, 1084/6,
1088/1, 1088/2, 1088/5, 1089/1, 1090, 1091/1, 1091/2, 1091/3,
1091/4, 1091/5, 1091/6, 1091/7, 1092/1, 1092/10, 1092/100,
1092/101, 1092/102, 1092/103, 1092/104, 1092/105, 1092/106,
1092/107, 1092/108, 1092/109, 1092/11, 1092/110, 1092/111,
1092/112, 1092/113, 1092/114, 1092/115, 1092/116, 1092/117,
1092/118, 1092/119, 1092/12, 1092/120, 1092/121, 1092/13,
1092/14, 1092/2, 1092/20, 1092/21, 1092/22, 1092/25,
1092/26, 1092/27, 1092/28, 1092/29, 1092/30, 1092/31,
1092/32, 1092/33, 1092/34, 1092/36, 1092/37, 1092/38,
1092/39, 1092/4, 1092/40, 1092/42, 1092/45, 1092/5, 1092/6,
1092/63, 1092/64, 1092/65, 1092/66, 1092/67, 1092/68,
1092/69, 1092/7, 1092/70, 1092/71, 1092/74, 1092/75,
1092/76, 1092/77, 1092/78, 1092/79, 1092/8, 1092/80,
1092/81, 1092/82, 1092/83, 1092/84, 1092/85, 1092/86,
1092/9, 1092/90, 1092/92, 1092/96, 1092/97, 1092/98,
1092/99, 1093/1, 1093/2, 1093/3, 1093/4, 1096/1, 1096/2,
1098/1, 1098/10, 1098/11, 1098/12, 1098/13, 1098/14,
1098/15, 1098/17, 1098/18, 1098/19, 1098/2, 1098/20,
1098/22, 1098/23, 1098/24, 1098/25, 1098/26, 1098/3, 1098/6,
1098/9, 1099/3, 1102, 1106/1, 1106/2, 1107, 1108, 1109/1,
1109/2, 1110/1, 1110/2, 1111, 1112/1, 1112/2, 1112/3, 1113,
1114/1, 1114/2, 1115, 1116/1, 1116/2, 1117/1, 1117/2, 1117/3,
1117/6, 1117/7, 1117/8, 1117/9, 1118, 1119, 1120, 1121/1,
1121/2, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130,
1131, 1132, 1133, 1134/1, 1134/2, 1135/1, 1135/2, 1136/1,
1136/2, 1136/3, 1137/1, 1137/2, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142,
1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152,
1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162,
1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1173,
1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1182/1, 1182/2,
1183, 1184, 1185, 1186/1, 1186/2, 1186/3, 1186/4, 1186/5,
1186/6, 1186/7, 1187, 1188/1, 1188/2, 1188/3, 1188/4, 1188/5,
1188/6, 1188/7, 1188/8, 1190, 1192, 1193/1, 1193/10, 1193/11,
1193/2, 1193/3, 1193/4, 1193/5, 1193/6, 1193/7, 1193/8, 1193/9,
1195/1, 1195/10, 1195/11, 1195/12, 1195/13, 1195/14, 1195/15,
1195/16, 1195/17, 1195/18, 1195/19, 1195/2, 1195/20, 1195/21,
1195/22, 1195/23, 1195/24, 1195/25, 1195/26, 1195/27, 1195/28,
1195/29, 1195/3, 1195/30, 1195/31, 1195/32, 1195/33, 1195/34,
1195/35, 1195/36, 1195/37, 1195/38, 1195/39, 1195/4, 1195/40,
1195/41, 1195/42, 1195/43, 1195/44, 1195/45, 1195/46,
1195/47, 1195/48, 1195/49, 1195/5, 1195/50, 1195/51, 1195/52,
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1195/53, 1195/54, 1195/55, 1195/56, 1195/57, 1195/58, 1195/6,
1195/7, 1195/8, 1195/9, 1196/1, 1196/10, 1196/11, 1196/12,
1196/13, 1196/14, 1196/15, 1196/16, 1196/17, 1196/18, 1196/19,
1196/2, 1196/20, 1196/21, 1196/22, 1196/3, 1196/4, 1196/5,
1196/6, 1196/7, 1196/8, 1196/9, 1197/1, 1197/13, 1197/162,
1197/163, 1197/164, 1197/165, 1197/166, 1197/167, 1197/168,
1197/169, 1197/170, 1197/171, 1197/172, 1197/173, 1197/174,
1197/175, 1197/176, 1197/177, 1197/178, 1197/179, 1197/180,
1197/181, 1197/182, 1197/183, 1197/184, 1197/185, 1197/186,
1197/187, 1197/188, 1197/189, 1197/190, 1197/191, 1197/192,
1197/193, 1197/194, 1197/195, 1197/196, 1197/197, 1197/198,
1197/199, 1197/2, 1197/200, 1197/201, 1197/202, 1197/203,
1197/204, 1197/205, 1197/206, 1197/207, 1197/208, 1197/209,
1197/210, 1197/211, 1197/212, 1197/213, 1197/214, 1197/215,
1197/216, 1197/217, 1197/218, 1197/219, 1197/220, 1197/221,
1197/222, 1197/223, 1197/224, 1197/225, 1197/226, 1197/227,
1197/228, 1197/229, 1197/230, 1197/231, 1197/232, 1197/233,
1197/234, 1197/235, 1197/236, 1197/237, 1197/238, 1197/239,
1197/240, 1197/249, 1197/263, 1197/270, 1197/271, 1197/272,
1197/273, 1197/274, 1197/275, 1197/276, 1197/277, 1197/278,
1197/279, 1197/280, 1197/281, 1197/282, 1197/283, 1197/284,
1197/285, 1197/289, 1197/290, 1197/291, 1197/292, 1197/293,
1197/294, 1197/295, 1197/296, 1197/297, 1197/298, 1197/299,
1197/3, 1197/300, 1197/301, 1197/302, 1197/303, 1197/304,
1197/305, 1197/306, 1197/307, 1197/308, 1197/309, 1197/310,
1197/311, 1197/312, 1197/313, 1197/314, 1197/315, 1197/316,
1197/317, 1197/318, 1197/319, 1197/320, 1197/321, 1197/322,
1197/323, 1197/324, 1197/325, 1197/326, 1197/327, 1197/328,
1197/329, 1197/330, 1197/331, 1197/332, 1197/333, 1197/334,
1197/335, 1197/336, 1197/337, 1197/338, 1197/339, 1197/340,
1197/341, 1197/342, 1197/343, 1197/344, 1197/345, 1197/346,
1197/347, 1197/348, 1197/349, 1197/350, 1197/351, 1197/352,
1197/353, 1197/354, 1197/355, 1197/356, 1197/357, 1197/358,
1197/359, 1197/360, 1197/361, 1197/362, 1197/363, 1197/380,
1197/4, 1197/435, 1197/436, 1197/56, 1197/68, 1198/1, 1204/17,
1204/170, 1204/197, 1204/198, 1204/199, 1204/200, 1204/202,
1204/40, 1204/42, 1204/43, 1204/44, 1204/46, 1204/47,
1204/52, 1205/57, 1205/58, 1205/84, 1243/19, 1243/20,
1243/21, 1244/1, 1244/11, 1244/15, 1246/1, 1247/1, 1247/2,
1247/3, 1247/4, 1248/4, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307,
1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317,
1318, 1319, 1320/1, 1320/2, 1321, 1322, 1323, 1324/1, 1324/2,
1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334,
1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344,
1345, 1346, 1347, 1350, 1351/10, 1351/11, 1351/14, 1351/33,
1351/34, 1351/9, 1376/6, 805/1, 984/6, 984/7;
– k. o. Krško (1322): *470/1, *470/2, 2844, 2927/10,
2927/3, 2941/2, 2945/4, 2955/15, 2955/16, 2955/2, 3030/1,
3046, 3049/5, 3051/6, 3071/3, 3071/5, 3071/6, 3093/1, 3110/1,
3110/3.
5. člen
(raba zemljišč)
Na območju državnega prostorskega načrta je glede na
zasedbo zemljišč opredeljena ta njihova raba:
– zemljišča na območju prostorskih ureditev, ki jih določa
ta državni prostorski načrt: to so območja izključne rabe za
energetsko, vodno in prometno infrastrukturo, na katerih so
dovoljeni le gradnja, obratovanje in vzdrževanje hidroelektrarne z vsemi pripadajočimi ureditvami, splavnice, protipoplavnih
ukrepov, cest, zbirnega centra za ravnanje z odpadki in s tem
povezanih drugih ureditev, vključno z rekreacijo, kakor je to
določeno v tej uredbi;
– zemljišča na območjih za rekreacijo: to so območja
izključne rabe za šport in rekreacijo ter spremljajoče dejavnosti;
– zemljišča na območjih za obrambne potrebe: to so območja izključne rabe za obrambne potrebe;
– zemljišča na območjih stavbnih zemljišč za bivanje: to
so območja, na katerih se ohranja raba prostora; upoštevajo
se pogoji omejene rabe iz 35. člena te uredbe;
– zemljišča na območjih, ki imajo funkcijo zadrževanja
visokih voda: to so kmetijske in gozdne površine, ki ohranjajo
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obstoječo namembnost; upoštevajo se pogoji omejene rabe iz
33. in 34. člena te uredbe;
– zemljišča na območjih voda: to so območja površinskih
voda, na katerih se izvajajo vodnogospodarske ureditve in
dejavnosti s področij rabe voda, športa in rekreacije ter urejajo
nadomestni habitati;
– zemljišča pod dostopno cesto na odseku, na katerem
poteka na viaduktu: to so zemljišča, ki se delno uredijo kot
nadomestni habitat NH4.
IV. POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI POSEGOV
V PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI
IN OBLIKOVANJA
6. člen
(jezovna zgradba, strojnica in prelivna polja)
(1) HE Brežice je sestavni del sklenjene verige hidroelektrarn na Savi. Obratovala bo po načelu pretočne akumulacije,
zasnovana pa je kot rečni tip hidroelektrarne, pri kateri je jezovna zgradba hkrati pregradna konstrukcija.
(2) Jezovna zgradba se izvede v profilu Save P-127 v
rečnem km 738. Sestavljajo jo strojnica s tremi turbinami in
prelivna polja s podslapjem ter krilni zidovi, ki povezujejo strojnico in prelivna polja z obema bregovoma. Jezovna zgradba
se s priključnimi nasipi navezuje na nasipe bazena na obeh
bregovih Save in ni javno prehodna ali prevozna. Jezovna
zgradba (strojnica in pretočna polja) ima prečno na rečni tok
dolžino približno 160 m, dolžina pretočnih polj s podslapji pa
znaša približno 60 m. Krona jezovne zgradbe se uredi približno
2 m nad zgornjo obratovalno gladino v bazenu HE Brežice.
(3) Strojnica, katere višina nad okoliškim terenom je
14,5–16,0 m, z okvirno skupno višino 44 m (merjeno od najnižje
točke temeljev do zgornje kote objekta) se umesti na levi strani
jezovne zgradbe prečno na tok reke ter se višinsko prilagaja
kotam ploščadi in gladine vode. Dimenzije in notranja struktura
objekta se prilagodijo tehnološkemu procesu pri proizvodnji
električne energije.
(4) Prelivna polja s petimi prelivi svetle širine 15 m, opremljenimi z zapornicami, se izvedejo v strugi na desni strani
jezovne zgradbe, to je desno od strojnice.
(5) Na gorvodni strani strojnice in čez prelivna polja ter
na dolvodni strani strojnice sta progi za dvigalni napravi za
pomožne zapornice. Zgornja kota dvigalne naprave na prelivnih
poljih na gorvodni strani strojnice je približno enaka najvišji koti
strojnice.
(6) Pri oblikovanju jezovne zgradbe s strojnico se uveljavijo načela kakovostnega sodobnega arhitekturnega oblikovanja tovrstnih tehnoloških objektov, ki temelji na skladnem
ustreznem razmerju vseh delov oziroma volumnov objekta
ter enostavnosti in čistosti arhitektonskih oblik. Oblikuje se
kakovostna vertikalna in horizontalna členitev fasade objekta z
ustreznim izborom fasadnih materialov, barv in struktur (transparentni, lahki materiali, predvsem kovina in steklo, beton
naj ne bo prevladujoč); fasada ne sme biti izstopajoča ali z
barvnimi poslikavami. Oblikovanje in dimenzioniranje jezovne
zgradbe in strojnice ter drugih pripadajočih ureditev se prilagodita zahtevam za njihovo čim manjšo vidnost in ohranitev
dominantnosti brežiškega gradu in mestnega jedra pri vseh
pomembnih pogledih.
7. člen
(akumulacijski bazen, visokovodno-energetski nasipi,
drenažni kanali in poglabljanje struge)
(1) Vodna površina akumulacije znaša približno
3 120 000 m2. Zaradi zajezitve Save na koto 153,0 m n. m. se
na obeh bregovih izvedejo nasipi s koto krone 154,5 m n. m.,
tako da nasipi zagotavljajo izravnalni volumen za vode za obratovanje verige elektrarn na spodnji in srednji Savi.
(2) Na levem bregu se izvede visokovodno-energetski
nasip dolžine 6 400 m od jezovne zgradbe do dolvodnega
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zaključka visokovodnega nasipa NEK, 5 300 m s krono na
koti 154,5 m n. m. in 1 100 m s krono v vzdolžnem naklonu
1–13 ‰. Na desnem bregu se dolvodno od jezu NEK izvede
nasip po celotni dolžini. Dolžina desnega nasipa je 7 500 m, od
tega približno 5 100 m s krono na koti 154,5 m n. m. in približno
2 400 m v vzdolžnem naklonu 1–9 ‰. Gorvodno od jezu NEK
se brežina na desnem bregu zniža na koto 154,10 m n. m.,
nizki breg na območju stare savske struge pa se zasuje na
isto koto. Višina predvidenih visokovodno-energetskih nasipov
je med 3,0 in 9,5 m na levem bregu ter med 1,5 in 8,5 m na
desnem bregu akumulacije.
(3) Visokovodno-energetski nasipi se izvedejo pretežno s
prečnimi izravnavami. Za gradnjo nasipov se uporabijo materiali, ki se pridobijo na območju načrtovanega bazena, in presežki
materiala, ki bodo nastali pri izvedbi drugih objektov in ureditev.
Nasipi so v splošnem trapeznega profila s širino krone 4 m in
pretežno z naklonom brežin 1: 2. Ponekod se brežina nasipa
izvede stopničasto in v različnih naklonih, ponekod so na kroni
nasipa razširitve za ureditev manipulacijskih površin ob načrtovanih dostopih do vode zaradi reševanja in za zasaditev:
ponekod se na vodni strani izvedejo plitvine. Na zaledni strani
nasipov se po celotni dolžini izvedejo drenažni kanali globine
1,0 m do 3,5 m. Med drenažnim kanalom in krono nasipa se
izvede po ena ali dve vmesni bermi z večnamenskimi potmi.
Krona nasipa se izvede kot povozna površina za vzdrževalna
dela.
(4) Na notranjih brežinah akumulacije se tam, kjer je to
hidravlično izvedljivo, oblikujejo manjši zalivi velikosti od 2 do
10 metrov z različno globino vode (sipine, tolmuni).
(5) Za zmanjšanje infiltracije vode iz bazena v podzemno
vodo v zaledju se izvede tesnitev nasipov in temeljnih tal pod
nasipi ter tesnitev brežin do profila 106 na desnem in profila
107 na levem bregu Save.
(6) Spodnja struga dolvodno od HE Brežice se poglobi
na odseku od jezovne zgradbe do meje območja državnega
prostorskega načrta, in sicer v širini obstoječega dna brez
širjenja struge.
(7) Zaradi zvišanja uradne vrednosti Q100 na 3.750 m3/s
na območju Krškega glede na podatek o visokih vodah, v
skladu s katerim mora biti dimenzionirano zavarovanje mesta
Krško, se preverijo in izvedejo ukrepi za povečanje pretočnosti
struge Save in znižanje gladine ob visokih vodah, tako da se
zagotovi ustrezna varnost Krškega ob visokih vodah. Rečno
dno se poglobi in zmanjša njegova hrapavost z odstranitvijo
večjih skal iz struge pod mostom in dolvodno od mostu v Krškem. Ukrep se predvidoma izvede gorvodno od stacionaže
Save km 749 + 100, dokončni obseg ureditve pa se določi z
optimizacijo tehničnih rešitev v nadaljnjih fazah načrtovanja.
Pri morebitni poglobitvi struge na območju mostu v Krškem se
zaščitijo mostni stebri in oporniki.
(8) Pred polnitvijo akumulacijskega bazena se na površini,
ki bo trajno potopljena, odstranijo drevesa, grmičevje, travna
ruša in drug organski material ter rodovitni del tal na način iz
60. člena te uredbe (varstvo tal).
8. člen
(transformator, stikališče in priključek na omrežje)
(1) Omrežni transformator 110/10,5 kV se namesti v polzaprti transformatorski prostor v podaljšku strojnice, poleg njega pa se v zaprti prostor postavi stikališče 110 kV.
(2) Elektrarna se priključi na omrežje v razdelilni transformatorski postaji Brežice s kablovodom 110 kV.
9. člen
(ureditve za prelivanje vode v inundacije)
(1) Na levem bregu se v profilu P114 izvede prelivni objekt
s hidromehansko regulacijsko opremo kot betonska konstrukcija okvirne skupne dolžine 160 m in širine 20 m. Ob delovanju
razbremenilnika se voda pri pretokih, višjih od Q10–Q20, preliva
z razmeroma majhno hitrostjo prek ojezeritve (nadomestnega
habitata NH1) na obstoječe naravne retenzijske površine.
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(2) Spuščanje visoke vode na levo poplavno območje
se uravnava z zapornicami. Po podslapju prelivnega objekta
poteka prestavljena lokalna pot, opremljena s signalizacijo
(opozorilna tabla, zvočni in/ali svetlobni signal), ki opozarja na
odpiranje prelivov in začetek prelivanja.
(3) Na desnem bregu se izvede zasipanje nizkega brega
na območju stare savske struge, kjer Sava danes začne poplavljati. Desni breg med staro strugo in jezom NEK bo znižan
za 0,2–0,3 m na koto 154,10 m n. m., da se zagotovi zadosten
pretok razlivanja Save na poplavno območje, s čimer se ohranja varnost NEK pred poplavami pri najvišji verjetni vodi (PMF).
Visoka voda se bo tako kakor v obstoječem stanju prosto razlivala čez desni breg Save.
10. člen
(odlagališča za sedimente)
(1) Za odlaganje sedimentov, ki jih bo treba pri vzdrževanju odstranjevati iz bazena, se uredijo tri odlagališča (D1, D2 in
D3), od tega dve na levem in eno na desnem bregu.
(2) Na območjih odlagališč za sedimente se po izkopu
gramoza z njihovega območja oziroma po končanem izkoriščanju mineralnih surovin uredijo vodne površine, ki so lahko tudi
začasni habitati, v skupnem obsegu približno 19 ha. Trajanje
teh vodnih površin od začetka izkopa do končnega zasutja s
sedimenti, v katerih bo z naravno sukcesijo ali tudi z nekaterimi
ureditvami nastal habitat, bo odvisno od dinamike sedimentacije v bazenu HE Brežice in potreb po odstranjevanju sedimentov
iz bazena. Po končni ureditvi odlagališč se te površine uredijo
za kmetijske potrebe.
(3) Do izkopa materiala na območjih odlagališč se neposredno ob visokovodno-energetskih nasipih uredijo drenažni
kanali za zbiranje vode, ki se bo precejala iz bazena skozi nasip
ali skozi podlago nasipa.
(4) Na območjih odlagališč za sedimente je dopustna
umestitev začasnih montažnih tribun ob pogoju, da ne ovirajo delovanja odlagališča, da se med njegovim obratovanjem
zagotovi ustrezna varnost pri uporabi tribun in ob dogovoru z
upravljavcem bazena.
11. člen
(prehod za vodne organizme in drstišča)
(1) Prek nasipa na levem bregu se v bližini jezovne
zgradbe izvede prehod za vodne organizme v obliki sonaravno
oblikovane struge, katere senčenje se zagotovi z zasaditvijo
avtohtone drevnine. Prehod se uredi tudi kot habitat za reofilne
vrste rib. V fazi pridobivanja okoljevarstvenega soglasja se
preverijo in določijo pogoji za izvedbo kombiniranega prehoda
za vodne organizme širšega pomena, ki jih mora izdelovalec
PVO izdelati v sodelovanju s strokovnjakom za ribe. Pobudnik
oziroma investitor širše namembnosti prehoda za vodne organizme mora pri preverjanju in določanju pogojev za tovrsten
prehod ter v nadaljnjih fazah projektiranja in pridobivanja soglasja za širši namen prehoda za vodne organizme sodelovati
s strokovnjakom za ribe.
(2) Če bo pri načrtovanju prehoda za vodne organizme
treba zagotoviti dodaten pretok za atrakcijo, se ta lahko izvede
kot mala hidroelektrarna, ki se umesti ob iztoku prehoda za
vodne organizme in priključi v električno omrežje na najbližji
transformatorski postaji ali razdelilni transformatorski postaji
Brežice v skladu s predpisi na tem področju ali v stikališču HE
Brežice. Dimenzije in zmogljivost objekta se prilagodijo velikosti
pretoka za atrakcijo, ki jo določi strokovna institucija oziroma
strokovnjak za prehode za vodne organizme.
(3) Izlivi pritokov Save se uredijo tako, da je vodnim organizmom mogoč prehod iz reke v pritoke. Drstišče v Potočnici se
ohrani, uredi se nadomestno drstišče na izlivnem delu Močnika
in Struge ali pa v prehodu za vodne organizme, tako da bo
ponudilo habitat tudi reofilnim vrstam rib – pohri, upiravcu in
zvezdogledu. Nadomestno drstišče se uredi z globino, manjšo
od 0,5 m, pri srednjem pretoku z naravnim substratom na dnu.
V glavni drstitveni sezoni od 1. marca do 31. maja se rekreacija
na območju nadomestnih drstišč ne sme izvajati.
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12. člen
(nadomestni habitati in mirna območja ter drugi habitati)
(1) Na območjih, določenih v točki c) 4. člena te uredbe,
se izvedejo omilitveni ukrepi vzpostavitve nadomestnih habitatov.
(2) Na celotnih območjih, določenih v točki c) 4. člena te
uredbe, se do začetka urejanja nadomestnega habitata ohrani
nespremenjena kmetijska raba ali se ta raba prilagodi pogojem
za izvedbo nadomestnega habitata.
(3) Za nadomestitev naravovarstveno pomembnih habitatnih tipov v gramoznici Vrbina ter na gozdnih in travniških
površinah, ki bodo trajno izgubljeni zaradi ureditve bazena in
odlagališč sedimenta, se uredijo nadomestni habitati, s katerimi
bodo zagotovljene ugodne razmere za razvoj naravne sukcesije in vrst. Nadomestne gramoznice (NH1, NH2, NH4 in NH5)
se urejajo na približno 45 ha vodnih površin z napajanjem iz
podzemne vode, in sicer s postopnim izkopom gramoza tako,
da se v čim krajšem času pridobijo čim večje vodne površine
z urejenimi brežinami. Poskrbi se za zasaditev avtohtonega
hidrofilnega rastja, ki bo v najkrajšem možnem času sprožila
naravno sukcesijo ob hkratnem črpanju gramoza vse do predvidenih končnih meja vsakega nadomestnega habitata. V vodi ob
južnem bregu NH1, ob polotočku ter ob vzhodni strani otočka
med NH1 in NH2 se uredijo strukture – otočki z uporabo debel
in skal, ki bodo primerni za močvirsko sklednico. Na zahodni
strani otočka med NH1 in NH2 se uredi habitat, primeren za
malega martinca; peščene brežine se izvedejo položno v nagibu 1: 5 z zveznim prehodom v naravno brežino. Vsaj tretjina
novonastalih brežin NH2 se na zgornjem, suhem delu izvede v
nagibu 1: 5 in zveznim prehodom v naravno brežino.
(4) Na brežinah ter po nasipu NH1 in NH2 se zasadijo
obrečno vrbovje, jelševje in jesenovje ter dob. V gramoznicah
se zasadi vodno rastje (navadni rogolist, klasasti in vretenčasti
rmanec, črnordeča in dolgolistna ostrica, bleščeči dristavec, suličastolistni porečnik, nemška in vodna perunika ter podobno).
(5) Dostopi do vode se na območju NH1 ne načrtujejo.
(6) Na območju nadomestnega habitata NH1-gramoznice
je dopustno veslanje od 1. julija do 15. septembra. Organizirane veslaške tekme naj se končajo do 18. ure. Plovna pot
je dopustna 15 m od brežin, v ta namen se vzdolž slednjih
postavijo varovalne boje.
(7) Nadomestno mokrišče (NH4) se uredi na levem bregu
tik pod jezovno zgradbo, delno kot plitve vodne površine in
delno kot poglobitev v terenu z gladino podzemne vode neposredno pod površino terena z začetno zasaditvijo hidrofilnih
rastlinskih vrst.
(8) Nadomestni habitat Mlake za želvo sklednico (NH6)
se uredi na mestu obstoječih mlak, ki se sanirajo in obnovijo,
uredijo pa se tudi površine za odlaganje jajc.
(9) Nadomestni gozdovi in travniki (NH3) se urejajo s
takim načinom gospodarjenja, ki bo omogočil razvoj habitatov,
značilnih za ekstenzivne travnike; drugačna raba teh površin ni
dopustna. Na površinah, predvidenih za ureditev suhih travnikov, se zamenja vrhnji sloj tal ter prenesejo travna ruša in podzemni deli posameznih vrst (npr. kukavičevk) z obstoječih suhih
travnikov. Zagotovijo se ukrepi za preprečitev dviga podzemne
vode nad 2 m pod površino terena. Po potrebi se izvedejo ureditve (npr. drenažni kanali) za odvod morebitnih vodnih količin,
ki bi lahko povzročile spremembo teh habitatov. Ureditve ne
smejo potekati preko suhih travnikov, zato da njihova površina
ostane nezmanjšana.
(10) Kot mirna območja se urejajo vsi nadomestni habitati,
pa tudi površine ob sotočju Save in Krke ter obrežja akumulacijskega bazena in sam akumulacijski bazen na odseku dolvodno
od načrtovanega mostu pri Žadovinku do odlagališč za sedimente ter obrežja akumulacijskega bazena vzdolž nadomestnega habitata NH5 in razširjenih brežin z gnezdilnimi stenami.
(11) Plitvine s trstišči se izvedejo v bazenu vzdolž desne
brežine okvirno med km 744 330 in km 745 130 ter vzdolž leve
brežine med km 745 120 in km 745 640, delno pa se zasadijo
z grmovnicami, tako da bo omogočeno tudi gnezdenje malega
martinca.

Št.

