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Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih
(ZPreZP-1)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o preprečevanju zamud
pri plačilih (ZPreZP-1)
Razglašam Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih
(ZPreZP-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije
na seji dne 18. julija 2012.
Št. 003-02-6/2012-23
Ljubljana, dne 26. julija 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O PREPREČEVANJU ZAMUD PRI PLAČILIH
(ZPreZP-1)

in javnimi organi, kadar mora ena stranka dobaviti blago ali
opraviti storitev (v nadaljnjem besedilu: upnik), druga stranka pa izpolniti denarno obveznost (v nadaljnjem besedilu:
dolžnik).
(2) Ta zakon se ne uporablja, če je bil nad dolžnikom ali
upnikom začet postopek zaradi insolventnosti v skladu z zakonom, ki ureja postopke zaradi insolventnosti.
4. člen
(uporaba zakona v razmerjih
z mednarodnim elementom)
(1) 2. podpoglavje IV. poglavja tega zakona se ne uporablja v razmerjih z mednarodnim elementom.
(2) Za razmerje z mednarodnim elementom se po tem
zakonu šteje tisto razmerje, ki ga kot tako določa zakon, ki ureja
mednarodno zasebno pravo in postopek.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se ta zakon
uporablja, kadar sta upnik in dolžnik vpisana v Poslovni register
Slovenije.
(4) V. poglavje tega zakona se v razmerjih z mednarodnim elementom uporabljajo izključno glede menic, kjer se
protest menice zaradi neplačila opravi v Republiki Sloveniji
zoper meničnega zavezanca, ki je vpisan v Poslovni register
Slovenije.
5. člen
(uporaba zakona za Banko Slovenije)

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet zakona)
Ta zakon ureja ukrepe za odpravo plačilne nediscipline.
2. člen
(prenos direktiv Evropske unije)
Z II. in III. poglavjem tega zakona se v pravni red Republike Slovenije delno prenaša Direktiva Evropskega parlamenta
in Sveta 2011/7/EU z dne 16. februarja 2011 o boju proti
zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih (UL L št. 48 z dne
23. februarja 2011, str. 1).
3. člen
(uporaba zakona)
(1) Ta zakon se uporablja za pogodbe, ki so sklenjene
med gospodarskimi subjekti ali med gospodarskimi subjekti

Ta zakon se ne uporablja za Banko Slovenije, ko deluje v
okviru izključnih pristojnosti v skladu z zakonom, ki ureja Banko
Slovenije, ali z drugimi zakoni ali predpisi Evropske unije, ki
določajo izključne pristojnosti Banke Slovenije in pristojnosti
Banke Slovenije kot sestavnega dela Evropskega sistema centralnih bank ali Evrosistema.
6. člen
(gospodarski subjekti in javni organi)
(1) Gospodarski subjekti po tem zakonu so:
– gospodarske družbe,
– samostojni podjetniki posamezniki ali samostojne podjetnice posameznice (v nadaljnjem besedilu: podjetnik), in
– druge pravne in fizične osebe, ki so vpisane v Poslovni
register Slovenije in opravljajo pridobitno dejavnost in gre za
pogodbe, ki so v zvezi s to dejavnostjo.
(2) Javni organ po tem zakonu je:
– Republika Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost,
– javni sklad, javna agencija, javni zavod,
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– javni gospodarski zavod, in
– druga javna oseba.
(3) Druga javna oseba po tem zakonu je pravna oseba,
ustanovljena za opravljanje dejavnosti, ki je v splošnem interesu in je industrijske ali poslovne narave, ter:
– je Republika Slovenija, samoupravna lokalna skupnost
ali druga oseba javnega prava imetnica več kot 50 odstotkov
delnic oziroma več kot 50-odstotnega poslovnega deleža te
pravne osebe ali
– opravlja Republika Slovenija, samoupravna lokalna
skupnost oziroma druga oseba javnega prava nadzor nad
poslovanjem te pravne osebe, ali
– ima Republika Slovenija, samoupravna lokalna skupnost oziroma druga oseba javnega prava neposredno ali
preko organov te pravne osebe pravico imenovati več kot
polovico članov organov vodenja ali nadzora te pravne osebe.
7. člen
(denarna obveznost in obročna plačila)
(1) Denarna obveznost je sestavljena iz glavnice v višini,
ki je bila dogovorjena in bi morala biti plačana v pogodbenem
ali zakonsko določenem roku, in vseh davkov in drugih obveznih dajatev, navedenih v računu ali drugi enakovredni listini,
ki v skladu s poslovno prakso pomeni zahtevek za plačilo (v
nadaljnjem besedilu: račun).
(2) Če se pogodbene stranke dogovorijo za obročno
odplačevanje denarnih obveznosti, se določbe tega zakona
uporabljajo za vsak obrok posebej.
8. člen
(ponudnik plačilnih storitev)
Ponudnik plačilnih storitev je banka ali hranilnica, ki lahko v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, opravlja plačilne
storitve.
9. člen
(očitno nepravičen pogodbeni dogovor)
(1) Očitno nepravičen pogodbeni dogovor je dogovor,
ki očitno nepravično do upnika določa rok plačila ali višino
zamudnih obresti ali povrnitev stroškov izterjave.
(2) Očitno nepravičen je dogovor o:
– izključitvi nadomestila za stroške izterjave,
– izključitvi plačila zamudnih obresti,
– plačilnem roku, daljšem od 60 dni, če je dolžnik gospodarski subjekt in rok ni določen v pisni obliki, ali
– plačilnem roku, daljšem od 30 dni, če je dolžnik javni
organ.
(3) Pri presoji, ali je pogodbeni dogovor, za katerega ne
velja prejšnji odstavek, očitno nepravičen, se upoštevajo vse
okoliščine konkretnega primera, zlasti pa:
– odstopanje pogodbenega dogovora od dobrih poslovnih običajev,
– načelo vestnosti in poštenja, načelo prepovedi zlorabe
pravic in druga načela civilnega prava,
– narava blaga ali storitve, in
– obstoj objektivnih razlogov za odstopanje od določb
tega zakona.
(4) Očitno nepravičen pogodbeni dogovor je ničen.
(5) Pravni interes za vložitev tožbe, s katero se zahteva
ugotovitev ničnosti očitno nepravičnega pogodbenega dogovora, imajo tudi:
– gospodarsko interesno združenje, ustanovljeno v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe,
– samostojna strokovno poslovna organizacija in
– druga organizacija, ki je pravna oseba, ustanovljena
za varovanje pravic in interesov svojih članov, če je od njene
ustanovitve do trenutka vložitve tožbe že poteklo najmanj eno
leto, in ki dejansko deluje.
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II. DOLOČITEV PLAČILNEGA ROKA
10. člen
(plačilni rok)
(1) Plačilni rok med gospodarskimi subjekti ne sme biti
daljši od:
– 60 dni od dneva prejema računa,
– 60 dni od dneva prejema blaga ali opravljene storitve,
če račun ni bil prejet ali pa je dan prejema računa sporen,
– 60 dni od dneva prejema blaga ali opravljene storitve,
če je dolžnik prejel račun, preden je prejel blago ali je bila
storitev opravljena, ali
– 60 dni od dneva pregleda blaga ali storitve, če je dogovorjen ali zakonsko predpisan pregled blaga ali storitve ter
je dolžnik prejel račun pred dnevom pregleda.
(2) Izjemoma je dogovorjeni rok za plačilo lahko daljši
od 60 dni, če je dolžina roka dogovorjena pisno in tak rok ne
pomeni očitno nepravičnega dogovora.
11. člen
(plačilni rok, kadar je dolžnik
javni organ)
(1) Če je dolžnik javni organ in drug zakon ne določa
drugače, plačilni rok ne sme biti daljši od:
– 30 dni od dneva prejema računa,
– 30 dni od dneva prejema blaga ali opravljene storitve,
če račun ni bil prejet ali pa je dan prejema računa sporen,
– 30 dni od dneva prejema blaga ali opravljene storitve,
če je dolžnik prejel račun, preden je prejel blago ali je bila
storitev opravljena, ali
– 30 dni od dneva pregleda blaga ali storitve, če je dogovorjen ali zakonsko predpisan pregled blaga ali storitve ter
je dolžnik prejel račun pred dnevom pregleda.
(2) Rok, v katerem mora dolžnik, ki je javni organ,
pregledati blago iz četrte alineje prejšnjega odstavka, ne
sme biti daljši od 30 dni. Pogodbeni stranki se lahko pisno
dogovorita, da je rok za pregled blaga ali storitve daljši od 30
dni, če tak rok ne pomeni očitno nepravičnega pogodbenega
dogovora.
(3) Če je dolžnik javni organ, mora biti daljši rok pregleda blaga iz prejšnjega odstavka opredeljen že v razpisni
dokumentaciji.
12. člen
(določitev plačilnega roka,
če ta ni dogovorjen)
(1) Če rok plačila obveznosti dolžnika ni dogovorjen,
mora dolžnik svojo denarno obveznost izpolniti v 30 dneh od
dneva, ko je prejel račun.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora dolžnik svojo
obveznost izpolniti:
– v 30 dneh od dneva, ko je prejel blago ali je bila opravljena storitev, če račun ni bil prejet ali pa je dan prejema
računa sporen,
– v 30 dneh po prejemu blaga ali opravi storitve, če je
dolžnik prejel račun, preden je prejel blago ali je bila opravljena storitev, ali
– v 30 dneh od dneva pregleda blaga ali storitve, če je
dogovorjen ali zakonsko predpisan pregled blaga ali storitve
ter je dolžnik prejel račun pred dnevom pregleda.
(3) Rok, v katerem mora dolžnik opraviti pregled blaga
iz tretje alineje prejšnjega odstavka, ne sme biti daljši od
30 dni. Pogodbeni stranki se lahko pisno dogovorita, da je rok
za pregled blaga ali storitve daljši od 30 dni, če to ne pomeni
očitno nepravičnega pogodbenega dogovora.
(4) Če je dolžnik javni organ, mora biti daljši rok pregleda blaga iz prejšnjega odstavka opredeljen že v razpisni
dokumentaciji.
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III. POSLEDICE ZAMUDE
13. člen
(višina zamudnih obresti, če je dolžnik
javni organ)
Ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, se upnik in dolžnik, ki je javni organ, ne smeta dogovoriti, da je obrestna mera zamudnih obresti nižja od obrestne
mere zamudnih obresti, določene z zakonom, ki določa predpisano višino zamudnih obresti.
14. člen
(povrnitev stroškov izterjave)
(1) Če je dolžnik v zamudi, je upnik za vsako terjatev
od dolžnika upravičen zahtevati plačilo nadomestila stroškov
izterjave.
(2) Stroški izterjave iz prejšnjega odstavka znašajo
40 eurov.
(3) Stroški izterjave iz prvega odstavka tega člena se
ne štejejo med izvršilne stroške, kot jih določa zakon, ki ureja
postopek izvršbe.
(4) Pravica upnika iz prvega odstavka tega člena zastara
v treh letih od dneva nastanka zamude.
(5) Določbi prvega in drugega odstavka tega člena ne
omejujeta ali izključujeta pravice do povračila preostanka stroškov, povezanih z izterjavo, ki jih je upnik upravičen zahtevati
v skladu s pogodbo ali drugimi predpisi.
IV. VEČSTRANSKI POBOT
1. Večstranski pobot in ureditev delovanja sistemov
večstranskega pobota
15. člen
(večstranski pobot)
(1) Večstranski pobot je način prenehanja neposredno
in posredno vzajemnih denarnih obveznosti.
(2) Večstranski pobot se izvaja na podlagi pogodbe o
opravljanju večstranskega pobota.
16. člen
(prenehanje obveznosti)
Denarne obveznosti dolžnikov, ki prenehajo z večstranskim pobotom, prenehajo v trenutku izvedbe večstranskega
pobota.
17. člen
(pogodba o opravljanju večstranskega
pobota)
(1) Pogodba o opravljanju večstranskega pobota je pogodba, ki jo upravljavci sistema večstranskega pobota sklenejo z dolžnikom, ki želi svojo obveznost vnesti v sistem
večstranskega pobota.
(2) S pogodbo o opravljanju večstranskega pobota se
upravljavci zavežejo, da bodo v skladu s tem zakonom izvedli večstranski pobot, dolžnik pa, da bo za uspešno izveden
večstranski pobot plačal dogovorjeno nadomestilo.
(3) Če v pogodbi o opravljanju večstranskega pobota ni
navedeno, da je sklenjena le za posamezen krog večstranskega pobota, velja do odpovedi.
18. člen
(prijava nedospelih denarnih obveznosti)
V večstranski pobot se lahko prijavi tudi nedospela denarna obveznost, če se upnik in dolžnik o tem pisno dogovorita.
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19. člen
(ureditev razmerij med upnikom in dolžnikom)
(1) Po izvedenem krogu večstranskega pobota posredujejo upravljavci večstranskega pobota vsakemu udeležencu
izvedenega kroga večstranskega pobota poročilo o rezultatih.
(2) Poročilo o rezultatih vsebuje najmanj navedbo skupnega zneska vseh obveznosti, ki so bile pobotane do posameznega upnika.
(3) Poročilo o rezultatih je podlaga za ureditev medsebojnih razmerij med upnikom in dolžnikom pri izkazovanju
obveznosti in terjatev v poslovnih knjigah.
(4) Poročilo o rezultatih je lahko posredovano v elektronski obliki.
20. člen
(načela delovanja sistema večstranskega pobota)
Upravljavci sistemov večstranskega pobota zagotovijo:
– da sistemi zagotavljajo varno, popolno in pravočasno
izpeljavo večstranskega pobota,
– da udeleženci v postopku večstranskega pobota čim
prej pridobijo poročilo o opravljenem večstranskem pobotu,
– elektronsko hrambo dokazil o opravljenih večstranskih
pobotih,
– enakovreden položaj vseh udeležencev večstranskega
pobota,
– neprekinjeno delovanje sistemov, in
– varovanje podatkov udeležencev v postopku večstranskega pobota.
21. člen
(pravila sistema za večstranski pobot)
(1) Upravljavci sistemov večstranskega pobota sprejmejo v skladu z načeli delovanja sistema večstranskega pobota
iz prejšnjega člena splošna pravila sistemov večstranskega
pobota, s katerimi določijo:
– postopek prijave denarne obveznosti v sistem večstranskega pobota,
– cene storitev,
– urnik sistema večstranskega pobota,
– način, popravo in preklic vnosa, in
– obdelavo podatkov v sistemu.
(2) Splošna pravila sistema večstranskega pobota upravljavci sistemov večstranskega pobota objavijo na svoji spletni
strani.
22. člen
(pravilnost vnosov in odgovornost dolžnika)
(1) Za pravilnost vnosov v sistem večstranskega pobota
ter obstoj prijavljenih denarnih obveznosti, odpravo napak v
vnesenih prijavah in škodo, ki nastane zaradi nepravilnosti
predloženih podatkov, je odgovoren dolžnik.
(2) Upravljavci sistemov večstranskega pobota ne popravljajo rezultatov večstranskega pobota, ki so posledica
nepravilnih podatkov v dolžnikovi prijavi denarne obveznosti
v večstransko pobotanje.
(3) Upravljavci sistemov večstranskega pobota so odgovorni za škodo, ki nastane zaradi nepravilne obdelave
podatkov o denarnih obveznostih iz dolžnikove prijave v sistem večstranskega pobota ali zaradi nespoštovanja pravil iz
prejšnjega člena.
23. člen
(pošiljanje podatkov za izvršilne postopke)
Ne glede na šesto alinejo 20. člena tega zakona, upravljavci:
– upniku, ki je imetnik izvršilnega naslova v skladu z
zakonom, ki ureja izvršbo, če ta izvršilni naslov dokazuje
upnikovo denarno terjatev do dolžnika,
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– sodišču ali drugemu organu, ki opravljajo dejanja v
postopku izvršbe,
na njegovo zahtevo pošljejo podatke o dolžnikih, ki so v
večstranski pobot prijavili denarne obveznosti do upnikovega
dolžnika.
2. Obvezni večstranski pobot
24. člen
(obvezni večstranski pobot)
resu.

(1) Obvezni večstranski pobot se izvaja v javnem inte-

(2) Namen obveznega večstranskega pobota je zmanjšanje medsebojne zadolženosti gospodarskih subjektov.
25. člen
(uporaba določb prejšnjega podpoglavja)
Za obvezen večstranski pobot se ne uporabljajo določbe
drugega odstavka 15. člena ter 17. člena tega zakona.
26. člen
(upravljavec obveznega večstranskega
pobota)
(1) Upravljavec obveznega večstranskega pobota je
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES).
(2) Upravljavec lahko hkrati z obveznim večstranskim
pobotom izvede tudi prostovoljni večstranski pobot.
(3) Upravljavec zagotavlja obvezni večstranski pobot
enkrat mesečno.
27. člen
(tarifa upravljavca in pravila sistema za obvezen
večstranski pobot)
(1) Upravljavec sprejme tarifo in pravila sistema za obvezen večstranski pobot.
(2) Upravljavec mora k tarifi in pravilom pred njihovo
objavo v Uradnem listu Republike Slovenije pridobiti soglasje
Vlade Republike Slovenije.
(3) Vlada Republike Slovenije podeli soglasje samo,
če se ves presežek prihodkov nad odhodki upravljavca, ki je
bil realiziran z izvajanjem obveznega večstranskega pobota,
uporabi za vplačilo v proračun Republike Slovenije. Pri podelitvi soglasja iz prejšnjega člena Vlada Republike Slovenije
upošteva tudi, kolikšen del je upravljavec realiziral z izvajanjem pogodbenega večstranskega pobota.
(4) Upravljavec objavi tarifo in pravila v Uradnem listu
Republike Slovenije in na svojih javnih spletnih straneh.
(5) Tarifa in pravila upravljavca začnejo veljati petnajsti
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
28. člen
(dolžnost prijave denarne obveznosti
v večstranski pobot)
(1) Po nastanku zamude mora dolžnik denarno obveznost, s plačilom katere je v zamudi, elektronsko prijaviti v prvi
krog obveznega večstranskega pobota pri upravljavcu, ki sledi
mesecu nastanka zamude. Prijava se šteje za opravljeno, če
je sprejeta v sistem v trenutku, ko upravljavec zapre vnos za
posamezni krog pobota.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek, dolžnik ni dolžan v
obvezni večstranski pobot prijaviti denarne obveznosti:
– katere plačilo je zavarovano z instrumenti za zavarovanje plačil, razen denarnih obveznosti, ki izvirajo iz menic,
za katere se v 32. členu tega zakona zahteva prijava v večstranski pobot;
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– ki ni višja od 250 eurov;
– ki jo dolguje gospodarski družbi, s katero se v skladu
z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, šteje za povezano
družbo;
– ki jo je upnik prenesel na osebo, ki odkup terjatev
opravlja v okviru ali v povezavi s svojo glavno dejavnostjo;
– ki bo v skladu s pisnim dogovorom med upnikom in
dolžnikom prenehala v mesecu, ki sledi mesecu nastanka
zamude;
– ki bo prenehala v skladu z vnaprej dogovorjeno verižno
kompenzacijo v mesecu, ki sledi mesecu nastanka zamude,
in je več kot polovica udeležencev verižne kompenzacije najkasneje dan pred dnevom pobota pisno potrdila sodelovanje
v tej verižni kompenzaciji;
– v zvezi s katero poteka spor pri pristojnem sodišču ali
v zvezi s katero poteka izvršilni postopek.
(3) Če obveznost iz pete ali šeste alineje prejšnjega
odstavka ni prenehala na dogovorjen način, jo je potrebno
prijaviti v prvi obvezni večstranski pobot, ki sledi mesecu, v
katerem bi morala obveznost prenehati.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena dolžnik ni dolžan v obvezni večstranski pobot prijaviti denarne obveznosti
iz prvega odstavka tega člena, če v trenutku, v katerem se prijava obveznosti v obvezni večstranski pobot šteje za opravljeno, ni upnik dospele denarne obveznosti, ki jo mora dolžnik
v skladu s tem zakonom prijaviti v obvezni večstranski pobot.
29. člen
(preverjanje prijav v obvezni večstranski
pobot)
Upravljavec prek spletne informacijske rešitve na varen
način omogoča upnikom preverjanje obveznosti, ki jih je njihov dolžnik prijavil v obvezni večstranski pobot.
30. člen
(solidarni upniki in solidarni dolžniki)
(1) Solidarni dolžniki se med seboj dogovorijo, kateri
solidarni dolžnik bo v skladu z 28. členom tega zakona prijavil
solidarno obveznost v obvezni večstranski pobot. Če solidarni
dolžniki dolgujejo obveznost z drugim rokom izpolnitve, prijavi
obveznost v obvezni večstranski pobot tisti dolžnik, ki pride
prvi v zamudo.
(2) Če nihče od solidarnih dolžnikov ne prijavi dolgovane
obveznosti v obvezni večstranski pobot, kršijo ta zakon vsi
solidarni dolžniki. To ne velja za:
– solidarnega dolžnika, ki še ni v zamudi s plačilom
solidarne obveznosti;
– solidarnega dolžnika, ki je solidarno odgovoren na
podlagi zakona in ni stranka pravnega posla, iz katerega izvira njegov solidarni dolg, ter tudi ni seznanjen s tem pravnim
poslom.
(3) Dolžnik lahko prijavi svojo obveznost, ki jo dolguje
več upnikom, le nasproti enemu solidarnemu upniku.
31. člen
(prijava denarne obveznosti v obvezni večstranski pobot
in dolžnosti upravljavca)
(1) Dolžnik prijavi denarno obveznost do posameznega
upnika. Prijava vsebuje:
– davčno številko upnika,
– datum in številko računa,
– datum nastanka zamude,
– znesek neporavnane denarne obveznosti po računu, in
– zaporedno številko prijave.
(2) S prijavo denarne obveznosti v sistem obveznega
večstranskega pobota dolžnik izgubi pravico do ugovora zoper sklep o davčni izvršbi v skladu z določbo zakona, ki ureja
davčni postopek, o ugovoru dolžnikovega dolžnika.
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(3) Upravljavec s pomočjo spletne informacijske rešitve
Davčni upravi Republike Slovenije naslednji delovni dan po
zaprtju posameznega kroga pobota posreduje podatke o prijavljenih obveznostih dolžnikov v posameznem krogu pobota
po posameznih upnikih, in sicer:
– davčno številko upnika,
– davčno številko dolžnika,
– datum in številko računa,
– znesek neporavnane denarne obveznosti po računu,
– datum nastanka zamude, in
– zaporedno številko prijave.
(4) Upravljavec s pomočjo spletne informacijske rešitve
Davčni upravi Republike Slovenije naslednji delovni dan po
zaprtju posameznega kroga pobota posreduje podatke o obveznostih, ki niso bile pobotane, razvrščene po posameznih
upnikih, in sicer:
– davčno številko upnika,
– davčno številko dolžnika,
– skupni znesek prijavljenih obveznosti s strani posameznega dolžnika, po posameznih upnikih,
– skupni znesek preostanka dospele denarne obveznosti, ki ga dolžniku ni uspelo pobotati po posameznih upnikih, in
– zaporedno številko prijave.
32. člen
(dolžnost prijave denarne obveznosti iz menice
v večstranski pobot)
(1) Menični dolžnik, ki je gospodarski subjekt ali javni
organ, mora v prvi krog obveznega večstranskega pobota, ki
sledi mesecu nastanka zamude, pri upravljavcu elektronsko
prijaviti menično denarno obveznost, s plačilom katere je v
zamudi, če je menica:
1. vpisana v register iz 34. člena tega zakona in v
15 dneh po vpisu v register ni bila poravnana denarna obveznost iz take menice;
2. izdana kot lastna menica v skladu z zakonom, ki ureja
menico, in je menični dolžnik ob dospelosti ne plača ali je ne
plača v celoti;
3. izdana z odredbo »brez protesta« v skladu z zakonom, ki ureja menico, in je menični dolžnik ob dospelosti ne
plača ali je ne plača v celoti;
4. plačljiva v breme denarnih sredstev, ki se vodijo na
uporabnikovem plačilnem računu pri ponudniku plačilnih storitev v skladu z zakonom, ki ureja plačilne storitve, in sredstva
pri ponudniku plačilnih storitev ne zadoščajo za poravnavo
menične obveznosti.
(2) Menični dolžnik iz prejšnjega odstavka je oseba, ki
mora v skladu z zakonom, ki ureja menico, plačati denarno
obveznost, določeno v menici.
33. člen
(prepoved prijave neobstoječe ali davčne obveznosti
v obvezni večstranski pobot)
V obvezni večstranski pobot je prepovedano prijaviti
davčno obveznost ali obveznost, ki ne obstaja ali je bila že
poravnana.
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35. člen
(vpis v register)
(1) AJPES zagotovi notarju, ki napravi protest zaradi
neplačila menice, opravo vpisa v register. Notar opravi vpis v
register v treh dneh po opravljenem protestu.
(2) V registru se obdelujejo:
– davčna številka meničnega dolžnika,
– firma ali ime meničnega dolžnika ter njegov sedež ali
poslovni naslov,
– matična številka meničnega dolžnika, če je pravna
oseba, podjetnik ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ter je vpisana v Poslovni register Slovenije,
– datum izdaje menice, ki se vpisuje v register,
– datum in številka naprave protesta menice, ki se vpisujeta v register,
– navedba menične obveznosti, ki jo vsebuje menica, ki
se vpisuje v register, in
– osebno ime notarja, ki vlaga zahtevo za vpis v register,
ter njegov sedež.
(3) AJPES po uradni dolžnosti pridobi podatke iz prejšnjega odstavka iz uradnih evidenc.
(4) Podatki iz drugega odstavka tega člena se v registru vodijo do dneva prvega obvestila o poplačilu menične
obveznosti oziroma še dve leti od datuma napravljenega
protesta, če menična obveznost ni bila poravnana. AJPES
zagotovi notarju, ki je napravil protest zaradi neplačila menice, opravo izbrisa iz registra na podlagi obvestila meničnega
dolžnika, izdajatelja menice ali remitenta o poplačilu menične
obveznosti.
(5) AJPES sprejme podrobnejša pravila o vzpostavitvi in
vodenju registra ter postopku vpisov.
(6) AJPES mora k tarifi in pravilom iz prejšnjega odstavka pridobiti soglasje Vlade Republike Slovenije.
36. člen
(dostop do podatkov iz registra)
Podatki v registru so javni in brezplačno dostopni na
spletni strani AJPES.
VI. IZVRŠNICA
37. člen
(pravna narava izvršnice)
(1) Izvršnica je listina, ki vsebuje izjavo dolžnika, dano
v skladu s tem zakonom, s katero se dolžnik zaveže plačati z
izvršnico določen denarni znesek.
(2) Izvršnico lahko izdata le gospodarski subjekt ali javni
organ.
(3) Upnik lahko zahteva plačilo obveznosti iz izvršnice v
breme denarnih sredstev, ki se vodijo na kateremkoli dolžnikovem računu pri ponudnikih plačilnih storitev.
38. člen
(izvršnica kot izvršilni naslov)

V. REGISTER MENIC, PROTESTIRANIH ZARADI
NEPLAČILA

(1) Izvršnica je izvršilni naslov v skladu z zakonom, ki
ureja izvršbo.
(2) Šteje se, da izvršnica vsebuje potrdilo o izvršljivosti.

34. člen

39. člen

(register protestiranih menic zaradi neplačila)

(vsebina izvršnice)

(1) Register menic, protestiranih zaradi neplačila (v nadaljnjem besedilu: register), je enotna centralizirana informatizirana zbirka podatkov, v katero vpiše notar v skladu z
zakonom, ki ureja menico, napravljene proteste menic zaradi
neplačila, če so menice izdali gospodarski subjekti.
(2) Register vzpostavi in upravlja AJPES.

(1) Izvršnica vsebuje:
1. navedbo, da gre za izvršnico,
2. davčno številko ter firmo ali ime dolžnika in njegov
sedež ali poslovni naslov,
3. davčno številko ter firmo ali ime upnika in njegov sedež ali poslovni naslov,
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4. v eurih navedeno ter s številko in besedo zapisano
denarno obveznost dolžnika, če se obveznost obrestuje, pa
tudi podatke o začetku teka obresti in obrestni meri,
5. dan dospelosti obveznosti iz prejšnje točke,
6. kraj in datum izdaje izvršnice,
7. podatke o pogodbi oziroma drugem pravnem temelju
nastanka obveznosti, in
8. notarsko ali upravno overjen podpis dolžnika iz izvršnice.
(2) Velja neizpodbitna domneva, da izvršnica vsebuje:
1. nepreklicno pooblastilo dolžnika upniku, da zahteva
izvršitev plačilne transakcije v breme dolžnikovih denarnih
sredstev pri dolžnikovem ponudniku plačilnih storitev v skladu
z izvršnico, in
2. nepreklicno soglasje dolžnika vsem svojim ponudnikom plačilnih storitev, da v breme dolžnikovih denarnih sredstev izvršijo plačilno transakcijo, ki jo zahteva upnik v skladu
s prejšnjo točko.
(3) Izvršnica lahko vsebuje navedbo enega ali več dolžnikovih ponudnikov plačilnih storitev.
40. člen
(nepopolna izvršnica)
Izvršnica, ki ne vsebuje vseh sestavin iz prvega odstavka prejšnjega člena, nima pravnega učinka.
41. člen
(pravica predložitve izvršnice)
Upnik mora izvršnico predložiti v plačilo v treh letih po
dospelosti obveznosti iz izvršnice.
42. člen
(prenos izvršnice)
Izvršnica ni prenosljiva.
43. člen
(zahteva za izvedbo plačilne transakcije)
(1) Upnik zahteva izvršitev plačilne transakcije v skladu
s pooblastilom iz izvršnice tako, da predloži izvršnico v plačilo
enemu izmed dolžnikovih ponudnikov plačilnih storitev. Upnik
ob predložitvi izvršnice navede račun, na katerega naj se
denarna sredstva prenesejo. Predložitev izvršnice predstavlja
izročitev plačilnega naloga upnika banki v skladu z zakonom,
ki ureja plačilne storitve.
(2) Upnik lahko zahteva izvršitev plačilne transakcije
tudi za znesek, ki je manjši od zneska, na katerega se glasi
izvršnica.
(3) Če upnik ob predložitvi izvršnice ne izjavi, da zahteva izvršitev plačilne transakcije v višini, nižji od zneska,
na katerega se glasi izvršnica, se šteje, da je upnik zahteval
izvršitev plačilne transakcije za celoten znesek, na katerega
se glasi izvršnica.
44. člen
(postopek ponudnika plačilnih storitev
z izvršnico)
(1) Ponudnik plačilnih storitev ne izvrši upnikove zahteve
iz prejšnjega člena in vrne izvršnico upniku, če:
– obveznost iz izvršnice še ni dospela,
– upnik ni navedel računa, na katerega naj se denarna
sredstva prenesejo,
– je izvršnica nepopolna, ali
– so od dospelosti obveznosti iz izvršnice pretekla več
kot tri leta.
(2) Ponudnik plačilnih storitev ne preverja ali:
– denarna obveznost iz izvršnice izvira iz pogodbe, ki je
v zvezi z dejavnostjo pravne ali fizične osebe, ki je vpisana v
Poslovni register Republike Slovenije,
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– je izvršnico podpisal zakoniti zastopnik dolžnika,
– je prenehala obveznost, v zavarovanje plačila katere
je bila dana izvršnica,
– je bila nasprotna obveznost upnika iz pogodbe oziroma
drugega pravnega temelja nastanka obveznosti, v plačilo ali
zavarovanje katere je bila dana izvršnica, izpolnjena.
45. člen
(obvestilo o unovčenju)
Ponudnik plačilnih storitev, pri katerem je upnik zahteval
izvršitev plačilne transakcije v skladu s pooblastilom iz izvršnice, obvesti dolžnika o upnikovi plačilni zahtevi.
46. člen
(prepoved razpolaganja s sredstvi)
(1) Ponudnik plačilnih storitev, ki mu je bila predložena izvršnica, onemogoči dolžniku razpolaganje z denarnimi
sredstvi, dokler upnikova zahteva, dana na podlagi izvršnice,
ni izvršena.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pred plačilom obveznosti iz izvršnice izvrši sklep:
– o izvršbi, s katerim je sodišče naložilo ponudniku plačilnih storitev, da blokira dolžnikova sredstva,
– o izvršbi, s katerim je davčni ali carinski organ naložil
ponudniku plačilnih storitev, da zarubi dolžnikova denarna
sredstva, in
– sodišča ali davčnega organa o zavarovanju.
47. člen
(plačilo obveznosti iz izvršnice)
Ponudnik plačilnih storitev poravna obveznost iz izvršnice najprej iz denarnih sredstev na računu dolžnika,
preko katerega dolžnik v skladu z zakonom, ki ureja plačilne storitve, opravlja plačilne storitve. Če na tem računu
ni denarnih sredstev, prenese ponudnik plačilnih storitev
na ta račun ustrezen znesek sredstev z drugih dolžnikovih
računov, depozitov ali varčevanj, če dolžnik s temi sredstvi
lahko razpolaga.
48. člen
(poplačilo iz sredstev v tuji valuti)
Če ima dolžnik pri ponudniku plačilnih storitev sredstva
v tuji valuti, ponudnik plačilnih storitev preračuna tujo valuto
v eure po svojem nakupnem tečaju na dan izvršitve plačila.
49. člen
(preverjanje obstoja denarnih sredstev
in delno plačilo)
(1) Ponudnik plačilnih storitev, kateremu je upnik predložil izvršnico, najmanj enkrat dnevno preveri, ali se na računu
dolžnika, ki ga vodi, nahajajo sredstva in, če se sredstva
nahajajo, v skladu z upnikovo zahtevo poravna obveznost iz
izvršnice v breme dolžnikovega računa.
(2) Če denarna sredstva dolžnika pri ponudniku plačilnih
storitev omogočajo le delno poravnavo obveznosti iz izvršnice, poravna obveznost iz izvršnice le za tisti del upnikove
zahteve, ki ustreza višini sredstev na dolžnikovem računu.
50. člen
(stroški plačila izvršnice)
(1) Če ponudnik plačilnih storitev zaračunava posebno
nadomestilo za izvajanje dejanj na podlagi izvršnice, morajo
biti ta nadomestila primerna in v skladu z dejanskimi stroški,
ki nastanejo ponudniku plačilnih storitev.
(2) Nadomestilo, zaračunano v skladu s prejšnjim odstavkom, si lahko ponudnik plačilnih storitev izplača, preden
poravna obveznost iz izvršnice.

Uradni list Republike Slovenije
51. člen
(posredovanje izvršnice drugim ponudnikom
plačilnih storitev)
(1) Če na dolžnikovem računu, ko upnik ponudniku plačilnih storitev predloži izvršnico, ni denarnih sredstev, preveri ponudnik plačilnih storitev, kateremu je bila izvršnica predložena
v plačilo, v evidencah, katerih vsebino lahko uporablja, ali ima
dolžnik odprt račun oziroma račune tudi pri drugem ponudniku
ali ponudnikih plačilnih storitev.
(2) Če ponudnik plačilnih storitev, ki mu je bila izvršnica
predložena v plačilo, ugotovi, da ima dolžnik odprt račun ali
račune tudi pri drugih ponudnikih plačilnih storitev, pošlje kopijo
izvršnice tem drugim ponudnikom plačilnih storitev.
(3) Drugi ponudniki plačilnih storitev takoj prenesejo sredstva, potrebna za izvršitev upnikove zahteve za plačilo izvršnice, na račun dolžnika, ki se vodi pri ponudniku plačilnih storitev,
ki je poslal kopijo izvršnice.
(4) Za druge ponudnike plačilnih storitev se smiselno
uporabljajo 46. do 50. člen tega zakona. Pri smiselni uporabi se
namesto pojma »izvršnica« uporablja pojem »kopija izvršnice«,
namesto pojma »ponudnik plačilnih storitev« pa se uporablja
pojem »drugi ponudnik plačilnih storitev«.
52. člen
(poplačilo dolžnika in vrnitev izvršnice)
(1) Ko ponudnik plačilnih storitev, kateremu je bila izvršnica predložena v plačilo, v celoti izvrši upnikovo zahtevo, o tem
obvesti druge ponudnike plačilnih storitev, ki jim je posredoval
kopijo izvršnice in vrne presežek prenesenih sredstev na dolžnikove račune, s katerih je bil presežek posredovan.
(2) Če je z izvršitvijo zahteve plačana celotna obveznost
iz izvršnice, ponudnik plačilnih storitev vrne izvršnico dolžniku.
(3) Če je z izvršitvijo zahteve plačan le del obveznosti iz
izvršnice, zaznamuje ponudnik plačilnih storitev delno plačilo
na izvršnici in vrne izvršnico upniku.
53. člen
(vrnitev izvršnice upniku)
(1) Ponudnik plačilnih storitev vrne izvršnico upniku:
– če zahteve, dane na podlagi izvršnice, ni mogel izvršiti
v enem letu po predložitvi v plačilo, ali
– če upnik to zahteva.
(2) Če je do vrnitve izvršnice ponudnik plačilnih storitev
izvršil le del dane mu zahteve, zaznamuje ponudnik plačilnih
storitev delno izvedbo plačila na izvršnici.
VII. KODEKS RAVNANJA
54. člen
(kodeks)
(1) Interesna združenja gospodarskih subjektov lahko
zaradi zagotovitve boljše plačilne discipline sprejmejo kodeks
ravnanja članov.
(2) Interesna združenja gospodarskih subjektov lahko na
podlagi obvestil svojih članov, mesečno, v sredstvih javnega
obveščanja ali na svoji spletni strani, objavljajo sezname hitrih
plačnikov in dolžnikov z neporavnanimi zapadlimi obveznostmi,
kadar so v kodeksih iz prejšnjega odstavka opredeljeni način
obveščanja in javne objave seznama hitrih plačnikov.
(3) Interesna združenja gospodarskih subjektov lahko objavijo tudi seznam dolžnikov, ki svojih obveznosti ne poravnajo
v pogodbeno ali zakonsko določenih rokih
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uprava Republike Slovenije in Tržni inšpektorat Republike
Slovenije.
(2) Nadzorni organi iz prejšnjega odstavka začnejo postopek o prekršku na podlagi upnikovega pisnega ali elektronskega predloga ali če pri opravljanju nadzora, ki ga opravljajo v skladu s svojimi pristojnostmi, ugotovijo, da obstajajo
okoliščine, ki kažejo na sum, da subjekt nadzora krši 28., 30.,
32. ali 33. člen tega zakona. Upnikov predlog mora vsebovati
podatke, ki omogočajo identifikacijo upnika in dolžnika, v
zvezi z v obvezni večstranski pobot nevneseno denarno obveznostjo pa datum in številko računa, datum nastanka zamude
in znesek neporavnane denarne obveznosti.
(3) Organ iz prvega odstavka tega člena, ki je začel
postopek nadzora v skladu s prejšnjim odstavkom, v treh delovnih dneh po začetku postopka nadzora o začetku postopka
nadzora obvesti preostala dva nadzorna organa iz prvega
odstavka tega člena.
(4) Če sta organa, ki sta bila v skladu s prejšnjim odstavkom obveščena o začetku postopka nadzora, pred prejemom
obvestila iz prejšnjega odstavka začela postopek nadzora v
zvezi s kršitvijo dolžnika, ki je predmet obvestila, s sklepom
ustavita tak postopek nadzora.
(5) Če sta organa, ki sta bila v skladu s tretjim odstavkom
tega člena obveščena o začetku postopka, po prejemu obvestila iz tretjega odstavka tega člena, prejela upnikov predlog
iz drugega odstavka tega člena, ki se nanaša na kršitev, ki
je predmet obvestila, postopka nadzora ne pričneta. Organa
prav tako ne pričneta postopka nadzora, če bi v zvezi s kršitvijo, ki je predmet obvestila, morala začeti postopek nadzora
po uradni dolžnosti.
56. člen
(dostop do informacij)
Zaradi izvajanja nadzora v skladu s tem zakonom upravljavec zagotavlja organom nadzora vpogled v prijave posameznih dolžnikov.

IX. KAZENSKE DOLOČBE
57. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 100 do 10.000 eurov se kaznuje gospodarski subjekt oziroma javni organ, ki ni Republika Slovenija
ali samoupravna lokalna skupnost, če krši dolžnost prve prijave denarne obveznosti v sistem za obvezni večstranski pobot
v skladu z 28., 30. ali 32. členom tega zakona.
(2) Z globo od 100 do 10.000 eurov se kaznuje gospodarski subjekt, ki v nasprotju s 33. členom tega zakona
v sistem obveznega večstranskega pobota prijavi davčno
obveznost.
(3) Z globo od 100 do 10.000 eurov se kaznuje gospodarski subjekt oziroma javni organ, ki ni Republika Slovenija
ali samoupravna lokalna skupnost, ki v nasprotju s 33. členom
tega zakona v sistem obveznega večstranskega pobota prijavi
obveznost, ki ne obstaja ali je bila že poravnana.
(4) Z globo od 50 do 5.000 eurov se kaznuje odgovorna
oseba gospodarskega subjekta ali odgovorna oseba javnega
organa, ki stori prekršek iz prejšnjih odstavkov.
58. člen

VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM ZAKONA
55. člen
(nadzor)
(1) Izvajanje 28., 30., 32. in 33. člena tega zakona
nadzirajo Carinska uprava Republike Slovenije, Davčna

(odločanje nadzornih organov
o prekršku)
Globe, predpisane s tem zakonom, se lahko v hitrem
postopku izrekajo tudi v višjem znesku, kakor je najnižji predpisani znesek globe, ne smejo pa presegati najvišjih zneskov
glob, ki so za prekršek predpisane po tem zakonu.
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X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
59. člen
(uporaba tega zakona za obveznosti, v zvezi s katerimi
že obstoji zamuda s plačilom)
(1) Ta zakon se ne uporablja za posledice zamude s
plačilom denarne obveznosti, če je zamuda nastala pred
uveljavitvijo tega zakona.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek prijavi dolžnik, ki v
obvezni večstranski pobot še ni prijavil svoje obveznosti, z
izpolnitvijo katere je v zamudi pred uveljavitvijo tega zakona,
to obveznost v tisti obvezni večstranski pobot, ki po uveljavitvi
tega zakona sledi mesecu nastanka zamude.
60. člen
(postopki, ki tečejo)
(1) Prekrškovni postopek, ki se vodi zaradi kršitve obveznosti iz Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (Uradni
list RS, št. 18/11), se konča v skladu s tem zakonom.
(2) Postopek iz prejšnjega odstavka do konca vodi organ, ki ga je začel.
61. člen
(izdaja aktov)
AJPES izda akte, potrebne za izvajanje tega zakona, v
enem mesecu od uveljavitve tega zakona.
62. člen
(razveljavitev predpisov in aktov)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
1. Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (Uradni list
RS, št. 18/11),
2. Tarifa nadomestil stroškov za izvajanje obveznega
večstranskega pobota (Uradni list RS, št. 27/11),
3. Pravila o izvajanju obveznega večstranskega pobota
(Uradni list RS, št. 27/11),
4. Pravilnik o rokih, vsebini, obliki in načinu izmenjave
podatkov, ki so potrebni za postopek izvzema obveznosti iz
sistema obveznega večstranskega pobota (Uradni list RS,
št. 28/11),
5. Pravila o vzpostavitvi in vodenju registra menic, protestiranih zaradi neplačila, ter postopku vpisov v register
(Uradni list RS, št. 46/11), in
6. Tarifa o nadomestilu stroškov za vpis podatkov v
register menic, protestiranih zaradi neplačila (Uradni list RS,
št. 46/11).
(2) Določbe predpisov iz 2. do 6. točke prejšnjega odstavka se uporabljajo do izdaje ustreznih predpisov na podlagi
tega zakona, če niso v nasprotju s tem zakonom.
63. člen
(začetek uporabe določb zakona)
43. do 53. člen tega zakona se začnejo uporabljati v treh
mesecih po uveljavitvi tega zakona.
64. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-01/12-19/16
Ljubljana, dne 18. julija 2012
EPA 506-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije
2401.

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

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja
konkurence (ZPOmK-1D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1D), ki ga je
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. julija
2012.
Št. 003-02-6/2012-21
Ljubljana, dne 26. julija 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O PREPREČEVANJU OMEJEVANJA
KONKURENCE (ZPOmK-1D)
1. člen
V Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11 in 87/11) se v drugem odstavku 12. člena črta besedilo »V postopku o prekršku odločajo
člani komisije za varstvo konkurence, ki izpolnjujejo pogoje po
zakonu, ki ureja prekrške. Za odločanje v postopku o prekršku
se vsakokrat oblikuje senat za odločanje skladno s tem zakonom.«.
2. člen
12.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»12.a člen
(organa agencije)
Organa agencije sta svet agencije (v nadaljnjem besedilu:
svet) in direktor agencije (v nadaljnjem besedilu: direktor).«.
3. člen
Podnaslov »1. Svet agencije« se spremeni tako, da se
glasi: »1. Svet«.
12.b člen se spremeni tako, da se glasi:
»12.b člen
(sestava in imenovanje članov sveta)
(1) Svet sestavlja pet članov, od katerih je eden predsednik sveta.
(2) Direktor je po funkciji tudi predsednik sveta.
(3) Člane sveta imenuje državni zbor na predlog vlade.
(4) Vlada pri predlaganju kandidatov za člane sveta uporablja kriterij strokovnosti in usposobljenosti osebe na področju
dela agencije.
(5) Državni zbor glasuje o predlaganem kandidatu za
člana sveta v 30 dneh po vložitvi predloga. Predlagani kandidat je imenovan, če zanj glasuje večina navzočih poslancev.
Če predlagani kandidat za člana sveta ne dobi potrebne
večine poslanskih glasov, predsednik državnega zbora o tem
obvesti vlado, ki v 14 dneh sporoči predsedniku državnega
zbora svojo odločitev o nadaljnjem postopku za izvolitev
člana sveta.«.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
12.c člen se spremeni tako, da se glasi:
»12.c člen
(mandat in pogoji za člane sveta)
(1) Člani sveta se imenujejo za pet let in so lahko ponovno
imenovani.
(2) Za člana sveta agencije je lahko imenovana oseba, ki:
– je državljan Republike Slovenije,
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki skladno z
zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– je ustrezno strokovno usposobljena za opravljanje nalog
člana sveta,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
– ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, na zaporno kazen več kot
šest mesecev, pa izvršitev kazni ni bila pogojno odložena.
(3) Za člana sveta je lahko imenovan tudi javni uslužbenec, zaposlen v agenciji.«.
5. člen
12.č člen se spremeni tako, da se glasi:
»12.č člen
(pristojnosti sveta)
(1) Svet:
– sprejema poslovnik, ki podrobneje določa poslovanje
agencije in druge splošne akte agencije, kadar tako določa
zakon,
– sprejema letno poročilo o delu agencije, letni program
dela, finančni načrt, zaključni račun in druge akte, za katere
določa zakon, da jih sprejme agencija,
– imenuje senat za odločanje v prekrškovnem postopku
za vsako posamično zadevo,
– odloča o izločitvi direktorja, predsednika ali člana senata
iz postopka o odločanju o posamičnih zadevah,
– izvaja postopke predčasne razrešitve članov sveta in
direktorja,
– opravlja druge naloge iz pristojnosti agencije, če ni v
zakonu določeno, da je za to pristojen drug organ agencije.
(2) Direktor, predsednik ali član senata ne sme sodelovati
v postopku odločanja o njegovi izločitvi in predčasni razrešitvi.
(3) Za postopek odločanja o izločitvi se uporablja zakon,
ki ureja splošni upravni postopek.«.
6. člen
12.d člen se spremeni tako, da se glasi:
»12.d člen
(sklic seje in odločanje sveta)
(1) Svet odloča na sejah, ki jih sklicuje predsednik sveta
na lastno pobudo ali na zahtevo vsaj dveh članov sveta.
(2) Svet veljavno odloča, če je na seji navzoča večina
članov sveta. Svet sprejema odločitve po posvetovanju z glasovanjem na seji. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina
navzočih članov sveta.«.
7. člen
Črta se podnaslov »2. Komisija za varstvo konkurence«.
12.e člen se spremeni tako, da se glasi:
»12.e člen
(nezdružljivost)
(1) Člani sveta ne morejo biti:
– funkcionarji v izvršilni veji oblasti,
– funkcionarji v zakonodajni veji oblasti,
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– funkcionarji v sodni veji oblasti,
– funkcionarji v drugih državnih organih in lokalnih skupnostih,
– člani vodstev in organov političnih strank ali
– osebe, za katere obstaja možnost konflikta med njihovimi zasebnimi interesi in javnimi interesi, ki jih uresničuje
agencija.
(2) Član sveta mora svoj položaj uskladiti s prejšnjim odstavkom v enem mesecu po imenovanju, v nasprotnem primeru
s potekom tega roka preneha veljati sklep državnega zbora o
imenovanju.«.
8. člen
12.f člen se spremeni tako, da se glasi:
»12.f člen
(predčasna razrešitev)
(1) Član sveta se predčasno razreši:
– če to sam zahteva,
– če trajno izgubi delovno zmožnost za opravljanje dela,
– če krši obveznost varovanja zaupnih podatkov, določeno v tem ali drugem zakonu,
– če huje krši poslovnik agencije,
– če se ugotovi, da ne izpolnjuje več z zakonom predpisanih pogojev za imenovanje,
– če nastopi položaj nezdružljivosti iz prejšnjega člena, ali
– če ne opravlja svojih nalog člana sveta, določenih v tem
zakonu in poslovniku agencije, ali če jih opravlja nevestno ali
nestrokovno.
(2) Člane sveta predčasno razreši državni zbor na predlog
vlade.
(3) Svet je pristojen za izvedbo postopka predčasne razrešitve člana sveta, ki je določen s poslovnikom agencije. Pri
izvedbi postopka predčasne razrešitve ne sme sodelovati član
sveta, katerega razrešitev se predlaga.
(4) Zoper odločitev o razrešitvi je dovoljen upravni spor.«.
9. člen
12.g člen se spremeni tako, da se glasi:
»12.g člen
(prejemki članov sveta, senata in prekrškovnega senata)
(1) Člani sveta, senata in prekrškovnega senata so upravičeni do sejnin in povračil stroškov.
(2) Javni uslužbenci, zaposleni v agenciji, svoje delo v
okviru sveta, senata in prekrškovnega senata opravljajo izven
svojega rednega delovnega časa.«.
10. člen
Podnaslov »3. Skupne določbe glede sveta agencije in
komisije za varstvo konkurence« se spremeni tako, da se glasi:
»3. Direktor«.
12.h člen se spremeni tako, da se glasi:
»12.h člen
(imenovanje, mandat in pogoji
za direktorja)
(1) Direktorja imenuje državni zbor na predlog vlade. Minister, pristojen za varstvo konkurence, predlaga vladi kandidata,
ki ga izbere po izvedenem javnem natečaju.
(2) Direktor je imenovan za pet let in je lahko ponovno
imenovan največ enkrat po ponovno izvedenem javnem natečaju.
(3) Za direktorja je lahko imenovana samo oseba, ki:
– je državljan Republike Slovenije,
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje pravne ali ekonomske smeri, oziroma
raven izobrazbe, ki skladno z zakonom ustreza izobrazbi druge
stopnje pravne ali ekonomske smeri,
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– ima najmanj 10 let delovnih izkušenj,
– je strokovnjak za varstvo konkurence in ima domače
in/ali mednarodne izkušnje s tega področja (zlasti delovne
izkušnje, objavljanje v strokovni literaturi in druge oblike strokovnega udejstvovanja na področju varstva konkurence),
– ima opravljen preizkus znanja za vodenje in odločanje
v prekrškovnem postopku,
– ima znanje vsaj enega tujega jezika,
– ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti na zaporno kazen več kot
šest mesecev, pa izvršitev kazni ni bila pogojno odložena.
(4) Direktor mora pogoj iz pete alineje prejšnjega odstavka izpolniti najkasneje v roku treh mesecev od nastopa mandata. V kolikor direktor v roku iz prejšnjega stavka ne izpolni
pogoja iz pete alineje prejšnjega odstavka, mu preneha mandat
in delovno razmerje po samem zakonu.
(5) Pogoji za imenovanje direktorja se podrobneje določijo
v aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
(6) Prijavi na javni natečaj je treba predložiti program dela
in razvoja agencije za naslednje mandatno obdobje.
(7) Državni zbor glasuje o predlaganem kandidatu za
direktorja v 30 dneh po vložitvi predloga. Predlagani kandidat je imenovan, če zanj glasuje večina navzočih poslancev.
Če predlagani kandidat za direktorja ne dobi potrebne večine poslanskih glasov, predsednik državnega zbora o tem
obvesti vlado, ki v 14 dneh sporoči predsedniku državnega
zbora svojo odločitev o nadaljnjem postopku za izvolitev
direktorja.«.
11. člen
12.i člen se spremeni tako, da se glasi:
»12.i člen
(pristojnosti in odgovornosti direktorja)
(1) Direktor zastopa in predstavlja agencijo, vodi njeno
poslovanje in organizira njeno delo.
(2) Direktor mora zagotoviti, da agencija:
– izvaja svoje pristojnosti in naloge, ki jih ima po tem ali
drugem zakonu, ter
– posluje skladno s tem zakonom, ustanovitvenim aktom
in poslovnikom.
(3) Direktor vodi agencijo, vodi postopke, daje pooblastila za vodenje postopkov v zadevah iz pristojnosti agencije
skladno s tem zakonom ter izdaja pravne akte v posamičnih
zadevah iz pristojnosti agencije, razen če ni za izdajo pravnih
aktov pristojen senat skladno s tem zakonom.«.
12. člen
12.j člen se spremeni tako, da se glasi:
»12.j člen
(nezdružljivost)
(1) Direktor opravlja svoj položaj na podlagi pogodbe o
zaposlitvi z agencijo, ki jo z direktorjem sklene minister, pristojen za varstvo konkurence.
(2) Direktor ne more biti:
– funkcionar v izvršilni veji oblasti,
– funkcionar v zakonodajni veji oblasti,
– funkcionar v sodni veji oblasti,
– funkcionar v drugih državnih organih in lokalnih skupnostih,
– član vodstva ali organa politične stranke,
– oseba, za katero obstaja možnost konflikta med njenimi
zasebnimi interesi in javnimi interesi, ki jih uresničuje agencija.
(3) Direktor mora svoj položaj uskladiti s prejšnjim odstavkom v enem mesecu po imenovanju, v nasprotnem primeru s
potekom tega roka preneha veljati sklep državnega zbora o
imenovanju.«.
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13. člen
12.k člen se spremeni tako, da se glasi:
»12.k člen
(predčasna razrešitev direktorja)
(1) Direktor se predčasno razreši:
– če to sam zahteva,
– če trajno izgubi delovno zmožnost za opravljanje dela,
– če krši obveznost varovanja zaupnih podatkov, določeno v tem ali drugem zakonu,
– če huje krši poslovnik agencije,
– če se ugotovi, da ne izpolnjuje več z zakonom predpisanih pogojev za imenovanje,
– če nastopi položaj nezdružljivosti iz prejšnjega člena,
– če ne opravlja svojih nalog direktorja, določenih v tem
zakonu, ali če jih opravlja nevestno ali nestrokovno, ali
– če ne opravlja svojih nalog člana sveta, določenih v tem
zakonu in poslovniku agencije, ali če jih opravlja nevestno ali
nestrokovno.
(2) Direktorja predčasno razreši državni zbor na predlog
vlade.
(3) Svet je pristojen za izvedbo postopka predčasne razrešitve direktorja, ki je določen s poslovnikom agencije. Pri
izvedbi postopka njegove predčasne razrešitve direktor ne
sme sodelovati.
(4) Zoper odločitev o razrešitvi je dovoljen upravni spor.
(5) Če je direktor predčasno razrešen, vlada do imenovanja novega direktorja, vendar največ za šest mesecev, ne glede
na določbe tega zakona, imenuje vršilca dolžnosti direktorja.«.
14. člen
12.l člen se spremeni tako, da se glasi:
»12.l člen
(sodelovanje agencije pri oblikovanju politike konkurence
in v mednarodnih odnosih)
(1) Agencija sodeluje pri oblikovanju politike konkurence.
(2) Agencija sodeluje v dvostranskih odnosih in mednarodnih organizacijah s področja varstva konkurence. O sodelovanju na področju varstva konkurence znotraj Evropske unije
direktor tekoče obvešča svet in ministrstvo, pristojno za varstvo
konkurence.«.
15. člen
Črta se podnaslov »4. Direktor agencije«
12.m člen se spremeni tako, da se glasi:
»12.m člen
(nadzor nad delom in poslovanjem)
Nadzor nad delom in poslovanjem agencije, ki ga opravlja ministrstvo, pristojno za varstvo konkurence, skladno z
določbami zakona, ki ureja javne agencije, ne pomeni pravice
vpogleda v posamezne obravnavane zadeve.«.
16. člen
Doda se podnaslov »4. Pristojnost odločanja agencije v
posamičnih zadevah v upravnem postopku«.
12.n člen se spremeni tako, da se glasi:
»12.n člen
(organi postopka)
(1) Organa postopka odločanja o posamičnih zadevah v
upravnem postopku sta senat in predsednik senata.
(2) Predsednik in člani senata ter javni uslužbenci, zaposleni v agenciji, ki opravljajo posamezna dejanja v postopkih
odločanja o posamičnih zadevah, za katere je pristojna agencija po tem zakonu, ne odgovarjajo za škodo, ki jo povzročijo
strankam ali drugim osebam pri opravljanju dejanj v teh postopkih, razen če je škoda povzročena namenoma ali iz hude
malomarnosti.«.
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17. člen
12.o člen se spremeni tako, da se glasi:
»12.o člen
(pristojnosti in sestava senata)
(1) Senat sestavljajo vsi člani sveta, od katerih je eden
predsednik senata. Predsednik senata za odločanje v posamični zadevi se določi na način, določen v poslovniku agencije.
(2) Senat odloča o posamičnih zadevah iz pristojnosti
agencije v upravnem postopku, v katerih se po tem zakonu
izdajo akti, s katerimi se postopek pred agencijo konča.
(3) Postopek do izdaje odločbe vodi javni uslužbenec,
zaposlen v agenciji, ki izpolnjuje pogoje za vodenje postopka
in ga za to pooblasti direktor. Javni uslužbenec, ki je vodil
postopek, predloži senatu pisno poročilo in predlog odločbe.«.
18. člen
12.p člen se spremeni tako, da se glasi:
»12.p člen
(seja senata)
(1) Senat sprejema odločitve po posvetovanju z glasovanjem na seji, ki ni javna. Sejo senata skliče predsednik senata
na lastno pobudo ali na zahtevo direktorja. Zahteva mora biti
obrazložena.
(2) Senat veljavno odloča, če je na seji navzoča večina
članov senata.
(3) Predsednik senata vodi posvetovanje in glasovanje
ter glasuje zadnji.
(4) Člani senata ne smejo odkloniti glasovanja o vprašanjih, ki jih postavi predsednik senata.
(5) Odločitev je veljavno sprejeta, če zanjo glasuje večina
članov senata. Če je izid glasovanja neodločen, odloči glas
predsednika senata.«.
19. člen
12.r člen se spremeni tako, da se glasi:
»12.r člen
(zapisnik o posvetovanju in glasovanju)
(1) O posvetovanju in glasovanju se sestavi poseben
zapisnik.
(2) Zapisnik o posvetovanju in glasovanju obsega potek
glasovanja in sprejeti akt.
(3) Posebna mnenja se priložijo zapisniku o posvetovanju
in glasovanju, če niso vpisana v zapisniku.
(4) Zapisnik podpišejo vsi člani senata in zapisnikar.
(5) Zapisnik o posvetovanju in glasovanju se zapre v poseben ovitek. Vpogled v zapisnik je dovoljen samo pristojnim
sodiščem, ki odločajo v postopku sodnega varstva zoper akte
agencije. V tem primeru pristojno sodišče zapisnik ponovno
zapre v poseben ovitek in na ovitku označi, da je zapisnik
pregledalo.«.
20. člen
Doda se podnaslov »5. Pristojnost odločanja agencije v
prekrškovnem postopku«.
12.s člen se spremeni tako, da se glasi:
»12.s člen
(odločanje v prekrškovnem postopku)
(1) V prekrškovnem postopku odloča o posamičnih zadevah iz pristojnosti agencije, v katerih se izdajajo akti, s katerimi
se postopek pred agencijo konča, senat treh članov (v nadaljnjem besedilu: prekrškovni senat). Na zahtevo direktorja svet
imenuje za vsako posamično zadevo prekrškovni senat izmed
članov sveta in javnih uslužbencev, zaposlenih v agenciji, na
način, določen s poslovnikom agencije. Člani prekrškovnega
senata morajo izpolnjevati pogoje po zakonu, ki ureja prekrške.
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Eden izmed članov prekrškovnega senata je predsednik prekrškovnega senata, ki se določi na način, določen s poslovnikom
agencije.
(2) Sejo prekrškovnega senata skliče predsednik prekrškovnega senata. Prekrškovni senat sprejema odločbe po
posvetovanju z glasovanjem na seji, ki ni javna. Predsednik
prekrškovnega senata vodi posvetovanje in glasovanje ter
glasuje zadnji.
(3) Postopek do izdaje odločbe vodi javni uslužbenec,
zaposlen v agenciji, ki ima pooblastilo direktorja za vodenje postopka ter izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja prekrške. Javni
uslužbenec, ki je vodil postopek, predloži senatu za odločanje
pisno poročilo in predlog odločbe.
(4) Člani prekrškovnega senata ne smejo odkloniti glasovanja o vprašanjih, ki jih postavi predsednik prekrškovnega
senata.
(5) Odločitev je veljavno sprejeta, če zanjo glasuje večina
članov prekrškovnega senata.
(6) Za odločanje v prekrškovnem postopku se uporabljajo
določbe drugega odstavka 12.n člena in določbe 12.r člena
tega zakona.«.
21. člen
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja
konkurence (Uradni list RS, št. 26/11) se črtajo določbe drugega, tretjega in četrtega odstavka 9. člena ter 10. člen.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
(vršilec dolžnosti direktorja)
Do imenovanja direktorja agencije dolžnosti direktorja
agencije opravlja dosedanji direktor urada. Za sklenitev pogodbe o zaposlitvi z vršilcem dolžnosti direktorja agencije vlada
pooblasti ministra, pristojnega za varstvo konkurence.
23. člen
(1) Vlada mora najkasneje v roku treh mesecev po uveljavitvi tega zakona uskladiti Sklep o ustanovitvi Javne agencije
Republike Slovenije za varstvo konkurence (Uradni list RS,
št. 61/11 in 105/11) z določbami tega zakona.
(2) Članom sveta agencije in članom komisije za varstvo
konkurence, ki so bili imenovani na podlagi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja
konkurence (Uradni list RS, št. 26/11), preneha mandat z dnem
uveljavitve tega zakona.
(3) Člani sveta morajo biti imenovani najpozneje v šestih
mesecih po uveljavitvi tega zakona. V prvi svet so lahko imenovani člani tudi izmed javnih uslužbencev, zaposlenih v Uradu
Republike Slovenije za varstvo konkurence.
(4) Vlada mora vložiti predlog za vpis agencije v sodni
register v enem mesecu po imenovanju sveta.
(5) Prvo konstitutivno sejo sveta skliče najstarejši član
najpozneje en mesec po vpisu agencije v sodni register. Svet
na svoji konstitutivni seji sprejme vse akte, ki so potrebni za
delovanje agencije.
24. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 310-03/12-4/14
Ljubljana, dne 18. julija 2012
EPA 476-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja
(ZOPOKD-C)

Uradni list Republike Slovenije
5. člen
15.b člen se spremeni tako, da se glasi:

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

»Prepoved razpolaganja z vrednostnimi papirji, katerih
imetnica je pravna oseba

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o odgovornosti pravnih
oseb za kazniva dejanja
(ZOPOKD-C)

15.b člen
Pravni osebi sme sodišče za kazniva dejanja iz 24. poglavja in za kazniva dejanja po 260. in 262. do 264. členu iz
26. poglavja Kazenskega zakonika izreči kot stransko kazen
prepoved razpolaganja z vrednostnimi papirji, katerih imetnica
je pravna oseba in ki so vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, za obdobje od enega do
osmih let.«.

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD-C),
ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
18. julija 2012.
Št. 003-02-6/2012-29
Ljubljana, dne 26. julija 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O ODGOVORNOSTI PRAVNIH OSEB
ZA KAZNIVA DEJANJA
(ZOPOKD-C)
1. člen
V Zakonu o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo in
65/08) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pravna oseba je kazensko odgovorna za kaznivo
dejanje pod pogoji, ki jih v skladu s Kazenskim zakonikom
določa ta zakon.«.
2. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pravna oseba, ki je v stečaju, je lahko kazensko
odgovorna ne glede na to, ali je bilo kaznivo dejanje storjeno
pred uvedbo stečajnega postopka ali med njim, vendar se ji
ne izreče kazen, temveč le odvzem premoženjske koristi in
varnostni ukrep odvzema predmetov.«.
V drugem odstavku se besedilo »pravni osebi, ki je njen
pravni naslednik, če so njeni vodstveni ali nadzorni organi«
nadomesti z besedilom »subjektu, ki je njen pravni naslednik,
če so njegovi vodstveni ali nadzorni organi«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Subjektu, ki je pravni naslednik obsojene pravne
osebe, njegovi vodstveni ali nadzorni organi pa niso vedeli za
storjeno kaznivo dejanje, se izreče le odvzem premoženjske
koristi in varnostni ukrep odvzema predmetov.«.
3. člen
V 12. členu se točka 4) spremeni tako, da se glasi:
»4) prepoved razpolaganja z vrednostnimi papirji, katerih
imetnica je pravna oseba.«.
Točka 5) se črta.
4. člen
15.a člen se črta.

6. člen
V drugem odstavku 22. člena se točka 2) spremeni tako,
da se glasi:
»2) pet let pri izvršitvi kazni odvzema premoženja, kazni
prenehanja pravne osebe in kazni prepovedi razpolaganja z
vrednostnimi papirji, katerih imetnica je pravna oseba.«.
7. člen
V 23. členu se besedi »kazenskega zakona« nadomestita z besedama »Kazenskega zakonika«.
8. člen
V 25. členu se v točki 3) za besedilom »131.« dodata
vejica in besedilo »135.a«.
V točki 5) se besedilo »kaznivi dejanji po 175. in 176. členu« nadomesti z besedilom »kazniva dejanja po 173. do
176. členu«.
V točki 11) se besedilo »do 265. členu« nadomesti z
besedilom »do 264. členu«.
V točki 18) se besedilo »kazniva dejanja po 374. členu«
nadomesti z besedilom »kazniva dejanja po 374. in 374.a
členu«.
9. člen
Prvi odstavek 41. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V zavarovanje izterjave kazni odvzema premoženja
ali odvzema premoženjske koristi lahko sodišče na predlog
upravičenega tožilca zoper obdolženo pravno osebo odredi
začasno zavarovanje zahtevka ob smiselni uporabi določb
zakona, ki ureja kazenski postopek, o začasnem zavarovanju
zahtevka za odvzem premoženjske koristi.«.
V tretjem odstavku se besedilo »statusne spremembe,
ki bi povzročile« nadomesti z besedilom »pravna dejanja, ki
bi povzročila«.
KONČNA DOLOČBA
Začetek veljavnosti
10. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 713-01/12-11/11
Ljubljana, dne 18. julija 2012
EPA 449-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije
2403.

Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o
preprečevanju dela in zaposlovanja na črno
(ZPDZC-C)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvah
Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja
na črno (ZPDZC-C)
Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o
preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-C), ki ga je
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. julija
2012.
Št. 003-02-6/2012-31
Ljubljana, dne 26. julija 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O PREPREČEVANJU DELA IN ZAPOSLOVANJA
NA ČRNO (ZPDZC-C)
1. člen
V Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno
(Uradni list RS, št. 12/07 – uradno prečiščeno besedilo in
29/10) se v 1. členu doda drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije
delno prenašata:
– Direktiva 2009/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 18. junija 2009 o minimalnih standardih glede sankcij
in ukrepov zoper delodajalce nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (UL L št. 168 z dne 30. 6. 2009, str. 24),
– Direktiva 2010/41/EU Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 7. julija 2010 o uporabi načela enakega obravnavanja
moških in žensk, ki opravljajo samostojno dejavnost, in o
razveljavitvi Direktive Sveta 86/613/EGS (UL L št. 180 z dne
15. 7. 2010, str. 1).«.
2. člen
V prvem odstavku 2. člena se pred besedama »pravna
oseba« doda besedilo »domača ali tuja«.
V drugem odstavku se pred besedama »fizična oseba«
doda besedilo »domača ali tuja«.
Za tretjim odstavkom se dodajo novi četrti, peti, šesti,
sedmi, osmi in deveti odstavek, ki se glasijo:
»(4) Nezakonito prebivanje je prebivanje državljana
tretje države, ki v Republiki Sloveniji ne prebiva v skladu z
določbami zakona, ki ureja vstop, prebivanje in odstranitev
tujcev, ali zakona, ki ureja mednarodno zaščito.
(5) Nezakonita zaposlitev pomeni zaposlitev nezakonito
prebivajočega državljana tretje države.
(6) Podizvajalec je vsaka pravna oseba, podjetnik ali posameznik, ki mu je dodeljena izvedba vseh ali del obveznosti
iz že sklenjene pogodbe.
(7) Plačilo za delo na črno zaposlene osebe pomeni
plačo ali kakršne koli druge prejemke v denarju ali naravi, ki
jih delavec prejme iz zaposlitve neposredno ali posredno od
pravne osebe, podjetnika ali posameznika, in je enakovredno
tistemu, ki bi ga uživali primerljivi delavci v zakonitem delovnem razmerju.
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(8) Posebno izkoriščevalski delovni pogoji so delovni pogoji, vključno s tistimi, ki nastanejo zaradi diskriminacije, kjer
obstaja očitno nesorazmerje v primerjavi s pogoji zaposlitve
zakonito zaposlenih delavcev.
(9) Državljan tretje države je državljan države, ki ni
država članica Evropske unije, Evropskega gospodarskega
prostora ali Švicarske konfederacije ali ni družinski član državljana države članice Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije.«.
3. člen
V prvem odstavku 5. člena se pred piko doda vejica in
nova četrta alineja, ki se glasi:
»– nezakonito zaposli državljana tretje države«.
Za tretjim odstavkom se dodajo novi četrti, peti, šesti,
sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek, ki
se glasijo:
»(4) Na črno zaposlena oseba lahko kadar koli med
zaposlitvijo na črno pri pristojnih nadzornih organih vloži pritožbo zoper pravno osebo, podjetnika ali posameznika zaradi
zaposlitve na črno.
(5) Če pravna oseba, podjetnik ali posameznik ali na
črno zaposlena oseba ne dokaže, koliko časa je trajala zaposlitev, se šteje, da je bila oseba na črno zaposlena tri mesece.
(6) Pravna oseba, podjetnik ali posameznik, ki na črno
zaposli brezposelno osebo, mora poravnati vse obveznosti
iz delovnega razmerja za obdobje celotne zaposlitve na črno
najmanj v višini minimalne plače za vsak mesec opravljenega
dela, če oseba v tem času ni bila prijavljena v obvezno zdravstveno ter pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi
delovnega razmerja.
(7) Pravna oseba, podjetnik ali posameznik, ki zaposli
državljana tretje države, ki nezakonito prebiva v Republiki Sloveniji, mora državljanu tretje države plačati vse morebitne še
neporavnane obveznosti za opravljeno delo najmanj v višini
minimalne plače za vsak mesec opravljenega dela, kot če bi
bil državljan tretje države zakonito zaposlen, hkrati pa mora
plačati vse stroške pošiljanja neporavnanih plačil v državo,
kamor se je državljan tretje države vrnil ali je bil vrnjen.
(8) Pravna oseba, podjetnik ali posameznik mora v
osmih delovnih dneh po tem, ko inšpektor za delo ugotovi
kršitev, poravnati obveznosti iz šestega in sedmega odstavka
tega člena ter v petih delovnih dneh od poteka roka za plačilo
inšpektoratu za delo o tem predložiti dokazilo.
(9) Če na črno zaposlena oseba iz šestega oziroma sedmega odstavka tega člena ni prejela vseh plačil za opravljeno
delo oziroma za povračilo vseh stroškov za pošiljanje neporavnanih plačil v državo, kamor se je državljan tretje države
vrnil ali je bil vrnjen, lahko poravnavo obveznosti iz šestega
oziroma sedmega odstavka tega člena uveljavlja neposredno
pred pristojnim sodiščem.
(10) Pravna oseba, podjetnik ali posameznik mora pred
sklenitvijo delovnega razmerja od državljana tretje države
zahtevati, da mu predloži dokazilo o zakonitem prebivanju v
Republiki Sloveniji. Kopijo dokazila o zakonitem prebivanju
mora hraniti ves čas zaposlitve državljana tretje države pri
njem.
(11) Če je pravna oseba, podjetnik ali posameznik, ki
je na črno zaposlil osebo iz prvega odstavka tega člena,
podizvajalec, so za obveznosti iz šestega oziroma sedmega
odstavka tega člena solidarno odgovorni glavni izvajalec in
vsi vmesni podizvajalci, če se jim dokaže, da so vedeli, da je
pravna oseba, podjetnik ali posameznik na črno zaposloval
osebe ter o tem niso obvestili pristojnih nadzornih organov.
(12) Pravna oseba, podjetnik ali posameznik iz desetega
odstavka tega člena ali glavni izvajalec oziroma vsi vmesni
podizvajalci iz prejšnjega odstavka so odgovorni za nezakonito zaposlitev, če:
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– so vedeli, da je državljan tretje države predložil ponarejeno dokazilo o zakonitem prebivanju,
– za državljana tretje države ni bila opravljena prijava
dela v skladu z 49. ali 50. členom Zakona o zaposlovanju in
delu tujcev (Uradni list RS, št. 26/11).«.
4. člen
V 9. členu se za besedama »zunajzakonski skupnosti«
doda besedilo »ali partner v registrirani istospolni skupnosti«.
5. člen
V prvem odstavku 12.a člena se za besedilom »kadar
jih opravlja zakonec« doda vejica in besedilo »zunajzakonski
partner ali partner v registrirani istospolni skupnosti«.
6. člen
Na koncu drugega odstavka 14. člena se doda besedilo:
»Komisija vsako leto opredeli dejavnosti, za katere ocenjuje,
da se v njih državljani tretjih držav v večji meri nezakonito
zaposlujejo, in pripravi načrt inšpekcijskih pregledov. Vsako
koledarsko leto komisija pripravi tudi poročilo o opravljenih
inšpekcijskih pregledih iz prejšnjega stavka ter o ugotovitvah
teh pregledov obvesti Evropsko komisijo do konca junija naslednjega leta za preteklo koledarsko leto.«.
7. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen
(1) Z globo od 4.100 eurov do 20.800 eurov se kaznuje
pravna osebe ali podjetnik, ki stori prekršek iz prve, druge in
tretje alineje prvega odstavka 5. člena tega zakona.
(2) Z globo od 400 eurov do 2.000 eurov se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne
osebe.
(3) Z globo od 400 eurov do 1.800 eurov se kaznuje
posameznik, ki stori prekršek po drugem odstavku 5. člena
tega zakona.
(4) Z globo od 400 eurov do 1.800 eurov se kaznuje
posameznik, ki stori prekršek iz tretje alineje prvega odstavka
5. člena tega zakona.
(5) Z globo od 4.100 eurov do 12.500 eurov se kaznuje
pravna oseba ali podjetnik, ki ni izročil pisne pogodbe o zaposlitvi v roku iz tretjega odstavka 5. člena tega zakona.
(6) Z globo od 400 eurov do 2.000 eurov se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne
osebe.
(7) Z globo od 4.000 eurov do 12.000 eurov se kaznuje pravna oseba ali podjetnik, ki v osmih delovnih dneh od
ugotovitve kršitve ne poravna vseh obveznosti iz šestega in
sedmega odstavka 5. člena tega zakona ali v petih delovnih
dneh od poteka roka za plačilo inšpektoratu za delo ne predloži dokazila, da je te obveznosti poravnal.
(8) Z globo od 2.000 eurov do 4.000 eurov se kaznuje
posameznik, ki v osmih delovnih dneh od ugotovitve kršitve
ne poravna vseh obveznosti iz šestega in sedmega odstavka
5. člena tega zakona ali v petih delovnih dneh od poteka roka
za plačilo inšpektoratu za delo ne predloži dokazila, da je te
obveznosti poravnal.
(9) Z globo od 2.000 eurov do 4.000 eurov se kaznuje
pravna oseba, podjetnik ali posameznik, ki pred sklenitvijo
delovnega razmerja od državljana tretje države ne zahteva,
da mu na podlagi desetega odstavka 5. člena tega zakona
predloži dokazilo o zakonitem prebivanju v Republiki Sloveniji.
(10) Z globo od 1.000 eurov do 2.000 eurov se kaznuje
pravna oseba, podjetnik ali posameznik, ki kopije dokazila o
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zakonitem prebivanju državljana tretje države ne hrani ves
čas zaposlitve pri njem.
(11) Z globo 4.000 eurov se kaznuje pravna oseba ali
podjetnik, ki ima nezakonito zaposlenega enega državljana
tretje države. Če ima pravna oseba ali podjetnik nezakonito
zaposlenih več državljanov tretjih držav, je globa za vsakega
naslednjega nezakonito zaposlenega državljana 2.000 eurov,
vendar skupna višina globe za pravno osebo ali podjetnika ne
sme presegati 12.000 eurov.
(12) Z globo 2.000 eurov se kaznuje posameznik, ki ima
nezakonito zaposlenega enega državljana tretje države. Če
ima posameznik nezakonito zaposlenih več državljanov tretjih
držav, je globa za vsakega naslednjega nezakonito zaposlenega državljana 1.000 eurov, vendar skupna višina globe za
posameznika ne sme presegati 5.000 eurov.
(13) Z globo od 1.000 eurov do 2.000 eurov se za prekršek iz sedmega, devetega, desetega in enajstega odstavka
tega člena zakona kaznuje tudi odgovorna oseba pravne
osebe.«.
8. člen
Za 21. členom se doda nov 21.a člen, ki se glasi:
»21.a člen
(1) Pravna oseba ali podjetnik, ki mu je bila pravnomočno izrečena globa za prekršek po tem zakonu, se za dve leti
od pravnomočnosti odločbe, s katero je bila izrečena globa
za prekršek po tem zakonu, izključi iz upravičenosti do javnih
sredstev, vključno s sredstvi EU, dodeljenimi na podlagi javnega razpisa ali javnega povabila namenjenega programom
zaposlovanja in usposabljanja, ki predstavljajo državno pomoč ali pomoč po pravilu »de minimis«.
(2) Ministrstvo, pristojno za delo, je dolžno v postopkih dodeljevanja sredstev iz prvega odstavka tega člena pri
inšpektoratu za delo preveriti, ali je bila pravni osebi ali podjetniku iz prvega odstavka tega člena pravnomočno izrečena
globa za prekršek po tem zakonu.
(3) Pravna oseba ali podjetnik iz prvega odstavka tega
člena je dolžna vrniti javna sredstva, vključno s sredstvi EU,
dodeljenimi na podlagi javnega razpisa ali javnega povabila
namenjenega programom zaposlovanja in usposabljanja, ki
predstavljajo državno pomoč ali pomoč po pravilu »de minimis«, izplačana v obdobju dvanajstih mesecev pred pravnomočnim izrekom globe za prekršek po tem zakonu.
(4) V pogodbi, iz katere izhaja upravičenost do javnih
sredstev, vključno s sredstvi EU, dodeljenimi na podlagi javnega razpisa ali javnega povabila namenjenega programom
zaposlovanja in usposabljanja, ki predstavljajo državno pomoč ali pomoč po pravilu »de minimis«, se določi obveznost
vračila sredstev iz prejšnjega odstavka tega člena.
(5) Ministrstvo, pristojno za delo, je dolžno v postopkih
dodeljevanja sredstev iz tretjega odstavka tega člena pri
inšpektoratu vsakih šest mesecev preveriti ali je bila pravni
osebi ali podjetniku iz tretjega odstavka tega člena pravnomočno izrečena globa za prekršek po tem zakonu.«.
9. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 101-01/12-2/13
Ljubljana, dne 18. julija 2012
EPA 329-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik
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2404.

Zakon o dopolnitvi Zakona o socialnem
varstvu (ZSV-E)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona
o socialnem varstvu (ZSV-E)
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o socialnem varstvu (ZSV-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije
na seji dne 18. julija 2012.
Št. 003-02-6/2012-24
Ljubljana, dne 26. julija 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O DOPOLNITVI ZAKONA O SOCIALNEM
VARSTVU (ZSV-E)
1. člen
V Zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07
– uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr.,
114/06 – ZUTPG, 61/10 – ZSVarPre in 62/10 – ZUPJS) se za
98. členom doda nov 98.a člen, ki se glasi:
»98.a člen
Ne glede na določbo prejšnjega člena lahko socialno
varstveni zavodi, ki izvajajo institucionalno varstvo, sredstva
za investicije pridobivajo tudi na finančnem trgu.
V primeru iz prejšnjega odstavka mora socialno varstveni
zavod pridobiti soglasje ministrstva, pristojnega za finance,
na podlagi predhodnega mnenja ministrstva, pristojnega za
socialne zadeve.«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
(uveljavitev)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 540-01/12-12/11
Ljubljana, dne 18. julija 2012
EPA 513-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

2405.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
gospodarskih družbah (ZGD-1G)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1G)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1G), ki ga je spre-
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jel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. julija
2012.
Št. 003-02-6/2012-22
Ljubljana, dne 26. julija 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O GOSPODARSKIH DRUŽBAH (ZGD-1G)
1. člen
V Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS,
št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11 in 32/12)
se v prvi alineji tretjega odstavka 3. člena besedilo », komanditna družba in tiha družba« nadomesti z besedilom »in
komanditna družba«.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se črta besedilo », razen tihe
družbe,«.
3. člen
V prvem odstavku 7. člena se črta drugi stavek.
4. člen
Drugi odstavek 8. člena se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
5. člen
V 11. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če zakon določa dolžnost objave posameznih podatkov ali sporočil družbe, se ti objavijo na spletni strani Agencije
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v
nadaljnjem besedilu: AJPES) za objave po Zakonu o gospodarskih družbah (v nadaljnjem besedilo: spletna stran AJPES),
če zakon ne določa drugače. Če akt o ustanovitvi določa, da
je treba objaviti posamezne podatke ali sporočila družbe, se
objavijo na spletni strani AJPES ali v dnevniku, ki izhaja na
celotnem območju Republike Slovenije, ali tako, kot določa ta
zakon. Ti podatki ali sporočila družbe se objavijo tudi v glasilu
družbe ali elektronskem mediju družbe, če ga družba ima (v
nadaljnjem besedilu: glasilo ali elektronski medij družbe).«.
Dodata se nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Spletno stran iz prejšnjega odstavka upravlja AJPES.
Zasnovana mora biti tako, da je vsakomur omogočen brezplačen vpogled v objavljene podatke. Objave iz prejšnjega odstavka, ki jih določa zakon, so brezplačne. Za objave iz prejšnjega
odstavka, ki jih določa akt o ustanovitvi, lahko AJPES zaračuna
nadomestilo stroškov po tarifi, ki jo sprejme v soglasju z ministrom, pristojnim za gospodarstvo.
(3) AJPES pripravi in objavi na svoji spletni strani in v
Uradnem listu Republike Slovenije navodilo, s katerim podrobneje določi način in trajanje objave podatkov in sporočil družb
iz prvega odstavka tega člena ter tarifo iz drugega odstavka
tega člena.«.
Dosedanji drugi do četrti odstavek postanejo četrti do
šesti odstavek.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se besedilo »tretjega in četrtega« nadomesti z besedilom
»petega in šestega«.
6. člen
V 27. členu se črta tretji odstavek.
Dosedanji četrti do šesti odstavek postanejo tretji do peti
odstavek.
7. člen
38.a člen se spremeni tako, da se glasi:
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(odprava nasprotja interesov)
(1) Član organa vodenja ali nadzora, prokurist in izvršni
direktor delniške družbe ter poslovodja, član nadzornega sveta
in prokurist družbe z omejeno odgovornostjo se morajo izogibati kakršnemukoli nasprotju njegovih interesov ali dolžnosti z
interesi ali dolžnostmi družbe, ki jo vodi ali nadzira.
(2) V primeru, da nastopi nasprotje interesov, mora oseba
iz prejšnjega odstavka o tem najkasneje v roku treh delovnih
dni pisno obvestiti organ, katerega član je, in organ nadzora.
Če družba nima nadzornega sveta, mora o tem obvestiti družbenike na prvi naslednji skupščini.
(3) Nasprotje interesov osebe iz prvega odstavka tega
člena obstaja, kadar je nepristransko in objektivno opravljanje
nalog ali odločanje v okviru izvajanja funkcije ogroženo zaradi
vključevanja osebnega ekonomskega interesa, interesa družinskih članov ali zaradi posebne naklonjenosti ali kakršnih koli
drugih interesov povezanih z drugo fizično ali pravno osebo.
(4) Poslovodstvo, prokurist in izvršni direktor delniške
družbe ali družbe z omejeno odgovornostjo lahko sklene pravni
posel z drugo družbo, v kateri ima sam ali njegov družinski član
ali vsi skupaj delež, ki dosega najmanj desetino osnovnega
kapitala, ali je sam ali njegov družinski član udeležen na dobičku druge družbe na katerikoli pravni podlagi, le s soglasjem
nadzornega sveta ali upravnega odbora družbe. Oseba iz
prejšnjega stavka lahko sklene pravni posel z drugo pravno
osebo, v kateri ima sama ali njen družinski član ali vsi skupaj
najmanj desetino upravljavskih pravic ali je udeležena na njenem dobičku na katerikoli pravni podlagi, le s soglasjem nadzornega sveta ali upravnega odbora družbe. Če družba nima
nadzornega sveta ali upravnega odbora ali če je ta nesklepčen,
ker član organa ne sme sodelovati pri odločanju, mora soglasje
dati skupščina.
(5) Poslovodstvo, prokurist in izvršni direktor delniške
družbe ali družbe z omejeno odgovornostjo mora o sklenitvi
pravnega posla z drugo družbo, v kateri ima sam ali njegov
družinski član ali vsi skupaj delež, ki je manjši od deleža iz prejšnjega odstavka, v roku treh delovnih dni po njegovi sklenitvi
obvestiti nadzorni svet ali upravni odbor. Oseba iz prejšnjega
stavka mora o sklenitvi pravnega posla z drugo pravno osebo,
v kateri ima sama ali njen družinski član ali vsi skupaj manj
kot desetino upravljavskih pravic, v roku treh delovnih dni po
njegovi sklenitvi obvestiti nadzorni svet ali upravni odbor. Če
družba nima nadzornega sveta ali upravnega odbora, mora o
sklenitvi posla obvestiti družbenike na prvi naslednji skupščini.
(6) Član organa, ki odloča o soglasju iz četrtega odstavka
tega člena, ne sme sodelovati pri odločanju, če je tudi sam ali
njegov družinski član družbenik, ali če je na dobičku druge
družbe, s katero se sklepa posel, udeležen na katerikoli pravni
podlagi. Enako velja, če ima sam ali njegov družinski član upravljavske pravice v drugi pravni osebi, s katero se sklepa posel,
ali je udeležen na njenem dobičku na katerikoli pravni podlagi.
(7) Za družinskega člana se štejejo zakonec ali oseba, s
katero živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, ki ima po
zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, enake
pravne posledice kakor zakonska zveza, ali s katero živi v
registrirani istospolni partnerski skupnosti, otroci, posvojenci,
starši, posvojitelji, bratje in sestre.
(8) Ne glede na 263. člen tega zakona odškodninska
odgovornost člana poslovodstva ni izključena, čeprav je za
sklenitev posla dala soglasje skupščina.
(9) Če soglasje iz četrtega odstavka tega člena ni bilo
dano, se šteje, da je pravni posel ničen.
(10) Akt o ustanovitvi lahko za sklenitev pravnega posla iz
četrtega odstavka tega člena določi strožje omejitve.
(11) Določbe tega člena se ne uporabljajo za delniško
družbo in družbo z omejeno odgovornostjo, če je poslovodstvo, prokurist ali izvršni direktor sam, ali njegov družinski
član, imetnik deleža v višini vsaj treh četrtin osnovnega kapitala ali upravljavskih pravic te delniške družbe ali družbe z
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omejeno odgovornostjo. Enako velja, če so vsi skupaj imetniki
takšnega deleža. Določbe tega člena se tudi ne uporabljajo v
primeru, če znesek posameznega pravnega posla ne presega
2.000 eurov brez davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) in če skupni znesek vseh pravnih poslov z drugo
družbo ali drugo pravno osebo v tekočem poslovnem letu ne
presega zneska 24.000 eurov brez DDV. Izjema iz prejšnjega
stavka ne velja v primeru, če je poslovodstvo, prokurist ali
izvršni direktor sam, ali njegovi družinski član udeležen na
dobičku pravne osebe, s katero se sklepa posel, na katerikoli
pravni podlagi.«.
8. člen
V prvem odstavku 45. člena se beseda »sporočilih« nadomesti z besedo »dopisih«.
V drugem odstavku se beseda »sporočila« nadomesti z
besedo »dopise«.
Za 45. členom se doda nov 45.a člen, ki se glasi:
»45.a člen
(prijava vpisa premoženjskega vložka v register)
(1) V register je treba prijaviti osebo, ki je na podlagi premoženjskega vložka v družbo, v kateri ni družbenik, pridobila
pravico do udeležbe na dobičku.
(2) Opustitev obveznosti iz prejšnjega odstavka ima za
posledico ničnost pravnega posla iz prejšnjega odstavka.
(3) Prijavo je treba vložiti v 15 dneh po sklenitvi pravnega
posla iz prvega odstavka tega člena. V prijavi je potrebno navesti ime in priimek oziroma firmo in matično številko osebe, ki
je pridobila pravico do udeležbe na dobičku ter firmo in matično
številko družbe v katero oseba vlaga premoženjski vložek. Prijavo vloži oseba, ki je po zakonu ali njenih aktih pooblaščena
za zastopanje družbe, v katero oseba iz prvega odstavka tega
člena vlaga premoženjski vložek.«.
9. člen
V peti alineji 50. člena se črta besedilo »ali tihemu družbeniku« in besedilo »in 162. člen«.
10. člen
V prvem odstavku 58. člena se besedilo »Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES)« nadomesti z besedo »AJPES«.
V desetem odstavku se črta besedilo »hkrati s predložitvijo poročil po prvem in drugem odstavku tega člena« in doda
nov stavek, ki se glasi: »Ne glede na prejšnji stavek morajo
družbe in podjetniki, ki nameravajo prenehati s opravljanjem
dejavnosti pred iztekom treh mesecev po koncu poslovnega
leta, za javno objavo po tretjem odstavku tega člena hkrati
s predložitvijo poročil plačati nadomestilo, ki ga določa tarifa
AJPES.«.
11. člen
Za 72. členom se dodata nova 72.a in 72.b člen, ki se
glasita:
»72.a člen
(prenos podjetja na podjetnika prevzemnika)
(1) Podjetnik lahko za časa svojega življenja prenese
podjetje na zakonca ali osebo, s katero živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, ki ima po zakonu, ki ureja zakonsko
zvezo in družinska razmerja, enake pravne posledice kakor
zakonska zveza, ali s katero živi v registrirani istospolni partnerski skupnosti, otroke, posvojence, starše, posvojitelje,
vnuke, brate in sestre (v nadaljnjem besedilu: podjetnik prevzemnik). S prenosom preidejo na podjetnika prevzemnika
podjetje podjetnika ter pravice in obveznosti podjetnika v
zvezi s podjetjem. Podjetnik prevzemnik kot univerzalni pravni
naslednik vstopi v vsa pravna razmerja v zvezi s prenesenim
podjetjem podjetnika.
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(2) Podjetnik in podjetnik prevzemnik morata skleniti pogodbo o prenosu podjetja v obliki notarskega zapisa.
(3) V pogodbi o prenosu podjetja morajo biti navedeni:
– firma in sedež podjetnika,
– morebitno izrecno soglasje glede uporabe imena in
priimka podjetnika v firmi podjetnika prevzemnika ter morebitno
izrecno soglasje glede uporabe matične številke podjetnika,
– izjava o prenosu podjetja in
– vrednost podjetja (premoženje ter pravice in obveznosti v zvezi s podjetjem) na dan obračuna prenosa podjetja z
natančnim opisom podjetja, pri čemer se je mogoče sklicevati
na listine, kot so letna bilanca stanja, vmesna bilanca stanja
ali ustrezen računovodski izkaz, če je na podlagi njihove vsebine mogoče določiti vrednost podjetja, ki je predmet prenosa.
Predložene listine na dan prijave za vpis prenosa podjetja v
register ne smejo biti starejše od treh mesecev.
(4) Dan obračuna prenosa podjetja iz prejšnjega odstavka
je bilančni presečni dan, po stanju na katerega podjetnik sestavi računovodske izkaze podjetja podjetnika. Za sestavo računovodskih izkazov po tem odstavku se smiselno uporabljajo
določbe prvega odstavka 68. člena tega zakona.
(5) Podjetnik mora objaviti nameravani prenos. Za objavo
se smiselno uporabljajo določbe drugega odstavka 75. člena
tega zakona.
(6) Podjetnik prevzemnik mora vložiti prijavo za vpis prenosa podjetja pri AJPES. Predlogu za vpis prenosa podjetja je
treba priložiti pogodbo o prenosu podjetja ter druge podatke iz
drugega odstavka 74. člena tega zakona.
(7) AJPES hkrati vpiše podjetnika prevzemnika v Poslovni
register Slovenije in po uradni dolžnosti izbriše iz njega podjetnika. Z vpisom prenosa podjetja v Poslovni register Slovenije
podjetnik preneha opravljati dejavnost, podjetje podjetnika pa
v skladu s pogodbo o prenosu podjetja preide na podjetnika
prevzemnika.
(8) Če podjetnik prevzemnik ne izpolni obveznosti, ki so
nastale podjetniku v zvezi s podjetjem pred vpisom prenosa
podjetja v Poslovni register Slovenije, odgovarja zanje podjetnik z vsem svojim premoženjem. Za zastaranje se smiselno
uporabljajo določbe 133. in 134. člena tega zakona.
72.b člen
(prenos dela podjetja na podjetnika prevzemnika)
Za prenos dela podjetja podjetnika se smiselno uporabljajo določbe 72.a člena tega zakona, razen določbe druge alineje
tretjega odstavka, določb šestega odstavka glede izrecnega
soglasja podjetnika, glede uporabe imena in priimka podjetnika in matične številke ter sedmega odstavka glede izbrisa
podjetnika po uradni dolžnosti in glede prenehanja opravljanja
dejavnosti.«.
12. člen
V drugem odstavku 73. člena se število »42.000« nadomesti s številom »50.000«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ne glede na prejšnje odstavke podjetniku ni treba
voditi poslovnih knjig in sestaviti letnega poročila, če v skladu
z zakonom, ki ureja dohodnino, ugotavlja davčno osnovo za
davek od dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih
odhodkov. To velja tudi za podjetnika, ki začne opravljati dejavnost.«.
13. člen
V prvem odstavku 75. člena se v drugem stavku število
»15« nadomesti s številom »tri«.
V drugem odstavku se besedi »prijavo prenehanja« nadomestita z besedo »prenehanjem«.
14. člen
Za 157. členom se črtajo naslov »Tretje poglavje TIHA
DRUŽBA« in 158. do 167. člen.
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15. člen
V četrtem odstavku 194.a, četrtem odstavku 296., četrtem odstavku 356.a, šestem odstavku 595., tretjem odstavku
607. in 613. členu se besedilo »v Uradnem listu Republike
Slovenije« nadomesti z besedilom »na spletni strani AJPES«.
16. člen
V 274. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki
se glasita:
»(2) Pred izvolitvijo na skupščini mora predlagani kandidat za člana nadzornega sveta predstaviti svoje preteklo
strokovno izpopolnjevanje in delo, ki ga trenutno opravlja, ter
vse okoliščine, ki bi lahko privedle do nasprotja interesov ali
njegove pristranskosti. Predlagani kandidat lahko poda svojo
predstavitev pisno, predstavitev na skupščini pa opravi predlagatelj predlaganega kandidata za člana nadzornega sveta.
(3) Na skupščini se lahko glasuje o vseh članih nadzornega sveta hkrati le, če s tem soglaša večina delničarjev, ki so
oddali svoj glas. Na skupščini družbe, s katere vrednostnimi
papirji se trguje na organiziranem trgu, se glasuje o vsakem
članu nadzornega sveta posebej.«.
Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek.
17. člen
V 277. členu se črta besedilo »objaviti in spremembo«.
18. člen
432. člen se spremeni tako, da se glasi:
»432. člen
(objavljanje sporočil SE v Uradnem listu Evropske unije)
O podatkih ali sporočilih, ki se v skladu s 14. členom Uredbe 2157/2001/ES objavljajo v Uradnem listu Evropske unije,
mora AJPES v mesecu dni po njihovi objavi na svoji spletni
strani obvestiti organ, ki je pristojen za objave v Uradnem listu
Evropske unije.«.
19. člen
V prvem odstavku 685. člena se doda nova 6.a točka, ki
se glasi:
»6.a če delnice družbe, za katero se ne uporablja zakon, ki ureja prevzeme, niso izražene v nematerializirani obliki
(182. člen);«.
20. člen
V prvem odstavku 686. člena se v 1. točki beseda »sporočilih« nadomesti z besedo »dopisih« ter 2.c točka spremeni
tako, da se glasi:
»2.c če revidiranega letnega poročila ali konsolidiranega
letnega poročila ne predloži AJPES zaradi javne objave na
način in v rokih, ki jih določa prvi odstavek 58. člena tega
zakona;«.
V prvem odstavku 686. člena se črta 3. točka.
Dosedanje 4. do 16. točka postanejo 3. do 15. točka.
21. člen
Doda se nov 686.a člen, ki se glasi:
»686.a člen
(drugi prekrški družbe in odgovornih oseb)
(1) Z globo od 3.000 do 15.000 eurov se za prekršek
kaznuje družba:
1. če letnega poročila ne predloži AJPES zaradi javne
objave na način in v rokih, ki jih določa drugi odstavek 58. člena
tega zakona
2. če ne predloži AJPES podatkov iz letnih poročil o svojem premoženjskem in finančnem poslovanju ter poslovnem
izidu v treh mesecih po koncu koledarskega leta (prvi odstavek
59. člena).
(2) Z globo od 300 do 4.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba družbe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«.
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22. člen
V 689.a členu se beseda »prvega« nadomesti z besedo
»četrtega« in besedi »z drugim« z besedama »s petim«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
(1) AJPES pripravi in objavi navodilo iz tretjega odstavka
11. člena zakona v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
(2) Do uveljavitve navodila, ki ga AJPES objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, se podatki in sporočila,
ki so jih družbe dolžne objaviti v skladu z določbami tega
zakona, objavijo po določbah, ki so veljale do uveljavitve
tega zakona.
24. člen
(1) Tiha družba, nastala po dosedanjih predpisih, preneha z dnem uveljavitve tega zakona. Najkasneje v roku šestih
mesecev po prenehanju tihe družbe mora nosilec tihe družbe
napraviti obračun s tihim družbenikom in mu njegov vložek
izplačati v denarju, razen če sta se z nosilcem tihe družbe s
pogodbo dogovorila drugače.
(2) Ne glede na 4. in 14. člen tega zakona se postopki
spregleda pravne osebnosti in postopki stečaja nosilca tihe
družbe, ki so v teku, končajo po pravilih, ki so veljala na dan
začetka teh postopkov.
(3) Z globo od 16.000 do 62.000 eurov se kaznuje družba
nosilca tihe družbe iz prejšnjega odstavka, če kljub prenehanju tihe družbe na tej podlagi tihi družbenik pridobi pravico do
udeležbe pri dobičku.
(4) Z globo od 4.000 do 5.000 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznujeta tudi odgovorna oseba družbe
nosilca tihe družbe in tihi družbenik.
25. člen
Določba 6.a točke 685. člena zakona se začne uporabljati
šest mesecev po uveljavitvi tega zakona.
26. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 310-01/12-8/19
Ljubljana, dne 18. julija 2012
EPA 504-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

2406.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
(ZSRR-2A)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja (ZSRR-2A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2A),

Uradni list Republike Slovenije
ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
18. julija 2012.
Št. 003-02-6/2012-20
Ljubljana, dne 26. julija 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O SPODBUJANJU SKLADNEGA
REGIONALNEGA RAZVOJA (ZSRR-2A)
1. člen
V Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
(Uradni list RS, št. 20/11) se v 3. členu v četrti alineji črta besedilo »in doseganje razvojne specializacije razvojne regije«,
za besedo »financiranja« pa se dodata vejica in besedilo »pri
čemer imajo prednost pri uvrščanju v dogovor projekti za doseganje razvojne specializacije razvojne regije«.
V osmi alineji se besedi »in širšem« nadomestita z besedama »oziroma širšem«.
V deseti alineji se besedi »javnega prava« nadomestita z
besedilom »v večinski javni lasti«.
Enajsta alineja se črta.
Dosedanje dvanajsta do štirinajsta alineja postanejo enajsta do trinajsta alineja.
2. člen
Tretji odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko najmanj eno leto
pred začetkom novega programskega obdobja mejna občina
v regiji prestopi v sosednjo regijo, če s tem soglaša večina občin z večino prebivalstva regije, v katero občina prestopa. Za
prestop mejne občine čez mejo kohezijske regije, ki se lahko
opravi najmanj štiri leta pred začetkom programskega obdobja,
je poleg soglasja večine občin z večino prebivalstva sosednje
regije, v katero občina prestopa, potrebno tudi soglasje ministra, pristojnega za regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu:
minister).«.
3. člen
Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen
(kohezijska regija)
(1) Za izvajanje kohezijske politike EU in opravljanje drugih skupnih nalog, povezanih z razvojem, ki jih sporazumno
določijo občine in država, se razvojne regije povezujejo v
kohezijske regije.
(2) Kohezijske regije se ujemajo z enotami na ravni NUTS
2, te pa so določene po postopku iz Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1888/2005 z dne 26. oktobra 2005
o spremembi Uredbe (ES) št. 1059/2003 o oblikovanju skupne
klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) zaradi pristopa
Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške k Evropski uniji (UL L št. 309 z dne
25. 11. 2005, str. 1), ki je bila zadnjič spremenjena z Uredbo
Komisije (EU) št. 31/2011 z dne 17. januarja 2011 o spremembi
prilog k Uredbi (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in
Sveta o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih
enot (NUTS) (UL L št. 13 z dne 18. 1. 2011, str. 3).
(3) Organ odločanja kohezijske regije je razvojni svet
kohezijske regije.
(4) Vsaka regija v kohezijski regiji ima v razvojnem svetu
kohezijske regije pet predstavnikov, ki jih imenuje svet regije iz
10.a člena tega zakona.

Uradni list Republike Slovenije
(5) Razvojni svet kohezijske regije sodeluje pri sprejemanju odločitev in daje predhodno soglasje o vsebini in izvajanju
programov EU, ki vplivajo na razvoj kohezijske regije ter opravlja druge naloge, povezane z razvojem, ki jih sporazumno
določijo občine in država. Strokovne in administrativno-tehnične naloge za razvojni svet kohezijske regije opravlja državni
organ, pristojen za regionalno politiko.
(6) Pri izvajanju programov EU ali njihovih delov, ki se
izvajajo samo v okviru ene oziroma druge kohezijske regije,
se funkcija upravljanja praviloma prenese na enoto državnega organa, pristojnega za regionalno politiko, v kohezijski
regiji.
(7) Vlada z uredbo določi način delovanja razvojnega
sveta kohezijske regije.«.
4. člen
8. člen se črta.
5. člen
V 9. členu se v drugi alineji črta besedilo »in sodelovanje
v teritorialnem razvojnem dialogu«.
Za drugo alinejo se doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– usklajevanje predlogov dogovorov za razvoj posameznih regij, predlaganje odločitev vladi iz njene pristojnosti in
vodenje teritorialnega razvojnega dialoga,«.
Dosedanji tretja in četrta alineja postaneta četrta in peta
alineja.
V dosedanji peti alineji, ki postane šesta alineja, se črtata vejica in besedilo »programov izobraževanja regionalnih
menedžerjev«.
V dosedanji šesti alineji, ki postane sedma alineja, se besedilo »Javnem skladu Republike Slovenije za regionalni razvoj
in razvoj podeželja« nadomesti z besedilom »javnem skladu,
namenjenem spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in
razvoja podeželja«.
Dosedanji sedma in osma alineja postaneta osma in
deveta alineja.
6. člen
V 10. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi:
»(javni sklad, namenjen spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja in razvoja podeželja)«.
V prvem odstavku se besedilo »Javni sklad Republike
Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja (v nadaljnjem
besedilu: sklad) nadomesti z besedilom »javni sklad, namenjen spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in razvoja
podeželja (v nadaljnjem besedilu: sklad),«, na koncu drugega
stavka se vejica in besedilo »določenem s predpisi, ki urejajo
dodeljevanje sredstev iz državnega proračuna« nadomestita z
besedilom »dodelitve sredstev, določenem v zakonu, ki ureja
podporno okolje za podjetništvo«, tretji, četrti in peti stavek pa
se črtajo.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
»(2) Sklad lahko ustanavlja kapitalske družbe in vlaga
kapital v druge pravne osebe na podlagi pisnega soglasja ustanovitelja. Skupni obseg zadolženosti sklada ne sme preseči
enainpolkratnik kapitala sklada. Sklad zaključi izterjavo kredita,
ko je vsota poplačil dolžnika večja ali enaka vsoti glavnice,
pogodbenih obresti in morebitnih stroškov izterjave, če je izvedel postopek prisilne izterjave dolga, v katerem je neuspešno
izvedel dejanje izterjave. Če je to za sklad gospodarno, lahko
s svojimi dolžniki v soglasju z ministrom, pristojnim za finance,
sklepa poravnave.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se beseda »drugega« nadomesti z besedo »tretjega«.
7. člen
Za 10. členom se v poglavju III. doda nov 10.a člen, ki
se glasi:
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»10.a člen
(organi odločanja)
Razvojne odločitve na ravni regije in kohezijske regije
sprejemajo:
– razvojni svet regije,
– svet regije, in
– razvojni svet kohezijske regije.«.
8. člen
Drugi in tretji odstavek 11. člena se črtata.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane drugi odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»(2) Člani sveta so:
– predstavniki občin,
– predstavniki gospodarstva v regiji in
– predstavniki nevladnih organizacij v regiji.
Število predstavnikov občin v svetu mora biti enako številu
predstavnikov gospodarstva. Število predstavnikov nevladnih
organizacij ne sme biti večje od polovice in ne manjše od
četrtine števila predstavnikov občin. Število članov sveta in
sestavo določi svet regije z dvotretjinsko večino vseh članov.
Vsakemu območju upravne enote v regiji je treba zagotoviti
najmanj enega člana sveta. Kandidate za predstavnike občin
se predlaga izmed izvoljenih občinskih funkcionarjev. Kandidate za predstavnike gospodarstva in nevladnih organizacij
predlagajo njihovi organi oziroma organi zbornic in nevladnih
organizacij, ki imajo sedež v regiji. Glasuje se za skupno listo,
ki jo predlaga svet regije in je potrjena, če je zanjo glasovala
večina občinskih svetov, ki predstavljajo večino prebivalk in
prebivalcev vseh občin v regiji. Mandat sveta je enak programskemu obdobju.«.
Dosedanji peti do sedmi odstavek postanejo tretji do peti
odstavek.
9. člen
V drugem odstavku 12. člena se za prvim stavkom doda
nov stavek, ki se glasi: »Glasovi predstavnikov občin v svetu
se štejejo dvojno.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Odločitev sveta o regionalnem razvojnem programu
in dogovoru za razvoj regije mora naknadno potrditi svet regije,
ki ga sestavljajo vsi župani v regiji in predsednik sveta samoupravne narodne skupnosti v regiji, kjer živita italijanska ali madžarska narodna skupnost. Delo sveta regije ureja poslovnik,
ki ga sprejme svet regije z dvotretjinsko večino.«.
V petem odstavku se besedilo »Odbore sveta vodijo
regionalni menedžerji« nadomesti z besedilom »Odbore sveta
vodi RRA«.
10. člen
V prvem odstavku 13. člena se za besedo »in« doda
beseda »ocenijo«.
11. člen
V prvem odstavku 15. člena se beseda »vlada« nadomesti z besedo »služba«.
Četrti odstavek se črta.
Dosedanji peti in šesti odstavek postaneta četrti in peti
odstavek.
12. člen
V 18. členu se v četrti alineji za besedo »sveta« postavi
vejica in dodata besedi »sveta regije.«.
13. člen
Prvi odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za opravljanje nalog iz 18. člena tega zakona izbere
svet regije za programsko obdobje RRA po postopku v skladu z
zakonom, ki ureja javno naročanje. Medsebojna razmerja med
svetom regije in RRA se določijo s pogodbo.«.
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V drugem odstavku se besedilo »je soustanovitevlj RRA
država« nadomesti z besedilom »daje služba predhodno soglasje k izbiri RRA« in črta besedilo »Medsebojna razmerja
med občinami, državo in RRA se določijo s pogodbo.«.
V tretjem odstavku se prva alineja spremeni tako, da se
glasi:
»– je v večinski javni lasti in z večinskim deležem občin
znotraj javnega deleža, pri čemer nobena od občin ne sme
imeti več kot tretjinskega ustanoviteljskega deleža,«.
V drugi alineji se črta besedilo »od tega najmanj štiri regionalne menedžerje,«.
V šesti alineji se besedilo »osebami javnega prava« nadomesti z besedilom »pravnimi osebami v večinski javni lasti«.
V petem odstavku se besedilo »oseb javnega prava«
nadomesti z besedilom »pravnih oseb v večinski javni lasti«.
V šestem odstavku se za besedo »svet« doda beseda
»regije«, za besedilom »uspešnostjo dela RRA« se doda besedilo »ter izpolnjevanjem pogojev iz tretjega odstavka tega
člena«, za besedama »RRA opravlja« pa se doda beseda
»naloge«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Izvoljeni funkcionar ne sme biti član oziroma opravljati dejavnosti v organu upravljanja, nadzora ali zastopanja
v RRA.«
Osmi odstavek se črta.
V dosedanjem devetem odstavku, ki postane osmi odstavek, se besedilo »pogoje za opravljanje nalog regionalnega
menedžerja« nadomesti z besedilom »način oblikovanja in
delovanja območnega razvojnega partnerstva in regijske razvojne mreže«.

Uradni list Republike Slovenije
goje iz prve alineje tretjega odstavka 20. člena zakona mora
izpolniti najpozneje v štirih letih po uveljavitvi tega zakona.
16. člen
Vlada najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona izda uredbo iz sedmega odstavka 6.a člena zakona in
uskladi s tem zakonom Uredbo o izvajanju ukrepov endogene
regionalne politike (Uradni list RS, št. 24/11).
17. člen
Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in
razvoj podeželja, ki je bil ustanovljen z Ustanovitvenim aktom
Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in
razvoj podeželja št. 01401-4/2009/7 z dne 23. 7. 2009 in
št. 01401-4/2009/12 z dne 18. 1. 2012, do pripojitve Javnega
sklada Republike Slovenije za podjetništvo nadaljuje z delom
na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11).
18. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 002-01/12-5/26
Ljubljana, dne 18. julija 2012
EPA 472-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

14. člen
V drugem odstavku 29. člena se besedi »razvojnih programih« nadomestita z besedama »razvojne namene«.
Četrti odstavek se črta.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane četrti odstavek, se šesta do osma alineja spremenijo tako, da se glasijo:
»– natančen opis razvojnih namenov, v katere se vlaga
premoženje, z dinamiko izvajanja,
– opis, kako bo preneseno premoženje uporabljeno,
– obveznost prejemnika, da na zahtevo službe poroča o
uporabi premoženja,«.
Dosedanja šesti in sedmi odstavek postaneta peti in šesti
odstavek.
V dosedanjem osmem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se beseda »šestega« nadomesti z besedo »petega«.
Dosedanja deveti in deseti odstavek postaneta osmi in
deveti odstavek.

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

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Razglašam Zakon o spremembah Zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij
(ZSTNIIP-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije
na seji dne 18. julija 2012.

15. člen
(1) Regija, v kateri so bile do uveljavitve tega zakona
izvedene volitve v razvojni svet regije, lahko nadaljuje s konstituiranjem razvojnega sveta regije v skladu z dosedanjo
ureditvijo. Regija, v kateri je bil do uveljavitve tega zakona
sprejet odlok o ustanovitvi razvojnega sveta regije, nadaljuje
z izvedbo volitev v razvojni svet regije v skladu z 8. členom
tega zakona.
(2) Svet regije, ustanovljen na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05
in 127/06 – ZJZP), ki na dan uveljavitve tega zakona še deluje,
nadaljuje z delom v skladu s tem zakonom. V regiji, kjer živita
italijanska ali madžarska narodna skupnost, se sestava sveta
regije uskladi s tretjim odstavkom 12. člena zakona v 60 dneh
od uveljavitve tega zakona.
(3) RRA, ki je z dnem uveljavitve tega zakona vpisana v
evidenci regionalnih razvojnih agencij pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, nadaljuje z opravljanjem splošnih
razvojnih nalog v regiji do konca programskega obdobja. Po-

2407.

Zakon o spremembah Zakona o
spodbujanju tujih neposrednih investicij in
internacionalizacije podjetij (ZSTNIIP-C)

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
Zakona o spodbujanju tujih neposrednih
investicij in internacionalizacije podjetij
(ZSTNIIP-C)

Št. 003-02-6/2012-26
Ljubljana, dne 26. julija 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH ZAKONA O SPODBUJANJU
TUJIH NEPOSREDNIH INVESTICIJ IN
INTERNACIONALIZACIJE PODJETIJ
(ZSTNIIP-C)
1. člen
V Zakonu o spodbujanju tujih neposrednih investicij
in internacionalizacije podjetij (Uradni list RS, št. 107/06 –

Uradni list Republike Slovenije
uradno prečiščeno besedilo in 11/11) se v naslovu 11. člena
besedilo »Javna agencija za spodbujanje tujih neposrednih
investicij in internacionalizacije podjetij« nadomesti z besedo
»agencija«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Dejavnosti spodbujanja tujih neposrednih investicij in
internacionalizacije podjetij izvaja javna agencija za področje
turizma, tujih investicij, tehnološkega razvoja, podjetništva in
internacionalizacije (v nadaljnjem besedilu: agencija).«.
2. člen
12. in 13. člen se črtata.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
3. člen
(1) Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije,
ki je bila ustanovljena s Sklepom o preoblikovanju Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo v Javno agencijo
Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (Uradni
list RS, št. 73/05) se z Javno agencijo za tehnološki razvoj
Republike Slovenije in Slovensko turistično organizacijo spoji v agencijo.
(2) Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije
nadaljuje z delom na podlagi Zakona o spodbujanju tujih
neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (Uradni
list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo in 11/11)
in predpisov ter aktov, izdanih na njegovi podlagi, do vpisa
spojitve v sodni register, nato se brez likvidacije izbriše iz
sodnega registra.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 310-08/12-2/11
Ljubljana, dne 18. julija 2012
EPA 457-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

2408.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-A)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o spodbujanju razvoja
turizma (ZSRT-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. julija 2012.
Št. 003-02-6/2012-27
Ljubljana, dne 26. julija 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O SPODBUJANJU RAZVOJA TURIZMA
(ZSRT-A)
1. člen
V Zakonu o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS,
št. 2/04) se druga alineja 9. člena spremeni tako, da se glasi:
»– agencija iz 10. člena tega zakona,«.
2. člen
V 10. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi:
»(agencija)«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Dejavnost nacionalne turistične organizacije za načrtovanje in izvajanje politike trženja celovite turistične ponudbe
Slovenije na domačem in tujih trgih izvaja javna agencija za
področje turizma, tujih investicij, tehnološkega razvoja, razvoja
podjetništva in internacionalizacije.«.
Drugi odstavek se črta.
V tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »(2) Naloge javne
agencije iz prejšnjega odstavka za področje turizma so predvsem:«.
Četrti odstavek se črta.
3. člen
11. člen se črta.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
(1) Slovenska turistična organizacija, ustanovljena na
podlagi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska turistična organizacija, št. 32200-5/2009/5 z dne 12. 11. 2009, se
z Javno agencijo za podjetništvo in tuje investicije ter Javno
agencijo za tehnološki razvoj Republike Slovenije spoji v javno
agencijo za področje turizma, tujih investicij, tehnološkega
razvoja, podjetništva in internacionalizacije.
(2) Slovenska turistična organizacija nadaljuje z delom na
podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS,
št. 2/04), predpisov ter aktov, izdanih na njegovi podlagi, do
vpisa spojitve v sodni register, nato se brez likvidacije izbriše
iz sodnega registra.
(3) Direktorju, članom sveta in strokovnega sveta Slovenske turistične organizacije prenehajo mandati z vpisom spojitve
v sodni register.
(4) Javna agencija za področje turizma, tujih investicij,
tehnološkega razvoja, podjetništva in internacionalizacije z
dnem vpisa spojitve v sodni register prevzame od Slovenske
turistične organizacije vse zaposlene javne uslužbence, premoženje, sredstva, opremo, pravice in obveznosti, nedokončane
zadeve, dokumentacijo ter arhivsko gradivo in se v pravnem
prometu šteje kot njen univerzalni pravni naslednik.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 327-01/12-2/13
Ljubljana, dne 18. julija 2012
EPA 469-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1A)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o podpornem okolju
za podjetništvo
(ZPOP-1A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1A), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. julija 2012.
Št. 003-02-6/2012-28
Ljubljana, dne 26. julija 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O PODPORNEM OKOLJU
ZA PODJETNIŠTVO
(ZPOP-1A)
1. člen
V Zakonu o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni
list RS, št. 102/07) se v prvem odstavku 7. člena besedilo
»Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje
investicije (v nadaljnjem besedilu: JAPTI)« nadomesti z besedilom »javna agencija za področje turizma, tujih investicij,
tehnološkega razvoja, podjetništva in internacionalizacije« v
ustreznem sklonu.
V 9., 11., 13. in 20. členu se kratica »JAPTI« nadomesti z
besedilom »javna agencija za področje turizma, tujih investicij,
tehnološkega razvoja, podjetništva in internacionalizacije« v
ustreznih sklonih.
2. člen
V prvem odstavku 11. člena se besedilo »Javni sklad
Republike Slovenije za podjetništvo (v nadaljnjem besedilu:
Slovenski podjetniški sklad)« nadomesti z besedilom »javni
sklad za spodbujanja podjetništva«.
V 13., 15., 16., 17., 18., 19. in 20. členu se besedilo
»Slovenski podjetniški sklad« v vseh sklonih nadomesti z
besedilom »javni sklad za spodbujanje podjetništva« v ustreznih sklonih.
3. člen
V prvem odstavku 13. člena se na koncu šeste alineje
pika nadomesti z vejico ter se doda nova sedma alineja, ki
se glasi:
»– opravljanje drugih strokovnih nalog skladno z namenom, za katerega sta ustanovljena.«.
Doda se novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Javna agencija za področje turizma, tujih investicij,
tehnološkega razvoja, podjetništva ter internacionalizacije na
področju podpore tehnološkemu razvoju opravlja tudi naslednje naloge:
– izvajanje programov in ukrepov za spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva in poslovnega okolja ter tehnološkega
razvoja,

Uradni list Republike Slovenije
– načrtovanje, usmerjanje in financiranje dejavnosti za
promocijo inovativnosti in pospeševanje raziskovalne in razvojne dejavnosti ter prenos znanja,
– zagotavljanje informiranja in strokovne podpore nosilcem projektov za razvoj izdelkov, proizvodnih procesov in
storitev pri pridobivanju informacij in finančnih virov,
– spodbujanje mednarodnega sodelovanja, prenos in
uporabo mednarodnih tehnoloških kompetenc,
– spremljanje izvajanja programov in ukrepov ter vrednotenje učinkov razvojne politike in vlaganj v raziskovalno in razvojno dejavnost na povečanje konkurenčnosti gospodarstva
in poslovnega okolja,
– vodenje zbirk podatkov, zagotavljanje informacijske
podlage za usmerjanje in izvajanje politike podjetništva in
tehnološkega razvoja,
– sodelovanje pri načrtovanju nacionalne gospodarske
razvojne inovacijske politike,
– zagotavljanje javnosti dela in skrb za obveščanje javnosti o usmeritvah in učinkih razvojne politike.
4. člen
V 17. členu se v prvi alineji besedilo »mikro, malim in
srednje velikih«, v drugi alineji besedilo »mikro, malim in srednje velikim« in v peti alineji besedilo »mikro, malih in srednje
velikih« črta.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati
določbe 15., 16., 18. in 19. člena Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07 in 9/11; v nadaljnjem besedilu: ZRRD) v delu, ki se nanašajo na agencijo
na področju tehnološkega razvoja, uporabljajo pa se do
začetka delovanja javne agencije za področje turizma, tujih
investicij, tehnološkega razvoja, podjetništva in internacionalizacije.
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati
21. člen ZRRD, uporablja pa se do začetka delovanja javne
agencije za področje turizma, tujih investicij, tehnološkega
razvoja, podjetništva ter internacionalizacije.
6. člen
(1) Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, ki je
bil ustanovljen z Ustanovitvenim aktom Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04),
se pripoji k Javnemu skladu Republike Slovenije za regionalni
razvoj in razvoj podeželja.
(2) Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo do
vpisa pripojitve v sodni register nadaljuje z delom na podlagi
Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS,
št. 102/07).
(3) Članom nadzornega sveta in direktorju Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo preneha mandat z
dnem vpisa pripojitve v sodni register.
(4) Javni sklad za spodbujanje podjetništva, skladnega
regionalnega razvoja in razvoja podeželja z dnem vpisa pripojitve v sodni register prevzame od Javnega sklada Republike
Slovenije za podjetništvo vse zaposlene javne uslužbence,
premoženje, sredstva, opremo, pravice in obveznosti, nedokončane zadeve, dokumentacijo in arhivsko gradivo in se v
pravnem prometu šteje kot njegov univerzalni pravni naslednik.
7. člen
(1) Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije, ki je
bila ustanovljena s Sklepom o preoblikovanju Pospeševalne-
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ga centra za malo gospodarstvo v Javno agencijo Republike
Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (Uradni list RS,
št. 73/05), se z Javno agencije za tehnološki razvoj Republike
Slovenije in Slovensko turistično organizacijo spoji v javno
agencijo za področje turizma, tujih investicij, tehnološkega
razvoja, podjetništva in internacionalizacije.
(2) Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije
nadaljuje z delom na podlagi Zakona o podpornem okolju za
podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07) in predpisov ter aktov,
izdanih na njegovi podlagi, do vpisa spojitve v sodni register,
nato se brez likvidacije izbriše iz sodnega registra.
(3) Direktorju in članom sveta Javne agencije za podjetništvo in tuje investicije prenehajo mandati z dnem vpisa
spojitve v sodni register.
(4) Do imenovanja direktorja javne agencije za področje
turizma, tujih investicij, tehnološkega razvoja, podjetništva in
internacionalizacije opravlja funkcijo direktorja javne agencije
vršilec dolžnosti direktorja, ki ga imenuje Vlada Republike
Slovenije brez javnega natečaja. Pogodbo o zaposlitvi vršilec
dolžnosti direktorja javne agencije sklene z Vlado Republike
Slovenije.
(5) Javna agencija za področje turizma, tujih investicij,
tehnološkega razvoja, podjetništva in internacionalizacije z
dnem vpisa spojitve v sodni register prevzame od Javne
agencije za podjetništvo in tuje investicije vse zaposlene
javne uslužbence, premoženje, sredstva, opremo, pravice in
obveznosti, nedokončane zadeve, dokumentacijo ter arhivsko
gradivo in se v pravnem prometu šteje kot njen univerzalni
pravni naslednik.
8. člen
(1) Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije, ki je bila ustanovljena na podlagi Sklepa o ustanovitvi
Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 12/04 in 75/06) se z Javno agencijo za
podjetništvo in tuje investicije in Slovensko turistično organizacijo spoji v javno agencijo za področje turizma, tujih
investicij, tehnološkega razvoja, podjetništva in internacionalizacije.
(2) Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije nadaljuje z delom na podlagi ZRRD in predpisov ter aktov,
izdanimi na njegovi podlagi, do vpisa spojitve v sodni register,
nato se brez likvidacije izbriše iz sodnega registra.
(3) Direktorju in članom sveta Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije prenehajo mandati z dnem
vpisa spojitve v sodni register.
(4) Javna agencija za področje turizma, tujih investicij,
tehnološkega razvoja, podjetništva ter internacionalizacije z
dnem vpisa spojitve v sodni register prevzame od Javne
agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije vse zaposlene javne uslužbence, premoženje, sredstva, opremo,
pravice in obveznosti, nedokončane zadeve, dokumentacijo
ter arhivsko gradivo in se v pravnem prometu šteje kot njen
univerzalni pravni naslednik.
9. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-01/12-10/15
Ljubljana, dne 18. julija 2012
EPA 475-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2D)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem
prometu (ZPCP-2D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2D), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. julija 2012.
Št. 003-02-6/2012-12
Ljubljana, dne 26. julija 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU
(ZPCP-2D)
1. člen
V Zakonu o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS,
št. 131/06, 5/07 – popr., 123/08, 28/10, 49/11 in 40/12 – ZUJF)
se v prvem odstavku 3. člena dodajo:
– nova 14.b točka, ki se glasi:
»14.b »izvajalec« je izvajalec gospodarske javne službe
in subvencioniranega prevoza dijakov in študentov;«.
– nova 47.b točka, ki se glasi:
»47.b »subvencioniranje prevoza dijakov in študentov« je
zagotavljanje subvencij prevoza iz kraja stalnega ali začasnega
prebivališča do kraja izobraževanja;«.
– nova 49.b točka, ki se glasi:
»49.b »vlagatelj«je dijak, udeleženec izobraževanja odraslih ali študent, ki pred nakupom subvencionirane mesečne
vozovnice izpolni vlogo za izdajo subvencionirane mesečne
vozovnice;«.
2. člen
V drugem odstavku 4. člena se za petnajsto alineo doda
nova alinea, ki se glasi:
»– subvencioniranje prevoza dijakov in študentov.«.
Dosedanja šestnajsta do trideseta alinea postanejo sedemnajsta do enaintrideseta alinea.
3. člen
V 15. členu se za osmo alineo doda nova deveta alinea,
ki se glasi:
»– evidenco subvencije prevoza;«.
Dosedanja deveta do enajsta alinea postanejo deseta do
dvanajsta alinea.
4. člen
V 16. členu se za enajstim odstavkom doda nov dvanajsti
odstavek, ki se glasi:
»(12) V evidenci subvencije prevoza se za namen uveljavljanja pravic upravičencev in izvajalcev ter nadzora nad
izvajalci subvencioniranega prevoza dijakov in študentov

Stran

5962 /

Št.

57 / 27. 7. 2012

vodijo naslednji podatki upravičenca do subvencioniranega
prevoza:
– ime in priimek;
– EMŠO;
– status dijaka oziroma študenta v obdobju koriščenja
subvencije prevoza;
– stalno ali začasno prebivališče (občina, naselje, ulica,
hišna številka z dodatkom in podatki o pošti);
– ime, naslov in matična številka vzgojno izobraževalnega
zavoda oziroma visokošolskega zavoda;
– bivanje v dijaškem oziroma študentskem domu;
– relacija od kraja bivanja do kraja izobraževanja (ime
vstopne in izstopne postaje oziroma postajališča, razred
oddaljenosti, kilometrska razdalja za vsako prevozno sredstvo);
– izvajalec za katerega velja mesečna vozovnica (naziv
izvajalca, davčna številka, matična številka, šifra in sedež izvajalca);
– številka izdane vozovnice;
– mesec in leto veljavnosti mesečne vozovnice;
– polna cena mesečne vozovnice;
– cena vozovnice, ki jo plača upravičenec;
– višina subvencije, do katere je upravičen prevoznik.«.
5. člen
V 17. členu se za drugim odstavkom dodata novi tretji in
četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Ministrstvo, pristojno za promet za namene odločanja o pravici vlagatelja do subvencioniranega prevoza poveže
Evidenco subvencij prevoza s Centralno evidenco udeležencev
vzgoje in izobraževanja in evidenco vpisanih študentov, ki ju
vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo in visoko šolstvo, tako
da na podlagi podatka o EMŠO vlagatelja pridobi naslednje
njegove osebne podatke:
– ime in priimek,
– status v obdobju koriščenja subvencije prevoza,
– stalno ali začasno prebivališče (občina, naselje, ulica,
hišna številka z dodatkom in podatki o pošti, za naslove v tujini
pa država in podatki o prebivališču),
– ime, naslov in matična številka vzgojno izobraževalnega
zavoda oziroma visokošolskega zavoda,
– podatek o tem ali upravičenec biva v dijaškem oziroma
študentskem domu ter podatek o koriščenju subvencioniranega
bivanja študentov.
(4) Izvajalec sprejme vlogo in jo vnese v evidenco ministrstva. Vlagatelja se ob vložitvi vloge seznani, da bodo za
potrebe pridobitve pravice do subvencioniranega prevoza
obdelovani podatki iz prejšnjega člena. Na podlagi odločitve
ministrstva o upravičenosti vlagatelja do subvencije za prevoz, izda izvajalec elektronsko vozovnico. Izvajalec pridobi iz
evidence subvencij prevoza za izdajo vozovnice in izvajanje
nadzora nad uporabo subvencioniranih vozovnic, na podlagi
podatka o imenu, priimku in naslovu upravičenca do subvencije, podatke o:
– številki odločbe o upravičenosti do subvencije;
– višini subvencije;
– obdobju upravičenosti do subvencije.«.
Dosedanji tretji do šesti odstavek postanejo peti do osmi
odstavek.
V novem petem odstavku se doda nova sedma alinea,
ki se glasi:
»– v evidenci iz devete alinee 15. člena tega zakona se
podatki hranijo še pet let po vpisu v evidenco, potem se anonimizirajo.«.
6. člen
V 37.a členu se za drugim stavkom pika nadomesti z vejico in doda besedilo »za člane komisije, ki imajo univerzitetno
izobrazbo pa se zahteva tri leta delovnih izkušenj«.
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7. člen
Za 114. členom se doda novo IX.A poglavje ter novi
114.a do 114.f členi, ki se glasijo:
»IX.A SUBVENCIONIRANA VOZOVNICA
114.a člen
(sredstva iz državnega proračuna)
Sredstva za subvencioniranje prevoza dijakov in študentov se zagotavljajo iz sredstev državnega proračuna.
114.b člen
(upravičenec do nakupa subvencionirane
mesečne vozovnice)
(1) Upravičenec do subvencioniranega prevoza dijakov in
študentov (v nadaljnjem besedilu: upravičenec) po tem zakonu
je vlagatelj, ki ima bivališče najmanj 5 km oddaljeno od kraja
izobraževanja in ima status:
– dijaka;
– udeleženca izobraževanja odraslih, ki se izobražuje po
javno veljavnih programih poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja, če ni v delovnem razmerju, ni prijavljen
kot brezposelna oseba ali se ne izobražuje v skladu s predpisi
o urejanju trga dela do dopolnjenega 26. leta starosti;
– študenta, ki ni zaposlen.
(2) Pogoj oddaljenosti 5 km od bivališča do kraja izobraževanja je določen z razdaljo med krajem bivanja in krajem
izobraževanja. Razdalja med krajem bivanja in krajem izobraževanja pomeni najkrajšo razdaljo od naslova nepremičnine, v
kateri upravičenec biva do naslova nepremičnine, v kateri se
upravičenec izobražuje.
(3) Do nakupa subvencionirane mesečne vozovnice imajo
pravico upravičenci, ki med izobraževanjem dnevno potujejo
od kraja stalnega ali začasnega prebivališča do kraja izobraževanja in nazaj.
(4) Do nakupa subvencionirane mesečne vozovnice za
največ 10 voženj na mesec imajo pravico upravičenci, ki med
izobraževanjem bivajo v kraju izobraževanja.
(5) Upravičenec, ki je zlorabil pravico do subvencioniranega prevoza, izgubi to pravico za tekoče šolsko oziroma
študijsko leto. Med zlorabe pravice do subvencioniranega prevoza se šteje:
– nakup dveh ali več vozovnic, razen kombiniranih vozovnic
– ponarejanje dokumentov glede upravičenosti
– ponarejanje vozovnice
– uporaba vozovnice z neresničnimi podatki.
114.c člen
(predmet subvencioniranega prevoza)
(1) Upravičenec, ki se izobražuje zunaj kraja stalnega
oziroma začasnega prebivališča ima za relacijo od kraja bivanja do kraja izobraževanja pravico do nakupa subvencionirane
mesečne vozovnice v javnem linijskem prevozu potnikov v
cestnem prometu in železniškem prevozu, razen v mestnem
linijskem prevozu potnikov.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek ima upravičenec pravico
do nakupa subvencionirane mesečne vozovnice tudi za mestni
linijski prevoz potnikov, na način kot je to določeno s pogodbo
med upravljavcem mestnega linijskega prevoza potnikov in
ministrstvom, pristojnim za promet.
(3) Na izračun subvencije vpliva dolžina relacije, na kateri
upravičenec potuje. Za določanje višine subvencije se za dolžino relacije od kraja bivanja do kraja izobraževanja, upošteva
razdalja med vstopnim postajališčem, ki je najbližje stalnemu
oziroma začasnemu prebivališču upravičenca in izstopnim postajališčem, ki je najbližje izobraževalni ustanovi upravičenca.
(4) Dolžina relacije iz prejšnjega odstavka se razbere iz
daljinarja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za promet.