50 / 29. 6. 2012 /

Stran

5229

(12) Za gnezdenje vodomca se na vsaj desetih lokacijah
na razširjenih delih nasipov vzdolž bazena zgradijo peščene
stene iz menjajočih se slojev peska in melja s skoraj navpično
brežino na vodni strani.
(13) Plavajoči otoki, namenjeni gnezdenju čiger, se izvedejo kot splavi, pritrjeni na brežino ali dno bazena. Otok
kot habitat za ptice se izvede v bazenu v bližini novourejene
brežine; uredijo se položne brežine otoka, ograje na otoku pa
niso dopustne.
(14) Drenažni kanal na desnem bregu se v dolžini približno 3,5 km uredi sonaravno, tako da bodo v njem zagotovljene
ustrezne življenjske razmere za reofilne vrste rib. Pri načrtovanju kanala se ne posega v območje suhih travnikov. Drenažni
kanal se dimenzionira tako, da bo na svojem iztoku v Savo
ob srednjem dotoku podzemne vode prevajal 0,8 m3/s. Dno
drenažnega kanala se uredi v splošnem naklonu 0,05–0,12 %.
Izvedejo se brzice z globino toka 0,2–0,5 m in s hitrostjo toka
do 1 m/s ter tolmuni z globino toka 0,25–1,00 m, temu pa se
prilagodijo širina in vzdolžni nakloni dna kanala. Sonaravno
urejeni drenažni kanal se zgradi vzporedno z drugimi deli,
tako da bo deloval takoj ob polnitvi akumulacije. Do izdelave
poročila o vplivih na okolje se zagotovijo strokovne podlage za
natančnejšo ureditev tega kanala.
(15) Območje med Savo in Krko se od železnega mostu
ohrani kot mirno območje brez dodatnih poti in ureditev z ohranitvijo obstoječega reliefa in rastja, morebitni nujni posegi v
brežine Save pa se izvedejo čim bolj sonaravno.
(16) Zagotovi se postavitev netopirnic, katerih podrobnejše lokacije se določijo v projektni dokumentaciji za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
(17) Na območju med nadomestnim habitatom NH2 in
Brežicami se za ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo
naravnih vrednot ohranijo: del topolovih nasadov in obrečnih
gozdov ter obstoječe in predvideno obrežno rastje ob potokih
Močnik in Struga v skupni površini približno 101 ha, tako da se
oblikuje habitat mehkolesne loke, ki bo dolgoročno zagotavljal
preživetje populacije hrošča kukuja. Na tem območju se opredeli vsaj deset enakomerno razporejenih ekocelic velikosti med
1–2 ha oziroma vsaj 13 % celotne površine (13,13 ha). Naslednjih deset let naj se na območju 101 ha zagotovita vsakoletno
spremljanje stanja populacije hrošča kukuja in poročanje o tem.
(18) Na območju topolovih nasadov, ki se s kombinacijo
naravne sukcesije in zasaditve avtohtonih, rastišču primernih drevesnih vrst spremenijo v naravni gozd, ter na območju obrečnih gozdov se ohranijo mrtva in odmirajoča drevesa
(vrba, topol, jesen, hrast) s premerom najmanj 20 cm, s poudarkom na drevesih, debelejših od 50 cm, tako da se ohrani
vsaj 5 % odmrle lesne mase glede na celotno lesno zalogo. Na
ti območji in na obrežne pasove potokov Močnik in Struga ter
na območje nadomestnega gozda (NH3) se iz gozdov z levega
brega Save, ki bodo zaliti zaradi akumulacije, in iz topolovih
nasadov, ki bodo odstranjeni (posekani, izruvani), prestavijo
posamezna starejša, odmrla stoječa in ležeča drevesa (vrba,
topol, jesen, hrast) s premerom vsaj 50 cm. Natančno število
dreves, ki se prestavijo, se določi v strokovnih podlagah med
pripravo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja
in poročila o vplivih na okolje, toda znaša naj vsaj 4 drevesa/ha. Natančne lokacije se določijo na terenu s sodelovanjem
dendrologa in biologa (strokovnjaka za saproksilne hrošče).
Prestavitev se izvede še pred začetkom poseganja v obstoječe
obrežno rastje ob Savi.
(19) Dolvodno od NEK in dolvodno od HE Brežice se
izvedejo odseki brežin z naklonom največ 1: 2,5, s čimer se
omogoči prehod divjadi.
(20) Razširjene brežine visokovodno-energetskih nasipov
na vodni strani se izvedejo na levih in desnih brežinah bazena,
tako da se zagotovi razgibanost, podobna naravni, z različnimi
nakloni in zveznimi prehodi v raščeni teren ter z vgradnjo kamnov ali skal različne velikosti. Na razširjenih delih brežin se
zasadijo avtohtona obvodna drevnina in plezalke.
(21) Pri ureditvi brežin bazena se zagotovijo:
– ozelenitev zgornjih delov utrjenih brežin z avtohtonim
rastjem (na vodni strani nasipov – zasaditev grmovnic in ple-
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zalk na območju kamnitih oblog, setev trave in semena drevnine – vse kot začetni ukrepi, ki bodo omogočili nadaljnji razvoj
ozelenjevanja brežin),
– sonaravna ekoremediacijska ureditev, ki vključuje npr.
protierozijski pas trstičevja, kašte, fašine, zasaditev obrežnega rastja, in sicer na erozijsko manj obremenjenih mestih;
kamnometi na brežini struge se izvedejo le na nujno potrebnih
odsekih,
– zasaditev drevnine na brežinah in ob vznožju nasipov
vzdolž bazena na zračni strani nasipov, ob poteh in drenažnih
kanalih, ureditev neporavnanih kamnitih oblog,
– ureditev privezov oziroma pritrdišč za gnezdilne splave
kot nadomestne habitate,
– redno vzdrževanje zasaditve, da se preprečijo morebitne poškodbe oblog.
(22) Vzdolž avtocestne ograje se izvedejo tri povišanja terena v približno 100 m dolgih in 10 m širokih pasovih zemljišča
nad gladino visoke vode s povratno dobo 100 let, z zelo blagimi
brežinami, ki bodo omogočale kmetijsko rabo, na zgornji površini pa se zasadijo drevesa in grmovnice, tako da se zagotovijo
dodatne površine za umik divjadi ob poplavah.
(23) Za vse prizadete vrste in habitatne tipe je treba ob
pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega
dovoljenja in poročila o vplivih na okolje zagotoviti strokovne
podlage za natančno določitev lokacij nadomestnih habitatov
in njihove ureditve, vključno z ureditvijo prehoda za vodne
organizme.
(24) Na območju nadomestnih habitatov se letno spremlja
stanje vrst in habitatnih tipov.
(25) Strokovni nadzor pri vzpostavitvi nadomestnih habitatov izvaja Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, ki
izda tudi mnenje, da je nadomestni habitat vzpostavljen.
(26) Med gradnjo in obratovanjem hidroelektrarne se zagotovi vzdrževanje habitatov.
13. člen
(zavarovanje brežin na območju bazena)
Brežine visokovodno-energetskih nasipov se zaščitijo
proti eroziji v celotni dolžini. Brežine dela bazena brez nasipov
gorvodno od Nuklearne elektrarne Krško se utrdijo ob objektih
(NEK, mostovi, daljnovodni stebri, prometnice) in na območjih
večje erozijske moči vodnega toka. Na preostalih delih brežin
se predvidi le posek rastja pod načrtovano vodno gladino z
ohranitvijo koreninskega sistema.
14. člen
(ureditev za reguliranje globine podzemne vode in zaščito
pred njenimi vplivi)
(1) Na levem in desnem bregu bazena se izvedejo drenažni kanali in povišanje terena kot ureditev za reguliranje globine
podzemne vode.
(2) Drenažni kanali globine 1,0 m do 3,5 m potekajo ob
zunanji strani visokovodno-energetskih nasipov ter večinoma
v starih rečnih strugah in drugih depresijah na inundacijskem
območju Krško-Brežiškega polja. Na krajših odsekih, na katerih
zaradi pomanjkanja prostora ureditev odprtega kanala ni mogoča, se izvede vkopana cevna drenaža. Dopustna je premostitev čez drenažne kanale povsod tam, kjer je to potrebno za
normalno delovanje prometa, tako da ne bosta ovirani osnovna
funkcija in prevodnost kanalov. Podrobnejši poteki drenažnih
kanalov in njihovih tehničnih rešitev se določijo v projektni dokumentaciji, pri čemer se zagotovi ohranitev osnovne funkcije
drenažnega kanala.
(3) Če se na podlagi monitoringa ugotovi, da gladina
podzemne vode v zaledju visokovodno-energetskih nasipov
presega sprejemljivo koto, je dopustna zgostitev mreže drenažnih kanalov in izvedba drugih ukrepov za vzdrževanje sprejemljivega nivoja gladine podzemne vode.
(4) Za dreniranje podzemne vode se uredi tudi potok
Močnik, ki se gorvodno od izlivnega dela na odseku dolžine
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približno 3,7 km poglobi do 1,0 m pod sedanjim dnom, in sicer
z enostransko razširitvijo struge, en breg in del dna pa se ohranita v sedanjem stanju. Na območju poglobitve se peta brežina
utrdi s kamnito zložbo. Nova brežina se humusira, zatravi in
zasadi z avtohtonim rastjem.
(5) Lokalna povišanja terena se izvedejo na kmetijskih
območjih, ki so prikazana na grafičnih prilogah in na drugih površinah, ki so v depresijah, na katerih bo na podlagi podrobnejših
hidrološko-hidravličnih preveritev med izdelavo projektne dokumentacije ali po polnitvi bazena ugotovljeno, da bo kota gladine
podzemne vode nižja od 1,5 m pod površino terena. Povišanje
se izvede bodisi z rodovitno zemljino, odstranjeno z območja
bazena, bodisi z drugim ustreznim materialom po predhodni odstranitvi in ponovni vgraditvi rodovitne plasti. Pri izvedbi povišanj
je obvezno sodelovanje strokovnjaka pedologa.
(6) Kleti stanovanjskih, poslovnih in drugih objektov, ki bi
jih ogrožala dvignjena kota gladine podzemne vode, se sanirajo ali ščitijo s tesnitvijo kleti ter ureditvijo drenaže glede na
konstrukcijo in geometrijo objektov ter koto gladine vode. Če
kleti tehnično ni mogoče zavarovati ali so ukrepi dražji od njene
vrednosti, se v dogovoru z lastniki zagotovita odškodnina za
zmanjšano uporabnost kleti in izoliranje zgornjega dela objekta
ali zgradi nadomestni objekt v sklopu funkcionalnih zemljišč
obstoječih objektov ali pa izvede drugo ustrezno nadomestilo.
(7) Ob desnem bregu Save se tik nad jezom NEK, na
območju podzemne drenaže s črpališčem tehnološke vode za
potrebe NEK, uredi ponikalno polje za bogatenje podzemne
vode, s čimer se zagotovi dodaten dotok savske vode v podzemno vodo na območju črpališča. Ponikalno polje se uredi
kot jarek med drenažo črpališča in tesnilno zaveso, vanj pa se
spušča voda iz Save skozi vtočni objekt, opremljen z zapornico
za uravnavanje dotoka.
(8) Podvozi pod avtocesto, na katere vpliva dvig podzemne vode, se zatesnijo po načelu za vodo neprepustne sklede,
padavinska in pronicajoča voda pa se prečrpava v ponikalnice.
(9) Ponikalnice, ki se jim zaradi dviga podzemne vode
zmanjša zmogljivost, se povišajo na ustrezno višino nad gladino podzemne vode oziroma razširijo.
(10) Dopustno je odvajanje padavinske vode iz poslovne
cone Vrbina ter z lokalnih cest in kolesarskih povezav v drenažni kanal.
(11) Če se ugotovi, da dvig gladine podzemne vode povzroča škodo v objektih zunaj tega državnega prostorskega
načrta, se zagotovijo ustrezni sanacijski ukrepi.
15. člen
(ureditev izlivnih delov pritokov Save)
(1) Na izlivnih delih pritokov Save Žlapovca, Potočnice,
Leskovškega potoka in Močnika se izvedejo manjša ureditvena
dela, kakršna so lokalno zavarovanje, ureditev struge in sanitarna sečnja. Izvede se bogatitev vode potoka Močnik s priključitvijo drenažnega kanala, ki se izvede za visokovodno-energetskim nasipom ob bazenu na levem bregu.
(2) Na območjih potokov Močnik in Struga na območju
Vrbine pri Brežicah se izvedejo čiščenje struge in opravijo
redna vzdrževalna dela.
(3) Delno se prestavi in razširi struga potoka Struga ter
se tudi poglobi zaradi rekreacijske plovbe oziroma čolnarjenja.
Uredijo in utrdijo se brežine, utrdi se dno. Z ureditvijo potoka
Struge se uravnava tudi gladina podtalnice.
(4) Izlivni deli pritokov se uredijo tako, da je mogoč prehod rib iz bazena oziroma struge Save v pritoke in obratno.
Obrežna zarast se čim bolj ohrani, odstranjeno rastje pa se
nadomesti z drevnino avtohtonih vrst, pri čemer se zagotovi
zasaditev čim večjih sadik dreves.
16. člen
(ureditve za zagotavljanje poplavne varnosti naselij
na vplivnem območju HE Brežice)
(1) Za zagotavljanje poplavne varnosti naselij na levem in
desnem bregu se izvedejo visokovodni nasipi.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Visokovodni nasipi se izvedejo s krono v okvirni širini
4,0 m in z naklonom brežine 1: 2 na vodni strani. Trase nasipov potekajo vzdolž starih rokavov ter obstoječih drevesnih in
grmovnih živic z okvirnim odmikom približno 4,0 m. Na zračni
strani je lahko naklon brežine od 1: 2 do 1: 10. Nasipi se zatesnijo z uporabo glinenega jedra ali bentonitno tesnilno folijo.
Za njimi se izvedejo retenzije za padavinske vode in prepusti s
povratnimi zaklopkami.
(3) Zaščita pred visokimi vodami se izvede na teh odsekih:
– Šentlenart – visokovodni nasip dolžine približno 2 084 m,
retenzija, prepust s povratno zaklopko,
– Gornji Lenart – visokovodni nasip dolžine 890 m, dve
retenziji, dva prepusta s povratno zaklopko,
– Spodnji Stari Grad – zahodna in severna brežina gramoznice pri Starem Gradu morata biti izvedeni ali ohranjeni na
koti, višji od 151,90 m n. m., s čimer se prepreči tok vode proti
Spodnjemu Staremu Gradu ob aktiviranju visokovodnega preliva v inundacijo; drenažna kanala, ki se na zahodni strani izlivata v gramoznico, se na iztokih opremita s povratno zaklopko,
– Mrtvice in Brege – visokovodna zaščita je predvidena na
območju starih rokavov in depresij. Skupna dolžina visokovodnih nasipov v Mrtvicah je 510 m, v Bregah pa 205 m,
– Žadovinek – visokovodni nasip dolžine približno 860 m,
retenzija, prepust s povratno zaklopko; trasa nasipa poteka v
dolžini 474 m po trasi predvidene obvoznice industrijske cone
Žadovinek in krožišča na desnem bregu Save ter v dolžini 160
m po trasi občinske ceste – severnega priključka krožnega križišča na desnem bregu. Dolvodno od trase obvoznice je dolžina
visokovodnega nasipa 220 m,
– Krško – visokovodni zid za zaščito obstoječega igrišča
gorvodno od stadiona v dolžini 145 m in višini 1,90 m. Na vodni
in zračni strani se izvede nasip za optično znižanje višine zidu.
Za odvajanje padavinskih voda s površine med zidom in cesto
se izvedejo ureditve za prečrpavanje. Gorvodno od zidu se v
dolžini 110 m teren dvigne na koto 100-letne visoke vode za
zaščitno športne površine pred poplavami.
(4) Na območjih potekov visokovodnih nasipov po trasah
obstoječih prometnic in na območjih križanj se zagotovi ustrezna prilagoditev nivelet cest in poti, tako da se ohranijo vse
obstoječe povezave.
(5) Nasipi ob avtocestnih podvozih se zvišajo na ustrezno višino, tako da se preprečita njihova poplavitev iz Save in
pretok vode iz retenzije ob bazenu HE Brežice na drugo stran
avtoceste; prepreči se tudi pretok vode ob poplavah po betonski cevi pod avtocesto.
17. člen
(ureditev dostopov do vode v akumulacijskem bazenu)
(1) Za zaščito in reševanje, za dostop mehanizacije za
odstranjevanje sedimenta iz bazena, za zajem požarne vode
in vode za namakanje kmetijskih površin ter za rekreacijske
potrebe se uredijo dostopi do vode v bazenu, ki se navežejo
na obstoječe in načrtovano omrežje cest in poti.
(2) Dostopi do vode se na levem bregu približno v km 744
+ 600, km 743 + 400, km 741 + 600 in km 739 + 500 ter na
desnem bregu približno v km 744 + 800, km 742 + 300 in km
740 + 300 izvedejo s položnimi klančinami z naklonom največ
1: 8, vzporedno s tokom Save ali pravokotno nanj, tako da se
zagotovi varno splavljanje plovil. Prehodi prek visokovodno-energetskih nasipov se prav tako uredijo s klančinami, ki se
izvedejo v širini 4 m in vzponom do 15 %, tako da bodo omogočale dovoz z vozili za prevoz plovil. Klančine se opremijo z
zapornico za nadzorovan dostop.
(3) Prehodi prek visokovodno-energetskih nasipov se
prav tako uredijo s klančinami, ki se izvedejo v širini 4 m in
vzponom do 15 %, tako da bodo omogočale dovoz z vozili za
prevoz plovil.
(4) Vsi navedeni dostopi do vode se izvedejo s stopnicami, ki se lahko opremijo z varnostnimi oprijemali.
(5) Na kroni nasipa se na lokacijah dostopov do vode izvedejo razširitve, tako da se zagotovi utrjena površina v obsegu
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približno 20 m x 20 m za manipulacijo z dostavnimi vozili za
plovila in mehanizacijo.
(6) Ob dostopih do vode, naštetih v drugem in petem
odstavku tega člena, se lahko zgradijo črpališča za namakanje
kmetijskih površin.
(7) Dostopi do vode za rekreacijske potrebe se lahko
uredijo tudi na drugih lokacijah.
18. člen
(protierozijska zaščita na območjih zunaj bazena)
(1) Zaščita brežin pri Racelandu se po potrebi izvede tako,
da se pred erozijo vode, ki se ob visokih vodah Save preliva iz
bazena, nasipi na ogroženih mestih zaščitijo s kombinacijo skalometne obloge in rastja. Če se na podlagi monitoringa izkaže,
da je to potrebno, se na podoben način zagotovi tudi zaščita
brežin nasipov avtoceste in Zbirnega centra Spodnji Stari Grad.
(2) Lokalna zaščita terena se izvede povsod, kjer se zaradi prelivanja poplavnih voda iz bazena na retenzijske površine
poveča erozijska moč vode nad mejne vrednosti, pri katerih se
lahko poškodujejo zemljišča. Lokacije in dimenzije te zaščite
se določijo v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega
dovoljenja. Za zaščito se uporabijo predvsem vegetacijsko
zavarovanje ter ukrepi za preusmerjanje in upočasnjevanje
vodnega toka s preoblikovanjem reliefa, lokalno tudi zaščita
iz kamna v kombinaciji z rastlinami. Kjer zaščita kmetijskih
zemljišč ni mogoča, se kmetijske kulture prilagodijo.
(3) Nasipi lokalne cestne povezave grad Brežice–Šentlenart se uredijo tudi kot zaščita brežin pod območjem starega
mestnega jedra pred erozijo.
(4) Ukrepi za protierozijsko zaščito se izvedejo tako, da
ne zmanjšujejo prostornine retenzijskega poplavnega prostora.
19. člen
(ureditve za zagotavljanje poplavne varnosti naselij zunaj
vplivnega območja HE Brežice)
(1) Za zagotovitev poplavne varnosti naselij oziroma
objektov se izvedejo ukrepi za ureditev pritokov Save: Močnika na območju Zgornje Pohance ter Žlapovca in Potočnice
gorvodno od izlivnih delov na urbaniziranih območjih.
(2) Ureditev Močnika na območju Zgornje Pohance: za
zaščito poselitve pred 100-letnimi vodami se izvede ureditev v
dolžini približno 1 130 m. Poveča se profil korita, korito pa se
zavaruje z drčami in talnimi pragovi s poglobitvijo pod pragom
ter oblikovanim profilom za pretok nizkih voda. Zavarujejo se
tudi brežine, in sicer s kamnito oblogo do gladine Q20, zafugirano s humusom, tako da se omogoči čim hitrejša zarast. Obloge
na brežini nad gladino Q20 se pokrijejo s humusom in zatravijo,
tako da ne bodo vidne. Nožica se zavaruje s piloti, dodatno pa
se po brežini izvedejo vrbovi popleti. Na odsekih, na katerih
zaradi obstoječih objektov ni dovolj prostora, so predvideni
obrežni zidovi. Zaradi spremembe poteka obstoječe struge in
širitve se spremenijo dostopne poti do objektov in obdelovalnih
površin, odstranjene brvi pa nadomestijo.
(3) Ureditev Žlapovca: za zadostno varnost poselitve tega
dela Krškega pred 100-letnimi vodami sta predvidena novo
prekritje gorvodno od izlivnega dela do Ceste krških žrtev za
Q100 in prodni zadrževalnik. Poveča se profil v dimenzijah
b/h = 2,50 m/2,00 m, v dolžini 140 m od že izvedenega prekritja
na izlivnem odseku do prečkanja s plinovodom po obstoječi trasi,
vključno s prekritjem, tako da se bodo prevajale 100-letne visoke
vode in bo mogoče tudi vzdrževanje. Na območju prečkanja s plinovodom se zgradita dva cevna prepusta Ø 100, na odseku med
Cesto krških žrtev in Leskovškovo cesto pa se ohrani obstoječe
prekritje. Gorvodno od obstoječega vtoka v prekritje se izvede
prodni zadrževalnik s prostornino približno 145 m3. Zaplavni
prostor se po zapolnitvi očisti, dostop pa uredi po poti na levem
bregu Žlapovca. Gorvodno od prekritega odseka se izvede sanitarni posek po brežinah v dolžini približno 350 m. Zagotovijo
se redno opazovanje razmer v zaledju, čiščenje zaplavnega
prostora in sprotno saniranje morebitnih poškodb.
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(4) Ureditev Potočnice v dolžini približno 550 m: za zaščito Stare vasi pred 20-letnimi vodami se gorvodno od železnice
skozi naselje poveča pretočni profil in poglobi dno; za utrditev
dna in razgibavanje vodnega toka se med nizke pragove vgradijo betonsko-kamniti talni pragovi, za premagovanje višinske
razlike pa zgradijo kamnite drče. Obstoječe premostitve in
prepusti se ohranijo in preuredijo. Brežina se zavaruje z vipo,
kamnometom ter kamnom v betonu in kamnito zložbo v betonu,
pri čemer se izvedejo globoke fuge in zagotovi razgibanost dna.
Desni breg ob Mlinščici gorvodno od Stare vasi se poviša, gorvodno od tod pa se ohranijo poplavne površine Potočnice. Uredi se tudi izlivni odsek Drnika z zgraditvijo večjega škatlastega
profila v dolžini približno 208 m v okviru cestišča obstoječe
lokalne ceste, ki se po končani gradnji ponovno uredi, gorvodno
pa se izvede sanitarni posek zarasti v strugi Drnika.
(5) Pri vseh ureditvah se obstoječa zarast čim bolj ohranja, morebitno odstranjeno rastje pa se nadomesti z drevnino
avtohtonih vrst.
(6) Na odsekih, na katerih bodo potrebni večji posegi v
struge, se takoj po končanih zemeljskih delih zasadijo drevesa
in grmovnice avtohtonih hidrofilnih vrst z naravno razmestitvijo
na zgornjem delu brežin nad zavarovanjem, spodbudi se tudi
razvoj naravne zarasti, pri čemer se upošteva obstoječi krajinski vzorec.
20. člen
(ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti Krške vasi
in Velikih Malenc)
(1) V Krški vasi se na levem bregu Krke dolvodno od
mostu čez reko ob obstoječih zidovih, ki podpirajo vrtove,
zgradi nov zid dolžine 275 m na izravnanem poteku gladine
Q20Save–Q100Krke. Nad obrežnim zidom so v višini 1,0 m predvideni montažni elementi, katerih montaža je intervencijska
ob morebitni napovedi katastrofalne visoke vode Save. Na
jeklene nosilce v zidu se namesti tudi fiksna varovalna ograja.
Del površin med Krko in predvidenim visokovodnem nasipom
ostane poplavljen.
(2) V Krški vasi se na levem bregu Krke dolvodno od
mostu čez reko izvede visokovodni nasip kot nadaljevanje
obrežnega zidu v izvedbi nasipa z blagimi nakloni brežin.
Visokovodni nasip poteka med reko in naseljem, na vzhodni
strani Krške vasi do obstoječe poti. Obstoječa poljska pot in
priključek na nadvoz čez avtocesto se povišata. Dolžina nasipa
je približno 650 m, njegova povprečna višina pa 1,5 m. Izvedejo
se blagi nakloni brežin nasipa, tako da bo na njem mogoča tudi
kmetijska raba.
(3) Na levem bregu Krke sta v Krški vasi kot protipoplavni
ukrep predvideni retenziji, namenjeni zadrževanju notranjih
voda do upada gladine v reki Krki. Za odvod notranjih voda iz
retenzij se izvede prepust s povratno zaklopko v nasipu, skozi
katerega bodo vode odtekle, ko bo upadla gladina Krke.
(4) Na desnem bregu Krke se v Velikih Malencah dolvodno od mostu čez reko izvede visokovodni nasip v dolžini
205 m in višini od 1,50 m do 2,35 m na niveleti v izravnanem
poteku gladine Q20Save–Q100Krke ter varnostni višini 1,00 m. Na
tem odseku se do izvedbe ukrepov, ki bodo izvedeni v okviru
zgraditve HE Brežice in HE Mokrice ob nastopu visokih voda
zagotovi zaščita pred poplavami zaradi vdora teh voda z zaporo ceste, namestitvijo montažnih elementov ali vreč s peskom.
(5) Za zbiranje notranjih voda ob visokih vodostajih Krke
oziroma Save je predvidena retenzija, za prečrpavanje teh
voda pa se uredi črpališče. Za njihov težnostni odvod je v nasipu predviden prepust s povratno zaklopko.
(6) Na desnem bregu Krke v Velikih Malencah (pri Prahu)
se gorvodno od mostu čez reko izvede visokovodna zaščita
v skupni dolžini 215 m. V dolžini 140 m se izvede lokalno zavarovanje z visokovodnimi nasipi višine od 1,50 m do 2,35 m
na niveleti v izravnanem poteku gladine Q20Save–Q100Krke in
varnostno višino 1,00 m. Visokovodni nasip ob objektih preide v
obrežni zid v betonu dolžine 75 m, pri čemer se zviša obstoječa
brežina Krke, obstoječi plato – parkirišče pa se čim bolj ohrani.
Niveleta zidu je na izravnanem poteku gladine Q20Save–Q100Krke.

Uradni list Republike Slovenije
Nad obrežnim zidom so v višini 1,0 m predvideni montažni elementi, katerih montaža je intervencijska ob morebitni napovedi
katastrofalne visoke vode Save. V nadaljnjih fazah priprave
projektne dokumentacije se preveri, ali je obstoječi objekt (prvi
objekt gorvodno od mostu) treba sanirati ali zaščititi z visokovodnim zidom.
(7) V Velikih Malencah se na desnem bregu Krke poveča
profil Globoškega potoka. Lokalno varovanje objektov na desnem bregu Krke gorvodno od Globoškega potoka se izvede
z zidom do višine Q20Save–Q100Krke, nad njim pa se namestijo
montažni elementi višine 1,0 m; zid preide v nasip (skupna
dolžina protipoplavnih ukrepov je 175 m) do visokega terena. Poleg tega se poviša obstoječa cesta Krška vas–Velike
Malence v dolžini 140 m z ureditvijo obstoječih dostopov na
niveleti Q20Save–Q100Krke + 0,50 m; ob morebitni višji vodi se
intervencijsko položijo vreče do višine montažnih elementov
nad obrežnim zidom. Z načrtovanimi ukrepi se bodo oblikovale
kasete; za odtok notranjih voda iz kaset ob nizkih vodostajih
Globoškega potoka se izvedejo prepusti s povratno zaklopko,
ob visokih vodostajih, ko ni mogoč težnostni odtok, pa se predvidi prečrpavanje.
(8) Na površinah med obstoječimi objekti in načrtovanimi
visokovodnimi zaščitami so prepovedane kakršne koli gradnje
ali drugi posegi, ki bi oteževali dostop do teh zaščit, ali nameščanje montažnih elementov za zaščito pred visokimi vodami.
(9) Na območju načrtovanih visokovodnih zaščit se ohranijo vsi obstoječi dostopi do Krke; ti dostopi se ob nastopu visokih voda zaprejo z montažnimi elementi ali vrečami s peskom.
(10) Visokovodni nasipi ob Krki se zatravijo. Na zračni
strani nasipov in vzdolž zidov se zasadi avtohtona hidrofilna
drevnina – drevesa, grmovnice in plezalke.
(11) Načrtovani ukrepi za zagotavljanje dokončne protipoplavne varnosti Krške vasi in Velikih Malenc, upoštevajoč
visoke vode iz leta 2010, se izvedejo najpozneje do 30. 6. 2017.
21. člen
(center za obiskovalce hidroelektrarne
in poslovni prostori koncesionarja)
(1) Center za obiskovalce hidroelektrarne s poslovnimi
prostori koncesionarja se uredi na območju opuščene klavnice
v neposredni navezavi na dostopno cesto do jezovne zgradbe.
(2) Umestijo se večnamenska upravna stavba, ki se kombinira s prostori javnega programa (razstavni prostor, predavalnica in podobno), servisne delavnice z garažo in skladišče tehnološke opreme. Upravna stavba se umesti južno od ceste ob
cesti, ki vodi od Prešernove ceste do jezovne zgradbe, objekta
servisnih delavnic in skladišče pa se umestita na severni del
zemljišča. Med objekti se uredijo parkirišča za zaposlene in za
obiskovalce.
(3) Urbanistična ureditev in gradbene linije objektov morajo upoštevati veljavne varstvene režime, predvsem pa naselbinsko zasnovo, zgodovinske (naravne) robove naselja, značilno
podobo naselja v prostoru, odnos med naseljem in okolico ter
vedute na grad. Novi objekti naj tvorijo prekinjen obcestni niz,
ki povzema obstoječo tipologijo urbanizma naselja. Dopustni so
objekti podolgovatega tlorisa z višino do P+1 oziroma največ 9
m od kote pritličja, ki je največ 0,60 m nad koto terena oziroma
dostopne ceste. Dolžina posameznega objekta mora biti krajša
od dolžin stranic največjih in najpomembnejših kulturnih spomenikov v mestu, kot sta grad in hiša Prešernova 19. Objekti
in ureditve ne smejo segati preko roba brežine proti Vrbini, ki
predstavlja naravni in zgodovinski rob poselitve. Stavbe so
zato lahko tudi členjene v manjše smiselne celote. Dopustna
je ravna streha.
(4) Dopustna je gradnja objektov in naprav gospodarske
javne infrastrukture za potrebe tega centra in hidroelektrarne, v kolikor ni v nasprotju z varstvom kulturne dediščine.
Dopustna je postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov, katerih namembnost je usklajena z osnovno namembnostjo tega
območja, v kolikor ni v nasprotju z varstvom kulturne dediščine.
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(5) Pri oblikovanju objektov se upoštevajo omejitve, ki
veljajo v območju mestnega jedra in v vplivnem območju gradu
Brežice, zato se dimenzije, razmerja volumnov in oblikovanje
objektov smiselno prilagodijo. Obvezna je medsebojna funkcionalna in oblikovna usklajenost vseh objektov. Zagotovi se
sodoben gradbeno-tehnični in oblikovalski pristop, vključno z
ureditvami za zagotavljanje visoke stopnje energetske učinkovitosti stavb (morebitni fotovoltaični elementi ne smejo biti
kakorkoli izstopajoči v podobi mestnega jedra).
(6) Postavitev objektov v prostor in njihovo oblikovanje
morata biti podrejena ohranitvi značilne prostorske podobe mestnega jedra in gradu ter usklajeno s pogoji službe za varstvo
kulturne dediščine.
(7) Pri zunanji ureditvi se zaradi ohranjanja historičnih
prostorskih razmerij ter blaženja vidne izpostavljenosti okoli
centra oblikuje pas drevesne vegetacije, pri čemer se kar
najbolj ohranjajo obstoječa drevesa. Z drevesi se zasadijo tudi
parkirne površine.
22. člen
(splavnica)
(1) Na desnem bregu Save se ob jezovni zgradbi uredi
ladijska splavnica, ki se izvede v dimenzijah, potrebnih za
vzpostavitev plovne poti v IV. ali drugi ustrezni plovni kategoriji,
primerni za izvajanje mednarodnega potniškega in tovornega
prometa po savski celinski vodni poti v Sloveniji.
(2) Obratovalna dolžina enopasovne ladijske splavnice
je približno 115 m, svetla širina v obratovalnem delu pa približno 13 m. Zgornja kota splavnice je po celotni dolžini objekta
približno 155,70 m n. m., kota temeljev splavnice pa je na koti
temeljev prelivnih polj jezovne zgradbe. Kota zgornje vode je
enaka koti zajezbe – zgornje vode hidroenergetskega objekta,
enako velja za koto spodnje vode splavnice. Globina vode v
obratovalnem delu splavnice je vsaj 3 m. Ta del je gorvodno in
dolvodno omejen z zapornicami. Polnjenje oziroma praznjenje
splavnice se izvaja težnostno. Za preprečitev erozije pod temeljem splavnice in ob njem se namesti tesnilna diafragma do
okvirne globine 4,0 m pod temelji.
23. člen
(čistilna naprava Brežice – zahod)
(1) Ob vodotoku Struga pod Gornjim Lenartom se zunaj
vodovarstvenega območja zgradi čistilna naprava za naselja
Artiče, Arnovo selo, Dolenja vas pri Artičah, Zgornji Obrež,
Spodnja Pohanca, Trebež in Gornji Lenart.
(2) Čistilna naprava se izvede ob visokovodnem nasipu
Šentlenart nad koto poplavnega območja Q100. Nasip se izvede z naklonom brežin 1: 1,5.
(3) Tip čistilne naprave in zunanja ureditev: izvede se
tipska biološka čistilna naprava zmogljivosti 1500 PE, v celoti
vkopana v zemljo. Izpust iz biološke čistilne naprave se spelje
v potok Strugo. Izlivni objekt na obrežju Struge se izvede sonaravno. Pri vhodu se izvede asfaltni plato in preostale površine
se zatravijo. Območje se ogradi z ograjo, ob njej pa se zasadi
avtohtona drevnina.
(4) V projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega
dovoljenja se podrobno opredelijo tehnični elementi čistilne naprave ter arhitekturni in krajinskoarhitekturni elementi objektov
in zunanje ureditve.
(5) Ko so gradbena dela končana, se na območju čistilne
naprave vzpostavi prejšnje stanje z ustreznim oblikovanjem
terena ter zasaditvijo avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst.
24. člen
(ureditev območja za rekreacijo v Vrbini pri Brežicah)
(1) V Vrbini pri Brežicah se uredi rekreacijsko območje, ki
se naveže na mestno jedro.
(2) Vstop na območje Vrbine se uredi s ceste pri gradu
Brežice. Dopustna je tudi ureditev drugih dostopov iz Brežic in
s širšega območja Vrbina.
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(3) Pešdostopi se na severnem delu uredijo v bližini stadiona in po Holijevi stezi, z območja mestnega jedra s Ceste
prvih borcev pa se lahko uredijo vstopi v Vrbino skozi obstoječe
objekte, ki že imajo urejene dostope do Vrbine skozi kleti in po
sistemih stopnišč. Vsi pešdostopi so namenjeni obiskovalcem
Vrbine, pa tudi dostopom do mestnega jedra s parkirišč v Vrbini. Uredi se cestna povezava od gradu Brežice do Šentlenarta
v dolžini okoli 2 350 m, in sicer kot dvosmerna cesta v širini 5,5
m ter kot vzdrževalna pot za potok Struga in kot cestna povezava, ki bo sestavni del dostopnih poti rekreacijskega območja
Vrbina, hkrati pa kot ureditev in zaščita brežin pod območjem
starega mestnega jedra. S to cestno povezavo se zagotovi dostop za avtomobile iz mestnega jedra v Vrbino pri Šentlenartu,
in sicer s ceste pri gradu Brežice (ki se nadaljuje po mostu čez
Strugo v Vrbino) in z navezavo na Čolnarsko pot. Na južnem
delu trase se brežina nad cesto ter med cesto in potokom
Strugo zavaruje pred erozijo, pri čemer se, kjer je to tehnično
mogoče, uporabijo sonaravne tehnike, ki bodo omogočile hitro
ozelenitev brežin.
(4) Približno 200 m severno od gradu Brežice se na zemljišču s koto nad Q100 uredijo parkirišča, ki se navezujejo na
obravnavano cesto z dvema priključkoma.
(5) Dopustna je ureditev okoli 2 ha velike vodne površine
in ribnikov ob Strugi, zelenih površin za rekreacijo (piknike,
igre z žogo na travi in podobno) ter pešpoti, kolesarskih poti,
tematskih poti in podobno vzdolž potoka Struga, vse brez
poviševanja terena in umeščanja grajenih objektov. Na območju se uredi tudi potrebna komunalna infrastruktura (vodovod,
elektrika), ki bo omogočala razvijanje rekreacijskih dejavnosti.
Dopustna je postavitev gospodarske javne infrastrukture in
enostavnih objektov (začasni in vadbeni objekti ter urbana
oprema) ter nezahtevnih objektov (začasni objekti, namenjeni
sezonski turistični ponudbi in prireditvam, ter pomožni infrastrukturni objekti) pod pogojem, da se z njihovo postavitvijo ne
zmanjšujejo retenzijske sposobnosti območja in da se zagotovi
varnost ob uporabi.
(6) Na več mestih na zračni strani krone visokovodno-energetskega nasipa je dopustna ureditev tribun za
ogled veslaških tekmovanj, katerih zgornja kota ne sme presegati višine 5 m nad koto krone nasipa ter katere tlorisni gabarit
mora zagotavljati možnosti za redno vzdrževanje nasipov in
brežin bazena.
(7) Zagotovijo se prostorske možnosti za plovbo oziroma
čolnarjenje po samem bazenu in ureditev za organiziranje veslaških prireditev in tekmovanj. Za veslaški šport se lahko uredijo
tekmovalne veslaške steze na bazenu, na visokovodno-energetskem nasipu pa se v oddaljenosti najmanj 800 m od jezovne
zgradbe lahko uredi pristan za čolne in postavi čolnarna.
(8) Ob dostopu do vode pri arheološkem najdišču Zasavje
se uredijo privezi za čolne.
(9) Dopustna je ureditev javnih dostopov do vode, a biti
morajo najmanj 500 m gorvodno oddaljeni od jezovne zgradbe.
(10) Na desnem bregu visokovodno-energetskega nasipa
je na kroni dopustna namestitev podestov v okviru tekmovalne
ribiške poti.
(11) Dostopi do vode in tekmovalna ribiška pot se ne
urejajo v oddaljenosti manj kot 50 m od gnezdilnih sten za
vodomca in gnezdilnih splavov v bazenu.
(12) Na vseh mestih, na katerih se omogočijo javni dostopi do vode, se zagotovijo stopnice z oprijemali.
(13) Za rekreacijsko plovbo oziroma čolnarjenje se prestavi, poglobi in delno razširi struga potoka Struge v dolžini
približno 1 100 m. Poveča se prečni profil potoka Struge do
potrebne širine, ki omogoča rekreacijsko-čolnarsko uporabo
tega dela potoka. Prav tako se poglobi njegovo dno do nivelete,
ki bo zagotavljala zadostno globino za rekreacijsko čolnarjenje, pri čemer se za izhodiščni gladini pri določanju nivelete
poglobljenega dna oziroma gladinskega stanja v tem delu
potoka Struga upoštevata gladini, ki ju bosta na izlivu Struge
v Savo določala zgornji in spodnji nivo koristne akumulacije
HE Mokrice. Zavarovanje in ureditev brežin ter utrditev dna
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se načrtujejo skladno s sonaravnimi načeli urejanja nižinskih
potokov. Ob vzhodnem robu poplavnega območja se po potrebi
izvedejo stabilizacijski ukrepi in protierozijska zaščita brežine
zahodnega robu mestnega jedra Brežic, kar se podrobneje
obdela v nadaljnjih fazah načrtovanja.
25. člen
(umestitev športno-rekreacijskega območja v Krškem)
(1) Južno od Stadiona Matije Gubca je v sklopu športno-rekreacijskega območja predvidena ureditev bazenskega
kompleksa, športnega parka, večnamenske poti, rečnega pristana s spremljajočimi objekti ter pripadajočih funkcionalnih
površin in infrastrukturnih ureditev. Dostop do območja je po
Cesti krških žrtev in načrtovani lokalni cesti za navezavo industrijske cone Žadovinek na krožišče na desnem bregu Save.
(2) Na severnem delu območja se uredi bazenski kompleks s funkcionalnimi površinami in parkirnimi mesti, ki se lahko izvede kot kombinirano bazensko kopališče (dvoransko in
bazensko kopališče na prostem). V objekt je dopustno umestiti
tudi pomožne prostore za obratovanje kopališča in dopolnilno
ponudbo, npr. športno trgovino, gostinski lokal, bovling, masaže, solarije, fizioterapijo, aerobiko ipd. Okvirna velikost stavbe
je 80 x 60 m, največja dopustna etažnost pa K + P + 1, pri
čemer se upošteva gladina podzemne vode. Lega in največja
dopustna tlorisna površina stavbe sta določeni s prikazano
gradbeno mejo, ki je novozgrajeni oziroma načrtovani objekti
ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so od nje odmaknjeni v notranjost zemljišča. Strehe in kritine se oblikujejo v
skladu s tehnologijo oziroma namembnostjo objekta. Dopustna
je kombinacija več oblik streh, na strehe je dopustno postavljati
steklene kupole, piramide s poljubnim naklonom, strešna okna,
frčade, sončne zbiralnike, oddajnike ipd. Fasade so iz ometa, stekla, fasadnih oblog iz različnih materialov, dopustna je
kombinacija več vrst fasad in fasadnih odtenkov. Za dopolnilne
dejavnosti se lahko poleg osnovnega objekta zgradi en ali več
manjših objektov, ki se glede lege in oblikovanja uskladijo z
osnovnim. Zunanje funkcionalne površine objekta, namenjene
ureditvi zunanje plaže z bazenom, so usmerjene proti vzhodu
(Savi) in južnemu delu. Parkirne površine se umestijo na skrajni
severni del, med predvideni bazenski kompleks in obstoječa
teniška igrišča ter med lokalno cesto (Cesto krških žrtev) in
predvideni objekt ali pa na severovzhodni del območja.
(3) Južno od bazenskega kompleksa se na območju do
Leskovškega potoka uredijo površine za umestitev zunanjih
športno-rekreacijskih vsebin oziroma športni park, v katerem
so lahko drsališče, kotalkališče, igrišča za hokej, odbojko,
nogomet, minigolf, rolkanje, zunanje kegljišče, trimska steza
ter prostori za druge športne, skupinske in družabne igre, pa
tudi otroška igrišča z igrali. Vsebine se med seboj povežejo in
prepletejo s kolesarskimi in pešaškimi povezami ter utrjenimi
površinami, namenjenimi teku in uporabi rolerjev. Na vzhodnem
delu kompleksa se uredijo razgledne terase, ki se spuščajo pod
koto 100-letne poplavne vode in so orientirane proti reki. Nad
koto 100-letne visoke vode je ob terasah in na preostalih delih
parka dopustna postavitev manjših stalnih ali začasnih objektov
– paviljonov z gostinsko, turistično in priložnostno ponudbo za
kulturne predstave, prireditve, delavnice in druge dogodke. Če
se zgradi več objektov, morajo biti po velikosti in oblikovanju
med seboj usklajeni. Predvideni so pritlični objekti največjih
tlorisnih gabaritov 6,00 x 4,00 m.
(4) Za obiskovalce se na območju bazenskega kompleksa
in športnega parka zagotovi najmanj 200 parkirnih mest oziroma v skladu s predpisi glede na predvideno ureditev.
(5) Ob zahodni, severni in vzhodni meji športno-rekreacijskega območja se uredi večnamenska javna pot, kolesarska
in pešpot, ki se čez vojaški most naveže na načrtovano pot na
levem bregu Save.
(6) Celoten severni del športno-rekreacijskega območja
se čim bolj zasadi, izvede se kakovostna krajinska ureditev.
Gostejša, intenzivnejša zasaditev se izvede vzdolž zahodne
meje ob javni cesti, ki meji na površine, namenjene razširitvi
pokopališča Krško.
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(7) Območje južno od Leskovškega potoka se nameni
gradnji rečnega pristana ter ureditvi dostopa do vode z zatokom s pristani za plovila in čolnarno na vodi. Čolnarjenje je
dopustno zunaj območja omejene rabe Nuklearne elektrarne
Krško. Poleg zatoka se nad koto 100-letne visoke vode uredi en
ali več večnamenskih objektov za spravilo ali izposojo čolnov
in druge športno-rekreacijske opreme ali za umestitev drugih
turističnih, športnih, rekreacijskih in gostinskih dejavnosti. Lega
večnamenskih objektov in njihova največja dopustna tlorisna
površina je določena z gradbeno mejo. Če se zgradi več
objektov, morajo biti oblikovno med seboj poenoteni. Njihova
največja dopustna etažnost je P + 1.
(8) Športni park se protipoplavno zaščiti s povišanjem
celotnega območja z nasipom, da bodo ureditvene kote terena
in objektov po zgraditvi HE Brežice segale vsaj 0,50 m nad
poplavno koto Q100 Save in Leskovškega potoka. Zavarovanje
zasipa terena proti strugama Save in Leskovškega potoka se
izvede tako, kakor je opisano v 15. členu te uredbe.
(9) Dopustna je postavitev enostavnih objektov (začasni
in vadbeni objekti ter objekti urbane opreme) in nezahtevnih
objektov (začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi in prireditvam, ter pomožni infrastrukturni objekti) pod
pogojem, da se z njihovo postavitvijo ne zmanjšajo retenzijske
sposobnosti območja.
(10) Na območju okoljske infrastrukture ob Leskovškem
potoku je dopustna gradnja infrastrukturnih gradbenih inženirskih objektov in stavb v skladu z namensko rabo območja.
26. člen
(ureditev območja Raceland na območju gramoznice
Stari Grad)
(1) Zahodno in severozahodno od obstoječe steze Raceland in pripadajočih objektov, kjer se izvajajo kulturne, razvedrilne, rekreacijske in izobraževalne dejavnosti, povezane
z avtomobilizmom, je predvidena širitev območja za ureditev
poligona varne vožnje. V sklopu načrtovane širitve je dopustna
izvedba tečajev in treningov varne vožnje, tečajev avtošole,
treningov terenskih voženj in podobnih dejavnosti, povezanih
z izobraževanjem na tem poligonu. Za izvedbo poligona varne
vožnje je dopustno lokalno povišanje terena.
(2) Vzhodno od obstoječega Racelanda se skladno z
določeno namensko rabo prostora uredijo parkirišča za osebna
vozila in bivalne avtomobile ter površine za šport in rekreacijo
na prostem (prostori za piknik, igrišča za igre z žogo, namestitev urbane opreme ipd.).
(3) Na vodnih površinah severno in vzhodno od Racelanda, ki so nastale s sanacijo po končanem izkoriščanju
gramoza, se dopuščajo mirne rekreacijske dejavnosti, kakršne
so: veslanje, jadranje na deski, smučanje na vodi, deskanje s
padalom, plavanje in potapljanje. Izvajanje rekreacijskih dejavnosti je dopustno med 15. majem in 15. oktobrom, organizirane
dejavnosti na vodi (npr. tekme in regate) pa se končajo do
18. ure. Na območju nista dovoljena ribolov in vlaganje rib. Na
območju gramoznice naj se ne izvajajo posegi in dejavnosti,
ki bi negativno vplivali na biotsko raznovrstnost, predvsem
na različne vrste ptic. V okviru okoljevarstvenega soglasja se
mora ugotoviti sprejemljivost vlečnice in površin za smučanje
na vodi glede na naravovarstveno vsebino oziroma prisotnost
živalskih vrst, za katere bi bila ta dejavnost lahko moteča. V
kolikor bo ugotovljeno, da je le-ta možna, se na podlagi le-teh
ugotovitev določi ustrezna lokacija. Na območju gramoznice naj
se ne izvajajo posegi in dejavnosti, ki bi negativno vplivali na
biotsko raznovrstnost, predvsem na različne vrste ptic. Dostop
do vode za čolne in kopalce se uredi severno od predvidenega
turističnega objekta, ki je načrtovan na območju zunaj meje državnega prostorskega načrta. Vzdolž celotne severne brežine
gramoznice se uredi gnezdilna stena za breguljke (morda tudi
za čebelarje in vodomce) ter izvaja letno spremljanje stanja
breguljk in drugih ogroženih vrst ptic. Stena mora biti pretežno
navpična, visoka vsaj dva metra. Če se bo gradila na mestu
obstoječe kolonije breguljk, se ne sme graditi med 20. aprilom
in 30. avgustom. Stena se ohrani neporasla in zagotavlja se
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njeno redno letno vzdrževanje. Če se bo naklon zaradi posuvanja peska spremenil, naj se ponovno vzpostavi prvotno
izvedeni naklon. Postavitev varovalnih boj se uredi 15 m od
gnezdilne stene za breguljke, s čimer se zagotovi odmik plovne
poti od brežin.
(4) Južno od Racelanda je ob brežini akumulacijskega
bazena načrtovan pristan z rampo za čolne in s privezi. Območje se opremi z opozorilom, da je raba omejena z zahtevami
za zagotavljanje ustreznih razmer na območju nadomestnih
habitatov in mirnih območjih v neposredni bližini. Dostop iz
Racelanda do rečnega pristana je mogoč po večnamenski poti
ob visokovodnem nasipu.
(5) Zunanje meje območja se zasadijo z drevesi lokalno
značilnih vrst (npr. veliki jesen, dob, črna jelša, brogovita,
črni bezeg, kalina, enovrati in navadni glog). Vrstna sestava
se prilagodi predvidenemu dvigu kote gladine podtalnice. Za
širše območje Racelanda se med projektiranjem izdela načrt
krajinske arhitekture, ki zajema tudi protihrupni zeleni zaščitni
pas proti naselju Spodnji Stari Grad.
(6) V poročilu o vplivih na okolje se natančneje določijo
ukrepi za preprečevanje onesnaženja podzemne vode (lovilci
olj, zadrževalniki in drugi tehnični ukrepi pri odvajanju padavinskih in komunalnih odpadnih voda). Komunalne odpadne in
padavinske vode je prepovedano spuščati v ojezeritve nadomestnih habitatov.
27. člen
(gramoznica Stari Grad)
(1) Vzhodno in južno od obstoječega izkoriščanega območja se na območjih nadomestnih habitatov NH1 in NH2
nadaljuje izkoriščanje mineralnih surovin v dveh fazah:
– izkop zgornje (suhe) plasti proda pod nivojem talne
debeline približno 3 m (I. etaža E + 150/147),
– izkop proda pod koto gladine talne vode (etaža E + 147
do globine 137 m oziroma gladine talne vode do stika z laporjem),
– zaradi zagotavljanja trdnosti brežin se mora meja odkopnega prostora (zgornjega roba brežine jezera) odriniti od meje
pridobivalnega prostora za varnostni pas, ki znaša približno
10 m.
(2) Po končanih izkopih se območje predvidenega izkoriščanja mineralnih surovin na območju NH1 in NH2 uredi v
skladu z 12. členom te uredbe.
(3) Na obstoječem izkoriščenem območju se tehnično sanira ureditev brežin. Brežine se izvedejo stopničasto z vmesno
bermo. Njihov splošni naklon (od dna jezera do obstoječega
terena) znaša 20–30°, nakloni posameznih brežin pa so lahko
tudi strmejši. Suhi del brežine se utrdi s slojem ilovice ali podobnega materiala, nanj pa se nasuje humusna plast in zatravi.
Na območju je med izkoriščanjem mogoča postavitev objektov,
naprav in drugih postrojenj za eksploatacijo. Končna ureditev
prostora je vodna površina za šport in rekreacijo.
28. člen
(ureditev brvi v središču Krškega)
(1) Na območju starega mestnega jedra Krškega se postavi brv za kolesarje in pešce.
(2) Brv se izvede v vitki konstrukciji in širini, ki omogoča kolesarski in pešaški promet. Oblikovanje konstrukcijskih
elementov brvi, ograje in druge urbane opreme se uskladi z
arhitekturo in elementi urbane opreme v mestnem jedru.
29. člen
(ureditev starega Vojaškega mostu)
(1) Izvede se rekonstrukcija ali porušitev in nova gradnja
z razširitvijo in podaljšanjem trase starega Vojaškega mostu
v Krškem kot jeklena palična transparentna konstrukcija na
višinski koti obstoječega mostu, tako da se premostitveni objekt
inštalacijskega mostu preuredi v most za javni promet, pri čemer je čezenj dopustno vodenje instalacij, kar se upošteva pri
oblikovanju objekta, tako da ne bodo moteče.
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(2) Na mostu se uredijo površine za kolesarje in pešce v
skupni širini najmanj 6,10 m, most pa se naveže na predvidene
kolesarske in pešaške povezave na levem in desnem bregu
Save.
(3) Mostna ograja se oblikuje transparentno kot sestavni
del celotne konstrukcije in podobe mostu.
30. člen
(obvoznica industrijske cone Žadovinek)
(1) Na območju Žadovinka se izvede obvoznica industrijske cone Žadovinek, ki se načrtuje od obstoječega krožnega
križišča na glavni cesti G1-5/366 Krško–Drnovo do krožnega
križišča ob mostu na desnem bregu Save v dolžini približno
1,258 km.
(2) Za priključitev naselja Žadovinek na obvoznico se
med obstoječe naselje in poslovno-trgovski objekt Eurogarden
umesti krožno križišče.
(3) Uredi se dostop do merilno-regulacijske plinske postaje.
(4) Do izgradnje obvoznice Žadovinek se za dostop do
stebra na stojnem mestu SM 219 daljnovoda 2 x 400 kV Beričevo – Krško uredi dostop kot je načrtovan v Uredbi o državnem
lokacijskem načrtu za daljnovod 2 × 400 kV Beričevo–Krško
(Uradni list RS, št. 5/06). Po izgradnji obvoznice Žadovinek pa
se za dostop do stebra SM 219 uredi priključek iz obvoznice.
(5) Na celotni dolžini ceste sta predvidena dva vozna
pasova. Normalni prečni profil obvoznice vključuje dva vozna
pasova širine 3,25 m, dva robna pasova širine 0,25 m, levo
bankino širine 1,25 m, desno koritnico širine 0,75 m in desno
bermo širine 1,25 m. Na severnem delu trase je profil v dolžni
približno 90 m razširjen za širino kolesarske steze vzdolž desnega roba obvoznice.
(6) Ob vznožju nasipa obvoznice se v dolžini 450 m preuredi večnamenska pot od krožnega križišča na desnem bregu
Save proti jugu, kjer prečka načrtovani visokovodni nasip in se
naveže na obstoječo večnamensko pot. Na večnamensko pot
se priključi kolesarska steza, ki poteka od krožišča na desnem
bregu Save. Krožno križišče za naselje Žadovinek prečkata
kolesarska steza in hodnik za pešce.
(7) Padavinske vode z območja ceste in krožnega križišča se zbirajo v padavinski kanalizaciji ter odvajajo v Savo in
ponikovalnico prek standardiziranih lovilcev olj.
(8) Del obvoznice med naseljem Žadovinek in krožnim
križiščem na desnem bregu Save ima tudi vlogo visokovodnega nasipa.
31. člen
(občinska cesta za navezavo industrijske cone Žadovinek na
krožno križišče na desnem bregu Save)
(1) Občinska cesta za navezavo industrijske cone Žadovinek na krožno križišče na desnem bregu Save se izvede kot
severni krak štirikrakega krožnega križišča v dolžini približno
200 m.
(2) Uredita se dva vozna pasova ter v dolžini 90 m od
krožnega križišča obojestranska kolesarska steza in hodnik za
pešce. Na preostalem odseku se uredi enostranska večnamenska steza za kolesarje in pešce za dostop do območja novonačrtovanega Raya centra in do predvidene ureditve južnega dela
površin za šport in rekreacijo ob Savi.
(3) Niveleta ceste upošteva kote predvidene ureditve južnega dela območja za šport in rekreacijo; med občinsko cesto
in tem območjem se uredi večnamenska pot. Uvoz na južni
del območja za šport in rekreacijo se v nadaljnjih postopkih
načrtovanja po potrebi prestavi in prilagodi mestu uvoza na
območje Raya centra.
(4) Padavinske vode z območja ceste se zbirajo v padavinski kanalizaciji in odvajajo v Savo prek standardiziranih
lovilcev olj.
(5) Občinska cesta ima tudi vlogo visokovodnega nasipa.
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32. člen
(razširitev zbirnega centra za ravnanje z odpadki
Spodnji Stari Grad)
(1) Na območju, predvidenem za nadgradnjo in širitev
obstoječega Zbirnega centra Spodnji Stari Grad, se uredijo:
– nosilni in zaščitni nasip,
– plato za obdelavo plavja z bazeni za sušenje muljev,
platojem in boksi za začasno skladiščenje različnih frakcij plavja, manipulacijski prostor, prostor za postavitev potrebne tehnološke opreme in mehanizacije ter kanalizacija izcednih voda,
– plato za razvoj novih tehnologij za obdelavo bioloških
odpadkov ter pripravo in uporabo alternativnih energentov z
laboratoriji za pripravo in preizkušnje biogoriva, obrat za predelavo oljne ogrščice ter drugih bioloških odpadkov in mešanic,
– prestavitev in razširitev platoja za obdelavo in predelavo
gradbenih odpadkov,
– plato z betonarno,
– razširitev platoja za obdelavo in predelavo bioloških
odpadkov, plavja in biogoriva (vključno z izvedbo nadstrešnice
nad kompostarno),
– plato za obdelavo, predelavo in začasno skladiščenje
odpadne električne in elektronske opreme, sekundarnih surovin
in kosovnih odpadkov,
– fotovoltaična elektrarna na zgornjem platoju zaprtega
odlagališča nenevarnih odpadkov Spodnji Stari Grad,
– pripadajoča infrastruktura, objekti in oprema,
– padavinska kanalizacija, zunanja ureditev z varovalnimi ograjami med posameznimi platoji in parkirišči na celotni
površini urejanja,
– dostopna cesta za navezavo na lokalno cesto.
(2) Uvoz na območje zbirnega centra se uredi v severozahodnem delu slednjega ter višinsko uskladi z niveletama
načrtovane Vrbinske ceste in rekonstruirane javne poti mimo
tega centra.
(3) Nasip se izvede na celotni površini na koti
152,00 m n. m. kot zaščita obstoječega saniranega odlagališča pred razlitjem Save in kot nosilna konstrukcija, na kateri
je mogoča nadaljnja gradnja. Izvede se z drenažo in merilnimi
jaški za preverjanje posedanja in prisotnosti podzemne vode.
Okrog nasipa se zgradi servisna cesta. Plato se zavaruje z varovalno ograjo. Brežine se zaščitijo pred erozijo in telo nasipa
se izvede potresno varno.
(4) Na platoju za obdelavo in skladiščenje gradbenih odpadkov se na zemljišču za postavitev strojne mehanizacije uredi sistem odvajanja padavinskih voda. Vse prometne površine
se izvedejo primerno utrjene s spodnjim nevezanim ustrojem,
zato da se zmanjša emisij prahu in pluženja pozimi. Območje
ločenega skladiščenja odpadkov in mineralnih produktov se
opremi z vodnim sistemom za vlaženje oziroma prhanje odlagališč v izjemno suhem obdobju, da se prepreči emisij prahu
zaradi vetra. Uredi se ploščad za mobilni rezervoar goriva in
postavi zabojnik za skladiščenje morebitnih izločenih nevarnih
ali škodljivih sestavin gradbenih odpadkov. Uredijo se parkirišča za vozila zaposlenih ali strank. Nadstrešnica za komunalna
vozila se izvede kot jeklena konstrukcija na armiranobetonski
temeljni plošči tlorisnih dimenzij 10 x 30 m. Prenovi/dozida/rekonstruira se obstoječi poslovni objekt.
(5) Velikost betonarne se projektira glede na študijo, ki
bo opredelila najverjetnejše pričakovane količine vhodnega
materiala in potreb po končnem proizvodu na trgu. Izvedejo
se dozirni boksi za agregate, silosi za cement in dodatke ter
laboratorij za preverjanje vhodnih materialov in preizkušanje
odvzetih vzorcev betona. Iz javnega vodovodnega omrežja ali
lastne vrtine ob betonarni se zagotovi zadostna količina tehnološke vode za pripravo betona.
(6) V obstoječi nadstrešnici pred kompostarno se uredi
prostor za skladiščenje olj okvirnih tlorisnih dimenzij 10 x 12 m,
v sklopu katerega se izvede pripadajoči lovilni bazen. Vse elektroinštalacije morajo biti v S-izvedbi, vsi ključavničarski izdelki
pa ozemljeni.
(7) Plato za obdelavo, predelavo in začasno skladiščenje odpadne električne in elektronske opreme, sekundarnih
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surovin in kosovnih odpadkov se zgradi severno od obstoječe
kompostarne v Zbirnem centru Spodnji Stari Grad. Na njem se
izvedejo dve nadstrešnici, manipulativne površine in boksi za
začasno skladiščenje in demontažo odpadne električne in elektronske opreme ter začasno skladiščenje sekundarnih surovin,
kosovnih odpadkov in stekla.
(8) V projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega
dovoljenja se vse rešitve prilagodijo ugotovitvam dodatnih hidravličnih analiz. Prav tako se podrobno opredelijo tehnični
elementi posameznih objektov in ureditev v zbirnem centru, arhitekturni in krajinskoarhitekturni elementi objektov in ureditev
ter navezave na gospodarsko javno infrastrukturo.
33. člen
(prostorski izvedbeni pogoji za urejanje kmetijskih površin in
za agrarne operacije)
(1) Dopustna je kmetijska dejavnost.
(2) Dopustna je postavitev objektov in naprav za opazovanje narave (opazovalnice za ptice in podobno), namakalnih
sistemov, mrež za zaščito pred točo in podobne kmetijske opreme. Dopustna je tudi gradnja objektov in naprav gospodarske
javne infrastrukture. Na območju je v skladu s predpisom, ki
ureja vrste objektov glede na zahtevnost, dopustna postavitev
teh objektov:
a) nezahtevni objekti: pomožni infrastrukturni objekti (pločnik, postajališče, objekti za spremljanje stanja okolja,
objekti vodne infrastrukture), pomožni kmetijsko-gozdarski
objekti (poljska pot, lovska preža),
b) enostavni objekti: pomožni cestni objekti (objekt za
odvajanje vode s ceste, cestni snegolov), pomožni energetski objekti (nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko
omrežje, ločilno oziroma krmilno mesto na elektroenergetskih
omrežjih, signalno-zaščitni vod, relejna hišica, priključni plinovod, priključek na distribucijsko plinovodno omrežje), pomožni
komunalni objekti (vodovodni priključek, kanalizacijski priključek, cestni priključek na javno občinsko cesto, vodno zajetje,
priključek na vročevod oziroma toplovod), pomožni objekti za
spremljanje stanja okolja, vrtina ali vodnjak, potrebna za raziskave, pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (gozdna učna pot,
poljska pot, vrtina ali vodnjak, krmišče, molzišče), vadbeni
objekti (kolesarska povezava, sprehajalna pot, trimska steza).
(3) Za kmetijske potrebe se lahko uredijo tudi manjši lokalni zbiralniki za padavinsko vodo. Dopustna so tudi agrarne
operacije, skladno s predpisi o kmetijskih zemljiščih, vodnogospodarske ureditve zaradi varstva pred negativnim delovanjem
voda (drenažni kanali, erozijska zaščita, preoblikovanje reliefa
za odvajanje visokih voda, ukrepi za vzdrževanje ustrezne
gladine podzemne vode) in sanacija površinskih kopov oziroma
razvrednotenih območij. Niso pa dopustni ukrepi, ki bi poslabšali retenzijsko sposobnost območja.
(4) Na podlagi predhodne okoljske, prostorske in tehnološko-tehnične preveritve se na kmetijskih zemljiščih omogoči
raziskovanje mineralnih surovin in izvedba ukrepov za zaščito
pred škodljivim delovanjem voda ob pogoju, da se zagotovi
odkup zemljišč, če jih ne bo mogoče povrniti v kmetijsko rabo.
(5) Dopustna je tudi izvedba namakalnih in osuševalnih
sistemov in/ali ukrepov, pri čemer se upoštevajo omejitve glede
skupne količine odvzete vode iz bazena.
(6) Dopustna je zgraditev črpališč kot nadzemnih objektov
zunaj poplavnih površin. Črpališča kot podzemni objekti so
dopustna tudi na poplavnem območju.
(7) Merila in pogoji za oblikovanje in gradnjo objektov:
– gradnja objektov ne sme bistveno prizadeti obdelovanja
kmetijskih zemljišč, poškodbe je treba sanirati in zemljišča
rekultivirati;
– vodno zajetje, ureditve vodotokov in ukrepi za varstvo
pred škodljivim delovanjem voda se izvajajo s sonaravnimi
ureditvami na podlagi hidrološko-hidravlične analize;
– agrarne operacije je treba izvajati ob upoštevanju usmeritev za ohranjanje narave, kulturne dediščine in prepoznavnosti krajine ter načrtovanih infrastrukturnih koridorjev in ukrepov
za varstvo pred škodljivim delovanjem vode;
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– prepovedano je umeščanje objektov in spreminjanje
reliefa tako, da bi se poslabšale odtočne razmere in/ali zmanjševal retenzijski prostor.
34. člen
(prostorski izvedbeni pogoji za urejanje gozdnih površin)
ravi.