Uradni list Republike Slovenije
114.č člen
(predmet subvencionirane mesečne vozovnice)
(1) Za dijake se subvencionirajo prevozi v obdobju od
1. 9. do 30. 6. tekočega šolskega leta oziroma za študente od
1. 9. do 31. 7. tekočega študijskega leta.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka ima upravičenec s statusom študenta, v obdobju od 1. 9. do 30. 9.
tekočega šolskega leta, pravico do nakupa subvencionirane
mesečne vozovnice za 10 voženj.
(3) Subvencionirana mesečna vozovnica velja za mesec,
za katerega je izdana in velja še do konca prvega delovnega
dne v naslednjem mesecu.
114.d člen
(določitev cene)
(1) Upravičenec plača subvencionirano mesečno vozovnico po enotni subvencionirani ceni, glede na razred oddaljenosti:
1. razred oddaljenosti – upravičenec potuje na razdalji do
vključno 60 km;
2. razred oddaljenosti – upravičenec potuje na razdalji več
kot 60 do vključno 90 km;
3. razred oddaljenosti – upravičenec potuje na razdalji
več kot 90 km.
(2) Ne glede na dolžino relacije na kateri upravičenec potuje, ima upravičenec iz četrtega odstavka 114.b člena pravico
do nakupa subvencionirane mesečne vozovnice za največ
10 voženj na mesec.
(3) Razlika med polno ceno subvencionirane mesečne
vozovnice in ceno subvencionirane mesečne vozovnice, ki jo
plača upravičenec, predstavlja subvencijo.
(4) Način in metodologijo izračuna cen polne cene subvencionirane mesečne vozovnice in cene subvencionirane mesečne vozovnice, ki jo plača upravičenec, predpiše minister,
pristojen za promet v soglasju z ministroma, pristojnima za
izobraževanje in delo in socialne zadeve.
114.e člen
(postopek subvencioniranja)
(1) Minister, pristojen za promet, predpiše način in postopek izvajanja subvencioniranega prevoza, način obračunavanja in plačevanja subvencije, vodenje evidenc in poročanje ter
izvajanje nadzora nad delom izvajalcev.
(2) Pogoj za poravnavo subvencije za izvajanje subvencioniranega prevoza dijakov in študentov, je sklenjena pogodba
med ministrstvom, pristojnim za promet in izvajalci.
114.f člen
(strokovni nadzor)
Nadzor nad izvajalci glede namenske, gospodarne in
učinkovite rabe javnih sredstev ter pogodbenih obveznosti
opravlja ministrstvo, pristojno za promet.«.
8. člen
V prvem odstavku 117. člena se v prvi alinei za besedo
»prevoznikov« doda besedilo »in izvajalcev.«.
9. člen
Za 131.a členom se doda nov 131.b člen, ki se glasi:
»131.b člen
(prekršek)
(1) Z globo od 3.500 do 8.000 eurov se kaznuje za prekršek domača ali tuja pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost,
če opravlja avtotaxi prevoz voznik, s katerim nima sklenjenega
delovnega razmerja (drugi odstavek 33. člena zakona).
(2) Če je fizična oseba hkrati samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost,
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in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika
oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, se
kaznuje le kot samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 400 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba
samostojnega podjetnika posameznika, in odgovorna oseba
samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika,
ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.«.
10. člen
Za 133. členom se doda nov 133.a člen, ki se glasi:
»133.a člen
(prekršek)
(1) Z globo od 10.000 do 50.000 eurov se kaznuje za
prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnosti, ki ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 17. člena zakona.
(2) Z globo od 4.000 do 8.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba
samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 1.000 do 1.500 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
(prenos pristojnosti na Ministrstvo
za infrastrukturo in prostor)
(1) Z dnem uporabe tega zakona se na ministrstvo, pristojno za promet, premestijo javni uslužbenci, ki so na ministrstvu, pristojnem za izobraževanje opravljali naloge iz šestnajste
alinee drugega odstavka 4. člena zakona in se prenesejo
programska, tehnična, finančna in materialna sredstva, ki so
namenjena izvajanju prenesenih nalog.
(2) Upravni postopki, začeti pred začetkom uporabe tega
zakona v delu, kjer se nanašajo na subvencioniranje prevozov,
se dokončajo po tem zakonu pri pristojnih organih, kjer se je
postopek začel.
(3) Do vzpostavitve celovitega delovanja evidence subvencije prevoza v skladu s četrtim odstavkom 17. člena zakona,
bo postopek izdaje subvencionirane mesečne vozovnice potekal po postopkih in s sistemom za izdajo vozovnic izvajalca,
na podlagi pisne vloge za izdajo subvencionirane mesečne
vozovnice vlagatelja, ki jo mora potrditi vzgojno izobraževalna
ustanova.
(4) Izvajalec vzpostavi sistem elektronske vozovnice iz
četrtega odstavka 17. člena zakona najpozneje do 1. 1. 2013.
(5) Do izdaje predpisa iz četrtega odstavka 114.d člena
zakona znaša cena subvencionirane mesečne vozovnice:
– za 1. razred oddaljenosti – 20 eurov;
– za 2. razred oddaljenosti – 30 eurov;
– za 3. razred oddaljenosti – 50 eurov.
Cena subvencionirane mesečne vozovnice za 10 voženj pa
15 eurov.
12. člen
(prenos finančnih sredstev)
Proračunska sredstva, zagotovljena na podlagi osmega
odstavka 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11 in
40/12 – ZUJF), prvega odstavka 73.c člena Zakona o visokem
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šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo
in 40/12 – ZUJF), prvega odstavka 6. člena v Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07, 63/07 – popr., 40/09, 62/10
– ZUPJS in 10/12 – ZUJF) ter 27. člena Zakona o uveljavljanju
pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11 in
40/12 – ZUJF), ki do začetka uporabe tega zakona ne bodo
porabljena, se z dnem začetka uporabe tega zakona prerazporedijo na ministrstvo, pristojno za promet.
13. člen

Uradni list Republike Slovenije
15. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 20. avgusta
2012.
Št. 326-07/12-23/14
Ljubljana, dne 18. julija 2012
EPA 454-VI

(prenehanje veljavnosti)
(1) Z dnem uporabe tega zakona se:
1. v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11 in
40/12 – ZUJF):
– besedilo osmega odstavka 81. člena spremeni tako,
da se glasi: »Iz sredstev državnega proračuna se zagotavlja
sredstva za subvencioniranje prevozov za dijake in študente
višjih šol.«;
– v tretjem odstavku 135.a člena črta besedilo »subvencije za prevoze«;
2. v Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12
– uradno prečiščeno besedilo in 40/12 – ZUJF) črta 73.c člen;
3. v Zakonu o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07,
63/07 – popr., 40/09, 62/10 – ZUPJS in 10/12 – ZUJF) črtata:
– v prvi alinei prvega odstavka 30. člena beseda »ali«;
– druga alinea prvega odstavka 30. člena;
4. v Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11 in 40/12 – ZUJF) črtajo:
– v 1. točki 3. člena besedilo »prevoznik pri subvenciji
prevozov za dijake in študente«;
– 4. točka 6. člena;
– 27. člen, razen petega odstavka;
– 8. točka drugega odstavka 49. člena;
– enajsti odstavek 49. člena;
– v prvem stavku šestega odstavka 50. člena beseda
», prevoznik« in drugi stavek istega odstavka;
5. v Pravilniku o načinu upoštevanja dohodkov pri ugotavljanju upravičenosti do otroškega dodatka, državne štipendije,
znižanega plačila vrtca, subvencije malice za učence in dijake,
subvencije kosila za učence, subvencije prevozov za dijake
in študente, oprostitve plačila socialnovarstvenih storitev in
prispevka k plačilu družinskega pomočnika (Uradni list RS,
št. 93/11) črta v naslovu in v 1. členu besedilo »subvencije
prevozov za dijake in študente«;
6. v Pravilniku o dodeljevanju državnih štipendij (Uradni
list RS, št. 45/09, 62/10 – ZUPJS in 110/10) črta 28. člen.
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati Pravilnik o subvencioniranju mesečnih vozovnic za dijake, vajence
in študente višjih šol (Uradni list RS, št. 78/03, 83/03, 111/06 in
71/07, 62/10 – ZUPJS) in Pravilnik o subvencioniranju prevozov za dijake in študente višjih strokovnih šol (Uradni list RS,
št. 71/07 in 62/12 – ZUPJS).
14. člen
Kandidatom, ki so vložili vlogo za dodelitev ali nadaljnje
prejemanje Zoisove štipendije na podlagi Javnega poziva za
dodelitev oziroma nadaljnje prejemanje Zoisovih štipendij za
šolsko oziroma študijsko leto 2012/2013, ki je bil objavljen na
podlagi Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07, 63/07
– popr., 40/09, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A in 40/12 –
ZUJF; v nadaljevanju: ZŠtip) in Pravilnika o dodeljevanju Zoisovih štipendij (Uradni list RS, št. 51/08 in 45/09) in so v tej vlogi
v okviru dodatka za izobraževanje zunaj stalnega prebivališča,
zaprosili za dodatek za prevoz v primestnem ali medkrajevnem
prometu v oddaljenosti pet kilometrov in več do kraja izobraževanja od kraja stalnega prebivališča, kot ga določa ZŠtip, se ta
dodatek ne odmeri, so pa pod pogoji iz tega zakona upravičeni
do nakupa subvencionirane vozovnice.

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

2411.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
pravilih cestnega prometa (ZPrCP-A)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega
prometa (ZPrCP-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-A), ki ga je sprejel Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 18. julija 2012.
Št. 003-02-6/2012-30
Ljubljana, dne 26. julija 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O PRAVILIH CESTNEGA PROMETA
(ZPrCP-A)
1. člen
V Zakonu o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS,
št. 109/10) se v četrtem odstavku 5. člena, drugem odstavku
86. člena ter v šestem odstavku 94. člena znesek »100« nadomesti z zneskom »80«.
2. člen
V tretjem odstavku 7. člena se znesek »200« nadomesti
z zneskom »160«.
3. člen
V tretjem odstavku 10. člena se znesek »8.000« nadomesti z zneskom »2.400«.
4. člen
V prvem odstavku 15. člena se besedilo »zaradi zagotavljanja varnega in neoviranega cestnega prometa na cestah v
naselju in na občinskih cestah zunaj naselja ter varstva cest in
okolja na občinskih cestah« nadomesti z besedilom »na cestah
v naselju, na občinskih cestah zunaj naselja in nekategoriziranih cestah zunaj naselja, ki se uporabljajo za javni cestni promet,«. Za drugo alinejo se doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– prvega in drugega odstavka 16. člena (listine, ki jih
morajo imeti pri sebi udeleženci cestnega prometa, razen listi-

Uradni list Republike Slovenije
ne o tovoru in pri opravljanju prevoza skupine otrok, potrdila o
poklicnih vozniških izkušnjah),«.
Za dosedanjo peto alinejo se doda nova šesta alineja, ki
se glasi:
»– 27. člena (dolžnost upoštevanja pravil),«.
Dosedanja šestindvajseta alineja se spremeni tako, da
se glasi:
»– petega in šestega odstavka 87. člena (varstva otrok),«.
Za dosedanjo osemindvajseto alinejo se dodajo tri nove
alineje, ki se glasijo:
»– 93. člena (kolesa in kolesa s pomožnim motorjem),
– 94. člena (vožnja voznikov koles z licenco),
– 95. člena (pogoji za udeležbo motornih koles in mopedov v cestnem prometu),«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Občinski redarji na cestah v naselju, na občinskih
cestah zunaj naselja in nekategoriziranih cestah zunaj naselja, ki se uporabljajo za javni cestni promet, urejajo promet,
izvajajo ukrepe, določene s tem in drugimi zakoni, ter ukrepe,
določene z občinskimi predpisi, ki urejajo promet v skladu s
tem zakonom.«.
5. člen
Šesti odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Z globo 160 eurov se kaznuje za prekršek voznik,
ki ravna v nasprotju z določbo drugega ali tretjega odstavka
tega člena.«.
6. člen
V prvem odstavku 17. člena se v 4. točki pika nadomesti
s podpičjem in se dodajo nove 5., 6. in 7. točka, ki se glasijo:
»5. če je motornemu ali priklopnemu vozilu vožnja prepovedana v skladu z odredbo, ki ureja omejitev prometa na
cestah v Republiki Sloveniji;
6. če je motornemu vozilu prepovedana vožnja zaradi
vremenskih razmer (28.a člen tega zakona);
7. če je motornemu ali priklopnemu vozilu pozimi ali v
zimskih razmerah prepovedana vožnja po določbah 29. člena
tega zakona.«.
7. člen
V tretjem in četrtem odstavku 18. člena, tretjem odstavku
31. člena, šestem odstavku 55. člena, šestem odstavku 60. člena, tretjem odstavku 61. člena, drugem odstavku 64. člena,
drugem odstavku 72. člena, drugem odstavku 73. člena, sedmem odstavku 74. člena, petem in šestem odstavku 77. člena,
osmem odstavku 95. člena ter v sedmem odstavku 103. člena
se znesek »80« nadomesti z zneskom »40«.
8. člen
V četrtem odstavku 18. člena, desetem odstavku 78. člena, tretjem odstavku 80. člena ter v devetem odstavku 103. člena se znesek »2.000« nadomesti z zneskom »1.000«.
9. člen
Za četrtim odstavkom 19. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Z globo 120 eurov se kaznuje lastnik zapuščenega
vozila, ki vozila ne odstrani, kljub temu, da je bila odrejena odstranitev v skladu z drugim odstavkom tega člena.«.
10. člen
V 23. členu se v 1. točki prvega odstavka črtajo prva, druga, tretja, četrta in sedma alineja. 5. točka črta se črta.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Za hujši prekršek se šteje prekršek, za katerega
je predpisana globa najmanj 700 eurov in stranska sankcija
kazenskih točk v cestnem prometu ali stranska sankcija prepovedi vožnje motornega vozila.«.
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11. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»24. člen
(pridržanje)
(1) Policist pridrži voznika motornega vozila:
1. pri katerem je bilo s sredstvi ali napravami za ugotavljanje alkohola ugotovljeno, da ima v organizmu več kot
1,10 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,52 miligrama
alkohola v litru izdihanega zraka,
2. ki odkloni preizkus s sredstvi ali napravami za ugotavljanje alkohola ali strokovni pregled,
3. ki oporeka rezultatu preizkusa z indikatorjem alkohola
v izdihanem zraku in mu policist odredi preizkus z merilnikom
alkohola v izdihanem zraku, pri katerem se ugotovi najmanj
vrednost iz 1. točke tega odstavka, ali ki oporeka rezultatu preizkusa z indikatorjem alkohola v izdihanem zraku, pri katerem
se ugotovi najmanj vrednost iz 1. točke tega odstavka in mu
policist odredi strokovni pregled,
4. ki ne podpiše zapisnika o preizkusu alkoholiziranosti in
mu policist odredi preizkus z merilnikom alkohola v izdihanem
zraku, pri katerem se ugotovi najmanj vrednost iz 1. točke tega
odstavka, ali ki ne podpiše zapisnika o preizkusu alkoholiziranosti, pri katerem se ugotovi najmanj vrednost iz 1. točke tega
odstavka in mu policist odredi strokovni pregled,
5. pri katerem je bila s preizkusom z napravo ali s sredstvom za hitro ugotavljanje prisotnosti prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi v organizmu
ugotovljena prisotnost teh snovi, ali je bil na podlagi predpisanega postopka za prepoznavo znakov oziroma simptomov
prepoznan znak ali simptom, ki je posledica teh snovi v organizmu, in so bili pri zdravniškem pregledu zaznani znaki motenj, ki
lahko povzročijo nezanesljivo ravnanje v prometu,
6. ki je odklonil sodelovanje pri preizkusu z napravo ali s
sredstvom za hitro ugotavljanje prisotnosti prepovedanih drog,
psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi v organizmu,
ali pri predpisanem postopku za prepoznavo znakov oziroma
simptomov, ki so posledica teh snovi v organizmu, ali če preizkusa ali postopka ni bilo mogoče opraviti zaradi drugega razloga in so bili pri zdravniškem pregledu zaznani znaki motenj, ki
lahko povzročijo nezanesljivo ravnanje v prometu, ali
7. ki zaradi zdravstvenega stanja ali zaradi drugega, s tem
povezanega objektivnega vzroka ne more opraviti preizkusa
alkoholiziranosti ali preizkusa ne opravi po navodilih proizvajalca in so bili pri zdravniškem pregledu zaznani znaki motenj,
ki lahko povzročijo nezanesljivo ravnanje v prometu.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena policist pridržanja ne odredi, če je mogoče na drug ustrezen način preprečiti
udeležbo voznika motornega vozila v cestnem prometu, pri
čemer policist upošteva med postopkom ugotovljene objektivne
in subjektivne okoliščine, zlasti ravnanje voznika motornega
vozila med postopkom in ugotovljeno količino alkohola. Za
ustrezen način preprečitve udeležbe voznika motornega vozila
v cestnem prometu se šteje:
1. če se vozniku motornega vozila ob izpolnjevanju pogojev iz 23. člena tega zakona začasno zaseže vozilo,
2. če je kraj postopka neposredno pred objektom, v katerem voznik motornega vozila dejansko biva in če voznik
motornega vozila to dejstvo verjetno izkaže in če je iz okoliščin
mogoče sklepati, da je tja namenjen in da ne bo nadaljeval z
vožnjo, ali
3. če je zagotovljen prevoz voznika motornega vozila na
naslov, na katerem dejansko biva.
(3) Pridržanje voznika motornega vozila iz tega člena traja
največ 12 ur, vendar ne manj kot 6 ur, pri čemer se upošteva
ravnanje voznika motornega vozila v času pridržanja in ugotovljena količina alkohola.
(4) Pridržanje v primerih iz prvega odstavka tega člena
policist odredi, ko zaključi zapisnik za ugotavljanje psihofizične-
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ga stanja voznika motornega vozila. V čas pridržanja se šteje
tudi čas trajanja policijskega postopka do odreditve pridržanja.
(5) Za postopek pridržanja ter pravice pridržane osebe
se uporabljajo določbe zakona, ki ureja postopek o prekršku.«.
12. člen
V drugem odstavku 25. člena se besedilo »kadar izvajajo
javna pooblastila« nadomesti z »kadar izvajajo javna pooblastila oziroma izvajajo pooblastila po tem zakonu«.
13. člen
Osmi in deveti odstavek 27. člena se spremenita tako,
da se glasita:
»(8) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek udeleženec
cestnega prometa, ki ne ravna po znaku ali ukazu oziroma odredbi pooblaščene uradne osebe, ali ki ne upošteva prometne
signalizacije, ki označuje eksperimentalno prometno ureditev,
ali oseba, ki ravna v nasprotju z določbo šestega odstavka
tega člena.
(9) Z globo 250 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ne ravna po predpisanem znaku, s katerim ga pooblaščena
uradna oseba ustavlja ali ne upošteva njene odredbe o prepovedi nadaljnje vožnje, ali ki ne upošteva svetlobne prometne
signalizacije, ki označuje eksperimentalno prometno ureditev.«.
V desetem odstavku se znesek »2.000« nadomesti z
zneskom »1.000«.
14. člen
V drugem odstavku 28. člena se znesek »80« nadomesti
z zneskom »40«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek voznik
motornega vozila, ki ne ravna v skladu z odredbo o omejitvi in
prepovedi prometa.«.
Četrti odstavek se črta.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane četrti odstavek, se znesek »300« nadomesti z zneskom »120«, znesek
»3.000« pa se nadomesti z zneskom »1.000«.
Dosedanja šesti in sedmi odstavek se črtata.
15. člen
Za 28. členom se doda novi 28.a člen, ki se glasi:
»28.a člen
(vremenske razmere)
(1) Voznik mora upoštevati prometno signalizacijo, ki
označuje vremenske razmere, zaradi katerih je prepovedan ali
omejen promet na določenem delu ceste.
(2) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju z določbo prejšnjega odstavka.
(3) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju z določbo prvega odstavka tega člena in je
zaradi tega oviran ali onemogočen promet drugih vozil. Vozniku
motornega vozila se izreče tudi 5 kazenskih točk.
(4) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, katerega voznik ravna v nasprotju
z določbo prvega odstavka tega člena, njihova odgovorna
oseba pa z globo 120 eurov. Z globo 120 eurov se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba državnega organa ali samoupravne lokalne skupnosti, katerega voznik ravna v nasprotju z
določbo prvega odstavka tega člena.«.
16. člen
V šestem odstavku 29. člena se znesek »120« nadomesti
z zneskom »40«.
Deseti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(10) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki sa-
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mostojno opravlja dejavnost, katerega voznik pozimi ali v zimskih razmerah ravna v nasprotju z določbami prvega, tretjega
ali petega odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z
globo 120 eurov. Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek tudi
odgovorna oseba državnega organa ali samoupravne lokalne
skupnosti, katerega voznik pozimi ali v zimskih razmerah ravna
v nasprotju z določbami prvega, tretjega ali petega odstavka
tega člena.«.
Enajsti in dvanajsti odstavek se črtata.
17. člen
Enajsti odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(11) Na odstavnem pasu ali odstavni niši je prepovedana
vožnja, parkiranje ali ustavitev, razen ustavitev v sili in ustavitev
zaradi nudenja potrebne pomoči. Voznik vozila, ki je ustavil v
sili, mora poskrbeti, da se vozilo takoj odstrani. Če tega ne stori,
odstrani vozilo na njegove stroške izvajalec rednega vzdrževanja cest, skladno z določbami zakona, ki ureja ceste.«.
V trinajstem odstavku se v 3. točki črta besedilo »nad
plačevanjem cestnine«.
V šestnajstem odstavku se v 4. točki črta besedilo »nad
plačevanjem cestnine«.
18. člen
V četrtem odstavku 31. člena, osmem in devetem odstavku 74. člena, četrtem in petem odstavku 75. člena, tretjem in
četrtem odstavku 76. člena, devetem odstavku 95. člena ter
v osmem in devetem odstavku 103. člena se znesek »160«
nadomesti z zneskom »120«.
19. člen
V tretjem odstavku 32. člena se znesek »160« nadomesti
z zneskom »80«.
20. člen
V šestem odstavku 36. člena se znesek »8.000« nadomesti z zneskom »1.000«, znesek »800« pa se nadomesti z
zneskom »120«.
21. člen
Peti odstavek 37. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik motornega vozila, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.«.
22. člen
Sedmi odstavek 38. člena se črta.
Osmi odstavek, ki postane sedmi odstavek, se spremeni
tako, da se glasi:
»(7) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik,
ki ravna v nasprotju z določbo prvega, drugega, četrtega ali
petega odstavka tega člena.«.
Dosedanji deveti odstavek postane osmi odstavek.
23. člen
V tretjem odstavku 57. člena, petem odstavku 63. člena,
četrtem odstavku 70. člena, devetem odstavku 71. člena, devetem in desetem odstavku 78. člena, šestem in sedmem odstavku 79. člena, četrtem in petem odstavku 82. člena, tretjem
odstavku 100. člena, osmem in enajstem odstavku 101. člena
se znesek »120« nadomesti z zneskom »80«.
24. člen
V naslovu 42. člena se črta besedilo »vključevanje v
promet,«.
V prvem odstavku se besedilo », premikom vozila ali
vključevanjem v promet« nadomesti z besedilom »ali premikom
vozila«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik motornega vozila, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.«.
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25. člen
Peti in šesti odstavek 44. člena se spremenita tako, da
se glasita:
»(5) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek voznik
motornega vozila, ki ravna v nasprotju z določbami prvega,
drugega ali tretjega odstavka tega člena.
(6) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek voznik
motornega vozila, ki ne vozi na varnostni razdalji, določeni s
prometnim znakom. Vozniku motornega vozila se izrečejo tudi
3 kazenske točke.«.
26. člen
V šestem odstavku 45. člena se znesek »80« nadomesti
z zneskom »40«.
V sedmem odstavku se znesek »150« nadomesti z zneskom »120«.
V osmem odstavku se znesek »300« nadomesti z zneskom »200«.
Deveti in deseti odstavek se spremenita tako, da se
glasita:
»(9) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek voznik
motornega vozila, ki izpušča krmilo ali vozi enosledno vozilo po
enem ali dvosledno vozilo po dveh kolesih. Vozniku motornega
vozila se izreče tudi 3 kazenske točke.
(10) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju z določbo prvega ali drugega odstavka tega
člena. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 3 kazenskih
točk.«.
27. člen
46. člen se spremeni tako, da se glasi:
»46. člen
(najvišje dovoljene hitrosti)
(1) Najvišja dovoljena hitrost vozila je:
1. na cestah v naselju 50 km/h;
2. v območju omejene hitrosti 30 km/h;
3. v območju umirjenega prometa in v območju za pešce
10 km/h.
(2) Na posameznih cestah v naselju ali njihovih delih
je največja dovoljena hitrost za vozila lahko največ 70 km/h,
če varnost prometa in predpisani prometnotehnični elementi
to omogočajo in je to določeno s predpisanim prometnim
znakom.
(3) Na cesti zunaj naselij je najvišja dovoljena hitrost za
vozila:
1. na avtocestah 130 km/h;
2. na hitrih cestah 110 km/h;
3. na vseh ostalih cestah 90 km/h.
(4) Voznik, ki prekorači s prometnim pravilom ali prometnim znakom dovoljeno hitrost v območju za pešce, v območju
umirjenega prometa ali v območju omejene hitrosti, se kaznuje:
1. z globo 40 eurov, če prekorači hitrost do vključno
5 km/h;
2. z globo 80 eurov, če prekorači dovoljeno hitrost nad
5 do vključno 10 km/h;
3. z globo 300 eurov, če prekorači dovoljeno hitrost nad
10 do vključno 20 km/h. Vozniku motornega vozila se izreče
tudi 3 kazenske točke;
4. z globo 1.000 eurov, če prekorači dovoljeno hitrost nad
20 do vključno 30 km/h. Vozniku motornega vozila se izreče
tudi 5 kazenskih točk;
5. z globo 1.200 eurov, če prekorači dovoljeno hitrost
za več kot 30 km/h. Vozniku motornega vozila se izreče tudi
18 kazenskih točk.
(5) Voznik, ki prekorači s prometnim pravilom ali prometnim znakom omejeno hitrost na cesti v naselju, se kaznuje:
1. z globo 40 eurov, če prekorači hitrost do vključno
5 km/h;
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2. z globo 80 eurov, če prekorači hitrost nad 5 do vključno
10 km/h;
3. z globo 250 eurov, če prekorači hitrost za več kot 10 do
vključno 20 km/h. Vozniku motornega vozila se izreče tudi
3 kazenske točke;
4. z globo 500 eurov, če prekorači dovoljeno hitrost za več
kot 20 do vključno 30 km/h. Vozniku motornega vozila se izreče
tudi 5 kazenskih točk.
5. z globo 1.000 eurov če prekorači dovoljeno hitrost za
več kot 30 do 50 km/h. Vozniku motornega vozila se izreče tudi
9 kazenskih točk.
6. z globo 1.200 eurov če prekorači dovoljeno hitrost
za več kot 50 km/h. Vozniku motornega vozila se izreče tudi
18 kazenskih točk.
(6) Voznik, ki prekorači s prometnim pravilom ali prometnim znakom omejeno hitrost na cesti zunaj naselja, razen na
avtocesti ali hitri cesti, ki ima fizično ločeni smerni vozišči z
najmanj po dvema prometnima pasovoma in odstavnim pasom
ali odstavnimi nišami, se kaznuje:
1. z globo 40 eurov, če prekorači hitrost do vključno
10 km/h;
2. z globo 80 eurov, če prekorači hitrost nad 10 do vključno 20 km/h;
3. z globo 160 eurov, če prekorači hitrost nad 20 do
vključno 30 km/h;
4. z globo 250 eurov, če prekorači hitrost za več kot
30 do vključno 40 km/h. Vozniku motornega vozila se izreče
tudi 3 kazenske točke.
5. z globo 500 eurov, če prekorači hitrost za več kot
40 do vključno 50 km/h. Vozniku motornega vozila se izreče
tudi 5 kazenskih točk.
6. z globo 1.200 eurov, če prekorači dovoljeno hitrost
za več kot 50 km/h. Vozniku motornega vozila se izreče tudi
18 kazenskih točk.
(7) Voznik, ki prekorači s prometnim pravilom, ali prometnim znakom omejeno hitrost na avtocesti ali hitri cesti, ki ima
fizično ločeni smerni vozišči z najmanj po dvema prometnima
pasovoma in odstavnim pasom ali odstavnimi nišami, se kaznuje:
1. z globo 40 eurov, če prekorači hitrost do vključno
10 km/h;
2. z globo 80 eurov, če prekorači hitrost nad 10 do vključno 30km/h;
3. z globo 160 eurov, če prekorači hitrost nad 30 do
vključno 40 km/h;
4. z globo 250 eurov, če prekorači hitrost nad 40 do
vključno 50 km/h. Vozniku motornega vozila se izreče tudi
3 kazenske točke;
5. z globo 500 eurov, če prekorači hitrost nad 50 do
vključno 60 km/h. Vozniku motornega vozila se izreče tudi
5 kazenskih točk;
6. z globo 1.200 eurov, če prekorači dovoljeno hitrost nad
60 km/h. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 9 kazenskih
točk.«.
28. člen
V prvem odstavku 47. člena se doda nova 1. točka, ki
se glasi:
»1. 100 km/h:
– za motorna vozila z največjo dovoljeno maso do vključno 3,5 t, ki vlečejo priklopno vozilo.«.
Dosedanje 1., 2., 3., 4. in 5. točka postanejo 2., 3., 4.,
5. in 6. točka. V novi 2. točki se črta prva alineja.
V 1. točki tretjega odstavka se znesek »80« nadomesti z
zneskom »40«. 2. in 3. točka se spremenita tako, da se glasita:
»2. 120 eurov, če prekorači hitrost nad 10 km/h do vključno 20 km/h;
3. 300 eurov, če prekorači hitrost za več kot 20 km/h.«.
V četrtem odstavku se znesek »50« nadomesti z zneskom
»40«.
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29. člen
V prvem odstavku 48. člena se prva alineja 1. točke spremeni tako, da se glasi:
»– za zgibne avtobuse in za motorna vozila s priklopnimi
vozili, razen za motorna vozila z največjo dovoljeno maso do
vključno 3,5 t, ki vlečejo priklopno vozilo;«.
V 3. točki se doda nova druga alineja, ki se glasi:
»– za motorna vozila z največjo dovoljeno maso do vključno 3,5 t, ki vlečejo priklopno vozilo.«.
V 1. točki drugega odstavka se znesek »80« nadomesti
z zneskom »40«. 2. in 3. točka se spremenita tako, da se
glasita:
»2. 120 eurov, če prekorači hitrost nad 10 km/h do vključno 20 km/h;
3. 200 eurov, če prekorači hitrost za več kot 20 km/h.«.
30. člen
V četrtem odstavku 50. člena se znesek »100« nadomesti
z zneskom »80«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju z določbami tega člena.«.
31. člen
Peti, šesti in sedmi odstavek 51. člena se spremenijo
tako, da se glasijo:
»(5) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik,
ki pred prehitevanjem ne da predpisanega znaka iz drugega
odstavka tega člena.
(6) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju z določbami prvega, drugega ali tretjega
odstavka tega člena, razen voznika iz prejšnjega odstavka
tega člena.
(7) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju z določbami četrtega odstavka tega člena.«.
32. člen
V tretjem odstavku 52. člena se znesek »300« nadomesti
z zneskom »120«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Z globo 250 eurov se kaznuje za prekršek voznik,
ki ravna v nasprotju z določbami 5., 6. ali 9. točke prvega
odstavka tega člena. Vozniku motornega vozila se izreče tudi
3 kazenske točke.«.
33. člen
V šestem odstavku 53. člena se znesek »50« nadomesti
z zneskom »40«.
V sedmem odstavku se znesek »150« nadomesti z zneskom »120«.
34. člen
V drugem odstavku 54. člena se znesek »80« nadomesti
z zneskom »40«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek voznik
motornega vozila, ki ravna v nasprotju z določbo prvega odstavka tega člena.«.
35. člen
V drugem odstavku 56. člena se znesek »180« nadomesti
z zneskom »80«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Z globo 250 eurov se kaznuje za prekršek voznik
motornega vozila, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena.
Vozniku motornega vozila se izreče tudi 3 kazenske točke.«.
36. člen
V šestem odstavku 58. člena se znesek »180« nadomesti
z zneskom »80«.

Uradni list Republike Slovenije
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Z globo 250 eurov se kaznuje za prekršek voznik
motornega vozila, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
Vozniku motornega vozila se izreče tudi 3 kazenske točke.«.
37. člen
Šesti odstavek 59. člena se črta.
38. člen
V četrtem odstavku 65. člena se v 1. točki besedilo »pešce, pločniku« nadomesti z besedilom »pešce, stezi za pešce,
pločniku«, v 8. točki se podpičje nadomesti s piko in doda
besedilo, ki se glasi: »Na postajališčih zunaj vozišča lahko
ustavljajo in parkirajo policisti in občinski redarji pri opravljanju
svojih nalog, če s tem ni oviran javni prevoz potnikov v cestnem
prometu.«, v 20. točki se pika nadomesti s podpičjem, za njo
pa doda nova 21. točka, ki se glasi:
»21. kjer je to v nasprotju z omejitvami, prepovedmi in
obveznostmi, izraženimi s prometno signalizacijo.«.
Peti in šesti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(5) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik,
ki ravna v nasprotju z določbami prvega, drugega, tretjega
odstavka tega člena ali z 2., 3., 5., 6., 8., 10., 11., 12., 13., 14.,
15. ali 20. točko četrtega odstavka tega člena.
(6) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju z določbo 1., 4., 7., 9., 16., 17., 18., 19. ali
21. točko četrtega odstavka tega člena.«.
Sedmi odstavek se črta.
39. člen
Četrti odstavek 67. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek imetnik parkirne karte, ali spremljevalec, ki vozi in spremlja imetnika parkirne karte, ki vozila, parkiranega na označenem parkirnem mestu
za invalide, nima označenega z veljavno parkirno karto.«.
V petem odstavku se znesek »120« nadomesti z zneskom
»80«.
40. člen
Drugi odstavek 69. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Policisti smejo pri opravljanju nujnih nalog policije
za nujno potreben čas parkirati vozilo tudi na mestih, kjer je to
prepovedano s prometnim pravilom ali postavljeno prometno
signalizacijo.«.
V četrtem odstavku se znesek »80« nadomesti z zneskom
»40«.
41. člen
V devetem odstavku 74. člena, v petem odstavku 75. člena in v četrtem odstavku 76. člena se znesek »1.600« nadomesti z zneskom »1.000«.
42. člen
V šestem odstavku 77. člena, sedmem odstavku 79. člena, enajstem odstavku 81. člena in petem odstavku 82. člena
se znesek »1.200« nadomesti z zneskom »500«.
43. člen
V četrtem odstavku 78. člena se zadnji stavek spremeni
tako, da se glasi: »Vožnja cestnega turističnega vlaka na cesti,
na kateri je najvišja dovoljena hitrost v skladu s tem zakonom
več kot 90 km/h, je prepovedana.«.
44. člen
V petem odstavku 79. člena se znesek »60« nadomesti
z zneskom »40«.
45. člen
V drugem in tretjem odstavku 80. člena se znesek »200«
nadomesti z zneskom »120«.
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46. člen
V šestem odstavku 81. člena se besedilo »na vlečenem
vozilu prižgana« nadomesti z »na vlečnem vozilu prižgana«.
V desetem in enajstem odstavku se znesek »120« nadomesti z zneskom »80«.
47. člen
Deveti odstavek 83. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek pešec, ki
ravna v nasprotju z določbo prvega, drugega, tretjega, četrtega,
šestega, sedmega in osmega odstavka tega člena in organizator skupine pešcev, ki ravna v nasprotju z določbo šestega
odstavka tega člena.«.
Deseti odstavek se črta.
48. člen
Četrti odstavek 84. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek pešec, ki ni
označen v skladu z določbami tega člena in organizator skupine pešcev, ki ravna v nasprotju z določbo tretjega odstavka
tega člena.«.
Peti odstavek se črta.
49. člen
Deseti odstavek 87. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(10) Z globo 250 eurov se kaznuje za prekršek voznik,
ki ravna v nasprotju z določbo šestega odstavka tega člena.
Vozniku motornega vozila se izreče tudi 3 kazenske točke.«.
50. člen
V sedemnajstem in osemnajstem odstavku 88. člena se
znesek »200« nadomesti z zneskom »120«, v osemnajstem
odstavku pa se znesek »1.200« nadomesti z zneskom »1.000«.
51. člen
Prvi odstavek 89. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vozilo, s katerim se lahko poleg voznika prevaža več
kot osem oseb, sme voziti oseba, ki v zadnjih treh letih ni bila
pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, ki ima za posledico smrt ene
ali več oseb, ali za kaznivo dejanje zapustitve poškodovanca v
prometni nesreči brez pomoči.«.
V tretjem odstavku se drugi stavek nadomesti z besedilom, ki se glasi: »Delodajalci lahko pridobijo podatke za svoje
voznike od organov, ki vodijo evidence podatkov iz prvega
odstavka tega člena. Na zahtevo delodajalca morajo organi, ki
vodijo evidence, te podatke brezplačno posredovati.«.
V četrtem in petem odstavku se znesek »400« nadomesti
z zneskom »300«.
V petem odstavku se znesek »8.000« nadomesti z zneskom »5.000«.
52. člen
Za osmim odstavkom 90. člena se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Voznik ne sme označiti vozila s predpisanim znakom
za prevoz skupine otrok v nasprotju z določbo osmega odstavka tega člena.«.
V dosedanjem devetem odstavku, ki postane deseti odstavek, se znesek »200« nadomesti z zneskom »160«.
V dosedanjem desetem odstavku, ki postane enajsti
odstavek, se črta besedilo »ali vozi vozilo, ki je označeno s
predpisanim prometnim znakom za prevoz otrok, v katerem
ni skupine otrok«, znesek »250« pa se nadomesti z zneskom
»160«.
V dosedanjem enajstem odstavku, ki postane dvanajsti
odstavek, se znesek »1.000« nadomesti z zneskom »500«,
znesek »250« pa se nadomesti z zneskom »80«.
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53. člen
Peti odstavek 91. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik,
ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v nasprotju z
določbami tega člena in voznik, ki ravna v nasprotju z določbo
prvega ali drugega odstavka tega člena.«.
Šesti odstavek se črta.
V sedmem odstavku, ki postane šesti odstavek, se znesek »300« nadomesti z zneskom »200«.

glasi:

54. člen
Dvanajsti odstavek 93. člena se spremeni tako, da se

»(12) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek udeleženec cestnega prometa, ki prevaža otroka na kolesu ali kolesu s
pomožnim motorjem in v priklopnem vozilu, ki je dodano tema
voziloma, v nasprotju z določbo šestega, osmega ali desetega
odstavka tega člena ter udeleženec cestnega prometa, ki ravna
v nasprotju z določbo prvega, drugega, tretjega, četrtega, petega, sedmega ali devetega odstavka tega člena.«.
Trinajsti odstavek se črta.
55. člen
V drugem odstavku 98. člena se znesek »200« nadomesti
z zneskom »160« in se dodata novi prva in druga alineja, ki
se glasita:
»– prepoved ustavljanja in parkiranja,
– prepoved ali omejitev prometa zaradi vremenskih razmer,«.
56. člen
V osmem odstavku 99. člena se znesek »80« nadomesti
z zneskom »40«.
V devetem odstavku se število »200« nadomesti s številom »160«.
Deseti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(10) Z globo 250 eurov se kaznuje za prekršek voznik,
ki ravna v nasprotju z določbo 1. ali 6. točke prvega odstavka
ali 1. točke šestega odstavka tega člena. Vozniku motornega
vozila se izreče tudi 3 kazenske točke.«.
57. člen
V devetem odstavku 101. člena se znesek »250« nadomesti z zneskom »160«.
V enajstem odstavku se znesek »4.000« nadomesti z
zneskom »2.000«.
58. člen
V prvem odstavku 102. člena se četrta alineja črta.
V tretjem odstavku se drugi stavek nadomesti z besedilom, ki se glasi: »Organi in organizacije lahko pridobijo podatke
za svoje voznike od organov, ki vodijo evidence podatkov iz
prvega odstavka tega člena. Na zahtevo delodajalca morajo organi, ki vodijo evidence, te podatke brezplačno posredovati.«.
V četrtem in petem odstavku se znesek »400« nadomesti
z zneskom »300«.
V petem odstavku se znesek »8.000« nadomesti z zneskom »5.000«.
59. člen
V prvem odstavku 105. člena se v 9. točki črta besedilo
»ali v vozniškem dovoljenju nima vpisane kategorije motornega
vozila, ki ga vozi«. Za 9. točko se doda nova 9.a točka, ki se
glasi:
»9.a voznik motornega vozila, ki v vozniškem dovoljenju
nima vpisane kategorije motornega vozila, ki ga vozi;«.
V napovednem stavku tretjega odstavka se pred besedo
»ali« doda vejica ter besedilo »voznika, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja«.
V napovednem stavku četrtega odstavka ter v 1., 2. in
3. točki se za številko »8.« doda vejica ter besedilo »9.a«.
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60. člen
Drugi odstavek 107. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če se z indikatorjem alkohola v izdihanem zraku
ugotovi, da ima udeleženec cestnega prometa v organizmu
več alkohola, kot dovoljuje ta zakon, izpolni policist zapisnik o
preizkusu, ki ga podpiše tudi preizkušen udeleženec cestnega
prometa. Če udeleženec cestnega prometa oporeka rezultatu
preizkusa z indikatorjem alkohola v izdihanem zraku, iz katerega je razvidno, da ima v organizmu več alkohola, kot dovoljuje
ta zakon, mu policist odredi preizkus z merilnikom alkohola v
izdihanem zraku (etilometrom) ali strokovni pregled. Če udeleženec cestnega prometa odkloni preizkus z merilnikom alkohola v izdihanem zraku (etilometrom) ali strokovni pregled, vpiše
policist vzrok odklonitve v zapisnik, prav tako pa se šteje, da se
udeleženec cestnega prometa strinja z rezultatom preizkusa z
indikatorjem alkohola v izdihanem zraku.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Policist izpolni zapisnik o preizkusu alkoholiziranosti
tudi v primeru, če udeleženec cestnega prometa odkloni neposredno odrejen preizkus z indikatorjem alkohola v izdihanem
zraku ali z merilnikom alkohola v izdihanem zraku (etilometrom)
ali strokovni pregled.«.
V devetem odstavku se besedilo »predrzne vožnje« nadomesti z besedilom »nevarne vožnje«.
61. člen
Tretji odstavek 108. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) O strokovnem pregledu mora zdravnik takoj izdelati
pisno mnenje. Zdravnik mora odvzete vzorce krvi, urina, drugih
telesnih tekočin oziroma tkiv takoj izročiti policistu, ki jih mora poslati v najbližjo pooblaščeno strokovno ustanovo oziroma laboratorij, kjer se opravi analiza. Ustanova oziroma laboratorij mora
opraviti posamezno analizo najkasneje v petnajstih dneh in o
rezultatih takoj obvestiti tistega, ki je odredil strokovni pregled.«.
V šestem odstavku se znesek »4.000« nadomesti z zneskom »2.000«, znesek »400« pa se nadomesti z zneskom
»300«.
62. člen
V 109. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji
odstavek, ki se glasi:
»(3) Prometna nesreča z majhno poškodbo je prometna
nesreča I. kategorije, ki ima za posledico le manjšo poškodbo
na udeleženih vozilih v obliki odrgnin, zdrsnin, vdrtin ipd., niso
pa huje poškodovani podvozje ali naprave za upravljanje ali
zaviranje, ali pa je nastala samo škoda na objektih, stvareh
ali okolju.«.
63. člen
V petem odstavku 110. člena se besedilo »najmanj 200«
nadomesti z zneskom »160«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek neposredni udeleženec prometne nesreče, razen pešec, ki ravna
v nasprotju z določbo četrtega odstavka tega člena, če ima v
organizmu:
1. več kot 0,20 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot
0,10 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, ali
2. prepovedane droge, psihoaktivna zdravila ali druge psihoaktivne snovi, ki zmanjšujejo njegovo sposobnost za varno
udeležbo v cestnem prometu.«.
V devetem odstavku se za besedama »udeleženi voznik«
dodata besedi »motornega vozila«.
64. člen
Drugi odstavek 111. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Policist mora priti na kraj prometne nesreče I. kategorije in ugotoviti dejstva ter zbrati dokaze, potrebne za odločitev
o prekršku, če ga o njej obvesti udeleženec prometne nesreče
v roku 24 ur od nastanka prometne nesreče.«.
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Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, mora
policist priti na kraj prometne nesreče I. kategorije, če ga o
prometni nesreči obvesti oseba, ki ni udeleženec prometne
nesreče, in ugotoviti, ali voznik in vozilo izpolnjujeta pogoje za
udeležbo v cestnem prometu po tem zakonu, zakonu, ki ureja
voznike in zakonu, ki ureja motorna vozila. Če pri tem ugotovi
kršitve v zvezi z izpolnjevanjem pogojev za udeležbo v cestnem
prometu, opravi postopek iz drugega odstavka tega člena.«.
Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Policist lahko odstopi od ugotavljanja dejstev in zbiranja dokazov, potrebnih za odločitev o prekršku pri prometni nesreči z majhno poškodbo, ne glede na to s katerim prekrškom je
bila prometna nesreča povzročena, in o tem obvesti udeležence prometne nesreče. Preden policist odstopi od ugotavljanja
dejstev in zbiranja dokazov, mora ugotoviti, ali voznik in vozilo
izpolnjujeta pogoje za udeležbo v cestnem prometu po tem zakonu, zakonu, ki ureja voznike in zakonu, ki ureja motorna vozila. Če pri tem ugotovi kršitve v zvezi z izpolnjevanjem pogojev
za udeležbo v cestnem prometu, ali se udeleženca prometne
nesreče ne moreta sporazumeti o odgovornosti za povzročitev
nesreče, opravi postopek iz drugega odstavka tega člena.
(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka policist
ne sme odstopiti od ugotavljanja dejstev in zbiranja dokazov,
potrebnih za odločitev o prekršku tudi pri prometni nesreči z
majhno poškodbo, če je neposredni udeleženec zapustil mesto
prometne nesreče, ne da bi izpolnil obveznosti iz 110. člena
tega zakona.«.
Dosedanji četrti do trinajsti odstavek postanejo šesti do
petnajsti odstavek.
V novem trinajstem odstavku se znesek »260« nadomesti
z zneskom »160«, besedilo »četrtega ali petega« pa se nadomesti z besedilom »šestega ali sedmega«.
V novem štirinajstem odstavku se znesek »300« nadomesti z zneskom »200«, besedilo »osmega ali desetega« pa se
nadomesti z besedilom »desetega ali dvanajstega«.
V novem petnajstem odstavku se znesek »3.000« nadomesti z zneskom »2.000«, znesek »300« se nadomesti z zneskom »200«, besedilo »osmega, devetega ali desetega« pa se
nadomesti z besedilom »desetega, enajstega ali dvanajstega«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
65. člen
Postopki, ki so bili začeti na podlagi prve, druge, tretje,
četrte ali sedme alineje 1. točke prvega odstavka 23. člena ali
na podlagi 5. točke prvega odstavka 23. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10) in do dneva
uveljavitve tega zakona niso končani, se ustavijo.
66. člen
(1) Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2012, razen določb 10. člena, prvega odstavka 51. člena in prvega odstavka 58. člena tega zakona, ki se začnejo
uporabljati z dnem uveljavitve tega zakona.
(2) Do začetka uporabe tega zakona se uporabljajo določbe Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS,
št. 109/10).
Št. 326-07/12-21/19
Ljubljana, dne 18. julija 2012
EPA 452-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o graditvi objektov (ZGO-1D)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov
(ZGO-1D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o graditvi objektov (ZGO-1D), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 18. julija 2012.
Št. 003-02-6/2012-13
Ljubljana, dne 26. julija 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-1D)
1. člen
V Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04
– uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B,
93/05 – ZVMS, 111/05 – odločba US, 126/07, 108/09, 61/10 –
ZRud-1 in 20/11 – odločba US) se v prvem odstavku 2. člena
za točko 1.1.4. dodata novi točki 1.1.5. in 1.1.6., ki se glasita:
»1.1.5. objekt je povezan s tlemi, če je temeljen ali s
pomočjo gradbenih del povezan s tlemi na stalno določenem
mestu in ga ni mogoče premakniti ali odstraniti brez škode za
njegovo bistvo;
1.1.6. tehnološke naprave so tiste naprave, ki so namenjene delovanju samega objekta oziroma vzdrževanju ustreznega stanja objekta;«.
V točki 4.2.2. se beseda »projektantu« nadomesti z besedo »investitorju«.
Točka 4.3.3. se spremeni tako, da se glasi:
»4.3.3. odgovorni vodja gradbišča je posameznik, ki investitorju odgovarja za usklajevanje dela vseh izvajalcev del in
izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del;«.
V točki 4.5.2. se beseda »revidentu« nadomesti z besedo
»investitorju«.
Točka 5.5.2. se spremeni tako, da se glasi:
»5.5.2. soglasje je potrditev pristojnega soglasodajalca,
da je projektna dokumentacija izdelana v skladu s predpisi iz
njegove pristojnosti;«.
Točka 6.3. se spremeni tako, da se glasi:
»6.3. komunalni priključek je priključek objekta na objekt
komunalne oskrbe in njegovo omrežje;«.
10. točka se spremeni tako, da se glasi:
»10. vzdrževanje objekta je izvedba del, s katerimi se
objekt ohranja v dobrem stanju in omogoča njegova uporaba,
obsega pa redno vzdrževanje in vzdrževalna dela v javno
korist;«.
Točka 10.1. se spremeni tako, da se glasi:
»10.1. redno vzdrževanje pomeni izvedbo investicijsko
vzdrževalnih del, popravil, gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del ter izboljšav, ki sledijo napredku tehnike, z njimi pa
se ne posega v konstrukcijo objekta, ne spreminja njegova
namembnost in ne zmanjšuje ravni izpolnjevanja bistvenih
zahtev;«.
Točka 10.2. se črta.
Dosedanja točka 10.3. postane točka 10.2.
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2. člen
Za drugim odstavkom 4. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti
ni treba pridobiti, če se namembnost spreminja v nezahtevnih
objektih in enostanovanjskih stavbah.«.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti,
peti in šesti odstavek.
3. člen
V prvem odstavku 5. člena se črta drugi stavek.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka uporabno
dovoljenje ni potrebno za začetek uporabe enostavnega in
nezahtevnega objekta ter enostanovanjskih stavb. Na zahtevo
investitorja se lahko izda uporabno dovoljenje tudi za enostanovanjsko stavbo.«.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti
odstavek.
4. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vzdrževanje objekta se izvaja brez gradbenega dovoljenja.«.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji, četrti, peti in šesti odstavek postanejo
drugi, tretji, četrti in peti odstavek.
5. člen
Drugi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vlada s predpisom podrobneje določi vrste zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov ter
dela, ki se štejejo za vzdrževanje objekta.«.
6. člen
Četrti odstavek 17. člena se črta.
Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.
7. člen
Drugi odstavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pri projektiranju mora investitor imenovati odgovornega vodjo projekta. Pri revidiranju mora investitor imenovati
odgovornega vodjo revidiranja. Pri gradnji mora investitor imenovati odgovornega vodjo gradbišča.«.
8. člen
35. člen se spremeni tako, da se glasi:
»35. člen
(projektna dokumentacija)
(1) Projektna dokumentacija se izdela v slovenskem jeziku.
(2) Del projektne dokumentacije se izdela tudi v digitalni
obliki, in sicer po vsebini in obliki, ki zagotavlja povezavo s prostorskim informacijskim sistemom po predpisih o prostorskem
načrtovanju.
(3) Minister, pristojen za prostorske in gradbene zadeve,
predpiše vsebino in obliko projektne dokumentacije, način njene izdelave in vrste načrtov, ki pridejo v poštev za posamezne
vrste stavb in gradbenih inženirskih objektov, glede na namen
njihove uporabe, raven obdelave in glede na vrsto gradnje.«.
9. člen
36., 36.a in 40. člen se črtajo.
10. člen
43. člen se spremeni tako, da se glasi:
»43. člen
(javni natečaj)
(1) V posameznih primerih je treba organizirati izbiro strokovno najprimernejše idejne rešitve za nameravano gradnjo na
javnem natečaju.
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(2) Minister, pristojen za prostorske in gradbene zadeve,
lahko določi podrobnejši postopek priprave in izvedbe javnih
natečajev.«.
11. člen
V prvem odstavku 45. člena se črta drugi stavek.
V četrtem odstavku se besedilo »objekta, ki ga je projektiral,« nadomesti z besedilom »tega objekta«.
12. člen
Drugi odstavek 48. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pri projektiranju je treba poleg predpisov in standardov v Republiki Sloveniji upoštevati tudi druge normativne
dokumente.«.
Tretji in četrti odstavek se črtata.
13. člen
V drugem odstavku 49. člena se črtata vejica in besedilo »s projektno dokumentacijo pa mora biti prikazano tudi
območje za določitev strank v postopku izdaje gradbenega
dovoljenja«.
14. člen
49.a člen se črta.
15. člen
49.b člen se spremeni tako, da se glasi:
»49.b člen
(pridobitev soglasij, projektnih pogojev
in soglasij za priključitev)
(1) Če nameravana gradnja leži na območju, ki je s posebnimi predpisi ali s tem zakonom opredeljeno kot varovalni
pas gospodarske javne infrastrukture, ali na območju, ki je s
predpisi opredeljeno kot varovano območje, je treba k projektu
za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti soglasje pristojnega soglasodajalca.
(2) Pred začetkom izdelovanja projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja se lahko pridobi projektne pogoje pristojnega soglasodajalca.
(3) Če se nameravana gradnja priključi na objekte, ki zagotavljajo minimalno komunalno oskrbo, oziroma če se zaradi
gradnje spremeni kapaciteta obstoječih priključkov, je treba
pridobiti soglasje za priključitev na podlagi idejne zasnove ali
idejnega projekta. Namesto soglasja za priključitev se lahko pridobi soglasje k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.«.
16. člen
50. člen se spremeni tako, da se glasi:
»50. člen
(projektni pogoji)
(1) Zahtevi za izdajo projektnih pogojev mora biti priložena idejna zasnova ali projekt, ki je obdelan na višji ravni, ne
glede na določbe drugih predpisov.
(2) Pristojni soglasodajalec mora izdati projektne pogoje
pri zahtevnem objektu v 15 dneh, pri manj zahtevnem objektu
pa v 10 dneh od prejema zahteve in prilog iz prejšnjega odstavka.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka morajo
soglasodajalci, pristojni za izdajo projektnih pogojev v varovanih območjih, izdati projektne pogoje v 15 dneh za vse vrste
objektov.
(4) Pristojni soglasodajalec mora v projektnih pogojih
navesti določbe predpisa, ki so podlaga za izdajo projektnih
pogojev.
(5) Če soglasodajalec že na podlagi zahteve za izdajo
projektnih pogojev ugotovi, da je poseg sprejemljiv in da projektni pogoji niso potrebni, se zahteva za izdajo projektnih pogojev
šteje kot zahteva za izdajo soglasja in se izda soglasje.
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(6) Če soglasodajalec ugotovi, da gradnja po predpisih
iz njegove pristojnosti ni dopustna ali mogoča, se zahteva za
izdajo projektnih pogojev šteje kot zahteva za izdajo soglasja
in se izda odločba o zavrnitvi izdaje soglasja.
(7) Če pristojni soglasodajalec projektnih pogojev ne izda
v predpisanem roku, se šteje, da je soglasje dano. Dokaz o
vložitvi zahteve za izdajo projektnih pogojev je potrdilo o oddani
zahtevi iz prvega odstavka tega člena.«.
17. člen
50.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»50.a člen
(soglasja)
(1) Zahtevi za izdajo soglasja mora biti priložen tisti del
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je v zvezi s
predmetom soglašanja. K zahtevi za pridobitev soglasja se
lahko priloži tudi projekt, ki je obdelan na višji ravni.
(2) Pristojni soglasodajalec mora izdati soglasje pri zahtevnem objektu v 30 dneh, pri manj zahtevnem objektu v
15 dneh, pri enostanovanjski stavbi, nezahtevnem in enostavnem objektu pa v 10 dneh od prejema zahteve in prilog iz
prejšnjega odstavka.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka morajo soglasodajalci, pristojni za izdajo soglasij v varovanih območjih,
izdati soglasja v 30 dneh za vse vrste objektov.
(4) Če pristojni soglasodajalec ugotovi, da projektne rešitve niso izdelane v skladu s predpisi iz njegove pristojnosti,
zavrne izdajo soglasja z upravno odločbo.
(5) Če pristojni soglasodajalec ne odloči v predpisanem
roku, se šteje, da je soglasje dano. Dokaz o vložitvi zahteve za
izdajo soglasja je potrdilo o oddani zahtevi in prilogah iz prvega
odstavka tega člena.
(6) Če je v soglasju določen rok veljavnosti soglasja ne
glede na določbe drugih predpisov ta preneha teči, ko investitor
vloži zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja. Če je zahteva
za izdajo gradbenega dovoljenja zavrnjena, velja rok veljavnosti, določen v soglasju.
(7) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za
izdajo soglasja za priključitev.«.
18. člen
53. člen se spremeni tako, da se glasi:
»53. člen
(obveznost revizije projektne dokumentacije)
(1) Revizija projektne dokumentacije se opravi, če tako
zahteva investitor.
(2) Z revizijo se v projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja preverja izpolnjevanje vseh bistvenih zahtev glede
na namen objekta.
(3) Pred pričetkom revidiranja odgovorni vodja projekta
in odgovorni vodja revidiranja pregledata projekt za pridobitev
gradbenega dovoljenja in določita obseg revizije.
(4) Revident mora za revizijo posameznih načrtov imenovati odgovornega revidenta. Odgovorni revident je lahko samo
posameznik, ki izpolnjuje s tem zakonom predpisane pogoje za
odgovornega projektanta ustrezne stroke in ima pri pristojni poklicni zbornici opravljen dopolnilni strokovni izpit za revidiranje.
(5) Odgovorni revident mora povzetek revizijskega poročila izdelati na obrazcu, katerega obliko in obvezne sestavine s pravilnikom iz 35. člena tega zakona predpiše minister,
pristojen za prostorske in gradbene zadeve. Revident preda
investitorju tudi celotno revizijsko poročilo.
(6) S potrditvijo dokumentacije postaneta revident in odgovorni revident skupaj s projektantom in odgovornim projektantom solidarno odškodninsko odgovorna za njene napake
zaradi neizpolnjevanja bistvenih zahtev.«.
19. člen
63. člen se spremeni tako, da se glasi:
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»63. člen
(seznanitev strank)
(1) Pristojni upravni organ za gradbene zadeve povabi
stranke, naj se seznanijo z nameravano gradnjo. V tem vabilu
je treba stranke posebej opozoriti na to, da se bo v primeru, če
se vabilu ne bodo odzvale in svojega izostanka ne bodo opravičile, štelo, da se strinjajo z nameravano gradnjo.
(2) Če se osebna vročitev ne da opraviti, kot je določeno z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, se vročitev
opravi z objavo vabila na oglasni deski upravnega organa in na
enotnem državnem portalu e-uprava. Šteje se, da je vročitev
opravljena po poteku 15 dni od dneva objave. V tem primeru
se šteje, da je bila stranka seznanjena z nameravano gradnjo.
(3) Stranka lahko v primeru opravičenega izostanka svojo
izjavo poda tudi pisno do izdaje gradbenega dovoljenja, sicer
se šteje, da se stranka strinja z nameravano gradnjo.«.
20. člen
65. člen se spremeni tako, da se glasi:
»65. člen
(izjave strank)
(1) Stranka, ki nasprotuje nameravani gradnji, mora za
svoje trditve predložiti dokaze.
(2) Investitor lahko kadar koli med postopkom izdaje gradbenega dovoljenja predloži pisno izjavo stranke, da se strinja z
nameravano gradnjo. Izjava stranke se mora sklicevati na projekt, ki je bil priložen zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja. V
tem primeru se stranki gradbeno dovoljenje samo osebno vroči.
(3) Šteje se, da je stranka z nameravano gradnjo seznanjena in da se z njo strinja, če je investitor z njo sklenil
pisno pogodbo iz druge alinee prvega odstavka 56. člena tega
zakona. V tem primeru se stranki gradbeno dovoljenje samo
osebno vroči.«.
21. člen
Na koncu drugega odstavka 66. člena se doda besedilo
»Kot dokazilo o zagotovitvi minimalne komunalne oskrbe na
območju, kjer je ta že zgrajena in izročena v upravljanje, se
šteje soglasje za priključitev ali soglasje k projektu za pridobitev
gradbenega dovoljenja.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če omrežje za oskrbo s pitno vodo, električno energijo, odvajanje odpadnih voda ali dostop do javne ceste še ni
zgrajeno, se kot dokazilo o zagotovitvi minimalne komunalne
oskrbe šteje dokazilo, da je to omrežje vključeno v občinski
načrt razvojnih programov v okviru občinskega proračuna za
tekoče ali naslednje leto ali pogodba o opremljanju, sklenjena
med investitorjem in občino. Če omrežje minimalne komunalne
oskrbe ni vključeno v občinski načrt razvojnih programov v
okviru občinskega proračuna za tekoče ali naslednje leto ali
pogodba o opremljanju ni sklenjena, lahko investitor ne glede
na določbe prostorskega akta zagotovi minimalno komunalno
oskrbo tudi na način, ki omogoča samooskrbo objekta in sledi
napredku tehnike.«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če prostorski akt zahteva obvezno priključitev objekta na komunalno opremo, ki pa še ni zgrajena, se šteje, da je ta
pogoj izpolnjen tudi, če je v projektni dokumentaciji predviden
alternativni način, ki omogoča samooskrbo objekta in izkazuje
zadnje stanje gradbene tehnike.«.
22. člen
Za prvim odstavkom 69. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če se osebna vročitev ne da opraviti, kot je določeno
z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, se vročitev opravi z objavo na oglasni deski upravnega organa in na enotnem
državnem portalu e-uprava. Šteje se, da je vročitev opravljena
po poteku 15 dni od dneva objave.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
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23. člen
V četrtem odstavku 74.a člena se črtata prva in druga
alineja.
24. člen
V drugem odstavku 74.c člena se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »če iz prikaza lege objekta na zemljišču
izhaja, da je oddaljenost objekta od meje sosednjih zemljišč
najmanj tri metre.«
25. člen
V tretjem odstavku 80. člena se črta tretji stavek.
Četrti odstavek se črta.
Dosedanji peti in šesti odstavek postaneta četrti in peti
odstavek.
26. člen
V tretjem odstavku 148. člena se pika nadomesti z vejico
in doda besedilo »ali s prisilitvijo.«.
27. člen
V petem odstavku 157. člena se besedilo »Inšpekcijski
zavezanec« nadomesti z besedilom »Oseba iz prvega odstavka tega člena«.
28. člen
V prvem odstavku 164. člena se v 3. točki besede »četrti
in peti« nadomestijo z besedo »šesti«.
6. točka se črta.
Dosedanja 7. točka postane 6. točka.
8. točka se črta.
V dosedanji 9. točki, ki postane 7. točka, se črta besedilo
»v primeru, ko pri projektiranju sodeluje več projektantov in
odgovornih projektantov, izmed odgovornih projektantov«.
V dosedanji 10. točki, ki postane 8. točka, se črta besedilo
»v primeru, ko pri revidiranju sodeluje več revidentov in odgovornih revidentov izmed odgovornih revidentov«.
V dosedanji 11. točki, ki postane 9. točka, se črta besedilo
»v primeru, ko pri izvajanju gradnje sodeluje več izvajalcev in
odgovornih vodij del, izmed odgovornih vodij del«.
Dosedanje 12. do 16. točka postanejo 10. do 14. točka.
17. do 21. točka se črtajo.
Dosedanje 22. do 27. točka postanejo 15. do 20. točka.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
29. člen
(uskladitev pomena izrazov)
Z dnem uveljavitve tega zakona se šteje, da v predpisih
uporabljeni izrazi »adaptacija«, »obnova«, »vzdrževalna dela«,
»redna vzdrževalna dela« in »investicijska vzdrževalna dela«
pomenijo »vzdrževanje objekta« po določbah tega zakona.
30. člen
(dokončanje začetih postopkov)
(1) Postopki, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se
končajo po določbah tega zakona.
(2) Roki za izdajo projektnih pogojev in soglasij v postopkih, začetih pred uveljavitvijo tega zakona, začnejo teči z dnem
uveljavitve tega zakona.
(3) V kolikor so določbe občinskih prostorskih aktov ali
določbe občinskih splošnih aktov s področja, ki ga ureja ta
zakon, v neskladju ali v nasprotju z določbami tega zakona in
podzakonskih aktov izdanih na njegovi podlagi, se neposredno
uporabljajo določbe tega zakona.
31. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
– Uredba o območju za določitev strank v postopku izdaje
gradbenega dovoljenja (Uradni list RS, št. 37/08),
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– določbe 13. in 14. člena Pravilnika o javnih natečajih za
izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev in
objektov (Uradni list RS, št. 108/04).
32. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 803-01/12-3/20
Ljubljana, dne 18. julija 2012
EPA 471-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

2413.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-B)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o prostorskem
načrtovanju (ZPNačrt-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-B), ki ga je sprejel Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 18. julija 2012.
Št. 003-02-6/2012-14
Ljubljana, dne 26. julija 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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»4. sodelovanje v postopkih priprave občinskih in medobčinskih prostorskih aktov in«.
Dosedanja 4. točka postane 5. točka.
3. člen
11.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»11.a člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Nosilci urejanja prostora pri pripravi medobčinskih in
občinskih prostorskih aktov sodelujejo tako, da na podlagi svojih razvojnih politik, strategij in programov, skladno s področnimi
zakoni, pripravljavcem prostorskih aktov na njihovo zahtevo:
– predložijo svoje razvojne potrebe, ki se nanašajo na
prostor;
– zagotavljajo strokovne podlage za podane razvojne
potrebe za prostorske akte s svojega delovnega področja;
– posredujejo vse razpoložljive podatke, ki se nanašajo
na prostor, ter morebitne usmeritve, priporočila in pojasnila s
svojih delovnih področij.
(2) Nosilci urejanja prostora sodelujejo pri pripravi prostorskih aktov tako, da poleg gradiv iz prejšnjega odstavka
izdajajo tudi smernice in mnenja k medobčinskim in občinskim
prostorskim aktom.
(3) Ministrstvo, pristojno za prostor (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), izdaja smernice in mnenja k medobčinskim in
občinskim prostorskim načrtom s področja razvoja poselitve.
S smernicami se na podlagi državnih prostorskih aktov in ob
upoštevanju državnega prostorskega reda opredelijo usmeritve, izhodišča in pogoji za razvoj poselitve, predvsem glede:
– omrežja naselij z vlogo in funkcijo posameznih naselij,
– razvoja naselij in razpršene poselitve,
– ohranjanja prepoznavnih značilnosti prostora,
– razmestitve dejavnosti v prostoru in
– območij namenske rabe prostora.
(4) Ministrstvo vodi seznam državnih nosilcev urejanja
prostora iz drugega odstavka tega člena. Seznam objavlja na
svojih spletnih straneh.«.
4. člen
Naslov tretjega poglavja »3. Prostorski akti države« se
spremeni tako, da se glasi: »3. Prostorski akti države in državni
prostorski red«.

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU (ZPNačrt-B)

5. člen
Za 37. členom se doda novo poglavje »3.3. Državni prostorski red« ter nov 37.a člen, ki se glasi:

1. člen
V Zakonu o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS,
št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP in 43/11
– ZKZ-C) se v prvem odstavku 2. člena v 10. točki podpičje
nadomesti s piko in doda besedilo »Državni nosilci urejanja
prostora so ministrstva in drugi državni organi oziroma organizacije, določene z zakoni;«.
23. točka se spremeni tako, da se glasi:
»23. smernice so dokument, v katerem nosilci urejanja
prostora konkretizirajo določbe predpisov in dokumentov s svojega delovnega področja na območje, ki je predmet načrtovanja
oziroma v katerem se načrtuje, in na načrtovane posege v
prostor ali prostorske ureditve. Smernice državnih nosilcev urejanja prostora se delijo na splošne in posebne smernice, razen
za načrtovanje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom;«.