(1) Dopustni sta gozdarska dejavnost in rekreacija v na-

(2) Dopustna je postavitev objektov in naprav za opazovanje narave. Dovoljena je tudi gradnja objektov in naprav
gospodarske javne infrastrukture. Na območju je v skladu s
predpisom, ki ureja vrste objektov glede na zahtevnost, dopustna postavitev teh objektov:
a) nezahtevni objekti: pomožni infrastrukturni objekti (pločnik, postajališče, objekti za spremljanje stanja okolja,
objekti vodne infrastrukture), pomožni kmetijsko-gozdarski
objekti (rastlinjak, betonsko korito, poljska pot, gozdna cesta,
lovska preža),
b) enostavni objekti: pomožni cestni objekti (objekt za
odvajanje vode s ceste, cestni snegolov), pomožni energetski objekti (nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko
omrežje, ločilno oziroma krmilno mesto na elektroenergetskih
omrežjih, signalno-zaščitni vod, relejna hišica, priključni plinovod, priključek na distribucijsko plinovodno omrežje, etažni plinski priključek), pomožni komunalni objekti (vodovodni
priključek, kanalizacijski priključek, cestni priključek na javno
občinsko cesto, vodno zajetje, priključek na vročevod oziroma
toplovod), pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, vrtina
ali vodnjak, potrebna za raziskave, pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (čebelnjak, gozdna učna pot, poljska pot, vrtina ali
vodnjak, krmišče, molzišče, ograje za pašo živine), vadbeni
objekti (kolesarska povezava, sprehajalna pot, trimska steza
in spominska obeležja).
(3) Dopustni so tudi posegi in ureditve na gozdnih zemljiščih skladno s predpisi o gozdovih, vodnogospodarske ureditve
zaradi varstva pred negativnim delovanjem voda (drenažni
kanali, erozijska zaščita, preoblikovanje reliefa za odvajanje
visokih voda, ukrepi za vzdrževanje ustrezne gladine podzemne vode), sanacija površinskih kopov oziroma razvrednotenih
območij, pri čemer se ne smejo poslabšati retenzijske sposobnosti območja.
(4) Na podlagi predhodne okoljske, prostorske in tehnološko-tehnične preveritve se na gozdnih zemljiščih omogoči
raziskovanje mineralnih surovin in izvedba ukrepov za zaščito
pred škodljivim delovanjem voda pod pogojem, da se zagotovi
odkup zemljišč, če jih ne bo mogoče povrniti v gozd.
(5) Prepovedano je umeščanje objektov in spreminjanje
reliefa tako, da bi se poslabšale odtočne razmere in/ali zmanjševal retenzijski prostor.
35. člen
(prostorski izvedbeni pogoji za urejanje površin stavbnih
zemljišč za bivanje zunaj razlivnih območij)
(1) Tipologija zazidave: eno- in dvostanovanjske prostostoječe stavbe, nestanovanjske stavbe, enostavni in nezahtevni objekti.
(2) Upošteva se faktor izrabe do 0,70.
(3) Površine so namenjene bivanju in kmetijam z dopolnilnimi dejavnostmi.
(4) Dopustni objekti: stanovanjski objekti, nestanovanjski
objekti (gospodarska poslopja, hlevi, kmetijski objekti: hlevi,
kašče, skednji, kozolci ipd., tudi spremljajoči objekti v podeželskem naselju in objekti, namenjeni dopolnilni dejavnosti na
kmetiji) in gradbenoinženirski objekti, če so namenjeni dejavnostim na območju. Dovoljena je gradnja objektov in naprav
gospodarske javne infrastrukture. Na območju je v skladu s
predpisom, ki ureja vrste objektov glede na zahtevnost, dopustna postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov v funkciji
kmetijske dejavnosti, lastne potrebe in opreme parcele, namenjene gradnji gospodarske javne infrastrukture.
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(5) Dopustna so vzdrževalna dela, rekonstrukcija, dozidava in nadzidava ter odstranitev objekta. Dopustna je tudi
gradnja novega stanovanjskega objekta, pri čemer se obstoječa stanovanjska stavba poruši. Dopustne so še novogradnje
objektov za kmetijske potrebe.
(6) Na površinah ob obstoječih objektih v bližini načrtovanih visokovodnih nasipov in zidov nista dopustni umeščanje
objektov in izvajanje posegov, ki bi onemogočili ali otežili dostop do nasipov in zidov ter dostavo in nameščanje montažnih
protipoplavnih elementov.
(7) Merila in pogoji za oblikovanje:
– v osnovi podolgovat tloris z osnovnima stranicama v
razmerju najmanj od 1: 1,2 do 1: 2;
– dopustno je dodajanje in odvzemanje volumnov na
osnovni podolgovati tloris;
– pritlične stavbe: kota pritličja je največ 0,60 m nad koto
terena, višinski gabarit: na ravnem terenu je dopustna popolnoma ali delno vkopana klet, kolenčni zid 0,80 cm;
– stanovanjske stavbe: dopustna je etažnost do največ
(K) + P + 1 + (M). Na nagnjenem terenu mora biti klet vsaj delno
vkopana, dopustna etažnost je K + P ali K + M ali K + P + M,
kota pritličja je največ 0,20 m nad koto terena ob vhodni fasadi,
največja višina objekta je 12,50 m nad koto pritličja, kolenčni zid
0,80 m, na nagnjenem terenu mora biti klet vkopana v teren,
lahko je v celoti vidna le ena fasada ene kletne etaže;
– višinski gabarit za nestanovanjske stavbe je največ: klet
(K), pritličje (P) in podstrešje (M);
– dopustne so klasične dvokapne strehe z naklonom
od 30° do 45° in kombiniranje dvokapnih streh z ravnimi ali
enokapnimi strehami pri pokritih terasah, vetrolovih, zimskih
vrtovih ipd. Dopustna so strešna okna, čopi in frčade. Elementi
na strehi stavbe naj bodo med seboj usklajeni. Dopustne so
kritine opečne, rjave ali druge temne barve, lahko v večjih dimenzijah, vendar drobne strukture, svetlobo odbijajoče kritine
niso dovoljene, pač pa slamnate strehe. Dopustna je postavitev
in vgradnja nebleščečih naprav za izkoriščanje sončne energije na strehah stavb v skladu s pogoji in soglasjem pristojnih
soglasodajalcev. Naprave za izkoriščanje sončne energije se
na strehe postavijo vzporedno s strešino, njihov najvišji del pa
ne sme presegati višine slemena osnovne strehe. Pri ravnih
strehah oziroma strehah z najmanjšim naklonom se postavijo
pod največjim mogočim kotom in najboljšo mogočo orientacijo, praviloma skrite za fasadni venec. Pri nestanovanjskih
objektih je dopustno odstopanje od naklona zaradi tehnologije
dejavnosti v objektu ali izvedbe montažnega objekta iz vnaprej
izdelanih konstrukcijskih elementov;
– novi objekti se umestijo v prostor z daljšo stranico,
vzporedno s plastnicami, rekonstrukcija obstoječih objektov in
nove gradnje na mestu obstoječih objektov se izvedejo tako,
da se smer slemena prilagodi obstoječim grajenim objektom v
neposredni bližini;
– oblikovanje, horizontalna ter vertikalna členitev fasad
in uporaba materialov se uskladijo s tradicionalnimi objekti v
bližini. Fasade so lahko delno lesene in obložene s kamnom.
Izvedejo se v svetlih, belih in peščenih tonih. Ni dopustna uporaba signalnih barv, kakršne so citronsko rumena, vijolična, živo
zelena, živo modra, živo oranžna in rdeča.
36. člen
(območja posebnega pomena za obrambo)
(1) Območje Vrbina Skopice – območje posebnega pomena za obrambo je namenjeno usposabljanju pripadnikov
Slovenske vojske. Na njem so dopustne rekonstrukcije, tekoče
in investicijsko vzdrževanje obstoječih objektov ter postavitev
nezahtevnih in enostavnih vadbenih objektov za usposabljanje,
brez priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo. Med
usposabljanjem se izvede omejitev dostopa na območje.
(2) Območje Brege – območje posebnega pomena za
obrambo je namenjeno operativnim in bojnim nalogam vojske
v izrednem ali vojnem stanju in občasnemu usposabljanju
vojske. Predvideni so prostorski posegi za utrditev površin
za postavitev mobilnih sistemov oborožitve, zvez in nadzora
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zračnega prostora. Dopustni sta rekonstrukcija ter tekoče vzdrževanje obstoječih priključkov in naprav gospodarske javne
infrastrukture.
37. člen
(ureditve na stičnem območju občinske ceste in obvoznice
industrijske cone Žadovinek z območjem Raya centra
in industrijsko cono Žadovinek)
(1) Ob občinski cesti za navezavo industrijske cone Žadovinek na krožno križišče na desnem bregu Save in ob tem
krožnem križišču je dopustna ureditev predvidenega Raya
centra, ki vključuje:
– nasipavanje terena, tako da se izvedejo zvezno oblikovane površine med objekti, zunanjimi ureditvami in občinsko
cesto,
– dostopi in dovozi ter utrjene površine ob objektih Raya
centra,
– transformatorska postaja in druga gospodarska infrastruktura,
– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov (objekti za
lastne potrebe, ograje, pomožni infrastrukturni objekti in urbana
oprema, začasni objekti),
– zasaditev na odprtih površinah Raya centra.
(2) Ob obvoznici industrijske cone Žadovinek je dopustna
ureditev predvidene industrijske cone, ki vključuje:
– nasipavanje terena, tako da se izvedejo zvezno oblikovane površine med objekti, zunanjimi ureditvami in obvoznico,
– dostopi in dovozi ter utrjene površine ob objektih v industrijski coni, brez neposrednih navezav na obvoznico,
– gospodarska infrastruktura, brez neposrednih navezav
na obvoznico,
– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov (ograje,
pomožni infrastrukturni objekti in urbana oprema),
– zasaditev drevoreda ali grmovnic, pri čemer se zagotovi
ustrezen odmik dreves, tako da korenine ne bodo posegale v
cestno telo.
(3) Ureditev Raya centra in industrijske cone na obravnavanem območju se izvede z elementi za zagotavljanje varnosti
v cestnem prometu.
38. člen
(ureditev in obveznosti, povezane z delovanjem NEK)
Poleg določil te uredbe se za nemoteno delovanje NEK
zagotovijo:
– vsi potrebni ukrepi, da posegi in gradnja ter končna
ureditev HE Brežice, jezovne zgradbe, energetskih nasipov in
infrastrukturnih ureditev v okviru tega državnega prostorskega
načrta nimajo negativnih vplivov na NEK;
– enako ali boljše stanje vseh dejavnikov varnosti, obratovanja in dovoljenj za obratovanje NEK med gradnjo, po njej in
med obratovanjem HE Brežice, pri čemer se v vseh fazah projekta z najvišjo stopnjo pozornosti obravnava jedrska varnost;
– pravočasna in s postopki NEK usklajena izvedba vseh
ukrepov za prilagoditev struktur, sistemov in procedur NEK, ki
so potrebni zaradi spremenjenih razmer njenega obratovanja
zaradi izvedbe ureditev, ki jih določa ta državni prostorski načrt;
– ob izvedbi vseh posegov na območju omejene rabe
prostora zaradi jedrskega objekta v vseh fazah ustrezno fizično
varovanje, komunikacijske in evakuacijske poti ter po potrebi
preoblikovanje načrtov zaščite in reševanja;
– najpozneje na začetku poskusnega obratovanja
HE Brežice na posameznih hidroelektrarnah na spodnji Savi
izvedba vseh sistemov in povezav sistemov teh hidroelektrarn
in NEK, ki omogočajo nadzor nad ključnimi parametri varnosti
in obratovanja NEK (pretok, temperatura, fizikalne in kemične
lastnosti Save).
39. člen
(krajinskoarhitekturne ureditve)
(1) Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditve, načrtovane s tem državnim prostorskim načrtom, mora
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vsebovati načrt krajinske arhitekture, ki bo vseboval kakovostne krajinskoarhitekturne rešitve v zvezi s preoblikovanjem
reliefa in zasaditev, ureditvami nadomestnih habitatov in dostopov do vode, ureditvami vodotokov, rešitve v zvezi z urejanjem
javnih parkovnih in rekreacijskih površin, predvsem ureditev za
rekreacijo in dostopov do vode, ter rešitve v zvezi z urejanjem
vodotokov ter umeščanjem in oblikovanjem urbane opreme.
Vodnogospodarske ureditve se izvajajo čim bolj sonaravno.
(2) Obstoječe rastje se na širšem območju posegov čim
bolj ohranja, kar velja predvsem za avtohtone vrste in naravno
obvodno zarast. Sklenjeno obrežno rastje se prav tako čim bolj
ohranja; kjer to ni mogoče, se takoj po končanih zemeljskih
delih zasadi ustrezno avtohtono rastje.
(3) Vzdolž brežin bazena in pritokov Save ter gramoznic
oziroma nadomestnih habitatov in na drugih površinah, določenih s tem državnim prostorskim načrtom, se zasadijo drevesa
in grmovnice. Zasaditve morajo čim bolj povzemati vzorce in
vrstno sestavo obstoječe obvodne zarasti, med drugimi se
zasadijo vrba iva, rumeni dren, divja češnja, ostrolistni javor,
ozkolistna lipa, navadna vrba in vrba žalujka. Na teh površinah
se z upoštevanjem krajinskega vzorca območja zasadijo drevesa in grmovnice v gručah in v obliki mejic. Zasaditve se izvajajo
takoj po končanih zemeljskih delih kot prvi ukrep, s katerim bo
zagotovljena nadaljnja razrast z naravno sukcesijo.
(4) Zarast se odstrani samo v nujnem obsegu, postopoma
in na manjših odsekih.
(5) Na rekreacijskih območjih in območjih prezentacije
kulturne dediščine (deželna meja med Štajersko in Kranjsko,
arheološko najdišče Zasavje) se zasadi drevnina zato, da se
oblikujejo ambienti in vidne, prepoznavne točke v prostoru.
(6) Brežine Save se na odsekih, na katerih niso potrebne
utrditve, ohranijo v obstoječem stanju, na odsekih, na katerih so
predvidene obloge in lokalno zavarovanje, pa se urejajo sonaravno, s pretežno vegetacijskimi zaščitami. Brežine pritokov se
razen izjem, pri katerih je zaradi neposredne bližine pozidave in
cest v naseljih potrebna klasična ureditev, urejajo sonaravno, z
zasaditvijo večjih sadik dreves.
(7) Na levem bregu Save na odseku od 500 m gorvodno
od jezu NEK do 380 m dolvodno od tega jezu ter na desnem
bregu Save na odseku od 400 m gorvodno od jezu NEK do
290 m dolvodno od tega jezu se nova drevesa ne zasadijo,
zagotovi pa se redno vzdrževanje obstoječega rastja.
(8) Na desnem bregu akumulacijskega bazena na območju približno 700 m gorvodno od pregrade se vznožje zračne
strani brežin visokovodno-energetskih nasipov obsadi s hitro
rastočim visokoraslim drevjem, sama brežina pa le z nižjim
rastjem. Na levem bregu, proti gradu Brežice, se izvede položnejša brežina, v katero se umesti tudi prehod za vodne
organizme, ob katerem se prav tako zasadi drevnina, da je
umestitev načrtovanih ureditev na vplivnem območju gradu
Brežice čim manj moteča.
(9) Elementi urbane opreme morajo biti na območjih posameznih prostorskih ureditev usklajeni med seboj ter skladni
tudi z arhitekturnim in krajinskoarhitekturnim oblikovanjem na
teh območjih in v širšem prostoru.
40. člen
(arhitekturno-urbanistične ureditve)
(1) Na celotnem območju se zagotovita medsebojna funkcionalna in oblikovna usklajenost načrtovanih objektov in ureditev znotraj posameznih funkcionalnih sklopov in med njimi.
(2) Zagotovi se kakovostno urbanistično oblikovanje posameznih ureditev z upoštevanjem medsebojne skladnosti višine objektov, kot pritličij, gradbenih linij in odmikov od javnih
površin, pa tudi kakovostno arhitekturno oblikovanje mostov,
brvi, nezahtevnih in enostavnih objektov ter urbane opreme.
(3) Zagotovi se kakovostno urbanistično oblikovanje odprtih površin na območju posameznih prostorskih ureditev.
(4) Pri oblikovanju celotnega območja se uporabijo sodobna načela. Na območjih v vidnih stikih in funkcionalnih
povezavah z mestnim jedrom in gradom Brežice ter z mestnim
jedrom Krškega se upoštevajo posebnosti in omejitve zaradi
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bližine teh območij in objektov ter pogoji službe za varstvo
kulturne dediščine.
(5) V bližini gradu Brežice se z ustreznim oblikovanjem
objektov in ureditev upošteva obstoječa kakovost širšega prostora mestnega jedra. Povezava med objektom jezovne zgradbe ter centrom za obiskovalce hidroelektrarne s poslovnimi
prostori koncesionarja elektrarne in upravnim objektom mora
biti zasnovana tako, da bo usklajena z okolico.
41. člen
(izvajanje investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del
v javno korist)
(1) Na območju državnega prostorskega načrta je na
stanovanjskih objektih dopustno izvajanje investicijskih vzdrževalnih del v skladu s predpisom, ki ureja vrste objektov glede
na zahtevnost: ureditev dvorišč, klančin za dostop v objekt,
vgradnja strešnih oken, namestitev naprave za ogrevanje, hišnih TV-anten, toplotne črpalke, klimatskih naprav, izvedba
notranjih instalacij, zamenjava oken in vrat ter prenova fasad
in streh, pri čemer se ohrani obstoječa oblika strehe, dopustna
pa je barva fasade v svetlih peščenih ali sivih tonih in siva ali
opečna barva strehe.
(2) Na območju državnega prostorskega načrta je na
gospodarskih objektih dopustno izvajanje investicijskih vzdrževalnih del v skladu s predpisom, ki ureja vrste objektov glede
na zahtevnost: ureditev dvorišč, klančin za dostop v objekt,
zamenjava oken in vrat ter prenova fasad in streh, pri čemer se
ohrani obstoječa oblika strehe, dopustna pa je barva fasade v
svetlih peščenih ali sivih tonih in siva barva strehe.
(3) Na območju državnega prostorskega načrta je dovoljeno izvajanje vseh vzdrževalnih del v javno korist v skladu s
predpisi, ki urejajo področje gradenj in prometne, energetske
ter vodne infrastrukture.
42. člen
(dopustni posegi v obstoječe objekte in uporaba zemljišč
do izvedbe prostorske ureditve)
(1) Do izvedbe prostorskih ureditev oziroma posameznih
etap, določenih v 66. členu te uredbe, je na območju državnega
prostorskega načrta iz 4. člena te uredbe dovoljeno:
– vzdrževanje, rekonstrukcija brez povečanja bruto tlorisne površine stavb pri čemer se namembnost objektov ne
spreminja, in odstranitev obstoječih objektov,
– urejanje vodotokov in
– opravljanje kmetijskih in gozdarskih dejavnosti na obstoječih kmetijskih in gozdnih zemljiščih.
(2) Za vse posege iz prvega odstavka velja, da ne smejo
poslabšati ali kakor koli spreminjati vodnega režima in pogojev
za izvedbo ureditev, ki so predmet tega državnega prostorskega načrta.
(3) Do izgradnje obvoznice Žadovinek se na območju križanja obvoznice in dostopne ceste do stebra SM 219 2 x 400 kV
daljnovoda Beričevo–Krško omogoči dostop do stebra.
V. POGOJI GLEDE KRIŽANJ OZIROMA PRESTAVITEV
GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE
IN GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA TER PRIKLJUČEVANJA
PROSTORSKIH UREDITEV NANJU
43. člen
(skupne določbe glede gospodarske javne infrastrukture)
(1) Zaradi izvajanja ureditev tega državnega prostorskega
načrta so dopustne gradnja in vzdrževanje objektov in naprav
gospodarske javne infrastrukture državnega in lokalnega pomena.
(2) Lokacija objektov in naprav, potek tras in vsa križanja
komunalnih, energetskih in komunikacijskih vodov se medsebojno uskladijo z upoštevanjem ustreznih medsebojnih odmikov in odmikov od naravnih ali grajenih struktur.
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(3) Pri pripravi projektne dokumentacije se podrobno obdelajo križanja in vzporedni poteki predvidenih ureditev s komunalnimi, energetskimi in komunikacijskimi vodi ter prometno
infrastrukturo in podajo ustrezne tehnične rešitve. Projektne
rešitve za vsa križanja in tangence se izvedejo v skladu z veljavno zakonodajo in usmeritvami pristojnih upravljavcev.
(4) Objekti znotraj območja državnega prostorskega načrta se priključijo na obstoječe ali predvideno kanalizacijsko,
vodovodno, elektroenergetsko, komunikacijsko in plinovodno
omrežje. Priključitev se izvede skladno s pogoji upravljavcev
posameznih vodov in po pridobitvi njihovih soglasij. Dopustna
je ureditev lastnih sistemom za čiščenje odpadnih voda, v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje odpadnih voda.
(5) Potek vodov se zagotovi po ali ob prometnih, intervencijskih površinah ali površinah v javni rabi. Če zaradi časovne
ali funkcionalne neusklajenosti ni mogoče uskladiti poteka prometnic in drugih infrastrukturnih vodov, je vode dopustno graditi
tudi izven koridorjev teh površin, vendar tako, da je omogočeno
njihovo vzdrževanje.
(6) Znotraj meje območja tega državnega prostorskega
načrta so dopustni gradnja in vzdrževanje tudi drugih infrastrukturnih omrežij in priključkov lokalnega pomena v skladu z načrti
Občin, upravljavcev vodov in občinskimi prostorskimi akti, v
kolikor niso v nasprotju z določili te uredbe in ne poslabšajo ali
kakor koli spreminjajo vodnega režima in ostalih ureditev, ki so
predmet tega državnega prostorskega načrta.
(7) Pred predvideno gradnjo se zakoliči obstoječa komunalna, energetska in komunikacijska infrastruktura na kraju
samem.
(8) Infrastruktura se ne sme prestavljati na območja kulturne dediščine, križanja infrastrukture pa morajo biti izvedena
tako, da ne prizadenejo kulturne dediščine. Če se gradnji infrastrukture na območjih kulturne dediščine ni mogoče izogniti, je
ta dopustna le v skladu s soglasjem pristojnega organa.
(9) Dopustne so spremembe tras in lokacij posameznih
infrastrukturnih vodov, objektov in naprav ter priključkov zaradi
ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora.
(10) Natančni potek priključkov, lokacije in oprema priključnih mest ter drugi tehnični elementi za vso gospodarsko
javno infrastrukturo se določijo v projektni dokumentaciji za
pridobitev gradbenega dovoljenja.
44. člen
(omrežje cest, kolesarskih in drugih poti)
(1) Na območju državnega prostorskega načrta se poleg
ureditev cest in poti, opredeljenih v drugih členih te uredbe,
izvedejo:
– ureditev večnamenskih poti vzdolž drenažnih kanalov
ob vznožju nasipov in po obrežju Save na delu, kjer ne bo
nasipov;
– ureditev poljskih poti vzdolž nasipov, s katerimi se zagotovi dobra dostopnost kmetijskih zemljišč. Na odsekih, na
katerih nasipi niso predvideni, lahko vlogo poljske poti prevzame večnamenska pot. Za navezavo poljskih in drugih poti na
večnamensko pot se izvedejo premostitve s cevnimi prepusti
čez drenažne kanale;
– navezave vseh poti na obstoječe omrežje poti, z navezavo na Krško in Brežice ter druga naselja, navezavo na
zaledje, navezavo na obstoječe poljske in tematske poti ter
lokalne ceste, pa tudi na obvodni prostor Krke pri Krški vasi;
– ureditev državne kolesarske povezave na levem bregu
Save vzdolž visokovodno-energetskih nasipov z navezavami
na omrežja javnih in drugih poti na območju državnega prostorskega načrta in zunaj njega, pri čemer se po lokalnih cestah
načrtuje mešani promet motornih vozil in kolesarjev, ki se uredi
le z dodatno prometno signalizacijo za kolesarje.
(2) Na levem bregu Save se zaradi gradnje visokovodno-energetskega nasipa prestavi obstoječa gozdna cesta,
ki povezuje območje ob NEK prek Vrbine do Brežic oziroma
Gornjega Lenarta v dolžini približno 3,3 km. Trasa prestavljene
ceste poteka med nasipom in drenažnim kanalom, izvede pa se
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v makadamu, pri čemer normalni prečni profil cestišča znaša
6,0 m, niveleta je 0,5 m nad terenom z horizontalni in vertikalni
elementi za računsko hitrost 30 km/h. Obstoječe poljske poti v
smeri sever–jug se priključijo na prestavljeno gozdno cesto in
prečkajo drenažni kanal s cevnimi prepusti. V km Save 741,800
in 743,450 se uredi dovoz na energetski nasip oziroma dostop
do reke. Brežine cestnega telesa se ustrezno zavarujejo pred
erozijo vode.
(3) Do jezovne zgradbe se zgradi cesta, ki poteka od
Dobovske ceste po kmetijskih površinah in čez Sejmarsko pot
do Prešernove ceste, prečka območje načrtovanega centra
za obiskovalce hidroelektrarne s poslovnimi prostori koncesionarja in se nadaljuje do platoja pri jezovni zgradbi. Odcep z
Dobovske ceste se uredi kot trikrako, prečkanje Prešernove
ceste pa kot štirikrako nivojsko križišče. Normalni prečni profil
ceste znaša 7,0 m s horizontalnimi in vertikalnimi elementi za
projektno hitrost 50 km/h. Na območju pod ježo Save, ki je del
retenzijskih površin, cesta prečka potok Strugo in retenzijo z
mostom dolžine približno 200 m in normalnim profilom širine
5,50 m, ki se izvede z okvirno sedmimi odprtinami in se s svojo
geometrijo v celoti vključuje v elemente dovozne ceste. Cesta
se izvede v asfaltu.
(4) Niveleta ceste pri gramoznici Stari Grad se poviša
tako, da bo imela vlogo visokovodnega nasipa, ki ob poplavah
preprečuje tok vodi po stari strugi in ščiti območje Spodnjega
Starega Gradu pred poplavo v času, ko bo s prelivanjem vode
iz Save čez visokovodni razbremenilnik aktiviran retenzijski
prostor na levem bregu reke.
(5) Na območju državnega prostorskega načrta se uredijo
kolesarske povezave lokalnega pomena vzdolž bazena po večnamenskih poteh, po obstoječih prometnicah ter po novih poteh
in cestah iz tega državnega prostorskega načrta. Vse rekonstrukcije mostov in prehodov čez potoke ter nove premostitve
potokov se izvedejo v širini, ki omogoča kolesarski in pešaški
promet. Za dostop kolesarjev v inundacijo se izvede dostopna
klančina z železnega mostu tik ob obstoječih stopnicah. Uredi
se še dodaten dostop v inundacijo. Kolesarske povezave se ne
urejajo v neposredni bližini nadomestnih habitatov. Za urejanje
kolesarskih poti po obstoječih poljskih poteh na posebnem
ohranitvenem območju SCI Vrbina niso dopustni posegi zunaj
teh poti. Ob kolesarskih poteh se lahko uredijo počivališča in
pripadajoča drobna urbana oprema (klopi) ter javna razsvetljava, ta pa ni dopustna na odsekih tik ob nadomestnih habitatih,
na drugih mirnih območjih in območjih Natura 2000.
(6) Do čistilne naprave Brežice – zahod se z lokalne ceste
zgradi nova dovozna pot v širini 3 m.
(7) Preuredi se dostop do objekta Jutranjka, v prvi fazi
kot priključek na Prešernovo cesto pred štirikrakim križiščem,
ob morebitnem povečanju prometa pa po trasi dovozne ceste
do objekta Policije.
(8) Na območju tega državnega prostorskega načrta je
na levem bregu Save dopustna umestitev novonačrtovane
regionalne ceste Krško–Brežice, če se oblikuje tako, da ne
spreminja retenzijske zmožnosti poplavnega območja, kar se
dokaže s celovito hidrološko hidravlično analizo v sklopu enotnega hidravličnega modela poplavnega območja HE Brežice.
(9) Na območjih, na katerih načrtovane ureditve posegajo v območje avtoceste oziroma veljavnih lokacijskih načrtov
se omogoča nemoteno obratovanje in vzdrževanje avtoceste.
Posegi v varovalni pas avtoceste ne smejo biti v nasprotju z
njenimi koristmi, ne smejo prizadeti interesov varovanja ceste
in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza. Zaradi načrtovanih ureditev
v nobenem primeru ne smejo biti ogrožene stabilnost cestnega
telesa, stabilnost nasipov in odvodnja avtoceste.
45. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Za potrebe napajanja gradbišča in hidroelektrarne se
izvede 20 kV kabelski priključek na TP Jutranjka ter priključek
na 20 kV daljnovod RTP Brežice–Cerklje na desnem bregu
Save.
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(2) Za potrebe napajanja visokovodnega preliva se izvede
20 kV priključek na TP Raceland.
(3) V Zbirnem centru Spodnji Stari Grad se na vsakem
platoju izvede odjemno mesto za električno energijo. Poleg obstoječih priključkov je predvidena tudi izraba električne energije
iz fotovoltaične elektrarne, ki se zgradi na tem območju.
(4) Center za obiskovalce hidroelektrarne s poslovnimi
prostori koncesionarja in rekreacijsko območje Vrbina se priključujeta na obstoječe elektroenergetsko omrežje.
(5) Za potrebe športno rekreacijskega območja pri Krškem
se na severnem delu območja umesti nova transformatorska
postaja, ki se naveže na obstoječo TP Stadion Matije Gubca ali
na TP Mizarska Krško. Na območju se odstrani obstoječe NN
vodi ter se zgradi novo NN omrežje.
(6) Za potrebe čistilne naprave Brežice – zahod se od
najbližjega priključka na elektroenergetsko omrežje v naselju
Gornji Lenart izvede elektro priključek do čistilne naprave ob
predvideni dovozni poti.
(7) Črpališča pri zatesnjenih podvozih pod avtocesto se
priključijo na elektroenergetsko omrežje preko nizkonapetostnega omrežja iz transformatorske postaje Skopice.
(8) Črpališča pri retenzijah v Krški vasi in Velikih Malencah se priključijo na elektroenergetsko omrežje preko nizkonapetostnega omrežja iz transformatorske postaje Krška vas
Obrtna cona ali transformatorske postaje Krška vas na desnem
bregu Krke.
(9) Obstoječi stebri elektroenergetskih vodov, ki se nahajajo na lokaciji načrtovanih ureditev, se prestavijo. Preverijo
se razdalje med načrtovanimi ureditvami in vodniki nadzemnih
elektroenergetskih vodov ter izvedejo ustrezni ukrepi. Podzemno elektroenergetsko omrežje se na območjih križanja z
načrtovanimi ureditvami ustrezno zaščiti, tako da ne pride do
poškodb v času gradnje in obratovanja ali nadomesti z novim.
(10) Pri načrtovanju obvoznice industrijske cone Žadovinek v bližini stebrov daljnovoda 2x400 kV Beričevo–Krško
je dopustna ureditev ceste z robom vozišča v oddaljenosti
najmanj 13,25 m od osi temelja stebra SM218, določenega v
projektni dokumentaciji.
46. člen
(plinovodno omrežje)
Na prečkanjih načrtovanih ureditev z obstoječim in načrtovanim plinovodnim omrežjem, kjer ne bo potrebna odstranitev, se zagotovi ustrezna zaščita plinovoda, da se preprečijo
poškodbe med gradnjo in obratovanjem načrtovanih ureditev.
Odstranjeno plinovodno omrežje se nadomesti z novim, prilagojenim načrtovanim ureditvam.
47. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Za napajanje hidroelektrarne se izvede priključek na
vodovodno omrežje v Brežicah po skupnem vodu za center
za obiskovalce hidroelektrarne s poslovnimi prostori koncesionarja.
(2) V Zbirnem centru Spodnji Stari Grad se rekonstruira
in dogradi obstoječi vodovod PE DN 50. Na vsakem platoju se
izvede vodovodni priključek z vodomernim jaškom.
(3) Objekt informacijskega centra za obiskovalce hidroelektrarne s poslovnimi prostori koncesionarja in rekreacijsko
območje Vrbina se priključita na obstoječe vodovodno omrežje.
(4) Za potrebe športno-rekreacijskega območja pri Krškem se prestavi glavni vodovod v celotni dolžini urejanja
območja, to je v skupni dolžini 280 m. Novi vodovod se zgradi
v komunalnem koridorju ob pešpoti z zahodne strani območja
in v nadaljevanju ob Leskovškem potoku do navezave na obstoječi vodovod.
(5) Za potrebe čistilne naprave Brežice – zahod se od obstoječega javnega vodovoda v Gornjem Lenartu izvede vodovodni priključek do čistilne naprave ob predvideni dovozni poti.
(6) Za zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe s pitno
vodo odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov in
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drugih porabnikov se zgradi povezovalni vodovod med črpališčema Drnovo in Brege v skupni dolžini 1907 m. Od črpališča
Brege do jezu pred NEK in čez jez se zgradi nov oziroma
rekonstruira obstoječi vodovod v skupni dolini 2 x 1652 m.
Novi cevovod v skupni dolžini 1531 m se zgradi tudi južno od
NEK do odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov, s
čimer se izboljša varnost oskrbovanja tega odlagališča s pitno
in požarno vodo.
(7) Na vseh prečkanjih načrtovanih ureditev z vodovodnim
omrežjem se zagotovi ustrezna zaščita, da se omrežje med
gradnjo in obratovanjem teh ureditev ne poškoduje. Vodovodno omrežje, ki se s temi ureditvami odstrani, se nadomesti z
novim, prilagojenim načrtovanim ureditvam.
48. člen
(komunikacijsko omrežje)
(1) Na območju državnega prostorskega načrta ni dovoljena gradnja mobilnega javnega komunikacijskega omrežja
(antenski stolpi in antene, bazne postaje).
(2) Na vseh prečkanjih načrtovanih ureditev z obstoječim
komunikacijskim omrežjem se zagotovi ustrezna zaščita, da
se omrežje med gradnjo in obratovanjem načrtovanih ureditev
ne poškoduje. Komunikacijsko omrežje, ki se s temi ureditvami
odstrani, se nadomesti z novim, pri čemer se zagotoviti prilagoditev ureditvam, načrtovanimi s tem državnim prostorskim
načrtom.
49. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju državnega prostorskega načrta se
izvajata skladno z veljavnimi predpisi, ki urejajo zmanjševanje
onesnaževanja okolja zaradi odvajanja snovi in emisije toplote
v vode, s predpisom, ki ureja odvajanje padavinske vode z
javnih cest, in predpisom, ki določa naloge opravljanja storitev
obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode.
(2) Za potrebe hidroelektrarne se zgradi nepretočna in za
vodo neprepustna greznica.
(3) V Zbirnem centru Spodnji Stari Grad se v prvi fazi
zgradi nepretočna in za vodo neprepustna greznica oziroma
mala čistilna naprava za objekta laboratorija, po zgraditvi z
drugimi dokumenti načrtovane kanalizacije Spodnji Stari Grad
pa se območje priključi na kanalizacijsko omrežje, ki vodi v
čistilno napravo Krško.
(4) Območje centra za obiskovalce hidroelektrarne s poslovnimi prostori koncesionarja se priključi na javno kanalizacijsko omrežje ali pa se zgradi mala čistilna naprava. Obstoječa
kanalizacija, ki je z območja načrtovanega centra speljana v
Savo, se odstrani.
(5) Športno-rekreacijsko območje pri Krškem se priključuje na obstoječe kanalizacijsko omrežje na severnem delu
območja. Za južni del območja se zgradi nov vod, ki se priključi
na obstoječega na območju okoljske infrastrukture.
(6) Iztok iz čistilne naprave Krška vas se uredi tako, da
se združi z drenažnim kanalom za zbiranje izcednih voda
južno od splavnice, pri čemer voda iz čistilne naprave odteka
v spodnjo vodo ladijske splavnice. Za odvod očiščene vode v
reko Savo se zgradi iztočni kanal DN 400 mm. Po potrebi se
na iztočnem kanalu izvede črpališče, kar se preveri v nadaljnji
projektni obdelavi. Iztočni objekti, ki se podrobneje projektno
obdelajo, ne smejo segati v pretočni profil vodotoka, oblikujejo
se v naklonu brežine, po potrebi z vgrajeno povratno zaklopko.
Kota dna iztoka se uredi na spodnjem delu brežine. Predvidi
se po obsegu in načinu ustrezna protierozijska zaščita struge
vodotoka v območju izpusta. Predvidi se ustrezno urejeno in
dostopno merilno mesto za odvzem vzorcev očiščene odpadne
vode pred iztokom v vodotok.
(7) Na vseh prečkanjih načrtovanih ureditev s kanalizacijskim omrežjem se zagotovi ustrezna zaščita, da se kanalizacij-
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sko omrežje med gradnjo in obratovanjem načrtovanih ureditev
ne poškoduje. Kanalizacijsko omrežje, ki se z načrtovanimi
ureditvami odstrani, se nadomesti z novim, prilagojenim načrtovanim ureditvam.
50. člen
(črpališča za namakanje kmetijskih površin)
Črpališča za namakanje se navežejo na elektroomrežje.
Njihova zgraditev se uskladi z upravljavcem hidroelektrarne.
Črpališča za namakanje v ničemer ne smejo ogrožati varnosti,
funkcije in vzdrževanja visokovodno-energetskih in visokovodnih nasipov. Morebitni posegi v nasipe, povezani z gradnjo
črpališč, se predvidijo med načrtovanjem in izvedbo nasipov
akumulacijskega bazena, črpališča v okviru nasipov pa se
zgradijo ob izvedbi le-teh.
VI. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO
51. člen
(parcelacija)
(1) Parcelacija se izvede skladno s prikazom v grafičnem
delu državnega prostorskega načrta (Območje državnega prostorskega načrta z načrtom parcel in s tehničnimi elementi za
prenos mej parcel v naravo), v katerem so s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravo, določene
tudi lomne točke meje območja državnega prostorskega načrta.
(2) Parcele, določene s tem državnim prostorskim načrtom, se po izvedenih posegih lahko delijo skladno z izvedenim
stanjem na podlagi lastništva oziroma upravljanja ter se po
namembnosti sosednjih območij pripojijo sosednjim parcelam.
VII. POGOJI CELOSTNEGA OHRANJANJA KULTURNE
DEDIŠČINE, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVA OKOLJA
IN NARAVNIH DOBRIN, UPRAVLJANJA VODA,
VAROVANJA ZDRAVJA LJUDI, OBRAMBE DRŽAVE TER
VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
52. člen
(ukrepi za ohranjanje narave)
(1) Celotno območje urejanja se pred gradnjo fotodokumentira v skladu z navodili službe, pristojne za ohranjanje
narave.
(2) Pri urejanju nadomestnih habitatov gramoznic se upoštevajo te zahteve:
– pred potopitvijo gramoznic se zagotovi fizična premestitev odmrlih in požaganih starih dreves skladno z določili
12. člena te uredbe in manj mobilnih živalskih vrst, npr. močvirske sklednice, v nadomestne biotope ali začasno v druge
biotope, iz katerih bodo vanje premeščene po njihovi dokončni
ureditvi;
– pred potopitvijo gramoznice Vrbina se larve kačjih pastirjev in osebki močvirske sklednice preselijo v NH1 in NH2;
– polovica vseh načrtovanih nadomestnih habitatov se
uredi pred začetkom polnitve bazena, preostale ureditve pa se
začnejo izvajati po prvi polnitvi in se izvedejo postopno v nadaljnjih letih glede na dinamiko pridobivanja gramoza iz gramoznic;
– na začetku fizičnega poseganja v območje gramoznice
Vrbina mora biti funkcionalnih 50 % vodnih habitatov. Območje
gramoznice Vrbina obsega vodno površino in pas zemljišča
širine 40 m ob gramoznici;
– na območju nadomestnih habitatov se v soglasju s
službo, pristojno za varstvo narave, uredijo dostopne in učne
poti, namestijo opazovalnice za ptice in informativne table ter
izvedejo druge ureditve, povezane z vzdrževanjem in promocijo
habitatov;
– na območjih nadomestnih habitatov niso dopustne
športne dejavnosti in ribolov, razen v delu območja NH1, na
katerem je dovoljeno veslanje. Časovni razpored in vrste dejav-
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nosti na teh območjih ter predstavitve se prilagodijo ekološkim
zahtevam prisotnih vrst in drugim značilnostim posameznega
nadomestnega habitata.
(3) Vse nove zasaditve se načrtujejo ob upoštevanju
obstoječega krajinskega vzorca obvodne zarasti, drevesnih
gruč, posamičnih dreves in živice ob poteh ter vrstne sestave
obstoječega rastja.
(4) Na čim daljših odsekih brežin Save se ohrani obstoječe rastja. Posekano obrežno rastje se nadomesti z zasaditvijo
avtohtonih vrst drevnine na brežinah bazena, ob novih gramoznicah ter v obvodnem prostoru potokov Močnik, Struga in
Potočnica na odsekih, kjer bo to mogoče, še pred začetkom
poseganja v obstoječe obrežno rastje ob Savi.
(5) Obstoječe rastje se ohranja na območjih, na katerih
ni načrtovane prostorske ureditve oziroma posegi v prostor.
Posebno pomembna je ohranitev starejših vrbovih, dobovih
in drugih listopadnih sestojev ter suhih travnikov. Na odsekih
brežin bazena, na katerih niso predvidene ureditve brežin s
kamnitimi oblogami, se zagotovijo sonaravne oblike utrditve
brežin ter zasaditev avtohtonih vrst grmovnic in plezalk. Uredi
se čim več takšnih habitatov, ki bodo omogočili tudi uspevanje
dreves. Na brežinah s kamnitimi oblogami na območju nihanja
gladine vode v bazenu se zasadijo plezalke in grmovne vrste
vrb. Po zgraditvi nasipov in ureditvi brežin se nemudoma začne
sanacija območja.
(6) Pri urejanju površinskih voda in načrtovanju ureditev
za uravnavanje dinamike in gladine podzemne vode se praviloma zagotavlja ohranitev sedanjih vodnih razmer v vodotokih,
pa tudi na mokriščih oziroma površinah, ki so danes pod vplivom visokih voda.
(7) Z ureditvami visokovodno-energetskih nasipov ter
uravnavanjem vodnega režima na kmetijskih in gozdnih površinah na desnem bregu Save se prepreči pogostejše poplavljanje suhih travnikov na območjih Natura 2000.
(8) Protipoplavni nasipi se uredijo tako, da bodo omogočali nemoten prehod dvoživkam na mrestišča.
(9) Z zgraditvijo tesnilnih zaves in drenažnih kanalov ter
drugimi ustreznimi ukrepi se prepreči dvig podzemne vode, ki
bi ogrozil obstoj suhih travnikov na območjih Natura 2000. Ureditve ne smejo potekati preko suhih travnikov, zato da njihova
površina ostane nezmanjšana.
(10) Pri zemeljskih delih se izvajajo ukrepi za preprečitev razvoja invazivnih vrst steblik, tako da se ustrezno ravna
z zemljino, v kateri so ostanki teh rastlin, in prepreči njihov
nadaljnji obstoj.
(11) Po končanih delih v okviru načrtovanih ureditev se
zagotovita sanacija poškodovanih površin (območje gradbišča)
in zatravitev z uporabo travne mešanice v sestavi, podobni
rastju na obstoječih ekstenzivnih travnikih.
(12) Pri urejanju brežin bazena in pritokov Save se upoštevajo te zahteve:
– pritoki Save se urejajo le v nujnem obsegu, in sicer s
sonaravnimi ukrepi in uporabo naravnih materialov,
– obrežna zarast ob strugi Močnika se pri celotni potezi
urejanja lahko odstrani le v najnujnejših primerih in samo na
enem bregu. Struga se ob morebitni prestavitvi na novo zasadi.
Dela naj se izvajajo kolikor mogoče hitro, da se motnje omejijo
na kar najkrajši čas,
– na območjih, na katerih bo treba odstraniti obvodno zarast ali omejke, se zagotovi ustrezna nadomestitev z zasaditvijo
avtohtonih vrst drevnine,
– kjer se posegom v brežine pritokov ni mogoče izogniti,
se za utrjevanje uporabljajo naravni materiali in oblikujejo brežine z razgibanimi nakloni,
– pri pritokih, v katerih so pomembnejše ribe z naravovarstvenega in ribogojnega vidika, se njihovi izlivi v bazen ali
strugo Save uredijo tako, da je mogoč prehod rib iz akumulacije
hidroelektrarne v pritoke in obratno, tako da se zagotovi nemotena prehodnost vodnih koridorjev vidre,
– predvideni zadrževalniki plavin na pritokih Save ne smejo onemogočati gorvodnega in dolvodnega prehajanja vodnih
organizmov,
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– na vodni strani brežin akumulacije naj se na mestih,
na katerih je to hidravlično izvedljivo, oblikujejo manjši zalivi
velikosti od 2 do 10 metrov z različnimi globinami vode (sipine,
tolmuni).
(13) Na ureditvenem območju državnega prostorskega
načrta se gensko ali kako drugače biotehnološko spremenjeni
organizmi ne smejo spuščati v naravo.
(14) Med gradnjo se prepreči izcejanje snovi, ki so strupene ali škodljive za vodne organizme ali onesnaženje z nevarnimi gradbenimi odpadki. Zemeljska dela se izvajajo tako, da
se ne ustvarjajo začasne ali trajne mrtvice oziroma ribje pasti.
(15) Za preprečitev svetlobnega onesnaževanja se dela
med gradnjo v čim večjem obsegu opravljajo podnevi, ponoči
pa le v izjemnih primerih in na omejenem območju. Za osvetljevanje se uporabljajo zasenčena svetila in s čim manjšo emisijo
ultravijolične svetlobe.
(16) Izvajalci morajo posege čim bolj prilagoditi življenjskemu ciklu živali:
– v Savi ter potokih Potočnica, Močnik in Struga se vsi
posegi načrtujejo zunaj časa drsti nesalmonidnih vrst rib, ki
traja od 1. marca do 30. junija, in se izvedejo kar najhitreje, da
bo vpliv na ribe čim manjši;
– posegi na območje gramoznice Vrbina in širše območje
potoka Struga se začnejo izvajati v avgustu ali pozneje, ko so
paglavci dvoživk že preobraženi in imajo možnost umika iz
vodnih habitatov;
– gradnja iztočnega kanala čistilne naprave Brežice –
zahod in Krška vas ter najhrupnejše dejavnosti na objektu
naj se izvedejo zunaj gnezditvene in rastne sezone, torej od
septembra do februarja;
– odvažanja proda in poglabljanja struge ter povečevanja
naravne kalnosti naj, kolikor je to mogoče, ne bo v življenjsko
pomembnih obdobjih živali.
(17) Na območju državnega prostorskega načrta naj se
zagotovi sanacija virov onesnaženja Save še pred gradnjo
akumulacije.
(18) Mikrolokacija trase iztočnega kanala čistilne naprave
Krška vas in Brežice – zahod, dostopnih poti in minimalnega
območja gradbišča se določi tako, da bo prizadete čim manj
drevnine.
(19) Temperatura vode se v točki mešanja ne sme dvigniti
za več, kolikor je predpisano v upravnih dovoljenjih NEK, in ne
sme preseči mejne dopustne vrednosti, predpisane v upravnih
dovoljenjih NEK.
(20) Če bodo parametri za ciprinidne vode presegli mejne
vrednosti, določene v predpisih s področja kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib, koncesionar
s svojim delovanjem ne sme poslabšati kakovosti vode na
območju koncesije, za zagotovitev predpisane kakovosti vode
reke Save pa je odgovoren Koncedent. Izvzeti so dogodki, ki
so opredeljeni kot višja sila.
(21) Na območjih naravnih vrednot ali v njihovi neposredni
bližini se ob morebitnih posegih, ki bi ta območja kakor koli
ogrozili, zaradi evidentiranja novih naravnih vrednot in njihovega ohranjanja zagotovi naravovarstveni nadzor območne
službe, pristojne za varstvo narave. Zagotovi se tudi občasen naravovarstveno-geološki nadzor nad zemeljskimi deli.
O morebitnih posebnostih ali najdbi se obvesti ministrstvo,
pristojno za varstvo okolja, oziroma območna služba, pristojna
za varstvo narave. Zagotovi se naravovarstveno ukrepanje
ob odkritju najdb, za katere se upravičeno domneva, da imajo
lastnosti naravnih vrednot, ter za ohranitev teh vrednot v skladu
s predpisi, ki urejajo področje ohranjanja narave, in v skladu z
Naravovarstvenimi smernicami za državni prostorski načrt za
območje HE Brežice, ki jih je izdal Zavod Republike Slovenije
za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, junija 2008.
(22) Pri načrtovanju in izvajanju posegov v prostor se
upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki so navedeni v naravovarstvenih smernicah iz
prejšnjega odstavka tega člena in navajajo posebno varstveno
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območje pSCI 3000227 Krka (območje Natura 2000), ekološko
pomembno območje Save od Radeč do državne meje, predlog
območja Natura 2000 spodnja Sava (pSCI), naravne vrednote
Stari Grad – gramoznica, 8169 V Močnik, 8336 Struga, 128 V
Krka in predlog naravne vrednote gramoznica Vrbina.
(23) Ribiško gospodarjenje v bazenu se uskladi z novimi
razmerami, kar se opredeli v ribiško-gojitvenih načrtih.
(24) Izvajalci vsaj 14 dni pred začetkom posegov v vodotoke obvestijo pristojno ribiško družino, ji predložijo časovni
načrt gradnje in omogočijo dostop do gradbišča, pa tudi nadzor
nad spremembami v vodnem in obvodnem prostoru.
53. člen
(prenos zemljišč na območjih nadomestnih habitatov
v upravljanje)
Investitor po izdaji mnenja iz predzadnjega odstavka
12. člena prenese zemljišča na območju nadomestnega habitata NH 3 (nadomestni gozd in travniki) v upravljanje Skladu
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, zemljišča na
območjih nadomestnih habitatov z vodnimi površinami (NH1,
NH2, NH4, NH 5 in NH6) pa Agenciji Republike Slovenije za
okolje.
54. člen
(varstvo kulturne dediščine)
(1) Kulturna dediščina se med gradnjo varuje pred poškodovanjem in uničenjem. Podatki o kulturni dediščini so razvidni
iz prikaza stanja prostora. Investitor zagotovi ukrepe za njeno
varstvo.
(2) Investitor na območju državnega prostorskega načrta,
kjer načrtovane ureditve segajo na registrirano arheološko
najdišče, pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja zagotovi izvedbo predhodnih arheoloških raziskav za vrednotenje
arheološkega potenciala.
(3) Pri gradnji na območju registriranega arheološkega
najdišča se poseg zmanjša na kar najmanjšo površino, ki
še omogoča gradnjo. Če se med arheološkimi raziskavami
ali med izvedbo del odkrijejo arheološke ostaline, se rešitve
prilagodijo skladno z varstvenim režimom, tako da dediščina
ne bo ogrožena.
(4) Obseg predhodnih in drugih arheoloških raziskav
opredeli pristojna območna enota zavoda za varstvo kulturne
dediščine tudi v skladu s študijo Predhodne arheološke raziskave, Poročilo o ekstenzivnih in intenzivnih arheoloških pregledih
na območju gradnje HE Brežice (Mlekuž, Pergar, april 2009).
(5) Za posege v registrirana arheološka najdišča je potrebno pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke
ostaline.
(6) Investitor o začetku del vsaj 30 dni prej obvesti pristojno območno enoto zavoda za varstvo kulturne dediščine.
55. člen
(varovanje kmetijskih in gozdnih zemljišč)
(1) Za kmetije, ki zaradi posameznih ureditev, ki so predmet tega državnega prostorskega načrta, izgubijo kmetijska
zemljišča, morajo investitorji teh ureditev narediti sanacijski
program v skladu s strokovno podlago »Posledice izgradnje HE
Brežice na ekonomičnost kmetijske proizvodnje ter preučitev
možnosti za ohranitev kmetijskih proizvodnih kapacitet«, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Center za urejanje
kmetijskega prostora in agrohidrologijo, november 2009.
(2) Posamezni investitorji poskrbijo za odkup vseh zemljišč, na katerih se bo izvajal poseg, in ostankov parcel, ki
bodo po posegu postale manjše od 0,3 ha.
(3) Morebitni posegi na njivskih površinah, katerih namenska raba se ne bo spremenila, se izvajajo v poznojesenskem
in zimskem obdobju.
(4) S površin, ki so namenjene gradnji objektov in akumulacijskega bazena, se pobere rodovitni del tal in odloži na pri-
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mernih lokacijah. Odstranjena tla se uporabijo za rekultivacijo
in sanacijo razvrednotenih zemljišč na območju tega državnega
prostorskega načrta ter za rekultivacijo in sanacijo razvrednotenih in manj kakovostnih kmetijskih zemljišč v širši okolici.
(5) Začasno zasedena zemljišča se po končani gradnji
rekultivirajo in ponovno usposobijo za kmetijsko obdelavo.
(6) Na podlagi izsledkov monitoringa kot gladine podzemne vode se na kmetijskih zemljiščih ob akumulacijskem bazenu na območju morebitnih sprememb kote gladine podzemne
vode izvedejo hidromelioracijski ukrepi.
(7) Investitorji omogočijo dostop do kmetijskih in gozdnih
zemljišča med gradnjo in po njej. Omogočiti morajo obdelovanje kmetijskih zemljišč, ki se ne preurejajo, in gospodarjenje z
gozdom ter dostop do sosednjih gozdnih zemljišč pod enakimi
pogoji kakor doslej.
(8) Dovozne poti pri gradnji nasipov morajo v čim večjem
obsegu potekati po notranji strani akumulacijskega jezera zaradi čim manjšega začasnega zasedanja gozdnih in kmetijskih
površin. V skladu s 17. členom te uredbe se uredijo dostopi do
vode za namakanje kmetijskih zemljišč.
(9) Na kmetijskih zemljiščih je prepovedano kakršno koli
poviševanje terena in zmanjševanje retenzijskih površin za zadrževanje poplavnih voda, razen na območjih, ki so že predvidena s tem državnim prostorskim načrtom in določena v petem
odstavku 14. člena te uredbe.
(10) Na površinah, ki bodo prizadete z gradnjo načrtovanih ureditev, je dopustna izvedba zložbe – komasacije
kmetijskih zemljišč.
(11) Pred posekom na območjih gozda in obvodne zarasti
mora biti skupaj z zavodom, pristojnim za gozdove, določena
površina za posek in evidentirana lesna masa. Po končani
gradnji pa je treba sanirati morebitne poškodbe na gozdnem
drevju in gozdnih poteh ter začasnih gradbenih površinah, iz
gozda pa odstraniti ves neporabljeni material.
(12) Pri sečnji se dosledno upošteva gozdni red, pri spravilu pa se uporablja lahka mehanizacija oziroma se spravilo
opravlja pozimi, ko so tla zavarovana s snegom ali zamrznjena.
(13) Aktivna in nenaseljena gnezdišča, brlogi in zavetišča
ogroženih živalskih vrst se čim bolj ohranijo.
56. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi izvedbe
državnega prostorskega načrta ne sme poslabšati.
(2) Med obratovanjem se v objektu HE Brežice zagotovi
protipožarni sistem v skladu z veljavnimi predpisi o požarnem
varstvu.
(3) Dostop do bazena za dodatno črpanje požarne vode
se zagotovi na območju dostopov do vode za namakanje, na
rekreacijskih območjih in na posebej za ta namen urejenih dostopih. Manipulativne površine za intervencijska vozila in druge
potrebe gašenja požara ter za varen umik ljudi in premoženja
se zagotovijo na ploščadi ob jezovni zgradbi in posameznih
rekreacijskih ureditvah. Na območju jezovne zgradbe se zagotovijo razmere za varen umik ljudi ob nesreči.
(4) Zagotovijo se potrebni odmiki med objekti. Pri izvedbi
elektroenergetskih objektov in naprav se upoštevajo zadostni
odmiki objektov od vodnikov.
(5) Dostopi do vode v bazenu se uredijo tudi za črpanje
požarne vode.
(6) Na obrobju razširjenega območja Zbirnega centra
Spodnji Stari Grad se vzpostavi 10 m širok pas brez gozda za
večjo požarno varnost. Požarna varnost se zagotovi s protipožarnim sistemom z dograditvijo lastnega hidrantnega omrežja v
skladu z veljavnimi predpisi o požarnem varstvu. Pri namestitvi
objektov v prostor morajo biti upoštevani požarnovarnostni
odmiki med stavbami, tako da se prepreči širjenje požara. Požarna voda se zagotovi na območju z vodovodnim omrežjem
in z lastnimi vrtinami.
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57. člen

(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Investitor energetskih ureditev pred začetkom obratovanja hidroelektrarne izdela načrt ukrepov, oceno ogroženosti
ter načrt zaščite in reševanja ob morebitni porušitvi jezovne
zgradbe. Pri načrtovanju objektov se izdela in upošteva študija o ogroženosti zaradi morebitne porušitve jezu oziroma
poplavnega vala, upoštevajo pa se tudi posledice porušitve
jezovne zgradbe, morebitne okvare ali napake pri obratovanju
zapornic ali posledice izjemno visokih voda in predvidijo se
ustrezni ukrepi.
(2) Zagotovita se protierozijska zaščita površin, določenih
v 18. členu te uredbe, in ureditev podvozov pod avtocesto.
(3) Območja retenzijskih površin se označijo z opozorili o
možnih poplavah ob nastanku izrednih razmer (visoke vode) in
evakuaciji s teh površin. V projektni dokumentaciji za pridobitev
gradbenega dovoljenja se predvidi način vizualnega ali zvočnega obveščanja pred začetkom prelivanja in določijo ukrepi za fizično preprečitev dostopa nepooblaščenim na nevarna območja.
(4) Na območjih za rekreacijo ob vodnih površinah, na
katerih se predvideva zadrževanje večjega števila oseb, se v
dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja predvidijo
otoki z opremo za reševanje iz vode.
(5) Za preprečitev dostopa plovil in oseb (plavalcev) v
akumulacijskem bazenu do objekta HE Brežice se približno
200 m pred jezovno zgradbo in na robu območja omejene rabe
NEK zagotovijo opozorilne table o prepovedi približevanja in
drugi ustrezni ukrepi.
(6) Na območju Zbirnega centra Spodnji Stari Grad se
zaradi tvorjenja deponijskih plinov in nevarnosti eksplozije
predvidi ustrezen sistem odplinjevanja. Ta bo vodil do bakle,
ki mora biti ustrezno odmaknjena od drugih objektov in rastja.
Dopustna je tudi izraba plina za proizvodnjo toplotne in/ali
električne energije, vključno z zgraditvijo ustreznih naprav na
območju centra.
(7) Rekreativne dejavnosti na območju akumulacijskega
bazena in na poplavnih območjih v času visokih voda niso
dovoljene.
58. člen
(rušitve in sanacije objektov ter odškodnine)
(1) Zaradi načrtovanih ureditev centra za obiskovalce
hidroelektrarne s poslovnimi prostori koncesionarja se porušijo
objekti opuščene klavnice na zemljiščih s parcelnima številkama *1285 in *1286, obe k. o. Brežice.
(2) Zaradi ureditve športno-rekreacijskega območja v
Krškem so predvidene te porušitve objektov: enoetažna garažna stavba na zemljišču s parcelno številko 1022/18, k. o.
Leskovec, enoetažna stavba (druga nestanovanjska stavba) na
zemljišču s parcelno številko 102289, k. o. Leskovec, in enoetažna nestanovanjska stavba s trgovskim delom na zemljišču
s parcelno številko 1022/7, k. o. Leskovec.
(3) Zaradi negativnih vplivov visokih voda na poselitev se
porušijo objekti:
– domačija Pesje 19: stanovanjski objekt na zemljišču s
parcelno številko 212/9, k. o. Pesje;
– domačija Pesje 20: stanovanjski objekt na zemljiščih s
parcelnimi številkami 274/447, 274/455 in 274/540, vse k. o.
Pesje;
– domačija Pesje 21: en stanovanjski objekt in dva gospodarska oziroma pomožna objekta na zemljišču s parcelno
številko 263/7, k. o. Pesje;
– domačija Pesje 22: en stanovanjski objekt in trije gospodarski oziroma pomožni objekti na zemljiščih s parcelnimi
številkami 266/17, 266/20 in 266/22, vse k. o. Pesje;
– domačija Pesje 23: en stanovanjski objekt in štirje
gospodarski oziroma pomožni objekti na zemljišču s parcelno
številko 320, k. o. Pesje.
(4) Zaradi gradnje obvoznice industrijske cone Žadovinek
se porušijo objekti domačije Žadovinek 10: en stanovanjski
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objekt in en gospodarski oziroma pomožni objekt na zemljiščih
s parcelnima številkama *415 in *100/2, obe k. o. Leskovec.
(5) Zaradi gradnje občinske ceste za navezavo industrijske cone Žadovinek na krožno križišče na desnem bregu
Save se porušijo trije pomožni objekti nekdanjega Novolesa na
zemljišču s parcelno številko 1014/3, k. o. Leskovec.
(6) Zaradi izvedbe protipoplavne zaščite Velikih Malenc
se ob Globoškem potoku odstranita dve lopi na zemljišču s
parcelno številko *3/1, k. o. Čatež.
(7) Zaradi negativnih vplivov dviga gladine podzemne
vode se na območju zunaj tega državnega prostorskega načrta
na dveh objektih v Krški vasi in enem objektu v Spodnjem Starem Gradu zagotovijo sanacijski ukrepi, in sicer za:
– stanovanjska objekta Krška vas 86 b in 86 c: sanacija
temeljev,
– stanovanjski objekt Spodnji Stari Grad 18 a: hidroizolacija zidov pod nivojem pritličja.
(8) Zaradi negativnih vplivov dviga gladine podzemne
vode se zagotovi sanacija na petih objektih v Krški vasi, enem
objektu v Gorenjih Skopicah, dveh objektih v Pesjem, dveh
objektih v Gornjem Lenartu in devetih objektih v Spodnjem
Starem Gradu, in sicer:
– sanacija temeljev in hidroizolacija zidov pod nivojem
pritličja ter za vodo neprepustna ureditev kletnih prostorov ali
zasip kleti z odškodnino ali nadomestnim objektom kleti: stanovanjski objekti Krška vas 40 a, Krška vas 42, Krška vas 86 a,
Krška vas 88 b, Gornji Lenart 39 a, Spodnji Stari Grad 16 (dva
objekta), Spodnji Stari Grad 20, Spodnji Stari Grad 52 in Spodnji Stari Grad 53, ter
– sanacija temeljev in/ali hidroizolacija zidov pod nivojem
pritličja: stanovanjski objekti Krška vas 41 a, Gorenje Skopice
10, Gornji Lenart 28 a, Spodnji Stari Grad 15, Spodnji Stari
Grad 54, Spodnji Stari Grad 59 in Spodnji Stari Grad 64.
(9) Podrobnejši način sanacije se določi za vsak objekt
posebej glede na njegovo konstrukcijo in obliko, material, geološke razmere in višino podtalnice ter v dogovoru z lastnikom.
(10) Za nadomestitev nepremičnin in škode na njih se ob
upoštevanju utemeljenih zahtev lastnikov zagotovi ustrezna
nadomestna nepremičnina oziroma plača odškodnina.
(11) Dopustni so tudi odkupi in rušitve drugih objektov,
če se na podlagi podrobnejših podatkov, analiz in projektnih
preveritev izkaže, da sanacijski ukrepi niso smiselni, ker bi bili
stroški sanacije višji od vrednosti objekta.
59. člen
(presežki in odvzemi materiala)
(1) Material, pridobljen z izkopi oziroma izkoriščanjem
mineralnih surovin na območjih za ureditev nadomestnih habitatov – gramoznic, območjih za odlaganje sedimentov in pri
poglabljanju struge, se delno uporabi za gradnjo nasipov in
druge načrtovane ureditve, delno pa za graditev objektov in
ureditve zunaj območja tega državnega prostorskega načrta.
Presežki materiala se lahko uporabijo tudi za druge namene in
odložijo na za to predvidenih lokacijah, opredeljenih v občinskih
prostorskih aktih in v skladu s predpisi, ki urejajo predelavo in
odlaganje odpadkov.
(2) Za gradnjo načrtovanih ureditev niso potrebni dodatni
odvzemi materiala.
(3) Med gradnjo in po njej se ne smejo odlagati nikakršne vrste materiala na kmetijske in gozdne površine, v struge
pritokov Save in njihov obvodni prostor, pa tudi ne na območja
varstva kulturne dediščine in druge površine, ki niso vnaprej
določene v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja ali
usklajene na podlagi nadzora med gradnjo.
60. člen
(varstvo tal)
(1) Pri gradnji se uporabljajo prevozna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni, od materialov pa le tisti, za
katere obstajajo dokazila o neškodljivosti za okolje. S prome-
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tnih in gradbenih površin ter odlagališč gradbenih materialov je
treba preprečiti emisije prahu z vlaženjem teh površin v sušnem
in vetrovnem vremenu. Od tod je treba preprečiti tudi odtekanje
voda na kmetijskoobdelovalne površine. Predvidijo se nujni
ukrepi za odstranitev in odlaganje materialov, ki vsebujejo škodljive snovi zaradi nezgod na tehnoloških površinah.
(2) Izvajalec zemeljskih del za sanacijo kmetijskih površin
zagotovi izdelavo tehnološkega elaborata – projekta o ravnanju
in uporabi rodovitnega dela tal.
(3) Vsa dela se morajo opravljati v obdobju, ko tla niso
preveč razmočena, kar se določi z nadzorom med gradnjo.
Med gradnjo se vodi tudi evidenca o mestih in količinah odstranjenega materiala ter o začasnih odlagališčih, pa tudi o
nadaljnji uporabi za sanacijo.
(4) Onesnažena tla (divja odlagališča odpadkov ipd.) se
sanirajo oziroma razvrednotena tla se rekultivirajo na območju
akumulacijskega bazena do zunanje meje drenažnih kanalov in
na območjih vseh drugih gradbenih posegov v sklopu izvedbe
državnega prostorskega načrta. Za ukrep je odgovoren investitor vsakega posega posebej.
(5) Pred zajezitvijo bazena se odstranijo vegetacijski pokrov in površinske humusne plasti tal s tistega območja poplavitve, ki ni pomembno za naravno protierozijsko zaščito in za
ohranjanje habitatov.
(6) S celotne površine akumulacije se pred poplavitvijo
odstrani rodovitni del tal v obsegu približno 1,5 mio. m3, ki se
uporabi pri ureditvah v sklopu tega državnega prostorskega
načrta ter sanaciji razvrednotenih površin in izboljšavi kmetijskih zemljišč na območju tega državnega prostorskega načrta
in zunaj njega. Rodovitni del tal se odstrani in premesti, tako
da se prepreči onesnaženje s škodljivimi snovmi in manj kakovostnim materialom. Začasna odlagališča tal se izvedejo tako,
da se ohranita rodovitnost in količina tal, pri čemer se ne smeta
mešati mrtvica in živica. Če celotne količine rodovitnega dela
tal ne bo mogoče v kratkem času uporabiti na prej navedene
načine, se preostanek do končne uporabe začasno odloži tudi
za daljši čas, pri čemer je dopustna tudi uporaba večjih in višjih
odlagališč, na katerih ne bo zagotovljena ohranitev rodovitnosti odloženih tal. Začasna odlagališča rodovitnega dela tal se
uredijo pod nadzorom pedologa. Lokacije za odlagališča se
določijo zunaj poplavnih območij v dogovoru z lastniki zemljišč
in lokalno skupnostjo. Dopustno je začasno odlaganje rodovitnega dela tal na območjih odlagališč sedimentov, pri čemer se
lokacija in čas trajanja odlaganja uskladita s predvideno rabo
prostora na teh območjih.
(7) Način odstranjevanja in odlaganja rodovitnega dela
tal se v nadaljnjih fazah projektiranja določi v poročilu o vplivih
na okolje in upošteva pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(8) Za začasne prometne in gradbene površine ter odlagališča materiala se uporabijo infrastrukturne površine in
površine, na katerih so tla manj kakovostna.
61. člen
(varstvo zraka)
(1) Med gradnjo se onesnaženje zraka zmanjša z ustreznim vzdrževanjem in upravljanjem delovnih strojev in prometnih vozil ter uporabo tehnično brezhibne gradbene mehanizacije in transportnih sredstev. Zagotovi se vlaženje sipkih
materialov, nezaščitenih površin, prometnih površin na javnih
cestah in gradbišču, prepreči pa se tudi raznašanje materialov
z gradbišča.
(2) Med obratovanjem Zbirnega centra Spodnji Stari Grad
je treba za preprečevanje emisij prahu pri skladiščenju gradbenih odpadkov in zaradi prometa po makadamskih utrjenih
površinah v posebnih vremenskih razmerah (sušno in vetrovno
obdobje) vlažiti oziroma prhati z vodo makadamske poti in odlagališča na platoju za predelavo gradbenih odpadkov.
(3) Za zmanjšanje možnosti emisij deponijskega plina na
območju Zbirnega centra Spodnji Stari Grad je treba zagotoviti
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tehnološko ustrezne projektne rešitve in izvedbo sistema za
odplinjevanje odlagališča.
(4) Za preprečitev morebitnega širjenja neprijetnih vonjav
na območju Zbirnega centra Spodnji Stari Grad in njegove okolice se zagotovi pokrivanje odpadkov z inertnim materialom ali
folijo, poleg tega pa se odpadki, ki oddajajo neprijetne vonjave,
kar najmanj pretresajo in transportirajo.
(5) Skladišča ali začasna odlagališča razsutega gradbenega materiala se uredijo čim bližje gradbišču in v čim večji
oddaljenosti od naselij.
62. člen
(varstvo voda)
(1) Zaradi gradnje HE Brežice in drugih ureditev, ki se
načrtujejo s tem državnim prostorskim načrtom, se vodni režim,
posebno odtoka visokih voda, ne sme poslabšati. Zagotavlja se
ohranitev retenzijskih površin Zaradi vzdrževanja ustreznega
hidravličnega režima v retenzijskem prostoru ni dovoljeno nasipavanje, razen v obsegu, ki je določen v 14. členu te uredbe.
Investitorji zagotovijo potrebne ureditve na vodotokih, ki so
predstavljene v 15., 16., 19. in 20. členu te uredbe. Naravne
struge obstoječih vodotokov se čim bolj ohranijo.
(2) Pri gradnji na priobalnem zemljišču vodotoka se čim
bolj upošteva varovanje priobalnega zemljišča z odmikom 5 m
od vodnega zemljišča Močnika, Struge, Potočnice in Žlapovca.
(3) Na vodnem in priobalnem zemljišču vodotokov ni
dovoljeno postavljati naprav in objektov, ki ogrožajo stabilnost
vodnih in priobalnih zemljišč, zmanjšujejo varnost pred škodljivim delovanjem voda, ovirajo normalen pretok vode in plavja
ter onemogočajo obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih
organizmov.
(4) Med gradnjo in obratovanjem se v vodotokih zagotovi
ekološko sprejemljiv pretok in izvajajo ukrepi, da ob poseganju
v brežine ali struge vodotokov v vodi ni neprekinjene kalnosti.
(5) Pritoki Save se uredijo tako, da se njihova narava
ne spremeni bistveno. Ureditve pritokov in delov brežin Save,
na katerih ni potrebna klasična težka zaščita, se izvedejo
sonaravno z ekoremediacijo. Obstoječe brežine se čim bolj
ohranijo, ureditve se izvedejo v zemeljski izvedbi, utrjevanje
struge pa z lesenimi in na območju premostitvenih objektov
s kamnitimi talnimi pragovi. Na območju objektov se struge
ustrezno zavarujejo s tlakom iz lomljenca in rastjem. Brežine se
zatravijo in na zgornjih delih zasadijo z avtohtonimi grmovnimi
in drevesnimi vrstami.
(6) Odvajanje vode s cestnih površin se uredi tako, da se
prepreči onesnaženje tal, podzemnih voda, stoječih površinskih
voda ali vode, namenjene pripravi pitne vode. Na območjih
ureditve dostopne ceste, parkirišč, utrjenih površin gradbišča in
na drugih manipulativnih površinah HE Brežice se voda odvaja
prek lovilcev olj in maščob, tako da se v strugo Save in pritokov
spušča le čista padavinska voda oziroma voda, po kakovosti
ustrezna predpisom in navodilom, ki določajo, katere snovi se
štejejo za nevarne in škodljive, ter predpisom, ki urejajo emisije
snovi in toplote pri odvajanju voda v vode in javno kanalizacijo.
Na sistem odvajanja vode ne sme biti priključen noben iztok
sanitarno-fekalnih ali drugih onesnaženih (tehnoloških) voda.
Odvajanje padavinske odpadne vode z vseh zunanjih za vodo
neprepustnih površin hidroenergetskega objekta, zbirnega centra, centra za obiskovalce hidroelektrarne s poslovnimi prostori
koncesionarja in pripadajoče infrastrukture (ceste in parkirišča)
mora biti urejeno ločeno – prek lovilcev olj v padavinski kanal,
padavinska voda s streh pa neposredno v padavinski kanal in
nato v Savo.
(7) Vse s cestnih in drugih povoznih površin zbrane onesnažene vode se pred izpustom v najbližji površinski vodotok ali
drug odvodnik ustrezno očistijo. V naravne odvodnike se spušča
le voda, ki po kakovosti ustreza predpisom o varovanju voda.
Natančnejši ukrepi se določijo v poročilu o vplivih na okolje.
(8) Na območju poligona varne vožnje (Raceland) se odpadne padavinske ali komunalne vode ne spuščajo v ojezeritve
nadomestnih habitatov.
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(9) Prepreči se splakovanje delovnega orodja in spuščanje betonskega mleka ali cementnih odpadkov v vode. Prav
tako se prepreči odtekanje naftnih derivatov, ki se uporabljajo
za delovanje delovnih strojev in prevoznih sredstev.
(10) Manipulativne površine (ploščadi), na katerih se pretaka gorivo in opravljajo manjša popravila tehničnih naprav,
se opremijo s koalescentnimi filtri, da ni mogoče neposredno
odtekanje odpadnih in izcednih voda v tla, podzemne vode, stoječe površinske vode ali vode, namenjene pripravi pitne vode.
Gradnja utrjene ploščadi, opremljene z začasnimi zbirnimi kanali, zbirnikom voda in lovilci olj (mogoči ukrepi za ravnanje z
odpadnimi vodami), se predvidi že v programu gradbenih del.
(11) Ob razlitju nevarnih tekočin je treba onesnaženi material odstraniti in odložiti na ustrezno odlagališče. Izvajalci in
vzdrževalci HE Brežice in prometnic zbirnega centra za odpadke, Racelanda in športno-rekreacijskega centra v Krškem
pripravijo načrt za takojšnje učinkovito ukrepanje ob razlitju
onesnaževal (gorivo, olja in druge za vodne vire škodljive suspenzije), ki ga potrdi ustrezna služba ministrstva, pristojnega
za okolje in prostor, ločeno za čas gradnje in obratovanja.
(12) Načrt vključuje način obveščanja ustreznih strokovnih služb o morebitni nezgodi, predvidene ukrepe za preprečevanje vdora nevarnih snovi v podzemno vodo ter ukrepe za
odstranitev sedimenta in izbiro lokacije za odlaganje onesnaženega sedimenta. Med gradnjo se vodi evidenca nevarnih snovi,
ki se uporabljajo na gradbišču.
(13) Z gradbenotehničnimi rešitvami investitorji zagotovijo
kar največjo zaščito pred izlitjem onesnaževal s cestišča.
(14) Za spremljanje radioaktivnosti in drugih parametrov
kakovosti vode se redno izvaja monitoring vode v akumulacijskem bazenu.
(15) Na začasnem odlagališču izkopanega materiala in
celotnem območju gradnje objektov, transportnih poti in drugih
manipulativnih površin se zagotovi zbiranje in predčiščenje
odpadnih voda, če nastajajo, z zadrževalniki padavinskih voda,
usedalniki oziroma lovilci olj.
(16) Uporabi se način tesnjenja akumulacijskega bazena
in po potrebi tak sistem drenažnih kanalov, ki ohranja gladino
podzemne vode na območju suhih travišč vsaj 2 m pod tlemi.
(17) Izvaja se monitoring gladine podzemne vode, po potrebi pa se kota njene gladine uravnava po sistemu drenažnih
kanalov in s tesnitvijo visokovodno-energetskih nasipov, tako
da se zadosti potrebam varstva narave, oskrbe s pitno vodo
in kmetijstva.
(18) Izdelajo se smernice dobre prakse za kmetijstvo v
skladu z državnim prostorskim načrtom za zmanjševanje vpliva
na obremenjevanje podzemnih voda in omejevanje evtrofikacije v akumulaciji zaradi čezmernega gnojenja.
(19) Med gradnjo se izkopani material ne odlaga v pretočni profil vodotoka. Morebitna začasna odlagališča presežkov
zemeljskega materiala se morajo med gradnjo urediti tako, da
se prepreči erozija in da ni oviran odtok zalednih voda.
(20) Izvedba betonskih del ne sme povzročati onesnaženja vodotoka z betonom. Neposredno odvajanje tehnološke
odpadne vode v površinski vodotok je prepovedano.
(21) V strugi se opravljajo posegi tako, da v reki ne nastane dolgotrajna kalnost, predvsem ne med drstjo.
(22) V Zbirnem centru Spodnji Stari Grad se v objektu za
skladiščenje olj zgradi lovilni bazen iz neprepustnega betona,
premazan z ustreznim premazom za tesnjenje. Padavinske
vode s parkirnih površin (tudi pod nadstrešnicami za komunalna vozila) se vodijo po kanalizacijskem sistemu v usedalnik in
lovilec olj, od tam pa v ponikovalnico oziroma čistilno napravo.
(23) Če parametri onesnaženja iz zaprtega odlagališča
nenevarnih odpadkov Spodnji Stari Grad presežejo mejne vrednosti za dobro kemijsko stanje iz Uredbe o stanju podzemnih
voda (Uradni list RS, št. 25/09), upravljavec zaprtega odlagališča izvede ustrezno sanacijo. Predvidena sanacija obsega
vertikalno tesnjenje območja zaprtega odlagališča z zagatnicami, da se prepreči pretok podzemne vode pod odlagališčem.
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(24) Bazenska voda s športno-rekreacijskega območja pri
Krškem se lahko spušča v Savo samo po ustrezni predhodni
obdelavi in če niso prekoračene mejne vrednosti posameznih
parametrov (temperatura, vsebnost prostega klora).
63. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Na celotni trasi obvoznice industrijske cone Žadovinek
in križišč se predvidi absorpcijska obrabna plast vozišča.
(2) V skladu s predpisanimi zahtevami se predvidi pasivna
protihrupna zaščita prostorov, občutljivih za hrup, za stanovanjski objekt Žadovinek 8; obseg pasivnih ukrepov se določi
v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(3) Za zmanjšanje hrupa z območja Racelanda in poligona varne vožnje se v poročilo o vplivih na okolje izdelajo
modelni izračuni hrupa. Opravijo se nove meritve obstoječega
stanja obremenjenosti s hrupom. Ob tem se pri najbližjih stanovanjskih hišah zagotovi tudi ocenjevanje celotne obremenitve
območja zaradi hrupa iz vseh virov hrupa. Na podlagi meritev
in modelnih izračunov se v poročilu o vplivih na okolje določijo
omilitveni ukrepi za zmanjševanje obremenjenosti prebivalstva
s hrupom. Pri prekoračitvi zakonsko dovoljenih mejnih vrednosti je obvezna ureditev protihrupne zaščite, ki mora temeljiti na
izdelani strokovni študiji in njenih priporočilih.
(4) Za zmanjšanje hrupa se izvajajo osnovni omilitveni
ukrepi varstva pred hrupom:
– uporaba delovnih naprav in gradbenih strojev, opremljenih s certifikati o zvočni moči, ki ne sme presegati zakonsko
predpisanih vrednosti;
– izvajanje hrupnih gradbenih del samo ob delavnikih
med 7. in 18. uro;
– načrtovanje transportnih poti na gradbišče čim bolj zunaj
stanovanjskih območij;
– izvedba polnih varovalnih ograj za zaščito posameznih
stavb z varovanimi prostori pri preseganju mejnih vrednosti
hrupa.
(5) Pri začasni ali občasni čezmerni obremenitvi okolja
se pridobi dovoljenje za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja, o čemer je treba pridobiti soglasje prizadete
občine. Z objavo na svetovnem spletu in v enem od časopisov,
ki pokrivajo območje prizadete občine, se obvesti tudi javnost.
V Zbirnem centru Spodnji Stari Grad se ob izdelavi poročila o
vplivih na okolje izvedejo natančni izračuni emisij hrupa zaradi
obratovanja centra (transport, predelava gradbenih odpadkov)
in natančno določijo potrebni omilitveni ukrepi.
(6) V Zbirnem centru Spodnji Stari Grad se odlagališča
materiala ob betonarnah umestijo tako, da predstavljajo dodatno protihrupno zaščito objektov, izpostavljenih proti najhrupnejšim delom betonarn.
(7) Območje državnega prostorskega načrta je opredeljeno kot območje III. stopnje varstva pred hrupom (vodne
površine, posamezna območja razpršene poselitve, območja
neposredno ob naseljih, ki se bodo uporabljala tudi za rekreacijo) ter kot območje IV. stopnje varstva pred hrupom (kmetijske
in gozdne površine, območje hidroenergetske infrastrukture ter
površine gramoznic, vključno z območjem Raceland in poligonom varne vožnje), kar predstavlja večji del območja državnega prostorskega načrta. Na območju državnega prostorskega
načrta se skladno z obstoječo in predvideno namensko rabo
ne nahajajo naselja.
64. člen
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)
(1) Obravnavano območje se glede na namensko in dejansko rabo prostora uvršča v II. stopnjo varstva pred sevanjem, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je zaradi sevanja bolj
moteč. Območje kablovoda meji na I. območje stopnje varstva
pred sevanjem, to je stanovanjsko območje. Pri umeščanju
objektov, ki so viri elektromagnetnega sevanja, je treba upoštevati minimalne potrebne odmike od objektov z varovanimi
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prostori; predpisani varovalni pas za podzemni kabelski sistem
nazivne napetosti 110 kV je 3 m, za napetost 20 kV pa 1 m na
vsako stran od osi kabelskega voda.
(2) Vsi objekti in naprave, ki predstavljajo vire elektromagnetnih sevanj, morajo biti načrtovani in izvedeni tako, da bodo
vplivi na okolje čim manjši.
65. člen
(varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem)
(1) Za razsvetljavo med obratovanjem načrtovanih objektov in ureditev se smejo uporabiti le svetilke, katerih delež
svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0 %. Namestitev
svetilk naj se čim bolj omeji, po polnoči naj se moč osvetljevanja zmanjša, reklamna in okrasna osvetlitev naj se prepovesta,
objekti naj imajo svetila opremljena s senzorji oziroma s funkcijo samodejnega vklopa in izklopa. Upravljavec razsvetljave
zagotavlja, da je ta podnevi od jutra do večera ugasnjena,
razen v zelo slabih vremenskih razmerah (npr. v gosti megli,
močnem dežju ali sneženju).
(2) Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakršne
koli vrste ali oblike, mirujočih ali premikajočih se, če so usmerjeni proti nebu ali površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu.
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(7) Pri uporabi objektov na območjih za rekreacijo Raceland in gramoznice Stari Grad se upošteva, da bo poplavna
varnost zagotovljena šele po zgraditvi hidroelektrarne.
(8) Ureditve športno-rekreacijskega območja v Krškem,
poligona varne vožnje v Racelandu, Zbirnega centra Spodnji
Stari Grad in čistilne naprave Brežice – zahod se izvedejo
usklajeno z gradnjo hidroelektrarne in protipoplavnimi ukrepi, s
katerimi bo zagotovljena poplavna varnost območij, na katerih
so te ureditve načrtovane.
(9) Ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti zunaj vplivnega območja hidroelektrarne, na vodotokih Žlapovec, Močnik
in Potočnica ter na območju Krške vasi in Velikih Malenc se
izvedejo sočasno z ureditvijo, potrebno za obratovanje hidroelektrarne.
(10) Do gradnje obvoznice industrijske cone Žadovinek se
na mestu križanja z dostopno potjo do stebra SM 219 daljnovoda 400 kV Beričevo–Krško lahko izvede dostop do tega stebra.
Med gradnjo in po njej pa se dostop omogoči neposredno s te
obvoznice.
IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
67. člen

VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

(monitoring)

66. člen

(1) Investitorji zagotovijo celostne načrte monitoringa pred
in med gradnjo ter med obratovanjem za ureditve, načrtovane s
tem državnim prostorskim načrtom, kakor je določeno v okoljskem poročilu ter bo določeno v poročilu o vplivih na okolje in
programu okoljskega monitoringa.
(2) Pri določitvi monitoringa se smiselno upoštevajo točke
že izvedenih meritev ničelnega stanja. V delih, kjer je to mogoče,
se monitoring prilagodi in uskladi z drugimi obstoječimi državnimi
in lokalnimi spremljanji stanj kakovosti okolja. Pri fizičnih meritvah stanja sestavin okolja (tla, površinske vode, količina in kakovost podzemne vode, zrak, hrup, živali in rastline) se zagotovi
vsaj tolikšno število točk nadzora, da se pridobi utemeljena informacija o stanju posamezne sestavine okolja. Točke spremljanja
stanja morajo omogočati kontinuirano pridobivanje podatkov.
Monitoring se izvede v skladu s predpisi, ki urejajo področje prvih
meritev in obratovalnih monitoringov hrupa ter pogoje za njihovo
izvajanje, in v skladu z usmeritvami iz poročila o vplivih na okolje.
Ugotovitve monitoringa so javne. Investitorji morajo poskrbeti
za dostopnost podatkov, predvsem Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije zaradi možnega dviga podzemne vode na
neizkopane arheološke ostaline v tleh.
(3) Pred odlaganjem sedimentov na odlagališča se redno
izvajajo tudi meritve njihove onesnaženosti.
(4) Dodatni ustrezni in zaščitni ukrepi, ki jih investitorji
morajo izvesti na podlagi rezultatov monitoringa, so:
– dodatne tehnične in prostorske rešitve,
– dodatna zasaditev in ukrepi za preprečevanje erozije,
– sanacija poškodovanih območij, naprav ali drugih prostorskih sestavin,
– sanacija objektov, za katere bo glede na rezultate monitoringa ugotovljeno poslabšanje stanja zaradi gradnje in obratovanja hidroelektrarne ter drugih ureditev, načrtovanih s tem
državnim prostorskim načrtom,
– sprememba rabe prostora,
– drugi ustrezni ukrepi.
(5) Investitorji zagotovijo nadzor nad izvajanjem posegov,
ki se izvajajo na podlagi določil tega državnega prostorskega
načrta.
(6) Zagotovi se redno spremljanje kakovosti podzemne
vode na celotnem vplivnem območju HE Brežice.
(7) Zagotovi se nadzor nad pravilnostjo izvedenih del na
melioracijskih sistemih, območjih trajnih nasadov ter nad začasnim deponiranjem in uporabo rodovitne prsti za izboljšanje
oziroma vzpostavitev novih kmetijskih zemljišč. Nadzor naj
izvaja usposobljen strokovnjak.