»3.3. Državni prostorski red

2. člen
V prvem odstavku 11. člena se 2. točka spremeni tako,
da se glasi:
»2. določanje izhodišč, usmeritev in pravil za načrtovanje
prostorskih ureditev na vseh ravneh,«.
V 3. točki se beseda »in« nadomesti z vejico.
Za 3. točko se doda nova 4. točka, ki se glasi:

37.a člen
(državni prostorski red)
(1) Za zagotavljanje kakovostnih življenjskih razmer v
mestih in na podeželju, ohranjanja prepoznavnih značilnosti in
vrednot prostora, zagotavljanja poenotenja pravil prostorskega
načrtovanja ter upoštevanja strokovnih dognanj na področju
urejanja prostora in prostorskega načrtovanja država izdaja
pravila za urejanje prostora, ki tvorijo državni prostorski red.
(2) Državni prostorski red določa v skladu z državnim
strateškim prostorskim aktom pravila za urejanje prostora na
državni, regionalni in lokalni ravni, in sicer: splošna pravila
prostorskega načrtovanja, pravila za načrtovanje poselitve in
pravila za načrtovanje in graditev objektov.
(3) Državni prostorski red lahko določa za celotno območje države ali njena posamezna območja tudi podrobnejša
pravila za urejanje prostora, s katerimi se zagotavlja enotno izvajanje tega zakona ter oblikujejo zahteve v zvezi s prostorskim
načrtovanjem ter arhitekturnim in krajinskim projektiranjem glede na značilnosti posameznih območij države.
(4) Pripravljalci prostorskih aktov uporabljajo pravila državnega prostorskega reda tako, da se lahko pri pripravi pro-
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storskih aktov nanje neposredno sklicujejo oziroma jih lahko
prenesejo v prostorski akt.
(5) Posamezna pravila za urejanje prostora izdaja minister, lahko pa tudi drugi ministri, pristojni za posamezna
področja, ki se nanašajo na urejanje prostora, v soglasju z
ministrom. Pravila se pripravijo na način, ki občini omogoča
njihovo uporabo na način iz prejšnjega odstavka.
(6) Pravila državnega prostorskega reda se objavijo v
zbirki državnega prostorskega reda, ki jo vzpostavi in vodi
ministrstvo na portalu prostorskega informacijskega sistema,
seznam izdanih pravil pa minister, pristojen za prostor (v nadaljnjem besedilu: minister), objavlja v Uradnem listu Republike
Slovenije.
(7) Vlada z uredbo predpiše podrobnejšo vsebino ter
način vzpostavitve in vodenja zbirke državnega prostorskega
reda.«.
6. člen
V drugem odstavku 46. člena se 2. točka spremeni tako,
da se glasi:
»2. območje, predmet načrtovanja in vrsto postopka, po
katerem se spremembe in dopolnitve izvedejo, kadar gre za
spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta,«.
7. člen
47. člen se spremeni tako, da se glasi:
»47. člen
(osnutek občinskega prostorskega načrta)
(1) Občina pripravi osnutek občinskega prostorskega
načrta na podlagi prikaza stanja prostora, splošnih smernic
državnih nosilcev urejanja prostora, usmeritev iz državnega
strateškega prostorskega načrta, občinskega strateškega prostorskega načrta, če je bil sprejet kot samostojen akt, razvojnega programa, če je bil izdelan za območje, ki ga obravnava prostorski akt, lastnih razvojnih potreb in izraženih razvojnih potreb
nosilcev urejanja prostora ter izraženih razvojnih potreb drugih
oseb. Te potrebe morajo biti obrazložene in dokumentirane.
(2) Državni nosilci urejanja prostora pripravijo splošne
smernice iz prejšnjega odstavka za območja, ki ustrezajo pojavnosti in lastnostim tistih dobrin in javnih interesov, za varovanje in udejanjanje katerih so pristojni, oziroma za območja, ki
ustrezajo teritorialni organiziranosti njihove dejavnosti. Državni
nosilci urejanja prostora zagotovijo, da so splošne smernice
dostopne na njihovih spletnih straneh ter izdelane na način
in v obliki, ki občinam omogoča neposredno uporabo pri pripravi prostorskih aktov. Državni nosilci urejanja prostora splošne smernice spreminjajo praviloma enkrat letno na podlagi
spremljanja prakse ali ob spremembah predpisov, na katerih
temeljijo.
(3) Občina lahko državnega nosilca urejanja prostora zaprosi za izdajo posebnih smernic, če oceni, da ji njegove splošne smernice ne zadoščajo za pripravo osnutka občinskega
prostorskega načrta, ali če meni, da to narekujejo posebnosti,
ki jih je treba upoštevati pri načrtovanju posameznih prostorskih
ureditev. Za pripravo gradiva za pridobitev posebnih smernic
se smiselno uporabljajo določbe predpisa iz petega odstavka
39. člena tega zakona, ki urejajo obliko osnutka občinskega
prostorskega načrta.
(4) Občina lahko za smernice zaprosi tudi lokalne nosilce
urejanja prostora.
(5) Če državni nosilec urejanja prostora v 30 dneh ne da
posebnih smernic oziroma če v tem roku ne da smernic lokalni
nosilec urejanja prostora, se šteje, da jih nima. Pripravljavcu
ni treba upoštevati smernic, izdanih po izteku roka, mora pa
upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidenih prostorskih ureditev določajo veljavni predpisi.
(6) Kadar so izražene razvojne potrebe drugih oseb iz prvega odstavka tega člena podane v obliki pobude po spremembi namenske rabe zemljišč, morajo te biti ustrezno utemeljene.
Občina jih pri pripravi osnutka občinskega prostorskega načrta
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upošteva le, če izpolnjujejo pogoje glede skladnosti s cilji prostorskega razvoja občine, upoštevanja varstvenih in varovalnih
omejitev v prostoru, ustreznosti z vidika urbanističnih meril in
možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo. Izpolnjevanje pogojev ugotavlja občina najmanj enkrat na dve leti, vlagateljem
pobud pa izda pisno opredelitev glede njihove pobude. Minister
predpiše podrobnejše pogoje za obravnavanje pobud.«.
8. člen
Za 47. členom se doda nov 47.a člen, ki se glasi:
»47.a člen
(prvo mnenje nosilcev urejanja prostora in odločitev o celoviti
presoji vplivov na okolje)
(1) Ko občina pripravi osnutek občinskega prostorskega
načrta, ga skupaj s prikazom stanja prostora pošlje ministrstvu.
Ministrstvo najpozneje v sedmih dneh preveri, ali je digitalno
gradivo pripravljeno na način in v obliki, ki omogoča neposredno uporabo pri pripravi mnenj in zagotovi, da je gradivo za
nosilce urejanja prostora dostopno na svetovnem spletu in o
tem obvesti občino. Za pripravo gradiva za pridobitev mnenja
se smiselno uporabljajo določbe predpisa iz petega odstavka
39. člena tega zakona, ki urejajo obliko osnutka občinskega
prostorskega načrta.
(2) Po objavi gradiva na svetovnem spletu občina pozove
nosilce urejanja prostora, da ji v 30 dneh od poziva predložijo
mnenje k načrtovanim prostorskim ureditvam v osnutku občinskega prostorskega načrta iz njihove pristojnosti (v nadaljnjem besedilu: prvo mnenje). V prvem mnenju nosilci urejanja
prostora preverijo, kako so bile upoštevane njihove splošne
smernice in posebne smernice, če so bile izdane. V prvem
mnenju nosilci urejanja prostora opozorijo tudi na morebitne
pomanjkljivosti podatkov v prikazu stanja prostora z njihovega
delovnega področja.
(3) Pristojni nosilci urejanja prostora, ki v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, sodelujejo v postopku celovite
presoje vplivov na okolje, v prvem mnenju podajo tudi svoje
mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov občinskega prostorskega načrta na okolje z vidika njihove pristojnosti.
(4) Nosilci urejanja prostora pošljejo prva mnenja ministrstvu in občini, nosilci iz prejšnjega odstavka pa tudi ministrstvu,
pristojnemu za varstvo okolja. Če nosilci urejanja prostora v
roku iz drugega odstavka tega člena ne dajo mnenj, se šteje,
da na osnutek občinskega prostorskega načrta nimajo pripomb.
Pripravljavcu ni treba upoštevati mnenj, izdanih po izteku roka,
mora pa upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
(5) Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v skladu z
zakonom, ki ureja varstvo okolja, na podlagi vloge občine in
priloženih mnenj iz tretjega odstavka tega člena v 21 dneh
pisno sporoči občini, ali je za občinski prostorski načrt treba
izvesti celovito presojo vplivov na okolje.«.
9. člen
48. člen se spremeni tako, da se glasi:
»48. člen
(dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta)
(1) Ob upoštevanju mnenj iz drugega odstavka prejšnjega
člena občina dopolni osnutek občinskega prostorskega načrta.
Za posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo variantne
rešitve. Variantne rešitve se ovrednoti in medsebojno primerja
s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega
vidika.
(2) Kadar je za občinski prostorski načrt potrebno izvesti
celovito presojo vplivov na okolje, občina za dopolnjen osnutek
občinskega prostorskega načrta zagotovi okoljsko poročilo in
ga skupaj z dopolnjenim osnutkom občinskega prostorskega
načrta pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor, ki zagotovi,
da je gradivo dostopno na svetovnem spletu in o tem obvesti
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občino in ministrstvo, pristojno za varstvo okolja. Gradivo mora
biti pripravljeno na način in v obliki, ki omogoča neposredno
uporabo pri pripravi mnenja o ustreznosti okoljskega poročila
v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja.«.
10. člen
49. člen se spremeni tako, da se glasi:
»49. člen
(usklajevanje mnenj)
Če občina zaradi mnenj iz drugega odstavka 47.a člena
tega zakona ne more pripraviti dopolnjenega osnutka prostorskega načrta, o tem obvesti ministrstvo, ki najpozneje v
15 dneh od prejema obvestila zagotovi usklajevanje med občino in nosilci urejanja prostora, katerih mnenj občina ni mogla
uskladiti pri pripravi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta.«.
11. člen
V 51. členu se drugi, tretji, četrti in peti odstavek spremenijo tako, da se glasijo:
»(2) Predlog občinskega prostorskega načrta, skupaj z
obrazložitvijo pripravljavca, kako so bila pri njegovi pripravi
upoštevana prva mnenja nosilcev urejanja prostora, občina
pošlje ministrstvu. Ministrstvo najpozneje v sedmih dneh preveri, ali je digitalno gradivo pripravljeno na način in v obliki, ki
omogoča neposredno uporabo pri pripravi mnenja in zagotovi,
da je gradivo za nosilce urejanja prostora dostopno na svetovnem spletu in o tem obvesti občino. Če je za občinski prostorski
načrt treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, občina
navedenemu predlogu priloži okoljsko poročilo.
(3) Po objavi gradiva iz prejšnjega odstavka na svetovnem spletu občina pozove vse nosilce urejanja prostora, naj ji
v 30 dneh od poziva predložijo mnenje k predlogu občinskega
prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: drugo mnenje).
Nosilci urejanja prostora pošljejo drugo mnenje tudi ministrstvu.
(4) Iz drugega mnenja nosilcev urejanja prostora mora
biti nedvoumno razvidno, ali je občina pri pripravi predloga občinskega prostorskega načrta upoštevala njihovo prvo mnenje
oziroma predpise z njihovega delovnega področja. Če nosilci
urejanja prostora ugotovijo, da občina njihovih prvih mnenj oziroma predpisov iz njihove pristojnosti ni upoštevala, morajo svojo
ugotovitev podrobno utemeljiti in občini podati usmeritve za odpravo nepravilnosti v predlogu občinskega prostorskega načrta.
(5) Če nosilci urejanja prostora v roku iz prejšnjega odstavka ne dajo drugega mnenja, se šteje, da na predlog občinskega prostorskega načrta nimajo pripomb. Pripravljavcu ni
treba upoštevati mnenj, izdanih po izteku roka, mora pa upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske
ureditve določajo veljavni predpisi.«.
12. člen
51.a člen se črta.
13. člen
52. člen se spremeni tako, da se glasi:
»52. člen
(uskladitev in sprejem občinskega prostorskega načrta)
(1) Občina na podlagi mnenj nosilcev urejanja prostora
uskladi predlog občinskega prostorskega načrta in ga pošlje v
sprejem občinskemu svetu, razen če je ministrstvo, pristojno
za varstvo okolja, skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja,
odločilo, da vplivi njegove izvedbe na okolje niso sprejemljivi.
(2) Občinski prostorski načrt sprejme občinski svet z odlokom in ga objavi v uradnem glasilu in na svojih spletnih straneh.«.
14. člen
V 53. členu se besedilo »predložitev smernic in mnenj«
nadomesti z besedilom »predložitev posebnih smernic in obeh
mnenj«.
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15. člen
Za 53. členom se doda nov 53.a člen, ki se glasi:
»53.a člen
(kratek postopek sprememb in dopolnitev občinskega
prostorskega načrta)
(1) Po kratkem postopku se izvedejo spremembe občinskega prostorskega načrta, ki so potrebne zaradi:
– odprave neskladja izvedbenega dela s strateškim delom oziroma občinskim strateškim prostorskim načrtom, če je
ta sprejet kot samostojni akt, kadar je to neskladje posledica
očitnih napak,
– odprave neskladja med posameznimi določbami znotraj
izvedbenega ali strateškega dela oziroma občinskega strateškega prostorskega načrta, če je ta sprejet kot samostojni akt,
kadar je to neskladje posledica očitnih napak,
– uskladitve z občinskim podrobnim prostorskim načrtom,
na podlagi katerega se v skladu s 56.a členom tega zakona
spreminja podrobnejša namenska raba,
– upoštevanja opozorila pristojnih ministrstev, ki občini v
postopku nadzora zakonitosti občinskega prostorskega načrta
v skladu s predpisi o državni upravi oziroma lokalni samoupravi
predlagajo razveljavitve njegovih posameznih določb.
(2) Za očitne napake iz prve in druge alineje prejšnjega
odstavka gre, kadar je objavljen občinski prostorski načrt oziroma njegov strateški ali izvedbeni del drugačen od tistega, ki je
bil pripravljen v postopku njegove priprave in to izhaja iz spisa
postopka priprave občinskega prostorskega načrta oziroma
občinskega strateškega prostorskega načrta, če je ta sprejet
kot samostojni akt.
(3) V kratkem postopku se občinski prostorski načrt spremeni in dopolni na način, kot je v občini predpisan za sprejem
drugih občinskih odlokov s tem, da mora biti predlog sprememb
skupaj z obrazložitvijo pred sprejemom na občinskem svetu
javno objavljen na oglasni deski in v svetovnem spletu vsaj
15 dni in v tem času javnosti omogočeno tudi podajanje pripomb na objavljeno gradivo.
(4) Kratkega postopka ni mogoče uporabiti, če so spremembe in dopolnitve take narave, da terjajo sodelovanje nosilcev urejanja prostora ali bi bilo zaradi njih treba izvesti
postopek celovite presoje vplivov na okolje v skladu s predpisi,
ki urejajo varstvo okolja.
(5) Občina, ki je izvedla spremembe občinskega prostorskega načrta po kratkem postopku, o tem v sedmih dneh po
njihovem sprejemu obvesti ministrstvo in vse državne nosilce
urejanja prostora.«.
16. člen
V tretjem odstavku 54. člena se črta besedilo », razen
določb 51.a člena«.
17. člen
Za 56. členom se doda nov 56.a člen, ki se glasi:
»56.a člen
(sprememba podrobnejše namenske rabe z občinskim
podrobnim prostorskim načrtom)
(1) Sprememba podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev z občinskim podrobnim prostorskim
načrtom se dopusti brez poprejšnje spremembe občinskega
prostorskega načrta, če:
– je sprememba potrebna za izvedbo občinskega razvojnega programa oziroma drugega razvojnega projekta v skladu
z regionalnim razvojnim programom in
– je sprememba skladna s strateškim delom občinskega
prostorskega načrta oziroma občinskim strateškim prostorskim
načrtom, če je ta sprejet kot samostojni akt.
(2) Brez poprejšnje spremembe občinskega prostorskega
načrta so z občinskim podrobnim prostorskim načrtom dopustne naslednje spremembe podrobnejše namenske rabe:
– iz območij proizvodnih dejavnosti v območja centralnih
dejavnosti, območja stanovanj, posebna območja, območja
zelenih površin;
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– iz območij centralnih dejavnosti v območja stanovanj,
posebna območja, območja zelenih površin;
– iz območij stanovanj v območja centralnih dejavnosti,
posebna območja, območja zelenih površin;
– iz posebnih območij v območja zelenih površin;
– znotraj območij in površin podrobnejše namenske rabe
prostora, kadar so v občinskem prostorskem načrtu te določene podrobneje od predpisanih.
(3) Podrobnejša namenska raba iz prejšnjega odstavka
se lahko spreminja na delu območja oziroma na celotnem območju, ki se ureja z občinskim podrobnim prostorskim načrtom.
(4) Občinski podrobni prostorski načrt po tem členu se
pripravi na način in po postopku, kot ga ta zakon določa za
pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta, vključno s predložitvijo njegovega osnutka ministrstvu, pristojnemu
za varstvo okolja, zaradi odločitve o izvedbi celovite presoje
vplivov na okolje.
(5) Občina po sprejemu občinskega podrobnega prostorskega načrta, na podlagi katerega so nastale spremembe
podrobnejše namenske rabe, te spremembe vnese v občinski
prostorski načrt po postopku, kot je določen s 53.a členom
tega zakona.«.
18. člen
V 57. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Kadar se občinski podrobni prostorski načrt pripravlja za območja, za katera v občinskem prostorskem načrtu
njegova priprava ni bila predvidena, sklep o začetku postopka
priprave sprejme občinski svet.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo »prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom
»prvega odstavka tega člena in prejšnjega odstavka«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta, s katerim se spreminja podrobnejša namenska raba, vsebuje poleg vsebin iz prejšnjega odstavka tudi predhodno ugotovitev občinskega sveta, da
so izpolnjeni pogoji iz prve in druge alineje prvega odstavka
56.a člena tega zakona.«.
19. člen
V 61. členu se v petem odstavku pred piko doda besedilo
»in na svojih spletnih straneh«.
20. člen
Za 61.a členom se doda nov 61.b člen, ki se glasi:
»61.b člen
(kratek postopek sprememb in dopolnitev občinskega
podrobnega prostorskega načrta)
Določbe 53.a člena tega zakona se smiselno uporabljajo
tudi za občinski podrobni prostorski načrt.«.
21. člen
V 67. členu se v napovednem stavku besedilo »51.a člena« nadomesti z besedilom »51. člena«.
Prva alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– se osnutek pripravi na podlagi prikaza stanja prostora,
regionalnega razvojnega programa, usmeritev iz državnega
strateškega prostorskega načrta, splošnih smernic nosilcev
urejanja prostora in ob smiselnem upoštevanju veljavnih občinskih prostorskih aktov udeleženih občin;«.
22. člen
68. člen se spremeni tako, da se glasi:
»68. člen
(sprejem regionalnega prostorskega načrta)
(1) Občinski sveti udeleženih občin sprejmejo regionalni
prostorski načrt v enakem besedilu z odlokom, ki ga objavijo v
uradnih glasilih in na spletnih straneh vseh udeleženih občin.
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(2) Regionalni prostorski načrt je sprejet, ko ga sprejmejo
vsi občinski sveti udeleženih občin.«.
23. člen
V 72. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako,
da se glasita:
»(2) Gradnja objektov, razen objektov gospodarske javne
infrastrukture in drugih objektov, ki za izvedbo in delovanje ne
potrebujejo komunalne oskrbe, je dopustna na opremljenih
stavbnih zemljiščih.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je gradnja
objektov dopustna tudi na neopremljenih stavbnih zemljiščih:
– če se sočasno z gradnjo objektov zagotavlja tudi opremljanje stavbnih zemljišč po pogodbi o opremljanju ali
– če investitor zagotovi samooskrbo objekta s posamezno
vrsto komunalne opreme.«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Komunalna oprema za samooskrbo objekta na področju oskrbe s pitno vodo in področju odvajanja ter čiščenja
komunalne odpadne vode se lahko uporablja le na območjih, ki
niso opremljena s to gospodarsko javno infrastrukturo in najpozneje do opremljanja stavbnega zemljišča z gospodarsko javno
infrastrukturo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja.«.
24. člen
V 88. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Podatkovna baza iz tega člena vsebuje podatke o:
– investitorju ali lastniku nepremičnine (naziv ali ime in
priimek, naslov),
– organu, ki je upravni akt izdal,
– nepremičninah, na katere se upravni akt nanaša,
– upravnem aktu (identifikacijsko številko upravnega akta,
vrsto upravnega akta, datum izdaje, dokončnosti in pravnomočnosti upravnega akta, zaznambo morebitne razveljavitve,
odprave ali ničnosti upravnega akta).«.
Dodata se nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka je lahko sestavni del podatkovne baze o upravnih aktih tudi digitalna oblika
dela projektne dokumentacije in digitalna oblika upravnega akta.
(5) Podatkovna baza iz tega člena se povezuje z zemljiškim katastrom, katastrom stavb in zbirnim katastrom gospodarske javne infrastrukture.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
(podzakonski predpisi)
Minister izda predpis iz šestega odstavka 47. člena zakona v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.
26. člen
(državni prostorski red)
(1) Vlada izda predpis iz sedmega odstavka 37.a člena
zakona v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
(2) Ministrstvo vzpostavi zbirko državnega prostorskega
reda v šestih mesecih od uveljavitve predpisa vlade iz prejšnjega odstavka. Šteje se, da je zbirka državnega prostorskega reda vzpostavljena, ko se v skladu s šestim odstavkom
37.a člena zakona v Uradnem listu Republike Slovenije objavi
prvi seznam pravil državnega prostorskega reda.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka 92. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08
– ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP in 43/11 – ZKZ-C; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) velja Uredba o prostorskem redu
Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04) do vzpostavitve zbirke
državnega prostorskega reda.
27. člen
(splošne smernice državnih nosilcev urejanja prostora)
Državni nosilci urejanja prostora pripravijo in objavijo splošne smernice iz drugega odstavka 47. člena zakona v šestih
mesecih po uveljavitvi tega zakona.
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28. člen

(državni nosilci urejanja prostora)
Ne glede na določbe področnih zakonov se z nastopom
roka za objavo splošnih smernic iz prejšnjega člena šteje, da so
državni nosilci urejanja prostora, ki izdajajo smernice in mnenja
k medobčinskim in občinskim prostorskim aktom, tisti, ki so
vpisani v seznam državnih nosilcev urejanja prostora v skladu
z 11.a členom zakona.
29. člen
(dopustna manjša širitev območja stavbnih zemljišč)
(1) Občina lahko do uveljavitve občinskega prostorskega
načrta vendar najpozneje do 1. januarja 2015 izjemoma dopusti manjšo širitev območja stavbnih zemljišč zaradi gradnje
posamičnih objektov, ki predstavlja funkcionalno zaokrožitev
obstoječe pozidave, namenjene opravljanju industrijskih, proizvodnih, kmetijskih, turističnih ali športnih dejavnosti, če so
izpolnjeni naslednji pogoji:
– da so objekti, zaradi gradnje katerih se dopusti manjšo širitev območja stavbnih zemljišč, namenjeni opravljanju
industrijskih, proizvodnih, kmetijskih, turističnih ali športnih dejavnosti,
– da širitev območja stavbnih zemljišč ne posega v varstvena, zavarovana, degradirana, ogrožena in druga območja,
na katerih je na podlagi predpisov vzpostavljen poseben pravni
režim,
– da površina območja posamične širitve ne presega
5000 m2 površin in
– da širitev območja stavbnih zemljišč ni v nasprotju s
strateškimi usmeritvami občine.
(2) Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč
(v nadaljnjem besedilu: sklep o širitvi) sprejme občinski svet
na pobudo zainteresiranega investitorja gradnje po predhodni
preveritvi, ali so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka.
(3) Občina pošlje sklep o širitvi ministrstvu pristojnemu
za prostor in ministrstvu pristojnemu za kmetijstvo in okolje,
da v 15 dneh preverita njegovo skladnost s pogoji iz prvega
odstavka tega člena in o morebitni neskladnosti obvestita občino. Če ministrstvi občine v tem roku ne obvestita o morebitni
neskladnosti sklepa o širitvi se šteje, da nanj nimata pripomb.
(4) Sklep o širitvi, iz katerega morata biti razvidna natančen obseg in namen širitve, nadomešča občinski prostorski akt,
ki določa območja namenske rabe prostora v delu, na katerega
se sklep o širitvi nanaša. Občina objavi sklep o širitvi na svojih
spletnih straneh in v uradnem glasilu občine.
(5) Sklep o širitvi preneha veljati, če zainteresirani investitor v dveh letih od njegove objave ne pridobi gradbenega
dovoljenja za gradnjo objekta na območju širitve. Prenehanje
veljavnosti sklepa o širitvi ugotovi občina s sklepom, ki ga
objavi v uradnem glasilu občine in na svojih spletnih straneh.
(6) Na območju širitve območja stavbnih zemljišč se pri
pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja upoštevajo prostorski izvedbeni pogoji, ki veljajo na območju obstoječe pozidave, s katero je območje širitve funkcionalno
povezano. Sklep o širitvi je sestavni del investitorjeve vloge za
izdajo gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov.
(7) Območja stavbnih zemljišč, ki je nastalo kot posledica
uporabe tega člena, na ta način ni možno ponovno širiti.
30. člen
(dokončanje postopkov priprave prostorskih aktov)
(1) Postopki priprave občinskih in regionalnih prostorskih
načrtov, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se nadaljujejo po
določbah ZPNačrt, pri čemer se njegov 51.a člen ne uporablja
in se postopki njihove priprave zaključijo ob smiselni uporabi
določb 52. člena zakona.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se postopki
priprave občinskih in regionalnih prostorskih načrtov končajo v
skladu z ZPNačrt, če so bili, skladno s prvim odstavkom nje-
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govega 51.a člena, predlogi teh aktov poslani ministrstvu pred
dnem uveljavitve tega zakona.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se
postopki priprave občinskih in regionalnih prostorskih načrtov
nadaljujejo po določbah tega zakona, če z nastopom roka iz
28. člena tega zakona osnutki teh aktov, skladno z drugim
odstavkom 47. člena ZPNačrt, še niso bili posredovani ministrstvu.
(4) Postopki priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskega dolgoročnega plana za obdobje od
leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega
družbenega plana za obdobje od leta 1986 do leta 1990, začeti
pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo ob smiselni uporabi
določb prvega in drugega odstavka tega člena.
31. člen
(spremembe in dopolnitve strategije prostorskega
razvoja Slovenije)
(1) Do uveljavitve državnega strateškega prostorskega
načrta se Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije
(Uradni list RS, št. 76/04) lahko spreminja in dopolnjuje po
postopku, kot ga za pripravo državnega strateškega prostorskega načrta določa 23. člen zakona, razen določbe četrtega
odstavka 23. člena.
(2) Za spremembe in dopolnitve strategije prostorskega
razvoja Slovenije se izvede postopek celovite presoje vplivov
na okolje, skladno z določbami zakona, ki ureja varstvo okolja.
32. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 800-01/12-10/31
Ljubljana, dne 18. julija 2012
EPA 473-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o umeščanju prostorskih ureditev državnega
pomena v prostor (ZUPUDPP-A)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o umeščanju prostorskih
ureditev državnega pomena v prostor
(ZUPUDPP-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor
(ZUPUDPP-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. julija 2012.
Št. 003-02-6/2012-15
Ljubljana, dne 26. julija 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O UMEŠČANJU PROSTORSKIH
UREDITEV DRŽAVNEGA POMENA V PROSTOR
(ZUPUDPP-A)
1. člen
V Zakonu o umeščanju prostorskih ureditev državnega
pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10 in 106/10 – popr.) se
v drugem odstavku 1. člena v tretji alineji za besedo »ureditev«
črta vejica in besedilo »načrtovanih z načrti«.
V četrtem odstavku se besedilo »Zakon o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in
108/09; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt)« nadomesti z besedilom »zakon, ki ureja prostorsko načrtovanje (v nadaljnjem
besedilu: ZPNačrt)«.
2. člen
V prvem odstavku 11. člena se drugi stavek spremeni
tako, da se glasi: »Izdela se v digitalni obliki, prav tako pa se
v digitalni obliki zagotavlja arhiviranje in vpogled v načrt.«. Na
koncu se doda nov stavek, ki se glasi: »Ne glede na to se en
izvod načrta v analogni obliki hrani pri koordinatorju.«.
V drugem odstavku se drugi stavek spremeni tako, da
se glasi: »Z dnem objave uredbe v Uradnem listu Republike
Slovenije se grafični del in obvezne priloge načrta objavijo na
portalu prostorskega informacijskega sistema v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje (v nadaljnjem besedilu:
portal prostorskega informacijskega sistema).«.
3. člen
Tretji odstavek 12. člena se črta.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Pobudnik, koordinator in investitor so odgovorni za
pripravo načrta.«.
4. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
(državni nosilci urejanja prostora)
(1) Državni nosilci urejanja prostora v postopku priprave
načrta so, ne glede na določbe področnih predpisov, ministrstva. Če je s področnimi predpisi določeno, da naloge ali
pristojnosti nosilca urejanja prostora ne opravlja ministrstvo,
temveč organ v njegovi sestavi, javni zavod ali kakšen drug
organ ali organizacija, ali če ti predpisi predvidevajo njihove
smernice, mnenja ali soglasja k dokumentom ali dokumentaciji
v postopku priprave načrta, resorno ministrstvo v postopku
priprave načrta z njimi sodeluje in koordinatorju posreduje te
smernice, mnenja in soglasja.
(2) Državni nosilci urejanja prostora sodelujejo v postopku
priprave načrta s splošnimi in posebnimi smernicami, podatki
in strokovnimi podlagami s svojega delovnega področja, ki jih
zagotavljajo tudi v aktivni digitalni obliki, če s tako obliko razpolagajo, z usmeritvami in podatki iz lastnih strateških načrtov
ter z mnenji in morebitnimi pogoji za podrobnejše načrtovanje
ali projektnimi pogoji. Vse te dokumente, potrebne za pripravo
načrta, so dolžni zagotoviti brezplačno. Državni nosilci urejanja
prostora morajo v postopku priprave načrta aktivno sodelovati v
vseh fazah postopka. Na predlog koordinatorja morajo pripraviti
stališča in predloge glede možnih rešitev načrtovanih ureditev s
svojega delovnega področja. Državni nosilci urejanja prostora
so skupaj s pobudnikom, koordinatorjem in investitorjem soodgovorni za pripravo načrta.
(3) Državni nosilci urejanja prostora so varstveni in drugi
nosilci urejanja prostora ter nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta sodelujejo le, če načrt posega v njihovo
področje dela.
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(4) Varstveni državni nosilci urejanja prostora so:
– ministrstvo, pristojno za kmetijstvo;
– ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo;
– ministrstvo, pristojno za ohranjanje narave;
– ministrstvo, pristojno za vode;
– ministrstvo, pristojno za varstvo kulturne dediščine;
– ministrstvo, pristojno za zdravje;
– ministrstvo, pristojno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(5) Drugi državni nosilci urejanja prostora so:
– ministrstvo, pristojno za prometno infrastrukturo in promet;
– ministrstvo, pristojno za energetiko;
– ministrstvo, pristojno za rudarstvo;
– ministrstvo, pristojno za obrambo.
(6) Če načrt posega v njihovo področje dela, so državni
nosilci urejanja prostora tudi:
– ministrstvo, pristojno za meteorologijo;
– ministrstvo, pristojno za mejne prehode;
– ministrstvo, pristojno za veterino;
– ministrstvo, pristojno za carino;
– ministrstvo, pristojno za policijo;
– ministrstvo, pristojno za jedrsko varnost.
(7) Če koordinator presodi, da je pri pripravi načrta potrebno sodelovanje tudi drugih ministrstev, organov v njihovi
sestavi, javnih zavodov ali drugih organov ali organizacij, so ti
dolžni na poziv koordinatorja sodelovati na način iz prvega in
drugega odstavka tega člena.«.
5. člen
V drugem odstavku 15. člena se besedilo »direktorji oziroma direktorice organov v sestavi ministrstev, direktorji oziroma
direktorice javnih zavodov ter predstojniki drugih organov in
organizacij,« črta.
6. člen
Prvi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pobudnik poda pobudo. Pred tem njeno vsebino
uskladi s koordinatorjem.«.
Četrti in peti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(4) Pri pripravi pobude je treba izhajati iz splošnih smernic nosilcev urejanja prostora in vseh javno razpoložljivih podatkov, pri čemer se v pobudi navede, katere so te smernice in
podatki ter njihove vire.
(5) Če se pobuda nanaša na investicijski projekt v skladu
s predpisi, ki urejajo javne finance, se v skladu s temi predpisi
pobuda šteje za dokument identifikacije investicijskega projekta.«.
7. člen
Prvi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Državni nosilci urejanja prostora morajo v 30 dneh
od prejema pobude koordinatorju podati posebne smernice, s
katerimi se opredelijo do variant iz pobude in podajo konkretne usmeritve iz njihove pristojnosti za učinkovito načrtovanje
prostorskih ureditev. Če načrtovane prostorske ureditve ne
posegajo v njihovo delovno področje in zato njihovo nadaljnje
sodelovanje v postopku ni potrebno, morajo državni nosilci
urejanja prostora koordinatorju to sporočiti v 30 dneh.«.
V drugem odstavku se za besedo »Poleg« doda beseda
»posebnih«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če državni nosilci urejanja prostora posebnih smernic v roku iz prvega odstavka tega člena ne dajo, se šteje, da jih
nimajo. V nadaljevanju postopka ni treba upoštevati posebnih
smernic, izdanih po izteku roka, upoštevajo pa se vse zahteve,
ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo
področni predpisi.«.
Četrti odstavek se črta.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane četrti odstavek, se na koncu doda nov stavek, ki se glasi: »V nadaljevanju
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postopka ni treba upoštevati smernic, izdanih po izteku roka,
upoštevajo pa se vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene
prostorske ureditve določajo področni predpisi.«.
Dosedanji šesti odstavek postane peti odstavek.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane šesti odstavek, se za besedo »usmeritve« črta vejica in doda beseda »in«,
za besedo »mnenja« pa se črtata besedi »in pobude«.
8. člen
V prvem odstavku 22. člena se besedilo »(v nadaljnjem
besedilu: sklep)« črta.
V drugem odstavku se v napovednem stavku za besedo
»Sklep« doda besedilo »o pripravi načrta«.
V tretjem odstavku se za besedo »Sklep« in besedo
»sklep« doda besedilo »o pripravi načrta«. Na koncu se doda
nov stavek, ki se glasi: »Skupaj s sklepom o pripravi načrta
vlada imenuje tudi delovno skupino za pripravo načrta, ki jo sestavljajo predstavnik pobudnika, koordinatorja in investitorja.«.
9. člen
V prvem odstavku 23. člena se drugi stavek spremeni
tako, da se glasi: »Z dnem objave uredbe iz prvega odstavka 81. člena ZUreP-1 v Uradnem listu Republike Slovenije
se grafični del začasnih ukrepov za zavarovanje prostora, ki
prikazuje njihovo območje na načrtu parcel, objavi na portalu
prostorskega informacijskega sistema.«.
10. člen
V tretjem odstavku 24. člena se na koncu doda nov stavek, ki se glasi: »Koordinator hkrati z objavo javnega naznanila
iz tretjega odstavka 25. člena tega zakona posreduje študijo variant s predlogom najustreznejše variante ali rešitve in okoljsko
poročilo ministrstvu, pristojnemu za celovito presojo vplivov na
okolje, da ta do konca javne razgrnitve ugotovi, ali je okoljsko
poročilo ustrezno ali pa zahteva dopolnitev okoljskega poročila
z dodatnimi ali s podrobnejšimi informacijami, sicer se šteje, da
je okoljsko poročilo ustrezno.«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Variante ali rešitve stavb se načrtujejo tako, da se v
nadaljnjih fazah načrtovanja, projektiranja in gradnje omogoči
upoštevanje načel zelenega javnega naročanja v skladu s
predpisi, ki urejajo zeleno javno naročanje.«.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane peti odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»(5) Če se študija variant nanaša na investicijski projekt
v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance, se v skladu s temi
predpisi študija variant s predlogom najustreznejše variante ali
rešitve šteje za predinvesticijsko zasnovo.«.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Če se postopka presoje vplivov na okolje ne izvede
skupaj s postopkom priprave načrta, se postopek priprave načrta lahko nadaljuje po 39. členu tega zakona.«.
11. člen
V drugem odstavku 25. člena se besedilo »in je ministrstvo, pristojno za celovito presojo vplivov na okolje, ugotovilo,
da je okoljsko poročilo ustrezno« črta.
12. člen
V prvem odstavku 26. člena se na koncu doda nov stavek,
ki se glasi: »V nadaljevanju postopka ni treba upoštevati mnenj
ali pogojev za podrobnejše načrtovanje, izdanih po izteku roka,
upoštevajo pa se vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene
prostorske ureditve določajo področni predpisi.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Koordinator, pobudnik, investitor in izdelovalec preučijo pripombe in predloge občin. Koordinator in pobudnik v
sklopu stališča iz šestega odstavka prejšnjega člena zavzameta stališče do njih. Če se pripombe nanašajo na prostorske
ureditve, ki niso predmet študije variant, jih koordinator in
pobudnik ne obravnavata.«.
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13. člen
V tretjem odstavku 27. člena se na koncu doda nov stavek, ki se glasi: »Če nosilec urejanja prostora ugotovi, da ne bo
mogel izdati pozitivnega mnenja, mora o bistvenih razlogih za
to v 21 dneh od prejema vloge obvestiti koordinatorja.«.
Peti odstavek se črta.
Dosedanji šesti odstavek, ki postane peti odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»(5) Če državni nosilci urejanja prostora v roku iz drugega
odstavka tega člena mnenja oziroma pogojev za podrobnejše
načrtovanje ne dajo, se šteje, da na študijo variant nimajo
pripomb oziroma, da podrobnejših pogojev za načrtovanje
nimajo. V nadaljevanju postopka ni treba upoštevati mnenj in
podrobnejših pogojev za načrtovanje, izdanih po izteku roka,
upoštevajo pa se vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene
prostorske ureditve določajo področni predpisi.«.
Dosedanji sedmi odstavek postane šesti odstavek.
14. člen
V tretjem odstavku 28. člena se beseda »prejšnjega«
nadomesti z besedo »prvega«, za besedo odstavka« pa se
dodata besedi »tega člena«.
15. člen
V 29. členu se v drugem stavku za besedo »sklep« doda
besedilo »o potrditvi variante ali rešitve«.
16. člen
V prvem odstavku 34. člena se na koncu doda besedilo,
ki se glasi: »V mnenju občine podajo tudi projektne pogoje za
pripravo projektne dokumentacije v skladu s predpisi, ki urejajo
graditev objektov, z vidika izvajanja njenih lokalnih javnih služb.
Če občine mnenja ali projektnih pogojev oziroma pripomb in
predlogov v tem roku ne podajo, se šteje, da jih nimajo. V
nadaljevanju postopka ni treba upoštevati mnenj ali projektnih
pogojev, izdanih po izteku roka, upoštevajo pa se vse zahteve,
ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo
področni predpisi. Ne glede na določbe predpisov, ki urejajo
graditev objektov, lahko občine skupaj z mnenjem podajo pisno
izjavo, da njihovo mnenje šteje tudi kot soglasje k projektnim
rešitvam, vsebovanim v projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja, ki se izdela na podlagi načrta.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Koordinator, pobudnik, investitor in izdelovalec preučijo pripombe in predloge občin. Koordinator in pobudnik v
sklopu stališča iz sedmega odstavka prejšnjega člena zavzameta stališče do njih. Če se pripombe nanašajo na prostorske
ureditve, ki niso predmet načrta, jih koordinator in pobudnik ne
obravnavata.«.
17. člen
Tretji odstavek 35. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če se predlog načrta nanaša na investicijski projekt
v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance, se v skladu s temi
predpisi izdela tudi investicijska zasnova, če so bile na podlagi
podrobnejših strokovnih podlag ter javne razgrnitve osnutka
načrta ugotovljene take spremembe, da je treba pred izdelavo
investicijskega programa ponovno preveriti upravičenost v predlogu načrta načrtovane potrjene variante.«.
18. člen
V drugem odstavku 36. člena se na koncu doda nov stavek, ki se glasi: »Če nosilec urejanja prostora ugotovi, da ne bo
mogel izdati pozitivnega mnenja, mora o bistvenih razlogih za
to v 21 dneh od prejema vloge obvestiti koordinatorja.«.
Peti odstavek se črta.
Dosedanji šesti odstavek, ki postane peti odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»(5) Če državni nosilci urejanja prostora v roku iz prvega
odstavka tega člena mnenja oziroma projektnih pogojev ne
dajo, se šteje, da na osnutek načrta nimajo pripomb oziroma
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da projektnih pogojev nimajo. V nadaljevanju postopka ni treba
upoštevati mnenj in projektnih pogojev, izdanih po izteku roka,
upoštevajo pa se vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene
prostorske ureditve določajo področni predpisi.«.
Dosedanji sedmi do deveti odstavek postanejo šesti do
osmi odstavek.
19. člen
Tretji odstavek 37. člena se črta.
20. člen
V 39. členu se v 1. točki pred podpičjem doda vejica in
besedilo »pri čemer se podrobnejše tehnične rešitve lahko
pripravijo najmanj z vsebino, ki je v skladu s predpisi, ki urejajo
graditev objektov, določena za idejno zasnovo«.
V 3. točki se pred podpičjem doda vejica in besedilo
»lahko pa tudi projektne pogoje ali pisno izjavo v skladu s prvim
odstavkom 34. člena tega zakona«.
V 4. točki se pred podpičjem doda vejica in besedilo »državni nosilci urejanja prostora pa lahko podajo tudi projektne
pogoje v skladu s tretjim odstavkom 36. člena tega zakona, ali
pisno izjavo v skladu s četrtim odstavkom istega člena«.
21. člen
V prvem odstavku 40. člena se drugi stavek spremeni
tako, da se glasi: »Uredba, grafični del načrta, če se ta spremeni, in priloge se objavijo v skladu z drugim odstavkom 11. člena
tega zakona.«.
22. člen
V tretjem odstavku 41. člena se v 3. točki za besedilom
»15 dni« črta vejica in besedilo »roki iz tretjega odstavka
19. člena, petega odstavka 27. člena ter petega odstavka
36. člena tega zakona pa na 21 dni«.
V četrtem odstavku se drugi stavek spremeni tako, da
se glasi: »Uredba, grafični del načrta, če se ta spremeni, in
priloge se objavijo v skladu z drugim odstavkom 11. člena tega
zakona.«.
23. člen
V prvem odstavku 42. člena se v prvem stavku pred piko
doda besedilo »in če se s tem strinja ministrstvo, v čigar delovno področje spada prostorska ureditev«. V drugem stavku
se besedilo »V ta namen ministrstvo« nadomesti z besedo
»Ministrstvo«.
V drugem odstavku se besedilo »V primeru prostorske
ureditve, ki je skupnega državnega in lokalnega pomena, jo
občina« nadomesti z besedilom »Prostorsko ureditev, ki je
skupnega državnega in lokalnega pomena, občina«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Prostorsko ureditev, ki je skupnega državnega in regionalnega pomena, udeležene občine načrtujejo z regionalnim
prostorskim načrtom v skladu z ZPNačrt, dogovor iz prvega
odstavka tega člena sklene ministrstvo, pristojno za prostor, z
udeleženimi občinami, župani udeleženih občin pa sprejmejo
sklep o začetku priprave regionalnega prostorskega načrta po
predhodnem soglasju ministra.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Pred sprejetjem občinskega podrobnega prostorskega načrta in občinskega prostorskega načrta iz drugega
odstavka tega člena ter regionalnega prostorskega načrta iz
prejšnjega odstavka jih mora ministrstvo, pristojno za prostor,
potrditi.«.
24. člen
Drugi odstavek 43. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Občina, ki namerava načrtovati prostorske ureditve
iz svoje pristojnosti na območju načrta, po predhodni uskladitvi
z investitorjem načrtovane prostorske ureditve oziroma če je
prostorska ureditev iz načrta že zgrajena in predana v uporabo njenim upravljavcem, vladi pošlje pobudo, v kateri opredeli
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območje, na katerem namerava načrtovati, opiše načrtovano
prostorsko ureditev iz svoje pristojnosti in utemelji potrebo po
poseganju v območje načrta. Območje mora biti opredeljeno
tako, da ga je mogoče določiti v naravi in prikazati v zemljiškem
katastru. Pobudi občina priloži mnenje investitorja oziroma
upravljavca, iz katerega je razvidno območje, za katerega je
bila uskladitev z občino dosežena.«.
25. člen
Za drugim odstavkom 52. člena se dodata nova tretji in
četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Ne glede na določbe prvega odstavka 94. člena
ZUreP-1 je država razlastitveni upravičenec tudi v primeru, če
se razlastitev izvaja za namene gradnje iz 93. člena ZUreP-1 iz
državne pristojnosti ter na podlagi občinskega ali medobčinskega izvedbenega prostorskega akta ali njihovih izvedbenih delov.
(4) Ne glede na določbe prvega odstavka 94. člena
ZUreP-1 je občina razlastitveni upravičenec tudi v primeru, če
se razlastitev izvaja za namene gradnje iz 93. člena ZUreP-1
iz občinske pristojnosti ter na podlagi državnega izvedbenega
prostorskega akta.«.
Dosedanji tretji do peti odstavek postanejo peti do sedmi
odstavek.
26. člen
V prvem odstavku 61. člena se prva alineja spremeni
tako, da se glasi:
»– prostorski izvedbeni načrti, ki jih je na podlagi ZUN
sprejela država,«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
(objava na portalu prostorskega informacijskega sistema)
(1) Določbe prvega in drugega odstavka 11. člena, prvega
odstavka 23. člena, 37. člena, prvega odstavka 40. člena in četrtega odstavka 41. člena zakona se začnejo uporabljati z dnem
vzpostavitve portala prostorskega informacijskega sistema.
(2) Do začetka uporabe določb iz prejšnjega odstavka
se uporabljajo določbe Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10 in
106/10 – popr.).
(3) Minister, pristojen za prostor, objavi datum vzpostavitve portala prostorskega informacijskega sistema za potrebe
tega zakona v Uradnem listu Republike Slovenije.
28. člen
(splošne smernice)
Do objave splošnih smernic državnih nosilcev urejanja
prostora v skladu z zakonom, ki ureja prostorsko načrtovanje:
– je treba pri pripravi pobude izhajati iz vseh javno razpoložljivih podatkov,
– koordinator pridobi skupaj s posebnimi smernicami iz
19. člena zakona tudi smernice državnih nosilcev urejanja
prostora, v katerih so konkretizirane določbe predpisov in dokumentov z njihovega delovnega področja na območje, ki
je predmet načrtovanja oziroma v katerem se načrtuje in na
načrtovane posege v prostor ali prostorske ureditve.
29. člen
(nadaljevanje postopkov priprave državnih
prostorskih načrtov)
(1) Če je bila vloga za pridobitev smernic ali mnenj posredovana nosilcem urejanja prostora do uveljavitve tega zakona,
pa rok za izdajo smernic ali mnenj še ni potekel, dajo nosilci
urejanja prostora, navedeni v teh vlogah, smernice in mnenja
v skladu z določbami Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10 in
106/10 – popr.).
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(2) Če je bila vloga za pridobitev mnenja o ustreznosti okoljskega poročila posredovana ministrstvu, pristojnemu za celovito
presojo vplivov na okolje, do uveljavitve tega zakona, pa rok za
izdajo mnenja o ustreznosti okoljskega poročila še ni potekel,
niti mnenje še ni bilo izdano, koordinator in pobudnik izvedeta
seznanitev javnosti s študijo variant in predlogom najustreznejše
variante ali rešitve v okviru javne razgrnitve, ministrstvo, pristojno
za celovito presojo vplivov na okolje, pa do konca javne razgrnitve ugotovi, ali je okoljsko poročilo ustrezno ali pa zahteva
dopolnitev okoljskega poročila z dodatnimi ali s podrobnejšimi
informacijami, sicer se šteje, da je okoljsko poročilo ustrezno.
30. člen
(prenehanje veljavnosti določb ZPNačrt)
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določba
drugega odstavka 92. člena v delu, ki ureja spreminjanje in
dopolnjevanje državnih lokacijskih načrtov, določba tretjega
odstavka 92. člena in določba četrtega odstavka 93. člena
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07,
70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP in 43/11 – ZKZ-C).
31. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 800-01/12-11/18
Ljubljana, dne 18. julija 2012
EPA 477-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

2415.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o varstvu okolja (ZVO-1E)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1E)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o varstvu okolja (ZVO-1E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. julija 2012.
Št. 003-02-6/2012-16
Ljubljana, dne 26. julija 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O VARSTVU OKOLJA (ZVO-1E)
1. člen
V Zakonu o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba
US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) se v
petem odstavku 82. člena beseda »petih« nadomesti z besedo
»desetih«.
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2. člen
V petem odstavku 86. člena se beseda »petih« nadomesti
z besedo »desetih«.
3. člen
V četrtem odstavku 126.d člena se črta besedilo »na javni
dražbi iz prejšnjega člena«.
4. člen
Peti odstavek 135. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Z emisijskimi kuponi iz rezerve državnega načrta, ki
jih ni bilo mogoče podeliti do konca obdobja iz 1. točke četrtega
odstavka 126. člena tega zakona, razpolaga Republika Slovenija. Način razpolaganja določi vlada na predlog ministra.«.
5. člen
V prvem odstavku 149. člena se 3. točka spremeni tako,
da se glasi:
»3. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,«.
4. točka se črta.
Dosedanja 5. točka, ki postane nova 4. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»4. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,«.
Dosedanji 6. in 7. točka pa postaneta 5. in 6. točka.
V tretjem odstavku se v 1. točki za besedo »vrste« doda
besedilo »dejavnosti, komunalnih odpadkov in«.
6. člen
Prvi odstavek 194. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Do izdaje predpisa iz tretjega odstavka 53. člena tega zakona se za projekt nameravanega posega iz
51. člena tega zakona, ki je gradnja, šteje idejna zasnova
ali projekt, ki je obdelan na višji ravni, skladno s predpisi o
graditvi objektov.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
(1) Imetnik veljavnega okoljevarstvenega dovoljenja, izdanega na podlagi 82. in 86. člena Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 –
ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A,
70/08 in 108/09), lahko najpozneje tri mesece pred iztekom
njegove veljavnosti vloži na ministrstvo, pristojno za varstvo
okolja, zahtevo za spremembo veljavnosti svojega dovoljenja
v skladu z 82. oziroma 86. členom zakona.
(2) Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, spremeni veljavnost dovoljenja iz prejšnjega odstavka na obdobje desetih
let od dneva njegove veljavnosti, pri čemer se ne uporabljajo
določbe šestega odstavka 82. člena oziroma šestega odstavka
86. člena zakona.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka spremeni
ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, imetniku okoljevarstvenega dovoljenja za komunalno ali skupno čistilno napravo
veljavnost tega dovoljenja le do roka, ko je za takšno čistilno
napravo predpisana prilagoditev zahtevam predpisa, ki ureja
emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, pri čemer se ne uporabljajo določbe šestega
odstavka 82. člena zakona.
(4) Vloge, ki so bile vložene za izdajo okoljevarstvenih
dovoljenj za naprave in dejavnosti iz 82. člena oziroma za
obrate iz 86. člena zakona pred uveljavitvijo tega zakona,
se glede roka veljavnosti obravnavajo v skladu z določbami
82. oziroma 86. člena zakona.
(5) Vloge, ki so bile vložene za podaljšanje okoljevarstvenih dovoljenj za naprave in dejavnosti iz 82. člena oziroma za
obrate iz 86. člena zakona pred uveljavitvijo tega zakona, se
štejejo za vloge iz prvega odstavka tega člena.
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8. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 801-01/12-11/15
Ljubljana, dne 18. julija 2012
EPA 468-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

2416.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o kmetijstvu (ZKme-1A)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o kmetijstvu (ZKme-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 18. julija 2012.
Št. 003-02-6/2012-17
Ljubljana, dne 26. julija 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O KMETIJSTVU (ZKme-1A)
1. člen
V Zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) se
v 8., 9., 11., 16., 19., 20., 21., 23., 24., 26., 27., 28., 32.,
36., 43., 47., 49., 62., 65., 71., 72., 76., 77., 78., 79., 80.,
81., 86., 92., 93., 95., 104., 152., 172. in 173. členu beseda
»Skupnosti« nadomesti z besedo »Unije«.
2. člen
35. člen se spremeni tako, da se glasi:
»35. člen
(podatki o transakcijskih računih strank)
(1) Sredstva iz naslova vseh ukrepov kmetijske politike se
nakazujejo samo na en transakcijski račun stranke.
(2) Stranki, ki ima v Republiki Sloveniji odprt transakcijski
račun, se sredstva nakažejo na račun iz registra transakcijskih
računov, ki ga stranka agenciji sporoči. Če stranka transakcijskega računa ne sporoči, se sredstva nakažejo na račun,
razviden iz registra transakcijskih računov.
(3) Stranki, ki nima v Republiki Sloveniji odprtega transakcijskega računa, se sredstva nakažejo na račun, odprt v drugi
državi članici, ki ga stranka agenciji sporoči.
(4) Kadar transakcijski račun stranke ni razviden iz
registra transakcijskih računov ali stranka ne ravna v skladu
s prejšnjim odstavkom, agencija zahteva odpravo pomanjkljivosti. Če stranka v roku iz zahteve za odpravo pomanjkljivosti ne sporoči transakcijskega računa, agencija vlogo
stranke zavrže.

Št.

57 / 27. 7. 2012 /

Stran

5983

(5) Za potrebe vodenja postopka iz tega člena in vodenje
evidence iz 153. člena tega zakona ima pristojni organ neposredni elektronski dostop do podatkov iz registra transakcijskih
računov.«.
3. člen
Za 37. členom se doda nov 37.a člen, ki se glasi:
»37.a člen
O odvzemu upravičenj ali vračilu sredstev v skladu s
predpisi odloči agencija z odločbo, razen v primeru iz drugega
odstavka 53. člena tega zakona, ko o vračilu sredstev odloči
minister.«.
4. člen
42. člen se spremeni tako, da se glasi:
»42. člen
(poseben primer odprave odločbe prve stopnje)
(1) Kadar je odločba izdelana samodejno z uporabo informacijskega sistema in je v njej nepravilno ugotovljeno dejansko
stanje ali napačno uporabljen materialni predpis, agencija v
enem letu po vročitvi odločbe stranki celotno odločbo odpravi
in izda novo odločbo. Kot datum izdaje nove odločbe se šteje
datum na odločbi.
(2) Kadar pristojni organ na podlagi dokončnega poročila
ali drugega končnega akta pristojnega nadzornega ali revizijskega organa ugotovi, da so bila sredstva dodeljena v nasprotju s predpisi Unije ali predpisi Unije niso bili v celoti pravilno
uporabljeni, pristojni organ svojo odločbo v roku petih let od
dokončnosti odločbe odpravi in jo nadomesti z novo odločbo
oziroma svojo odločitev iz drugega odstavka 56. člena tega
zakona v roku petih let od zadnjega izplačila sredstev odpravi
in jo nadomesti z odločbo.
(3) Zoper novo odločbo po prvem in drugem odstavku
tega člena je dovoljena pritožba, razen v primerih, ko v skladu
z določbami tega zakona zoper odpravljeno odločitev agencije
pritožba ni dovoljena.«.
5. člen
V tretjem odstavku 45. člena se beseda »treh« nadomesti
z besedo »petih«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Po preteku petih let od dokončnosti odločbe se
obnova iz kateregakoli obnovitvenega razloga ne more več
predlagati niti ne uvesti po uradni dolžnosti.«.
6. člen
Za 47. členom se doda nov 47.a člen, ki se glasi:
»47.a člen
(obročno plačilo dolga in odlog plačila)
(1) Stranka lahko pred iztekom z odločbo določenega
roka za vračilo sredstev pri agenciji vloži vlogo za obročno
plačilo dolga iz naslova ukrepov kmetijske politike.
(2) Najnižji skupni znesek dolga stranke, za katerega se
dovoli obročno plačilo, je 500 eurov.
(3) Na podlagi vloge stranke se lahko dovoli obročno
plačilo dolga v treh trimesečnih obrokih. V tem primeru se
nominalni znesek dolga razdeli na tri enake dele ali obroke, pri
katerih se določi tudi datum njihove zapadlosti.
(4) Če stranka zamudi s plačilom za kateri koli posamezni
obrok, se dolg takoj izterja v celoti. Agencija v odločbi, s katero
dovoli obročno plačilo dolga, stranko opozori na posledice
zamude. Od dneva zapadlosti posameznega obroka do dneva
plačila se obračunajo tudi zakonite zamudne obresti za dolgovani znesek.
(5) Vloga za obročno plačilo dolga mora biti vložena na
obrazcu, ki je objavljen na spletni strani agencije.
(6) Odlog plačila dolga iz naslova ukrepov skupne kmetijske politike ni mogoč.«.
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7. člen
48. člen se spremeni tako, da se glasi:
»48. člen
(neupravičeno izplačana sredstva pod določenim zneskom)
O vračilu neupravičeno izplačanih sredstev ali odvzemu
neutemeljeno dodeljenih upravičenj, ki ne presegajo zneska,
določenega v skladu s predpisi Unije, se odločba ne izda.«.
8. člen
57. člen se spremeni tako, da se glasi:
»57. člen
(neizpolnitev ali kršitev obveznosti)
(1) Pri namerni vložitvi napačne vloge ali zahtevka, namerne nepravilnosti v skladu s predpisi Unije in kadar stranka
sredstva uporablja v nasprotju z namenom, za katerega so ji
bila dodeljena, ali je sredstva pridobila nezakonito, na podlagi
lažnih podatkov ali lažnih izjav, pristojni organ zahteva vračilo
dodeljenih sredstev.
(2) Če pride do neupravičenega plačila iz prejšnjega
odstavka, se stranki izda odločba, s katero se zahteva vračilo
dodeljenih sredstev in določi rok vračila dodeljenih sredstev. Če
stranka teh sredstev ne vrne v roku, določenem s to odločbo,
se ji zaračunajo zakonite zamudne obresti.
(3) V primerih iz prvega odstavka tega člena se stranko
izključi iz prejemanja podpore v okviru istega ukrepa za koledarsko leto ugotovitve in naslednje koledarsko leto.
(4) Pristojnemu organu je treba poročati o uresničevanju
ciljev in izpolnjevanju obveznosti v primerih, roku in na način,
določenih s podzakonskim predpisom iz 10. člena tega zakona.
(5) Neizpolnjevanje drugih obveznosti, ki izhajajo iz pravice do sredstev, se sankcionira v skladu s podzakonskim
predpisom iz 10. člena tega zakona.«.
9. člen
Na koncu drugega odstavka 69. člena se črta pika in
doda besedilo »ter druge sheme kakovosti, priznane s predpisi
Unije.«.
10. člen
V prvem odstavku 90. člena se na koncu druge alineje
pika nadomesti s podpičjem in doda nova tretja alineja, ki se
glasi:
»– izdajanje dovoljenj za uporabo semen ali vegetativnega razmnoževalnega materiala, ki ni pridelan po postopku ekološke pridelave v skladu s predpisom Unije, ki ureja ekološko
pridelavo in označevanje ekoloških proizvodov glede ekološke
pridelave, označevanja in nadzora.«.
V drugem odstavku se beseda »Skupnosti« nadomesti z
besedo »Unije«.
11. člen
V 138. členu se v točki a) za deveto alinejo doda nova
deseta alineja, ki se glasi:
»– register obratov;«.
12. člen
V prvem odstavku 140. člena se na koncu sedme alineje
pika nadomesti s podpičjem in dodata novi osma in deveta
alineja, ki se glasita:
»– za fizične osebe vrsto pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, kadar so obvezno zavarovani kot kmetje ali člani kmečkih gospodarstev ali kot druge osebe, ki v Republiki
Sloveniji samostojno opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini
ali glavni poklic, ali kadar so prostovoljno vključeni v obvezno
zavarovanje na podlagi opravljanja samostojne kmetijske dejavnosti;
– podatke za stike (telefonska številka in elektronski naslov).«.
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Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Prevzemanje podatkov iz prve, tretje, četrte in osme
alineje prejšnjega odstavka v evidenco subjektov poteka s
samodejnim povezovanjem s centralnim registrom prebivalstva, evidenco gospodinjstev, poslovnim registrom Slovenije,
registrom prostorskih enot in zbirkami podatkov Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Prevzemanje osebnih
podatkov poteka z uporabo EMŠO ali matične številke poslovnega subjekta ali davčne številke. Podatke za stike se pridobiva
iz vlog na podlagi pisnega soglasja subjekta.«.
13. člen
Prvi odstavek 150. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Evidenca pridelka hmelja obsega podatke:
– o kmetijskih gospodarstvih, ki pridelujejo hmelj, iz
143. člena tega zakona;
– o količini pridelanega hmelja na posameznem kmetijskem gospodarstvu, ločeno po sortah in letniku pridelave;
– o certificiranju in ponovnem certificiranju po posameznem naročniku certificiranja in pridelanem hmelju iz prejšnje
alineje, ki izhajajo iz listin, vloženih in izdanih v postopku certificiranja hmelja.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Nosilci kmetijskih gospodarstev priglasijo podatke iz
druge alineje prejšnjega odstavka inštitutu iz tretjega odstavka
tega člena najpozneje do 15. oktobra v letu pridelave hmelja,
podatki iz tretje alineje prejšnjega odstavka pa se vpišejo v evidenco pridelka hmelja na podlagi listin, ki se vložijo in izdajajo
v postopku certificiranja pridelka hmelja.«.
14. člen
Za 152. členom se doda nov 152.a člen, ki se glasi:
»152.a člen
(register obratov)
(1) V register obratov se poleg podatkov iz 140. člena
tega zakona vpišejo tudi:
– podatki o obratu;
– podatki o nosilcu živilske dejavnosti;
– dejavnosti, ki jih izvaja obrat;
– opis živil in postopki pri dejavnosti obrata;
– podatki o prevoznih sredstvih, premičnih obratih, stojnicah in prodajnih avtomatih.
(2) Pri obratu, ki se ukvarja s pridobivanjem olja iz plodov
oljk ali oljčnih tropin, se v register obratov poleg podatkov iz
prejšnjega odstavka vpišejo tudi:
– zmogljivost obrata;
– količina predelanih plodov oljk ali oljčnih tropin, skupaj
s podatkom o KMG_MID pridelovalca oljk, če je ta zavezanec
za vpis v register kmetijskih gospodarstev;
– količina pridobljenega olja.
(3) Podatke iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka
obrat sporoča v obdobju obiranja oljk do petega dne v mesecu
za količine, predelane ali pridobljene v predhodnem mesecu.
(4) Register obratov iz tega člena vodi in upravlja ministrstvo.«.
15. člen
Na koncu drugega odstavka 153. člena se pika nadomesti
z vejico in doda besedilo »ter podatke fizičnih oseb o načinu
ugotavljanja davčne osnove za dohodke iz osnovne kmetijske
in osnovne gozdarske dejavnosti, druge kmetijske dejavnosti ali
dopolnilne dejavnosti na kmetiji (v nadaljnjem besedilu: davčni
status), o rezidentskem statusu ter transakcijskem računu«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
»(4) Podatke o davčnem in rezidentskem statusu ministrstvo pridobi iz davčnih evidenc.«.
16. člen
V prvem odstavku 176. člena se v sedmi alineji beseda
»skupnosti« nadomesti z besedo »Unije«, v štirinajsti alineji pa
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se za besedilom »tretji odstavek 143. člena« dodata vejica in
besedilo »drugi odstavek 150. člena in 152.a člen«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
17. člen
Postopki, ki so se začeli zaradi kršitev iz 57. člena Zakona
o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08), se dokončajo v skladu
s tem zakonom.
18. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 322-01/12-11/23
Ljubljana, dne 18. julija 2012
EPA 470-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

2417.

Zakon o spremembah Zakona o promociji
kmetijskih in živilskih proizvodov (ZPKŽP-A)

Št.