(etapnost izvedbe)
(1) Prostorske ureditve se izvajajo postopno na celotnem
območju gradnje, delitev na manjše, zaključene funkcionalne
celote je dopustna glede na izbrano tehnologijo gradnje in
skladno z dinamiko dajanja investicijskih pobud, če se izvajanje
posameznih ureditev med seboj uskladi. Najprej se pripravi
gradbišče objekta hidroelektrarne z ureditvijo dostopnih cest in
poti ter druge pripadajoče prometne, energetske, vodovodne
in druge komunalne infrastrukture. Dela se po tehničnih možnostih časovno uskladijo z zahtevami okoljskega poročila in
poročila o vplivih na okolje, ki bo izdelan ob pripravi projektne
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, upoštevajoč čim večje varovanje naravnega okolja in vegetacijsko
obdobje, ribji drst in druge živalske razvojne cikle.
(2) Pred dvigom vode v bazenu na obratovalno gladino
in začetkom obratovanja HE Brežice se zagotovijo dokončne
ureditve vseh objektov in naprav, potrebnih za njeno delovanje,
in vse ureditve, ki so potrebne zaradi vplivov, tudi sanacija odlagališč odpadkov na območju predvidene ureditve in ureditve
za zagotavljanje poplavne varnosti naselij na vplivnem območju
hidroelektrarne.
(3) Sprememba obratovalnega režima zajezitvenega
objekta v NEK oziroma dvig gladine vode v bazenu je dopusten
šele po tem, ko se v NEK izvedejo vse potrebne spremembe, ki
so pogoj za dvig vode v akumulaciji. Izvajanje posegov, objektov in ureditev na tem območju se prilagodi 18-mesečnemu
obratovalnemu ciklu, nekatera dela pa se izvedejo v času, ko
je NEK ustavljena.
(4) Zagotovi se časovno usklajen potek gradnje infrastrukturnih vodov, naprav in objektov.
(5) Splavnica se lahko izvede po končani gradnji hidroelektrarne, če pri tem ne bo moteno delovanje hidroelektrarne.
V primeru kasnejše izgradnje splavnice se ob gradnji hidroelektrarne na akumulacijski strani načrtovanega gorvodnega
vhoda v splavnico, ob smiselni uporabi predvidenega ukrepa
iz strokovne podlage »Ladijska splavnica ob HE Brežice« (Geateh, oktober 2009), izvede nasip akumulacijskega bazena
v ustrezni obliki, tako da bo kasneje omogočena izgradnja
celotnega osnovnega dela splavnice na suhi strani nasipa ob
pregradi hidroelektrarne.
(6) Zagotovi se ustrezna dinamika izvedbe nadomestnih
habitatov skladno s tretjo in četrto alinejo drugega odstavka
52. člena te uredbe.
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68. člen
(vzdrževanje)
(1) Investitorji načrtovanih ureditev v sklopu upravljanja
organizirajo vzdrževanje v skladu zahtevami za vzdrževanje,
tako da se ohranjai funkcionalnost teh ureditev.
(2) Objekti energetske ureditve, objekti vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju, spremljajoči in
pomožni objekti ter objekti vodne infrastrukture se vzdržujejo
skladno z določili koncesijskega akta.
(3) Z brežin in prodišč pritokov Save se odstranjujejo
plavje in naplavine, če povzročajo spremembo režima rečnega
toka in posledično erozijo, poplavno ogroženost in preusmeritev rečenega toka.
(4) Ob brežinah akumulacijskega bazena, pritokov in drenažnih kanalov se redno vzdržuje obrežna zarast. Na brežinah
nad zgornjo obratovalno gladino oziroma srednjo visoko vodo
se ohrani zasaditev gibkega grmovnega rastja in dreves.
(5) Obrežno zavarovanje iz skal se vzdržuje le pri morebitnih poškodbah po visokih vodah.
(6) Visokovodni nasipi se redno vzdržujejo. Dopušča se
zaraščanje brežin nasipov, vendar ne sme zmanjšati njihove
trdnosti in namembnosti.
(7) Zagotovi se vzdrževanje drenažnih kanalov, tako da
se zagotovi njihova funkcionalnost.
(8) Nadomestni habitati, splavi in druge ureditve za gnezdenje ptic ter plitvine v bazenu se redno vzdržujejo, tako da
se ohranja ugodno stanje vrst. Spremembe glede vzdrževanja
teh ureditev so dopustne na podlagi rezultatov monitoringov
ob predhodni uskladitvi s pristojno službo za varstvo narave.
(9) Vzdrževalna dela se opredelijo s projektom obratovanja in vzdrževanja oziroma navodili za vzdrževanje, ki se
ločeno pripravijo za vsako posamezno ureditev.
69. člen
(organizacija gradbišča)
(1) Ob izdelavi projektne dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja se izdela načrt gradbišča, vključno s
transportnimi potmi med gradnjo in morebitnimi lokacijami odlagališča, ki jih ni mogoče urediti na območju državnega prostorskega načrta. Trase transportnih poti in lokacije za odlagališča
se izberejo tako, da so čim manj prizadeti bivalno in naravno
okolje ter obstoječe ureditve.
(2) Gradbišče jezovne zgradbe se uredi na levem bregu
na platoju, nasutem nad gladino visoke vode, ki se po gradnji
delno vključi v nasipe bazena in delno odstrani. Gradbiščni
plato se opremi z vso potrebno gradbiščno infrastrukturo. Za
potrebe gradbišča se izvedeta 20kV-priključek na transformatorsko postajo Jutranjka in priključek na vodovod. Oba se ohranita kot stalna priključka elektrarne in centra za obiskovalce
hidroelektrarne s poslovnimi prostori koncesionarja.
(3) Zaradi zgraditve obtočnega kanala okrog gradbišča se
prestavi del obstoječega 20kV-daljnovod razdelilna transformatorska postaja Brežice–Cerklje.
(4) Dostop do gradbišča jezovne zgradbe se zagotovi po
javnih poteh, po posebej urejenih začasnih poteh in po novo
načrtovani dostopni cesti do jezovne zgradbe, ki poveže tudi
Dobovsko in Prešernovo cesto.
(5) Na desnem bregu se uredi osnovni dostop do gradbišč bazena po cesti Čatež–Krška vas, Krška vas–Drnovo in
Mrtvice–Žadovinek ter po poljskih poteh proti Savi. Dostop
se izvede tudi skozi Žadovinek proti jezu NEK, po cestah na
območju Leskoškega potoka in stadiona ter po novonačrtovani
začasni dostopni cesti mimo Krške vasi do podvoza pod avtocesto z začasnim priključkom na cesto Krška vas–Drnovo. Pri
novozgrajenem priključku na avtocesto na območju državnega
prostorskega načrta za letališče Cerklje se izvedeta tudi izvoz
in priključek na avtocesto za smer Ljubljana in/ali Obrežju.
O načinu priključitve gradbiščnega prometa na avtocesto se
dogovorijo investitorji.
(6) Na levem bregu se uredi dostop do gradbišč tako:
v zgornjem delu bazena nad jezom NEK s ceste iz Krškega
proti NEK in čez nasip NEK v naselju gorvodno od NEK, v
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osrednjem delu bazena s prestavljene ceste ob Savi mimo
gramoznice Spodnji Stari Grad, v spodnjem delu bazena pa
po obstoječih gozdnih cestah in poljskih poteh.
(7) Glede na potrebe gradnje se lahko načrtujejo tudi druge, nove gradbiščne poti, s katerimi se bo prevoz med gradnjo
čim bolj izognil naseljem; te poti se po končani gradnji lahko
rekultivirajo.
(8) Dostopne poti do gradbišč se v okviru projektiranja
gradbiščnih ureditev lahko izboljšajo v dogovoru z lokalno
skupnostjo.
(9) S fazno gradnjo se zagotovi čim večja izravnava zemeljskega oziroma gradbenega materiala na območju državnega prostorskega načrta. Vgradni izkopani material se uporabi
za gradnjo nasipov in druge ureditve na tem območju. Del
presežkov nenosilnega materiala se lahko odloži na za to predvidenih odlagališčih, opredeljenih v občinskih prostorskih aktih.
Inertni material, ki nastane zaradi rušitve objektov, se odloži v
skladu s predpisi, ki urejajo predelavo in odlaganje odpadkov.
(10) Gradnja objektov jezovne zgradbe se izvede v eni
gradbeni jami, pred njeno izvedbo se izvede obtočni kanal.
Vzdolžni zaščitni nasipi gradbene jame se lahko izvedejo sočasno z izkopi obtočnega kanala, glavni del prečnih nasipov pa
šele s postopnim oblikovanjem/urejanjem obtočnega kanala in
preusmerjanjem Save.
(11) Pri izdelavi projektne dokumentacije se na območju akumulacijskega bazena opredelijo razpoložljive količine
prodnega in drugega materiala ter predlaga ravnanje z njim, z
določitvijo količin in časovne dinamike.
(12) Na območju obtočnega kanala okrog gradbene jame
jezovne zgradbe se prestavi obstoječi 20kV-daljnovod razdelilna transformatorska postaja Brežice–Cerklje v dolžini približno
600 m.
(13) Gradbišča posameznih prostorskih ureditev se zavarujejo z zaščitno ograjo višine 2,20 m, tako da se zagotovita
varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč. Po končani gradnji
se ograja odstrani.
(14) Med gradnjo naj se gradbišča ponoči ne osvetljujejo,
razen v izjemnih primerih, ko naj se uporabijo izključno svetilke,
katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0 %.
Svetila za varovanje naj bodo opremljena s senzorji oziroma s
funkcijo samodejnega vklopa in izklopa.
(15) Zagotovi se takšna organizacija gradbišča, da se
preprečuje vsakršno onesnaževanje vode, ki bi nastalo zaradi
prevoza, skladiščenja in uporabe tekočega goriva in drugih
nevarnih snovi. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriva,
olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred
možnostjo izliva v tla in vodotoke.
(16) Skladišča vnetljivih snovi se uredijo v tipskem zabojniku, opremljenem z lovilno posodo, nameščenem ob gradbiščni ograji in obdanem z varnostno ograjo.
(17) Manjša odlagališča polizdelkov se uredijo na deloviščih ob mestih vgrajevanja, delno pa v priročnem skladišču
na glavnem gradbišču. Morebitno odlaganje polizdelkov zunaj
meja delovišč izvajalec se uskladi s projektantom, izvajalcem
nadzora in lokalno skupnostjo.
(18) Med gradnjo se ne posega v gozdove, na katerih
ureditev s to uredbo ni predvidena.
(19) Sečnja drevja se opravi postopno, zunaj gnezdilne
sezone ptic. Druga, hrupnejša dela se ne opravljajo med gnezdenjem ptic, to je od začetka aprila do konca junija.
(20) Obseg površin, na katerih bo izveden golosek, se kar
najbolj zmanjša, površine za potrebe gradbišča, ki ne vključujejo trase ceste, pa se uredijo zunaj gozda.
(21) Štori in odvečen odkopni material, ki bi nastal pri
gradnji, se ne odlagajo v gozd, ampak le na urejena odlagališča
odpadnega gradbenega materiala oziroma se vkopljejo v zasip. Gradbeni materiali ali odpadki se ne odlagajo na najboljša
kmetijska zemljišča ter varovana območja narave in kulturne
dediščine.
(22) Pred začetkom izvajanja zemeljskih del se ob nadzoru biologa določijo površine, na katerih rastejo tujerodne invazivne vrste. Pri odkrivanju zgornjega sloja tal s teh površin je
treba rodovitni del tal v debelini 40 cm odriniti in odložiti ločeno
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od zemljine s preostalih površin ter ga dokončno odložiti v globino akumulacije, tako da ga bo zalila voda in bosta preprečena
nadaljnji razvoj tujerodnih invazivnih vrst steblik in njihovo širjenje v novooblikovane obvodne prostore, bazen in vodotoke.
Vse delovne stroje in obleke delavcev je treba po koncu teh
del temeljito oprati. Po končani gradnji je treba z rednim vzdrževanje (košnjo in odstranjevanjem rastlin) preprečiti širjenje
invazivnih vrst rastlin. Gradbena mehanizacija naj se prevaža
in gradbeni material dovaža čim več po obstoječi infrastrukturi.
Dodatne dovozne ceste do gradbišča, odlagališča gradbenega
materiala, parkirišča in obračališča za tovorna vozila se predvidijo zunaj območij naravovarstveno pomembnejših habitatnih
tipov in mestnega jedra Brežic.
(23) Poleg obveznosti, navedenih v predhodnih členih te
uredbe, morajo investitorji in izvajalci med gradnjo tudi:
– organizirati gradbišče tako, da gradbiščne baze ne bodo
umeščene v neposredni bližini naselij, na območjih naravne in
kulturne dediščine ter na drugih varovanih območjih; k elaboratu organizacije gradbišča pridobi investitor soglasje lokalne
skupnosti in potrebna druga soglasja pristojnih služb;
– zagotoviti posnetek stanja obstoječih cest in drugih
površin, po katerih bo potekal gradbiščni promet oziroma po
katerih se bodo izvajale preusmeritve prometa med gradnjo;
– glede na potrebe gradnje se lahko načrtujejo tudi nove
gradbiščne poti, s katerimi se bo prevoz med gradnjo čim bolj
izognil naseljem. Te poti se po končani gradnji lahko rekultivirajo;
– zagotoviti ustrezno odvijanje motornega in pešaškega
prometa po obstoječem omrežju cest in poti, tako da se prometna varnost ne bo zmanjšala;
– zagotoviti ukrepe na obstoječem cestnem omrežju v
takšnem obsegu, da se prometna varnost zaradi gradnje ne bo
poslabšala; zagotoviti dostope, ki so bili zaradi gradbenih posegov prekinjeni; urediti tudi dostope, ki nadomeščajo prekinjene
obstoječe poti in v tej uredbi niso določeni, bodo pa utemeljeno
zahtevani v postopku pridobitve dovoljenja za gradnjo;
– zagotoviti funkcionalnost intervencijskih dostopnih poti
za potrebe NEK;
– zagotoviti, da dostopne poti ne bodo prečkale objektov
in območij kulturne dediščine;
– zagotoviti, da se odlagališča presežkov gradbenega
materiala, gradbiščni objekti, skladišča materiala in druge ureditve v sklopu gradbišča umestijo samo na območjih državnega
prostorskega načrta in na predhodno arheološko pregledanih
območjih, ne pa na objektih ali območjih kulturne dediščine;
– zagotoviti, da se infrastruktura ne prestavlja na območja
kulturne dediščine in da se križanja infrastrukture izvedejo tako,
da te dediščine ne prizadenejo;
– sproti rekultivirati območja posegov;
– pred začetkom del ustrezno urediti vse ceste za morebitni obvoz ali promet med gradnjo, po končani gradnji pa
odpraviti vse poškodbe na teh cestah;
– ustrezno zaščititi infrastrukturne objekte, naprave in
druge objekte, tako da se zagotovi nemotena oskrba po vseh
obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah, po končani gradnji pa odpraviti poškodbe na njih;
– med gradnjo zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe
za preprečitev čezmernega onesnaženja tal, vode in zraka ob
transportu, skladiščenju in uporabi škodljivih snovi, ob nezgodah pa zagotoviti takojšnje ukrepanje ustrezno usposobljenih
delavcev.
70. člen
(dodatne obveznosti)
Poleg obveznosti, navedenih v prejšnjih členih te uredbe,
morajo investitorji in upravljavci:
– izvajati monitoring v skladu s 67. členom te uredbe;
– opravljati redna vzdrževalna dela v skladu z 68. členom
te uredbe;
– pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja odpraviti poškodbe na infrastrukturnih objektih, napravah in drugih objektih,
nastale zaradi gradnje in obratovanja HE Brežice ter drugih
prostorskih ureditev iz tega državnega prostorskega načrta;
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– pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja z lokalnimi skupnostmi uskladiti popis obstoječih lokalnih cest in javnih poti ter
druge infrastrukture, ki bo tangirana zaradi gradnje;
– pred začetkom gradnje urediti in protiprašno zaščititi vse
lokalne ceste in javne poti, ki bodo služile za obvoz in prevoz
med gradnjo;
– pred začetkom gradnje evidentirati stanje obstoječih
objektov in infrastrukture, ki bodo tangirani zaradi gradnje;
– zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov, naprav in območij ter okolice objektov, začasno pridobljena
zemljišča pa po končani gradnji povrniti v prvotno rabo ter
revitalizirati kmetijska zemljišča ob udeležbi kmetijskih strokovnjakov in lastnikov nepremičnin;
– izvesti meritve kmetijskih zemljišč, na katera se posega,
in meritve v obliki digitalnega grafičnega sloja (format shp)
dostaviti na upravno enoto, kjer si bodo lastniki uredili novo
stanje GERK-ov;
– takoj po neurjih in odtoku visokih voda izvesti ogled
retenzijskih površin in odpraviti vse naplavine, na zemljiščih pa
vzpostaviti v prvotno stanje;
– če se pri izvajanju del opazi neznana infrastrukturna
naprava, takoj ustaviti dela in o tem obvestiti pristojnega upravljavca tega omrežja;
– se pred začetkom gradnje z lokalno skupnostjo dogovoriti o načinu in pogojih odlaganja odvečnega materiala;
– najmanj deset dni pred začetkom gradbenih del na
območjih topolovih nasadov obvestiti upravljavca o začetku
teh del;
– med nadaljnjim projektiranjem se v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja dodatno preverijo
protipoplavne ureditve na širšem območju Krške vasi in Velikih
Malenc ter se optimizirajo z upoštevanjem noveliranih hidroloških izhodišč in načrtovanih ureditev vodne infrastrukture Save
in pritokov od HE Brežice do meje z Republiko Hrvaško, ki so
potrebne za zagotavljanje poplavne varnosti poseljenih območij
celotnega širšega območju Brežic.
X. NADZOR
71. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Ministrstvo za
infrastrukturo in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za
promet, energetiko in prostor.
XI. DOPUSTNA ODSTOPANJA
72. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Pri uresničevanju državnega prostorskega načrta so
dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev, določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem
podrobnejšem preučevanju tehnoloških (hidroenergetskih), vodnogospodarskih, prometnih, inženirsko-geoloških, hidroloških,
geomehanskih, seizmičnih in drugih razmer pridobijo tehnične
rešitve, ki so primernejše s tehnološkega (hidroenergetskega),
vodnogospodarskega, oblikovalskega, prometnotehničnega,
ekonomsko-finančnega ali okoljevarstvenih vidikov.
(2) Odstopanja od funkcionalnih in tehničnih rešitev iz
prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati načrtovanega videza
območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih razmer na
območju državnega prostorskega načrta oziroma na sosednjih
območjih ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi. Z
odstopanji morajo soglašati organi in organizacije, v delovno
področje katerih spadajo. Pred izvedbo posamezne ureditve
investitor seznani z odstopanji lokalno skupnost, če so zanjo
pomembna.
(3) Za dopustna odstopanja po tej uredbi se lahko štejejo tudi druga križanja objektov gospodarske infrastrukture na
območju državnega prostorskega načrta, ki niso določena s to
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uredbo, če niso v nasprotju z njo. K vsaki drugačni rešitvi križanja
novih objektov gospodarske javne infrastrukture na območju
državnega prostorskega načrta morajo investitorji takih objektov
predhodno pridobiti soglasje investitorjev ureditev, načrtovanih
s tem državnim prostorskim načrtom, če te še niso izvedene,
oziroma upravljavcev teh ureditev, če so že v uporabi.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
73. člen
(izvajanje dejavnosti do izvedbe prostorskih ureditev)
Do izvedbe posameznih etap iz 66. člena te uredbe je na
območju državnega prostorskega načrta iz 4. člena te uredbe
dopustno izvajanje kmetijskih in gozdarskih dejavnosti na obstoječih kmetijskih in gozdnih zemljiščih, dopustna pa so tudi
redna vzdrževalna dela na vodotokih ter gradnja in vzdrževanje
objektov na stavbnih zemljiščih, razen na objektih, ki so predvideni za rušitev.
74. člen
(državni in občinski prostorski akti)
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe se za območje iz 4. člena
te uredbe šteje, da prenehajo veljati naslednji državni prostorski akti:
a) Uredba o državnem prostorskem načrtu za Letališče
Cerklje ob Krki (Uradni list RS, št. 73/08) za prestavitev iztoka
iz čistilne naprave Krška vas, v dolžini približno 215 m od iztoka
v Savo v km 738, na parcelah oziroma delih parcel v katastrskih
občinah:
– k. o. Krška vas: 1759/2, 1759/3, 1759/4, 1759/23,
1759/24, 1761/6, 1765, 3473/7, 3475/12, 3498 in 4328;
b) Uredba o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod
2 × 400 kV Beričevo–Krško (Uradni list RS, št. 5/06) na območju za ureditev dostopa do stojnega mesta stebra daljnovoda,
SM 216 (po projektu PGD je to SM 219).
– k. o. Leskovec: 1011/1, 1044/1, 1045/1, 1045/9.
(2) Z dnem uveljavitve te uredbe se za območje iz 4. člena
te uredbe šteje, da ostanejo v veljavi naslednji državni prostorski akti:
a) Uredba o državnem lokacijskem načrtu za hidroelektrarno Krško (Uradni list RS, št. 103/06);
b) Uredba o državnem prostorskem načrtu za odlagališče
nizko in srednje radioaktivnih odpadkov na lokaciji Vrbina v
občini Krško (Uradni list RS, št. 114/09);
c) Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku
Krška vas – Obrežje (Uradni list RS, št. 34/01, 23/02);
d) Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku
Smednik – Krška vas (Uradni list RS, št. 115/02, 108/03).
(3) Z dnem uveljavitve te uredbe se za območje iz 4. člena
te uredbe šteje, da so spremenjeni oziroma dopolnjeni naslednji občinski prostorski akti:
a) Občina Brežice:
– Dolgoročni in srednjeročni plan Občine Brežice za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 41/87 in 8/88, ter Uradni list
RS, št. 13/91, 37/94, 29/96, 77/97, 79/97, 47/98, 61/98, 10/99,
59/00, 27/01, 50/01, 4/02, 55/02, 110/02, 42/03, 58/03, 99/04,
104/04, 123/04, 59/08, 78/08, 39/09 in 104/09),
– Odlok o usklajenosti prostorskih izvedbenih in drugih
prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Brežice z dopolnitvami (Uradni
list RS, št. 79/97, 45/99, 57/99, 59/00, 50/01, 33/02, 58/03,
55/06 in 8/10),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
občine Brežice (Uradni list RS, št. 103/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 77/09 in 8/10),
– Odlok o UN Mestno jedro Brežice (Uradni list RS,
št. 27/94, 74/97, 69/01, 4/02, 36/02, 82/04 in 118/05),
– Odlok o novelaciji Zazidalnega načrta Trnje (Uradni list
RS, št. 54/00, 4/02 in 69/10),
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– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za Center starejših občanov Občine Brežice (Uradni list RS,
št. 74/10),
– Odlok o ureditvenem načrtu ob Cesti svobode – jug v
Brežicah (Uradni list RS, št. 70/96, 121/04 in 95/07),
– Odlok o lokacijskem načrtu napajalni plinovod Krško–Brežice, Odsek občinska meja pri naselju Hrastje – MRP
Brežice center (Uradni list RS, št. 4/02).
b) Občina Krško:
– dolgoročni plan občine Krško – spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Krško za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 7/90,
in Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97,
59/97, 68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99, 97/01, 71/02, 90/02,
99/02, 116/02 in 79/04),
– družbeni plan občine Krško – spremembe in dopolnitve
prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine
Krško za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS,
št. 21/87 in 25/89, ter Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92,
13/94, 69/95, 11/97, 59/97, 68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99,
97/01, 71/02, 90/02, 99/02, 116/02 in 79/04),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Krško (Uradni list RS, št. 75/96, 73/00, 101/01, 15/05
in 25/06 – obvezna razlaga, 77/08 in 74/10),
– Odlok o ureditvenem načrtu Nuklearne elektrarne Krško
(Uradni list SRS, št. 48/87, in Uradni list RS, št. 59/97),
– Odlok o zazidalnem načrtu Gramoznica – Stari Grad
(SDL, št. 20/85, Uradni list RS, št. 30/04 in 21/08),
– Odlok o zazidalnem načrtu industrijska cona Žadovinek
(Skupščinski Dolenjski list, št. 12/85, Uradni list RS, št. 4/97,
73/00 in 38/06, 70/07, 24/08 in 47/10),
– Odlok o zazidalnem načrtu Žlapovec (Uradni list RS,
št. 15/93 in 109/04),
– Odlok o zazidalnem načrtu Spodnji Grič II (Uradni list
SRS, št. 9/87, ter Uradni list RS, št. 60/95, 69/95, 84/98, 62/05,
19/08, 8/09 in 74/10),
– Odlok o ureditvenem načrtu Staro mestno jedro Videm
(Uradni list RS, št. 16/02),
– Odlok o lokacijskem načrtu plinovod za Posavje in Dolenjsko skozi občino Krško (Uradni list SRS, št. 29/89),
– Odlok o lokacijskem načrtu Plinifikacija mesta Krško –
I. faza (Uradni list RS, št. 4/96),
– Odlok o lokacijskem načrtu Plinovod – primarna mestna
mreža v Krškem (Uradni list RS, št. 16/90),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih tovarne Videm
– Krško (Uradni list RS, št. 2/92 in 114/06),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih športni center
Grič I (Uradni list RS, št. 37/96),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih Industrijska
cona Vrbina (Uradni list RS, št. 7/01 in 102/07),
– Odlok o lokacijskem načrtu RTP 400/110 kV Krško z razpletom daljnovodov (Uradni list SRS, št. 31/87, 36/87 in 34/88),
– Odlok o lokacijskem načrtu Prečna povezava glavne
ceste G1/5 (prej M10/3) z regionalno cesto R 1/220 (prej R362)
kot preložitev obstoječe regionalne ceste skozi Krško – I. faza
– most (Uradni list RS, št. 84/98),
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Obrtna cona MDB – jug (Uradni list RS, št. 22/09).
75. člen
(veljavnost)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00729-12/2012
Ljubljana, dne 27. junija 2012
EVA 2012-2430-0116
Vlada Republike Slovenije
Karl Erjavec l.r.
Minister
Priloga

Uradni list Republike Slovenije
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Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe
o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev
za okoljsko primerno zasnovo izdelkov,
ki rabijo energijo

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN in 8/12) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o prenehanju veljavnosti Uredbe o vzpostavitvi
okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno
zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo
1. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno
zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo (Uradni list RS, št. 19/08).
2. člen
Ta uredba začne veljati 6. julija 2012.
Št. 00729-17/2012
Ljubljana, dne 27. junija 2012
EVA 2012-2430-0011
Vlada Republike Slovenije
Karl Erjavec l.r.
Minister

2114.

Uredba o navajanju porabe energije
in drugih virov z energijskimi nalepkami
in standardiziranimi podatki za proizvode,
povezane z energijo

Na podlagi desetega odstavka 68.f člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo,
70/08, 22/10, 37/11 – odl. US in 10/12) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o navajanju porabe energije in drugih virov
z energijskimi nalepkami in standardiziranimi
podatki za proizvode, povezane z energijo
1. člen
(vsebina in področje uporabe)
(1) Ta uredba določa način informiranja končnega uporabnika z energijskimi nalepkami in podatki o proizvodu, ki
se nanašajo na porabo energije in drugih bistvenih virov med
uporabo, in dodatnimi podatki v zvezi s proizvodi, povezanimi z
energijo, kar omogoča izbiro energijsko učinkovitejših proizvodov, v skladu z Direktivo 2010/30/EU Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 19. maja 2010 o navajanju porabe energije in
drugih virov izdelkov, povezanih z energijo, s pomočjo nalepk
in standardiziranih podatkov o izdelku (prenovitev) (UL L št. 153
z dne 18. 6. 2010, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva
2010/30/EU).
(2) Ta uredba se uporablja za proizvode, povezane z
energijo, ki med uporabo neposredno ali posredno vplivajo na
porabo energije in na druge bistvene vire.
(3) Ta uredba se ne uporablja za rabljene proizvode, potniška ali tovorna prevozna sredstva ter ne velja za opozorilne
ali druge tablice, ki so pritrjene na proizvode zaradi varnosti.
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2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. proizvod, povezan z energijo (v nadaljnjem besedilu:
proizvod), pomeni vsak proizvod, ki med uporabo vpliva na
porabo energije ter je dan na trg oziroma v uporabo, vključno
z deli, namenjenimi vgradnji v proizvode, ki so dani na trg
oziroma v uporabo kot posamezni deli, namenjeni končnim
uporabnikom, in za katere se lahko naredi samostojna ocena
okoljske učinkovitosti;
2. dati na trg pomeni prvič ponuditi proizvod na trgu
Evropske unije z namenom distribucije ali uporabe v Evropski
uniji, za plačilo ali brezplačno, ne glede na vrsto prodaje oziroma prodajno tehniko;
3. dati v uporabo pomeni prvo uporabo proizvoda za predviden namen s strani končnega uporabnika v Evropski uniji;
4. delegirane uredbe so uredbe Komisije Evropske unije,
ki določajo vsebino energijske nalepke in standardiziranih podatkov za posamezno skupino proizvodov;
5. distributer je vsaka pravna oseba, samostojni podjetnik
posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost
v dobavni verigi, ki ni proizvajalec ali uvoznik in ki omogoči
dostopnost proizvoda na trgu ali v uporabi;
6. dobavitelj je proizvajalec, njegov pooblaščeni zastopnik
v Evropski uniji ali uvoznik, ki daje proizvode na trg ali v uporabo v Evropski uniji;
7. dodatni podatki so drugi podatki o učinkovitosti in lastnostih proizvoda v zvezi z njegovo porabo energije ali drugih
bistvenih virov, ki na podlagi izmerljivih podatkov pomagajo
oceniti njegovo porabo energije ali drugih bistvenih virov;
8. drugi bistveni viri so voda, kemikalije ali druga snov, ki
jo proizvod porabi pri normalnem delovanju;
9. končni uporabnik je uporabnik proizvoda, ki le-tega
uporablja za svoje lastne potrebe ali za opravljanje poklicne ali
pridobitne dejavnosti;
10. nedovoljena raba nalepke pomeni rabo nalepke, s
katero se označuje energijski razred, v katerega se proizvod
uvršča, ki je v nasprotju s to uredbo ali delegirano uredbo Komisije Evropske unije za proizvod;
11. neposredni vpliv pomeni vpliv proizvodov, ki med
uporabo porabljajo energijo;
12. podatkovna kartica proizvoda je standardna preglednica podatkov v zvezi s proizvodom;
13. posredni vpliv pomeni vpliv proizvodov, ki ne porabljajo energije, ampak prispevajo k varčevanju z energijo med
uporabo;
14. trgovec je prodajalec na drobno ali druga oseba, ki
končnemu uporabniku prodaja proizvode, jih oddaja v najem
ali daje na ogled.
3. člen
(zahteve v zvezi s podatki)
(1) Proizvodi, ki so dani na trg ali v uporabo, v najem ali
so dani na ogled neposredno ali posredno preko sredstev za
prodajo na daljavo, vključno z internetom, in so namenjeni
končnemu uporabniku, morajo biti opremljeni z energijsko nalepko (v nadaljnjem besedilu: nalepka) in podatkovno kartico
proizvoda. Na nalepki in podatkovni kartici proizvoda morajo
biti navedeni podatki, ki se nanašajo na porabo električne ali
drugih oblik energije, navedba drugih virov med uporabo proizvoda ter dodatni podatki v skladu z delegirano uredbo.
(2) Oglas za proizvode iz prejšnjega odstavka, pri katerem so objavljene informacije v zvezi z energijo ali ceno,
mora vključevati tudi podatek o razredu energijske učinkovitosti
proizvoda.
(3) Tehnični promocijski material o proizvodu, v katerem
so opisani specifični tehnični parametri proizvoda, kot so tehnični priročniki in prospekti v tiskani obliki ali na spletu, mora
končnim uporabnikom zagotoviti potrebne podatke o porabi
energije ali vključevati podatek o razredu energijske učinkovitosti proizvoda.
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(4) Podatki iz prvega odstavka tega člena se morajo zagotoviti tudi za že vgrajene ali nameščene proizvode, če tako
zahteva delegirana uredba.
4. člen
(odgovornost dobaviteljev in distributerjev)
(1) Dobavitelj proizvoda:
a) izdela tehnično dokumentacijo, ki zadostuje za oceno
točnosti podatkov, ki jih vsebujeta nalepka in podatkovna kartica proizvoda;
b) odgovarja za točnost podatkov na nalepki in podatkovni
kartici proizvodov, ki jih dobavljajo.
(2) Dobavitelj ali distributer proizvoda:
a) zagotovi, da je proizvod, ki je dan na trg, v uporabo oziroma je dostopen na trgu, opremljen z nalepko in podatkovno
kartico proizvoda v skladu s to uredbo in delegirano uredbo;
b) posreduje elektronsko različico tehnične dokumentacije
na zahtevo nadzornega organa ali Komisije Evropske unije v
roku desetih delovnih dni po prejetju take zahteve;
c) trgovcem brezplačno in pravočasno zagotovi nalepke
in podatkovne kartice proizvoda;
č) vključi standardne podatke s podatkovne kartice proizvoda v prospekte o proizvodih ali kadar to ni mogoče, v drugo
gradivo, ki je priloženo proizvodu.
(3) Podatki na nalepki in podatkovni kartici so javni.
5. člen
(tehnična dokumentacija)
Tehnična dokumentacija mora vsebovati zlasti:
– splošen opis proizvoda;
– rezultate opravljenih projektnih izračunov;
– poročila o preskusih;
– sklice, ki omogočajo identifikacijo modelov, kadar se
uporabijo vrednosti za podobne modele.
6. člen
(odgovornost trgovcev)
Trgovci morajo proizvode, ki se prodajajo končnemu uporabniku, jasno, na viden in čitljiv način opremiti z nalepkami.
Podatki s podatkovne kartice proizvoda se vključijo v prospekt
o proizvodu ali drugo gradivo, ki je priloženo proizvodu, ko se
ta proda končnemu uporabniku.
7. člen
(prodaja na daljavo in druge oblike prodaje)
Če so proizvodi ponujeni v prodajo, najem ali nakup na
obroke po pošti, s kataloško prodajo, prek interneta, telefonske
prodaje ali na drug način, ko končni uporabnik pred nakupom
ne more videti proizvoda razstavljenega, mora biti končni uporabnik seznanjen s podatki o proizvodu, navedenimi na nalepki
proizvoda in podatkovni kartici, preden proizvod kupi.
8. člen
(prosti pretok)
(1) Proizvodov, ki izpolnjujejo zahteve te uredbe in delegirane uredbe, se ne sme prepovedati, omejevati ali ovirati
njihovega dajanja na trg ali v uporabo.
(2) Dokler se ne dokaže nasprotno, se šteje, da podatki
na nalepki in podatkovni kartici ustrezajo zahtevam te uredbe
in delegirani uredbi. Če obstaja dvom v točnost podatkov, navedenih na nalepki oziroma podatkovni kartici, lahko nadzorni
organ od dobavitelja zahteva, da zagotovi dokazila o točnosti
podatkov.
9. člen
(razveljavitev predpisov)
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati naslednji podzakonski predpisi:
– Pravilnik o energijskih nalepkah za določene vrste gospodinjskih aparatov (Uradni list RS, št. 104/01);
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– Pravilnik za energijsko označevanje električnih hladilnikov, zamrzovalnikov in njihovih kombinacij (Uradni list RS,
št. 104/01 in 64/04);
– Pravilnik za energijsko označevanje gospodinjskih pralnih strojev (Uradni list RS, št. 104/01 in 100/06);
– Pravilnik za energijsko označevanje gospodinjskih pomivalnih strojev (Uradni list RS, št. 104/01 in 100/06).
(2) Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati naslednja podzakonska predpisa, ki se uporabljata do 1. januarja
2013:
– Pravilnik o energijskem označevanju gospodinjskih klimatskih naprav (Uradni list RS, št. 5/04);
– Seznam standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo
o skladnosti klimatske naprave s Pravilnikom o energijskem
označevanju gospodinjskih klimatskih naprav (Uradni list RS,
št. 60/05).
(3) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Pravilnik
za energijsko označevanje gospodinjskih električnih sušilnih
strojev (Uradni list RS, št. 104/01, 4/02 – popr. in 100/06), ki se
uporablja do 28. maja 2013.
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati 6. julija 2012.
Št. 00729-16/2012
Ljubljana, dne 27. junija 2012
EVA 2012-2430-0012
Vlada Republike Slovenije
Karl Erjavec l.r.
Minister

2115.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja
prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave
državnega prostorskega načrta za prenosni
plinovod M3/1 Kalce–Vodice

Na podlagi prvega odstavka 81. člena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP)
ter prvega in drugega odstavka 23. člena Zakona o umeščanju
prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list
RS, št. 80/10 in 106/10 – popr.) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja
prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave
državnega prostorskega načrta za prenosni
plinovod M3/1 Kalce–Vodice
1. člen
V Uredbi o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M3/1 Kalce–Vodice (Uradni
list RS, št. 8/11) se v prvem odstavku 4. člena v:
– prvi alineji črta besedilo »911/11, 911/12,«,
– drugi alineji črta besedilo »120/10,«,
– tretji alineji črta besedilo »867/2, 867/3, 878/1«, besedilo
»879/3,« in besedilo »881, 882,«.
V drugem odstavku se v:
– prvi alineji črta besedilo »910/3, 911/1, 911/2,«, besedilo
»911/4, 911/10,«, besedilo »1181/1, 1181/7, 1181/8, 1181/9,«,
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besedilo »1192/1,«, besedilo »1264/2,«, besedilo »1307/2,« in
besedilo »1664/4,«,
– drugi alineji črta besedilo »105/4,«, besedilo »109/3,«,
besedilo »112/1,«, besedilo »120/11, 120/12, 124/26, 131/1,
132/1, 137/3, 153/7, 153/18,«, besedilo »1210, 1215, 1216/1,
1218/2, 1222/1, 1222/2, 1223/1,« in
– tretji alineji črta besedilo »730/1, 730/4, 730/5, 730/7,
730/8,«, besedilo »860/3,«, besedilo »864/4, 864/7, 864/8,«,
besedilo »866/1, 867/1,«, besedilo »877/4,« in besedilo
»1023,«.
2. člen
Pred besedilom 5. člena se doda oznaka »(1)« in se črta
druga alineja.
Za prvim odstavkom se doda novi drugi odstavek, ki se
glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek je na zavarovanem
območju mogoče zgraditi priključke na obstoječo gospodarsko
javno infrastrukturo in izboljšati komunalno in drugo infrastrukturo ter opraviti rekonstrukcije objektov, ki so nujno potrebne
za vzdrževanje objektov ter bivanje in delo prebivalcev na
zavarovanem območju.«.
3. člen
V 7. členu se besedilo »Direktoratu za prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor« nadomesti z besedilom »ministrstvu,
pristojnemu za prostor,«.
4. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00729-15/2012
Ljubljana, dne 27. junija 2012
EVA 2012-2430-0099
Vlada Republike Slovenije
Karl Erjavec l.r.
Minister

Uradni list Republike Slovenije

MINISTRSTVA
2116.

Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole

Na podlagi 36. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS,
št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo in 102/07, 107/10, 87/11
in 40/12 – ZUJF) minister za izobraževanje, znanost, kulturo in
šport izdaja

PRAVILNIK
o šolskem koledarju za osnovne šole
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) S tem pravilnikom se ureja šolski koledar za osnovne
šole ter osnovne šole in zavode za vzgojo in izobraževanje otrok
in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki izvajajo program
osnovne šole (v nadaljnjem besedilu: osnovne šole).
(2) S tem pravilnikom se ureja tudi razporeditev pouka,
pouka proste dneve in razporeditev ter trajanje šolskih počitnic za učence ter razporeditev letnega dopusta, strokovnega
izobraževanja ter nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja
strokovnih delavcev.
(3) S tem pravilnikom se določajo tudi roki za nacionalno
preverjanje znanja učencev, roki za predmetne izpite, popravne
izpite in ocenjevanje znanja za učence, ki se izobražujejo na
domu ter roki za obveščanje staršev o učnem uspehu in dosežkih učencev pri nacionalnem preverjanju znanja.
II. ŠOLSKO LETO
2. člen
(šolsko leto)
Šolsko leto se začne 1. septembra in konča 31. avgusta.
3. člen
(ocenjevalna obdobja)
Vzgojno-izobraževalno delo po obveznem predmetniku (v
nadaljnjem besedilu: pouk) osnovna šola izvaja v dveh ocenjevalnih obdobjih:
– prvo ocenjevalno obdobje traja od 1. septembra do 31. januarja,
– drugo ocenjevalno obdobje traja od 1. februarja do 24. junija, razen za učence 9. razreda, za katere traja do 15. junija.
4. člen
(trajanje pouka)
(1) Pouk traja pet dni v tednu, razen če minister, pristojen
za izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: minister), zaradi nadomeščanja dneva pouka v podrobnejših navodilih o šolskem
koledarju ne določi drugače.
(2) Pouk v šolskem letu za učence od 1. do 8. razreda traja
največ 38 tednov po pet dni v tednu, vendar ne manj kot skupno
189 dni, za učence 9. razreda pa največ 35 tednov po pet dni v
tednu, vendar ne manj kot skupno 174 dni.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko
pouk v posameznem tednu traja šest dni, če je tako določeno v
letnem delovnem načrtu šole.
5. člen
(urnik)
(1) Tedenski razpored ur pouka po predmetniku in tedenski
razpored drugega vzgojno-izobraževalnega dela se določi z
urnikom.
(2) Ura pouka traja praviloma 45 minut. Med urami pouka
imajo učenci najmanj pet minut odmora, najmanj enkrat dnevno
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pa praviloma 20 do 30 minut odmora. Če pouk posameznega
predmeta strnjeno traja več šolskih ur, šola samostojno razporedi
odmore v obsegu, ki je določen v tem odstavku. Ura podaljšanega
bivanja traja 50 minut, ura jutranjega varstva pa traja 60 minut.
Vzgojno-izobraževalno delo v podaljšanem bivanju in jutranjem
varstvu poteka strnjeno.
(3) Ura vzgojno-izobraževalnega dela po posebnem programu vzgoje in izobraževanja traja 60 minut. Vzgojno-izobraževalno
delo poteka strnjeno, v tem času učitelj načrtuje in izvaja vmesne
sprostitvene dejavnosti za učence.
(4) Pouk se ne sme začeti pred 7.30 uro.
6. člen
(proslave)
(1) Zadnji dan pouka pred dnevom samostojnosti in enotnosti, dnevom državnosti in pred slovenskim kulturnim praznikom,
šola organizira proslavo.
(2) Šola lahko organizira tudi druge proslave v skladu z
letnim delovnim načrtom.
III. POUKA PROSTI DNEVI
7. člen
(pouka prosti dnevi)
(1) Pouka prosti dnevi so:
– z zakonom določeni državni prazniki in drugi dela prosti
dnevi,
– šolske počitnice in nedelje,
– sobote, razen če ni z letnim delovnim načrtom šole oziroma navodili ministra zaradi nadomeščanja dneva pouka drugače
določeno.
(2) Za učence je pouka prost dan lahko tudi dan šole, ko šola
za učence organizira različne dejavnosti in aktivnosti, opredeljene
v letnem delovnem načrtu šole.
(3) Šola lahko v letnem delovnem načrtu določi, da se dva
dneva pouka v šolskem letu izvedeta v drugem terminu, kot ju za
pouk določa šolski koledar, ne more pa ju izvesti na dan, ko pouk
že poteka. Dneva ne smeta biti določena v istem tednu, razmik
med njima pa mora biti najmanj teden dni.
8. člen
(počitnice)
(1) Učenci imajo jesenske, novoletne, zimske, prvomajske
in poletne počitnice.
(2) Jesenske počitnice trajajo praviloma en teden v času
praznikov (31. oktobra, 1. novembra). Ti prazniki se vključujejo
v počitnice.
(3) Novoletne počitnice trajajo od 25. decembra do izteka
novoletnih praznikov.
(4) Zimske počitnice trajajo en teden in so razporejene v
dve časovni obdobji izmenično po območjih statističnih regij. Prvo
obdobje se začne tretji ponedeljek v februarju, drugo obdobje pa
naslednji ponedeljek.
(5) Učenci osnovnih šol z območja Gorenjske, Goriške,
Notranjsko-kraške, Obalno-kraške, Osrednjeslovenske in Zasavske statistične regije ter občin Jugovzhodne Slovenije: Ribnica,
Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel imajo zimske
počitnice v prvem obdobju v tistem šolskem letu, ki se začne z liho
letnico, kadar se šolsko leto začne s sodo letnico, pa v drugem
obdobju.
(6) Učenci osnovnih šol z območja Jugovzhodne Slovenije
(razen občin iz petega odstavka tega člena), Koroške, Podravske,
Pomurske, Savinjske in Spodnjeposavske statističnih regije imajo
zimske počitnice v prvem obdobju v tistem šolskem letu, ki se
začne s sodo letnico, kadar se šolsko leto začne z liho letnico, pa
v drugem obdobju.
(7) Prvomajske počitnice se začnejo 27. aprila in trajajo do
izteka prvomajskih praznikov.
(8) Poletne počitnice trajajo od konca pouka do 31. avgusta.
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(1) Za vsakega strokovnega delavca šola z letnim delovnim
načrtom načrtuje nadaljnje izobraževanje in usposabljanje med
jesenskimi ali zimskimi počitnicami najmanj dva dni, med poletnimi počitnicami pa najmanj tri dni.
(2) Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih
delavcev se lahko načrtuje namesto med jesenskimi ali zimskimi
počitnicami tudi na proste sobote.

14. člen
(razdelitev spričeval in obvestil)
(1) Ob zaključku pouka v šolskem letu šola učencem od
1. do 8. razreda, ki so uspešno zaključili razred, razdeli spričevala, učencem 9. razreda, ki so uspešno zaključili razred, pa razdeli
zaključna spričevala.
(2) Učencem, ki imajo pravico opravljati predmetne in popravne izpite, šola ob zaključku pouka izda obvestilo o zaključnih
ocenah ob koncu pouka v šolskem letu.
(3) Šola ob zaključku pouka v šolskem letu vsem učencem
razdeli tudi obvestilo o sodelovanju pri interesnih in drugih dejavnostih šole ter obvestila o sodelovanju pri neobveznem drugem
tujem jeziku.
(4) Učencem, ki se izobražujejo na domu in se njihovo
znanje ocenjuje v drugem roku, učencem, ki opravljajo popravne
ali predmetne izpite, in učencem, ki jim je bila po ugovoru ocena
izboljšana, se spričevala razdelijo najkasneje v treh dneh po
opravljenem izpitu oziroma po določitvi nove ocene.
(5) Učencem, ki jim ni bilo možno razdeliti spričeval ob
zaključku pouka, jih šola osebno vroči njim oziroma njihovim
staršem v času od zaključka pouka do 30. junija in od 16. do
20. avgusta tekočega šolskega leta.

V. NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

VIII. IZVAJANJE PRAVILNIKA

11. člen

15. člen
(podrobnejša navodila o šolskem koledarju)
Minister izda za vsako naslednje šolsko leto do konca junija
podrobnejša navodila o šolskem koledarju, do konca avgusta
pa podrobnejša navodila za izvedbo nacionalnega preverjanja
znanja. Navodila se objavijo na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

9. člen
(izraba letnega dopusta strokovnih delavcev)
Strokovni delavci izrabijo letni dopust med jesenskimi,
novoletnimi, zimskimi in prvomajskimi počitnicami, večino
dopusta pa med poletnimi počitnicami. V teh obdobjih se
lahko vključujejo tudi v programe nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja strokovnih delavcev v skladu z letnim delovnim
načrtom šole.
10. člen
(nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev)

(roki za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja)
(1) Nacionalno preverjanje znanja se izvede praviloma v
mesecu maju.
(2) Učenci, ki se izobražujejo na domu in odrasli opravljajo
nacionalno preverjanje znanja v roku iz prejšnjega odstavka
tega člena.
VI. PREDMETNI, POPRAVNI IZPITI IN OCENJEVANJE
ZNANJA ZA UČENCE, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU
12. člen
(roki za izpite)
(1) Učenci opravljajo predmetne in popravne izpite v desetih delovnih dneh po zaključku pouka in v desetih delovnih dneh
pred začetkom novega šolskega leta.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena učenci
9. razreda lahko opravljajo popravne izpite do konca naslednjega šolskega leta. Šola mora učencem omogočiti najmanj štiri
naknadne izpitne roke. Te roke šola določi sama.
(3) Učenci lahko opravljajo izpite iz predmetov, ki se izvajajo strnjeno in ne trajajo do konca pouka v šolskem letu (fleksibilni
predmetnik), v desetih delovnih dneh po zaključku pouka posameznega predmeta. Roke za izpite določi ravnatelj.
(4) Za učence, ki imajo popravni izpit, šola organizira dopolnilni pouk.
(5) Za učence, ki se izobražujejo na domu, poteka ocenjevanje znanja v prvem roku v času od zaključka prvomajskih počitnic do konca drugega ocenjevalnega obdobja, ter v drugem roku
v desetih delovnih dneh pred začetkom novega šolskega leta.
VII. OBVEŠČANJE O USPEHU UČENCEV TER O
DOSEŽKIH PRI NACIONALNEM PREVERJANJU ZNANJA
13. člen
(obvestila med šolskim letom)
(1) Obvestila o učnem uspehu učencev ob koncu prvega
ocenjevalnega obdobja se učencem razdelijo najkasneje v treh
dneh po zaključku prvega ocenjevalnega obdobja.
(2) Obvestila o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja se učencem 6. in 9. razreda razdelijo po preteku roka za
vpogled in poizvedbo.

16. člen
(odstopanja)
Šola lahko v soglasju z ministrstvom odstopi od posameznih določb tega pravilnika, kadar je to potrebno zaradi izrednih
okoliščin ali drugih utemeljenih razlogov.
17. člen
(način in rok za izpolnitev izobraževalnega programa)
Če osnovna šola zaradi ukrepov iz prejšnjega člena v času,
ki je določen za pouk, ne more izpolniti izobraževalnega programa, ga mora izpolniti na način in v roku, ki ga določi ministrstvo.
18. člen
(odrasli)
Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za
šole in organizacije za izobraževanje odraslih, ki izvajajo program osnovne šole za izobraževanje odraslih.
IX. PREHODNE IN KONČNI DOLOČBI
19. člen
(obvestila o sodelovanju pri neobveznem drugem
tujem jeziku)
Obvestila o sodelovanju pri neobveznem drugem tujem
jeziku šola učencem razdeli od šolskega leta 2013/14 dalje.
20. člen
(obvestilo o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja)
(1) Učencem 6. razreda se obvestila o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja v šolskem letu 2012/13 razdelijo po
preteku roka za vpogled in poizvedbo.
(2) Učencem 9. razreda se dosežki pri nacionalnem preverjanju znanja v šolskem letu 2012/13 vpišejo v zaključno
spričevalo.

Uradni list Republike Slovenije
21. člen
(naknadni rok za nacionalno preverjanje znanja)
Za učence 9. razreda, ki se zaradi bolezni ali drugih utemeljenih razlogov v mesecu maju ne morejo udeležiti nacionalnega preverjanja znanja, se v šolskem letu 2012/13 nacionalno
preverjanje znanja izvede v naknadnem roku, določenem v
navodilih ministra za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja.
22. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik
o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 63/06 in
45/10), uporablja pa se do 31. avgusta 2012.
23. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra
2012.
Št. 0070-58/2012
Ljubljana, dne 27. junija 2012
EVA 2012-3330-0060
dr. Žiga Turk l.r.
Minister
za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport

2117.

Pravilnik o šolskem koledarju v srednjih šolah

Na podlagi 34. člena Zakona o gimnazijah (Uradni list RS,
št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 67. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06)
minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport izdaja

PRAVILNIK
o šolskem koledarju v srednjih šolah
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik ureja trajanje in razporeditev organiziranega
izobraževalnega dela (v nadaljnjem besedilu: pouk), trajanje in
razporeditev šolskih počitnic, pouka proste dneve ter roke za
opravljanje izpitov in izdajo predpisanih listin.

Št.

5. člen
(letni delovni načrt)
Svet šole določi z letnim delovnim načrtom organizacijo,
razporeditev in načine izvedbe vseh oblik organiziranega izobraževalnega dela, ki jih določa izobraževalni program.
6. člen
(trajanje pouka)
Pouk traja pet dni v tednu, razen če minister s šolskim
koledarjem ne določi drugače.
Ura pouka traja 45 minut, ura praktičnega usposabljanja pri
delodajalcu pa 60 minut.
7. člen
(urnik)
Tedenski razpored pouka se določi z urnikom.
Pouk se začenja praviloma ob osmih zjutraj, razen če svet
šole v soglasju s svetom staršev in učiteljskim zborom odloči
drugače.
8. člen
(proslave)
Zadnji dan pouka pred dnevom samostojnosti in enotnosti,
dnevom državnosti in pred slovenskim kulturnim praznikom, šola
organizira proslavo.
Šola lahko organizira tudi druge proslave v skladu z letnim
delovnim načrtom.
9. člen
(odmori)
Med urami pouka imajo dijaki najmanj pet minut odmora, enkrat na dan pa praviloma 30 minut, vendar ne manj kot 20 minut.
III. POUKA PROSTI DNEVI

(šolsko leto in pouk)

(omejitve)
Če je z izobraževalnim programom določen tak obseg
izobraževanja, ki ga ni mogoče izvesti do 24. junija, se po tem
datumu lahko izvaja le praktično usposabljanje z delom pri
delodajalcu.

5257

4. člen
(ocenjevalna obdobja)
Pouk je v šolskem letu organiziran praviloma v dveh ocenjevalnih obdobjih.
Prvo ocenjevalno obdobje traja od 1. septembra do 15. januarja, drugo pa od 16. januarja do zaključka pouka.
Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko učiteljski zbor
oziroma programski učiteljski zbor v načrtu ocenjevanja predlaga
več ocenjevalnih obdobij in njihovo trajanje.
Če se dijaki praktično usposabljajo z delom pri delodajalcu
v strnjeni obliki najmanj štiri mesece, je to čas enega ocenjevalnega obdobja.

2. člen

3. člen

Stran

Praktično usposabljanje pri delodajalcu se lahko izvaja tudi
ob pouka prostih dnevih.
Organizirana priprava na splošno maturo, poklicno maturo
oziroma zaključni izpit za zaključne letnike traja od zaključka
pouka do roka, določenega s šolskim koledarjem iz 14. člena
tega pravilnika.

II. ŠOLSKO LETO IN TRAJANJE POUKA

Šolsko leto se prične 1. septembra in konča 31. avgusta
naslednjega koledarskega leta.
Pouk se začne 1. septembra in konča 24. junija.
Dijaki zaključnih letnikov končajo pouk v skladu s šolskim
koledarjem iz 14. člena tega pravilnika.

50 / 29. 6. 2012 /

šole,

10. člen
(pouka prosti dnevi)
Pouka prosti dnevi so:
– z zakonom določeni državni prazniki in dela prosti dnevi,
– šolske počitnice,
– en dan za sistematične zdravstvene preglede dijakov,
– en dan, določen z letnim delovnim načrtom šole – dan

– sobote, če ni s šolskim koledarjem določeno drugače,
in nedelje.
11. člen
(počitnice)
Dijaki srednjih šol v Republiki Sloveniji imajo: jesenske,
novoletne, zimske, prvomajske in poletne počitnice.

Stran
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Jesenske počitnice trajajo praviloma en teden v času praznikov (31. oktobra in 1. novembra). Ti prazniki se vključijo v
počitnice.
Novoletne počitnice trajajo od 25. decembra do izteka
novoletnih praznikov.
Zimske počitnice trajajo en teden in so razporejene v dve
časovni obdobji izmenično po območjih statističnih regij.
Prvo obdobje se začne tretji ponedeljek v februarju, drugo
obdobje pa naslednji ponedeljek.
Dijaki iz šol z območja Gorenjske, Goriške, Notranjsko-Kraške, Obalno-Kraške, Osrednjeslovenske in Zasavske statistične
regije ter del Jugovzhodne Slovenije (občina Kočevje) imajo
zimske počitnice v prvem obdobju v tistem šolskem letu, ki se
začne z liho letnico; kadar se šolsko leto prične s sodo letnico,
pa v drugem obdobju.
Dijaki iz šol z območja Jugovzhodne Slovenije (razen občine iz šestega odstavka tega člena), Koroške, Podravske, Pomurske, Savinjske in Spodnje Posavske statistične regije imajo
zimske počitnice v prvem obdobju v tistem šolskem letu, ki se
začne s sodo letnico; če se šolsko leto prične z liho letnico, pa
v drugem obdobju.
Prvomajske počitnice trajajo od 27. aprila do izteka prvomajskih praznikov.
Poletne počitnice trajajo od konca pouka do 31. avgusta
tekočega šolskega leta.
IV. ROKI ZA OPRAVLJANJE IZPITOV
12. člen
(izpitni roki)
Roke za opravljanje splošne mature in poklicne mature
določita na podlagi šolskega koledarja iz 14. člena Državna komisija za splošno maturo oziroma Državna komisija za poklicno
maturo, za zaključni izpit pa pristojni organ za zaključni izpit.
S šolskim koledarjem so določena obdobja opravljanja
izpitov v posameznih izpitnem roku, in sicer:
– spomladanskem (po koncu pouka),
– jesenskem (od 16. avgusta do 20. oktobra),
– zimskem (od 1. februarja do 1. marca).
Izpiti, s katerimi dijaki popravljajo oceno letnika, se lahko
opravljajo najprej po petih dneh po končanem pouku.
13. člen
(opravljanje izpitov)
Šola mora dijakom zagotoviti, da v šolskem letu lahko
opravljajo:
– sprejemne izpite v skladu z vpisnimi roki in postopki,
– predmetne izpite najmanj v dveh izpitnih rokih,
– dopolnilne izpite najmanj v dveh izpitnih rokih,
– popravne izpite v treh izpitnih rokih.
V. RAZDELITEV OBVESTIL IN SPRIČEVAL
14. člen
(obvestila in spričevala)
Obvestilo o uspehu v ocenjevalnem obdobju, razen zadnjem, se dijakom razdelijo najkasneje v treh delovnih dneh po
ocenjevalni konferenci.
Ne glede na prejšnji odstavek se obvestilo o uspehu v
ocenjevalnem obdobju razdeli ob koncu zadnjega ocenjevalnega obdobja dijakom, ki so bili ob koncu pouka neuspešni, in
dijakom, ki v skladu z izobraževalnim programom še niso opravili
praktičnega usposabljanja.
Spričevala oziroma obvestila o uspehu v letniku se dijakom
razdelijo najkasneje v treh delovnih dneh po končanem pouku.
Dijakom, ki v skladu z izobraževalnim programom opravljajo
praktično usposabljanje pri delodajalcu še po 24. juniju, se podeli
spričevala oziroma obvestila o uspehu v letniku najkasneje do
27. avgusta.

Uradni list Republike Slovenije
Spričevala o splošni oziroma poklicni maturi se dijakom
razdelijo v skladu s koledarjem opravljanja splošne oziroma
poklicne mature, spričevalo o zaključnem izpitu pa s koledarjem
opravljanja zaključnega izpita.
Spričevala o splošni maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu se lahko slovesno razdelijo v roku, ki ga določi
šola z letnim delovnim načrtom. Šola izda maturitetno spričevalo
na zahtevo maturanta tudi pred slovesno razdelitvijo.
VI. IZVAJANJE PRAVILNIKA
15. člen
(šolski koledar)
Minister, pristojen za šolstvo, najkasneje do 31. maja v tekočem šolskem letu izda šolski koledar za naslednje šolsko leto.
Šolski koledar se objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega
za izobraževanje.
16. člen
(izjeme)
Šola lahko v soglasju z ministrom odstopi od posameznih
določb tega pravilnika, kadar za to obstajajo utemeljeni razlogi,
če zagotovi ustrezno realizacijo izobraževalnega programa.
Šola lahko v letnem delovnem načrtu določi, da se dva
dneva pouka v šolskem letu izvedeta v drugem terminu, kot ju
za pouk določa šolski koledar, ne more pa ju izvesti na dan, ko
pouk že poteka. Dneva ne smeta biti določena v istem tednu,
razmik med njima pa mora biti najmanj en teden.
17. člen
(uporaba pravilnika)
Ta pravilnik se uporablja tudi za vse, ki se izobražujejo
izredno, za dijaške domove in zavode za izobraževanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami, za zasebne šole s koncesijo in druge zasebne šole, ki nimajo koncesije, izvajajo pa javno
veljavne izobraževalne programe.
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
18. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik
o šolskem koledarju v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 78/07
in 45/10).
19. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0070-60/2012
Ljubljana, dne 28. junija 2012
EVA 2012-3330-0061
dr. Žiga Turk l.r.
Minister
za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport

2118.

Pravilnik o šolskem koledarju za glasbene šole

Na podlagi 24. člena Zakona o glasbenih šolah (Uradni list
RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo) minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport izdaja

Uradni list Republike Slovenije
PRAVILNIK
o šolskem koledarju za glasbene šole
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik ureja razporeditev organiziranega vzgojno-izobraževalnega dela (v nadaljnjem besedilu: pouk), roke za razpis
vpisa, roke za sprejemni preizkus, izpite in izdajo predpisanih
listin, proste dneve, razporeditev in trajanje šolskih počitnic za
učence ter razporeditev letnega dopusta, strokovnega izobraževanja ter nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih
delavcev šole.
II. VPIS IN SPREJEMNI PREIZKUS

Št.
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Stran
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domeščanja dneva pouka v podrobnejših navodilih o šolskem
koledarju ne določi drugače.
(2) Pouk v šolskem letu traja največ 38 tednov po pet dni v
tednu, vendar ne manj kot skupno 189 dni.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko
pouk v posameznem tednu traja šest dni, če je tako določeno v
letnem delovnem načrtu šole.
9. člen
(urnik)
(1) Tedenski razpored ur pouka po predmetniku in tedenski
razpored drugega vzgojno-izobraževalnega dela se določita z
urnikom.
(2) V skladu z izobraževalnim programom traja ura individualnega pouka 20, 30 oziroma 45 minut, ura skupinskega
pouka pa 45 oziroma 60 minut.
(3) Če skupinski pouk traja strnjeno tri oziroma štiri ure
dnevno, imajo po drugi uri pouka učenci 10 do 15 minutni odmor.

2. člen
(razpis za vpis)
(1) Glasbena šola vpisuje otroke oziroma učence na podlagi razpisa za vpis, ki ga objavi od 3. do 15. maja za naslednje
šolsko leto.
(2) V razpisu glasbena šola navede izobraževalni program,
instrumente oziroma predmete, za katere se bo izvajal pouk,
predvideno število učencev in njihovo starost ter druge pogoje
za vpis.

V. POUKA PROSTI DNEVI
10. člen
(pouka prosti dnevi)

Evidenčno zbiranje prijav za vpis učencev v 2. in višje
razrede glasbena šola izvede od 5. do 25. aprila.

(1) Pouka prosti dnevi so:
– z zakonom določeni državni prazniki in drugi dela prosti
dnevi,
– šolske počitnice in nedelje,
– sobote, razen če ni z letnim delovnim načrtom šole
oziroma navodili ministra zaradi nadomeščanja dneva pouka
drugače določeno.
(2) Za učence je pouka prost dan tudi dan šole, ko šola za
učence organizira različne dejavnosti in aktivnosti, opredeljene
v letnem delovnem načrtu.
(3) Glasbena šola lahko v letnem delovnem načrtu določi,
da se dva dneva pouka v šolskem letu izvedeta v drugem terminu, kot ju za pouk določa šolski koledar, ne more pa ju izvesti na
dan, ko pouk že poteka. Dneva ne smeta biti določena v istem
tednu, razmik med njima pa mora biti najmanj teden dni.

5. člen

11. člen

3. člen
(sprejemni preizkus)
Sprejemni preizkus se opravlja v glasbeni šoli v rednem roku
od 20. do 30. maja in v naknadnem roku od 20. do 25. avgusta.
4. člen
(evidenčno zbiranje prijav)

(vpis)
(1) Glasbena šola vpisuje učence v 1. razred od 1. do
10. junija, v 2. in višje razrede pa od 20. do 24. junija za naslednje šolsko leto.
(2) Glasbena šola lahko vpisuje učence iz prejšnjega odstavka tudi naknadno, in sicer od 26. do 31. avgusta.
III. ŠOLSKO LETO
6. člen
(šolsko leto)
Šolsko leto se začne 1. septembra in konča 31. avgusta.
IV. POUK
7. člen
(ocenjevalna obdobja)
(1) Pouk v šolskem letu je organiziran v dveh ocenjevalnih
obdobjih.
(2) Prvo ocenjevalno obdobje traja od 1. septembra do
31. januarja, drugo pa od 1. februarja do 24. junija.
8. člen
(trajanje pouka)
(1) Pouk traja pet dni v tednu, razen če minister, pristojen
za izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: minister), zaradi na-

(počitnice)
(1) Učenci glasbenih šol imajo: jesenske, novoletne, zimske, prvomajske in poletne počitnice:
(2) Jesenske počitnice trajajo praviloma en teden v času
praznikov (31. oktobra, 1. novembra). Ti prazniki so sestavni
del počitnic.
(3) Novoletne počitnice trajajo od 25. decembra do izteka
novoletnih praznikov.
(4) Zimske počitnice trajajo en teden in so razporejene v
dve časovni obdobji izmenično po območjih statističnih regij.
Prvo obdobje se začne tretji ponedeljek v februarju, drugo obdobje pa naslednji ponedeljek.
(5) Učenci glasbenih šol z območja Gorenjske, Goriške,
Notranjsko-kraške, Obalno-kraške, Osrednjeslovenske in Zasavske statistične regije ter občin Jugovzhodne Slovenije: Ribnica,
Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel imajo zimske
počitnice v prvem obdobju v tistem šolskem letu, ki se začne
z liho letnico, kadar se šolsko leto začne s sodo letnico, pa v
drugem obdobju.
(6) Učenci glasbenih šol z območja Jugovzhodne Slovenije
(razen občin iz petega odstavka tega člena), Koroške, Podravske, Pomurske, Savinjske in Spodnjeposavske statistične regije
imajo zimske počitnice v prvem obdobju v tistem šolskem letu, ki
se začne s sodo letnico, kadar se šolsko leto začne z liho letnico,
pa v drugem obdobju.
(7) Prvomajske počitnice se začnejo 27. aprila in trajajo do
izteka prvomajskih praznikov.
(8) Poletne počitnice trajajo od konca pouka do 31. avgusta.

Stran
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Uradni list Republike Slovenije

VI. DOPUSTI, IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
STROKOVNIH DELAVCEV

zaradi izrednih okoliščin ali drugih utemeljenih razlogov, ne more
pa začeti pouka pred 1. septembrom.

12. člen
(izraba letnega dopusta strokovnih delavcev)
Strokovni delavci izrabijo letni dopust med jesenskimi, novoletnimi, zimskimi in prvomajskimi počitnicami, večino dopusta
pa med poletnimi počitnicami. V teh obdobjih se lahko vključujejo
tudi v programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v
skladu z letnim delovnim načrtom šole.

18. člen
(način in rok za izpolnitev izobraževalnega programa)
Če glasbena šola zaradi ukrepov iz prejšnjega člena v
času, ki je določen za pouk, ne more izpolniti izobraževalnega
programa, ga mora izpolniti na način in v roku, ki ga določi
ministrstvo.

13. člen
(nadaljnje izobraževanje in usposabljanje
strokovnih delavcev)
(1) Za vsakega strokovnega delavca šola z letnim delovnim načrtom načrtuje med jesenskimi ali zimskimi počitnicami
najmanj dva dni, med poletnimi počitnicami pa najmanj tri dni
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja.
(2) Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih
delavcev se lahko načrtuje namesto med jesenskimi ali zimskimi
počitnicami tudi na proste sobote.
VII. ROKI ZA OPRAVLJANJE IZPITOV
14. člen
(izpitni roki)
(1) Letne izpite učenci opravljajo v junijskem roku od 11. do
20. junija; v jesenskem roku od 20. do 31. avgusta in od 10. do
15. septembra ter v zimskem roku od 20. do 30. januarja.
(2) Učenci zaključnega razreda osnovne šole in zaključnega razreda srednje šole lahko v glasbeni šoli opravljajo letni izpit
tudi v majskem roku od 15. do 20. maja.
(3) Popravne izpite učenci opravljajo od 20. do 30. junija ali
od 20. do 30. avgusta.
(4) Popravni izpit učenec lahko opravlja le enkrat v posameznem šolskem letu in le enkrat v istem vzgojno-izobraževalnem obdobju.
(5) V teh rokih lahko opravljajo izpite tudi učenci, ki niso
vpisani v glasbene šole.
(6) Izjemoma lahko ravnatelj določi tudi dodatne izpitne
roke.
VIII. RAZDELITEV OBVESTIL IN SPRIČEVAL
15. člen
(razdelitev obvestil in spričeval)
(1) Pisna obvestila o učnem uspehu učencev ob koncu
posameznih ocenjevalnih obdobij se učencem razdelijo zadnji
dan pouka v posameznem ocenjevalnem obdobju.
(2) Spričevala se učencem razdelijo zadnji dan pouka
oziroma najkasneje tri dni po končanem pouku.
(3) V obvestila in spričevala se vpiše datum zadnjega dne
pouka v ocenjevalnem obdobju oziroma šolskem letu oziroma
dan, ko je učenec opravil popravni ali letni izpit.
IX. IZVAJANJE PRAVILNIKA
16. člen
(podrobnejša navodila o šolskem koledarju)
Minister za vsako naslednje šolsko leto do konca junija izda
podrobnejša navodila o razporeditvi pouka, počitnic in pouka prostih dni, rokih za opravljanje izpitov ter datumih razdelitve obvestil
in spričeval. Navodila se objavijo na spletnih straneh ministrstva,
pristojnega za izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
17. člen
(odstopanja)
Glasbena šola lahko v soglasju z ministrstvom ravna drugače, kot je določeno s tem pravilnikom, kadar je to potrebno

X. KONČNI DOLOČBI
19. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik
o šolskem koledarju za glasbene šole (Uradni list RS, št. 44/01
in 45/10), uporablja pa se do 31. avgusta 2012.
20. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra
2012.
Št. 0070-59/2012
Ljubljana, dne 27. junija 2012
EVA 2012-3330-0062
dr. Žiga Turk l.r.
Minister
za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport

2119.

Pravilnik o vzpostavitvi okvira za določanje
zahtev za okoljsko primerno zasnovo
proizvodov, povezanih z energijo

Na podlagi sedmega odstavka 68. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo,
70/08, 22/10, 37/11 – odl. US in 10/12) izdaja minister za infrastrukturo in prostor

PRAVILNIK
o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev
za okoljsko primerno zasnovo proizvodov,
povezanih z energijo
1. člen
(vsebina in področje uporabe)
(1) Ta pravilnik ureja okvir za določanje zahtev za okoljsko
primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo, v skladu z
Direktivo 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne
21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za
okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (prenovitev) (UL L št. 285 z dne 31. 10. 2009, str. 10; v nadaljnjem
besedilu: Direktiva 2009/125/ES).
(2) Ta pravilnik določa tudi zahteve, ki jih morajo izpolnjevati proizvodi, povezani z energijo, da se lahko dajo na trg ali v
uporabo.
(3) Ta pravilnik se ne uporablja za potniška ali tovorna
prevozna sredstva.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. proizvod, povezan z energijo (v nadaljnjem besedilu:
proizvod), pomeni vsak proizvod, ki med uporabo vpliva na
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porabo energije in je dan na trg ali v uporabo, vključno z
deli, namenjenimi vgradnji v proizvode, ki so dani na trg ali
v uporabo kot posamezni deli, namenjeni končnim uporabnikom, in za katere se lahko naredi samostojna ocena okoljske
učinkovitosti;
2. dati na trg pomeni prvič ponuditi proizvod na trgu Evropske unije z namenom distribucije ali uporabe v Evropski uniji,
za plačilo ali brezplačno, ne glede na vrsto prodaje (prodajno
tehniko);
3. dati v uporabo pomeni prvo uporabo proizvoda za predvideni namen s strani končnega uporabnika v Evropski uniji;
4. distributer je vsaka pravna oseba, samostojni podjetnik
posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost v
dobavni verigi, ki ni proizvajalec ali uvoznik in ki omogoči dostopnost proizvoda na trgu ali v uporabi;
5. ekološki profil pomeni opis vnosov in iznosov (na primer
materialov, emisij in odpadkov) v skladu z izvedbenim predpisom, ki velja za proizvod, v njegovi celotni življenjski dobi,
pomembnih z vidika njegovega vpliva na okolje in izraženih v
merljivih fizikalnih količinah;
6. energijska predelava pomeni uporabo gorljivih odpadkov
za proizvodnjo energije z neposrednim sežigom, skupaj z drugimi odpadki ali brez njih, vendar z uporabo toplote;
7. harmoniziran standard je standard, ki ga je sprejel evropski organ za standardizacijo iz Priloge I k Direktivi 98/34/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi
postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov
in tehničnih predpisov (UL L št. 204 z dne 21. 6. 1998, str. 37),
kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 98/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. julija 1998 o spremembi
Direktive 98/34/ES o določitvi postopka za zbiranje informacij
na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L
št. 217 z dne 5. 8. 1998, str. 18), na predlog Komisije Evropske
unije v skladu s 6. členom te direktive;
8. izboljšanje okoljske učinkovitosti pomeni postopek izboljšanja okoljske učinkovitosti proizvoda v času več generacij,
čeprav ne nujno pri vseh okoljskih vidikih proizvoda hkrati;
9. izvedbeni predpisi so uredbe Komisije Evropske unije,
ki določajo zahteve za okoljsko primerno zasnovo posameznih
skupin proizvodov;
10. materiali so snovi ali tvarine, ki se uporabijo pri izdelavi,
dodelavi ali predelavi proizvoda v njegovi celotni življenjski dobi;
11. nevarni odpadek je odpadek, ki ima eno ali več nevarnih lastnosti iz Priloge 1 Uredbe o odpadkih (Uradni list RS,
št. 103/11);
12. odpadek je snov ali predmet, ki ga imetnik zavrže,
namerava zavreči ali mora zavreči;
13. okoljska učinkovitost proizvoda pomeni rezultate proizvajalčevega upravljanja z okoljskimi vidiki proizvoda, navedenimi v tehnični dokumentaciji;
14. okoljsko primerna zasnova pomeni sistematično vključitev okoljskih vidikov v zasnovo proizvoda, da bi se izboljšala
okoljska učinkovitost proizvoda v njegovi življenjski dobi;
15. okoljski vidik pomeni element ali funkcijo proizvoda, ki
lahko v njegovi življenjski dobi vpliva na okolje;
16. okoljski vpliv pomeni vsako spremembo okolja, ki v
celoti ali delno izhaja iz proizvoda v njegovi življenjski dobi;
17. organ za ugotavljanje skladnosti je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, in je z odločbo pristojnega ministrstva določen za izvajanje dejavnosti ugotavljanja skladnosti, vključno s
kalibracijo, preizkušanjem, certificiranjem in kontrolo;
18. ponovna uporaba pomeni postopek, v katerem se proizvod ali njegovi deli ponovno uporabijo za enak namen, za katerega so bili ustvarjeni, vključno z nadaljnjo uporabo proizvoda, ki
se vrača na zbiralno mesto, k distributerju, izvajalcu recikliranja
ali proizvajalcu, pa tudi z uporabo obnovljenega proizvoda;
19. pooblaščeni zastopnik je fizična ali pravna oseba s
sedežem v Evropski uniji, ki je pridobila pisno pooblastilo proizvajalca za opravljanje vseh ali dela obveznosti in formalnosti v
zvezi s proizvodi v njegovem imenu;
20. posebna zahteva po okoljsko primerni zasnovi pomeni
količinsko določeno in merljivo zahtevo po okoljsko primerni
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zasnovi, povezano z določenim okoljskim vidikom proizvoda, na
primer porabo energije med delovanjem, preračunano na enoto
izhodnega učinka;
21. predelava je postopek, katerega glavni rezultat je, da se
odpadki koristno uporabijo v obratu, v katerem so bili predelani,
ali v drugih gospodarskih dejavnostih, tako da nadomestijo druge
materiale, ki bi se uporabili za izpolnitev določene funkcije, ali so
pripravljeni za izpolnitev te funkcije;
22. proizvajalec je fizična ali pravna oseba, ki proizvaja
proizvode, za katere velja ta pravilnik, in je odgovorna za
njihovo skladnost glede dajanja na trg ali v uporabo pod proizvajalčevim lastnim imenom ali blagovno znamko ali za lastno
uporabo proizvajalca. Če proizvajalca v skladu z opredelitvijo
v prvem stavku te točke ali uvoznika, kakor je opredeljen v
27. točki tega člena, ni mogoče določiti, je proizvajalec fizična
ali pravna oseba, ki daje na trg ali v uporabo proizvode, za
katere velja ta pravilnik;
23. recikliranje pomeni ponovno obdelavo odpadnih materialov v proizvodnem procesu za prvotni namen ali v druge
namene, vendar ne za energetsko predelavo;
24. sestavni deli in sklopi so deli, ki so namenjeni vgradnji
v proizvode in niso dani na trg ali v uporabo kot samostojni deli
za končne uporabnike ali zanje ni mogoče pripraviti samostojne
ocene okoljske učinkovitosti;
25. splošna zahteva po okoljsko primerni zasnovi pomeni
zahtevo po okoljsko primerni zasnovi, ki temelji na ekološkem
profilu proizvoda kot celoti in nima določenih mejnih vrednosti
za posamezne okoljske vidike;
26. usklajevalna zakonodaja Evropske unije je zakonodaja
Evropske unije, ki usklajuje pogoje za trženje proizvodov;
27. uvoznik je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost s
sedežem v Evropski uniji, in daje na trg Evropske unije proizvode
iz tretjih držav;
28. zahteva po okoljsko primerni zasnovi pomeni zahtevo
v zvezi s proizvodom ali načrtovanjem proizvoda, namenjeno
izboljšanju njegove okoljske učinkovitosti, ali zahtevo po zagotavljanju podatkov o okoljskih vidikih proizvoda;
29. zasnova proizvoda pomeni več postopkov, ki v tehničnih lastnostih proizvoda upoštevajo pravne, tehnične, varnostne, funkcionalne, tržne ali druge zahteve, ki jim mora proizvod
ustrezati;
30. znak skladnosti CE je znak, s katerim proizvajalec
izjavlja, da je proizvod skladen z zahtevami iz usklajevalne zakonodaje Evropske unije, ki določa njeno namestitev;
31. življenjska doba pomeni zaporedna in med seboj povezana obdobja proizvoda od uporabe surovin do dokončne
odstranitve.
3. člen
(znak skladnosti CE in izjava EU o skladnosti)
(1) Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik mora
pred dajanjem proizvoda na trg ali v uporabo nanj pritrditi znak
skladnosti CE in sestaviti izjavo EU o skladnosti, s čimer zagotavlja in izjavlja, da proizvod ustreza zahtevam za okoljsko
primerno zasnovo.
(2) Znak skladnosti CE je sestavljen iz začetnic „CE“ in
mora imeti lastnosti, ki so navedene v Prilogi I tega pravilnika, ki
je njegov sestavni del.
(3) Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik mora
sestaviti izjavo EU o skladnosti, ki mora vsebovati naslednje
podatke:
a) ime in naslov proizvajalca ali njegovega pooblaščenega
zastopnika;
b) opis modela, ki zadošča za nedvoumno prepoznavanje;
c) navedbo izvedbenega predpisa in sklic na drugo zakonodajo Evropske unije, ki določa označevanje z znakom skladnosti CE;
d) sklicevanje na uporabljene harmonizirane standarde;
e) druge uporabljene tehnične standarde in specifikacije;
f) ime in podpis odgovorne osebe, ki jo je pooblastil proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik.

Stran

5262 /

Št.