Razglašam Zakon o spremembah Zakona o promociji
kmetijskih in živilskih proizvodov (ZPKŽP-A), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. julija 2012.
Št. 003-02-6/2012-18
Ljubljana, dne 26. julija 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH ZAKONA O PROMOCIJI
KMETIJSKIH IN ŽIVILSKIH PROIZVODOV
(ZPKŽP-A)
1. člen
V Zakonu o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov
(Uradni list RS, št. 26/11) se v tretjem odstavku 6. člena besedilo »usmeritev sveta za promocijo in sektorskih in posvetovalnih
odborov iz 25. člena tega zakona. Svet za promocijo pripravi
usklajen predlog strateškega načrta promocije, ki ga predlaga
ministru« nadomesti z besedilom »usklajenega predloga usmeritev, ki ga na podlagi usmeritev sektorskih ter posvetovalnih
odborov iz 25. člena tega zakona pripravi svet za promocijo in
ga predlaga ministru«.
2. člen
V 24. členu se tretja in četrta alineja spremenita tako, da
se glasita:
»– predlaga ministru usmeritve za strateški načrt promocije in usmeritve za program promocije;
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– se seznani z letnim poročilom o izvajanju programa
promocije, ki ga pripravi ministrstvo;«.
3. člen
V prvem odstavku 27. člena se v peti alineji črta besedilo
»in priprava specifikacij za nacionalne sheme kakovosti in
prostovoljne označbe«.
Šesta alineja se črta.
Dosedanje sedma, osma, deveta, deseta in enajsta alineja postanejo šesta, sedma, osma, deveta in deseta alineja.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Strokovne naloge iz prvega odstavka tega člena
izvaja ministrstvo.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
(1) Vlada sprejme strateški načrt promocije iz 6. člena
zakona najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
(2) Minister sprejme program promocije iz 7. člena zakona
najpozneje v devetih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
5. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 322-01/12-12/16
Ljubljana, dne 18. julija 2012
EPA 493-VI

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona
o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov
(ZPKŽP-A)

57 / 27. 7. 2012 /

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

2418.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o vodah (ZV-1B)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o vodah (ZV-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. julija 2012.
Št. 003-02-6/2012-19
Ljubljana, dne 26. julija 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O VODAH (ZV-1B)
1. člen
V Zakonu o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02
– ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1 in 57/08) se četrti
odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(4) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije
prenašajo:
1. Direktiva Sveta z dne 8. decembra 1975 o kakovosti
kopalnih voda (76/160/EGS) (UL L št. 31 z dne 5. 2. 1976,
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str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo (ES) št. 1137/2008
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o
prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek,
določen v členu 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES,
glede regulativnega postopka s pregledom – Prilagoditev
regulativnemu postopku s pregledom – Prvi del (UL L št. 311
z dne 21. 11. 2008, str. 1),
2. Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES
z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti
na področju vodne politike (UL L št. 327 z dne 22. 12. 2000, str.
1), zadnjič spremenjena z Direktivo 2009/31/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o geološkem shranjevanju ogljikovega dioksida in spremembi Direktive Sveta
85/337/EGS, direktiv 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES,
2006/12/ES, 2008/1/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter
Uredbe (ES) št. 1013/2006 (UL L št. 140 z dne 5. 6. 2009,
str. 114) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2000/60/ES),
3. Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2006/7/ES
z dne 15. februarja 2006 o upravljanju kakovosti kopalnih voda
in razveljavitvi Direktive 76/160/EGS (UL L št. 64 z dne 4. 3.
2006, str. 37), zadnjič spremenjena z Uredbo (ES) št. 596/2009
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz
člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES glede regulativnega postopka s pregledom – Prilagoditev regulativnemu
postopku s pregledom – Četrti del (UL L št. 188 z dne 18. 7.
2009, str. 14),
4. Direktiva 2007/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 23. oktobra 2007 o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti (UL L št. 288 z dne 6. 11. 2007, str. 27) in
5. Direktiva 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na
področju politike morskega okolja (Okvirna direktiva o morski
strategiji) (UL L št. 164 z dne 25. 6. 2008, str. 19).«.
2. člen
V prvem odstavku 44. člena se v 1. točki za besedilom
»zadrževalnik,« doda besedilo »brez zemljišč na območju zadrževalnika, namenjenih občasnemu zadrževanju voda,«.
3. člen
V prvem odstavku 56. člena se v 2. točki besedilo »ne
dosežejo določeni cilji« nadomesti z besedilom »določijo posamezni manj strogi okoljski cilji«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Šteje se, da ni kršena obveznost izpolnjevanja ciljev,
ki se nanašajo na doseganje dobrega stanja ali dobrega ekološkega potenciala vodnega telesa, če je prišlo do začasnega
poslabšanja stanja vodnega telesa zaradi naravne nesreče ali
višje sile, ki je ni bilo mogoče predvideti.«.
Na koncu tretjega odstavka se pred piko doda besedilo
»in če je:
1. z zakonom in na njegovi podlagi sprejetim nacionalnim
programom ali drugim aktom izkazan javni interes,
2. iz zakona in na njegovi podlagi sprejetega nacionalnega programa ali drugega akta oziroma celovite presoje vplivov
tega akta na okolje razvidno, da koristnih ciljev, ki se dosežejo
s fizičnimi spremembami vodnega telesa, zaradi tehnične neizvedljivosti ali nesorazmernih stroškov ni mogoče zagotoviti na
način, ki bi imel manjše škodljive posledice na okolje,
3. z državnim prostorskim načrtom ali drugim aktom in
celovito presojo vplivov tega akta na okolje zagotovljeno, da
se izvedejo tehnično izvedljivi in sorazmerni ukrepi, s katerimi
se ublaži škodljive vplive na stanje voda, in
4. z zakonom in na njegovi podlagi sprejetim nacionalnim
programom ali drugim aktom, državnim prostorskim načrtom
oziroma celovito presojo vplivov tega akta na okolje zagotovljeno, da je izpolnjena zahteva iz četrtega odstavka tega člena«.
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glasi:

Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se

»(5) Vlada predpiše podrobnejše pogoje za določanje
oziroma ugotavljanje izjem iz tega člena.«.
4. člen
Drugi odstavek 74. člena se črta.
Dosedanji tretji do šesti odstavek postanejo drugi do peti
odstavek.
5. člen
V šestem odstavku 79. člena se pika nadomesti z vejico,
za njo pa se doda besedilo »ki mora v skladu s predpisom iz
osmega odstavka tega člena upravičencu, ki izpolnjuje predpisane pogoje, v roku dveh mesecev po vložitvi zahtevka za
izplačilo nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti oziroma po odobritvi sheme pomoči s strani Komisije,
predložiti pogodbo v podpis in izplačati nadomestilo za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti.«.
6. člen
79.a člen se črta.
7. člen
Za četrtim odstavkom 90. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Pri obratovanju suhega zadrževalnika pripada lastnikom oziroma drugim posestnikom zemljišč, ki so namenjena zadrževanju voda v suhem zadrževalniku, nadomestilo
za škodo zaradi uničenja ali zmanjšanja pridelka na kmetijskih oziroma gozdnih zemljiščih ob škodnem poplavnem dogodku, ki jo izplača ministrstvo. Za ocenjevanje nadomestil
za škodo po tem odstavku se smiselno uporabljajo predpisi,
ki urejajo umeščanje prostorskih ureditev državnega pomena
v prostor.«.
8. člen
Peti odstavek 108. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Minister podrobneje predpiše načine in pogoje posameznih vrst posebne rabe vode ter določi prag te posebne
rabe, pod katerim ne glede na prvi odstavek tega člena, ni
treba pridobiti vodne pravice, ker gre za zanemarljiv vpliv na
vodni režim ali stanje voda (v nadaljnjem besedilu: evidentirana
posebna raba vode). Pri določitvi praga iz prejšnjega stavka se
upošteva zlasti:
– količino odvzema,
– hidrološke značilnosti površinske ali podzemne vode,
– velikost prispevne površine vodotoka, če gre za neposredni odvzem iz vodotoka in
– razpoložljivost vode.«.
Za petim odstavkom se dodajo novi šesti do trinajsti odstavek, ki se glasijo:
»(6) Evidentirano posebno rabo vode ministrstvo evidentira v vodni knjigi na podlagi predloga za evidentiranje, ki mora
vsebovati zlasti podatke o vodi, ki jo namerava predlagatelj
rabiti, podatke o nameravani rabi (vrsta rabe, količina vode) in
druge podatke, potrebne za evidentiranje.
(7) Posebna raba, za katero ni potrebna pridobitev vodne pravice, se lahko izvaja največ 20 let od evidentiranja
te rabe v vodni knjigi. Po izteku 20 let od evidentiranja posebne rabe iz prejšnjega stavka, se lahko poda nov predlog
za evidentiranje.
(8) Ministrstvo z odločbo zavrne evidentiranje posebne
rabe, če predlagana raba:
– ne izpolnjuje pogojev iz petega odstavka tega člena,
– ni skladna z načrti upravljanja voda,
– če pri rabi vode za lastno oskrbo s pitno vodo obstoji
možnost priključitve na javni vodovod, ali
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– če pri rabi vode za namakanje kmetijskega zemljišča
ali drugih zemljišč obstoji možnost priključitve na namakalni
sistem.
(9) Upravičenec do evidentirane posebne rabe vode ne
sme pri izvajanju te rabe omejevati ali onemogočati izvajanje
obstoječih vodnih pravic ali evidentirane posebne rabe drugih
upravičencev. Pravna ali fizična oseba, ki je evidentirala posebno rabo vode, mora zagotoviti redno spremljanje odvzetih
količin vode.
(10) Upravičenec do evidentirane posebne rabe mora za
to rabo vode, ki se izvaja na zemljišču ali pa je za izvajanje te
rabe potrebno zemljišče, ki je v lasti nekoga drugega, pridobiti
od lastnika tega zemljišča soglasje oziroma pridobiti na tem
zemljišču služnostno ali stavbno pravico.
(11) Ministrstvo izbriše evidentirano posebno rabo vode iz
vodne knjige po uradni dolžnosti, če:
– ta raba ne izpolnjuje pogojev iz petega odstavka tega
člena,
– se ugotovi kršitev aktov, ki se nanašajo na način, namen, obseg, ali pogoje rabe vode in jih je pri izvajanju evidentirane posebne rabe vode upravičenec dolžan upoštevati, pa je
bilo to ugotovljeno z dokončno odločbo pristojnega nadzornega
organa,
– po poteku časa, za katerega je bila posebna raba
evidentirana, ni bil podan predlog za ponovno evidentiranje iz
sedmega odstavka tega člena, ali
– ne zagotovi rednega spremljanja odvzetih količin vode.
(12) Ministrstvo izbriše evidentirano posebno rabo iz vodne knjige na zahtevo lastnika zemljišča, na katerem se izvaja
oziroma se to zemljišče uporablja za izvajanje evidentirane
rabe, če pravna ali fizična oseba izvaja evidentirano posebno rabo vode brez njegovega soglasja, služnosti ali stavbne
pravice.
(13) V vodno knjigo se vpiše firmo in sedež ali osebno
ime in naslov upravičenca do posebne rabe ter obseg in čas
trajanja evidentirane posebne rabe.«.
9. člen
Drugi odstavek 121. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zahtevo za prenos vodne pravice predloži zainteresirana pravna ali fizična oseba, če je pridobila v posest objekte
in naprave, s katerimi se izvaja vodna pravica. Če se vodna
pravica prenaša pred izgradnjo objektov in naprav za njeno
izvajanje, predloži zahtevo za prenos vodne pravice dosedanji
imetnik vodne pravice.«.
10. člen
Prvi odstavek 121.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če imetnik vodne pravice umre, lahko oseba, ki
ima v posesti objekte in naprave, s katerimi se izvaja vodna
pravica, v enem letu od njegove smrti predlaga ministrstvu, da
izda odločbo, s katero jo določi za začasnega imetnika vodne
pravice. Začasno imetništvo vodne pravice se podeli najdlje do
izteka treh mesecev po pravnomočnosti sklepa o dedovanju.«.
11. člen
V prvem odstavku 122. člena se besedilo »dosedanji imetnik objekt ali napravo, ki jo je zgradil« nadomesti z besedilom
»imetnik objekt ali napravo, ki je zgrajena«.
V tretjem odstavku se črta beseda »dosedanji«.
12. člen
V prvem odstavku 125. člena se v 3. točki črta besedilo
»in naravnih zdravilišč po predpisih o zdravstveni dejavnosti«.
8. točka se spremeni tako, da se glasi:
»8. gojenje sladkovodnih in morskih organizmov,«.
9. točka se spremeni tako, da se glasi:
»9. pristanišče in vstopno-izstopno mesto po predpisih o
plovbi po celinskih vodah,«.
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Za 10. točko se doda nova 11. točka, ki se glasi:
»11. proizvodnjo električne energije v hidroelektrarni z
instalirano močjo, manjšo od 10 MW, in«.
V dosedanji 11. točki, ki postane 12. točka, se pred piko
na koncu stavka doda besedilo »po tem zakonu in ne gre za
posebno rabo, za katero v skladu s petim odstavkom 108. člena
tega zakona pridobitev vodne pravice ni potrebna«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Poleg primerov iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti vodno dovoljenje v vseh primerih rabe vode iz prvega
odstavka 118. člena tega zakona tudi v primeru, ko gre za rabo
vode iz prvega odstavka 136. člena tega zakona.«.
13. člen
Za prvim odstavkom 128. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Imetnik vodne pravice iz 1. in 4. točke prvega odstavka 125. člena tega zakona je vsakokratni lastnik objekta, v
katerem se izvaja vodna pravica, če je ta podeljena fizični osebi
in ne gre za izvajanje dejavnosti.«.
14. člen
V prvem odstavku 135. člena se za 6. točko doda nova
7. točka, ki se glasi:
»7. z možnostjo priključitve namakalnih območij na veliki
namakalni sistem, ko je ta dan v uporabo, če gre za vodno
dovoljenje za male namakalne sisteme ali za individualno namakanje kmetijskih zemljišč,«.
V dosedanji 7. točki, ki postane 8. točka, se besedilo »treh
mesecih« nadomesti z besedilom »enem letu«.
Dosedanja 8. točka postane 9. točka.
V drugem odstavku se pred piko na koncu stavka dodata
vejica in besedilo »razen v primerih iz 2. točke prejšnjega
odstavka«.
15. člen
V prvem odstavku 136. člena se v 3. točki za besedo »hidroelektrarni« črta vejica in doda besedilo »z instalirano močjo,
enako ali večjo od 10MW, in«.
4. točka se črta.
V dosedanji 5. točki, ki postane 4. točka, se vejica na
koncu stavka nadomesti s piko.
6. točka se črta.

glasi:

16. člen
Dvanajsti odstavek 153. člena se spremeni tako, da se

»(12) Vodno soglasje preneha veljati, če v dveh letih od
dneva, ko je postalo dokončno, ni bila vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja oziroma ni bila začeta gradnja ali
drug poseg v prostor, če gradbenega dovoljenja po predpisih,
ki urejajo graditev objektov, ni treba pridobiti.«.
Za dvanajstim odstavkom se doda nov trinajsti odstavek,
ki se glasi:
»(13) Vodno soglasje se lahko podaljša na zahtevo
investitorja, ki jo lahko poda tri mesece pred prenehanjem
njegove veljavnosti. Vodno soglasje se lahko podaljša za
največ dve leti, če so izpolnjeni pogoji, ki so ob vložitvi zahteve za podaljšanje vodnega soglasja predpisani za njegovo
pridobitev.«.
Dosedanji trinajsti odstavek postane štirinajsti odstavek.
17. člen
Za četrtim odstavkom 161. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ne glede na določbe 98. in 161. člena tega zakona
se naloge iz 4. in 5. točke drugega odstavka 98. člena tega
zakona, ki se izvajajo na morju, opravljajo v organu v sestavi
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ministrstva, pristojnega za pomorstvo, kot specializirane strokovne naloge tega organa.«.
18. člen
V drugem odstavku 162. člena se za besedilom »Sklada
so« doda besedilo »namenski prejemki proračuna in so:«.
V tretjem odstavku se 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. strokovnih in razvojnih nalog za izvajanje tega zakona,
ki jih opravljajo pravne osebe javnega prava, ki jih je ustanovila
Republika Slovenija v ta namen,«.
V 5. točki se besedilo »do višine prilivov iz plačil za vodno
pravico za oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot gospodarska
javna služba.« nadomesti z besedo »ter«.
Za 5. točko se doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. drugih posameznih strokovnih in razvojnih nalog za
izvajanje tega zakona.«.
19. člen
Črtajo se naslovi poglavja »5. Konferenca za vode«, podpoglavja »5.1. Organi konference« in podpoglavja »5.2. Volitve
v Svet« ter 163. do 173. člen.
20. člen
Tretji odstavek 177. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Vodovarstveni nadzor se izvaja v zvezi s prekrški
iz 8., 9., 11., 12., 13., 16. in 18. do 20. točke prvega odstavka
181. člena tega zakona, če je prekršek storjen na vodnem
ali priobalnem zemljišču, iz 24. in 25. točke prvega odstavka
181. člena tega zakona, če gre za rabo vode brez vodnega dovoljenja ali koncesije, iz 26. točke prvega odstavka 181. člena
tega zakona, če gre za odvzem naplavin brez vodne pravice,
in iz 32. točke prvega odstavka 181. člena tega zakona, če gre
za poseg brez vodnega soglasja.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
»(4) Če vodovarstveni nadzornik pri vodovarstvenem nadzoru ugotovi, da so kršene določbe tega zakona ali predpisov,
izdanih na njegovi podlagi, ki presegajo njegove pristojnosti,
mora o ugotovljenih kršitvah obvestiti pristojnega inšpektorja.«.
21. člen
Prvi in drugi odstavek 180. člena se spremenita tako, da
se glasita:
»(1) Vodovarstveni nadzornik je posebej usposobljena
oseba, ki ima pooblastilo za izvajanje vodovarstvenega nadzora po tem zakonu, ki ga izda minister, in je opravila preizkus
znanja za vodenje oziroma odločanje v prekrškovnem postopku po predpisih, ki urejajo prekrške. Podlaga za pridobitev
pooblastila za izvajanje vodovarstvenega nadzora je certifikat
o nacionalni poklicni kvalifikaciji »vodovarstveni nadzornik/vodovarstvena nadzornica« po predpisih, ki urejajo nacionalne
poklicne kvalifikacije.
(2) Podatek, da je posameznik pridobil poklicno kvalifikacijo iz prejšnjega odstavka, pridobi ministrstvo po uradni
dolžnosti iz zbirke nacionalnega informacijskega središča za
poklicne kvalifikacije.«.
V četrtem odstavku se za besedo »predpiše« črta besedilo »program strokovnega usposabljanja in preverjanja znanja,«.
22. člen
V prvem odstavku 181. člena se za 14. točko doda nova
15. točka, ki se glasi:
»15. kot zavezanec v roku dveh mesecev po vložitvi
zahtevka za izplačilo nadomestila za zmanjšanje dohodka iz
kmetijske dejavnosti oziroma po odobritvi sheme pomoči s
strani Komisije, ne predloži v podpis pogodbe o nadomestilu
za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti upravičencu, ki
izpolnjuje predpisane pogoje, v skladu s predpisom iz osmega
odstavka tega člena (šesti odstavek 79. člena);«.
Dosedanje 15. do 31. točka postanejo 16. do 32. točka.

Uradni list Republike Slovenije
Dosedanja 24. točka, ki postane 25. točka, se spremeni
tako, da se glasi:
»24. rabi vodo, ne da bi jo evidentiral ali brez vodnega
dovoljenja ali koncesije ali v nasprotju s pogoji, namenom,
načinom ali zunaj obsega, za katerega je bila podeljena vodna
pravica oziroma je bila ta evidentirana, ali pa dopusti, da podeljeno vodno pravico ali evidentirano posebno rabo uporablja
nekdo drug (108. člen);«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
(vodna dovoljenja, za katera se šteje, da se glasijo
na vsakokratnega lastnika objekta, v katerem se izvaja
vodna pravica)
Za vodna dovoljenja za neposredno rabo vode iz 1. in
4. točke prvega odstavka 125. člena zakona, izdana fizičnim
osebam in ne gre za izvajanje dejavnosti, do uveljavitve tega
zakona, se šteje, da so izdana na vsakokratnega lastnika
objekta, v katerem se izvaja vodna pravica, v skladu z drugim
odstavkom 128. člena zakona.
24. člen
(prehod na evidentirano posebno rabo vode)
Imetniki vodnih pravic za rabe vode, za katero je v skladu
s petim odstavkom 108. člena zakona potrebno evidentiranje
posebne rabe vode, nadaljujejo z izvajanjem teh pravic do
izteka obdobja, za katerega jim je bila vodna pravica podeljena.
25. člen
(prenehanje veljavnosti koncesijskih aktov
pri podeljenih koncesijah)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati
koncesijski akti za rabo vode za gojenje morskih organizmov
ali za gojenje sladkovodnih organizmov v stoječih vodah s
površino vode, večjo od 0,5 km2, za pristanišče ali sidrišče
in je investitor oseba zasebnega prava in koncesijski akti za
proizvodnjo električne energije v hidroelektrarni z instalirano
močjo, manjšo od 10 MW, uporabljajo pa se do pravnomočnosti
vodnih dovoljenj, izdanih v skladu z 8., 9. in 11. točko prvega
odstavka 125. člena zakona.
(2) Ministrstvo koncesijo iz prejšnjega odstavka nadomesti z vodnim dovoljenjem najpozneje v šestih letih od uveljavitve
tega zakona.
(3) Do pravnomočnosti vodnih dovoljenj iz prejšnjega odstavka izvajajo dosedanji imetniki koncesij iz prvega odstavka
tega člena vodno pravico v skladu s koncesijskimi akti iz prvega
odstavka tega člena, sklenjenimi koncesijskimi pogodbami in
določbami zakona, ki se nanašajo na koncesije.
(4) Z vodnim dovoljenjem iz drugega odstavka tega člena
se določi izvajanje vodne pravice za čas, v obsegu in pod pogoji, določenimi v koncesijskem aktu iz prvega odstavka tega
člena in sklenjenih koncesijskih pogodbah, določi se ekološko
sprejemljivi pretok, če ta še ni bil določen, in ugotovi prenehanje koncesije.
(5) Pobude za podelitev koncesije za rabo vode iz prvega
odstavka tega člena, podane do uveljavitve tega zakona, glede
katerih še ni bil izdan koncesijski akt, se štejejo za vloge za
pridobitev vodnega dovoljenja.
(6) Vloge za izdajo vodnega dovoljenja za rabo vode, za
katere je treba v skladu z 8., 9. in 11. točko prvega odstavka
125. člena zakona pridobiti vodno dovoljenje, glede katerih je
vlada že odločila in obvestila pobudnika, da ne bo začela postopka izdaje koncesijskega akta, ministrstvo zavrže.
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26. člen
(prenehanje veljavnosti koncesijskih aktov, v primerih,
ko postopek podelitve koncesije še ni bil zaključen)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati koncesijski akti za rabo vode za gojenje morskih organizmov ali za
gojenje sladkovodnih organizmov v stoječih vodah s površino
vode, večjo od 0,5 km2, za pristanišče ali sidrišče in je investitor
oseba zasebnega prava in koncesijski akti za rabo vode za
proizvodnjo električne energije v hidroelektrarni z instalirano
močjo, manjšo od 10 MW, in še ni bil začet postopek izbire
koncesionarja na podlagi javnega razpisa oziroma še ni bila
izdana odločba o izbiri koncesionarja.
(2) Ministrstvo v primerih iz prejšnjega odstavka izda
vodno dovoljenje po uradni dolžnosti.
27. člen
(prehod vodnih dovoljenj za naravno zdravilišče
po predpisih o zdravstveni dejavnosti na koncesije)
Pravni ali fizični osebi, ki ima vodno dovoljenje za neposredno rabo vode za naravno zdravilišče po predpisih o
zdravstveni dejavnosti, vlada na podlagi zahteve za podaljšanje
vodne pravice izda koncesijski akt v skladu z drugim odstavkom 139. člena zakona.
28. člen
(prenos posameznih nalog)
Organ v sestavi ministrstva, pristojnega za pomorstvo,
prevzame v skladu s 17. členom tega zakona najkasneje v roku
dveh let od uveljavitve tega zakona naloge, opremo, dokumentacijo in pravice proračunske uporabe za izvajanje prenesenih
nalog od organa v sestavi ministrstva, pristojnega za okolje,
ter ustrezno dokumentacijo in kadre, ki neposredno opravljajo
operativne naloge, od dosedanjega izvajalca gospodarske javne službe urejanja voda.
29. člen
(predpis ministra)
Minister izda predpis iz petega odstavka 108. člena zakona v enem letu od uveljavitve tega zakona.
30. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati
1. člen v delu, ki se nanaša na program strokovnega usposabljanja in preverjanja znanja, 2. in 3. člen ter Priloga 1
Uredbe o programu strokovnega usposabljanja in preverjanja znanja za izvajanje vodovarstvenega nadzora (Uradni
list RS, št. 30/12).
31. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 802-01/12-3/26
Ljubljana, dne 18. julija 2012
EPA 474-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik
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Zakon o dopolnitvi Zakona o rudarstvu
(ZRud-1B)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona
o rudarstvu (ZRud-1B)
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o rudarstvu
(ZRud-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije
na seji dne 18. julija 2012.
Št. 003-02-6/2012-25
Ljubljana, dne 26. julija 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O DOPOLNITVI ZAKONA O RUDARSTVU
(ZRud-1B)
1. člen
V Zakonu o rudarstvu (Uradni list RS, št. 61/10, 62/10 – popr.
in 76/10) se za 148. členom doda nov 148.a člen, ki se glasi:
»148.a člen
Določbe 50. člena tega zakona se ne uporabljajo za nosilce rudarske pravice za izkoriščanje, ki so imeli na dan 1. 1.
2011 veljavno rudarsko pravico za izkoriščanje.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
(1) Če je nosilec rudarske pravice iz 1. člena tega zakona
vložil vlogo za podaljšanje rudarske pravice za izkoriščanje in mu
rudarska pravica ni bila podaljšana, se šteje, da je rudarska pravica podaljšana za največ tri leta od poteka dosedanje rudarske
pravice, vendar najdlje do 31. 12. 2013. Ministrstvo, pristojno za
rudarstvo, o podaljšanju rudarske pravice iz prejšnjega stavka
v 15 dneh od uveljavitve tega zakona po uradni dolžnosti izda
odločbo, v kateri določi obdobje podaljšanja rudarske pravice, pri
čemer upošteva predlog nosilca rudarske pravice.
(2) Ministrstvo, pristojno za rudarstvo, izda nosilcu rudarske
pravice iz 1. člena tega zakona, ki je vložil vlogo za podaljšanje
rudarske pravice za izkoriščanje pred uveljavitvijo tega zakona in
o njej še ni bilo odločeno, v 15 dneh od uveljavitve tega zakona
odločbo, v kateri določi čas podaljšanja rudarske pravice, vendar
ne za obdobje, daljše od treh let, vendar najdlje do 31. 12. 2013,
pri čemer upošteva predlog nosilca rudarske pravice.
(3) Ministrstvo, pristojno za rudarstvo, izda nosilcu rudarske
pravice iz 1. člena tega zakona, ki vloži vlogo za podaljšanje rudarske pravice za izkoriščanje po uveljavitvi tega zakona, v 15 dneh
odločbo, v kateri določi čas podaljšanja rudarske pravice, vendar
ne za obdobje, daljše od treh let, vendar najdlje do 31. 12. 2013,
pri čemer upošteva predlog nosilca rudarske pravice.
(4) Medsebojno razmerje v zvezi s podaljšanjem veljavnosti rudarske pravice za izkoriščanje uredita Republika Slovenija
in nosilec rudarske pravice za izkoriščanje z dodatkom h koncesijski pogodbi, ki ga podpišeta v imenu Republike Slovenije
kot koncedenta minister, pristojen za rudarstvo, in nosilec rudarske pravice za izkoriščanje kot koncesionar.

Stran

5990 /

Št.

57 / 27. 7. 2012

(5) Ministrstvo, pristojno za rudarstvo, nosilcu rudarske pravice za izkoriščanje dodatek h koncesijski pogodbi,
podpisan s strani ministra, pristojnega za rudarstvo, vroči
osebno najkasneje v petnajstih dneh po pravnomočnosti
odločbe o podaljšanju časa veljavnosti rudarske pravice za
izkoriščanje, nosilec rudarske pravice za izkoriščanje pa ga
je dolžan podpisanega vrniti najkasneje v tridesetih dneh
po prejemu.
(6) Če nosilec rudarske pravice za izkoriščanje v roku
iz prejšnjega odstavka ne dostavi na ministrstvo, pristojno
za rudarstvo, podpisanega dodatka h koncesijski pogodbi ali
če odkloni njegov podpis, ministrstvo, pristojno za rudarstvo,
odločbo o podaljšanju časa veljavnosti rudarske pravice za
izkoriščanje odpravi. Zoper to odločbo ni dopustna pritožba.
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 320-01/12-8/11
Ljubljana, dne 18. julija 2012
EPA 514-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

2420.

Uradni list Republike Slovenije
2421.

Sklep o razrešitvi članov uprave Agencije
za upravljanje kapitalskih naložb Republike
Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 18. člena Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 38/10, 18/11, 77/11 in 22/12) ter 112. in 201. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno
prečiščeno besedilo in 105/10) je Državni zbor na seji dne
20. julija 2012 sprejel

SKLEP
o razrešitvi članov uprave Agencije
za upravljanje kapitalskih naložb
Republike Slovenije
V upravi Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije
se razrešita člana:
Marko GOLOB
mag. Danilo GRAŠIČ.
Št. 450-01/12-17/18
Ljubljana, dne 20. julija 2012
EPA 494-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

Odlok o razpisu volitev predsednika republike

Na podlagi petega odstavka 103. člena Ustave Republike
Slovenije in prvega odstavka 5. člena Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03 – odločba
Ustavnega sodišča) izdajam

ODLOK
o razpisu volitev predsednika republike
I
Razpisujem volitve predsednika republike.
II
Volitve predsednika republike bodo v nedeljo, 11. 11. 2012.
III
Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna
opravila, se šteje 20. 8. 2012.
IV
Za izvršitev tega odloka skrbi Državna volilna komisija.
Št. 004-03/12-8/1
Ljubljana, dne 25. julija 2012
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik Državnega zbora

2422.

Sklep o imenovanju vršilca dolžnosti člana
uprave Agencije za upravljanje kapitalskih
naložb Republike Slovenije

Na podlagi četrtega odstavka 19. člena Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 38/10, 18/11, 77/11 in 22/12) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10) je Državni zbor na seji dne 20. julija 2012 sprejel

SKLEP
o imenovanju vršilca dolžnosti člana uprave
Agencije za upravljanje kapitalskih naložb
Republike Slovenije
Za vršilca dolžnosti člana uprave Agencije za upravljanje
kapitalskih naložb Republike Slovenije se imenuje:
mag. Peter JEŠOVNIK.
Št. 450-01/12-21/11
Ljubljana, dne 20. julija 2012
EPA 525-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije

VLADA
2423.

Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi
in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije
za študentska vprašanja

Na podlagi šestega 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
Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o spremembi Sklepa o ustanovitvi in nalogah
Sveta Vlade Republike Slovenije za študentska
vprašanja
1.
V Sklepu o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade Republike
Slovenije za študentska vprašanja (Uradni list RS, št. 56/96,
78/01, 87/01 – popr., 81/03, 23/04, 41/05, 48/06 in 20/09) se
4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4
Svet ima 17 članov in ga sestavljajo predstavniki:
– dva predstavnika Ministrstva za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport,
– Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve,
– Ministrstva za kmetijstvo in okolje,
– Ministrstva za zdravje,
– Ministrstva za finance,
– Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,
– Urada Republike Slovenije za mladino,
– Študentskega sveta Univerze v Ljubljani,
– Študentskega sveta Univerze v Mariboru,
– Študentskega sveta Univerze na Primorskem,
– Študentskega sveta Univerze v Novi Gorici in
– pet predstavnikov Študentske organizacije Slovenije.«.
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00727-7/2012
Ljubljana, dne 19. julija 2012
EVA 2012-3330-0082
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
2424.

Pravilnik o zaposlitvenih centrih

Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 –
uradno prečiščeno besedilo in 87/11) minister za delo, družino
in socialne zadeve izdaja

PRAVILNIK
o zaposlitvenih centrih
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa kadrovske, organizacijske in tehnične pogoje za delovanje zaposlitvenega centra (v nadaljnjem
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besedilu: pridobitev statusa zaposlitvenega centra), način financiranja njegovega delovanja in način porabe sredstev iz
naslova državnih pomoči.
(2) Ta pravilnik ureja tudi postopek za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za pridobitev statusa zaposlitvenega centra ter
način izvajanja nadzora nad poslovanjem zaposlitvenega centra.
2. člen
(namen zaposlitvenega centra)
Zaposlitveni center je pravna oseba posebnega pomena,
ki zagotavlja zaščitena delovna mesta invalidom, ki zaradi
invalidnosti dosegajo od 30 do 70 % pričakovanih delovnih
rezultatov in jim je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
izdal odločbo, da so zaposljivi le na zaščitenih delovnih mestih.
3. člen
(vodenje delovnih procesov)
Invalidi, zaposleni na zaščitenih delovnih mestih, morajo
biti strokovno vodeni in opravljati delo po navodilih strokovnih
delavcev in sodelavcev, zaposlenih v zaposlitvenem centru, kar
velja tudi v primeru, ko delovni procesi potekajo izven prostorov
zaposlitvenega centra.
4. člen
(kadrovski, organizacijski in tehnični pogoji)
(1) Za pomoč invalidom, zaposlenim na zaščitenih delovnih mestih, zaposluje zaposlitveni center strokovne delavce
in sodelavce iz 9. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji
in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo in 87/11, v nadaljnjem besedilu: ZZRZI).
Število strokovnih delavcev in sodelavcev ne sme presegati
50 % zaposlenih invalidov na zaščitenih delovnih mestih.
(2) Zaposlitveni center mora zaposlovati najmanj enega
strokovnega delavca, če ima zaposlenih do vključno 14 invalidov.
(3) Zaposlitveni center, ki ima zaposlenih najmanj 15 invalidov, mora imeti poleg strokovnega delavca iz prejšnjega
odstavka zaposlenega vsaj še enega strokovnega sodelavca,
od vključno 25 zaposlenih invalidov najmanj dva strokovna
sodelavca, od vključno 35 zaposlenih invalidov tri, od vključno
45 zaposlenih invalidov štiri strokovne sodelavce in na vsakih nadaljnjih 10 zaposlenih invalidov še enega strokovnega
sodelavca, ki je usposobljen za vodenje delovnih procesov
zaposlenih invalidov glede na njihovo invalidnost.
(4) Zaposlitveni center mora ministrstvu, pristojnemu za
invalidsko varstvo, posredovati obrazce prijave v zavarovanje
za zaposlene strokovne delavce in strokovne sodelavce, na
zahtevo ministrstva, pristojnega za invalidsko varstvo, pa tudi
podatke o drugih zaposlenih delavcih zaposlitvenega centra.
(5) Zaposlitveni center mora razpolagati z ustreznimi poslovnimi prostori, ki morajo biti primerno opremljeni in dostopni
zaposlenim invalidom glede na vrsto njihove invalidnosti ter
imeti ustrezna delovna sredstva za delo.
5. člen
(vloga)
(1) Pravna oseba, ki želi delovati kot zaposlitveni center,
vloži vlogo na ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo.
(2) Vlogi mora pravna oseba priložiti:
– izpis iz registra,
– izjavo o nameravanem datumu začetka poslovanja,
– dokazila o strokovni usposobljenosti in referencah strokovnih delavcev, ki bodo zaposleni v zaposlitvenem centru,
– odločbe Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje,
iz katerih je razvidno, da so invalidi, ki se bodo zaposlili v zaposlitvenem centru, zaposljivi le na zaščitenih delovnih mestih,
– splošni akt, v katerem pravna oseba opredeli najmanj
5 zaščitenih delovnih mest za invalide ter število delovnih mest
za strokovne delavce oziroma sodelavce z opisom njihovih del
in nalog,
– osnutke pogodb o zaposlitvi in
– finančno ovrednoten poslovni načrt.
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6. člen
(odločba)
(1) Vlogo za pridobitev statusa zaposlitvenega centra
pregleda strokovna komisija iz 56. člena ZZRZI, ki lahko opravi pregled načrtovanega zaposlitvenega centra in razgovor z
vodstvom načrtovanega zaposlitvenega centra, o čemer vodi
zapisnik.
(2) Minister, pristojen za invalidsko varstvo, načrtovanemu
zaposlitvenemu centru po predložitvi in presoji dokumentov iz
prejšnjega člena izda odločbo o podelitvi statusa zaposlitvenega centra.
7. člen
(povečanje števila zaposlenih invalidov)
(1) V primeru, da namerava zaposlitveni center zaradi širitve dejavnosti povečati število zaposlenih invalidov na
zaščitenih delovnih mestih za več kot 10, mora ministrstvu,
pristojnemu za invalidsko varstvo, predložiti poslovni načrt, odločbe Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, iz katerih
je razvidno, da so invalidi, ki se bodo zaposlili v zaposlitvenem
centru, zaposljivi le na zaščitenih delovnih mestih in obrazce
prijave v zavarovanje.
(2) Zaposlitveni center mora ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, obvestiti o vključitvi oseb, napotenih s strani
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, na zaposlitveno
rehabilitacijo ali v programe aktivne politike zaposlovanja.
(3) Število zaposlenih oseb v zaposlitvenem centru, ki
niso invalidi, zaposleni na zaščitenih delovnih mestih, skupaj s
številom napotenih oseb iz prejšnjega odstavka, ne sme presegati števila invalidov, zaposlenih na zaščitenih delovnih mestih.
(4) V primeru iz drugega odstavka tega člena mora zaposlitveni center za delo z napotenimi osebami zagotoviti sredstva za zaposlitev dodatnih strokovnih delavcev ali sodelavcev,
število teh zaposlitev pa mora biti v enakem razmerju, kot to
velja za invalide, ki delajo na zaščitenih delovnih mestih.
(5) V zaposlitvenem centru ne smejo delati osebe preko
delodajalcev, vpisanih v register domačih ali tujih pravnih ali
fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti zagotavljanja delavcev
drugemu delodajalcu ali preko koncesionarjev, ki posredujejo
začasno ali občasno delo dijakom in študentom, če gre za
izpolnjevanje pogodbenih obveznosti iz naslova nadomestne
izpolnitve kvote.
8. člen
(financiranje)
(1) Ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, zaposlitveni center, ki zaposluje do vključno 10 invalidov na zaščitenih
delovnih mestih, financira v višini 3600 EUR mesečno.
(2) Za vsakega nadaljnjega zaposlenega invalida na zaščitenem delovnem mestu se financiranje zviša za 5 % mesečno.
9. člen
(državne pomoči)
Zaposlitveni centri lahko poleg finančnih sredstev iz prejšnjega člena prejmejo tudi druga javna sredstva. Pri tem morajo upoštevati določbe Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008
z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za
združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe
(UL L št. 214 z dne 9. 8. 2008, str. 3).
10. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izpolnjevanjem pogojev, da lahko pravna
oseba posluje kot zaposlitveni center ter nadzor nad uporabo
finančnih sredstev, ki predstavljajo državno pomoč zaradi zaposlenih invalidov, opravlja strokovna komisija iz 56. člena ZZRZI.
(2) Nadzor nad porabo sredstev, ki jih prejme zaposlitveni
center po pogodbi z ministrstvom, izvaja ministrstvo, pristojno
za invalidsko varstvo.
(3) Nadzor se opravi najmanj enkrat v obdobju 5 let.

Uradni list Republike Slovenije
11. člen
(odprava nepravilnosti)
Če strokovna komisija iz prvega odstavka prejšnjega člena pri nadzoru ugotovi nepravilnosti, o tem obvesti ministrstvo,
ki zaposlitvenemu centru naloži odpravo nepravilnosti v določenem roku ali v primeru težjih nepravilnosti takoj ravna skladno
s 60. členom ZZRZI.
12. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o zaposlitvenih centrih (Uradni list RS, št. 117/05).
13. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati 1. septembra 2012.
Št. 0072-10/2012/12
Ljubljana, dne 16. julija 2012
EVA 2012-2611-0039
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

2425.

Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov

Na podlagi 11. člena Zakona o višini povračil stroškov v
zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS,
št. 87/97, 9/98, 48/01 in 40/12 – ZUJF) minister za delo, družino
in socialne zadeve objavlja

KOLIČNIK RASTI CEN
prehrambnih izdelkov
Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov za obdobje januar–junij 2012, na podlagi katerega se določi regres za prehrano
med delom za obdobje julij–december 2012, je 1,041.
Znesek regresa za prehrano med delom za obdobje
julij–december 2012 je 4,07 euro na dan.
Št. 94000-15/2005/53 007-41/2012/1
Ljubljana, dne 9. julija 2012
EVA 2012-2611-0048
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

USTAVNO SODIŠČE
2426.
Številka:
Datum:

Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča

Up-572/12-14
5. 7. 2012

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi Sabine Dupljak, Maribor, ki jo zastopa Bojan Grubar,
odvetnik v Mariboru, na seji 5. julija 2012

Uradni list Republike Slovenije
o d l o č i l o:
Sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Kp 33286/2011 z
dne 25. 5. 2012 se razveljavi in zadeva se vrne Višjemu sodišču v Mariboru v novo odločanje.

Obrazložitev
A.
1. Pritožnica izpodbija pravnomočen sklep, s katerim je
sodišče na podlagi evropskega naloga za prijetje in predajo
ter določb Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami EU (Uradni list RS, št. 102/07 – v nadaljevanju
ZSKZDČEU) dovolilo njeno predajo Italijanski republiki zaradi
izvršitve zaporne kazni 5 let, 10 mesecev in 12 dni. Okrožno sodišče v Mariboru je z izpodbijanim sklepom št. I Ks 33286/2011
z dne 17. 5. 2012 dovolilo pritožničino predajo, Višje sodišče
pa je s sklepom št. I Kp 33286/2011 z dne 25. 5. 2012 takšno
odločitev potrdilo.
2. Pritožnica zatrjuje kršitev 22., 34., 47., 53. in 56. člena
Ustave, 9. in 10. člena v povezavi s 3. členom Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah (Uradni list SFRJ, št. 15/90,
Akt o notifikaciji nasledstva glede konvencij Organizacije združenih narodov in konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji
za atomsko energijo, Uradni list RS, št. 35/92, MP, št. 9/92
– KOP), 8. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in
temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v
nadaljevanju EKČP) ter 7. člena Listine EU o temeljnih pravicah
(UL C 83, 30. 3. 2010, str. 389–403). Navaja, da bi ji s predajo
Italijanski republiki onemogočili izvajanje stikov z njeno mladoletno hčerko do te mere, da stiki ne bi bili samo oteženi, temveč
popolnoma pretrgani, kar naj bi pomenilo očitno kršitev pravice
do družinskega življenja iz drugega odstavka 8. člena EKČP ter
53. in 56. člena Ustave. Poleg tega naj bi v postopku odločanja
o predaji podala zahtevo, da bi kazen prestajala v Republiki
Sloveniji, saj da je slovenska državljanka s stalnim prebivališčem v Mariboru, prijavljena na Zavodu za zaposlovanje in
prejemnica denarne socialne pomoči, s čimer bi ji omogočili
tudi vzdrževanje stikov s hčerko. Pritožnica zatrjuje, da je Višje
sodišče napačno štelo, da je bila takšna zahteva preklicana in
da naj zato prvi stopnji o tem sploh ne bi bilo potrebno odločati.
3. Ustavno sodišče je s sklepom senata št. Up-572/12
z dne 15. 6. 2012 ustavno pritožbo sprejelo v obravnavo in
odločilo, da se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži
izvršitev izpodbijanih sklepov. V skladu s prvim odstavkom
56. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07
– uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) je Ustavno sodišče o sprejemu ustavne pritožbe obvestilo Višje sodišče
v Mariboru in Okrožno sodišče v Mariboru.
4. V postopku odločanja o ustavni pritožbi je Ustavno
sodišče vpogledalo v spis Okrožnega sodišča v Mariboru št. III
Kpd 33286/2011.
B.
5. Pritožnica trdi, da ji je bila z izpodbijanima sklepoma
kršena pravica do družinskega življenja, varovana z 8. členom
EKČP, ker je zaradi stikov z mladoletnim otrokom zahtevala
prestajanje kazni zapora v Republiki Sloveniji, sodišči pa naj
bi napačno šteli, da je svojo zahtevo preklicala s tem, ko je
preklicala svoj prejšnji zagovor. Pritožbeno sodišče je na tej
podlagi štelo za neupoštevno zatrjevanje pritožnice v smeri navedene zahteve. Za odločitev o tem, ali pomeni pravnomočna
odločitev sodišč o predaji pritožnice Italijanski republiki zaradi
prestajanja kazni zapora, nesorazmerno omejevanje pravice do
družinskega življenja, varovane tako z 8. členom EKČP kot tudi
s 53., 54. in 56. členom Ustave,1 je zato najprej treba presoditi,
ali stališče Višjega sodišča, da je pritožnica s tem, ko je prekli1 Tako odločba Ustavnega sodišča št. Up-690/10 z dne 10. 5.
2012 (Uradni list RS, št. 42/12).
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cala svoj zagovor, preklicala tudi svojo zahtevo za prestajanje
kazni zapora v Republiki Sloveniji, krši njeno pravico do izjave
iz 22. člena Ustave.
6. Ustava v 22. členu vsakomur zagotavlja enako varstvo
njegovih pravic v postopku pred sodiščem in drugimi državnimi
organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, ki
odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih.
Bistvena vsebina pravice iz 22. člena Ustave je v tem, da posamezniku zagotavlja možnost, da se udeležuje postopka, v
katerem se odloča o njegovi pravici, ter možnost, da se izjavi o
dejstvih in okoliščinah, ki so pomembni za odločitev o njegovi
pravici.2 Pravica do izjave še posebej pridobi na ustavnopravni
teži, kadar je od nje odvisno spoštovanje človekove pravice, v
tem primeru pravice do družinskega življenja.
7. Italijanski organi pregona so izdali evropski nalog za
prijetje in predajo pritožnice zaradi izvršitve zaporne kazni. V postopku odločanja o predaji na podlagi določb ZSKZDČEU je bila
pritožnica zaslišana trikrat; na prvem naroku 14. 2. 2012 je najprej podala svoj zagovor, izvedel pa se je tudi narok za odločanje
o predaji. V okviru slednjega je pritožnica izjavila, da se ne strinja
s predajo, zagovornik pa je najprej ugovarjal zastaranje izvršitve
kazni, podrejeno je predlagal, naj se iz Italijanske republike pridobijo zagotovila, da bo pritožnici omogočena obnova postopka,
ker naj bi bila sojena v nenavzočnosti, za primer, če pritožnica
v postopku obnove ne bi bila uspešna, pa izjavlja, da želi kazen
prestajati v Republiki Sloveniji, zaradi česar obstoji zadržek za
zavrnitev predaje v skladu s 3. točko 10. člena ZSKZDČEU. Na
drugi narok 19. 4. 2012 je pritožnica prišla z novim zagovornikom, svoj zagovor z dne 14. 2. 2012 pa je v celoti preklicala. Na
zadnjem naroku 15. 5. 2012 je pritožnica ponovno izjavila, da ne
soglaša z izročitvijo Italijanski republiki.
8. Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom z dne 17. 5.
2012 dovolilo predajo pritožnice, ki je v pritožbi zoper sklep
nato zatrjevala, da je sodišče povsem spregledalo njeno izjavo,
da želi prestajati kazen v Republiki Sloveniji, in da sklep nima
nobenih razlogov o navedenem. Višje sodišče je odločitev sodišča prve stopnje potrdilo, pri čemer je glede te izjave pritožnice
zapisalo, da je pritožnica svojo izjavo na naroku 14. 2. 2012
najprej podala pogojno, na naroku 19. 4. 2012 pa je nato svoj
zagovor v celoti preklicala in s tem tudi navedeno izjavo. Zato
sodišče prve stopnje ni bilo dolžno presojati »pogrešanega« in
tudi ne navajati dejstev o tem.
9. Iz spisa Okrožnega sodišča v Mariboru izhaja, da je zapisnik o zaslišanju pritožnice z dne 14. 2. 2012 razdeljen na dva
dela. V prvem delu zapisnika je pritožnica podala svoj zagovor,
na koncu pa so ga podpisali vsi navzoči. Po podpisu prvega dela
zapisnika je sodišče začelo narok za odločitev o predaji zahtevane osebe, v okviru katerega so se obravnavala vprašanja,
povezana s pogoji za predajo pritožnice Italijanski republiki, na
koncu pa so se ponovno podpisali vsi, ki so bili na naroku navzoči. Zagovornik pritožnice je izjavo, da želi pritožnica v primeru
neuspeha z obnovo postopka kazen prestajati v Republiki Sloveniji, podal v okviru naroka za odločitev o predaji z namenom, da
bi pritožnica na ta način zavarovala svojo pravico do družinskega
življenja oziroma da bi lahko ohranila stike s svojo mladoletno
hčerko. Navedena izjava je jasno ločena od zagovora pritožnice
in tako ne drži, da je pritožnica s preklicem zagovora 19. 4. 2012
preklicala tudi svojo izjavo, da želi kazen prestajati v Republiki
Sloveniji. S tem, ko Višje sodišče takšne izjave sploh ni upoštevalo, ker je napačno štelo, da jo je pritožnica preklicala skupaj z
zagovorom, je pritožnico prikrajšalo za njeno pravico do izjave iz
22. člena Ustave. Ker je sodišče napačno presodilo, da takšna
izjava ne obstaja več, se do dopustnosti posega v pravico do
stikov z mladoletnim otrokom pritožnice, varovano tako z Ustavo
kot z EKČP, sploh ni opredelilo.
10. Glede na ugotovljeno kršitev je Ustavno sodišče izpodbijani sklep Višjega sodišča razveljavilo in zadevo vrnilo
v novo odločanje Višjemu sodišču v Mariboru. To bo moralo
presoditi vse razloge, ki jih pritožnica uveljavlja zoper odloči2 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. Up-741/06 z dne
18. 6. 2009 (Uradni list RS, št. 57/2009).
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tev, da se dovoli njena predaja Italijanski republiki, vključno z
njeno zahtevo po prestajanju kazni v Republiki Sloveniji zaradi
spoštovanja pravice do družinskega življenja. Ker je Ustavno
sodišče ustavni pritožbi ugodilo že iz navedenih razlogov, drugih zatrjevanih kršitev ni presojalo.
C.
11. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 59. člena ZUstS in prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS,
št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: podpredsednik mag. Miroslav Mozetič ter sodnice in sodnika dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, dr. Etelka Korpič - Horvat, Jasna Pogačar,
dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo soglasno.
mag. Miroslav Mozetič l.r.
Podpredsednik

2427.

Sklep o zavrženju ustavne pritožbe
in o kaznovanju pritožnika

Številka: Up-448/12-11
Datum: 21. 6. 2012

SKLEP
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Hinko Belej, Šmarje pri Jelšah, ki ga zastopa
Ludvik Poljanec, Slovenska Bistrica, na seji 21. junija 2012

s k l e n i l o:
1. Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v
Šmarju pri Jelšah št. ZSV 197/2009 z dne 29. 11. 2011 se
zavrže.
2. Hinko Belej se kaznuje s 500 (petsto) euri denarne
kazni. Kazen mora v 30 dneh od prejema tega sklepa plačati
na račun javnofinančnih prihodkov »Druge globe in denarne
kazni«, št. SI56 0110 0100 0518 755, referenca SI11 131107120036-04482012.

Obrazložitev
A.
1. Z izpodbijano sodbo je sodišče zavrnilo pritožnikovo
zahtevo za sodno varstvo, vloženo zoper plačilni nalog prekrškovnega organa, s katerim je bil pritožnik kot storilec spoznan za odgovornega storitve prekrškov po petem odstavku
30. člena in tretjem odstavku 237. člena Zakona o varnosti
cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 58/09 in 36/10 – ZVCP-1) in po drugem odstavku
7. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS,
št. 70/06 – ZJRM-1).
2. Pritožnik v vlogi, poimenovani ugovor, ki je v bistvenem enaka drugim vlogam, vloženim v zadevah prekrškov,
izpodbijani sodbi očita številne kršitve Ustave, Konvencije o
varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list
RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP) in zakonodaje. Hkrati meni, da zatrjevane kršitve zahtevajo odločanje
Ustavnega sodišča po tretjem odstavku 55.a člena Zakona o
Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS).
B. – I.
O ustavni pritožbi
3. Pritožnik vlaga ustavno pritožbo v zadevi prekrška. Po
četrti alineji drugega odstavka 55.a člena ZUstS v zvezi s prvim
odstavkom tega člena ustavna pritožba zoper posamične akte,
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izdane v zadevah prekrškov, ni dovoljena. Na podlagi tretjega
odstavka tega člena ZUstS lahko Ustavno sodišče samo izjemoma in v posebej utemeljenih primerih odloča o taki ustavni
pritožbi, če gre za odločitev o pomembnem ustavnopravnem
vprašanju, ki presega pomen konkretne zadeve. Pritožnik predlaga, naj Ustavno sodišče odloča na podlagi tretjega odstavka
55.a člena ZUstS. Zato je treba najprej preizkusiti, ali so izpolnjeni pogoji za izjemno obravnavo te ustavne pritožbe.
4. Pritožnikovi očitki so v bistvenem, z izjemo očitka, da
ga je policist fizično napadel v prostorih za pridržanje na Policijski postaji Šmarje, enaki očitkom, do katerih se je Ustavno
sodišče opredelilo že v sklepu št. Up-175/12 z dne 8. 3. 2012
(Uradni list RS, št. 22/12). V njem je med drugim ocenilo, da z
zatrjevanji, ki ostajajo na ravni splošnosti, z brezpredmetnimi
trditvami, ki nimajo nobene zveze z izpodbijanimi posamičnimi
akti, z žaljivimi trditvami, ki so dodane, pritožnik ostaja na ravni očitne neutemeljenosti zatrjevanih kršitev. Stopnje njihove
kvalificiranosti, ki bi šele bila podlaga za presojo Ustavnega
sodišča, ali gre za izjemen in posebej utemeljen primer iz
tretjega odstavka 55.a člena ZUstS, ki bi zahteval odločanje
najvišjega sodišča v državi za varstvo človekovih pravic zaradi
odločitve o pomembnem ustavnopravnem vprašanju, ki presega pomen konkretne zadeve, tako še zdaleč ne dosegajo (glej
točko 13 obrazložitve sklepa št. Up-175/12). Tudi v obravnavani
zadevi gre, vključno z navedbo, da je policist pritožnika fizično
napadel v prostorih za pridržanje na Policijski postaji Šmarje, za tako posplošene in neobrazložene očitke, da sodišču
ne omogočajo presoje o obstoju kršitev človekovih pravic. Iz
enakih razlogov, zaradi katerih je Ustavno sodišče ocenilo, da
pritožnik v zadevi št. Up-175/12 ni mogel uspeti, tudi predmetna ustavna pritožba ne more biti uspešna. Zato jo je Ustavno
sodišče zavrglo (1. točka izreka).
B. – II.
O zlorabi pravice do vložitve ustavne pritožbe
5. Po prvem odstavku 50. člena ZUstS se ustavna pritožba lahko vloži zaradi kršitve človekove pravice ali temeljne svoboščine zoper posamični akt, s katerim je državni organ, organ
lokalne skupnosti ali nosilec javnih pooblastil odločil o pravici,
obveznosti ali pravni koristi posameznika ali pravne osebe,
pod pogoji, ki jih določa ta zakon. Vendar lahko v položaju,
kot je ta, Ustavno sodišče odloča samo izjemoma in v posebej
utemeljenih primerih (tretji odstavek 55.a člena ZUstS). Kadar
Ustavno sodišče oceni, da pritožnik oziroma njegov pooblaščenec v postopku pred Ustavnim sodiščem zlorabljata pravice, ki
jih imata po ZUstS – ena od njih je tudi pravica vložiti ustavno
pritožbo –, ju lahko to sodišče kaznuje z denarno kaznijo (prvi
odstavek 34.a člena ZUstS).1
6. Zloraba pravice do vložitve ustavne pritožbe je med
drugim podana tedaj, ko je ustavna pritožba očitno nedovoljena in neutemeljena, vsak razumen posameznik pa šteje njeno
vložitev kot brez vseh možnosti za uspeh.2 In prav za tak primer
gre v obravnavani zadevi.
7. Pritožnik je bil že z dopisom št. R-I-100/12 z dne 28. 3.
2012 opozorjen na to, da njegova vloga, med drugim tudi
glede na ustaljeno presojo Ustavnega sodišča, nima možnosti
za uspeh. Pri tem se je Ustavno sodišče sklicevalo na sklep
št. Up-175/12, ki ga je navedenemu dopisu tudi priložilo.3 Poleg
1 Prvi odstavek 34.a člena ZUstS se glasi: »Ustavno sodišče
lahko udeleženca v postopku ali njegovega pooblaščenca kaznuje
z denarno kaznijo od 100 do 2.000 eurov, če zlorablja pravice, ki
jih ima po tem zakonu.«
2 Enako stališče je sprejelo nemško Zvezno ustavno sodišče.
Prim. sklepe nemškega Zveznega ustavnega sodišča št. BVerfG,
2 BvR 1466/00 z dne 12. 9. 2000, št. BVerfG, 2 BvR 1354/10, z
dne 11. 8. 2010, št. BVerfG, 2 BvR 1465/10 z dne 12. 8. 2010,
št. BVerfG, 2 BvR 565/10 z dne 24. 10. 2011 in št. BVerfG, 2 BvR
1873/11 z dne 25. 1. 2012.
3 Sklep št. Up-175/12 je bil takrat tudi že objavljen v Uradnem
listu RS, št. 22/12, na kar je bil pritožnik v dopisu št. R-I-100/12 z
dne 28. 3. 2012 tudi opozorjen.
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tega je bil pritožnik v navedenem dopisu izrecno opozorjen tudi
na to, da bi Ustavno sodišče vztrajanje pri odločitvi lahko štelo
oziroma obravnavalo kot zlorabo pravice do vložitve ustavne
pritožbe, in na posledično možnost kaznovanja v skladu s prvim
odstavkom 34.a člena ZUstS. Na takšno možnost je Ustavno
sodišče opozorilo tudi že v sklepu št. Up-175/12.
8. Pritožnik je na navedeni dopis Ustavnega sodišča odgovoril z vlogo, ki jo je Ustavno sodišče prejelo 24. 4. 2012. V
tej vlogi izraža zahtevo, naj Ustavno sodišče to vlogo in vlogo,
vpisano v št. R-I-100/12, obravnava kot ustavno pritožbo. Pritožnik pojasnjuje, da je prava nevešča oseba in da prilaga pooblastilo, s katerim Ludvika Poljanca pooblašča za zastopanje
v postopku z ustavno pritožbo. Navaja, da ne more razumeti,
da Ustavno sodišče njegovo vlogo že vnaprej določa kot neuspešno pritožbo. Pritožnik meni, da EKČP in Ustava ne dovoljujeta omejevanja pravic, saj zagotavljata pošteno sojenje.
Izraža tudi nerazumevanje glede tega, da mu sodišče, ki mora
skrbeti za človekove pravice, grozi s kaznijo v višini od 100 do
2.000 eurov v primeru, da bi vložil pritožbo. Takšno opozorilo
naj bi bilo v nasprotju z Ustavo in z EKČP.
9. Ustavno pritožbo, vloženo v zadevi prekrška, Ustavno
sodišče zavrže, če niso izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka
55.a člena ZUstS. Kot je bilo že povedano v 4. točki obrazložitve tega sklepa, je bil pritožnik že vnaprej seznanjen s tem,
da z očitki tudi v tej ustavni pritožbi, ki so v bistvenem enaki
očitkom, za katere je Ustavno sodišče že ocenilo, da ne dosegajo stopnje, ki bi glede na zahtevo iz tretjega odstavka 55.a
člena ZUstS zahtevala odločanje najvišjega sodišča v državi za
varstvo človekovih pravic, ne more biti uspešen. Glede na to
pritožnik v obravnavani zadevi ni mogel utemeljeno in razumno
pričakovati, da bo s tako očitno neutemeljenimi, ponekod provokativnimi navedbami, ki so med drugim tudi že žaljive, uspel.
V takem položaju gre v bistvu lahko le za to, da pritožnik izkorišča Ustavno sodišče zgolj kot nadaljnjo stopnjo za odločanje,
ne da bi v vlogi izpostavil pomembna ustavnopravna vprašanja,
ki presegajo pomen konkretne zadeve (tretji odstavek 55.a
člena ZUstS).4 Ker pritožnik kljub temu, da je bil seznanjen, da
s tako očitno neutemeljeno vlogo ne bo uspel, ustavne pritožbe
ni umaknil in je pri svoji zahtevi za njeno presojo vztrajal, je
zato po oceni Ustavnega sodišča zlorabil pravico do vložitve
ustavne pritožbe. Dejanja, ki pomenijo zlorabo, so protipravna
in zato ne morejo uživati sodnega varstva.5 Zato se v takšnem
položaju pritožnik na utemeljevanje zahteve po poštenem sojenju ne more utemeljeno sklicevati na to, da EKČP in Ustava
ne dovoljujeta omejevanja pravic.
10. Z očitno nedovoljenimi in neutemeljenimi vlogami
se ovira izpolnjevanje temeljnih nalog Ustavnega sodišča kot
najvišjega organa sodne oblasti za varstvo ustavnosti in zakonitosti ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Naloga
Ustavnega sodišča je, da odloča o pomembnih ustavnopravnih
vprašanjih, torej o vprašanjih, ki so pomembna za življenje
posameznika v družbi in za državo. Ukvarjanje s takšnimi
vlogami, kot je pritožnikova, Ustavno sodišče pri svojem delu
samo ovira, saj se pri tem upočasnjuje proces uveljavljanja
človekovih pravic in temeljnih svoboščin posameznika v tistih
primerih, v katerih je to potrebno. Ustavno sodišče takšnega
ravnanja ni dolžno dopuščati, zato je glede na navedeno sklenilo, da zaradi zlorabe pravice do vložitve ustavne pritožbe
pritožnika tudi kaznuje. Višina izrečene kazni je sorazmerna s
težo zlorabe in z njenimi posledicami za učinkovito izvrševanje
nalog Ustavnega sodišča. Ustavno sodišče je pritožniku zato
4 Podobno stališče je sprejelo tudi nemško Zvezno ustavno
sodišče. Prim. sklep nemškega Zveznega ustavnega sodišča BVerfG, 2 BvR 1466/00 z dne 12. 9. 2000 in sklep 1. oddelka prvega
senata BVerfG, 1 BvR 1559/99 z dne 1. 12. 1999.
5 Prim. M. Pavčnik, Teorija prava, Zbirka Pravna obzorja, GV
založba, Ljubljana, 2011, str. 168–173.
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odmerilo kazen v višini 500 eurov, ki jo glede na vse okoliščine
primera šteje za primerno (2. točka izreka).
C.
11. Ustavno sodišče je ta sklep sprejelo na podlagi
prvega odstavka 34.a člena in tretje alineje prvega odstavka 55.b člena v zvezi s četrto alinejo drugega odstavka
55.a člena ZUstS ter prve 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 sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa,
mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič - Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat in Jan
Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
dr. Ernest Petrič l.r.
Predsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
2428.

Sistemska obratovalna navodila
za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto
za geografsko območje Občine Postojna –
plansko območje urejanja P7/C11 in P7/C13

Na podlagi četrtega odstavka 40. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US) EKOEN DVA d.o.o. kot
izvajalec gospodarske javne službe daljinskega ogrevanja na
območju Občine Postojna, po pridobitvi soglasja sveta Javne
agencije Republike Slovenije za energijo št. 33-22/2011-10/336
z dne 28. 11. 2011, izdaja

SISTEMSKA OBRATOVALNA
NAVODILA
za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto
za geografsko območje Občine Postojna –
plansko območje urejanja P7/C11 in P7/C13
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta akt ureja obratovanje in način vodenja distribucijskega omrežja za oskrbo s toploto (v nadaljnjem besedilu:
distribucijsko omrežje), ki je v upravljanju družbe EKOEN DVA
d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: distributer toplote) za geografsko
območje Občine Postojna – plansko območje urejanja P7/C11
in P7/C13 (glede na plan iz leta 2005).
(2) Ta akt se uporablja za distributerja toplote, odjemalce toplote in uporabnike, ki so oskrbovani po distribucijskem
omrežju.
(3) Ta akt se uporablja tudi za tiste pravne ali fizične
osebe, ki načrtujejo, projektirajo, gradijo ter izvajajo vzdrževalna dela na distribucijskem omrežju ali na drugih soodvisnih
objektih.
(4) Ta akt določa predvsem:
– tehnične in druge pogoje za varno obratovanje distribucijskega omrežja z namenom zanesljive in kvalitetne oskrbe
s toploto;
– način zagotavljanja sistemskih storitev;
– postopke za obratovanje distribucijskega omrežja v
kriznih stanjih;
– tehnične in druge pogoje za priključitev na distribucijsko
omrežje;
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– tehnične pogoje za medsebojno priključitev in delovanje
distribucijskih omrežij različnih distributerjev toplote.
(5) Ta akt se uporablja za distribucijska omrežja za geografsko območje, navedena v prvem odstavku tega člena, za
katero je bila distributerju toplote podeljena koncesija.
2. člen
Distributer toplote je odgovoren za:
– distribucijo toplotne energije;
– obratovanje, vzdrževanje in razvoj distribucijskega
omrežja;
– zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti distribucijskega
omrežja, da omogoča razumne zahteve za priključitev in dostop do omrežja;
– zanesljivost oskrbe s toploto s tem, da zagotavlja ustrezno zmogljivost in zanesljivost obratovanja distribucijskega
omrežja;
– nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov in odjemalcev toplote distribucijskega omrežja;
– zagotavljanje potrebnih podatkov drugim distributerjem
toplote, z omrežji katerih je distribucijsko omrežje, ki ga upravlja, povezano;
– zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom in odjemalcem toplote, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do
distribucijskega omrežja;
– napoved porabe toplote z uporabo metode celovitega
načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov pri porabnikih.
3. člen
(1) Distributer toplote mora varovati zaupnost podatkov in
informacij, ki jih pridobi od uporabnikov in odjemalcev toplote,
razen če predpisi zahtevajo, da se podatki objavijo ali posredujejo državnim ali drugim organom.
(2) Distributer toplote ne sme zlorabiti podatkov in informacij o tretjih osebah pri zagotavljanju dostopa do distribucijskega omrežja.
(3) Pridobljene osebne podatke uporabnikov in odjemalcev toplote mora distributer toplote skladno s predpisi, ki urejajo
varstvo osebnih podatkov uporabljati zakonito in pošteno. Zaradi varstva osebnih podatkov mora distributer toplote organizirati organizacijske, tehnične in logistično-tehnične postopke
in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje
naključno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov,
njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava
teh podatkov.
(4) Osebne podatke distributer toplote shranjuje, dokler je
to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali
ali nadalje obdelovali.
4. člen
V tem aktu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v Energetskem zakonu in podzakonskih predpisih, poleg njih pa imajo
uporabljeni pojmi naslednji pomen:
– daljinsko ogrevanje: je izbirna lokalna gospodarska javna
služba, ki obsega distribucijo in
dobavo toplote ali hladu iz omrežij
za distribucijo, ki se uporablja za
ogrevanje in hlajenje prostorov ter za
pripravo sanitarne vode;
– distribucija toplotne je prenos tople vode, vroče vode,
energije:
pare ali hladu po distribucijskem
omrežju;
– distribucijsko
je omrežje za prenos tople vode,
omrežje:
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;
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– dostop:

– merilna naprava: je

– odjemalec toplote:

– odjemno mesto:

– prevzemno mesto:

– priključitev:
– priključni vod:

– toplotna postaja:

– uporabnik:

– varnostni pas
distribucijskega
omrežja:

pomeni uporabo distribucijskega
omrežja za odjem ali oddajo
dogovorjene količine toplote v
dogovorjenem časovnem obdobju;
– merilnik toplotne energije na
odjemnem mestu, 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;
je vsaka fizična ali pravna oseba,
kateri distributer toplote na podlagi
pisne pogodbe dobavlja toplo
vodo, vročo vodo, paro ali hlad po
distribucijskem omrežju. Odjemalec
toplote je lahko tudi skupina fizičnih
ali pravnih oseb, ki so priključene na
skupno 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;
je točka na distribucijskem omrežju,
v kateri distributer toplote na podlagi
pogodbe z uporabnikom prevzame
v distribucijo dogovorjene količine
toplotne energije;
pomeni izvedbo fizične povezave
priključnega voda distribucijskega
omrežja na distribucijsko omrežje;
je vod, ki z energijo oskrbuje
posamezno stavbo in poteka od
priključnega odcepa na glavnem
vodu do toplotne postaje;
je vezni člen med toplotnim omrežjem
(vključno s priključnim vodom)
in internimi toplotnimi napravami
odjemalca toplote. Sestavljena je iz
priključne in hišne postaje in s svojim
delovanjem uravnava dobavo toplote
v interne toplotne naprave;
je pravna ali fizična oseba, ki iz
distribucijskega omrežja odjema
ali oddaja toploto v distribucijsko
omrežje;
je območje širine 1,0 metra na vsako
stran zunanjega gabarita elementov
distribucijskega omrežja.