50 / 29. 6. 2012

4. člen
(obveznosti uvoznika)
Če proizvajalec nima sedeža v Evropski uniji in v Evropski
uniji nima pooblaščenega predstavnika, mora uvoznik:
a) zagotoviti, da je proizvod, ki je dan na trg ali v uporabo,
skladen z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo in s tem
pravilnikom,
b) hraniti in dati na voljo nadzornim organom izjavo EU o
skladnosti in tehnično dokumentacijo.
5. člen
(prosti pretok)
(1) Proizvoda, ki izpolnjuje zahteve za okoljsko primerno
zasnovo in je označen z znakom skladnosti CE v skladu s 3. členom tega pravilnika, se ne sme prepovedati, omejiti ali ovirati
njegovega dajanja na trg ali v uporabo.
(2) Proizvoda, za katerega izvedbeni predpis določa, da
zanj ni potrebna zahteva za okoljsko primerno zasnovo, in je
označen z znakom skladnosti CE, se ne sme prepovedati, omejiti ali ovirati njegovega dajanja na trg ali v uporabo.
6. člen
(ugotavljanje skladnosti)
(1) Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik mora
pred dajanjem proizvoda na trg ali v uporabo izvesti postopek ugotavljanja skladnosti proizvoda z zahtevami izvedbenega
predpisa, ki ureja okoljske zahteve za posamezno skupino proizvodov (v nadaljnjem besedilu: izvedbeni predpis).
(2) Na podlagi postopkov ugotavljanja skladnosti, ki so
določeni v izvedbenem predpisu, se proizvajalci odločijo za:
– notranji nadzor načrtovanja proizvoda, ki je določen v
Prilogi II tega pravilnika in je njegov sestavni del, ali
– sistem upravljanja, ki je določen v Prilogi III tega pravilnika in je njegov sestavni del.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena se
postopek ugotavljanja skladnosti lahko izbere tudi med moduli
iz Priloge II Sklepa št. 768/2008/ES Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 9. julija 2008 o skupnem okviru za trženje proizvodov in razveljavitvi Sklepa Sveta 93/465/EGS (UL L št. 218 z
dne 13. 8. 2008, str. 82), če je to upravičeno in sorazmerno s
tveganjem.
7. člen
(domneva o skladnosti)
(1) Za proizvod, ki je označen z znakom skladnosti CE iz
3. člena tega pravilnika, se šteje, da je skladen z določbami tega
pravilnika in izvedbenega predpisa.
(2) Za proizvod, pri katerem so bili pri načrtovanju proizvoda uporabljeni harmonizirani standardi, ki so objavljeni v
Uradnem listu Evropske unije, se šteje, da je skladen z določbami tega pravilnika in z določbami izvedbenega predpisa, na
katerega se ti standardi nanašajo.
(3) Šteje se, da so proizvodi, za katere je bil pridobljen znak
za okolje v skladu z Uredbo (ES) št. 1980/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. julija 2000 o spremenjenem sistemu
Skupnosti za podeljevanje znaka za okolje (UL L št. 237 z dne
21. 9. 2000, str. 1), v skladu z zahtevami za okoljsko primerno
zasnovo.
(4) Če proizvod, za katerega velja izvedbeni predpis,
zasnuje organizacija, registrirana v skladu z Uredbo (ES)
št. 761/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca
2001 o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) (UL L št. 114 z dne
24. 4. 2001, str. 1), in je zasnova proizvoda vključena v obseg
registracije, se domneva, da sistem upravljanja organizacije
ustreza zahtevam iz Priloge III tega pravilnika.
(5) Če proizvod, za katerega velja izvedbeni predpis, zasnuje organizacija s sistemom upravljanja, ki vključuje zasnovo
proizvoda in se izvaja v skladu s harmoniziranimi standardi, ki so
objavljeni v Uradnem listu Evropske unije, se domneva, da je sistem upravljanja v skladu z zahtevami iz Priloge III tega pravilnika.
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(6) Če za posamezni proizvod obstaja sum o neskladnosti
proizvoda, mora nadzorni organ zaradi določitve morebitnih pravočasnih popravnih ukrepov na svojih spletnih straneh objaviti
utemeljeno oceno o neskladnosti proizvoda, ki jo izdela organ za
ugotavljanje skladnosti ali proizvajalec proizvoda.
8. člen
(zaščitna klavzula)
(1) Kadar nadzorni organ ugotovi, da proizvod, ki nosi
znak skladnosti CE iz 3. člena tega pravilnika in je na trgu ali se
uporablja v skladu z njegovim namenom uporabe, ne izpolnjuje
zahtev za okoljsko primerno zasnovo, se proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika pozove, da zagotovi skladnost
proizvoda in preneha s kršitvijo, pod pogoji, ki jih določi nadzorni
organ. Kadar se neskladnost nadaljuje, nadzorni organ sprejme
ukrepe o prepovedi ali omejitvi trgovanja ali uporabe proizvoda,
ali odloči, da se proizvod umakne s trga.
(2) Kadar nadzorni organ sprejme odločitev o prepovedi
ali omejitvi trgovanja ali uporabe proizvoda, ali odloči, da se
proizvod umakne s trga, se priglasi zaščitna klavzula skladno s
predpisom, ki določa način mednarodne izmenjave informacij o
ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi. V obvestilu
se navedejo razlogi za odločitev, in sicer:
– neizpolnjevanje zahtev izvedbenega predpisa;
– nepravilna uporaba harmoniziranih standardov;
– pomanjkljivosti v harmoniziranih standardih.
(3) Odločitve, ki jih nadzorni organ sprejme na podlagi
prejšnjega odstavka, morajo biti dostopne javnosti.
9. člen
(zahteve za sestavne dele in sklope)
Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik, ki daje na trg
ali v uporabo sestavne dele in sklope, mora zagotoviti proizvajalcu proizvoda podatke o sestavi materialov in porabi energije,
materialih ali virih za sestavne dele ali sklope.
10. člen
(obveščanje potrošnikov)
Proizvajalci morajo skladno z zahtevami izvedbenega
predpisa končnim uporabnikom proizvodov zagotoviti:
– informacije o tem, kako lahko sami prispevajo k trajnostni
uporabi proizvoda, ter
– podatke o ekološkem profilu proizvoda in koristih njegove
okoljsko primerne zasnove.
11. člen
(nadzor)
Nadzor nad okoljsko primerno zasnovo proizvodov, ki so
na trgu, izvaja inšpekcija, pristojna za trg. Za proizvode v uporabi
izvaja nadzor energetska inšpekcija.
12. člen
(razveljavitev podzakonskih predpisov)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati:
– Pravilnik o zahtevah za minimalno energijsko učinkovitost
predstikalnih naprav za fluorescenčne sijalke (Uradni list RS, št.
58/03 in 47/07);
– Pravilnik o zahtevah za energijsko učinkovitost električnih
gospodinjskih hladilnikov in zamrzovalnikov ter njihovih kombinacij (Uradni list RS, št. 107/01, 16/02 in 40/07).
13. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 6. julija 2012.
Št. 007-153/2012
Ljubljana, dne 14. junija 2012
EVA 2012-2430-0013
Zvone Černač l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor
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PRILOGA I
(1) Znak skladnosti CE mora biti visok najmanj 5 mm. Če je znak skladnosti CE pomanjšan ali
povečan, se morajo upoštevati razmerja iz zgornje umerjene risbe.
(2) Znak skladnosti CE se mora pritrditi na proizvod. Kadar to ni mogoče, mora biti znak skladnosti
CE pritrjen na embalažo in spremne dokumente.

PRILOGA II
Notranji nadzor zasnove proizvoda
(1) V postopku notranjega nadzora zasnove proizvoda proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik
zagotovi in izjavi, da proizvod izpolnjuje zahteve iz izvedbenega predpisa. Izjava EU o skladnosti se
lahko nanaša na enega ali več proizvodov in jo mora hraniti proizvajalec.
(2) Proizvajalec mora zbrati dosje tehnične dokumentacije, ki omogoča oceno skladnosti proizvoda z
zahtevami iz izvedbenega predpisa.
Tehnična dokumentacija proizvoda mora vsebovati zlasti:
(a) splošni opis proizvoda in njegove namembnosti;
(b) rezultate okoljskih ocen, ki jih je izvedel proizvajalec, ali sklice na objave okoljskih ocen ali
študijske primere, ki jih proizvajalec uporablja pri vrednotenju, dokumentiranju in določanju
konstrukcijskih rešitev proizvoda;
(c) ekološki profil, če ga zahteva izvedbeni predpis;
(d) elemente specifikacije zasnove proizvoda, povezane z vidiki okoljske zasnove proizvoda;
(e) seznam ustreznih standardov, uporabljenih v celoti ali delno, in opis rešitev, sprejetih za
izpolnjevanje zahtev izvedbenega predpisa, kadar niso bili uporabljeni standardi ali kadar ti standardi
v celoti ne upoštevajo zahtev iz izvedbenega predpisa;
(f) izvod informacij o okoljskih vidikih zasnove proizvoda, ki jih določa izvedbeni predpis;
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(g) rezultate opravljenih meritev v skladu z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo, vključno s
podrobnostmi o skladnosti teh meritev z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo, ki jih določa
izvedbeni predpis.

PRILOGA III
Sistem upravljanja za ugotavljanje skladnosti
(1) S postopkom sistema upravljanja za ugotavljanje skladnosti proizvoda proizvajalec, ki izpolnjuje
obveznosti iz 2. odstavka te priloge, zagotavlja in izjavlja, da proizvod izpolnjuje zahteve izvedbenega
predpisa. Izjava EU o skladnosti se lahko nanaša na enega ali več proizvodov in jo mora hraniti
proizvajalec.
(2) Sistem upravljanja se lahko uporabi za ugotavljanje skladnosti proizvoda, če proizvajalec upošteva
okoljske elemente, opredeljene v tretjem odstavku te priloge.
(3) Okoljski elementi sistema upravljanja, s katerimi proizvajalec izkazuje, da je proizvod v skladu z
zahtevami izvedbenega predpisa, so:
3.1 Politika okoljske učinkovitosti proizvoda
Proizvajalec mora prikazati skladnost z zahtevami izvedbenega predpisa. Proizvajalec mora tudi
zagotoviti okvir za določanje in spreminjanje ciljev okoljske učinkovitosti proizvoda in kazalcev glede
izboljšanja skupne okoljske učinkovitosti proizvoda. Vsi ukrepi, ki jih proizvajalec sprejme zaradi
izboljšanja skupne okoljske učinkovitosti in vzpostavitve ekološkega profila proizvoda z zasnovo in
izdelavo, morajo biti dokumentirani sistematično in urejeno v obliki pisnih postopkov in navodil. če to
zahteva izvedbeni predpis.
Ti postopki in navodila morajo vsebovati zlasti:
(a) seznam dokumentov, ki mora biti sestavljen tako, da izraža skladnost proizvoda z
izvedbenimi predpisi in tem pravilnikom, in mora biti dostopen nadzornim organom;
(b) opis ciljev in kazalcev okoljske učinkovitosti proizvoda ter organizacijske strukture,
odgovornosti, pristojnosti uprave in razporeditve virov v zvezi z njihovo uporabo in vzdrževanjem;
(c) opis preverjanj in preizkusov, ki se izvajajo po proizvodnji, s katerimi se preveri
učinkovitost proizvoda v primerjavi s kazalci okoljske učinkovitosti;
(d) opis postopkov za nadzor zahtevane dokumentacije in zagotavljanje njenega rednega
posodabljanja in
(e) opis metode za preverjanje izvajanja in učinkovitosti okoljskih elementov sistema
upravljanja.
3.2 Načrtovanje
Proizvajalec mora vzpostaviti in vzdrževati:
(a) postopke za določitev ekološkega profila proizvoda;
(b) cilje in kazalce okoljske učinkovitosti proizvoda, ki upoštevajo tehnološke možnosti ob
upoštevanju tehničnih in ekonomskih zahtev, in
(c) program za doseganje teh ciljev.
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3.3 Izvedba in dokumentacija
3.3.1 Dokumentacija o sistemu upravljanja mora:
(a) opredeliti in dokumentirati odgovornosti in pooblastila za zagotovitev visoke okoljske
učinkovitosti proizvoda in poročanje o njegovem delovanju zaradi pregleda in izboljšav;
(b) vsebovati dokumente o uporabljenih postopkih in tehnike za nadzor in preverjanje zasnove
ter sistematične ukrepe, ki se uporabljajo pri zasnovi proizvoda, in
(c) vzpostaviti in hraniti informacije, ki opisujejo ključne okoljske elemente sistema
upravljanja in postopke za nadzor vseh potrebnih dokumentov.
3.3.2 Dokumentacija o proizvodu mora vsebovati zlasti:
(a) splošni opis proizvoda in njegovo namembnost;
(b) rezultate ustreznih okoljskih ocen, ki jih je izvedel proizvajalec, ali sklicevanja na objave
okoljskih ocen ali študijske primere, ki jih proizvajalec uporablja pri vrednotenju, dokumentiranju in
določanju konstrukcijskih rešitev proizvoda;
(c) ekološki profil, če ga zahteva izvedbeni predpis;
(d) dokumente, ki opisujejo rezultate opravljenih meritev skladno z zahtevami za okoljsko
primerno zasnovo, vključno s podrobnostmi o skladnosti teh meritev z zahtevami, ki jih določa
izvedbeni predpis;
(e) proizvajalec mora pripraviti specifikacije, ki navajajo zlasti uporabljene standarde; kadar
niso bili uporabljeni standardi ali kadar ti dokumenti v celoti ne upoštevajo zahtev izvedbenega
predpisa, pa navedbo sredstev, uporabljenih za zagotovitev skladnosti, in
(f) izvod informacij o okoljskih vidikih zasnove proizvoda, ki se zagotovi v skladu z
zahtevami izvedbenega predpisa.
3.4 Preverjanje in odprava pomanjkljivosti
3.4.1 Proizvajalec mora:
(a) sprejeti vse potrebne ukrepe za zagotovitev proizvodnje v skladu s specifikacijami zasnove
in z zahtevami izvedbenega predpisa;
(b) vzpostaviti in vzdrževati postopke za preverjanje in reševanje neskladnosti ter vnesti
spremembe, ki izhajajo iz postopkov za odpravo pomanjkljivosti, v dokumentirane postopke, in
(c) najmanj enkrat na tri leta opraviti popolno notranjo presojo okoljskih elementov sistema za
upravljanje.
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Pravilnik o pridelavi in trženju ohranjevalnih
semenskih mešanic

Na podlagi desetega odstavka 17.a člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05
– uradno prečiščeno besedilo, 41/09 in 32/12) izdaja minister
za kmetijstvo in okolje

PRAVILNIK
o pridelavi in trženju ohranjevalnih semenskih
mešanic
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa v skladu z Direktivo Komisije 2010/60/EU
z dne 30. avgusta 2010 o določitvi nekaterih odstopanj pri trženju
semenskih mešanic krmnih rastlin, namenjenih za uporabo pri
ohranjanju naravnega okolja (UL L št. 228 z dne 31. 8. 2010, str.
10; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2010/60/EU) zahteve glede pridelave, sestave in kakovosti ter pakiranja in označevanja
ohranjevalne semenske mešanice; največjo količino ohranjevalnih
semenskih mešanic, ki se lahko trži v posameznem letu; način
vložitve vloge; postopke in metode za preverjanje izpolnjevanja
zahtev za ohranjevalne semenske mešanice; vsebino dovoljenja
za trženje ohranjevalne semenske mešanice; podatke, ki morajo
biti navedeni na etiketah dobavitelja, s katerimi se označijo ohranjevalne semenske mešanice.
2. člen
(pomen izrazov)
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. »območje vira« je:
a) območje, določeno kot posebno ohranitveno območje ali
kot potencialno posebno ohranitveno območje v skladu s predpisi,
ki urejajo ohranjanje narave,
b) drugo območje, določeno kot ekološko pomembno območje v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave,
c) območje habitatnega tipa, ki prispeva k ohranjanju rastlinskih genskih virov in se ga na podlagi predpisov, ki urejajo
ohranjanje narave, prednostno ohranja v ugodnem stanju;
2. »mesto nabiranja« je »nabirno mesto« v skladu s točko
(b) 1. člena Direktive 2010/60/EU in pomeni del območja vira, na
katerem se naberejo semena ohranjevalne semenske mešanice;
3. »neposredno požeta ohranjevalna semenska mešanica«
je »neposredno spravljena mešanica« v skladu s točko (c) 1. člena
Direktive 2010/60/EU;
4. »pridelana ohranjevalna semenska mešanica« je »pridelana mešanica« v skladu s točko (d) 1. člena Direktive
2010/60/EU.
II. ZAHTEVE ZA OHRANJEVALNE SEMENSKE MEŠANICE
3. člen
(zahteve glede pridelave ohranjevalne semenske mešanice)
(1) Ohranjevalna semenska mešanica je lahko neposredno
požeta ali pridelana.
(2) Neposredno požeta ohranjevalna semenska mešanica
se pridela tako, da se semena neposredno naberejo na mestu
nabiranja. Neposredno požeta ohranjevalna semenska mešanica
je lahko očiščena ali neočiščena.
(3) Pridelana ohranjevalna semenska mešanica se pridela
na naslednji način:
– seme rodov, vrst oziroma podvrst, ki sestavljajo ohranjevalno semensko mešanico, se na mestu nabiranja ločeno nabere;
– nabrano seme posameznega rodu, vrste ali podvrste se
ločeno razmnoži zunaj mesta nabiranja;
– seme, razmnoženo v skladu s prejšnjo alinejo, se zmeša
tako, da nastane pridelana ohranjevalna semenska mešanica,
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v kateri so rodovi, vrste oziroma podvrste zastopani v deležih,
značilnih za habitatni tip na mestu nabiranja.
4. člen
(splošne zahteve za ohranjevalne semenske mešanice)
(1) Semena neposredno požete ohranjevalne semenske
mešanice in semena, namenjena za pridelavo pridelane ohranjevalne semenske mešanice, se naberejo na območju vira na
mestu nabiranja, in sicer na površini, kjer se zadnjih 40 let pred
vložitvijo vloge za dovolitev trženja ohranjevalne semenske mešanice ni sejalo.
(2) Rodovi, vrste oziroma podvrste, ki sestavljajo neposredno požeto ali pridelano ohranjevalno semensko mešanico (v
nadaljnjem besedilu: sestavine), morajo biti značilni za habitatni tip
na mestu nabiranja in morajo biti kot taki pomembni za ohranjanje
naravnega okolja v okviru ohranjanja genskih virov.
(3) Če ni s tem pravilnikom drugače določeno, veljajo za
pridelavo in trženje ohranjevalne semenske mešanice določbe
pravilnika, ki ureja trženje semena krmnih rastlin.
5. člen
(posebne zahteve za neposredno požete ohranjevalne
semenske mešanice)
(1) Sestava (odstotek sestavin) in kalivost semena sestavin
neposredno požete ohranjevalne semenske mešanice morata biti
takšna, da je mogoče s semenom neposredno požete ohranjevalne semenske mešanice ponovno vzpostaviti ali obnoviti habitatni
tip z mesta nabiranja.
(2) Delež sestavin, ki niso v skladu z zahtevami iz prejšnjega
odstavka, v semenu neposredno požete ohranjevalne semenske
mešanice ne sme preseči enega utežnega odstotka.
(3) V semenu neposredno požete ohranjevalne semenske
mešanice ne sme biti semena vrst Avena fatua, Avena sterilis,
Cuscuta spp. in semena vrst, ki imajo škodljiv vpliv na gospodarstvo, okolje ali družbo v skladu s predpisi o zdravstvenem
varstvu rastlin. Delež semena vrst iz rodu Rumex spp., razen
Rumex acetosella in Rumex maritimus, v neposredni požeti
ohranjevalni semenski mešanici ne sme preseči 0,05 utežnega
odstotka.
6. člen
(posebne zahteve za pridelane ohranjevalne semenske
mešanice)
(1) Semena posamezne sestavine pridelane ohranjevalne
semenske mešanice, nabrana na mestu nabiranja v skladu s
prvo alinejo tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika, se lahko
razmnožujejo največ pet generacij.
(2) Če se določena vrsta, ki je sestavina pridelane ohranjevalne semenske mešanice, šteje za krmno rastlino v skladu
s pravilnikom, ki ureja trženje semena krmnih rastlin, mora seme
te vrste pred mešanjem glede tehnične čistote in največjega dovoljenega števila semen drugih vrst rastlin izpolnjevati zahteve,
predpisane s pravilnikom, ki ureja trženje semena krmnih rastlin,
za kategorijo trgovsko seme.
(3) Ne glede na določbe tretjega odstavka 3. člena tega
pravilnika lahko vsebuje pridelana ohranjevalna semenska mešanica tudi seme ene ali več ohranjevalnih sort. V tem primeru
mora biti vsaka taka sorta vpisana v sortno listo kot ohranjevalna
sorta v skladu s predpisom, ki ureja vpis sorte v sortno listo, seme
ohranjevalne sorte pa mora izpolnjevati zahteve, določene s predpisom, ki ureja pridelavo in trženje semena ohranjevalnih sort.
7. člen
(posebne zahteve glede pakiranja in označevanja)
(1) Ohranjevalna semenska mešanica se lahko trži le v pakiranjih, ki morajo biti zaprta in označena tako, da jih ni mogoče
odpreti brez poškodbe sistema zapiranja ali poškodbe na etiketi
dobavitelja ali na pakiranju. Za zagotovitev izvirnosti zapiranja
sistem zapiranja sestavlja etiketa ali pritrditev plombe.
(2) Dobavitelj zapre pakiranja semena ohranjevalne semenske mešanice in jih označi z etiketo dobavitelja iz četrtega odstavka tega člena ali pa zagotovi, da so podatki iz četrtega odstavka
tega člena natisnjeni ali odtisnjeni neposredno na embalažo.
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(3) Na etiketi dobavitelja oziroma neposredno na pakiranju
morajo biti natisnjeni naslednji podatki:
– besedilo »Pravila in standardi EU«;
– ime in naslov dobavitelja ali njegova neponovljiva registrska številka;
– postopek pridelave: »neposredno požeta ohranjevalna
mešanica« ali »pridelana ohranjevalna mešanica«;
– leto zapiranja, izraženo kot: »zaprto …« (leto);
– regija porekla;
– območje vira;
– mesto nabiranja;
– habitatni tip na mestu nabiranja;
– besedilo »ohranjevalna semenska mešanica krmnih rastlin za uporabo na območju z istim habitatnim tipom kot na
mestu nabiranja, brez upoštevanja biotskih razmer«;
– številka partije, ki jo dodeli dobavitelj;
– sestava ohranjevalne semenske mešanice: navede se
utežni odstotek semena posameznega rodu, vrste oziroma podvrste, ki jo sestavljajo;
– deklarirana neto ali bruto masa pakiranja;
– če je navedena masa semena in se uporabijo granulirana fitofarmacevtska sredstva, snovi za oblaganje ali drugi
trdni dodatki, se navedejo tudi značilnosti kemične obdelave
ali dodatkov in približno razmerje med maso klobčičev ali čistih
semen in celotno maso.
(4) Če pri pridelani ohranjevalni semenski mešanici kalivost posamezne sestavine ni v skladu z zahtevami za kalivost,
določenimi v pravilniku, ki ureja trženje semena krmnih rastlin,
se mora poleg podatkov iz prejšnjega odstavka navesti tudi
dejanska kalivost te sestavine. Če je treba podatke o dejanski
kalivosti navesti za več kot pet sestavin, se lahko navede samo
njihova povprečna kalivost.
(5) Ne glede na določbo enajste alineje četrtega odstavka
tega člena se lahko v primeru neposredno požete ohranjevalne
semenske mešanice navedejo le imena rodov, vrst in podvrst,
ki jo sestavljajo.
(6) Dobavitelj zagotovi, da so podatki iz četrtega odstavka
tega člena, ki se navedejo na etiketi dobavitelja oziroma neposredno na pakiranju, v skladu z dovoljenjem za trženje ohranjevalne semenske mešanice iz 11. člena tega pravilnika.
8. člen
(količinske omejitve)
Največja skupna količina semena ohranjevalnih semenskih
mešanic, ki se lahko tržijo v posameznem letu na območju Republike Slovenije, ne sme presegati 50.000 kg.
III. IZDAJA DOVOLJENJA ZA TRŽENJE OHRANJEVALNE
SEMENSKE MEŠANICE
9. člen
(način vložitve vloge)
Dobavitelj mora pred začetkom vsakokratne pridelave oziroma najpozneje do 30. aprila v tekočem letu pri organu, ki
je v skladu z zakonom, ki ureja semenski material, pristojen
za semenski material kmetijskih rastlin (v nadaljnjem besedilu:
pristojni organ), vložiti vlogo za izdajo dovoljenja za trženje ohranjevalne semenske mešanice, ki jo namerava tržiti. Vzorec vloge
je dostopen pri pristojnem organu in na njegovi spletni strani.
10. člen
(preveritev količinskih omejitev)
Pristojni organ na podlagi vlog za izdajo dovoljenja za
trženje ohranjevalne semenske mešanice najprej preveri, ali bi
lahko bila s predvideno pridelavo prekoračena največja dovoljena skupna količina semena ohranjevalnih semenskih mešanic
iz 8. člena tega pravilnika. O svojih ugotovitvah najpozneje v
10 dneh po preteku roka iz prejšnjega člena obvesti dobavitelje.
Podatek o odstotku, za katerega bi lahko bila prekoračena največja dovoljena skupna količina semena ohranjevalnih semenskih
mešanic iz 8. člena tega pravilnika, objavi pristojni organ na svoji
spletni strani.

Št.

50 / 29. 6. 2012 /

Stran

5267

11. člen
(dovoljenje za trženje)
(1) Pristojni organ izda dovoljenje za trženje posamezne
ohranjevalne semenske mešanice, ko na podlagi poročila iz sedmega odstavka 12. člena tega pravilnika, ki ga pristojnemu organu
posreduje organ, ki ima v skladu z zakonom, ki ureja semenski
material kmetijskih rastlin, javno pooblastilo za vodenje postopka
uradne potrditve (v nadaljnjem besedilu: organ za potrjevanje),
ugotovi, da ohranjevalna semenska mešanica izpolnjuje zahteve
za trženje, določene v 3., 4., 5. in 6. členu tega pravilnika.
(2) V dovoljenju za trženje ohranjevalne semenske mešanice se poleg podatkov o dobavitelju (osebno ime in naslov ali firma
in sedež, neponovljiva registrska številka dobavitelja) navedejo
naslednji podatki o ohranjevalni semenski mešanici:
– o načinu pridelave: neposredno požeta ali pridelana ohranjevalna semenska mešanica,
– o sestavi: utežni odstotek semena posamezne sestavine,
– o območju vira ter letu in mestu nabiranja,
– o vrsti habitata na mestu nabiranja,
– o regiji porekla, v kateri se sme tržiti ohranjevalna semenska mešanica,
– o količini ohranjevalne semenske mešanice, za katero se
izdaja dovoljenje.
(3) V primeru pridelane ohranjevalne mešanice se poleg podatkov iz prejšnjega odstavka v dovoljenju za trženje ohranjevalne
semenske mešanice navedejo tudi podatki o:
– mestu razmnoževanja posamezne sestavine ohranjevalne
semenske mešanice;
– kalivosti posamezne sestavine ohranjevalne semenske
mešanice, ki se šteje za krmno rastlino v skladu s pravilnikom,
ki ureja trženje semena krmnih rastlin, če kalivost ni v skladu z
zahtevami za kalivost, določenimi v pravilniku, ki ureja trženje
semena krmnih rastlin.
(4) Ne glede na drugo alinejo drugega odstavka tega člena
se lahko v primeru neposredno požete ohranjevalne semenske
mešanice kot podatek o sestavi navedejo le tiste sestavine ohranjevalne semenske mešanice, ki so značilne za vrsto habitata
na mestu nabiranja in so kot sestavine ohranjevalne semenske
mešanice pomembne za ohranjanje naravnega okolja v okviru
ohranjanja genskih virov.
(5) Pri določitvi regije porekla iz pete alineje drugega odstavka tega člena upošteva pristojni organ podatke institucije, pristojne
za rastlinske genske vire v Republiki Sloveniji.
12. člen
(uradni pregledi, vzorčenja in testiranja)
(1) Uradne preglede, vzorčenja in testiranja za preveritev
izpolnjevanja zahtev za ohranjevalne semenske mešanice iz 3.,
4., 5. in 6. člena tega pravilnika izvede organ za potrjevanje v
skladu s tem členom.
(2) V primeru neposredno požetih ohranjevalnih semenskih
mešanic opravi organ za potrjevanje v času rasti najmanj dva vizualna pregleda na mestu nabiranja in po žetvi uradno vzorčenje
in testiranje semena, da preveri, ali:
– je mesto nabiranja na območju vira iz 1. točke 2. člena
tega pravilnika;
– so izpolnjene zahteve glede pridelave neposredno požete
ohranjevalne semenske mešanice iz drugega odstavka 3. člena
tega pravilnika;
– neposredno požeta ohranjevalna mešanica izpolnjuje
splošne zahteve iz 4. člena tega pravilnika in posebne zahteve za
neposredno požete ohranjevalne semenske mešanice iz 5. člena
tega pravilnika.
(3) V primeru pridelanih ohranjevalnih mešanic opravi organ
za potrjevanje v času rasti pred nabiranjem semena posameznih
sestavin najmanj dva vizualna pregleda na mestu nabiranja, da
preveri, ali je mesto nabiranja na območju vira iz 1. točke 2. člena
tega pravilnika in ali so izpolnjene zahteve glede pridelave iz prve
alineje tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika ter splošne zahteve iz prvega in drugega odstavka 4. člena tega pravilnika. V letu
razmnoževanja posameznih sestavin pridelane ohranjevalne semenske mešanice opravi v času rasti najmanj en vizualni pregled
semenskih posevkov na vsakem prijavljenem mestu razmnoževanja, da preveri, ali so izpolnjene zahteve za pridelane ohranjevalne
semenske mešanice iz druge alineje tretjega odstavka 3. člena
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tega pravilnika ter prvega odstavka 6. člena tega pravilnika. Po
mešanju posameznih sestavin pridelane ohranjevalne semenske
mešanice izvede uradno vzorčenje in testiranje semena, da preveri, ali pridelana ohranjevalna mešanica glede postopka pridelave izpolnjuje zahteve iz tretje alineje tretjega odstavka 3. člena
tega pravilnika in ali so izpolnjene zahteve iz drugega in tretjega
odstavka 4. člena tega pravilnika ter iz 6. člena tega pravilnika.
(4) Za vzorčenje in testiranje semena iz drugega in tretjega
odstavka tega člena se uporabljajo metode Mednarodne zveze
za testiranje semena (v nadaljnjem besedilu: ISTA metode), ki
so dostopne pri pristojnem organu. Če za posamezno vrsto ISTA
metode testiranja ne obstajajo, organ za potrjevanje uporabi druge
primerljive metode.
(5) Vzorci za testiranje semena iz drugega in tretjega odstavka tega člena se odvzamejo iz homogenih partij. Največja
dovoljena velikost partije in velikost vzorcev morata biti v skladu s
pravilnikom, ki ureja trženje semena krmnih rastlin.
(6) Vzorčenje in testiranje semena iz drugega in tretjega
odstavka tega člena lahko opravijo tudi vzorčevalci in laboratoriji,
ki so v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih
rastlin, imenovani za opravljanje vzorčenj pod uradnim nadzorom
in za opravljanje testiranj semenskega materiala kmetijskih rastlin
pod uradnim nadzorom.
(7) Organ za potrjevanje pripravi poročilo o rezultatih uradnih pregledov, vzorčenj in testiranj in ga posreduje pristojnemu
organu.
13. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-159/2012
Ljubljana, dne 15. junija 2012
EVA 2012-2330-0025
Franc Bogovič l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

2121.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o registru
melioracijskih skupnosti

Na podlagi četrtega odstavka 96. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno
besedilo) izdaja minister za kmetijstvo in okolje

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o registru melioracijskih
skupnosti
1. člen
V Pravilniku o registru melioracijskih skupnosti (Uradni
list RS, št. 3/09) se prvi odstavek 7. člena spremeni tako, da
se glasi:
»Melioracijske skupnosti, ki so ustanovljene pred uveljavitvijo tega pravilnika, morajo podati vlogo za vpis v register v
skladu s tem pravilnikom najpozneje do 31. decembra 2012.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-288/2012/1
Ljubljana, dne 29. junija 2012
EVA 2012-2330-0188
Franc Bogovič l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje
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DRUGI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
2122.

Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze
v Ljubljani

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (ZViS-UPB3;
Uradni list RS, št. 119/06, ZŠtip; Uradni list RS, št. 59/07,
Odločba US št. U-I-370/06-20; Uradni list RS, št. 15/08,
ZViS-F; Uradni list RS, št. 64/08, ZViS-G; Uradni list RS,
št. 86/09, ZUPJS; Uradni list RS, št. 62/10, Odločba US št.
U-I-156/08-16, Uradni list RS, št. 34/11, ZUPJS-A; Uradni list
RS, št. 40/11, ZViS-H; Uradni list RS, št. 78/11, Uradni list RS,
št. 32/12-UPB7, Uradni list RS, št. 40/12 – ZUJF) in Odloka o
preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1; Uradni list RS,
št. 28/00, OdPUL-1A; Uradni list RS, št. 33/03, OdPUL-1B;
Uradni list RS, št. 79/04, OdPUL-1C; Uradni list RS, št. 36/06,
OdPUL-1D; Uradni list RS, št. 18/09, OdPUL-1E; Uradni list
RS, št. 83/10) sta Senat Univerze v Ljubljani na seji dne 26. 6.
2012 in Upravni odbor Univerze v Ljubljani na seji dne 21. 6.
2012 sprejela naslednje

SPREMEMBE
IN DOPOLNITVE
Statuta Univerze v Ljubljani
1. člen
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05 s
spremembami, dopolnitvami in popravki) se črta naslov poglavja »C) Absolventski staž« in 158. člen.
2. člen
V Statutu Univerze v Ljubljani se 239. člen spremeni, tako
da se glasi:
»Status študentu preneha v skladu z zakonom.
Status študenta tretje stopnje preneha eno leto po zaključku zadnjega semestra študijskega programa.
V primerih, ko zakon tako določa, se študentu iz upravičenih razlogov status študenta lahko tudi podaljša, vendar
največ za eno leto.
O podaljšanju statusa iz upravičenih razlogov, kot so
npr.: daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine,
poseben status študenta, odloča komisija za študijske zadeve
članice ali drug organ, določen s pravili članice.
Študentke matere, ki v času študija rodijo, imajo pravico
do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega
živo rojenega otroka.«
3. člen
V Statutu Univerze v Ljubljani se črta 240. člen.
4. člen
(Končna določba)
Ta sprememba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s
študijskim letom 2012/2013.
Št. 014/12
Ljubljana, dne 21. junija 2012 in 26. junija 2012
prof. dr.
Dušan Mramor l.r.
predsednik
Upravnega odbora

prof. dr.
Radovan Stanislav Pejovnik l.r.
rektor

Stran

5269

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda na področju kulture
v Občini Bled Zavod za kulturo Bled
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prevozih v cestnem prometu

5174
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2065.

2112.
2113.

2114.
2115.

2066.
2067.

2068.
2116.
2117.
2118.
2119.
2120.
2069.
2121.
2070.

DRŽAVNI ZBOR

Kazenski zakonik (KZ-1-UPB2) (uradno prečiščeno besedilo)

USTAVNO SODIŠČE

2072.

Povprečne efektivne obrestne mere za potrošniške
kredite na osnovi ponudb bank in hranilnic po stanju na dan 1. 6. 2012

2075.

2122.

5219

5252
5252

2076.
2077.

2079.

Zaključni račun proračuna Občine Brezovica za
leto 2011

2080.

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje stanovanjske soseske Šmelc

2081.

5161

2082.
2083.

5260

2084.
2085.

5266
5161

5162

5162

5165

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Sprememba Statuta Zavoda Republike Slovenije
za zaposlovanje
Sklep o spremembi Sklepa o povračilu potnih stroškov
Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja v Občini Jesenice

2090.
5166
5166
5166

2091.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Ljub
ljani

5268

2092.

5179
5179
5180

IVANČNA GORICA

Odlok o določitvi in načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso »DOLB IVC«
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka
o pokopališčih, pokopališkem redu in pogrebnih
svečanostih v Občini Ivančna Gorica

5180
5183

JESENICE

Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega
osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko »Jezero – II. faza«

2089.

5177

GROSUPLJE

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojno-varstveni
zavod Kekec Grosuplje
Sklep o določitvi cene programov vzgoje
in izobraževanja v zasebnem vrtcu s koncesijo
»Kobacaj« Grosuplje
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljiščih, parc. št. 194/9 in parc. št. 2160/10,
obe k.o. 1789 – Ponova vas

2087.

BANKA SLOVENIJE

5176

ČRNA NA KOROŠKEM

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena

2088.

5174

BREZOVICA

2086.

5268

5174

BOROVNICA

Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za
leto 2011

5161

5161
5255
5257
5258

BLED

2078.

5253

MINISTRSTVA

Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje gospodarskega
interesa Republike Slovenije za izdajo vizuma za
dolgoročno bivanje tujcu
Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole
Pravilnik o šolskem koledarju v srednjih šolah
Pravilnik o šolskem koledarju za glasbene šole
Pravilnik o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev
za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo
Pravilnik o pridelavi in trženju ohranjevalnih semenskih mešanic
Pravilnik o spremembi Pravilnika o rekreacijskih
plovilih
Pravilnik o spremembi Pravilnika o registru melioracijskih skupnosti
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje
za pogonski namen v maju 2012

Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča

2074.

5111

VLADA

Uredba o državnem prostorskem načrtu za območje hidroelektrarne Brežice
Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev
za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo
energijo
Uredba o navajanju porabe energije in drugih virov z energijskimi nalepkami in standardiziranimi
podatki za proizvode, povezane z energijo
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora
na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega
prostorskega načrta za prenosni plinovod M3/1
Kalce–Vodice
Odločba o napredovanju okrožne državne tožilke
na mesto višje državne tožilke na Okrožno državno
tožilstvo v Kopru
Odločba o imenovanju višjega državnega tožilca
na Vrhovno državno tožilstvo RS – Strokovno informacijski center

2071.

2073.

OBČINE

5184

KOČEVJE

5184

KOPER

Obvezna razlaga drugega odstavka 1. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini
Koper (Uradne objave, št. 19/1988, 7/2001 – obvezna razlaga in 24/2001, ter Uradni list RS, št. 49/05
– obvezna razlaga, 95/06, 124/08 – obvezna razlaga, 22/09, 65/10, 29/12 – obvezna razlaga)
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Koper
Odlok o dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih
za zavarovanje urejanja prostora za ureditvena
območja za poselitev, ki so namenjena centralnim dejavnostim (območja planskih celot KC-42,
KC-45, KC-41, KC-41/1, KC-41/2, KC-46, KC-53,
KC-52, KC-50,KC-48, KC-49, KC-51, KC-42/1,
KC-49, KC-55,KC-54, KC-56)
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena

5184
5185

5186
5188

KOSTANJEVICA NA KRKI

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Kostanjevica na Krki za leto 2012

5189

Stran
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2093.

Odlok o občinskih cestah v Občini Litija

2094.

Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

2095.
2096.

2097.
2098.
2099.
2100.
2101.
2102.

LJUBLJANA

Pravilnik o dodeljevanju sredstev za spodbujanje
razvoja malega gospodarstva v Občini Medvode
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v upravi Občine Medvode

Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine
Razkrižje za leto 2012

5199

2109.

Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Energetika
Šentrupert d.o.o.
Odlok o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toploto na ureditvenem
območju »S-78« – območje ZPKZ Dob
Odlok o dopolnitvi Odloka o proračunu Občine
Šentrupert za leto 2012

2110.
5200
5204

2111.

5215

ŠENTRUPERT

5215
5217
5218

NAKLO

Odlok o rebalansu proračuna Občine Naklo
za leto 2012
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

5204
5205
5205
5206

ODRANCI

Odlok o spremembah in dopolnitvah Prostorskega
reda Občine Odranci
Odlok o spremembah in dopolnitvah Strategije prostorskega razvoja Občine Odranci

5206
5208

PIVKA

Sklep o imenovanju predsednika Občinske volilne
komisije Občine Pivka

2104.

Sklep o znižanju cen programov predšolske vzgoje
v Osnovni šoli Polzela – OE Vrtec Polzela

2105.

Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine
Radeče
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo v Občini Radeče

2107.

2108.
5190

MEDVODE

2103.

2106.
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5208

POLZELA

5209

RADEČE

5209
5213

RAZKRIŽJE

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 2011

5214

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 50/12
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

Javni razpisi
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Evidence sindikatov
Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Razširitve dnevnih redov
Nasprotni predlogi
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o začetku vzpostavitve pravnega naslova
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Kolektivni delovni spori
Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

1477
1503
1505
1513
1514
1514
1514
1520
1520
1521
1522
1522
1522
1522
1523
1524
1525
1525
1526
1526
1526
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