II. TEHNIČNI IN DRUGI POGOJI ZA VARNO
OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA
Z NAMENOM ZANESLJIVE IN KVALITETNE OSKRBE
S TOPLOTO
1. Distribucijsko omrežje
5. člen
(1) Distribucijsko omrežje predstavlja sistem povezanih
naprav, ki so namenjene distribuciji toplotne energije od pre-
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vzemnega mesta do priključnega voda oziroma do odjemnega
mesta.
(2) Z ustreznim načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem
distribucijskega omrežja, toplotnih postaj ter druge opreme, s
skrbnim upravljanjem in izvajanjem nadzora nad distribucijskim
omrežjem ter nadziranjem vseh posegov v varnostnem pasu
distribucijskega omrežja (v nadaljnjem besedilu: varnostni pas),
je distributer toplote dolžan zagotavljati varno in zanesljivo
obratovanje distribucijskega omrežja.
2. Razvoj distribucijskega omrežja
6. člen
Distributer toplote izdela predloge za nadaljnji razvoj distribucijskega omrežja, skladno z odlokom samoupravne lokalne
skupnosti o načinu izvajanja gospodarske javne službe daljinskega ogrevanja ter na podlagi analize izvajanja distribucije
toplotne energije, značilnosti temperaturnih, pretočnih in tlačnih
obratovalnih parametrov, dejanske zasedenosti distribucijskega
omrežja, zanesljivosti obratovanja, izdanih soglasij za priključitev, anket ter drugih relevantnih podatkov.
3. Pogoji za graditev, obratovanje in vzdrževanje
distribucijskega omrežja
7. člen
(1) Pri načrtovanju, graditvi, preskušanju, obratovanju,
začetku in prenehanju obratovanja, vzdrževanju, obnavljanju
ter drugih delih na distribucijskem omrežju, se zaradi poenotenja opreme, dimenzij cevi ter zapornih elementov, materialov,
načinov izvedbe, geodetskih posnetkov in drugih elementov
distribucijskega omrežja uporabljajo tudi tehnične zahteve distributerja toplote.
(2) Tehnične zahteve distributerja toplote so javne.
4. Nadzor in varovanje distribucijskega omrežja
8. člen
(1) Distributer toplote zagotavlja nadzor nad delovanjem
in vodenjem distribucijskega omrežja.
(2) Nadzor nad delovanjem in vodenjem distribucijskega
omrežja se izvaja s pomočjo procesne, merilne, registracijske,
telemetrijske in programske opreme. Oprema omogoča:
– distribucijo toplotne energije in vodenje distribucijskega
omrežja;
– simuliranje in napovedovanje pretočno-tlačnih razmer v
distribucijskem omrežju;
– ugotavljanje in javljanje kriznih stanj in neuravnoteženih
obratovalnih razmer;
– nadzor nad delovanjem ključnih objektov na distribucijskem omrežju (kot na primer toplotnih postaj), ter drugih
objektov;
– nadzor nad prevzemom in predajo toplote uporabnikom;
– nadzor nad delovanjem in vodenjem distribucijskega
omrežja, napovedovanje odjema toplote in določanje prevzetih
količin toplote.
9. člen
(1) Distributer toplote ima zaradi zagotovitve zanesljivega
delovanja distribucijskega omrežja pravico in dolžnost predlagati potrebne spremembe na distribucijskem omrežju ter
podati minimalne tehnične zahteve, katere mora distribucijsko
omrežje zagotavljati.
(2) Predvidene potrebne spremembe distribucijskega
omrežja distributer toplote poda lastniku omrežja vsake tri leta
v obliki razvojnega načrta za obdobje desetih let.
(3) Po končani izgradnji oziroma spremembi distribucijskega omrežja, morajo nastale spremembe distribucijskega
omrežja biti geodetsko posnete in vnesene v kataster energetskih in komunalnih vodov, skladno z veljavnimi predpisi.
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10. člen
(1) Za zagotovitev varnosti vodov distribucijskega omrežja, naprav in objektov na distribucijskem omrežju, objektov,
naprav in premoženja ter življenja in zdravja ljudi in živali
v območju distribucijskega omrežja izdaja distributer toplote
soglasja k nameravanim posegom tretjih oseb v varnostni pas.
(2) Na podlagi zahteve za izdajo soglasja za nameravane
posege v območje varnostnih pasov in predložene projektne
dokumentacije distributer toplote, upoštevajoč določbe tehničnih predpisov, odloči o zahtevi za izdajo soglasja.
11. člen
Na podlagi izdanega soglasja iz prejšnjega člena se poseg v varnostnem pasu izvede skladno s predpisi o graditvi
objektov in s tehničnimi zahtevami distributerja toplote.
12. člen
V varnostnem pasu distribucijskega omrežja ima distributer toplote pravico nadzorovati dejavnosti in posege, ki se izvajajo, kakor tudi pravico dostopa do distribucijskega omrežja.
5. Služba stalne pripravljenosti
13. člen
Distributer toplote mora organizirati službo stalne pripravljenosti, ki izvaja 24-urni nadzor nad delovanjem distribucijskega omrežja.
6. Izvajanje aktivnosti na distribucijskem omrežju
14. člen
(1) Za zagotovitev varnega in zanesljivega obratovanja
distribucijskega omrežja je distributer toplote dolžan izvajati
naslednje aktivnosti:
– vzdrževanje distribucijskega omrežja;
– redna, izredna (intervencijska) in nepredvidena popravila, obnavljanje in rekonstrukcije distribucijskega omrežja;
– zaščito distribucijskega omrežja pred mehanskimi, električnimi in kemičnimi vplivi;
– sistemsko kontrolo distribucijskega omrežja;
– nadzor nad trasami in nad aktivnostmi tretjih oseb v
varnostnem pasu;
– servisiranje naprav in opreme.
(2) Vsa dela na distribucijskem omrežju se morajo izvajati
skladno z internimi operativnimi tehnološkimi navodili distributerja toplote. Izvedbo del lahko distributer toplote prepusti tudi
ustrezno usposobljenemu izvajalcu.
7. Splošni ukrepi za varno obratovanje omrežja
15. člen
Distribucijsko omrežje je iz predizoliranih cevi (Isoplus).
Položeno je v peščeni posteljici, dve cevi paralelno, v globini
približno 80 do 120 cm. Poleg voda distribucijskega omrežja
poteka kabel za daljinski nadzor mreže, nad vodom distribucijskega omrežja je v vertikalni oddaljenosti minimalno 10 cm
nad cevjo opozorilni trak.
16. člen
(1) Distributer toplote vodi upravljavski kataster distribucijskega omrežja. V upravljavski kataster distribucijskega omrežja
mora distributer toplote po končani gradnji vnesti vse podatke
o že zgrajenih omrežjih in objektih distribucijske infrastrukture.
(2) Pred začetkom projektiranja ali poseganja v prostor,
v katerem poteka distribucijsko omrežje, je dolžan projektant,
izvajalec del ali investitor novogradnje pri distributerju toplote
pridobiti potrebne podatke o poteku vodov distribucijskega
omrežja iz upravljavskega katastra distribucijskega omrežja.
Če projektant, izvajalec del ali investitor novogradnje ne pridobi
navedenih podatkov za območje novogradnje, odškodninsko
odgovarja za škodo, ki bi nastala distributerju toplote zaradi
posega v prostor.
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8. Ukrepi v primeru izrednih del ali ogroženosti
distribucijskega omrežja
17. člen
(1) Distributer toplote mora takoj, oziroma v najkrajšem
možnem času popraviti in odpraviti vse poškodbe in okvare,
do katerih pride na distribucijskem omrežju.
(2) Dežurni delavec iz službe stalne pripravljenosti izvede
vse potrebne aktivnosti za preprečevanje materialne škode
in poškodb ljudi. Če gre za večje okvare na distribucijskem
omrežju, motnje v delovanju, poškodbe ali nenadne dogodke,
ki lahko vplivajo na delovanje distribucijskega omrežja ali njegovega dela in jih dežurni delavec ne more odpraviti sam, mora
informacije o tem nemudoma posredovati vodji službe stalne
pripravljenosti.
(3) Distributer toplote mora imeti v stalni pripravljenosti na
domu organizirano operativno osebje, ki je sposobno izvesti
nujne posege za odpravo oziroma omilitev poškodb oziroma
motenj na distribucijskem omrežju in organizacijo potrebnih
popravil za vzpostavitev uravnoteženega delovanja v najkrajšem možnem času.
(4) Služba stalne pripravljenosti mora o izrednih dogodkih
poročati zakonitemu zastopniku distributerja toplote.
9. Povzetek tehnoloških postopkov
18. člen
Tehnološki postopki za zanesljivo in varno obratovanje
distribucijskega omrežja predpisujejo oziroma zajemajo:
– tehnične zahteve za izgradnjo distribucijskega omrežja;
– izgradnjo in vzdrževanje distribucijskega omrežja (načini spajanja vodov, tlačne preizkušnje in drugo);
– zagon distribucijskega omrežja (polnjenje, praznjenje
in drugo);
– tehnična navodila proizvajalcev opreme distribucijskega
omrežja.
10. Časovni razpored sistemske kontrole
distribucijskega omrežja
19. člen
(1) Distributer toplote izvaja nadzor nad stanjem distribucijskega omrežja praviloma po naslednjem časovnem razporedu:
– redna dnevna kontrola distribucijskega omrežja preko
sistema daljinskega nadzora primarnih parametrov delovanja
toplotnih postaj;
– redna letna kontrola distribucijskega omrežja ob letnem
remontu (v mesecih izven ogrevalne sezone);
– izredna kontrola distribucijskega omrežja, ki se izvede
na podlagi suma pojava netesnosti na zahtevo vodje službe
stalne pripravljenosti.
(2) Hkrati z omenjenimi aktivnostmi distributer toplote z
ustreznim programskim orodjem nadzira trenutne pretoke, tlake
in temperature v mreži in predvidi prihodnje stanje ter izvaja
simulacije na podlagi najnovejših podatkov o stanju v mreži. Na
tej osnovi se lahko tudi določijo kritična mesta distribucijskega
omrežja ter potrebni ukrepi za njihovo sanacijo.
11. Predvidena dela na distribucijskem omrežju
20. člen
(1) Distributer toplote sme začasno prekiniti distribucijo toplotne energije zaradi rednega vzdrževanja, pregledov, rekonstrukcij, preizkusov ali kontrolnih meritev ter razširitev omrežja.
(2) Predvidena dela je distributer toplote dolžan opraviti
v času, ki je nujno potreben, da se delo opravi in izbrati čas, ki
čim manj prizadene uporabnike oziroma odjemalce toplote. Za
začasno omejitev ali prekinitev distribucije toplotne energije, ki
je posledica izvedbe teh del, distributer toplote ni odškodninsko
odgovoren. Predvidena dela se ne smejo izvajati v času, ko je
pričakovati večjo porabo toplote.
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(3) Distributer toplote mora o predvideni prekinitvi v pisni obliki pravočasno obvestiti uporabnike oziroma odjemalce
toplote iz prejšnjega odstavka, v primeru, da gre za širši krog
odjemalcev toplote, pa preko sredstev javnega obveščanja vsaj
48 ur pred prekinitvijo.
(4) Obvestilo iz prejšnjega odstavka tega člena mora
vsebovati:
– del omrežja, ki je v delu;
– začetek in predvideno končanje del;
– načrt omejitev ali prekinitev distribucije toplotne energije;
– seznam odjemnih mest, ki bodo prizadeta.
21. člen
(1) Če je distributer toplote pozvan, da izvede na distribucijskem omrežju določena dela zaradi potrebe tretjih oseb,
izvede ta dela na stroške naročnika del po predhodni presoji
upravičenosti zahtevanih del in vpliva predvidenih del na uporabnike.
(2) Distributer toplote prične z deli na zahtevo tretje osebe
potem, ko mu je ta predložila usklajen dogovor z vsemi prizadetimi uporabniki.
12. Izredna in nepredvidena dela
na distribucijskem omrežju
22. člen
V primeru motenj ali okvar na distribucijskem omrežju,
ki nastanejo kot posledica višje sile ali delovanja tretje osebe,
mora distributer toplote v najkrajšem možnem času izvesti izredna in nepredvidena dela za zagotovitev nemotenega ter zanesljivega delovanja distribucijskega omrežja oziroma organizirati
potrebna popravila za vzpostavitev uravnoteženega delovanja.
23. člen
V primeru iz prejšnjega člena lahko distributer toplote, če
je to nujno potrebno zaradi varnosti, zaradi čimprejšnje vzpostavitve nemotenega delovanja ali zaradi drugih upravičenih razlogov, začasno omeji ali prekine distribucijo toplotne energije.
O dogodku mora z navedbo predvidenega časa za odpravo nastalih motenj nemudoma obvestiti prizadete odjemalce toplote.
24. člen
(1) Zaradi izrednih in nepredvidenih del, z namenom
zagotovitve nemotenega in zanesljivega delovanja distribucijskega omrežja, distributer toplote uporabnikom ne odgovarja
za morebitno nastalo škodo zaradi omejene ali prekinjene
distribucije toplotne energije.
(2) Tretja oseba, ki povzroči motnje ali okvare na distribucijskem omrežju, nosi vse stroške potrebnih izrednih in
nepredvidenih del ter odgovarja za morebitno nastalo škodo.
13. Ustavitev distribucije toplotne energije
25. člen
Distributer toplote ustavi uporabniku distribucijo toplotne
energije po predhodnem obvestilu, če le-ta v roku določenem v
obvestilu, ne izpolni svoje obveznosti, če uporabnik:
– moti distribucijo toplotne energije drugim uporabnikom;
– odreče ali onemogoči osebam, ki imajo pooblastilo
distributerja toplote, dostop do vseh delov priključka, do zaščitnih in merilnih naprav in do energetskih objektov, naprav ali
napeljav ki so v lasti oziroma upravljanju distributerja, kadar te
naprave povzročajo motnje;
– brez soglasja distributerja toplote priključi na omrežje
svoje energetske naprave ali napeljave, ali če omogoči prek
svojih energetskih naprav priključitev energetskih naprav drugih uporabnikov;
– na opomin distributerja toplote ne zniža odjema oziroma oddaje moči oziroma količine na dogovorjeno vrednost v
zahtevanem roku;
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– onemogoča pravilno registriranje obračunskih količin,
ali če uporablja toploto brez zahtevanih oziroma dogovorjenih
merilnih naprav ali mimo njih;
– v roku, ki ga določi distributer toplote oziroma pristojni
inšpekcijski organ, ne odstrani oziroma ne zniža do dovoljene
meje motenj, ki jih povzročajo njegovi objekti, naprave ali napeljave ali odjemalci.
26. člen
Distributer toplote ustavi uporabniku distribucijo toplotne
energije brez predhodnega obvestila, če uporabnik:
– z obratovanjem svojih energetskih objektov, naprav ali
napeljav ogroža življenje ali zdravje ljudi ali ogroža premoženje;
– ob pomanjkanju toplote ne upošteva posebnih ukrepov
o omejevanju odjema toplote iz distribucijskega omrežja.
27. člen
(1) Distributer toplote je dolžan uporabnika, ki mu je bila
ustavljena distribucija toplotne energije, na njegove stroške
ponovno priključiti na omrežje, ko ugotovi, da je uporabnik odpravil razloge za ustavitev distribucije toplotne energije.
(2) Distributer toplote, ki je uporabniku neutemeljeno ustavil distribucijo toplotne energije, mora nemudoma in na svoje
stroške znova priključiti objekte, naprave ali napeljave uporabnika na svoje omrežje.
28. člen
(1) Distributer toplote ima pravico do povračila škode, ki je
nastala zaradi ravnanj uporabnika, zaradi katerih mu je ustavil
distribucijo toplotne energije po predhodnem obvestilu oziroma
brez predhodnega obvestila.
(2) Uporabnik, ki mu je distributer toplote neutemeljeno
ustavil distribucijo toplotne energije, ima pravico do povračila
škode, ki mu je bila s tem povzročena.
III. OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA
1. Sistemske storitve
29. člen
Sistemske storitve, ki jih distributer toplote zagotavlja
uporabniku v obsegu koriščenja dostopa, so:
– vodenje, upravljanje in zagotavljanje dostopa do distribucijskega omrežja;
– pokrivanje nastalih izgub toplote;
– zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do omrežja.
2. Vodenje, upravljanje in zagotavljanje dostopa
do distribucijskega omrežja
30. člen
(1) Vodenje, upravljanje in zagotavljanje dostopa do distribucijskega omrežja vključuje predvsem naslednje aktivnosti:
– načrtovanje distribucijskega omrežja;
– načrtovanje obratovanja distribucijskega omrežja;
– zagotavljanje varnega in zanesljivega obratovanja distribucijskega omrežja;
– obdelavo podatkov in obračun distribucije toplotne energije in sistemskih storitev;
– izvajanje ukrepov v primeru okvar in poškodb na distribucijskem omrežju;
– izvajanje meritev.
(2) Distributer toplote upravlja distribucijsko omrežje,
vključno s priključnimi vodi. V primeru priključitve uporabnika na omrežje mora uporabnik dovoliti distributerju toplote
brezplačno uporabo zemljišča in delov stavbe za izgradnjo
priključnega voda ter za namestitev merilnih naprav in ostalih
priključnih elementov omrežja.
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31. člen
(1) Distributer toplote mora skrbeti za uravnotežene obratovalne razmere na distribucijskem omrežju.
(2) V okviru tehničnih možnosti je distributer toplote dolžan
vzdrževati takšne temperaturne in pretočno-tlačne razmere na
distribucijskem omrežju, da zagotovi varno in zanesljivo obratovanje ter zadostne količine toplote vsem odjemalcem toplote.
(3) Za potrebe vodenja distribucijskega omrežja in obračuna storitev ter ugotavljanja količin prevzete toplote v distribucijsko omrežje oziroma predane iz njega, morajo biti na vseh
prevzemnih oziroma odjemnih mestih ustrezne merilne naprave.
32. člen
(1) Uporabnik mora zagotoviti, da so njegove naprave in
napeljave izvedene, uporabljene in vzdrževane na način, da
niso možne motnje na drugih napravah in napeljavah v sistemu
daljinskega ogrevanja.
(2) Uporabnik mora distributerju toplote omogočiti dostop
do naprav in napeljav distributerja toplote, kot tudi do toplotne
postaje priključene na distribucijsko omrežje po predhodni najavi, razen v primeru preteče nevarnosti, na način, ki distributerju
toplote omogoča uresničevanje naslednjih pravic in dolžnosti:
– odčitavanje merilnih naprav;
– vzdrževanje naprav in napeljav, ki so v upravljanju
distributerja toplote;
– evidentiranje in preverjanje tehničnih naprav.
3. Zasedenost distribucijskega omrežja

javni.

33. člen
(1) Podatki o zasedenosti distribucijskega omrežja so

(2) Distributer toplote podatke o zasedenosti distribucijskega omrežja ugotavlja na podlagi temperaturnih in pretočno-tlačnih razmer v distribucijskem omrežju, ki izhajajo iz instalirane moči in podatkov iz sklenjenih pogodb o dobavi in odjemu
ter izdanih soglasij k priključitvi na distribucijsko omrežje.
(3) Distributer toplote mora podatke o zasedenosti distribucijskega omrežja posredovati morebitnemu uporabniku
najkasneje v roku 30 dni po prejemu zahteve za dostop do
distribucijskega omrežja.
IV. OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA
V KRIZNIH STANJIH
34. člen
(1) Krizno stanje na distribucijskem omrežju je vsak nenačrtovani dogodek ali okoliščina, zaradi katere je moteno
uravnoteženo obratovanje celotnega distribucijskega omrežja
ali njegovega dela in prekinjena ali ustavljena distribucija toplotne energije.
(2) V primeru kriznih stanj distribucijskega omrežja ima
distributer toplote pravico in dolžnost, da takoj izvede možne
tehnične ukrepe, s katerimi prepreči širjenje motenj ter vzpostavi nemoteno distribucijo toplotne energije.
35. člen
Kot višjo silo se obravnava vsak dogodek ali okoliščino,
ki je izven nadzora distributerja toplote in je ni bilo mogoče
pričakovati, se ji izogniti oziroma jo odvrniti, kot so na primer:
povodnji in poplave, zemeljski plazovi, potresi, ukrepi državnih
organov, izpad električnega omrežja.
36. člen
(1) Kadar distributer toplote delno ali v celoti ne izpolni
pogodbenih obveznosti zaradi nastopa višje sile, je za čas njenega trajanja prost kakršnekoli odgovornosti do uporabnikov.
(2) V primeru, da višja sila distributerju toplote delno ali v
celoti preprečuje izpolnjevanje pogodbenih obveznosti več kot
30 dni, se morata distributer toplote in uporabnik pisno dogovoriti o nadaljnjem izvrševanju pogodbe.
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37. člen
Distributer toplote mora preko sredstev javnega obveščanja ali na drug primeren način obveščati uporabnike o nastanku
kriznega stanja ali višje sile.
38. člen
(1) V primeru omejitve ali prekinitve distribucije toplotne
energije zaradi delovanja višje sile distributer toplote ni odškodninsko odgovoren uporabnikom in odjemalcem toplote ter
tretjim osebam.
(2) Distributer toplote je odškodninsko odgovoren, če
povzroči krizno stanje.
V. TEHNIČNI IN DRUGI POGOJI ZA PRIKLJUČITEV
NA DISTRIBUCIJSKO OMREŽJE
39. člen
Pogoje priključitve urejajo splošni pogoji za dobavo in
odjem toplote iz distribucijskega omrežja in tehnični pogoji za
priključitev na distribucijsko omrežje.
40. člen
(1) Energetski objekti, naprave, napeljave in vodi distribucijskega omrežja, ki se priključujejo na distribucijsko omrežje,
morajo izpolnjevati predpisane tehnične normative in druge
pogoje za zagotavljanje njihovega nemotenega ter varnega
delovanja v povezavi z distribucijskim omrežjem. Potrebne
minimalne pogoje, katere mora upoštevati izvedbena projektna
dokumentacije in katera je osnova za pridobitev soglasja s strani distributerja toplote, poda na zahtevo investitorja distributer
toplote.
(2) Energetski objekti, naprave, napeljave in vodi distribucijskega omrežja, ki se priključujejo na distribucijsko omrežje,
morajo biti zgrajeni po enakih ali primerljivih tehničnih normativih, kot del distribucijskega omrežja, na katerega se priključujejo in za katerega je bilo izdano uporabno dovoljenje.
(3) Priključitev na distribucijsko omrežje izvede distributer
toplote.
41. člen
Toplota iz distribucijskega omrežja se lahko uporablja za
ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode. Za uporabo toplote
za druge namene se odjemalec toplote in distributer toplote
posebej dogovorita z ustrezno pogodbo.
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42. člen
Distribucijsko omrežje in naprave je mogoče pričeti uporabljati, ko:
– je izdano soglasje za priključitev;
– je sklenjena pogodba o dobavi in odjemu toplote;
– so izvedeni pregledi in preizkusi in so o tem izdana
poročila;
– je odjemalec toplote poučen o ravnanju s toplovodnimi
napravami in napeljavami;
– so poravnane morebitne finančne obveznosti bodočega
odjemalca toplote do distributerja toplote.
43. člen
Kakovost dobavljene toplote se ugotavlja na odjemnem
mestu.
44. člen
(1) Temperatura ogrevne vode v distribucijskem omrežju se spreminja v odvisnosti od zunanje temperature že
na proizvodnem viru in na podlagi pričakovanega odjema
toplote iz distribucijskega omrežja. Sprememba temperature
ogrevne vode na odjemnem mestu v odvisnosti od zunanje
temperature je razvidna iz temperaturnega diagrama za
zunanjo normno temperaturo –18 °C, kateri je kot priloga
sestavni del tega akta.
(2) Najnižja temperatura ogrevne vode, ki jo zagotavlja
distributer toplote, znaša na odjemnem mestu v dovodu 65 °C.
Najvišja temperatura ogrevne vode, ki jo zagotavlja distributer
toplote, znaša na odjemnem mestu v dovodu 90 °C pri zunanji
temperaturi –18 °C.
VI. KONČNA DOLOČBA
45. člen
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 1/2011
Postojna, dne 10. julija 2012
EVA 2012-2430-0008
EKOEN DVA d.o.o.
direktor
David Špeh l.r.
Priloga
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Temperaturni diagram za zunanjo normno temperaturo -18°C
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Dovoljeno odstopanje temperature ogrevne vode na posameznem odjemnem mestu v
dovodnem vodu je ±3° C.
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Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij
2012

21/11 in 96/11) se v tretjem odstavku 52. člena črta zadnji
stavek.

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) objavlja Statistični
urad Republike Slovenije

2. člen
V drugem odstavku 80. člena se črta besedilo », če ni
absolvent«.

K O E F I C I E N TE R A S T I C E N
v Republiki Sloveniji, junij 2012
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri
proizvajalcih na domačem trgu junija 2012 v primerjavi z majem
2012 je bil 0,000.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca junija 2012
je bil 0,011.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih
proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta
do konca junija 2012 je bil 0,002.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu junija 2012 v primerjavi z istim
mesecem prejšnjega leta je bil 0,008.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin junija 2012 v primerjavi z majem 2012 je bil –0,006.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka
leta do junija 2012 je bil 0,021.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih
potrebščin od začetka leta do junija 2012 je bil 0,004.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin junija 2012 v
primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,023.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin
od začetka leta do junija 2012 v primerjavi s povprečjem leta
2011 je bil 0,020.
Št. 9621-159/2012/5
Ljubljana, dne 20. julija 2012
EVA 2012-1522-0020
mag. Irena Križman l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2430.

Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze
na Primorskem

Na podlagi 11. člena Odloka o ustanovitvi Univerze na
Primorskem (Uradni list RS, št. 13/03, 79/04, 36/06, 137/06,
67/08 in 85/11) in 38. ter 50. člena Statuta Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 73/03, 100/03, 50/05, 53/06, 83/06,
21/07, 106/08, 124/08, 21/11 in 96/11) sta Senat Univerze na
Primorskem na 10. redni seji dne 11. 7. 2012 in Upravni odbor
Univerze na Primorskem na 9. redni seji dne 20. 7. 2012 v
enakem besedilu sprejela naslednje

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Univerze na Primorskem
1. člen
V Statutu Univerze na Primorskem (Uradni list RS,
št. 73/03, 100/03, 50/05, 53/06, 83/06, 21/07, 106/08, 124/08,

3. člen
Besedilo 108.b člena se spremeni tako, da se glasi:
»Univerza mora študijske programe iz prejšnjega člena
tega statuta akreditirati pri Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu. S podeljeno akreditacijo
postanejo študijski programi javnoveljavni.
Študijske programe se javno objavi najkasneje do razpisa
za vpis.«.
4. člen
Besedilo drugega odstavka 108.c člena se spremeni tako,
da se glasi:
»Obvezne sestavine študijskih programov spreminja
univerza sama. O spremembah obveznih sestavin študijskih
programov univerza seznani Nacionalno agencijo Republike
Slovenije za kakovost v visokem šolstvu v 30 dneh od njihovega sprejema.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»Spremembe obveznih sestavin študijskih programov
začnejo veljati z naslednjim študijskim letom, če so sprejete
pred objavo razpisa za vpis.«.
5. člen
V prvem odstavku 110.a člena se besedilo »Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo« nadomesti z besedilom
»Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu«.
6. člen
V prvem odstavku 113. člena se besedilo »Svet Republike
Slovenije za visoko šolstvo« nadomesti z besedilom »Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem
šolstvu«.
7. člen
Drugi odstavek 169. člena se črta.
8. člen
Besedilo 171. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Status študenta preneha, če študent:
– diplomira,
– ne diplomira na študijskem programu prve stopnje v
12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
– se izpiše,
– se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma
semester,
– je izključen,
– dokonča podiplomski študij,
– ne dokonča podiplomskega študija druge stopnje po
magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku
zadnjega semestra,
– ne dokonča podiplomskega študija druge stopnje po
enovitem magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po
zaključku zadnjega semestra,
– ne dokonča podiplomskega študija tretje stopnje v
12 mesecih po zaključku zadnjega semestra.
Ne glede na drugo in sedmo alineo prejšnjega odstavka
študentu status preneha ob zaključku zadnjega semestra, če
je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program
ali smer.
V primerih iz druge, četrte, sedme in osme alinee prvega
odstavka ter drugega odstavka tega člena se študentu iz upravičenih razlogov status študenta lahko tudi podaljša, vendar
največ za eno leto.«.
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PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
Spremenjena določba tretjega odstavka 108.c člena tega
statuta se začne uporabljati za razpis za vpis v študijsko leto
2013/2014.
10. člen
Spremenjena določba 171. člena tega statuta se začne
uporabljati s študijskim letom 2012/2013.
Za študente, vpisane v študijske programe prve ali druge
stopnje v študijskem letu 2012/2013, ki so do zaključka študijskega leta 2011/2012 v času študija že uveljavili pravico do
enkratnega ponavljanja letnika ali spremembe študijskega programa ali smeri zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali
študijskem programu, se drugi odstavek 171. člena ne uporablja.
11. člen
Spremembe in dopolnitve statuta sprejmeta v enakem
besedilu upravni odbor in senat univerze, veljati pa začnejo
naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-01/12
Vanda Rode l.r.
predsednica Upravnega odbora
Univerze na Primorskem
prof. dr. Dragan Marušič l.r.
predsednik Senata Univerze na
Primorskem,
rektor Univerze na Primorskem
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OBČINE
CELJE
2431.

Sklep o določitvi notranjih igralnih površin
v javnih vrtcih Mestne občine Celje v šolskem
letu 2012/2013

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni
list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01,
70/06 in 43/08) in 10. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih
za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 47/10) izdajam

SKLEP
o določitvi notranjih igralnih površin v javnih
vrtcih Mestne občine Celje v šolskem letu
2012/2013
1. člen
V javnih vrtcih Mestne občine Celje: Vrtec Anice Černejeve, Vrtec Tončke Čečeve in Vrtec Zarja znašajo notranje igralne
površine, ki se zagotovijo v šolskem letu 2012/2013: 3 m2 na
otroka za otroke do drugega leta starosti, 2,6 m2 na otroka za
otroke od drugega do tretjega leta starosti in 1,75 m2 na otroka
za otroke od tretjega leta starosti do vstopa v šolo.
2. člen
Ta sklep se objavi, ko nanj da soglasje minister, pristojen
za področje predšolske vzgoje, in začne veljati naslednji dan
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-7/2010
Celje, dne 2. julija 2012
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r

2432.

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev
Prostorskih ureditvenih pogojev za območje
Začret

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B; v nadaljevanju:
ZPNačrt) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni
list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01,
70/06 in 43/08) je župan Mestne občine Celje sprejel

SKLEP
o pripravi sprememb in dopolnitev Prostorskih
ureditvenih pogojev za območje Začret
1. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo PA
Predmetno zemljišče je s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta
2000 in prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega
plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za
območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni
list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) obravnavano kot območje stanovanjskih dejavnosti, katerih podrobnejše
urejanje je opredeljeno s Prostorskimi ureditvenimi pogoji za
območje Začret. Le-ti znotraj območja posamezna stavbna
zemljišča še zmeraj obravnavajo kot kmetijska zemljišča. Po-

trebno je dejansko stanje uskladiti s planskimi izhodišči in
natančneje definirati dovoljene posege.
Povod za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega
akta (v nadaljevanju PA) je vedno večje število lastnikov zemljišč, ki želijo na svojih parcelah realizirati plansko predvideno
gradnjo, razlog pa so zgoraj navedene možnosti pozidave
in zgoščevanja naselja ter uskladitve s planskim stanjem. S
spremembami in dopolnitvami odloka se pripravi in tudi razgrne
čistopis prostorskega akta, ki vključuje spremembe.
2. člen
Predmet, programska izhodišča in namen
Priprava sprememb in dopolnitve bo potekala po predpisanem postopku skladno z določili ZPNačrt.
V ureditvenem območju je predvidena umestitev novih
stanovanjskih objektov, ki bo ob upoštevanju danosti in omejitev obravnavanega območja in veljavnih normativov podala
izvedbene pogoje za gradnjo, rekonstrukcijo, spremembe namembnosti ter vzdrževanje objektov in naprav ob upoštevanju
prometnih, komunalnih ter energetskih normativov.
Osnovna zasnova in tipologija naselja je stanovanjska
zazidava, kar mora biti podlaga tudi načrtovanemu, ki izhaja iz
morfološke analize naselja in upošteva lego v prostoru. Objekte
na zemljišču je potrebno načrtovati s spremljajočimi funkcionalnimi površinami in komunalne infrastrukture.
Predhodno je znotraj območja, ki ga določajo prostorski
ureditveni pogoji, v osnutku PA, izločiti tista območja zemljišč,
na katerih je za gradnjo predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN).
3. člen
Območje PA
Območje obravnave obsega zemljišča s parcelnimi številkami 1028/42, 1028/40, 1028/39, vse k.o. Trnovlje.
4. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano
območje bo izdelal pobudnikov izbrani načrtovalec, ki ima
pridobljen status pooblaščenega prostorskega načrtovalca. Investitor zagotovi tudi idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev
in ukrepov, ki so odvisni od načrtovane prostorske ureditve in
morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic
nosilcev urejanja prostora. Investitor tudi zagotovi geodetske
podlage v digitalni obliki za izdelavo prostorskega načrta.
V kolikor bo za predviden PA potrebno izvesti celovito
presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek
zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom PA poslati pristojnemu ministrstvu.
5. člen
Roki za pripravo PA
Rokovno je priprava vezana na pogodbene obveznosti
izbranega načrtovalca s pobudnikom in investitorjem.
Postopek priprave in sprejemanja poteka skladno z določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 ZVO-1B) in se
predvidoma zaključi spomladi 2013.
6. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje
prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali
pri pripravi PA
Postopek priprave in sprejemanja vodi Oddelek za okolje
in prostor ter komunalo Mestne občine Celje. Načrtovalca izbere pobudnik sprememb in dopolnitev, ki tudi financira izdelavo
dokumenta.
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Nosilci urejanja prostora:
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja Savinje,
Lava 11, Celje,
– RS, Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in
reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana,
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2a, Celje,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje,
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vrunčeva 2a, Celje,
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje, Smrekarjeva 1, Celje,
– Simbio, družba za ravnanje z odpadki, d.o.o.,
Teharska 49, Celje,
– Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter
komunalo, Sektor za izgradnjo in vzdrževanje komunalne infrastrukture ter promet in varstvo okolja, Trg celjskih knezov 9, Celje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja
prostora, če se v postopku priprave izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave PA
Ponudnik za posamezno opredeljeno območje izbere načrtovalca in financira izdelavo vseh strokovnih podlag, načrtov in PA.
Geodetski načrt za izdelavo PA si je investitor dolžan pridobiti od pooblaščenega izvajalca na svoje stroške.
8. člen
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Celje, dne 17. julija 2012
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.
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Odlok) udejanja skrb za uresničevanje javnega interesa na
področju športa v Občini Divača. Z Odlokom določa pogoje,
postopke in merila za sofinanciranje programov športa, ki so v
javnem interesu Občine Divača in opredeljuje tudi ostala področja športne dejavnosti, za katera se sredstva zagotavljajo v
občinskem proračunu.
2. člen
Javni interes Občine Divača na področju športa obsega
naloge lokalnega pomena v vseh segmentih športa, ki se opredelijo v občinskih letnih programih športa.
Občina Divača uresničuje javni interes v športu tako, da:
– zagotavlja finančna sredstva za sofinanciranje tistih
vsebin Nacionalnega programa, ki so za občino pomembne,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj
športnih dejavnosti,
– načrtuje, posodablja, gradi in vzdržuje športne objekte
v občini.
3. člen
Izvajanje občinskih programov športa se določi z Letnim
programom športa v Občini Divača, ki ga na predlog župana
sprejme Občinski svet Občine Divača.
4. člen
Letni program športa (LPŠ) predstavlja dokument, v katerem so opredeljene naloge in smernice, ki prispevajo k uveljavitvi
in razvoju športa. V dokumentu so zajeti posamezni programi
športa, ki so v javnem interesu in se bodo v tekočem letu lahko
sofinancirali iz občinskega proračuna, njihov obseg in obseg
finančnih sredstev, ki so zagotovljena v občinskem proračunu.
Letni program športa določa:
– programe športa in športne objekte, ki se sofinancirajo
iz javnih sredstev,
– obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje,
– obseg sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu
za ta namen.
II. VSEBINSKE DOLOČBE

DIVAČA
2433.

Odlok o uresničevanju javnega interesa
na področju športa v Občini Divača (UPB1)
– uradno prečiščeno besedilo 1

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi – (ZLS
– UPB 2) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
odločba US, 14/10 – odl. US: U-I-267/209-19, 84/10 – odl. US:
U-I-176/08-10, 27/08, 76/08), Zakona o športu (ZSpo) (Uradni list
RS, št. 22/98, 97/01, 110/02, 15/03), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08, 99/09 – ZIPRS1011), Nacionalnega programa športa v
Republiki Sloveniji (NPS) (Uradni list RS, št. 24/00, 31/00), Statuta
Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07), Odloka
o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini
Divača (Uradni list RS, št. 54/04, 48/11, 34/12) je Občinski svet
Občine Divača na 14. redni seji dne 26. 6. 2012 sprejel

ODLOK
o uresničevanju javnega interesa na področju
športa v Občini Divača (UPB1)
– uradno prečiščeno besedilo 1
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Divača z Odlokom o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača – UPB1 (v nadaljevanju:

5. člen
Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega z letnim programom, se iz občinskega proračuna lahko
zagotavljajo finančna sredstva za sofinanciranje naslednjih
vsebin:
1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV
1.1. ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK
1.2. ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK
1.3. ŠPORTNA VZGOJA MLADINE (in študentov)
2. ŠPORTNA REKREACIJA
3. ŠPORT INVALIDOV
4. KAKOVOSTNI ŠPORT
5. VRHUNSKI ŠPORT
6. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN SPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V ŠPORTU
7. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV IN KLUBOV
8. ŠPORTNE PRIREDITVE
9. ŠPORTNI OBJEKTI – NAČRTOVANJE, GRADNJA,
POSODABLJANJE IN VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV
Sredstva za vzdrževanje in gradnjo športnih objektov se
zagotavljajo v proračunu Občine Divača za tekoče leto.
6. člen
Pravico do izvajanja programov športa, ki so sofinancirani iz občinskega proračuna, lahko na podlagi vsakoletnega
javnega razpisa pridobijo izbrani izvajalci programov športa, ki
izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:
– imajo sedež v Občini Divača,
– imajo registrirano dejavnost najmanj eno leto, pri čemer
se upošteva čas registracije, ki je minil do objave javnega razpisa v tekočem letu,
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– imajo zagotovljene materialne in kadrovske pogoje za
realizacijo načrtovanih športnih programov,
– imajo organizirano redno dejavnost – redno vadbo najmanj šestintrideset tednov v letu,
– za društva in klube – da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa
zakon o društvih; ostali izvajalci pa urejeno evidenco o udeležencih v posameznem programu,
– da redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu,
poročila o realizaciji programov in doseženih rezultatih ter plan
načrtovanih aktivnosti.
V primeru, da se posamezni program športa izvaja na območju Občine Divača in je namenjen občanom divaške občine,
na javni razpis pa se za ta program ne prijavi noben izvajalec
s sedežem v Občini Divača, je za izvajanje tega programa
lahko izbran tudi izvajalec, ki nima sedeža v Občini Divača, če
izpolnjuje ostale navedene pogoje.
Športna društva, klubi in njihova združenja imajo pod
enakimi pogoji prednost pri izvajanju občinskega letnega programa športa.
Izvajalci programov športa v Občini Divača, ki so v občini
v tekočem letu izbrani za izvajalce programov športa in na
podlagi vsakoletnega javnega razpisa pridobijo sofinancerska sredstva iz občinskega proračuna za izvajanje programov
športa, lahko pridobijo tudi sofinancerska sredstva za izvajanje
športnih prireditev v tekočem letu, skladno z Merili za izbor in
sofinanciranje programov športa v Občini Divača.
Obseg finančnih sredstev, ki se v tekočem letu namenijo
za sofinanciranje športnih prireditev, se določi vsako leto v
proračunu Občine Divača kot samostojna postavka v okviru
programov športa.
7. člen
Izvajalci programov športa so lahko:
– športna društva in klubi,
– zveza športnih društev,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za
opravljanje dejavnosti na področju športa,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
8. člen
Občina Divača vsako leto izvede javni razpis za izbiro
izvajalcev programov športa (v nadaljevanju: javni razpis) v
skladu z zakonodajo.
Javni razpis za dodelitev sredstev mora biti objavljen v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Postopek javnega razpisa in dodeljevanje finančnih sredstev izvajalcem programov športa poteka po naslednjem zaporedju:
– sklep o začetku postopka javnega razpisa,
– imenovanje komisije, ki vodi postopek javnega razpisa,
– priprava in objava javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje izvajalcev programov športa v občini,
– odpiranje vlog in strokovno ocenjevanje prispelih vlog,
– priprava predloga prejemnikov sredstev in višine sofinanciranja prijavljenih programov na podlagi Meril za izbor in sofinanciranje programov športa ter predložitev le-tega županu občine,
– obveščanje izvajalcev programov športa o izbiri,
– reševanje morebitnih pritožb izvajalcev,
– sklepanje pogodb z izbranim izvajalci,
– spremljanje in nadzor izvajanja pogodb ter izvajanja
programov športa,
– priprava morebitnih predlogov ukrepov in sankcij v
skladu z določili tega Odloka in pogodb z izvajalci programov
športa,
– izvajanje ostalih nalog po naročilu župana.
9. člen
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, razpisne roke določi na predlog občinske uprave župan.
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Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
1. ime oziroma naziv in sedež naročnika javnega razpisa,
ki dodeljuje sredstva,
2. pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
3. predmet javnega razpisa,
4. navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem
razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo
pogoje, izberejo prejemniki sredstev,
5. okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet
javnega razpisa,
6. določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena
dodeljena sredstva oziroma roki, če je predvideno zaporedno
dodeljevanje sredstev,
7. rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
8. datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev oziroma
datumi odpiranja vlog, če je v javnem razpisu predvideno zaporedno odpiranje le-teh,
9. rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni
o izidu javnega razpisa,
10. kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
Naročnik javnega razpisa lahko v javnem razpisu poleg
podatkov iz prejšnjega odstavka objavi tudi druge podatke, če
so potrebni, glede na vrsto predmeta javnega razpisa.
Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in
sprejetja občinskega proračuna.
10. člen
Postopek javnega razpisa vodi komisija (v nadaljevanju:
komisija), ki jo s sklepom imenuje župan.
Komisijo sestavlja predsednik in najmanj dva člana. Administrativna dela za Komisijo opravlja strokovni delavec občinske
uprave.
Predsednik in člani komisije ne smejo biti aktivni člani
športnega društva ali kluba, ki se v tekočem letu prijavlja na
javni razpis v Občini Divača. V primeru, da se med postopkom izvajanja javnega razpisa ugotovi, da je kateri izmed
članov komisije aktiven član katerega izmed prijaviteljev na
javnem razpisu, župan imenuje v komisijo novega nadomestnega člana.
Drugi elementi interesne povezanosti se presojajo v skladu s Kodeksom ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS,
št. 8/01).
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka interesna povezanost ne more biti izločitveni razlog v primeru, če komisije
ni možno sestaviti drugače zaradi omejenega števila strokovnjakov na določenem področju.
11. člen
Predlog razpisne dokumentacije pripravi občinska uprava,
potrdi jo župan.
V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi potrebni
podatki, ki bodo omogočili prejemniku izdelati popolno vlogo za
dodelitev sredstev.
V razpisni dokumentaciji je potrebno navesti vse pogoje,
ki jih mora prejemnik izpolnjevati, da se uvrsti v izbor za dodelitev sredstev oziroma, ki jih mora izpolnjevati vloga, da se šteje
kot formalno popolna.
12. člen
Vloga za dodelitev sredstev mora biti dostavljena do roka,
ki je določen v objavi javnega razpisa. Rok za predložitev vlog
mora biti dovolj dolg, da lahko vlagatelj pripravi kakovostno
vlogo v skladu z zahtevanimi pogoji v razpisni dokumentaciji in
ne sme biti krajši od 30 dni.
13. člen
Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku, ovitek
pa mora biti označen z »ne odpiraj – vloga« in navedbo javnega
razpisa, na katerega se nanaša.
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14. člen
Odpiranje prejetih vlog za dodelitev sredstev vodi komisija in se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu ali
v predvidenih rokih, če gre za zaporedno odpiranje vlog, pri
čemer naj bo rok od izteka roka za dostavo vlog do odpiranja
največ osem dni.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene
in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge in sicer v vrstnem
redu, v katerem so bile predložene. Prepozno prispele vloge
se ne obravnavajo in se zavržejo.
15. člen
O odpiranju vlog mora komisija voditi zapisnik, ki vsebuje
predvsem:
– naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih predstavnikov komisije,
– imena oziroma naziv vlagateljev vlog (potencialnih prejemnikov sredstev),
– ugotovitve o popolnosti vlog,
– navedbo tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne
vloge.
Na odpiranju ugotavlja komisija popolnost vlog glede na
to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna
popolnost).
16. člen
Komisija pisno pozove tiste vlagatelje vlog, katerih vloge
niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme
biti daljši od 15 dni.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni, se ne obravnavajo in se zavržejo.
17. člen
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih
oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Komisija mora o
opravljanju strokovnega pregleda popolnih vlog in o njihovem
ocenjevanju voditi zapisnik.
Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev in višine sofinanciranja prijavljenih programov.
Komisija lahko, kolikor ugotovi v prijavi na javni razpis
kršitve pri napačno in neresnično navedenih podatkih, le-to
izloči iz javnega razpisa in je ne obravnava. Taka prijava se s
sklepom zavrže.
18. člen
Komisija dokončni predlog predloži direktorju občinske
uprave ali osebi, ki je od njega pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
Na podlagi predloga direktor občinske uprave izda posameznim prijaviteljem sklep o izboru izvajalca programa športa,
višini točk in višini sredstev, ki jih je prejel posamezni izvajalec.
Občinska uprava posreduje izbranim izvajalcem sklep.
19. člen
Zoper sklep, ki ga prejmejo izvajalci je možna pritožba
v roku 8 dni po prejemu sklepa. Vložena pritožba ne zadrži
podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.
O pritožbi odloči župan.
Zoper županovo odločbo ni pritožbe, možno je sprožiti
upravni spor.
20. člen
Izbor in višino sofinanciranja programov potrdi župan, ki
tudi sklene letno pogodbo z izvajalci.
21. člen
Župan z izbranimi izvajalci programov sklene letno pogodbo o sofinanciranju programa oziroma programov športa v
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Občini Divača. Pogodba o sofinanciranju se sklene na podlagi
veljavnega proračuna.
22. člen
Pogodba mora vsebovati najmanj:
– naziv in naslov sofinancerja in prejemnika sredstev,
– namen, za katerega so sredstva dodeljena,
– višina dodeljenih sredstev,
– terminski plan porabe sredstev,
– način in okvirni rok izplačila sredstev,
– trajanje pogodbe,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev,
– rok predložitve poročil o poteku programa, opravljenih
nalogah, in porabi sredstev z dokazili,
– druge medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih
strank ter ostala določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja
programa.
V primeru, da se ugotovi, da izvajalec ne izpolnjuje oziroma ni izpolnil pogodbenih določil, mu Občina Divača lahko
zadrži izplačilo še neizplačanih sredstev ali zahteva vrnitev v ta
namen že dodeljenih sredstev, skupaj z zakonsko določenimi
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.
Dodeljena sredstva so strogo namenska in jih sme izvajalec uporabljati izključno za namen, določen s pogodbo.
23. člen
Postopek sofinanciranja programov športa poteka na
osnovi meril za izbor in sofinanciranje programov športa v
Občini Divača, ki so sestavni del tega Odloka.
24. člen
Merila za izbor in sofinanciranje programov športa določajo:
– programe, ki so v javnem interesu in njihov obseg,
– razvrstitev športnih društev in drugih izvajalcev v programe glede na vsebino,
– višino sofinanciranja izbranih programov, ki so v javnem
interesu.
25. člen
Vrednost sofinanciranja športnih programov je odvisna
od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu,
namenjenih za programe športa.
26. člen
Izvajalcem programov športa, ki so bili izbrani na javnem razpisu, se za izvedbo pogodbeno določenega programa, omogoči brezplačna uporaba pokritih in nepokritih
športnih objektov, ki so last Občine Divača in/ali v upravljanju Osnovne šole, Nogometnega kluba, krajevnih skupnosti
Občine Divača, s tem, da imajo prednost pri izbiri terminov
uporabe športnih objektov izvajalci programov športne vzgoje otrok in mladine.
Osnovna šola, nogometni klub in krajevne skupnosti Občine Divača morajo pri oddajanju športnih objektov v najem
dati prednost izbranim izvajalcem pred ostalimi zainteresiranimi
uporabniki.
27. člen
Vrhunskim športnikom, ki imajo status perspektivnega,
mednarodnega in vrhunskega razreda in ki imajo stalno prebivališče v Občini Divača, lahko župan Občine Divača, na podlagi
vloge upravičenca, enkrat letno dodeli športni dodatek, ki se
ne všteva v sredstva razdeljena na podlagi javnega razpisa za
izbiro izvajalcev programov športa v Občini Divača.
Upravičenci v ta namen oddajo na Občino Divača najkasneje do 10. novembra tekočega leta vlogo z dokazilom o
statusu, na podlagi katere se jim s sklepom župana dodelijo
sredstva.
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Višina sredstev za športni dodatek se vsakoletno določi v
proračunu Občine Divača.
28. člen
Sredstva za vzdrževanje in gradnjo športnih objektov v
Občini Divača, se zagotavljajo v proračunu Občine Divača.
Predlog investicij za športni objekt, lahko na občinsko
upravo vloži tudi izvajalec programov športa, ki bi ta objekt
uporabljal.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
S sprejetjem tega Odloka preneha veljati obstoječi sistem
zagotavljanja sredstev za izvajanje letnega programa športa v
Občini Divača.
30. člen
Na javni razpis za pridobitev proračunskih finančnih sredstev za organizacijo in izvedbo športnih prireditev se lahko
prijavijo tudi društva/klubi, ki izpolnjujejo pogoje Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača
in bi ustrezali kriterijem javnega razpisa s področja turizma
(TŠKD, TD, Razvojna društva) in sicer za organizacijo športnih prireditev (npr. pohodov), ki niso izvedene v okviru redne
dejavnosti.
To določilo velja v prehodnem obdobju, do sprejetja pravilnikov, ki bodo uredila to področje.
31. člen
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0005/2010-09
Divača, dne 26. junija 2012
Župan
Občine Divača
Drago Božac l.r.
Priloga
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MERILA ZA IZBOR IN SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI DIVAČA (UPB1)
– uradni čistopis besedila
1. UVOD
Merila za izbor in sofinanciranje programov športa v Občini Divača (v nadaljevanju: Merila) uporablja strokovna
komisija pri pripravi predloga za izbor športnih programov in določitve obsega sofinanciranja posameznega
programa športa.

2. MERILA ZA POSAMEZNE PROGRAME ŠPORTA
Merila za vrednotenje programov športa imajo za osnovo točkovni sistem razen:
 šolskih športnih tekmovanj,
 programov (Zlati sonček, Ciciban planinec, Krpan in Naučimo se plavati za propagandno gradivo) in
 izobraževanja, usposabljanja in spopolnjevanja strokovnih kadrov v športu.
Ta sredstva niso zajeta v točkovni sistem in se predhodno izločijo na podlagi pregleda in ocenitve potrebnih
sredstev v prispelih prijavah izvajalcev navedenih športnih programov.
SPLOŠNA DOLOČILA za vse izbrane programe športa:
V primeru, da posamezna vadbena skupina ne dosega določenega števila tekmovalcev se določene točke
zmanjšajo v sorazmerju s številom vadečih.
Pomen izrazov:
financiranje = financiranje, sofinanciranje
društvo = društvo, klub
Vrednost točke se določi vsako leto na novo in je odvisna od višine sredstev, namenjenih za sofinanciranje športnih
programov v občinskem proračunu.
Izvajalcem programa se sofinancira uporabo športnih objektov največ do višine priznanih ur za določen program.
Vrednost ure najema objektov je odvisna od cene ure najema le-tega po veljavnem ceniku za izvajalce letnega
programa športa v Občini Divača.
Priznava se uporaba športnih objektov za vadbo v Občini Divača.
Pri vrednotenju izvajanja športnih programov se upošteva vadeča skupina oziroma vadeči posameznik. Pri
predložitvi seznama vadečih oziroma tekmovalcev oziroma članov, ki jih prijavitelj prijavi na javni razpis, prijavitelj
upošteva tiste osebe, ki so člani društva, kluba … , v času prijave prijavitelja na javni razpis.
Za posamezno skupino (kolektivne panoge) oziroma vadečega (individualne panoge) se priznava le vadbo, ki
poteka pod strokovnim vodstvom.
Za vadbeno skupino je v nadaljevanju za posamezne programe športa ponekod navedena starost vadečih v
skupini, ki pa je splošna usmeritev in se v konkretnih primerih vzame starostna razmejitev, kot jih določa panožna
športna zveza.
Vadbene skupine se, tam kjer je to možno, lahko oblikujejo mešano glede na spol.
Glede na starost so mlajši udeleženci/ke letnega programa športa izjemoma lahko prijavljeni zgolj v eni starostni
kategoriji navzgor. Starejši udeleženci/ke ne smejo biti prijavljeni za mlajše starostne kategorije.
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Pri vrednotenju velikosti skupine se določa število skupin tako, da se upošteva aritmetično sredino velikosti
skupine, ki je določena za posamezni program.
Zaradi specifičnih zahtev športnih panog in programov glede potrebnega števila udeležencev v tekmovalnih ali
rekreacijskih skupinah je pri posameznih programih okvirno določeno potrebno minimalno število udeležencev
posameznega športnega programa. Če prijavljeni športni program tega števila ne dosega, se število točk ustrezno
zniža v sorazmerju s številom vadečih/tekmovalcev. Če v športnem programu sodeluje večje število udeležencev,
kot je določeno s preglednico, število točk ostane nespremenjeno.
V primeru, da je število vadbenih ur programa za posamezno skupino (kolektivne panoge) oziroma vadečega
(individualne panoge) MANJŠE od določenega števila ur za posamezni program, vendar ne manj kot 80%
določenega obsega, se pri vrednotenju upošteva sorazmerni delež. V primeru, da je število vadbenih ur programa
VEČJE od določenega števila ur za posamezni program, se upošteva obseg določenega števila ur za posamezni
program.
DOLOČILA ZA POSAMEZNE PROGRAME ŠPORTA

I. PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV
Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega
programa.
1. ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK (do 6. leta)
Vrednotenje poteka po točkovnem in netočkovnem sistemu. Kritje stroškov pri posameznih programih, ki
ni ovrednoteno s točkami (stroški propagandnega gradiva, kotizacije …) se izvajalcem, ki so izbrani za na
javnem razpisu, poteka na podlagi posredovane dokumentacije o izvedbi (nakup, udeležba ...) iz predhodno
izločenih sredstev.
1.1. INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK
Minimalni program je program Zlati sonček; obsega vsa temeljna športna znanja, ki jih morajo otroci te
starosti spoznati in osvojiti, poudarjeno je zlasti učenje plavanja. Poleg Zlatega sončka so še “Ciciban
planinec”, “Naučimo se plavati” in druge oblike redne športne vadbe.
Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo naslednji programi:
Športni programi: Zlati sonček, Naučimo se plavati, Ciciban planinec, drugi 60-urni programi (na
vadbeno skupino).
 izvajanje programa »Zlati sonček« v vzgojno varstvenih zavodih:
 financira se propagandno gradivo (knjižice, diplome, medalje),
 izvajanje akcije »Naučimo se plavati«:
 sofinancira se strokovni kader v obsegu 20 ur na skupino otrok in se financira propagandno gradivo
(knjižice, priznanja (potrdila),
 izvajanje programa »Ciciban planinec«:
 sofinancira se propagandno gradivo (knjižice, priznanja),
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 izvajanje drugih programov (športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in drugi
izvajalci)
 zagotavlja se objekt in sofinancira strokovni kader za največ 60 ur na skupino, v kateri je največ
20 otrok (če je manjše število otrok, se število točk dodeli v sorazmerju s številom vadečih).
Stroški propagandnega gradiva se financirajo na podlagi predložene ocene stroškov oziroma
predloženega računa v okvirih števila udeležencev v posameznem programu.
Vrednotenje strokovnega kadra:
Športni program

Velikost skupine

Število ur

Strokovni kader / št. točk

»Naučimo se plavati«

min. 5 / max. 10

20

»Drugi 60-urni
programi«

min. 8 / max. 20

60

1 točka / uro
(največ 20 ur na skupino
8 otrok)
50

2. ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK (od 6. do 15. leta)
2.1. INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok, ki so prostovoljno vključeni v športne
programe.
Programe za otroke od 6. do 15. leta lahko izpeljujejo vsi izvajalci športne dejavnosti.
Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo naslednji programi:
 izvajanje programa "Zlati sonček" in "Krpan":
 financira se propagandno gradivo (knjižice, diplome, medalje),
 izvajanje programa "Naučimo se plavati": sofinancira se plavalni tečaj v prvi triadi 9-letne osnovne
šole (program se lahko izvaja tudi v okviru šole v naravi):
 financira se propagandno gradivo za preverjanje znanja plavanja (medalje, diplome, priponke),
 sofinancira se strokovni kader za 20 ur na skupino, v kateri je največ 10 otrok in najmanj 5 otrok –
neplavalcev.
 izvajanje drugih programov redne vadbe, ki jih izvajajo športna društva in drugi izvajalci
 zagotavlja se objekt in sofinancira strokovni kader za največ 80 ur vadbe na skupino, v kateri je
največ 20 otrok (če je manjše število otrok, se število točk dodeli v sorazmerju s številom
vadečih).
Zaradi podvajanje interesne vadbe osnovnošolskih otrok in osnovnošolskih otrok, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport po društvih, se interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok društvu prizna le v primeru, da je v
vadbo vključenih najmanj polovica otrok, ki niso registrirani člani tekmovalnih ekip društev oziroma klubov.
 izvajanje ostalih programov (npr. taborniki, planinci, jamarji ...)
 sofinancira se strokovni kader za največ 10-dnevnih aktivnosti na skupino oziroma za največ
10 pohodov na skupino.

Stran

6012 /

Št.

57 / 27. 7. 2012

Uradni list Republike Slovenije

Vrednotenje strokovnega kadra:
Športni program

Velikost skupine

Število ur

Strokovni kader / št. točk

Ostali programi

min. 15

/

6 / dan / pohod

»Naučimo se plavati«

min. 5 / max. 10

20

1 točka / ura

»Drugi programi«

min. 8 / max. 20

80

70

 iz občinskega proračuna se lahko sofinancira tudi organizacija, izvedba in udeležba na šolskih športnih
tekmovanjih na občinskih, medobčinskih, področnih in državni ravni.
Za šolska športna tekmovanja se zagotavlja:
 objekt,
 financira se organizacija medobčinskih tekmovanj: sodniški stroški in stroški medalj ter pokalov,
 za udeležbo na regijskih in državnih tekmovanjih se financira: prijavnina in prevoz.
Finančna sredstva za šolska športna tekmovanja in za programe (»Zlati sonček«, »Ciciban planinec«, »Krpan« in
»Naučimo se plavati«) se izvajalcem, ki so izbrani za na javnem razpisu, dodelijo na podlagi posredovane
dokumentacije o izvedbi (udeležbi) šolskih tekmovanj iz predhodno izločenih sredstev.

2.2.

ŠPORTNA VZGOJA OTROK, USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT

V to skupino dejavnosti se uvrščajo programi, katerih udeleženci so športniki, registrirani pri panožni
športni zvezi, ki vadijo v vadbeni skupini najmanj 2–3-krat tedensko (odvisno od ur treninga), 9 mesecev v
letu in se redno udeležujejo tekmovanj, ki jih organizira panožna športna zveza na najmanj regijskem
nivoju.
V te programe se lahko vključujejo otroci, ki imajo ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko
postali vrhunski športniki. Obseg in vsebina programov je prilagojena posebnostim posameznih skupin otrok
in športnih zvrsti.
Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za izpeljavo programov, ki jih
določi panožna Športna zveza v dogovoru z Ministrstvom za šolstvo in šport in Olimpijskim komitejem Slovenije –
Združenjem športnih zvez.
Programi so lahko razdeljeni v tri stopnje. Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti:
1. cicibani, cicibanke
2. mlajši dečki in deklice
3. starejši dečki in deklice

240 ur (oziroma 160 ur)
240 do 400 ur
300 do 800 ur.

2.2.1. Kolektivne športne panoge
Vadbena skupina mora imeti najmanj toliko vadečih, kot jih je potrebno za sestavo ekipe po posameznih športnih

panogah.
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Za izvajanje programov vadbe se vadbenim skupinam, ki morajo imeti najmanj toliko članov, kot jih je potrebno za
sestavo ekipe (Preglednica), zagotovi:
 objekt, če ga občina ima za tako vadbo oziroma se izvajalcu sofinancira uporabo športnih objektov v višini
priznanih ur za določen program,
 sofinanciranje strokovnega kadra v obsegu, kot je razvidno iz tabele,
 sofinanciranje materialnih stroškov, kot je razvidno iz tabele.
Pri najemu objekta in strokovnemu kadru se upošteva naslednja velikost skupin:
Športna panoga

Velikost vadbene/tekmovalne skupine

Kolektivne športne panoge

najmanj 12 vadečih oziroma kot jih je potrebno za
sestavo ekipe po posameznih športnih panogah

Vrednotenje strokovnega kadra in materialni stroškov
Vadbena skupina

Število ur

Strokovni kader št. točk

Materialni stroški / št. točk

Cicibani / cicibanke
do 6 let

160

260

140

Cicibani / cicibanke
od 6 do 11 let

240

280

140

mlajš-i/e
dečki / deklice
od 11 do 15 let

300

300

140

2.2.2. Individualne športne panoge
Pri najemu objekta in strokovnemu kadru se v individualnih športih upošteva, da šteje vadbena skupina najmanj
4 vadeče.
Za izvajanje programov vadbe se vadbenim skupinam, ki morajo imeti najmanj toliko članov, kot jih je potrebno za
sestavo ekipe (Preglednica), zagotovi:
 objekt, če ga občina ima za tako vadbo oziroma se izvajalcu sofinancira uporabo športnih objektov v višini
priznanih ur za določen program,
 sofinanciranje strokovnega kadra v obsegu, kot je razvidno iz tabele,
 sofinanciranje materialnih stroškov, kot je razvidno iz tabele.
Pri najemu objekta in strokovnemu kadru se upošteva naslednja velikost skupin:
Športna panoga

Velikost vadbene/tekmovalne skupine

Individualne športne panoge

najmanj 4 vadeči
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Vrednotenje strokovnega kadra in materialni stroškov
Vadbena skupina

Število ur

Strokovni kader št. točk

Materialni stroški / št. točk

Cicibani / cicibanke
do 6 let

160

260

140

Cicibani / cicibanke
od 6 do 11 let

240

280

140

mlajš-i/e
dečki / deklice
od 11 do 15 let

300

300

140

2.3.

Športna vzgoja šoloobveznih otrok s posebnimi potrebami

V te programe se glede na interes lahko vključujejo otroci s posebnimi potrebami.
Za izvajanje vadbe v 80-urnih programih na skupino, v kateri je 10 otrok, se vadbenim skupinam zagotavlja:
 objekt, če ga občina ima za tako vadbo oziroma se izvajalcu sofinancira uporabo športnih objektov v višini
priznanih ur za določen program,
 sofinanciranje strokovnega kadra, kot je razvidno iz tabele
Program

Velikost skupine

Število ur

Strokovni kader št. točk

80-urni program

min. 5 / max. 10

80

80

3. ŠPORTNA VZGOJA MLADINE (od 15. do 21. leta)
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih od 15. do 21. leta starosti, ki se prostovoljno vključujejo v
športne do 80-urne programe za skupine. Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira najem objekta in
strokovni kader.
Programe za mladino od 15. do 21. leta lahko izpeljujejo vsi izvajalci športne dejavnosti.

3.1. Interesna športna vzgoja mladine
Za izvajanje vadbe v 80-urnih programih, v katerih je v skupini je največ 20 mladih, se vadbenim skupinam
zagotavlja:
 objekt, če ga občina ima za tako vadbo oziroma se izvajalcu sofinancira uporabo športnih objektov v višini
priznanih ur za določen program,
 sofinanciranje strokovnega kadra, kot je razvidno iz tabele.
Za izvajanje ostalih programov (npr. taborniki, planinci, jamarji) se sofinancira strokovni kader za največ
10 dnevnih aktivnosti na skupino oziroma za največ 10 pohodov na skupino.
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Vrednotenje strokovnega kadra
Program

Velikost skupine

Število ur

Strokovni kader / št. točk

80-urni program

min. 10 – max. 20

80

80

Ostali programi

min. 15

/

8 / dan / pohod

3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Programi športne vzgoje zajemajo načrtovano vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje kakovostnih
in vrhunskih rezultatov primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.
V to skupino dejavnosti se uvrščajo programi, katerih udeleženci so športniki registrirani pri panožni
športni zvezi, ki vadijo v vadbeni skupini najmanj 3–4-krat tedensko (odvisno od ur treninga), 10 mesecev v
letu in se redno udeležujejo tekmovanj, ki jih organizira panožna športna zveza na najmanj regijskem
nivoju.
Za sofinanciranje programov kategoriziranih športnikov v katerikoli športni panogi se prizna klubu ali društvu za
vsakega mladinca, ki ima priznan mladinski razred, športni dodatek, in sicer 100 točk.
Upoštevajo se kategorizirani športniki po kriterijih Olimpijskega komiteja – združenja športnih zvez
Slovenije, in sicer za minulo koledarsko leto. Pri izračunu se za posameznika upošteva sorazmerni delež
glede na število mesecev, ko je imel priznano kategorizacijo.

3.2.1. Kolektivne športne panoge
Programi športne vzgoje zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih
rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.
Vadbena skupina mora imeti najmanj toliko vadečih, kot jih je potrebno za sestavo ekipe po posameznih športnih
panogah.
Za izvajanje programov vadbe se vadbenim skupinam zagotovi:
 objekt, če ga občina ima za tako vadbo oziroma se izvajalcu sofinancira uporabo športnih objektov v višini
priznanih ur za določen program,
 sofinanciranje strokovnega kadra v obsegu, kot je razvidno iz tabele,
 sofinanciranje materialnih stroškov, kot je razvidno iz tabele.
Vrednotenje strokovnega kadra in materialni stroškov
Vadbena skupina

Število ur

Strokovni kader / št. točk

Materialni stroški št. točk

od 15 do 17 let

320

320

140

od 17 do 20 let

360

340

140
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3.2.2. Individualne športne panoge
Vadbena skupina naj bi imela najmanj bi imela vsaj 4 vadeče.
Za izvajanje programov vadbe se vadbenim skupinam zagotovi:
 objekt, če ga občina ima za tako vadbo oziroma se izvajalcu sofinancira uporabo športnih objektov v
višini priznanih ur za določen program,

 sofinanciranje strokovnega kadra v obsegu, kot je razvidno iz tabele,
 sofinanciranje materialnih stroškov, kot je razvidno iz tabele.
Vrednotenje strokovnega kadra in materialni stroškov
Vadbena skupina

Število ur

Strokovni kade /
št. točk

Materialni stroški št. točk

od 15 do 17 let

320

320

140

od 17 do 20 let

360

340

140

3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Športna dejavnost mladine s posebnimi potrebami je v tem obdobju namenjena predvsem ustrezni skrbi za
vključevanje v vsakdanje življenje.
Za izvajanje vadbe v 80-urnih programih se vadbenim skupinam zagotavlja:
 objekt, če ga občina ima za tako vadbo oziroma se izvajalcu sofinancira uporabo športnih objektov v višini
priznanih ur za določen program,
 sofinanciranje strokovnega kadra, kot je razvidno iz tabele.
Vrednotenje strokovnega kadra
Program

Velikost skupine

Število ur

Strokovni kader št. točk

80-urni program

min. 5, max. 10

80

80

II. KAKOVOSTNI ŠPORT
V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja članskih ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih
strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v programe vrhunskega športa in jih program
rekreacijskega športa ne zadovoljuje in so pomemben dejavnik razvoja športa v lokalni skupnosti.
S svojimi tekmovanji v okviru svojih panožnih zvez nastopajo v uradnih sistemih tekmovanj do naslova državnih
prvakov.
Vadbena skupina mora imeti najmanj toliko članov, kot jih je potrebno za sestavo ekipe po posameznih športnih
panogah.
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2.1. Društva, ki imajo vadbo organizirano tudi v mlajših vadbenih skupinah
2.1.1. Kolektivne športne panoge
Vadbena skupina mora imeti najmanj toliko vadečih, kot jih je potrebno za sestavo ekipe po posameznih športnih
panogah.
Za izvajanje programov vadbe se vadbenim skupinam zagotovi:
 objekt, če ga občina ima za tako vadbo oziroma se izvajalcu sofinancira uporabo športnih objektov v višini
priznanih ur za določen program,
 sofinanciranje materialnih stroškov, kot je razvidno iz tabele.
Vrednotenje materialnih stroškov
Vadbena skupina

Število ur

Materialni stroški št. točk

od 21 let dalje

320

160

2.1.2. Individualne športne panoge
Vadbena skupina naj bi imela vsaj 4 vadeče.
Za izvajanje programov vadbe se vadbenim skupinam zagotovi:
 objekt, če ga občina ima za tako vadbo, oziroma se izvajalcu sofinancira uporabo športnih objektov v višini
priznanih ur za določen program,
 sofinanciranje materialnih stroškov v obsegu, kot je razvidno iz tabele.
Vrednotenje materialnih stroškov
Vadbena skupina

Število ur

Materialni stroški

od 21 let dalje

320

160

2.2. Društva, ki imajo redno vadbo organizirano samo za člane
Vadbena skupina mora imeti najmanj toliko vadečih, kot jih je potrebno za sestavo ekipe po posameznih športnih
panogah.
Za izvajanje programov vadbe se vadbenim skupinam zagotovi:
 objekt, če ga občina ima za tako vadbo.
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III. VRHUNSKI ŠPORT
Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status športnika mednarodnega, svetovnega in
perspektivnega razreda v panogah, ki so na rednem programu Olimpijskih iger.
Upoštevajo se kategorizirani športniki po kriterijih Olimpijskega komiteja – združenja športnih zvez Slovenije.
V te programe so vključeni perspektivni športniki in športnice ter ostali športniki in športnice, ki tekmujejo v članskih
kategorijah, pogoj pa je, da imajo stalno bivališče v Občini Divača oziroma da trenirajo v domačem klubu od
začetka svoje registracije. Upoštevajo se kategorizirani športniki po kriterijih Olimpijskega komiteja – združenja
športnih zvez Slovenije, in sicer za minulo koledarsko leto. Pri izračunu se za posameznika upošteva
sorazmerni delež glede na število mesecev, ko je imel priznano kategorizacijo.
Za sofinanciranje programov vrhunskega športa se prizna klubu ali društvu za vsakega člana, ki je kategoriziran
športnik športni dodatek, in sicer za:
Razred kategorizacije

Število točk

Perspektivni razred

20

Mednarodni razred

30

Svetovni razred

60

3.1. Kolektivne športne panoge
Vadbena skupina mora imeti najmanj toliko vadečih, kot jih je potrebno za sestavo ekipe po posameznih športnih
panogah.
Za izvajanje programov vadbe se vadbenim skupinam zagotovi:
 objekt, če ga občina ima za tako vadbo oziroma se izvajalcu sofinancira uporabo športnih objektov v višini
priznanih ur za določen program,
 sofinanciranje strokovnega kadra v obsegu, kot je razvidno iz tabele.
Vrednotenje strokovnega kadra
Vadbena skupina

Število ur

Strokovni kader / št. točk

Vrhunski športniki

400

50

3.2. Individualne športne panoge
Vadbena skupina naj bi imela vsaj 4 vadeče.
Za izvajanje programov vadbe se vadbenim skupinam zagotovi:
 objekt, če ga občina ima za tako vadbo oziroma se izvajalcu sofinancira uporabo športnih objektov v višini
priznanih ur za določen program,
 sofinanciranje strokovnega kadra v obsegu, kot je razvidno iz tabele.
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Vrednotenje strokovnega kadra
Vadbena skupina

Število ur

Strokovni kader / št. točk

Vrhunski športniki

400

50

IV. ŠPORTNA REKREACIJA
Cilji rekreacije odraslih so ohranjati in izboljšati celostni zdravstveni status, humanizirati človekovo
življenje, zmanjšati negativne posledice današnjega načina življenja, preprečevati upadanje vitalnosti, ter
z motivi pritegniti čim več ljudi v redne oblike dejavnosti. Pri tem gre za aktivno koristno in prijetno
izpopolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa.
To vrsto športne dejavnosti plačujejo občani sami.
Za izvajanje programov vadbe se vadbenim skupinam zagotovi:
 objekt, če ga občina ima za tako vadbo, oziroma se izvajalcu sofinancira uporabo športnih objektov v višini
priznanih ur za določen program,
 sofinanciranje strokovnega kadra za starejše občane stare nad 65 let v obsegu, kot je razvidno iz tabele,

V skupini mora biti najmanj 20 udeležencev, 3/4 rekreativcev mora biti iz Občine Divača. (Registracija
rekreativnih skupin ni potrebna).
Vrednotenje strokovnega kadra

Vadbena skupina

Število ur

Strokovni kader / št. točk

Starejši občani nad 65 let

80

80

V. ŠPORT INVALIDOV
Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju,
revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom
(prijavi se lahko društvo invalidov).
Za izvajanje programov vadbe se vadbenim skupinam zagotovi:
 objekt, če ga občina ima za tako vadbo, oziroma se izvajalcu sofinancira uporabo športnih objektov v višini
priznanih ur za določen program,
 sofinanciranje strokovnega kadra v obsegu, kot je razvidno iz tabele.

V skupini mora biti najmanj 10 udeležencev.
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Vrednotenje strokovnega kadra

Vadbena skupina

Število ur

Strokovni kader / št. točk

Invalidi

80

80

VI. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV
Občina Divača sofinancira tudi izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, ki delajo v

športnih društvih, in sicer:

 šolanje za strokovne nazive: vodnik, vaditelj, inštruktor, učitelj, trener in sodnik, in sicer največ za dva
udeleženca iz posamezne panoge,
 izpopolnjevanje strokovnih kadrov (licence),
 študijske obveznosti študentov Fakultete za šport v Ljubljani, ki se izvajajo izven sedeža fakultete.
Sofinancira se največ dva udeleženca iz posamezne panoge. Število strokovnih kadrov, ki se izobražujejo,
usposabljajo in izpopolnjujejo v posameznem letu je omejeno glede na obseg sredstev, ki so v posameznem letu
planirana za ta namen.
6.1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov za delo v športu
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v
športu, in sicer:
 šolanje za strokovne nazive vodnik, vaditelj, inštruktor, učitelj, trener in sodnik,
 in sicer največ za dva udeleženca iz posamezne panoge; izpolnjevanje strokovnih kadrov (licence).
Pogoji za sofinanciranje šolanja, ki jih mora izpolnjevati kandidat, so naslednji:
 da vlogo posreduje izvajalec športnih programov,
 da izvajalec športnih programov in kandidat podpišeta pogodbo, v kateri se kandidat zavezuje, da bo po
končanem šolanju še najmanj 3 leta vodil vadbo pri tem izvajalcu, sicer bo moral vrniti celotni znesek
sofinanciranja.
Za sofinanciranje izpopolnjevanja strokovnih kadrov (licence) lahko kandidirajo le tisti posamezniki, ki delajo kot
izšolani strokovni kadri v posameznem športnem društvu že najmanj 1 leto.
Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje se sofinancira le v primeru, če to razpisujejo Fakulteta za šport in
republiške panožne športne zveze oziroma če takega izobraževanja ni v Republiki Sloveniji na podlagi izjave
republiške panožne športne zveze.
Sofinanciranje se izvrši, ko prijavitelj za vsakega kandidata posreduje:
 razpis predlaganega izobraževanja,
 podpisano pogodbo s kandidatom,
 dokument o uspešno opravljenem izobraževanju oziroma izpopolnjevanju.
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Sofinanciranje se v skladu z razpisnimi pogoji izvrši, ko izvajalec posreduje dokumentacijo o uspešno opravljenem
šolanju in podpisano pogodbo s kandidatom.
Sofinancira se največ dva udeleženca iz posamezne panoge. Število strokovnih kadrov, ki se izobražujejo,
usposabljajo in izpolnjujejo v posameznem letu je omejeno glede na obseg sredstev, ki so v posameznem letu
planirana za ta namen.
Za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu velja, da se izvajalcem programa za
posameznega kandidata povrne stroške kotizacije oziroma določenega odstotka dejanskih stroškov.
Število strokovnih kadrov, ki se izobražujejo, usposabljajo in izpopolnjujejo v posameznem letu je omejeno glede
na obseg sredstev, ki so v posameznem letu planirana za ta namen.

6.2. Šolanje študentov na Fakulteti za šport
Študenti, ki študirajo na fakulteti za šport se lahko prijavijo za sofinanciranje stroškov, ki jih morajo prispevati za
tečaje v okviru rednega študijskega programa FŠ, če se ti tečaji izvajajo izven sedeža fakultete. Študentom se
sofinancira ½ stroškov:
Pogoji za sofinanciranje zgoraj omenjenih stroškov so naslednji:
 izjava izvajalca, da študent aktivno sodeluje pri izvajanju športnih programov,
 da vlogo posreduje izvajalec športnih programov,
 da izvajalec športnih programov in kandidat podpišeta pogodbo, v kateri se kandidat zavezuje, da bo po
končanem šolanju še najmanj 3 leta vodil vadbo pri izvajalcu, sicer bo moral vrniti celotni znesek
sofinanciranja.
Sofinanciranje se izvrši, ko študent posreduje:
 izjavo o aktivnem delu v športni organizaciji,
 podpisano pogodbo,
 dokazilo o stroških tečaja.
Število strokovnih kadrov, ki se izobražujejo, usposabljajo in izpopolnjujejo v posameznem letu je omejeno glede
na obseg sredstev, ki so v posameznem letu planirana za ta namen.

VII. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV, KLUBOV
Za nemoteno osnovno delovanje društev, klubov – kritje osnovnih materialnih stroškov, se vsakemu
društvu v občini, ki je izbran za izvajanje določenega športnega programa v občini dodeli:
80 točk.
Društvu, klubu, ki je izbran za izvajanje športnega programa v občini za tekoče koledarsko leto vsaj v
enemu izmed naštetih programov se dodatno dodeli 50 točk:




ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK (do 6. leta),
ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK (od 6. do 15. leta),
ŠPORTNA VZGOJA MLADINE (od 15. do 21. leta).
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VIII. ŠPORTNE PRIREDITVE
Iz proračunskih sredstev se na podlagi javnega razpisa lahko sofinancira organizacija in izvedba športnih prireditev.
Pod športne prireditve se uvrščajo prireditve, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. organizator prireditve izpolnjuje pogoje za izvajalca programov športa, ki so določeni v Odloku
o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača in je v tekočem letu izbran za izvajalca
programov športa v Občini Divača;
2. športna prireditev je izvedena v Občini Divača;
3. športna prireditev je izvedena v tekočem letu, na katerega se nanaša javni razpis, na katerega organizator
športne prireditve kandidira.
Organizator prireditve lahko v tekočem letu prijavi na javni razpis največ DVE (2) športni prireditvi.
Prireditve se vrednotijo na podlagi točkovanja na naslednji način:
20–50
Število udeležencev/tekmovalcev
____________________________________________ _____________

51–100
____________

nad 100
_____________

Vrsta prireditve (glede na udeležence/tekmovalce)
Število točk:
OBČINSKA ŠPORTNA PRIREDITEV
Udeleženci so pretežno iz Občine Divača

10

20

30

MEDOBČINSKA ŠPORTNA PRIREDITEV
Udeleženci so iz več občin

20

30

40

DRŽAVNA ŠPORTNA PRIREDITEV
Organizacija državnih prvenstev

30

40

50

MEDNARODNA ŠPORTNA PRIREDITEV
Udeležba mednarodnih registriranih društev/klubov

40

50

60

Kot udeleženci/tekmovalci športne prireditve se upoštevajo naslednje osebe:
- oseba, ki se udeleži športne prireditve in aktivno sodeluje in/ali tekmuje v dejavnosti, ki je vsebina prireditve;
- trener (vodja) ekipe, ki aktivno sodeluje in/ali tekmuje v dejavnosti, ki je vsebina prireditve.
Spremljevalne osebe, osebe, ki pomagajo pri organizaciji in izvedbi prireditve ipd., se pri vrednotenju prireditve ne
upoštevajo.
Organizatorji prireditve morajo ob prijavi na javni razpis za tiste športne prireditve, ki do prijave še niso bile
realizirane, navesti oceno števila udeležencev/tekmovalcev.
Za prireditve, ki so bile že realizirane, pa se navede točno število udeležencev/tekmovalcev, kar organizator
dokazuje s seznamom, ki mora vsebovati vsaj naslednje podatke:
- ime in priimek
- vloga osebe (udeleženec, tekmovalec, trener …).
Dokazilo o vrsti prireditve oddajo organizatorji ob poročilu o realizaciji. Izbira načina dokazila je prepuščena lastni
presoji organizatorja (prijavni obrazec, potrditvene e-pošte ...).
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UPRAVIČENI STROŠKI, ki se jih pri vrednotenju upošteva:
1. STROŠKI PROMOCIJSKEGA MATERIALA ZA PRIREDITEV (vabila, plakati, programski listi,
objave v medijih ipd.);
2. STROŠKI PLAKET, POKALOV, PRIZNANJ;
3. PROFESIONALNA REDARSKA EKIPA;
4. PROFESIONALNA MEDICINSKA EKIPA.
Upravičeni stroški so sestavni elementi finančne konstrukcije posamezne športne prireditve.
Upravičeni stroški se dokazujejo na naslednji način:
a. 80% ovrednotenih sredstev za posamezno športno prireditev organizator dokazuje z računi;
b. 20% ovrednotenih sredstev za posamezno športno prireditev se organizatorju prizna kot vloženo
lastno delo in ga organizatorju ni potrebno posebej dokazovati.

IX. ŠPORTNI OBJEKTI
Sredstva za vzdrževanje in gradnjo športnih objektov se zagotavljajo v proračunu Občine Divača.
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Spremembe in dopolnitve Meril za izbor
in sofinanciranje programov športa
v Občini Divača

Na podlagi Odloka o spremembah Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača
(Uradni list RS, št. 34/12) Občina Divača objavlja

SPREMEMBE
IN DOPOLNITVE MERIL
za izbor in sofinanciranje programov športa
v Občini Divača,
ki so sestavni del navedenega Odloka
Merila za izbor in sofinanciranje programov športa
v Občini Divača
V poglavju »VIII. ŠPORTNE PRIREDITVE« se obstoječe
besedilo črta.

Število udeležencev/tekmovalcev

Uradni list Republike Slovenije
Doda se novo besedilo, ki glasi:
VIII. ŠPORTNE PRIREDITVE
Iz proračunskih sredstev se na podlagi javnega razpisa
lahko sofinancira organizacija in izvedba športnih prireditev.
Pod športne prireditve se uvrščajo prireditve, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
1. organizator prireditve izpolnjuje pogoje za izvajalca
programov športa, ki so določeni v Odloku o uresničevanju
javnega interesa na področju športa v Občini Divača in je v
tekočem letu izbran za izvajalca programov športa v Občini
Divača;
2. športna prireditev je izvedena v Občini Divača;
3. športna prireditev je izvedena v tekočem letu, na
katerega se nanaša javni razpis, na katerega organizator
športne prireditve kandidira.
Organizator prireditve lahko v tekočem letu prijavi na
javni razpis največ dve športni prireditvi.
Prireditve se vrednotijo na podlagi točkovanja na naslednji način:

20–50

51–100

nad 100

OBČINSKA ŠPORTNA PRIREDITEV
Udeleženci so pretežno iz Občine Divača

10

20

30

MEDOBČINSKA ŠPORTNA PRIREDITEV
Udeleženci so iz več občin

20

30

40

DRŽAVNA ŠPORTNA PRIREDITEV
Organizacija državnih prvenstev

30

40

50

MEDNARODNA ŠPORTNA PRIREDITEV
Udeležba mednarodnih registriranih društev/klubov

40

50

60

Vrsta prireditve (glede na udeležence/tekmovalce)
Število točk:

Kot udeleženci/tekmovalci športne prireditve se upoštevajo naslednje osebe:
– oseba, ki se udeleži športne prireditve in aktivno sodeluje in/ali tekmuje v dejavnosti, ki je vsebina prireditve;
– trener (vodja) ekipe, ki aktivno sodeluje in/ali tekmuje v
dejavnosti, ki je vsebina prireditve.
Spremljevalne osebe, osebe, ki pomagajo pri organizaciji in izvedbi prireditve ipd., se pri vrednotenju prireditve ne
upoštevajo.
Organizatorji prireditve morajo ob prijavi na javni razpis
za tiste športne prireditve, ki do prijave še niso bile realizirane,
navesti oceno števila udeležencev/tekmovalcev.
Za prireditve, ki so bile že realizirane, pa se navede točno
število udeležencev/tekmovalcev, kar organizator dokazuje s
seznamom, ki mora vsebovati vsaj naslednje podatke:
– ime in priimek
– vloga osebe (udeleženec, tekmovalec, trener …).
Dokazilo o vrsti prireditve oddajo organizatorji ob poročilu
o realizaciji. Izbira načina dokazila je prepuščena lastni presoji
organizatorja (prijavni obrazec, potrditvene e-pošte …).
Upravičeni stroški, ki se jih pri vrednotenju upošteva:
1. Stroški promocijskega materiala za prireditev (vabila,
plakati, programski listi, objave v medijih ipd.);
2. Stroški plaket, pokalov, priznanj;
3. Profesionalna redarska ekipa;
4. Profesionalna medicinska ekipa.
Upravičeni stroški so sestavni elementi finančne konstrukcije posamezne športne prireditve.
Upravičeni stroški se dokazujejo na naslednji način:
a) 80 % ovrednotenih sredstev za posamezno športno
prireditev organizator dokazuje z računi;

b) 20 % ovrednotenih sredstev za posamezno športno
prireditev se organizatorju prizna kot vloženo lastno delo in ga
organizatorju ni potrebno posebej dokazovati.
Župan
Občine Divača
Drago Božac l.r.

DOBRNA
2435.

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi
ekonomske cene programov predšolske
vzgoje v Vrtcu Dobrna

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (ZVrt-UPB2,
Uradni list RS, št. 100/05, 62/10 – ZUPJS) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02,
136/04, 134/06, 101/11) je Občinski svet Občine Dobrna na
3. korespondenčni seji dne 25. 7. 2012 sprejel

SKLEP
o spremembah Sklepa o določitvi ekonomske
cene programov predšolske vzgoje
v Vrtcu Dobrna
1. člen
V Sklepu o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Dobrna (Uradni list RS, št. 14/07, 64/07,
65/07, 96/09) se 1. člen spremeni tako, da glasi:
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»Cene programov vrtca v JVIZ Dobrna (Vrtec Dobrna)
so naslednje:
Program od 6 do 9 ur – Prvo starostno obdobje
Program od 4 do 6 ur – Prvo starostno obdobje
Program od 6 do 9 ur – Drugo starostno obdobje
Program od 4 do 6 ur – Drugo starostno obdobje

390,05 EUR
343,24 EUR
337,66 EUR
293,92 EUR

Cene programov veljajo od 1. 7. 2012.«
2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od
1. 7. 2012.
Št. 007-0006/2012-1(6)
Dobrna, dne 25. julija 2012
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

KOSTANJEVICA NA KRKI
2436.

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske
uprave – medobčinskega inšpektorata
in redarstva

Na podlagi 3. člena Odloka o organizaciji in delovnem
področju občinske uprave Občine Šentjernej (Uradni vestnik
Občine Šentjernej, št. 1/10), 3. člena Odloka o organizaciji in
delovnem področju občinske uprave Občine Škocjan (Uradni
list RS, št. 21/00), 3. člena Odloka o ustanovitvi občinske
uprave Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 26/07) in
3. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 55/07)
so Občinski svet Občine Šentjernej dne 30. 5. 2012, Občinski
svet Občine Škocjan dne 12. 6. 2012, Občinski svet Občine
Šmarješke Toplice dne 29. 5. 2012 in Občinski svet Občine
Kostanjevica na Krki dne 19. 6. 2012, v skladu z 49.a členom
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) sprejeli

ODLOK
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave –
medobčinskega inšpektorata in redarstva
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske
uprave (v nadaljevanju: skupna uprava), določi njegovo ime
in sedež, delovno področje, notranja organizacija, vodenje ter
zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.
(2) Organ skupne občinske uprave ustanoviteljic se
ustanavlja z namenom učinkovitejšega, racionalnejšega in
gospodarnejšega izvrševanja upravnih in prekrškovnih nalog
na področju delovanja občinskega inšpekcijskega nadzora in
občinskega redarstva na območju ustanoviteljic.
(3) S tem odlokom so določene pravice in obveznosti
občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do skupne
uprave in v medsebojnih razmerjih.
2. člen
Občine Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki ustanovijo skupno upravo »Medobčinski
inšpektorat in redarstvo občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke
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Toplice in Kostanjevica na Krki« za skupno opravljanje nalog
občinske uprave na področju medobčinske inšpekcije in medobčinskega redarstva.
3. člen
(1) Sedež skupne uprave Medobčinskega inšpektorata
in redarstva občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in
Kostanjevica na Krki je v Šentjerneju, Trubarjeva cesta 5, 8310
Šentjernej.
(2) Zaposleni v skupni upravi opravljajo svoje delo v
Občini Šentjernej na naslovu iz prejšnjega odstavka tega člena, v ostalih občinah ustanoviteljicah pa v prostorih njihovih
občinskih uprav.
(3) Skupna uprava uporablja žig okrogle oblike, obrobljen
z dvema koncentričnima krogoma. Ob zgornjem robu je napis
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo« na spodnjem robu pa
»Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice, Kostanjevica na Krki«.
4. člen
(1) Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih
sredstev za delovanje skupne uprave, za kar so pristojni občinski sveti, izvršujejo vsakokratni županje in župani (v nadaljevanju: župani) občin ustanoviteljic.
(2) Župani na predlog vodje skupne uprave sprejmejo program dela in finančni načrt skupne uprave, nadzorujejo delo ter
dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja
in delovanja skupne uprave.
(3) Župan sedežne občine imenuje in razrešuje vodjo
skupne uprave po predhodnem soglasju županov občin ustanoviteljic.
II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA
5. člen
Skupna uprava je enovit organ.
6. člen
(1) Skupna uprava opravlja upravne in strokovne naloge
občinskih uprav občin ustanoviteljic, in sicer naloge občinske
inšpekcije in naloge občinskega redarstva.
(2) Svoje naloge opravlja skupna uprava v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.

teljic.

7. člen
(1) Skupna uprava je prekrškovni organ občin ustanovi-

(2) Pooblaščene uradne osebe skupne uprave vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih s predpisi, ki so uradno objavljeni in postanejo
pravno veljavni.
(3) Plačane globe za prekrške, ki jih izreče skupna uprava, so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil
prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.
8. člen
(1) Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa skupna uprava kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
(2) Skupna uprava mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati po usmeritvah župana in direktorja ali direktorice (v nadaljevanju: direktorja) občinske uprave občine ustanoviteljice, v
katere krajevno pristojnost zadeva spada oziroma, za katero
izvršuje nalogo.
(3) O izločitvi zaposlenega v skupni upravi odloča direktor
občinske uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
V primeru izločitve vodje skupne uprave pa o stvari tudi odloči.
(4) Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v skupni upravi odgovarjajo občine ustanoviteljice
solidarno.
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9. člen
(1) Skupno upravo vodi vodja, ki ga po predhodnem soglasju županov občin ustanoviteljic imenuje in razrešuje župan
sedežne občine v skladu z zakonom o javnih uslužbencih.
(2) Vodja skupne uprave je vodja inšpektorata in redarstva
kot prekrškovnega organa občin ustanoviteljic.
(3) Vodja skupne uprave ima status uradnika na položaju.
(4) Vodja skupne uprave mora izpolnjevati pogoje za
zasedbo delovnega mesta v skladu z Aktom o sistemizaciji
delovnih mest v skupni občinski upravi.
(5) Vodja skupne uprave odgovarja za izvrševanje nalog,
ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice, županu in direktorju občinske uprave te občine, za
delo skupne uprave v celoti pa skupaj vsem županom občin
ustanoviteljic.
(6) Zaposleni v inšpektoratu in redarstvu se morajo pri
izvrševanju upravnih nalog in postopkov o prekršku ravnati po
usmeritvah in navodilih vodje skupne uprave.
(7) Župani občin ustanoviteljic lahko sklenejo pisni sporazum, da bo naloge vodje skupne uprave opravljal direktor
občinske uprave.
10. člen
(1) Občina, v kateri ima skupna uprava sedež, ima za
javne uslužbence skupne uprave status delodajalca. Javni
uslužbenci sklenejo delovno razmerje v Občini Šentjernej.
(2) Pravice in dolžnosti delodajalca izvršuje župan sedežne občine na podlagi pooblastila županov občin ustanoviteljic
oziroma vodja skupne uprave na podlagi njegovega pisnega
pooblastila.
(3) Akt o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave sprejmejo župani občin ustanoviteljic soglasno.
(4) Kadrovski načrt skupne občinske uprave sprejme župan občine, ki ima status delodajalca.
III. SREDSTVA ZA DELO
11. člen
(1) Skupna uprava je neposredni uporabnik proračuna
občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.
(2) Finančni načrt skupne uprave, ki ga na predlog vodje
skupne uprave določijo župani občin ustanoviteljic, je vključen
v proračun občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava
sedež.
(3) Občine soustanoviteljice zagotavljajo sredstva za
skupno upravo v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na
posebni postavki. Finančni načrt skupne uprave je priloga k
njihovim proračunom.
12. člen
(1) Sredstva za delo skupne uprave in druga materialna
sredstva zagotavljajo občine ustanoviteljice glede na število
prebivalcev, in sicer:
– Občina Šentjernej: 44 %,
– Občina Škocjan: 21 %,
– Občina Šmarješke Toplice: 20 %,
– Občina Kostanjevica na Krki: 15 %.
(2) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta skupne
uprave je župan sedežne občine, skrbnik prihodkov in odhodkov pa je vodja skupne uprave.
(3) Nakup opreme, ki je potrebna za delo skupne uprave,
naroči v skladu s predpisi o javnem naročanju župan občine
ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež.
(4) Stroške za uporabo upravnih prostorov, v katerih ima
skupna uprava sedež, stroške nabave in uporabe opreme, obratovalne stroške in stroške vzdrževanja si občine ustanoviteljice
delijo v razmerju, določenim v prvem odstavku tega člena.
(5) Razmerje iz prvega odstavka tega člena se lahko
spremeni vsaki dve leti, če se število prebivalstva občin ustanoviteljic po uradnih statističnih podatkih spremeni tako, da se
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odstotek, ki pripade posamezni občini ustanoviteljici, spremeni
za najmanj 1 %.
13. člen
Tekoče upravne in strokovne naloge za skupno upravo
opravlja občinska uprava Občine Šentjernej, stroški pa se razdelijo skladno s prvim odstavkom prejšnjega člena.
IV. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČIN
USTANOVITELJIC
14. člen
Župani občin ustanoviteljic z dogovorom podrobneje uredijo način izvrševanja medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti, določenih z odlokom.
15. člen
(1) Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop
iz skupne uprave tako, da svojo namero pisno poda županom
občin ustanoviteljic. Občina lahko izstopi kadarkoli z enostransko izjavo, o kateri izda občinski svet ugotovitveni sklep, ki se
pošlje vsem občinam ustanoviteljicam.
(2) Svojo namero o izstopu mora občina ustanoviteljica
podati najkasneje 6 mesecev pred zaključkom proračunskega
leta (do 30. 6. tekočega leta).
(3) O izstopu sprejmejo druge občine ustanoviteljice ugotovitveni sklep, v katerem določijo rok, do katerega je ustanoviteljica dolžna zagotavljati ustrezni delež sredstev za skupno
upravo ter tudi določijo delež stroškov za morebitne presežne
javne uslužbence.
(4) Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna
vse svoje obveznosti do skupne uprave na podlagi tega odloka
in dogovora iz prejšnjega člena tega odloka.
16. člen
Kolikor druge občine izrazijo interes, lahko pristopijo k
inšpektoratu in redarstvu, če sklep o tem sprejmejo njihovi
občinski sveti, in se s pristopom strinjajo občine ustanoviteljice,
kar s sklepom potrdijo njihovi občinski sveti. O zagotavljanju
sredstev se v tem primeru sklene poseben sporazum.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Skupna uprava Medobčinski inšpektorat in redarstvo
občin Šentjernej, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki
nadaljuje s svojim delom po tem odloku. Začete zadeve in
postopki občin ustanoviteljic se z dnem uveljavitve tega odloka
nadaljujejo v na novo nastali skupni upravi.
18. člen
Občine ustanoviteljice v roku 3 mesecev po uveljavitvi
tega odloka sprejmejo dogovor o medsebojnih pravicah in
obveznostih iz 14. člena tega odloka.
19. člen
Župani občin ustanoviteljic uskladijo akt o sistemizaciji
delovnih mest v skupni občinski upravi v šestdesetih dneh po
uveljavitvi tega odloka.
20. člen
(1) Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah
ustanoviteljicah.
(2) Župani občin ustanoviteljic objavijo ta odlok v uradnih
glasilih svoje občine v petnajstih dneh po sprejemu na seji
občinskega sveta, ki je o odloku o ustanovitvi medobčinskega
inšpektorata in redarstva zadnji odločal.
(3) Odlok začne veljati petnajsti dan po zadnji objavi,
uporabljati pa se začne 1. septembra 2012.
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21. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – medobčinski
inšpektorat in redarstvo (Uradni list RS, št. 99/07 in 15/10).
Št. 032-152/2012-OS
Šentjernej, dne 30. maja 2012
Župan
Občine Šentjernej
Franc Hudoklin l.r.
Št. 223-0001/2011
Škocjan, dne 12. junija 2012
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.
Št. 007-0010/2012-1
Šmarješke Toplice, dne 29. maja 2012
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.
Št. 061-1/2008
Kostanjevica na Krki, dne 19. junija 2012
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

2437.

Odlok o razveljavitvi Odloka o zazidalnem
načrtu bencinski servis Kostanjevica

Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. in 43/11 – ZKZ-C) ter 16. in 30. člena
Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07
in 40/07 – popravek) je Občinski svet Občine Kostanjevica na
Krki na 14. redni seji dne 12. 7. 2012 sprejel

ODLOK
o razveljavitvi Odloka o zazidalnem načrtu
bencinski servis Kostanjevica
(Uradni list RS, št. 11/97, 38/06)
1. člen
S tem odlokom se razveljavi Odlok o zazidalnem načrtu
bencinski servis Kostanjevica (Uradni list RS, št. 11/97, 38/06).
2. člen
Po prenehanju veljavnosti Odloka o zazidalnem načrtu
bencinski servis Kostanjevica (Uradni list RS, št. 11/97, 38/06)
na obravnavnem območju veljajo določila Odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih za območje Občine Krško za Občino Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 75/96, 73/00, 101/01, 15/05,
25/06 – obvezna razlaga, 77/08 in 49/10).
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 3500-2/2012
Kostanjevica na Krki, dne 12. julija 2012
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

Št.
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Sklep o določitvi cene programov v Vrtcu
pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki

Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 100/05 – ZVrt-UPB2, 25/08 in 36/10), 29. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08
in 79/09) ter 16. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki
(Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07 – popravek) je Občinski svet
Občine Kostanjevica na Krki na 14. redni seji dne 12. 7. 2012
sprejel

SKLEP
o določitvi cene programov v Vrtcu pri OŠ
Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki
1. člen
Cene posameznih programov predšolske vzgoje v Vrtcu
pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki od 1. 6. 2012 do
31. 8. 2012 znašajo:
Starostna skupina 1–3 let (6–9 ur)
459,53 €
3–4-letni otroci (6–9 ur)
356,51 €
Starostna skupina 3–6 let (6–9 ur)
336,41 €.
2. člen
Višina plačila staršev se določi na podlagi Pravilnika
o plačilih staršev za programe v vrtcih. Cene programov so
oblikovane na podlagi metodologije, kot izhaja iz Pravilnika
o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Osnova za določanje in obračunavanje
plačil se določi na podlagi Pravilnika o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v Občini Kostanjevica
na Krki.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 6. 2012.
Št. 609-9/2011
Kostanjevica na Krki, dne 12. julija 2012
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

2439.

Sklep o določitvi cene programov v Vrtcu
pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki

Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 100/05 – ZVrt-UPB2, 25/08 in 36/10), 29. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08,
79/09 in 51/10) ter 16. člena Statuta Občine Kostanjevica na
Krki (Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07 – popravek) je Občinski
svet Občine Kostanjevica na Krki na 14. redni seji dne 12. 7.
2012 sprejel

SKLEP
o določitvi cene programov v Vrtcu pri OŠ
Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki
1. člen
Cene posameznih programov predšolske vzgoje v Vrtcu
pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki od 1. 9. 2012 dalje
znašajo:
Starostna skupina 1–3 let (6–9 ur)
448,33 €
3–4-letni otroci (6–9 ur)
357,92 €
Starostna skupina 3–6 let (6–9 ur)
335,63 €.
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2. člen
Višina plačila staršev se določi na podlagi Pravilnika o
plačilih staršev za programe v vrtcih. Cene programov so
oblikovane na podlagi metodologije, kot izhaja iz Pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo
javno službo. Osnova za določanje in obračunavanje plačil se
določi na podlagi Pravilnika o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v Občini Kostanjevica na Krki.
3. člen
Stroški živil za prehrano otrok v vrtcu Občine Kostanjevica
na Krki znašajo 1,94 € na otroka na dan.
4. člen
Za zamudno uro, ko starši ob zaključku poslovalnega
časa vrtca ne pridejo po svojega otroka, lahko vrtec staršem
zaračuna 4,17 € za vsako začeto uro.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2012.
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cev grozdja in vina, v katerem so opredeljene tudi površine o
vinogradih«.
Celotni prvi odstavek obvezne razlage 2. člena odloka
se tako glasi:
Lastništvo vinograda se nanaša tudi na velikost vinograda, ki je določena v 3. členu odloka. V primeru, da je investitor
lastnik vinogradov na različnih lokacijah, se morajo zemljišča
le teh nahajati v istem vinorodnem okolišu na območju občine
Krško oziroma se lahko del zemljišč nahaja na območju mejne
katastrske občine, ki meji z občino Krško pod pogojem, da
na tem zemljišču ni objekta (zidanice). Za dokazilo o velikosti
vinograda se uporablja register pridelovalcev grozdja in vina, v
katerem so opredeljene tudi površine o vinogradih.
Sprememba in dopolnitev obvezne razlage se nanaša na
7. člen odloka in sicer tako, da se le ta v celoti glasi:
Za mnenje glede intenzivnosti vinograda ali sadovnjaka
se šteje vpis v ustrezen register.
Št. 007-8/2011 O500
Krško, dne 12. julija 2012
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

Št. 609-9/2012
Kostanjevica na Krki, dne 12. julija 2012
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

KRŠKO
2440.

Spremembe in dopolnitve Obvezne razlage
1., 2. in 7. člena Odloka o določitvi kriterijev
za gradnjo zidanic in lop

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list
RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) in 99. člena
Poslovnika o delu Občinskega sveta občine Krško (Uradni list
RS, št. 7/01) je Občinski svet občine Krško na 17. seji dne
12. 7. 2012 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
OBVEZNE RAZLAGE
1., 2. in 7. člena Odloka o določitvi kriterijev
za gradnjo zidanic in lop
(Uradni list RS, št. 98/05)
Sprememba in dopolnitev obvezne razlage se nanaša na
drugi odstavek obvezne razlage 1. člena odloka in sicer tako, da
se na koncu odstavka doda nov stavek, ki se glasi: »Za dokazilo
o velikosti sadovnjaka se uporablja register kmetijskih gospodarstev, v katerem so opredeljene tudi površine o sadovnjakih«.
Celotni drugi odstavek obvezne razlage 1. člena odloka
se tako glasi:
Lopa je pritličen, nepodkleten, praviloma lesen gospodarski
objekt (nestanovanjska stavba) za potrebe sadjarstva, smiselno
enake tlorisne velikosti kot zidanica (pri sadovnjakih velikosti
od 25 do 35 arov največ 45 m2, od 35 do 50 arov največ 55 m2
in od 50 do 80 arov največ 65m2; pri sadovnjakih velikosti nad
80 arov je lahko tloris tudi večji, za kar pa mora investitor predložiti program z idejno tehnološko rešitvijo). Za dokazilo o velikosti
sadovnjaka se uporablja register kmetijskih gospodarstev, v
katerem so opredeljene tudi površine o sadovnjakih.
Sprememba in dopolnitev obvezne razlage se nanaša na
prvi odstavek obvezne razlage 2. člena odloka in sicer tako,
da se na koncu odstavka doda nov stavek, ki se glasi: »Za
dokazilo o velikosti vinograda se uporablja register prideloval-

2441.

Odlok o ustanovitvi Sosveta za varnost
občanov Občine Krško

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/8 – odločba US RS, 76/08,
79/09 in 51/10), 21. člen Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 49/98,
66/98 – popr., 93/01, 52/02 – ZDU-1, 26/03 – ZPNOVS, 48/03
– Odl. US, 56/02 – ZJU, 79/03, 50/04, 43/04 – ZKP-F, 54/04 –
Zdoh-1, 53/05, 98/05, 113/05 – ZJU-B, 36/06 – Odl. US, 78/06,
14/07 – ZVS, 42/09, 22/10, 26/11 – Odl. US, 58/11 – ZDT-1) ter
16. in 79. člen Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 –
prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10, 90/11) je Občinski svet
Občine Krško na 17. seji dne 12. 7. 2012 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi Sosveta za varnost občanov
Občine Krško
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se v občini Krško ustanavlja Sosvet za
varnost občanov občine Krško (v nadaljnjem besedilu: sosvet za
varnost občanov), ki kot posvetovalni organ župana in občinskega
sveta, v skladu s tem odlokom, opravlja naloge, ki so usmerjene
k zagotavljanju večje varnosti občanov, spodbujanju in vplivanju
občanov na varnostno organiziranje, aktivnemu spremljanju ter
preprečevanju in odpravljanju različnih asocialnih pojavnosti.
II. DELOVNO PODROČJE
2. člen
Sosvet za varnost občanov skrbi za razvijanje, uveljavljanje in zagotavljanje navodil in predpisov ter izvajanje ukrepov,
ki prispevajo k večji varnosti, osveščenosti, medsebojni povezanosti ter pomoči na naslednjih področjih:
1. varnosti, preventive in reševanja problematike na področju kriminalitete in drugih odklonskih pojavov,
2. javnega reda in miru,
3. na drugih področjih, ki neposredno ali posredno vplivajo
na varnost občanov.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

57 / 27. 7. 2012 /

Stran

6029

III. NALOGE

V. KONČNA DOLOČBA

3. člen
V okviru svojih pristojnosti sosvet za varnost občanov
opravlja zlasti naslednje naloge:
1. preučuje, spremlja, obravnava in analizira obstoječo
problematiko s področij, naštetih v 2. členu, druge varnostno-vzgojne pojave in dogodke ter predlaga organom, ki urejajo
posamezna področja, navodila in ukrepe za izboljšanje varnosti;
2. sodeluje z organi in organizacijami, ki se ukvarjajo z
dejavnostjo, katerih cilji so usmerjeni k zagotavljanju večje
varnosti in strpnosti med občani;
3. spodbuja k varnostnemu samoorganiziranju občanov;
4. sodeluje, spremlja in spodbuja delovanje in izvajanje
različnih preventivnih programov, namenjenih vsem občanom,
ki iščejo pomoč;
5. organizira problemske konference, okrogle mize, posvete, predavanja in druge akcije, katerih namen je osvestiti,
informirati ter spodbuditi občane k zdravemu, ustvarjalnemu
in dejavnemu življenju, ob upoštevanju varnostne kulture in
strpnosti med ljudmi;
6. opravlja druge zadeve s področja preventive na področju javnega reda in zatiranju kriminalitete.

8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

IV. SESTAVA IN POSLOVANJE
4. člen
(1) Sosvet za varnost občanov ima devet stalnih članov.
(2) Mandat članov traja štiri leta in začne teči z dnem
prve seje.
(3) Sosvet za varnost občanov sestavljajo:
1. Občina Krško,
2. Policijska postaja Krško,
3. Center za socialno delo Krško,
4. Upravna enota Krško,
5. Aktiv ravnateljev osnovnih šol v občini Krško,
6. Srednja šola Krško,
7. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
8. Medobčinski inšpektorat – Skupni prekrškovni organ
občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče
in Sevnica,
9. Policijska uprava Novo mesto.
(4) Občino Krško v sosvetu za varnost občanov predstavlja
in zastopa župan ali pooblaščenec župana. Župan ali njegov
pooblaščenec predseduje sosvetu za varnost občanov. Ostali
člani v sosvet za varnost občanov imenujejo po enega svojega
predstavnika v roku 30 dni po prejemu poziva Občine Krško.
(5) V delovanje sosveta za varnost občanov se kot nestalni člani lahko vključujejo tudi drugi organi, organizacije in
društva, ki lahko neposredno ali posredno vplivajo na varnost
občanov. Način vključevanja v delo sosveta za varnost občanov
se ureja s poslovnikom.
5. člen
Delovanje sosveta za varnost občanov je javno in se ureja
s poslovnikom, ki ga sprejme sosvet za varnost občanov.
6. člen
(1) Občinski svet določi na podlagi programa dela, v vsakoletnem proračunu Občine Krško, sredstva za izvajanje nalog
sosveta za varnost občanov.
(2) Sredstva, ki so določena v občinskem proračunu,
uporablja sosvet za varnost občanov na podlagi sprejetega
finančnega načrta.
7. člen
Strokovno pripravo gradiva opravljajo strokovne službe
posameznih javnih zavodov in drugih služb, administrativno-tehnične naloge za sosvet za varnost občanov opravlja Občinska uprava občine Krško.

Št. 007-8/2012 (O301)
Krško, dne 12. julija 2012
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

2442.

Odlok o prenehanju veljavnosti dela Odloka
o potrditvi zazidalnih načrtov za Krško,
Brestanica in Senovo (Uradni vestnik Celje
št. 26/66) – dela zazidalnega načrta za del
stanovanjske soseske Videm – Polšca – Resa

Na podlagi 61. člena, v povezavi s 96. členom Zakona
o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08
– ZVO-1B in 108/09), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) ter
16. in 79. člena Statuta občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00
– prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) je Občinski
svet občine Krško na 17. seji dne 12. 7. 2012 sprejel

ODLOK
o prenehanju veljavnosti dela Odloka o potrditvi
zazidalnih načrtov za Krško, Brestanica in
Senovo (Uradni vestnik Celje št. 26/66) – dela
zazidalnega načrta za del stanovanjske soseske
Videm – Polšca – Resa
1. člen
S tem odlokom preneha veljavnost dela Odloka o potrditvi zazidalnih načrtov za Krško, Brestanica in Senovo (Uradni
vestnik Celje št. 26/66) – dela zazidalnega načrta za del stanovanjske soseske Videm – Polšca – Resa, na zemljiščih s parc.
št. 446/7, 446/28, 446/29, 446/30, 446/5, *360, *341, 446/4,
448/9, 448/17, *319, 448/16, *318, 448/8, 448/4, *317, 446/15,
446/3, *565, 448/3, *566, 448/15, 448/19, *719, 446/21, 446/22,
446/23, 446/25, 446/26, 446/27, 446/1, *730, *733, *734, *735
in *737, vse k.o. Stara vas. Zemljišča se nahajajo na območju
med Sremiško cesto, Stermeckijevo, Majcnovo in Kidričevo
ulico na Vidmu v Krškem.
2. člen
Po začetku veljavnosti tega odloka se parcele, navedene v 1. členu tega odloka, urejajo pod pogoji Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih (PUP) za območje občine
Krško (Uradni list RS, št. 75/96, 73/00, 101/01, 15/05, 25/06,
77/08 in 74/10). Na podlagi 3. člena, v povezavi s 5.b členom
odloka o PUP za območje občine Krško, se za območje
parcel iz 1. člena tega odloka izdelajo strokovne podlage,
ki jih potrdi župan.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 3505-9/2012 O502
Krško, dne 12. julija 2012
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtec Krško

Na podlagi 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju, vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07
– ZOFVI-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09 – popr. in 20/11),
3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS/I, št. 12/91 in
17/91 – ZUDE ter Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93,
66/93, 45/94 – odločba US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00
– ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10 in
84/10 – odločba US RS) ter 16. in 79. člena Statuta Občine
Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03,
57/06, 47/10 in 90/11) je Občinski svet občine Krško na
17. seji dne 12. 7. 2012 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtec Krško
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtec Krško (Uradni list RS, št. 59/97, 31/98, 48/02,
68/04, 59/08 in 9/10) se četrti odstavek 2. člena spremeni tako,
da se po novem glasi:
»Vrtec Krško opravlja dejavnost na sedežu javnega zavoda in na naslednjih lokacijah:
– enota Sonček: Dolenja vas pri Krškem 53, Krško,
– enota Tonček: Dolenja vas pri Krškem 55, Krško,
– enota Grič: Gubčeva ulica 6, Krško,
– enota Kekec: Delavska ulica 10, Krško,
– enota Pravljica: Bohoričeva ulica 1, Krško,
– enota Zdole: Zdole 18, Krško.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 606-9/2008 O704
Krško, dne 12. julija 2012
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

2444.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Leskovec pri Krškem

Na podlagi 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju, vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07
– ZOFVI-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09 – popr. in 20/11),
3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS/I, št. 12/91 in
17/91 – ZUDE ter Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93,
66/93, 45/94 – odločba US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00
– ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10 in
84/10 – odločba US RS) ter 16. in 79. člena Statuta Občine
Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03,
57/06, 47/10 in 90/11) je Občinski svet občine Krško na
17. seji dne 12. 7. 2012 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Leskovec pri Krškem
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Leskovec pri Krškem (Uradni list RS,
št. 59/97, 67/06, 59/08 in 9/10) se četrti odstavek 2. člena
spremeni tako, da se po novem glasi:
»V sestavo OŠ Leskovec pri Krškem sodita:
– Podružnična šola Veliki Podlog,
– enota vrtec, ki deluje na naslednjih lokacijah:
– enota Pika Nogavička: Pionirska cesta 4 a, Leskovec
pri Krškem,
– enota Vila: Ulica Staneta Žagarja 2, Leskovec pri
Krškem,
– enota Mali Princ: Cesta krških žrtev 132, Krško,
– enota Peter Pan: Veliki Podlog 16, Leskovec pri
Krškem.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 606-6/2008 O704
Krško, dne 12. julija 2012
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

2445.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o plačah in drugih prejemkih
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles
občinskega sveta, članov drugih organov
občine Krško, članov svetov krajevnih
skupnosti ter članov svetov javnih zavodov

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95 – ORZLS19, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, 16/99, 70/00, 87/01, 51/02, 72/05, 60/07,
14/07, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 in 40/12), Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02, 72/03,
70/04, 53/05, 14/06, 27/06, 68/06, 121/06, 57/07, 10/08, 17/08,
58/08, 69/08, 80/08, 48/09, 91/09, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10,
107/10, 35/11, 110/11, 27/12 in 40/12), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) ter 16. in 79. člena
Statuta občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00, 5/03, 57/06,
47/10 in 90/11) je Občinski svet občine Krško na 17. seji dne
12. 7. 2012 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega
sveta, članov drugih organov občine Krško,
članov svetov krajevnih skupnosti ter članov
svetov javnih zavodov
1. člen
V naslovu se Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta,
članov drugih organov občine Krško, članov svetov krajevnih
skupnosti ter članov svetov javnih zavodov (Uradni list RS,
št. 67/07 in 4/11) spremeni in se glasi:

Uradni list Republike Slovenije
»Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih
organov občine Krško in članov svetov krajevnih skupnosti«.
2. člen
V tretjem odstavku 3. člena se črta zadnji stavek.
3. člen
Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V skladu z veljavnim zakonom je funkcija župana občine
Krško razvrščena v 53. plačni razred.«.
4. člen
V drugem stavku drugega odstavka 6. člena se črta besedna zveza », in sicer mesečno«.
V tretjem stavku se črta besedna zveza »vsakokrat«.
Doda se nov četrti stavek, ki se glasi:
»Če se spremenijo obseg dela in pooblastila podžupana, župan sprejme nov sklep o uvrstitvi podžupana v plačni
razred.«.
5. člen
V prvem stavku drugega odstavka 7. člena se število
»11 %« nadomesti s številom »7 %«.
Drugi stavek se spremeni tako, da se glasi:
»Članom občinskega sveta se za prihod na sejo in iz seje
občinskega sveta izplača tudi kilometrina v višini, ki velja za
povračilo stroškov prevoza na delo in z dela za zaposlene v
občinski upravi.«.
V četrtem odstavku se število »1 %« nadomesti s številom
»0,65 %«.
V petem odstavku se število »15 %« nadomesti s številom
»7,5 %«.
6. člen
V prvem odstavku 8. člena se število »2 %« nadomesti s
številom »1,30 %«.
V drugem odstavku se besedilo »v skladu s predpisi,
ki urejajo povračilo potnih stroškov za zaposlene v občinski
upravi« nadomesti z besedilom »v višini kilometrine, ki velja
za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela za zaposlene
v občinski upravi«.
7. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do
sejnine in nagrade.
Za udeležbo na seji nadzornega odbora članom nadzornega odbora pripada sejnina v višini 2,28 % vrednosti plače
župana, brez njegovega dodatka na delovno dobo, predsedniku nadzornega odbora pa 3,25 % vrednosti plače župana, brez
njegovega dodatka na delovno dobo.
Za izvedbo nadzora po programu dela ali sklepu nadzornega odbora pripada predsedniku ali članu nadzornega odbora
mesečna nagrada v višini 3,90 % vrednosti plače župana, brez
njegovega dodatka na delovno dobo. Obseg nadzora – trajanje
v mesecih, določi nadzorni odbor v programu dela ali s sklepom
o izvedbi nadzora.
Za udeležbo na seji občinskega sveta predsedniku ali
od njega pooblaščenemu članu nadzornega odbora pripada
sejnina v višini 1,95 % vrednosti plače župana, brez njegovega
dodatka na delovno dobo.
Predsedniku in članom nadzornega odbora se povrnejo
tudi potni stroški v višini kilometrine, ki velja za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela za zaposlene v občinski upravi.
Plačilo za opravljene funkcije se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50 % časovne prisotnosti
na seji.

Št.

57 / 27. 7. 2012 /

Stran

6031

V primeru prekinjene seje, se za nadaljevanje seje sejnina ne izplača. Prav tako se plačilo za opravljanje funkcije ne
izplačuje za korespondenčno sejo.
Letni znesek sejnin in nagrad, ki se izplača predsedniku
oziroma posameznemu članu nadzornega odbora, ne sme
presegati 7,5 % letne plače župana. Pri tem se ne upošteva
dodatek za delovno dobo.«.
8. člen
V 11. členu se število »1,5 %« nadomesti s številom
»0,98 %«.
9. člen
V drugem odstavku 14. člena se za drugim stavkom doda
nov tretji stavek, ki se glasi:
»Če je določena uporaba lastnega avtomobila, se izplača
kilometrina v višini, kot je določena za občasno uporabo avtomobila za zaposlene v občinski upravi.«.
10. člen
V četrtem odstavku 17. člena se besedna zveza »najkasneje do« nadomesti z vejico in besedno zvezo »praviloma do
vsakega«.
11. člen
V prvem odstavku 19. člena se število »0,5 %« nadomesti
s številom »0,33 %«, število »2 %« pa s številom »1,33 %«.
V tretjem odstavku se besedilo »način vodenja evidence
prisotnosti članov sveta na sejah« nadomesti z besedo »roke«.
Dodajo se nov peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:
»Svet krajevne skupnosti lahko določi sejnine tudi za člane komisij in drugih svojih delovnih teles, ki ne smejo presegati
sejnine določene za člane sveta krajevne skupnosti.
Svet krajevne skupnosti lahko določi, da se članom
sveta krajevne skupnosti za prihod na sejo in iz seje sveta
krajevne skupnosti izplača tudi kilometrina v višini, ki velja
za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela za zaposlene
v občinski upravi.
Svet krajevne skupnosti lahko določi, da se predsedniku sveta krajevne skupnosti za prihod na sedež krajevne
skupnosti in druge poti povezane z delom krajevne skupnosti
izplača kilometrina, določena za uporabo lastnega vozila,
v višini kot je določena za občasno uporabo avtomobila za
zaposlene v občinski upravi.«.
12. člen
Črta se 20. člen.
Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
13. člen
Prvi odstavek dosedanjega 20.a člena se spremeni tako,
da se glasi:
»Svet posamezne krajevne skupnosti po lastni presoji
glede na obseg nalog, ki jih ima predsednik sveta krajevne
skupnosti določi nagrado predsedniku sveta krajevne skupnosti. Nagrada skupaj s sejninami za vodenje sej sveta krajevne
skupnosti lahko letno znaša največ:
– nad 3000 prebivalcev 5,2 % letne županove plače, brez
njegovega dodatka za delovno dobo,
– od 2000 do 2999 prebivalcev 3,90 % letne županove
plače, brez njegovega dodatka za delovno dobo,
– od 1000 do 1999 prebivalcev 3,25 % letne županove
plače, brez njegovega dodatka za delovno dobo,
– do 999 prebivalcev 2,60 % letne županove plače, brez
njegovega dodatka za delovno dobo.«.
Dosedanji drugi odstavek se črta.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Nagrada se izplačuje v rokih, ki jih določi svet krajevne
skupnosti s svojim sklepom.«.
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14. člen
Črta se VI. poglavje v celoti.
Dosedanje VII. poglavje postane VI. poglavje.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Skupni letni znesek sejnin članov občinskega sveta za
udeležbo na sejah občinskega sveta in sejah delovnih teles občinskega sveta in sejnin ter nagrad članov nadzornega odbora
v letu 2012, ne sme presegati zneska, ki predstavlja seštevek
15 % višine plače župana brez njegovega dodatka za delovno
dobo za čas od 1. 1. 2012 do 30. 5. 2012 in 7,5 % višine plače
župana brez njegovega dodatka za delovno dobo za čas od
31. 5. 2012 do 31. 12. 2012.
16. člen
Sveti krajevnih skupnosti morajo uskladiti svoje sklepe o
višini sejnine za seje svetov krajevnih skupnosti in višini nagrade predsednikov krajevnih skupnosti do 30. 9. 2012. Tako
spremenjene sejnine in nagrade pa se začnejo uporabljati s
1. 10. 2012.
17. člen
Spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati osmi
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2007-O301
Krško, dne 12. julija 2012
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

2446.

Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev
in spremembi načrta razvojnih programov

Na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09
in 51/10), 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS,
št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11)
ter Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2012 (Uradni list
RS, št. 18/12) je Občinski svet Občine Krško na 17. seji dne
12. 7. 2012 sprejel

SKLEP
o prerazporeditvi proračunskih sredstev
in spremembi načrta razvojnih programov
I.
V posebnem delu Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2012 se opravi prerazporeditev v skupni višini
45.000,00 EUR v okviru naslednjih finančnih načrtov:
Zmanjšanje
Šifra

Naziv

Predlagatelj
5000
finančnega načrta

Oddelek za
gospodarske
dejavnosti

Področje
proračunske
porabe

Skupne
administrativne službe
in splošne javne
storitve

04

Uradni list Republike Slovenije
Zmanjšanje
Šifra

Naziv

Glavni program

0403

Druge skupne
administrativne službe

Podprogram

04039003

Razpolaganje
in upravljanje
z občinskim
premoženjem

Proračunska
postavka

5821

Investicije in
investicijsko
vzdrževanje poslovnih
zgradb in prostorov

Konto

4204

Novogradnje,
rekonstrukcije in
adaptacije

Znesek

45.000,00 EUR

Povečanje
Šifra

Naziv

Predlagatelj
5000
finančnega načrta

Oddelek
za gospodarske
dejavnosti

Področje
proračunske
porabe

04

Skupne
administrativne službe
in splošne javne
storitve

Glavni program

0403

Druge skupne
administrativne službe

Podprogram

04039003

Razpolaganje
in upravljanje
z občinskim
premoženjem

Proračunska
postavka

5821

Investicije
in investicijsko
vzdrževanje poslovnih
zgradb in prostorov

Konto

4204

Novogradnje,
rekonstrukcije
in adaptacije

Znesek

45.000,00 EUR

II.
Spremeni se Načrt razvojnih programov 2012–2015,
ki je sestavni del Odloka o proračunu Občina Krško za leto
2012:
Zmanjšanje
Šifra

Naziv

Predlagatelj
5000
finančnega načrta

Oddelek za
gospodarske
dejavnosti

Področje
proračunske
porabe

04

Skupne
administrativne službe
in splošne javne
storitve

Glavni program

0403

Druge skupne
administrativne službe

Podprogram

04039003

Razpolaganje
in upravljanje
z občinskim
premoženjem

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Zmanjšanje
Šifra

Naziv

Proračunska
postavka

5821

Investicije
in investicijsko
vzdrževanje poslovnih
zgradb in prostorov

Konto

4204

Novogradnje,
rekonstrukcije
in adaptacije

Znesek

45.000,00 EUR

Šifra projekta –
NRP

OB054-11-0088 Poslovni objekt Cesta
4. julija 56 Krško

Leto spremembe
NRP

2012

Povečanje
Šifra
Predlagatelj
5000
finančnega načrta
Področje
proračunske
porabe

04

Glavni program

0403

Podprogram

04039003

Proračunska
postavka

5821

Konto

4204

Znesek
Šifra projekta –
NRP
Leto spremembe
NRP

Naziv
Oddelek za
gospodarske
dejavnosti
Skupne
administrativne službe
in splošne javne
storitve
Druge skupne
administrativne službe
Razpolaganje
in upravljanje
z občinskim
premoženjem
Investicije in
investicijsko
vzdrževanje poslovnih
zgradb in prostorov
Novogradnje,
rekonstrukcije
in adaptacije

45.000,00 EUR
OB054-09-0003 Rekonstrukcija
večnamenskega
objekta na CPB 12
Brestanica
2012

III.
Sklep velja z dnem sprejetja.
Št. 410-2006/2010
Krško, dne 12. julija 2012
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

2447.

Sklep o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto
2012 in o prodaji nepremičnine parc. št. 884/2
k.o. Leskovec

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), Za-
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Stran
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kona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11), 73. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta
občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo,
5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) je Občinski svet občine Krško na
17. seji dne 12. 7. 2012 sprejel

SKLEP
o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto
2012 in o prodaji nepremičnine parc. št. 884/2
k.o. Leskovec
I.
Dopolni se letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2012 za nepremičnino parc.
št. 884/2 k.o. Leskovec:
– 555 m2 parc. št. 884/2 k.o. 1321 Leskovec.
Po dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2012 se sklene pogodba o podaji nepremičnine parc. št. 884/2 – pašnik v izmeri 555 m2, ki je vpisana v
zemljiškoknjižnem vložku št. 2178 k.o. Leskovec in je v deležu do
celote v lasti Občine Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.
II.
Nepremičnina se proda po postopku neposredne pogodbe zainteresirani osebi in sicer v skladu z določili 5. alineje
1. odstavka 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in
se v ta namen tudi dopolni letni načrt razpolaganja za prodajo
predmetne nepremičnine za leto 2012.
III.
Prodaja nepremičnine bo izvedena v skladu s predpisi in po ocenjeni vrednosti, ki jo je v mesecu marcu 2012
določil sodni cenilec za gradbeništvo »BIRO PNS, Rostohar
Vladimir s.p., Golek 4, Krško« in določil kupnino za prodajo
nepremičnine, ki v neto znesku znaša 6.650,00 EUR oziroma
11,98 EUR/m2 nepremičnine.
IV.
Sklep velja z dnem sprejetja in se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 478-53/2012 O402
Krško, dne 12. julija 2012
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

2448.

Sklep o določitvi cene programov v vrtcih
Občine Krško

Na podlagi 31. in 32. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08 in 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A in
40/12 – ZUJF), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08, 76/08, 79/09,
51/10 in 84/10) in 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS,
št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) je
Občinski svet občine Krško na 17. seji dne 12. 7. 2012 sprejel

SKLEP
o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško
1. člen
Cene dnevnih programov (6–9 ur) predšolske vzgoje v
vrtcih Občine Krško od 1. 9. 2012 dalje znašajo:

Stran
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Vrtec
1. Brestanica
2. Koprivnica
3. Krško
4. Leskovec
5. Podbočje
6. Raka
7. Senovo

Št.
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Starostna skupina
1–3 let
464,98
577,14
484,33
472,34
585,88
435,54
454,96

Uradni list Republike Slovenije
Starostna skupina
3–4 let in kombinirani oddelek
384,44
392,44
371,12
399,46
360,16
354,41

2. člen
Višina plačila staršev se določi na podlagi Pravilnika o
plačilih staršev za programe v vrtcih. Cene programov so
oblikovane na podlagi metodologije, kot izhaja iz Pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo
javno službo. Osnova za določanje in obračunavanje plačil
se določi na podlagi Pravilnika o organiziranju in plačevanju
stroškov predšolske vzgoje v Občini Krško.
3. člen
Stroški živil za prehrano otrok v vrtcih Občine Krško znašajo 1,98 € na otroka na dan.
4. člen
Za zamudno uro, ko starši ob zaključku poslovalnega
časa vrtca ne pridejo po svojega otroka, lahko vrtec staršem
zaračuna 4,73 € za vsako začeto uro.
5. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 9. 2012.
Št. 605-2/2012 O704
Krško, dne 12. julija 2012
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

2449.

Sklep o ukinitvi javnega dobra in dopolnitvah
letnega načrta razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Krško v letu 2012
na parc. št. 2203/6, 2203/8, 2203/9, 2203/11,
2203/12, 2203/22 in 2203/23 vse k.o. 1325
Senuše

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09 in 51/10), Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10),
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnostih (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12), 73. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno
besedilo) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS,
št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) je
Občinski svet občine Krško na 17. seji dne 12. 7. 2012 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra in dopolnitvah letnega
načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem
Občine Krško v letu 2012 na parc. št. 2203/6,
2203/8, 2203/9, 2203/11, 2203/12, 2203/22
in 2203/23 vse k.o. 1325 Senuše
I.
Ukine se javno dobro za naslednje nepremičnine:
– parc. št. 2203/6 k.o. 1325 Senuše;
– parc. št. 2203/8 k.o. 1325 Senuše;

Starostna skupina
3–6 let
308,92
371,74
348,65
358,22
343,59
316,25
313,09

v EUR
Razvojni oddelek
–
–
809,23
–
–
–
–

– parc. št. 2203/9 k.o. 1325 Senuše;
– parc. št. 2203/11 k.o. 1325 Senuše;
– parc. št. 2203/12 k.o. 1325 Senuše;
– parc. št. 2203/22 k.o. 1325 Senuše;
– parc. št. 2203/23 k.o. 1325 Senuše.
Po ukinitvi javnega dobra se nepremičnine v skladu z
določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti menjajo
oziroma prodajo in se v ta namen dopolni letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2012.
II.
Dopolni se letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2012 za naslednje nepremičnine:
– 270 m2 parc. št. 2203/6 k.o. 1325 Senuše;
– 344 m2 parc. št. 2203/8 k.o. 1325 Senuše;
– 50 m2 parc. št. 2203/9 k.o. 1325 Senuše;
– 193 m2 parc. št. 2203/11 k.o. 1325 Senuše;
– 20 m2 parc. št. 2203/12 k.o. 1325 Senuše;
– 49 m2 parc. št. 2203/22 k.o. 1325 Senuše;
– 296 m2 parc. št. 2203/23 k.o. 1325 Senuše.
Nepremičnine bodo postale del nepozidanega stavbnega
zemljišča v PC Drnovo in so sestavni del pripadajočih gradbenih parcel namenjenih za nadaljnjo prodajo.
III.
Ta sklep prične veljati z dnem sprejetja in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije ter se vpiše v zemljiško
knjigo.
Št. 478-141/2012 O402
Krško, dne 12. julija 2012
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

LJUBLJANA
2450.

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
1. člen
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana,
Verovškova 62, se določijo nove cene toplote:

Uradni list Republike Slovenije

Tarifna skupina

Št.

Enota

Cena brez DDV
na enoto
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Dodatek
za povečanje
energetske
učinkovitosti
na enoto

20 % DDV

Stran

6035

Končna cena
z DDV
na enoto

GOSPODINJSKI ODJEM
za dobavljene količine
– za obračun po toplotnem števcu

EUR/MWh

50,6936

0,5000

10,2387

61,4323

– za obračun tople potrošne vode
po vodomeru

EUR/m3

3,3863

0,0300

0,6833

4,0996

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

56,4402

0,5000

11,3880

68,3282

– za obračun tople potrošne vode
po vodomeru

EUR/m3

3,7675

0,0300

0,7595

4,5570

1.741,8703

10.451,2218

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

EUR/MW/leto

2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati cenik za
posamezne tarifne skupine toplote, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 50/12.
3. člen
Ta cenik začne veljati 1. avgusta 2012.
Ljubljana, dne 27. julija 2012
Hrvoje Drašković l.r.
Direktor

2451.

Sklep o določitvi cen programov predšolske
vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev
in rezervaciji

Na podlagi 28. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona
o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU
in 40/12 – ZUJF), 24. in 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic
iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11 in 40/12 –
ZUJF), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS,
št. 40/12), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03,
77/05 in 120/05) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in
15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 17. seji dne
9. julija 2012 sprejel

8.709,3515

SKLEP
o določitvi cen programov predšolske vzgoje
v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev
in rezervaciji
1. člen
Cene programov v javnih vrtcih v Mestni občini Ljubljana: Vrtec Ciciban, Šarhova ulica 29, Ljubljana; Vrtec Črnuče,
Dunajska cesta 400, Ljubljana; Vrtec dr. France Prešeren,
Erjavčeva cesta 29, Ljubljana; Vrtec Galjevica, Galjevica 35,
Ljubljana; Vrtec Hansa Christiana Andersena, Rašiška ulica
7, Ljubljana; Vrtec Jarše, Rožičeva ulica 10, Ljubljana; Vrtec
Jelka, Glavarjeva ulica 18a, Ljubljana; Vrtec Kolezija, Rezijanska ulica 22, Ljubljana; Vrtec Ledina, Čufarjeva ulica 14,
Ljubljana; Vrtec Miškolin, Novo Polje, cesta VI/1, Ljubljana;
Vrtec Mladi rod, Črtomirova ulica 14, Ljubljana; Vrtec Mojca,
Levičnikova ulica 11, Ljubljana; Vrtec Najdihojca, Gorazdova
ulica 6, Ljubljana; Vrtec Otona Župančiča, Parmska cesta 41,
Ljubljana; Vrtec Pedenjped, Cerutova ulica 6, Ljubljana; Vrtec
Pod Gradom, Praprotnikova ulica 2, Ljubljana; Vrtec Šentvid,
Ulica pregnancev 6, Ljubljana; Vrtec Trnovo, Kolezijska ulica
11, Ljubljana; Viški vrtci, Jamova cesta 23, Ljubljana; Vrtec Vodmat, Korytkova ulica 24, Ljubljana; Vrtec Vrhovci, Vrhovci cesta
XIX/10, Ljubljana; Vrtec Viški gaj, Reška ulica 31, Ljubljana;
Vrtec Zelena jama, Zvezna ulica 24, Ljubljana (v nadaljevanju:
vrtec), znašajo mesečno na otroka:
Dnevni programi:
– Prvo starostno obdobje
– Drugo starostno obdobje
– Kombinirani oddelki

485 eurov
346 eurov
379 eurov

Stran
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Št.
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Dnevni programi:
– Oddelki 3–4 letnih otrok
– Razvojni oddelki
– Vzgojno-varstvene družine
Poldnevni programi:
– 4 do 5 ur dnevno brez obrokov
– do 3 ure dnevno brez obrokov

Uradni list Republike Slovenije
379 eurov
937 eurov
485 eurov
290 eurov
160 eurov

2. člen
Plačilo staršev za program cicibanovih igralnih uric v vrtcu
iz 1. člena tega sklepa znaša 3 eure na uro.
3. člen
Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov iz 1. člena tega sklepa, znašajo 38,85 eurov mesečno.
V tem znesku znaša vrednost dopoldanske malice 8,16 eurov,
kosila 25,64 eurov in popoldanske malice 5,05 eurov. Za čas,
ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa
zniža za stroške neporabljenih živil. Če starši obvestijo vrtec o
otrokovi odsotnosti do devete ure, vrtec zniža ceno programa
za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem.
4. člen
Stroški materiala in storitev na otroka, upoštevani v cenah
programov iz 1. člena tega sklepa, znašajo 55 eurov mesečno
na otroka, vključenega v dnevne programe, in 40 eurov na
otroka v poldnevnih programih.
5. člen
Vrtci, katerih ustanovitelj je Mestna občina Ljubljana, morajo v roku enega meseca po vključitvi otroka s posebnimi
potrebami v redni program vrtca, o vrsti in obsegu dodatnih
stroškov za tega otroka obvestiti organ Mestne uprave Mestne
občine Ljubljana, pristojen za predšolsko vzgojo.
6. člen
Staršem otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po
veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo
otroka vključenega v dnevni program javnega vrtca na območju Mestne občine Ljubljana, se dodatno zniža plačilo tako, da
plačajo v programu prvega starostnega obdobja, vzgojno-varstveni družini in razvojnih oddelkih v:
– 2., 3. in 4. dohodkovnem razredu za 20 % nižjo ceno
programa in
– 5., 6., 7., 8. in 9. dohodkovnem razredu za 14 % nižjo
ceno programa,
ter v programu drugega starostnega obdobja, oddelkih
3–4-letnih otrok in kombiniranih oddelkih v:
– 2., 3. in 4. dohodkovnem razredu za 10 % nižjo ceno
programa in
– 5., 6., 7., 8. in 9. dohodkovnem razredu za 7 % nižjo
ceno programa.
Staršem otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po
veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo
otroka vključenega v vrtec iz 1. člena tega sklepa v poldnevni
ali krajši program, se zniža plačilo tako, da plačajo za 7 % nižjo
ceno programa v svojem dohodkovnem razredu.
7. člen
Staršem otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po
veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca in
imajo otroka vključenega v vrtec, se ob predložitvi dokazil o
reševanju osnovnega stanovanjskega problema, dodatno zniža
plačilo vrtca za en dohodkovni razred, in sicer od 2. do vključno
6. dohodkovnega razreda.
Vlagatelj, ki na vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo določa zakon, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih
sredstev, izpolni izjavo o materialni ogroženosti zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita, s katerim si družina rešuje

osnovni stanovanjski problem, mora za znižanje vrtca skladno
s prvim odstavkom, vlogi priložiti naslednja dokazila:
– kupoprodajno pogodbo ali izpisek iz zemljiške knjige
za nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše na območju
Mestne občine Ljubljana ali gradbeno dovoljenje za gradnjo
stanovanjske hiše na območju Mestne občine Ljubljana,
– namensko kreditno pogodbo in
– potrdilo banke o višini anuitete kredita.
Na podlagi dokazil iz prejšnjega odstavka o dodatnem
znižanju plačila vrtca odloča pristojni center za socialno delo.
Pravica do znižanega plačila staršem za vrtec pripada
staršem od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge,
razen v primerih, ko je otrok vključen v vrtec pred pridobitvijo
pravice do znižanega plačila in so starši vlogo oddali najkasneje na dan vključitve otroka v vrtec, ko jim pripada pravica
do znižanega plačila z dnem dejanske vključitve otroka v vrtec.
8. člen
Staršem otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po
veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo
otroka vključenega v javni vrtec izven območja Mestne občine
Ljubljana, se plačilo dodatno zniža tako, da plačajo za 7 % nižjo
ceno programa v svojem dohodkovnem razredu.
9. člen
V primeru, da se plačilo staršev otrok, za katere je Mestna
občina Ljubljana po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene
programa, financira oziroma sofinancira iz državnega proračuna, jim znižanja iz 6., 7. ali 8. člena ne pripadajo.
10. člen
Starši otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po
veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske
vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. junija do
30. septembra. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca.
Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje en teden
pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.
O vlogi za koriščenje rezervacije izven termina iz prejšnjega odstavka v primeru bolezni ali poškodbe otroka, na podlagi
ustreznih zdravniških potrdil, odloči organ Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, pristojen za predšolsko vzgojo.
Starši lahko koristijo rezervacijo za namen iz prvega in
drugega odstavka v skupnem trajanju največ 2 meseca letno.
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega
otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za otroka, za katerega se
ne sofinancira plačilo staršev za otroka iz državnega proračuna.
Za rezervacijo starši plačajo 30 % od njihovega, z odločbo
določenega, dohodkovnega razreda, brez upoštevanja dodatnih znižanj iz 6. in 8. člena tega sklepa.
11. člen
Mestna občina Ljubljana bo za otroke, za katere je po
veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske
vzgoje, zagotovila vrtcu sredstva za plačilo celotne razlike med
plačili staršev in ceno programa, ki nastane zaradi določitve
vseh dodatnih znižanj in rezervacije po tem sklepu.
12. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih,
znižanju plačil staršev in rezervaciji (Uradni list RS, št. 18/08,
93/08, 97/08 – popr., 84/09 in 14/12).
13. člen
Ta sklep začne veljati prvega dne naslednjega meseca po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Cene
Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/I/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06
– ZJZP), 15. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni
list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 27. člena
Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine
Ljubljana na 17. seji dne 9. julija 2012 sprejel

SKLEP
o ustanovitvi Javnega zavoda Cene Štupar –
Center za izobraževanje Ljubljana
I. USTANOVITELJ
1. člen
(ustanoviteljstvo)
S tem sklepom ustanavlja Mestna občina Ljubljana, s
sedežem Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: ustanovitelj),
Javni zavod za izobraževanje odraslih Cene Štupar – Center
za izobraževanje Ljubljana (v nadaljevanju: zavod).
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni
svet Mestne občine Ljubljana.
II. IME IN SEDEŽ
2. člen
(ime in sedež zavoda)
Ime zavoda je: Javni zavod Cene Štupar – Center za
izobraževanje Ljubljana.
Skrajšano ime je: Cene Štupar – CILJ.
Sedež zavoda je: Linhartova 13, 1000 Ljubljana.
III. PEČAT ZAVODA
3. člen
(pečat zavoda)
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in
pečat s premerom 20 mm. Sredi pečata je grb Republike
Slovenije na obodu pa Javni zavod Cene Štupar – Center za
izobraževanje Ljubljana.
Direktor zavoda sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov zavoda ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
4. člen
(poslanstvo)
Poslanstvo zavoda je, da vključuje v vseživljenjsko učenje najširši krog ljudi, ki bodo v spodbudnem okolju razvijali
ključne kompetence, ki bodo vsakemu posamezniku dvigovale
zaposlitvene možnosti, spodbujale podjetniško miselnost, pustile
ustvarjalnosti prosto pot, omogočile kakovostno bivanje v družbi.
IV. DEJAVNOST ZAVODA
5. člen
(osnovne dejavnosti)
Zavod je ustanovljen z namenom opravljanja javne službe, na področju izobraževanja odraslih, katere izvajanje je v
javnem interesu.
Osnovna dejavnost zavoda je izobraževanje odraslih, ki
niso vključeni v redno šolsko in univerzitetno izobraževanje, ter
obsega splošno in druge oblike izobraževanja, usposabljanja in
izpopolnjevanja, vključno s pridobivanjem izobrazbe.
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Zavod lahko izvaja dodatne izobraževalne dejavnosti za
otroke in mladino.
Zavod opravlja tudi druge dejavnosti, ki so komplementarne z osnovno dejavnostjo in skupaj z njo tvorijo smiselno in
celovito ponudbo na področju izobraževalne dejavnosti.
Zavod opravlja kot javno službo in na način ter pod pogoji,
ki veljajo za javno službo, naslednje dejavnosti:
– osnovnošolsko dejavnost za mladostnike in odrasle,
– srednješolsko izobraževanje za pridobitev ustreznih
verificiranih listin,
– višješolsko izobraževanje in visoko strokovno izobraževanje,
– pripravlja predloge za letni program izobraževanja odraslih,
– pripravlja in izvaja programe na področju izobraževanja
odraslih,
– pripravlja in izvaja neformalne programe za dvig ravni
pismenosti,
– izvaja strategijo izobraževanja odraslih v Mestni občini
Ljubljana,
– sodeluje pri pripravi strategij izobraževanja odraslih na
lokalnem in državnem nivoju,
– pripravlja in izvaja javne izobraževalne programe za
delo z otroki in mladimi,
– sodeluje s sorodnimi organizacijami doma in v tujini, ter
se po potrebi vključuje v domače in mednarodne povezave in
projekte,
– redno izvaja evalvacijo svojih programov in projektov in
daje pobude ter predloge ustanovitelju za izboljšanje stanja na
področju izobraževanja odraslih.
6. člen
(druge dejavnosti)
Poleg izvajanja osnovnih dejavnosti iz prejšnjega člena
tega sklepa, lahko zavod opravlja tudi naslednje gospodarske
dejavnosti, ki so namenjene izvajanju osnovnih dejavnosti in se
financirajo izključno iz nejavnih virov, in sicer:
– pripravlja, organizira in izvaja druge vrste izobraževanj,
seminarjev, predavanj, delavnic, okroglih miz in srečanj,
– opravlja založniške dejavnosti,
– izdaja zvočne, filmske in druge zapise, ki izhajajo iz
poslanstva zavoda,
– izdaja strokovne in znanstvene publikacije, razstavne
kataloge in poljubne publikacije iz svojega področja,
– izvaja dejavnost prevajanja in tolmačenja,
– izvaja dejavnost arhiva,
– izvaja dejavnost knjižnic,
– upravlja z objekti in s prostori, ki jih ima v upravljanju,
– izvaja dejavnosti avtošol,
– opravlja računalniška programiranja in svetovanja,
– opravlja dejavnosti stikov z javnostjo, raziskovanja trga
in javnega mnenja,
– opravlja dejavnosti oglaševalskih agencij,
– izvaja dejavnosti knjigovodske in revizijske dejavnosti
ter davčnega svetovanja,
– organizira in izvaja kongrese, posvetovanja in sejme,
– opravlja kozmetično in pedikersko dejavnost ter dejavnosti za nego telesa.
7. člen
(standardna klasifikacija dejavnosti)
Dejavnosti, ki jih na podlagi tega sklepa opravlja zavod,
se razvrščajo v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) v naslednje podrazrede
standardne klasifikacije dejavnosti:
– 85.200
– 85.310
– 85.320
– 85.410
– 85.421

Osnovnošolsko izobraževanje
Srednješolsko splošno izobraževanje
Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
Posrednješolsko neterciarno izobraževanje
Višješolsko izobraževanje
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– 85.422
– 58.110
– 58.130
– 58.140
– 58.190
– 59.110
– 59.120
– 59.130
– 59.200
– 62.010
– 62.020
– 62.090
– 68.200
– 68.320
– 70.210
– 70.220
– 72.200
– 73.200
– 73.110
– 74.300
– 82.190
– 82.300
– 82.990
– 85.510
– 85.520
– 85.530
– 85.590
– 85.600
– 91.011
– 91.012
– 93.299
– 96.021
– 96.022
– 96.040
– 96.090

Št.

57 / 27. 7. 2012

Visokošolsko izobraževanje
Izdajanje knjig
Izdajanje časopisov
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov,
video filmov, televizijskih oddaj
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov
in muzikalij
Računalniško programiranje
Svetovanje o računalniških napravah
in programih
Druge z informacijsko tehnologijo
in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
Dejavnost stikov z javnostjo
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike
Raziskovanje trga in javnega mnenja
Dejavnost oglaševalskih agencij
Prevajanje in tolmačenje
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
za poslovanje
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
na področju športa in rekreacije
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
na področju kulture in umetnosti
Dejavnost vozniških šol
Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Dejavnost knjižnic
Dejavnost arhivov
Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
Frizerska dejavnost
Kozmetična in pedikerska dejavnost
Dejavnosti za nego telesa
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.
8. člen
(javne listine)

Zavod izdaja javne listine v skladu z zakonom.
V. ORGANI ZAVODA
9. člen
(organi zavoda)
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni organi.
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Svet zavoda šteje 5 članov in ga sestavljajo:
– dva predstavnika ustanovitelja,
– dva predstavnika delavcev zavoda,
– en predstavnik udeležencev izobraževanja.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Mestni svet Mestne
občine Ljubljana.
Predstavnika odraslih, ki so vključeni v izobraževanje v
zavodu izvolijo udeleženci izobraževanja neposredno na tajnih
volitvah. Odrasli oblikujejo kandidatno listo na podlagi predlogov kandidatov po posameznih oddelkih. Volitve se izvedejo
po oddelkih, in sicer v času, ki je potreben, da se po urniku
izobraževanja v tednu volitev zvrstijo vsi oddelki zavoda.
Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica
odraslih, ki so vključeni v izobraževanje v zavodu. Izvoljen je
kandidat, ki je dobil večino glasov odraslih, ki so volili.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na
neposrednih in tajnih volitvah.
11. člen
(mandat članov sveta in pravila odločanja sveta)
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in začne teči
z dnem konstituiranja sveta zavoda. Po preteku mandata so
lahko iste osebe ponovno imenovane oziroma izvoljene. Direktor je dolžan pisno obvestiti ustanovitelja, delavce v zavodu
in slušatelje zavoda pa preko oglasnih tabel zavoda o izteku
mandata članom sveta najmanj 90 dni pred iztekom mandata.
Svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov
sveta zavoda. Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov
vseh članov sveta zavoda.
Podrobnejše delovanje sveta uredi svet zavoda s svojim
poslovnikom.
Direktor in pomočnik direktorja ne moreta voliti in biti
izvoljena oziroma imenovana v svet zavoda.
12. člen
(pristojnosti sveta zavoda)
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta,
– sprejema letni finančni načrt in letno poročilo,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– sprejema sistemizacijo delovnih mest,
– sprejema cenik storitev,
– obravnava poročila o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava zadeve, ki mu jih predložijo direktor, strokovni organi šole, inšpekcija ali reprezentativni sindikat zaposlenih,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda,
– predlaga ustanoviteljici spremembo in razširitev dejavnosti,
– obravnava pobude pristojnih organov ustanoviteljice in
se o njih opredeljuje,
– daje ustanoviteljici in direktorju predloge in mnenja o
posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– skladno z zakonom sprejema programe prioritet za
delitev presežka prihodkov nad odhodki,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, s tem sklepom, drugimi predpisi in s splošnimi akti zavoda.
13. člen
(razpis volitev v svet zavoda)

10. člen
(svet zavoda)
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda.

Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet
zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom
mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred
potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se
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določijo dan volitev, število članov sveta, ki se volijo, in imenuje
volilna komisija.
Sklep o razpisu se javno objavi na vseh lokacijah zavoda.
Volilno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana ter
njihovi namestniki. Člani volilne komisije in njihovi namestniki
ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda.
14. člen
(predstavnik zaposlenih)
Kandidate za člana sveta zavoda predlagajo delavci zavoda na zboru delavcev, andragoški zbor in reprezentativni
sindikat.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni
komisiji v 21 dneh od dneva objave sklepa o razpisu volitev,
morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi
pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
15. člen
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Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10 % delavcev
zavoda, andragoškega zbora oziroma na zahtevo sindikata,
če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat. Zahtevo za
odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo podpisati delavci, ki
predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija zaradi formalnih nepravilnosti ne zavrže zahteve za odpoklic, mora svet zavoda na njen predlog v
30 dneh razpisati glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določiti datum glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je
za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda.
19. člen

Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena
tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da delavci, ki
bodo odsotni na dan volitev, volijo pred tem dnem.
Voli se z glasovnicami. Vsak delavec ima en glas. Na
glasovnici se navedejo ime zavoda, navedba, da gre za volitev članov sveta zavoda, imena kandidatov po abecednem
redu priimkov, navedba, koliko kandidatov se voli, ter način
glasovanja.
Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred
imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, je neveljavna. Neveljavna je tudi
glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je
potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica
delavcev zavoda.

(glasovanje o odpoklicu)

16. člen
Za člana sveta zavoda sta izvoljena tista kandidata, ki
sta dobila največje število glasov. Če je več kandidatov dobilo
enako število glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima daljšo
delovno dobo v zavodu.
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela
poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva
volitev.
17. člen
(prenehanje mandata)
Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za
katero je bil imenovan oziroma izvoljen:
– če izgubi volilno pravico,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno
kazen zapora, daljšo od šest mesecev,
– če odstopi ali je odpoklican oziroma razrešen,
– če predstavniku delavcev preneha delovno razmerje,
– če udeleženec izobraževanja izgubi status udeleženca
izobraževanja,
– če je imenovan na funkcijo, ki ni združljiva s članstvom
v svetu.
Članu sveta zavoda preneha mandat z dnem, ko svet
zavoda ugotovi, da so nastali razlogi iz prejšnjega odstavka.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu prenehal mandat, o
tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, svet
zavoda v najkrajšem možnem času razpiše nadomestne volitve.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni
potrebna, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je
do izteka mandata sveta manj kot šest mesecev.
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(odpoklic)

(volilna komisija)

(izvolitev predstavnikov)
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O odpoklicu predstavnika udeležencev izobraževanja v
svetu zavoda odloča s tajnim ali javnim glasovanjem zbor udeležencev izobraževanja na predlog najmanj 30 % udeležencev
izobraževanja.
20. člen
(razrešitev predstavnika ustanovitelja)
O razrešitvi predstavnikov ustanovitelja v svetu zavoda
odloča Mestni svet Mestne občine Ljubljana, ki ob razrešitvi
praviloma imenuje tudi novega predstavnika ustanovitelja.
21. člen
(pravila postopka izvolitve)
Svet zavod na osnovi zakona in tega sklepa s pravili zavoda podrobneje uredi postopek izvolitve in razrešitve predstavnikov delavcev in predstavnikov udeležencev izobraževanja.
22. člen
(konstituiranje sveta zavoda)
Svet zavoda se lahko konstituira, ko so imenovani oziroma izvoljeni vsi predstavniki. Svet zavoda se konstituira na prvi
seji z izvolitvijo predsednika sveta in njegovega namestnika. Z
dnem konstitutivne seje sveta zavoda začne teči mandat članov sveta. Mandat posameznega člana sveta je v mandatnem
obdobju vezan na mandat sveta zavoda kot celote.
Prvo sejo sveta zavoda skliče dotedanji predsednik sveta
najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh
članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve predsednika sveta najstarejši član sveta zavoda.
Svet zavoda predstavlja in zastopa predsednik sveta zavoda, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika sveta
zavoda.
23. člen
(način dela sveta zavoda)
Svet zavoda razpravlja in odloča na sejah, ki jih sklicuje
in vodi predsednik sveta zavoda, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika. Predsednika sveta zavoda in njegovega
namestnika izvolijo člani sveta zavoda. Predsednik sveta zavoda je praviloma predstavnik ustanovitelja.
Predsednik sklicuje seje sveta zavoda po potrebi, vendar
najmanj dvakrat letno, mora pa jo sklicati tudi na zahtevo direktorja, pristojnega oddelka mestne uprave, ki je zadolžen za
izobraževanje odraslih ali najmanj dveh članov sveta.
Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov. Glasovanje je javno, razen če se člani sveta odločijo, da o posamezni
zadevi glasujejo tajno.
Svet zavoda lahko v skladu z zakonom in tem sklepom
podrobneje določi način svojega dela s poslovnikom.
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24. člen
(direktor zavoda)

Poslovodni organ in andragoški vodja zavoda je direktor.
Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda,
predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost
dela zavoda. Direktor vodi tudi strokovno delo zavoda in je
odgovoren za strokovnost dela zavoda.
Direktor opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja predlog programa razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja
za njegovo izvedbo,
– pripravlja predlog letnega finančnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– pripravlja finančno poročilo,
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti udeležencev izobraževanja,
– vodi delo andragoškega zbora,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in
odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski
odgovornosti delavcev,
– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in pravili zavoda.
Pristojnosti direktorja ureja statut zavoda.
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Svet zavoda mora v primeru imenovanja vršilca dolžnosti
direktorja takoj pričeti s postopkom za imenovanje direktorja.
28. člen
(pomočnik direktorja)
Za pomoč direktorju pri opravljanju poslovodnih in andragoških nalog ima zavod lahko pomočnika direktorja. Za
pomočnika direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje
za direktorja.
Pomočnika direktorja imenuje in razreši direktor. Pomočnik direktorja se imenuje na podlagi javnega razpisa,
razen če direktor imenuje pomočnika izmed strokovnih delavcev zavoda.
Pomočnik direktorja poleg nalog, ki so opredeljene v aktu
o sistemizaciji, opravlja tudi druge naloge, za katere ga direktor
pisno pooblasti ter ga nadomešča v njegovi odsotnosti.
29. člen
(strokovni organi zavoda)
Strokovni organi zavoda so:
– andragoški zbor,
– strokovni aktivi in
– vodja izobraževalnega področja.
Sestavo, pristojnosti in naloge strokovnih organov zavoda
določa zakon, ki ureja področje izobraževanja odraslih.
30. člen
(pravice in obveznosti udeležencev izobraževanja)
Pravice in obveznosti udeležencev posameznih oblik izobraževanja v zavodu se podrobneje uredijo s pravili zavoda.

25. člen
(imenovanje direktorja)
Direktor, pomočnik direktorja, ravnatelj oziroma vodja
enote morajo imeti visokošolsko izobrazbo, pedagoško-andragoško izobrazbo, strokovni izpit in najmanj pet let delovnih
izkušenj, od tega najmanj tri leta v izobraževanju odraslih.
Kandidat mora predložiti program poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje.
Način izpolnjevanja pogojev in dokazila za dokazovanje
izpolnjevanja pogojev se podrobneje določijo s pravili zavoda.
Na podlagi javnega razpisa direktorja imenuje svet zavoda po postopku, določenim z zakonom. Mandat direktorja traja
pet let in je po preteku roka lahko ponovno imenovan.
26. člen
(razrešitev direktorja)
Direktorja lahko razreši svet zavoda po postopku, določenim z zakonom, in pod pogoji, ki jih določa zakon. Pred sprejemom sklepa o razrešitvi mora svet zavoda seznaniti direktorja
z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
O začetku postopka in predlogu za razrešitev direktorja mora
svet zavoda v najkrajšem možnem roku seznaniti andragoški
zbor in ustanovitelja.
O razrešitvi odloči svet zavoda s sklepom, ki ga vroči direktorju. Zoper odločitev sveta zavoda je možno sodno varstvo
v skladu z zakonom, ki ureja delovanje zavodov.
27. člen
(predčasno prenehanje mandata)
Če direktorju predčasno preneha mandat oziroma če
nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda
izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih
kandidatov imenuje vršilca dolžnosti direktorja, vendar največ
za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata direktorja svet zavoda ne imenuje niti direktorja niti vršilca dolžnosti direktorja,
vršilca dolžnosti direktorja v naslednjih osmih dneh imenuje
pristojni minister.

VI. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
31. člen
(premoženje zavoda)
Za izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen,
daje ustanovitelj zavodu v upravljanje naslednje nepremično
stvarno premoženje:
– poslovne prostore v drugem nadstropju objekta na Vojkovi ulici 1, Ljubljana,
– poslovne prostore v drugem in tretjem nadstropju objekta Linhartova 13, Ljubljana,
– poslovne prostore objekta na ulici Luize Pesjakove 9,
Ljubljana,
– poslovne prostore objekta na Kališnikovem trgu 11,
Ljubljana,
– poslovne prostore objekta na Kališnikovem trgu 12,
Ljubljana.
Za izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen,
ima zavod v uporabi tudi naslednje nepremično stvarno premoženje:
– poslovni prostori v prvem nadstropju objekta na Gosposvetski 1, Ljubljana,
– bivalni prostor v Červarju, Republika Hrvaška.
Zavodu se daje v upravljanje tudi premično stvarno premoženje v poslovnih prostorih in objektih iz prvega odstavka
tega člena ter drugo premično premoženje, katerega lastnik je
ustanovitelj.
32. člen
(upravljanje s premoženjem)
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj zavodu
nepremično in premično stvarno premoženje v obsegu in vrednosti, kot ga je v knjigovodskih evidencah oziroma poročilih
izkazal zavod na dan 31. 12. 2011.
Premično premoženje, ki ga zavodu zagotavlja ustanovitelj, se evidentira ločeno v okviru evidence o osnovnih sredstvih
zavoda v skladu s predpisi o računovodstvu.
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Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in zavodom
v zvezi z nepremičnim premoženjem, ki ga ustanovitelj daje
zavodu v upravljanje za potrebe izvajanja dejavnosti, določene
s tem sklepom, se uredijo s posamičnim Sklepom o določitvi
upravljavca in prenosu nepremičnega ter premičnega stvarnega premoženja v upravljanje javnemu zavodu, ki ga izda župan
Mestne občine Ljubljana ter posebno pogodbo med zavodom
in ustanoviteljem.
Premoženje iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki
ga ustanovitelj daje zavodu v upravljanje za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja.
Zavod je dolžan uporabljati premoženje ustanovitelja in
drugo premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.

Zavod lahko oddaja nepremičnine, ki jih ima v upravljanju, v najem do trideset dni, in sicer brez predhodnega
soglasja ustanovitelja. Pod pogojem, da jih zavod ne potrebuje za izvajanje dejavnosti, jih lahko odda v najem, daljši
od trideset dni, le po predhodnem soglasju župana Mestne
občine Ljubljana.
Stvarno premoženje, s katerim upravlja zavod, je last
ustanovitelja. Zavod lahko razpolaga s premičnim stvarnim
premoženjem po predhodnem soglasju ustanovitelja. Zavod
je dolžan upravljati s premoženjem ustanovitelja s skrbnostjo
dobrega gospodarja.
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s
katerimi razpolaga.

VII. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV
ZA DELO ZAVODA

(obseg odgovornosti ustanovitelja)

36. člen

33. člen
(viri financiranja dejavnosti zavoda)
Zavod skladno z zakonom pridobiva sredstva za delo iz:
– sredstev državnega proračuna in proračuna ustanovitelja ter drugih javnih sredstev,
– plačil in prispevkov udeležencev izobraževanja,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– donacij, prispevkov sponzorjev in drugih virov.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva za opravljanje
osnovnih dejavnosti, določenih v tem sklepu, v skladu z zakonom, izvršilnimi predpisi, pogodbami in drugimi akti pristojnega
organa. Zavodu se sredstva iz proračuna ustanovitelja zagotovijo z letno pogodbo o financiranju zavoda, in sicer v višini, ki je
določena z vsakoletnim proračunom ustanovitelja, pri čemer je
zavod dolžan izvajati dejavnosti iz 5. člena tega sklepa.
Podatke o finančnem in materialnem poslovanju o sredstvih za delo zavoda, ki jih pridobi z opravljanjem pridobitne
dejavnosti, mora izkazovati ločeno, v skladu z veljavno zakonodajo.
VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA
SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
34. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi
z opravljanjem svoje dejavnosti, sme zavod uporabiti le za
obnovo in razvoj nepremičnin, prejetih v upravljanje, oziroma
za izvajanje osnovnih dejavnosti, določenih s tem aktom. Del
prihodkov nad odhodki lahko po predhodnem soglasju ustanovitelja zavoda nameni tudi za plače.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja svet zavoda v soglasju z
ustanoviteljem.
V primeru primanjkljaja sredstev, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan ustanovitelj zagotavljati zavodu za opravljanje dejavnosti, ki jo zavod izvaja kot javno službo, se način
kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem.
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA
V PRAVNEM PROMETU
35. člen
(pooblastila v pravnem prometu)
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu
samostojno v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pogodbe in druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v
sodni register, z omejitvijo, da ne more sklepati pravnih poslov
v zvezi z nepremičnim premoženjem, razen oddajanja v najem
ali uporabo.

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno
subsidiarno do vrednosti sredstev, ki so zagotovljena v proračunu Mestne občine Ljubljana za tekoče leto in predvidena za izvajanje osnovnih dejavnosti zavoda, določenih s tem sklepom.
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
MED USTANOVITELJICO IN ZAVODOM
37. člen
(pravice in obveznosti ustanovitelja)
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost načrtov in programov dela zavoda
z načrti in programi Mestne občine Ljubljana,
– redno zagotavlja sredstva za izvajanje dejavnosti zavoda za namene in v obsegu, kot jih v skladu z zakonom in tem
sklepom določa njegov proračun,
– v okviru svojih materialnih možnosti zagotavlja sredstva
za ohranjanje in izboljševanje prostorskih pogojev za izvajanje
dejavnosti zavoda,
– spremlja skladnost porabe sredstev, ki jih je zavodu
zagotovila v svojem proračunu, z nameni, za katere so bila
sredstva zagotovljena,
– odloča o statusnih spremembah,
– daje soglasje k spremembi ali širitvi dejavnosti zavoda,
– daje soglasje k statutu zavoda,
– daje pobude svetu zavoda in direktorju,
– izvaja druge naloge in obveznosti ustanoviteljice ter
opravlja druge zadeve v skladu z zakonom, statutom mestne
občine, tem sklepom in drugimi predpisi.
38. člen
(obveznosti zavoda do ustanovitelja)
Zavod je dolžan ustanovitelju:
– zagotavljati namensko in racionalno rabo oziroma porabo vseh sredstev ustanovitelja, ki jih ima v upravljanju oziroma jih tekoče pridobiva za izvajanje dejavnosti, za katero je
ustanovljen,
– zagotavljati ustanovitelju podatke in informacije, potrebne za spremljanje stanja, izvajanje njegovih pravic, obveznosti
in pristojnosti do zavoda, planiranje razvoja zavoda in dejavnosti zavoda ter druge podatke v skladu z zakonom,
– na pristojnih organih obravnavati pobude ustanovitelja
in mu poročati o sklepih teh organov,
– posredovati ustanovitelju program razvoja zavoda, letni
delovni načrt in finančni načrt,
– enkrat letno, na zahtevo ustanovitelja pa tudi med
letom, poročati o izvajanju delovnega načrta, o rezultatih poslovanja zavoda, o uporabi namenskih sredstev ustanovitelja
in o drugih zadevah, o katerih mora biti oziroma bi želel biti
ustanovitelj seznanjen zaradi celovitega spremljanja stanja
v zavodu,
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– omogočiti pooblaščenim osebam ustanovitelja, da na
licu mesta preverjajo zakonitost, namenskost in racionalnost
uporabe sredstev, ki jih zagotavlja za delo zavoda,
– voditi evidenci nepremičnega in premičnega stvarnega
premoženja v skladu z veljavno zakonodajo,
– izvajati druge naloge in obveznosti, določene z zakonom, tem sklepom in drugimi predpisi.
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Prenos upravljanja poslovnih prostorov in objektov ter
premičnega premoženja iz 31. člena tega sklepa ter pravice
in obveznosti iz tega naslova se v skladu s predpisi in tem
sklepom uredijo s posamičnim sklepom o določitvi upravljavca
premoženja, ki ga izda župan, ter pogodbo, katere sestavni
del je natančen popis premoženja, ki ga ustanovitelj daje v
upravljanje zavodu.
43. člen

XI. JAVNOST DELA ZAVODA
39. člen
(javnost dela)
Delo zavoda je javno. Javnost dela se zagotavlja z
obveščanjem javnosti in s sporočili za javnost. O delu zavoda javnost obvešča direktor ali oseba, ki jo direktor za to
pooblasti.
XII. VAROVANJE TAJNOSTI PODATKOV ZAVODA
40 člen
(varovanje osebnih podatkov)
Direktor in drugi delavci zavoda morajo v skladu z zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih in drugih podatkov, varovati
listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju dejavnosti zavoda.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati tajnost
podatkov in listin tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Predmet varovanja tajnosti podatkov so:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,
– osebni podatki o udeležencih izobraževanja, vključenih
v zavod, in o delavcih zavoda,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih direktor v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno skrivnost,
– zaupni podatki in dokumenti, ki jih zavodu sporoči ali
posreduje pristojni organ ali druga organizacija.

(uskladitev notranje organizacije)
Zavod mora v skladu z določili tega sklepa uskladiti svojo
notranjo organizacijo.
Dosedanji svet zavoda opravlja naloge do izteka mandata.
Direktor zavoda opravlja svoje naloge do izteka mandata.
44. člen
(pravno nasledstvo in prenehanje veljavnosti)
Zavod je pravni naslednik javnega zavoda Cene Štupar –
Centra za permanentno izobraževanje, ki je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani z matično številko 5052017
in prevzame vse pravice in obveznosti tega zavoda.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Odlok o
ustanovitvi javnega zavoda Cene Štupar – Center za permanentno izobraževanje (Uradni list RS, št. 76/97).
45. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 600-29/2012-3
Ljubljana, dne 9. julija 2012
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

MIREN - KOSTANJEVICA
XIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
41. člen
(pravila za opravljanje dejavnosti)
Zavod s pravili podrobneje uredi vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda. Pravila zavoda sprejme svet zavoda v šestih mesecih po pričetku
veljavnosti tega sklepa.
Zavod ima tudi druge splošne akte, s katerimi se ureja
način uresničevanja pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev, notranja organizacija in druga vprašanja, pomembna za
delovanje zavoda.
Pravila zavoda in druge splošne akte šole sprejme svet
zavoda, razen tistih, za katere je z zakonom določeno, da jih
sprejme direktor zavoda.
Splošni akti začnejo veljati petnajsti dan po objavi na
oglasni deski zavoda, razen če ni v sklepu drugače določeno.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
42. člen
(pogodba o prenosu objektov v upravljanje)
Upravljanje poslovnih prostorov in objektov iz 31. člena
tega sklepa, skupaj s pripadajočim premičnim premoženjem,
se prenese od dosedanjih upravljavcev na zavod.
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Pravilnik o sofinanciranju javnih kulturnih
programov, kulturnih projektov ljubiteljske
kulturne dejavnosti in tehnične kulture
v Občini Miren - Kostanjevica

Na podlagi 25. in 100. člena Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06
– ZFO-1, 7/07 – Odl. US, 53/07, 65/07 – Odl. US, 56/08, 4/10,
20/11 in 100/11 Odl. US) in 17. člena Statuta Občine Miren
- Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet
Občine Miren - Kostanjevica na 18. seji dne 17. 7. 2012 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju javnih kulturnih programov,
kulturnih projektov ljubiteljske kulturne
dejavnosti in tehnične kulture
v Občini Miren - Kostanjevica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa postopek, upravičence, pogoje, merila
in kriterije za izbiro in vrednotenje javnih kulturnih programov,
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programov tehnične kulture, prireditev in projektov izvajalcev
redne ljubiteljske kulturne dejavnosti in kulturnih ter tehničnih
projektov ostalih izvajalcev, ki izkažejo vsebinsko upravičenost
projekta s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in ljubiteljske tehnične kulture v Občini Miren - Kostanjevica (v nadaljevanju besedila: občina).
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Javna kulturna dejavnost je tista dejavnost (instrumentalno glasbena, vokalno glasbena, plesna, gledališka, literarna,
likovna, filmska, video idr.) izvajalcev na področju ljubiteljske
kulture, ki je v javnem interesu in jo občina sofinancira za
spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in uresničevanje trajnega
kulturnega razvoja.
(2) Javni kulturni program je tista kulturna dejavnost, ki
po obsegu in vsebini predstavlja zaključeno celoto in traja vsaj
devet mesecev v posameznem koledarskem letu (na področju
glasbene, uprizoritvene, vizualne, inter-medijske umetnosti,
kulturne dediščine ipd.).
(3) Kulturni projekti so posamični zaključeni kulturni dogodki izvajalca (npr. likovna razstava, glasbeni koncert, gledališka, video, filmska, plesna predstava ipd.) na posameznem
kulturnem področju, ki so namenjeni širši javnosti in izkažejo
nek širši javni interes. Udeležba na prireditvi ni kulturni projekt.
(4) Kulturne prireditve so praviloma zaključeni enkratni
dogodki, ki so namenjeni širši javnosti in predstavitvi domačih kulturnih izvajalcev, na katerih sodelujejo različni kulturni
ustvarjalci in na njih javno predstavijo svojo dejavnost oziroma
programski repertoar.
(5) Program tehnične kulture je tista kulturno tehnična
dejavnost, ki se izvaja vsaj devet mesecev v posameznem
koledarskem letu (na področju modelarstva, radioamaterstva,
jamarstva).
3. člen
(upravičenci in pogoji sofinanciranja)
(1) Na javni razpis za pridobitev sredstev iz občinskega
proračuna, namenjenih za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti lahko kandidirajo:
– kulturna društva,
– društva s področja tehnične kulture (šolski krožki oziroma šole niso upravičeni vlagatelji),
– druga društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost ali tehnično kulturo,
– zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo kulturna društva,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, s programi,
ki presegajo obvezne vzgojno-izobraževalne programe,
– posamezniki, samozaposleni v kulturi, ki so vpisni v
poseben razvid pri ministrstvu, pristojnem za kulturo,
– druge pravne osebe zasebnega prava,
– ostale neprofitne organizacije.
(2) Našteti upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– prijaviti se morajo na javni razpis na predpisanih obrazcih in v določenih rokih,
– imeti morajo sedež v občini,
– posamezniki, samozaposleni v kulturi, morajo imeti stalno prebivališče v občini,
– izkazati morajo nepridobitni značaj programa oziroma
projekta, s katerim kandidirajo,
– kot pravne osebe zasebnega prava, ustanovljene ali registrirane za opravljanje dejavnosti s področja kulture oziroma
tehnične kulture,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
ko gre za organizacijsko obliko, ki temelji na članstvu,
– imeti morajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje ter
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– organizacijske zmožnosti za izvedbo kulturnega programa oziroma dejavnosti,
– vsako leto pred prijavo na javni razpis oziroma v pogodbeno določenih rokih morajo občinski upravi dostaviti poročilo
o realizaciji programov in namenski porabi sredstev, ki so jih v
preteklem letu prejeli iz občinskega proračuna.
(3) S posameznim programom, projektom oziroma prireditvijo s področja kulture lahko posamezni izvajalci kandidirajo za
sredstva iz občinskega proračuna le na enem javnem razpisu
občine v tekočem letu.
II. POSTOPEK JAVNEGA RAZPISA
4. člen
(javni razpis)
(1) Sredstva za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti se upravičencem dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki
se izvede po sprejemu proračuna občine.
(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani občine. Obvestilu o razpisu se lahko
objavi tudi v drugih medijih.
(3) Rok za prijavo na javni razpis, ne sme biti krajši od
30 dni.
5. člen
(besedilo javnega razpisa)
Besedilo objave javnega razpisa mora vsebovati:
– jasno navedbo, da gre za javni razpis za izbiro kulturnih
programov ali projektov, pri katerem bodo financirani v okviru
sredstev, ki so na razpolago za posamezni javni razpis, tisti
programi oziroma kulturni projekti, ki bodo v postopku izbire
ocenjeni oziroma ovrednoteni najvišje;
– navedbo področij, ki so predmet javnega razpisa;
– navedbo pogojev, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in
njihovi programi/projekti;
– navedbo okvirne višine razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa;
– navedbo obdobja, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena;
– razpisni rok;
– način pošiljanja in vsebina vlog;
– informacijo o morebitni razpisni dokumentaciji, ki je
vlagateljem na razpolago;
– navedbo javnega uslužbenca občinske uprave, pristojnega za dajanje informacij v zvezi z javnim razpisom;
– predvideni datum obveščanja vlagateljev glede izida
javnega razpisa.
6. člen
(strokovna komisija)
(1) Župan ob objavi razpisa s sklepom imenuje tričlansko
komisijo za odpiranje, ocenjevanje in vrednotenje na javni
razpis prispelih vlog.
(2) Naloge komisije so:
– odpiranje in pregled na javni razpis prispelih vlog;
– ugotavljanje izpolnjevanja formalnih pogojev vlog in
vlagateljev;
– ocenjevanje in vrednotenje programov in projektov v
skladu z merili iz tega pravilnika;
– sestava zapisnika o delu;
– poročilo o ocenjevanju in vrednotenju vlog, skupaj s
obrazložitvijo.
7. člen
(nepopolne vloge)
Predlagatelji formalno nepopolnih vlog so v roku 8 dni
od odpiranja vlog pozvani k njihovi dopolnitvi. Če pozvani
predlagatelji vlog ne dopolnijo v roku 15 dni od izdaje pisnega
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poziva k dopolnitvi, se vloge s sklepom zavržejo kot nepopolne.
S sklepom se zavržejo tudi prepozne vloge, ki so prispele po
preteku pozivnega oziroma razpisnega roka. Neutemeljene
vloge in vloge, ki so jih podale neupravičene osebe, se s sklepom zavržejo.
8. člen
(ocenjevanje in vrednotenje vlog)
(1) Strokovna komisija razvrsti vse kulturne programe
oziroma kulturne projekte, ki so vsebovani v ustreznih vlogah,
glede na kriterije za ocenjevanje in vrednotenje kulturnega
programa oziroma kulturnega projekta, kot so bili določeni v
objavi razpisa.
(2) O razvrstitvi iz prejšnjega odstavka pripravi strokovna komisija poročilo, v katerem morajo biti natančno
navedeni razlogi za razvrstitev kulturnih programov oziroma
kulturnih projektov in predlog, kateri kulturni programi oziroma kulturni projekti, ki so predmet ocenjevanih ustreznih
vlog, se financirajo v določenem obsegu, kateri pa se glede
na višino sredstev in razvrstitev ne financirajo. Predlog lahko
vsebuje tudi po prednostnem redu razvrščeno rezervno listo
programov ali projektov ustreznih vlog, ki lahko postanejo
predmet sofinanciranja v primeru sprostitve ali povečanja
proračunskih sredstev ali rezervno listo, na podlagi katere
se lahko povečuje obseg sofinanciranja že odobrenih programov ali projektov.
9. člen
(odločba)
(1) Na podlagi strokovne komisije župan izda o vsaki
ustrezni vlogi, prispeli na javni razpis, posamično odločbo, s
katero odloči o odobritvi ter deležu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja posameznega kulturnega programa oziroma
projekta.
(2) V primeru sprostitve ali povečanja proračunskih sredstev lahko župan izda novo odločbo, s katero se na podlagi
rezervne liste odobri financiranje že zavrnjenega kulturnega
projekta oziroma programa ali povečanega obsega financiranja
že odobrenega kulturnega programa oziroma projekta.
(3) Odločbe iz prvega odstavka tega člena so podlaga
za sklepanje pogodb o sofinanciranju kulturnih programov in
kulturnih projektov.
10. člen
(pogodba o sofinanciranju)
(1) Z vsakim izvajalcem, ki mu je bilo priznano sofinanciranje, sklene občina pogodbo o sofinanciranju, s katero se
uredijo vsa medsebojna razmerja v zvezi z zagotavljanjem in
koriščenjem proračunskih sredstev.
(2) Pogodba mora vsebovati naslednje sestavine:
1. pogodbene stranke (naziv oziroma ime, naslov, davčna
številka, številka transakcijskega računa in zastopnika izvajalca),
2. predmet pogodbe,
3. kateri namen in cilji pogodbe sestavljajo javni interes,
kot je splošno opredeljen v predpisu oziroma nacionalnem
programu za kulturo,
4. cilje, ki bodo realizirani v obdobju sklenitve pogodbe zaradi uresničitve namena pogodbe, roke, v katerih morajo biti cilji
doseženi, in kriterije za spremljanje njihovega uresničevanja,
5. trajanje pogodbe,
6. obseg, roke in način zagotavljanja sredstev občine,
7. vrednost projekta ali programa in višino dodeljenih
sredstev,
8. terminski plan porabe sredstev,
9. rok, do katerega lahko izvajalec črpa proračunska
sredstva,
10. navedbo dokazil in elementov zahtevka za izplačilo
dodeljenih sredstev,
11. skrbnike pogodb vseh pogodbenih strank,
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12. določbo o obveznosti poročanja o izvedbi programa
ali projekta, obveznosti poročila o poteku in rezultatih porabe
dodeljenih sredstev oziroma najmanj zaključnega poročila,
13. določbo, da mora izvajalec sproti obveščati občino
o spremembah, ki lahko vplivajo na izpolnitev pogodbenih
obveznosti,
14. določbo o sodelovalni dolžnosti izvajalca (izvajalec se
je dolžan odzivati na poziv občine po posredovanju dokumentacije in pojasnilih, vezanih na izvedbo projekta ali programa),
15. pravico občine, da spremlja in nadzira izvajanje pogodbe ter namensko porabo proračunskih sredstev,
16. določbo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi
dodeljenih sredstev ali ob neizpolnitvi predmeta pogodbe že
izplačana sredstva vrniti občini, skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi,
17. določbe o sankcijah zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
18. določbo o obveščanju javnosti, da je predmet pogodbe sofinanciran s strani občine in
19. podpis in datum podpisa pogodbenih strank.
(3) Glede na posebnosti predmeta pogodbe lahko pogodba vsebuje tudi druge sestavine.
(4) Če izbrani izvajalec pogodbe ne podpiše ali ne vrne
občinski upravi v roku 15 dni od izdaje pisnega poziva za
podpis, se zadevo obravnava, kot da je odstopil od zahteve
po sofinanciranju.
(5) Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.
11. člen
(sofinanciranje)
(1) Sofinanciranje kulturnih projektov in prireditev, ki so bili
finančno ovrednoteni, se praviloma izvede po njihovi realizaciji,
ko izvajalci z ustreznimi dokazili dokažejo nastanek finančnih
obveznosti in izvedbo aktivnosti.
(2) Za sofinanciranje programov redne kulturne dejavnosti
pa se v skladu s pogodbo opredeli, da se sofinancirajo v sorazmernih deležih preko celega koledarskega leta.
12. člen
(nadzor nad porabo sredstev)
Občina ima pravico, da kadarkoli med letom pregleda
dokumentacijo izvajalca, kateremu so bila dodeljena sredstva,
iz katere lahko ugotavlja namensko porabo proračunskih sredstev.
13. člen
(izvedba programov, prireditev, projektov)
(1) Izvajalci morajo občini v pogodbenem roku dostaviti:
– pisno poročilo o izvedbi programov, prireditev, projektov
in o porabi sredstev iz občinskega proračuna;
– bilanco stanja in podatke iz izkaza poslovnih izidov za
preteklo leto;
– ustrezna dokazila o namenski porabi sredstev pridobljenih na podlagi javnega razpisa;
– načrt aktivnosti za naslednje leto.
(2) Prav tako so dolžni izvajalci oziroma organizatorji
dogodkov, ki jih sofinancira občina, občini posredovati vabilo
oziroma napovedati dogodek vsaj 3 dni pred njegovo izvedbo,
kakor tudi njegovo morebitno odpoved.
(3) Vse prireditve, ki so sofinancirane preko javnega razpisa s strani občine, morajo biti objavljene v občinskem mesečnemu napovedniku dogodkov. V pogodbi o sofinanciranju se
natančno določi način in pogoje objave dogodkov.
14. člen
(sklep o financiranju)
Izjemoma lahko župan izda sklep o sofinanciranju posameznega javnega kulturnega programa oziroma projekta brez
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Št.

javnega razpisa, če se financira iz sredstev splošne proračunske rezervacije, če se ugotovi poseben pomen programa
oziroma projekta in je to neogibno nujno zaradi kratkega
časa, ki je na razpolago za odločitev o financiranju.

Dejavnost

(promocija občine)
V primeru sofinanciranja dogodkov s strani občine,
morajo izvajalci poskrbeti za ustrezno promocijo občine na
način, da izobesijo občinske simbole oziroma na vabilu dodajo grb občine, ob vseh predstavitvah v javnosti pa morajo
omeniti, da je dogodek sofinancirala Občina Miren - Kostanjevica.

III. MERILA IN KRITERIJI ZA SOFINANCIRANJE
16. člen
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Število aktivnih članov
(plačana članarina)
Član

15. člen

1

vključenost mladine do 18 let
do 5 mladih

5

6–10 mladih

10

Nad 10 mladih

15

Vaje
izvedba vaje

3

(vrednoti se do 80 vaj )

(točkovanje in vrednotenje vlog)
Programi, prireditve in projekti, ki jih posredujejo predlagatelji na javni razpis, se na podlagi sprejetih meril ovrednotijo s točkami. Vrednost točke se določi za vsako leto
posebej in je odvisna od števila točk, ki so jih dosegli
vsi izbrani izvajalci in od višine razpoložljivih proračunskih
sredstev, namenjenih za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti.
17. člen
(kulturni programi redne dejavnosti)
(1) Sofinancirajo se kulturni programi, ki potekajo redno, organizirano in ustrezno strokovno vodeno vsaj enkrat
na teden in vsaj devet mesecev v posameznem koledarskem
letu, pod pogojem, da so rezultati redne vadbe vsaj enkrat
letno predstavljeni občinstvu v domači občini.
(2) Izjemoma se sofinancira delovanje dramskih skupin
oziroma njihovi kulturni programi in sicer v primeru, da trajajo
vsaj 6 mesecev v koledarskem letu.

predstavitve oziroma nastopi
nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi
v občini z več udeleženci

10

samostojni nastop v občini

30

ponovitev samostojnega nastopa
v občini

20

sodelovanje na medobčinski prireditvi
z več udeleženci

30

nastop izven območja občine

20

udeležba na regijskem tekmovanju

40

udeležba na državnem tekmovanju

50

udeležba na mednarodni prireditvi

80

Doseganje rezultatov na tekmovanjih
ali selekcijah

18. člen
(postopek točkovanja in vrednotenja)
(1) Točkovanje in vrednotenje kulturnih programov (redne ljubiteljske kulturne dejavnosti) kulturnih društev, drugih
društev, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano tudi
kulturno dejavnost, zvez kulturnih društev, ki jih ustanovijo
kulturna društva in programov javnih zavodov s področja
vzgoje in izobraževanja, v delu, ki presega obvezne vzgojno-izobraževalne programe, se izvede v skladu z določili iz
Tabele 1:
TABELA 1
Točkovanje in vrednotenje kulturnih programov:
Dejavnost
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Št. točk

(za dosežena prva tri mesta dodatek
v % na skupno število točk)

v %

na občinskem ali medobčinskem
tekmovanju

10

na državnem tekmovanju

30

na meddržavnem tekmovanju

50

Medijska odmevnost
Nacionalni mediji

5

Regionalni mediji

2

Druga občila in spletni/elektronski mediji

1

glasbena

30

gledališka

20

plesno-folklorna

20

literarna

10

likovna, filmska, fotografska

10

tehnična kultura

30

(honoriranje umetniških vodij)

10

(1) Umetniški vodje so po tem pravilniku osebe, ki umetniško vodijo posamezne kulturne skupine po dejavnosti iz

dodatna dejavnost društva (poleg osnovne)

Skupaj max. 15 točk
(2) Objave v medijih je potrebno ustrezno dokazati
(kopija članka oziroma drugo ustrezno dokazilo). Strokovna
komisija lahko sama strokovno ovrednoti posamezno objavo.
19. člen
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tabele 1 v 18. členu tega pravilnika. Za posamezno kulturno
skupino se prizna le en umetniški vodja.
(2) Korepetitor oziroma pomočnik umetniškega vodje
se točkuje in financira v višini 35 % točk umetniškega vodje.
(3) Sredstva za honoriranje umetniških vodij so določena v posebni proračunski postavki v občinskem proračunu.
Obračunska enota za določanje višine honorarja je točka,
katere vrednost se določi vsako leto posebej glede na višino
proračunskih sredstev.
(4) Z umetniškimi vodji se sklene vsako leto pogodbo,
ki vsebuje vse medsebojne dolžnosti in obveznosti.
(5) Umetniškim vodjem, ki imajo kraj stalnega prebivališča oddaljen več kot deset kilometrov od kraja vaje, se
prihod na vajo vrednoti v vrednosti višine znižane kilometrine
(prevoz na delo in z dela).
TABELA 2
Merila za honoriranje umetniških vodij:
1.

Kakovost skupine

Št. točk

1.1.

I. A

1000

1.2.

I. B

850

1.3.

II. A

700

1.4.

II. B

600

1.5.

III. A

500

1.6.

III. B

400

1.7.

IV.

300

2.

Strokovna usposobljenost

2.1.

nižja izobrazba

20

2.2.

srednja izobrazba

40

2.3.

višja izobrazba

70

2.4.

visoka izobrazba

100

3.

Ustvarjalne izkušnje

3.1.

nad pet let

10

3.2.

nad deset let

20

3.3.

nad petnajst let

30
20. člen

(kategorizacija glasbenih skupin)
Kategorizacija se opravi na osnovi kakovostnih preverjanj, enkrat na dve leti. Oblikovane so štiri kakovostne
skupine; prve tri imajo vsaka po dve podskupini:
a) Za uvrstitev v I. kakovostno skupino mora skupina
izpolnjevati naslednje pogoje:
– da izvaja najtehtnejša dela iz domače in tuje literature
in še posebej skrbi za spodbujanje nastanka in izvajanja
novitet
– da vsako leto pripravi in izvede celovečerni premierni
koncert s prvič predstavljenim programom
– da ima za takojšnjo izvedbo pripravljen program celovečernega koncerta s programom skladb iz preteklih sezon
– da je v preteklih dveh letih izvedla najmanj osem
(pevski zbor) oziroma šest (instrumentalna skupina) samostojnih celovečernih koncertov.

I.A
– da je na strokovno verificiranem državnem ali mednarodnem tekmovanju dosegla najmanj 90 % točk (pevski
zbori)
– da je s strani vsaj dveh uglednih strokovnjakov na
samostojnem koncertu dosegla oceno, ki je primerljiva zgornjima dvema (pevske in instrumentalne skupine, za katere ni
organiziranih ustreznih tekmovanj).
I.B
– da je na strokovno verificiranem državnem ali mednarodnem tekmovanju dosegla najmanj 85 % točk (pevski
zbori)
– da je s strani vsaj dveh uglednih strokovnjakov na
samostojnem koncertu dosegla oceno, ki je primerljiva zgornjima dvema (pevske in instrumentalne skupine, za katere ni
organiziranih ustreznih tekmovanj)
b) Za uvrstitev v II. kakovostno skupino mora skupina
izpolniti naslednje pogoje:
– da izvaja tehtna dela iz domače in tuje glasbene literature, med katerimi so tudi novitete
– da vsako leto pripravi in izvede samostojni celovečerni koncert z najmanj dve tretjini prvič predstavljenega
programa
– da je v preteklih dveh letih izvedel najmanj šest (pevski zbor) oziroma štiri (instrumentalna skupina) samostojne
celovečerne koncerte
– da ima za takojšnjo izvedbo pripravljen program
celovečernega koncerta z ustreznim programom skladb iz
preteklih sezon.
II.A
– da je na strokovno verificiranem državnem ali mednarodnem tekmovanju dosegla najmanj 80 % točk (pevski
zbori)
– da je dosegla najmanj 85 % točk na strokovno verificiranem občinskem, območnem ali medobmočnem preverjanju
– da je s strani uglednega neodvisnega strokovnjaka
na celovečernem koncertu prejela oceno, ki je primerljiva
zgornjima dvema (pevske in instrumentalne skupine, za
katere ni organiziranih ustreznih preverjanj).
II.B
– da je na strokovno verificiranem državnem ali mednarodnem tekmovanju dosegla najmanj 75 % točk (pevski
zbori)
– da je dosegla najmanj 80 % točk na strokovno verificiranem občinskem, območnem ali medobmočnem preverjanju
– da je s strani uglednega neodvisnega strokovnjaka
na celovečernem koncertu prejela oceno, ki je primerljiva
zgornjima dvema (pevske in instrumentalne skupine, za
katere ni organiziranih ustreznih preverjanj).
c) Za uvrstitev v III. kakovostno skupino mora skupina
izpolnjevati naslednje pogoje:
– da izvaja tehtna dela iz domače in tuje literature
– da vsako leto pripravi in izvede samostojni celovečerni koncert z najmanj polovico prvič predstavljenega
programa
– da je v preteklih letih izvedla vsaj šest koncertnih nastopov (samostojno ali z eno do dvema drugima glasbenima
skupinama
– da ima za takojšnjo izvedbo pripravljeno vsaj polovico
(pevski zbor) oz. dve tretjini (instrumentalna skupina) programa celovečernega koncerta.
III.A
– da je dosegla najmanj 75 % točk na strokovno verificiranem občinskem, območnem ali medobmočnem preverjanju
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– da je s strani uglednega neodvisnega strokovnjaka na
celovečernem koncertu ali na nastopu, na katerem je izvedla
vsaj polovico koncertnega programa, prejela oceno, primerljivo
zgornjim (pevske in instrumentalne skupine, ki nimajo organiziranih ustreznih preverjanj).
III.B
– da je dosegla najmanj 70 % točk na strokovno verificiranem občinskem, območnem ali medobmočnem preverjanju
– da je s strani uglednega neodvisnega strokovnjaka na
celovečernem koncertu ali na nastopu, na katerem je izvedla
vsaj polovico koncertnega programa, prejela oceno, primerljivo
zgornjim (pevske in instrumentalne skupine, ki nimajo organiziranih ustreznih preverjanj).
d) Za uvrstitev v IV. kakovostno skupino mora skupina
izpolnjevati naslednje pogoje:
– da letno naštudira in izvede vsaj pet (pevski zbor) oziroma tri (instrumentalna skupina) nove skladbe
– da vsako leto izvede vsaj en koncertni nastop, samostojno ali skupaj z dvema ali tremi skupinami (pevski zbor)
oziroma samostojni nastop z vsaj tremi prvič predstavljenimi
skladbami (instrumentalna skupina).
21. člen
(kategorizacija gledaliških skupin)
TABELA 3
Kategorizacija gledaliških skupin
1.

Kakovost skupine

Št. točk

1.1.

I. A

1000

1.2.

I. B

850

1.3.

II. A

700

1.4.

II. B

600

1.5.

III. A

500

1.6.

III. B

400

1.7.

IV.

300
22. člen

(javne kulturne prireditve in ostali kulturni projekti)
(1) Kulturno društvo in drugo društvo, ki ima v okviru svoje
dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost, pridobi dodatne
točke, če samostojno organizira ali soorganizira in izvede javno
kulturno prireditev oziroma kulturni projekt v občini.
(2) Iz sredstev proračuna občine se na podlagi kandidature na javni razpis oziroma javni poziv sofinancirajo tudi
posamezni kulturni projekti, ki so v celoti in v svojih delih namenjeni širši javnosti in prispevajo k širitvi kulturne zavesti in/ali
ohranjanju kulturne dediščine občine.
(3) Projekte iz drugega odstavka tega člena lahko prijavijo
izvajalci iz 3. člena tega pravilnika, če izkažejo neprofitnost projekta, vsebinsko vezanost na območje občine in širši interes.
(4) Projekti nakupa osnovnih sredstev in opreme niso
predmet sofinanciranja.
TABELA 4
Točkovanje in vrednotenje kulturnih projektov in prireditev:
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plesno-folklorna

20

likovna, fotografska, filmska

10

tehnična kultura

20

Literarna

10

2. Število sodelujočih
do 10 sodelujočih

5

do 20 sodelujočih

10

do 30 sodelujočih

15

nad 30 sodelujočih

20

3. Način organiziranja projekta – največ
8 projektov na posameznega izvajalca
projekt v celoti organizira prijavljeno društvo

40

projekt je organiziran v sodelovanju z drugimi
društvi, ki sodelujejo pri razpisu

20

projekt društva, ki le sodeluje v akciji, ki jo
organizira drugo društvo ali drug prireditelj

10

4. Dodatne točke
Večdnevni projekt, ki ga v celoti organizira
prijavljeno društvo

60

Dvodnevni projekt, ki ga v celoti organizira
prijavljeno društvo

40

5. Medijska odmevnost
Nacionalni mediji

5

Regionalni mediji

2

Druga občila in spletni/elektronski mediji

1

Skupaj max. 15 točk
IV. KONČNI DOLOČBI
23. člen
(veljavnost predpisa)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju javnih kulturnih programov, kulturnih
projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti in tehnične kulture
v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 41/07, z
dne 27. 10. 2008 – objavljen na spletni strani in Uradni list
RS, št. 29/12).
24. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0015/2012
Miren, dne 17. julija 2012

PROJEKTI – PRIREDITVE
1. Dejavnost
Glasbena

20

Gledališka

25

Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.
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MORAVSKE TOPLICE
2454.

Odlok o organiziranju pomoči družini na domu
in merilih za plačilo storitev

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in
40/11), 43. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 3/07 – UPB2, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS), 6. člena
Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11 in 104/11), 23. člena Uredbe
o merilih za določanje oprostitve pri plačilih socialno varstvenih
storitev (Urani list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06 – ZUTGP,
15/08, 73/08, 8/09, 53/09, 7/10, 56/10, 62/10, 3/11, 40/11 in
57/11) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list
RS, št. 11/99, 2/01 in 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine
Moravske Toplice na 15. seji dne 16. 7. 2012 sprejel

ODLOK
o organiziranju pomoči družini na domu
in merilih za plačilo storitev
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih,
ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno
varstvo.
2. člen
Pomoč družini na domu se zagotavlja v okviru javne službe, ki je organizirana kot redna dejavnost.
Javno službo na območju Občine Moravske Toplice izvaja
Dom starejših Rakičan (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne
službe).
3. člen
Storitev se prične na zahtevo upravičenca ali njegovega
zakonitega zastopnika in vsebuje dva dela.
Prvi del predstavlja ugotavljanje upravičenosti do storitve,
pripravo in sklenitev dogovora o obsegu, trajanju in načinu
opravljanja storitve, organiziranje ključnih članov okolja ter
izvedbo uvodnih srečanj med izvajalcem in upravičencem ali
družino.
Drugi del storitve zajema neposredno izvajanje storitve
na domu upravičenca po dogovorjenih vsebinah in v dogovorjenem obsegu.
II. VRSTA IN OBSEG STORITEV
4. člen
Socialna oskrba na domu obsega naslednje vrste storitev:
– pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih,
– gospodinjska pomoč,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
5. člen
Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih obsega:
– pomoč pri oblačenju in slačenju,
– pomoč pri umivanju, hranjenju in opravljanju osnovnih
življenjskih potreb,
– vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov.
6. člen
Gospodinjska pomoč obsega:
– prinašanje enega pripravljenega obroka hrane ali nabava živil in priprava enega obroka hrane,
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– pomivanje uporabljene posode,
– osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti,
– postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora.
7. člen
Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov obsega:
– vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci
in s sorodstvom,
– spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti,
– informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca
ter pripravo upravičenca na institucionalno varstvo.
III. UPRAVIČENCI
8. člen
Upravičenci do pomoči družini na domu so osebe, ki jim
preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno
organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno
in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem
okolju, tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani
obliki ter imajo prijavljeno stalno prebivališče na območju Občine Moravske Toplice.
9. člen
Pod pogoji iz prejšnjega člena so upravičenci:
– osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki
spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno
življenje,
– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu, duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne
komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta
njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje
pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
– kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge
osebe nesposobne za samostojno življenje,
– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali
težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v
organizirane oblike varstva.
IV. CENA IN PLAČILO STORITEV
10. člen
Pomoč družini na domu se financira iz proračuna Občine
Moravske Toplice najmanj v višini 50% subvencije k ceni storitev in v višini, za katero je upravičenec oziroma drug zavezanec
delno ali v celoti oproščen plačila.
Občinski svet Občine Moravske Toplice daje, na predlog izvajalca javne službe, soglasje k ceni storitve pomoč
družini na domu, ki mora biti oblikovana skladno z določili
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev.
11. člen
Upravičenci in drugi zavezanci so dolžni sami plačevati
stroške storitve do višine subvencionirane cene pomoči družini
na domu.
Zavezanec za plačilo je tudi fizična oseba, ki ni družinski
član, če jo z upravičencem do storitve veže preživninska obveznost po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, in
druga pravna ali fizična oseba, ki jo k plačilu stroškov oskrbe
ali institucionalnega varstva za upravičenca zavezuje izvršljiv
pravni naslov.
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V. OLAJŠAVE IN OPROSTITVE PLAČILA STORITEV
12. člen
Pravico do oprostitve plačila ima upravičenec in drugi
zavezanec, ki ni plačilno sposoben oziroma njegova plačilna
sposobnost ne dosega subvencionirane vrednosti storitve.
Upravičenec vloži zahtevo za oprostitev plačila stroškov
pomoči družini na domu pri Centru za socialno delo Murska
Sobota, ki odloči o delni ali celotni oprostitvi plačila storitev po
postopku in na način, določen s predpisi o socialnem varstvu.
13. člen
Plačila storitve pomoči družini na domu je v celoti oproščen vsak, ki sklene dogovor o izvajanju storitev v skladu z
Zakonom o socialnem varstvu, in če:
– nima družinskih članov ali drugih zavezancev,
– nima dohodkov ali če njegov ugotovljen dohodek ne
dosega meje socialne varnosti,
– ne prejema dodatka za pomoč in postrežbo ali drugih dodatkov, namenjenih zagotavljanju nege in pomoči druge osebe.
Upravičenec do storitve pomoči družini na domu, ki prejema dodatek za pomoč in postrežbo, je dolžan del dodatka
dodatno prispevati za plačilo storitve. Dodatni prispevek upravičenca znaša en odstotek dodatka za pomoč in postrežbo za
vsako uro opravljene storitve, vendar skupno lahko doseže
največ polovico celotnega zneska prejetega dodatka.
14. člen
Oprostitev plačila storitve pomoč družini na domu je odvisna
od meril, ki jih določa Vlada Republike Slovenije z Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.
Če je upravičenec lastnik nepremičnine, se mu na izrecno
zahtevo občine, lahko prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, na kateri nima prijavljenega stalnega prebivališča, v korist
občine, ki zanj financira pomoč družini na domu.
Občina mora zahtevo iz prejšnjega odstavka podati v roku
20 dni od prejema obvestila centra za socialno delo o tem, da
vodi postopek, v katerem odloča o oprostitvi plačila storitve
pomoč družini na domu.
15. člen
Upravičenec oziroma zavezanec, ki je deloma ali v celoti
oproščen plačila storitve, je dolžan vsako spremembo, ki bi
lahko vplivala na obstoj pravice ali na višino oprostitve, takoj
ali najpozneje v roku petnajstih dni od nastanka spremembe
sporočiti Centru za socialno delo Murska Sobota.
Če center za socialno delo ugotovi, da sporočena sprememba dejansko vpliva na obstoj pravice ali na višino oprostitve, izda novo odločbo, s katero določi višino oprostitve s prvim
dnem naslednjega meseca po nastanku spremembe.
Če upravičenec oziroma zavezanec, ki mu je bila priznana pravica do oprostitve, ne sporoči spremembe, ki bi lahko
vplivala na višino oprostitve, ali je ne sporoči v roku 15 dni po
nastanku spremembe, je dolžan povrniti razliko, ki je nastala
zaradi spremenjenih okoliščin, skupaj z zakonskimi obrestmi,
od dneva nastanka spremembe.
Če je bila upravičencu oziroma zavezancu priznana oprostitev na podlagi lažnih dokazil ali lažnega prikazovanja dejanskega stanja, je dolžan povrniti vse stroške, ki so nastali v zvezi s
priznanjem oprostitve, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi,
in sicer od dneva, ko mu je bila pravica neupravičeno priznana.
VI. DOKUMENTACIJA
16. člen
Storitve po tem odloku se za vsakega upravičenca evidentirajo mesečno pri izvajalcu pomoči družini na domu na
obrazcu »Evidenca pomoči na domu«, ki obsega:
– evidenco dogovora,
– delovne naloge socialnih oskrbovank in oskrbovalcev,
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– vsebino pomoči,
– izvajalca storitev in
– evidenco opravljenih poti.
17. člen
Izvajanje javne službe ter medsebojne pravice in obveznosti med občino in izvajalcem storitve se uredijo s pogodbo
o izvajanju javne službe, ki jo v imenu Občine Moravske Toplice
sklene župan.
Izvajalec javne službe je dolžan izvajati javno službo
pomoč družini na domu strokovno in racionalno ter v skladu
z veljavno zakonodajo in veljavnimi standardi in normativi za
to področje.
O načinu in vsebini izvajanja službe pomoči družini na
domu ter o porabljenih finančnih sredstvih, je izvajalec storitev
dolžan občini podati pisno poročilo najmanj enkrat letno.
Izvajalec javne službe mora na zahtevo občine posredovati podatke za potrebe načrtovanja in spremljanja stanja
izvajanja javne službe pomoč družini na domu.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Izvajalec javne službe je dolžan seznaniti z določili tega
odloka vse upravičence do storitev javne službe pomoč družini na
domu in z njimi skleniti nove dogovore o izvajanju storitve. Center
za socialno delo pa je dolžan izdati ustrezne upravne odločbe.
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2013.
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o organizaciji in izvajanju službe socialne oskrbe na domu in merilih
za določanje plačil storitev v Občini Moravske Toplice (Uradni
list RS, št. 74/99).
Št. 122-00020/2012-6
Moravske Toplice, dne 16. julija 2012
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.

NOVA GORICA
2455.

Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova
Gorica za leto 2012

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica
(Uradni list RS, št. 13/12) in 19. člena Odloka o priznanjih Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 21/08, 24/12) je
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji 5. julija 2012
sprejel naslednji

SKLEP
1.
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica podeljuje naslednja priznanja Mestne občine Nova Gorica v letu 2012:
NAGRADO FRANCETA BEVKA prejmeta:
– NADJA VELUŠČEK, roj. 1948, prof. slovenskega in
italijanskega jezika, Šmihel 55, Šempas
in
– ANJA MEDVED, roj. 1969, gledališka in radijska režiserka, Kostanjeviška 30, Nova Gorica,
za njuno delo na področju dokumentarnega filma in čezmejnega sodelovanja, saj v njunih filmih skušata s subtilnim liričnim
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pristopom prikazati občutke in tematike s tega kompleksnega
ozemlja, tako da filmi predstavljajo dokument pomembnega
obdobja nastanka in razvoja Nove Gorice.
NAGRADO MESTNE OBČINE NOVA GORICA prejmejo:
– EDVIN SEVER, roj. 1959, univ. dipl. inž. strojništva,
Branik 70, Branik, za finančno in poslovno sanacijo ter utrditev
skupine Letrika (Iskra Avtoelektrika) s prenovo vizije in strategije njenega dolgoročnega trajnostnega razvoja.
– MARJAN TERPIN, roj. 1940, učitelj, Klanec 14, Števerjan, Italija, za dolgoletno delovanje v slovenskih prosvetnih in
političnih organizacijah v Italiji ter nenehno skrbjo za uveljavljanje slovenske besede in pravic Slovencev izven matične domovine. S sodelovanjem in povezovanjem med Gorico in Mestno
občino Nova Gorica je prispeval k trajno pomembnim uspehom
pri razvoju Mestne občine Nova Gorica, njenem uveljavljanju in
ugledu v domovini ter v svetu.
– JOŽE ŠUŠMELJ, roj. 1938, univ. dipl. sociolog, Ulica Ivana Regenta 30, Nova Gorica, za skoraj petdesetletno
družbenopolitično udejstvovanje ter za izvirne publicistične in
knjižne objave.
PLAKETO MESTNE OBČINE NOVA GORICA prejmejo:
– VOKALNO INSTRUMENTALNA SKUPINA »KRESNICE«, Trnovo 39, Trnovo pri Gorici, za kulturno-umetniško
udejstvovanje, ki presega amaterske okvire in tako prispeva
k večji prepoznavnosti Mestne občine Nova Gorica doma in
v tujini.
– KULTURNO PROSVETNO DRUŠTVO LIPA ŠEMPAS,
Šempas 136, Šempas, v okviru katerega delujejo: mešani pevski zbor, dramska skupina in Muzikantje izpod Vitovske gore,
za več kot tridesetletno delovanje, ki temelji na prostovoljnemu
delu članov in prispeva k popestritvi kulturnega življenja v samem kraju in širše.
– MOJCA MILONE, roj. 1968, učiteljica tehnike in tehnologije ter fizike, Trnovo 1/n, Trnovo pri Gorici, za skoraj dvajsetletno prizadevanje na področju promocije znanosti in tehnike pri
osnovnošolski mladini in v lokalnem okolju.
– DRUŠTVO ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE, Rejčeva 4, Nova
Gorica, za več kot štiridesetletno delovanje na humanitarnem
področju, katerega poglavitni cilj je nadaljevanje z rehabilitacijo
zdravljenega alkoholika in njegove družine ob vzajemni pomoči
vseh članov društva ter njihovih svojcev.
– JUNG d.o.o, Cesta 25. junija 1/e, Nova Gorica, ob
dvajseti obletnici delovanja podjetja, ki je vsekakor velika
pridobitev za goriški prostor, saj poleg ustvarjanja delovnih
mest s svojo dejavnostjo prispeva tudi k lepšemu in čistejšemu okolju.
2.
Ta sklep začne veljati takoj in se ga objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 094-1/2012-5
Nova Gorica, dne 5. julija 2012
Tomaž Slokar l.r.
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica

PREBOLD
2456.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za območje z
oznako MA45/2 v Občini Prebold

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) in na podlagi 29. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06) je župan Občine Prebold
sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje z oznako
MA45/2 v Občini Prebold
1. člen
(splošno)
S tem sklepom določa župan Občine Prebold začetek in
način priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta
MA45/2 (v nadaljevanju OPPN).
Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 – v nadaljevanju:
ZPNačrt) in podzakonski predpisi, ki bodo uveljavljeni skladno
z določili tega zakona.
Pred uveljavitvijo novih podzakonskih predpisov se smiselno uporabljajo podzakonski predpisi, sprejeti na podlagi
ZUreP-1.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
Na osnovi o Izvedbenem delu občinskega prostorskega
načrta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 43/10) ki je predmet
OPPN, predvideno za urejanje s prostorskim načrtom. Odlok
za območje z oznako MA45/2, ki je predmet tega Sklepa se
plansko ureja z Odlokom o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 43/10), ki
v svojem 80. členu določa:
– nameni se ga bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, ki
služijo dnevnim potrebam prebivalcev,
– faktor izrabe naj se giblje do 0,75,
– načrtuje naj se drobna pozidava, ki izhaja iz lokalne
tradicije, načrtujejo se lahko tudi stavbe tipa vila, pod pogojem,
da se ob njih zagotavlja večji delež zelenih ureditev, umestitev
stavb in dostopnih poti naj sledi konfiguraciji terena, izogibati se
je potrebno določanju izstopajočih materialov in barv,
– ohranjati je potrebno obrežno vegetacijo,
– območje naj se s peš in kolesarskimi stezami poveže s
sosednjimi območji,
– potrebno ga je ustrezno komunalno opremiti ter priključiti na zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje,
– v postopek priprave OPPN je potrebno kot nosilca urejanja prostora vključiti tudi pristojni zavod za gozdove,
– za posamezno manjše območje znotraj EUP z oznakama MA45/1 in MA45/2 se lahko izdela ločen OPPN, v skladu z
usmeritvami določenimi v prejšnjih alinejah tega člena in pod
pogojem, da infrastrukturna zasnova enega območja ne bo
ovirala kasnejšega kompleksnega urejanja drugega območja.
3. člen
(območje, vsebina in oblika OPPN)
Območje OPPN obravnava zemljišča na parc. št.: 660/7,
660/9, 660/10, 660/13, 660/14, 661, 675/3, 675/4, 675/5, vse
k.o. Matke. Območje celotne planske enote je 2,77, območje
urejanja z OPPN je velikosti 1,47 ha.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi prikaza stanja prostora in občinskega prostorskega plana, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora.
Posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo variantno.
V postopku priprave OPPN mora pripravljavec zagotoviti
izdelavo naslednjih strokovnih podlag:
– geodetske podlage v digitalni in analogni obliki za izdelavo OPPN,
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– podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih
drugih stvarnih pravic,
– idejne zasnove priključitve območja urejanja na občinsko cesto in ostale prometne ureditve,
– idejne zasnove komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture.
V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi dodatne strokovne podlage.
Pri izdelavi strokovnih rešitev se morajo upoštevati
smernice nosilcev urejanja prostora.
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano
območje izdela skladno s 158. členom ZUreP-1 načrtovalec,
ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi objektov
(Zakon o graditvi objektov – ZGO-1-UPB1, Uradni list RS,
št. 102/04, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odločba
US in 93/05 – ZVMS) in ga izbere pripravljavec.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
so:

Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja

1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48,
1000 Ljubljana (CPVO),
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Savinje, Lava 11, 3000 Celje (varstvo
voda),
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Sektor za varstvo okolja, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (varstvo
okolja),
4. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami),
5. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor
za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Območje Celje,
Lava 42, 3000 Celje (upravljanje z državnimi cestami),
6. Elektro Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje (električna
energija),
7. JKP Žalec, d.o.o., Nade Cilinšek 5, 3310 Žalec (vodovod, kanalizacija, odpadki),
8. Telekom Slovenije, Sektor za upravljanje omrežja,
Center za vzdrževanje omrežja Celje, Lava 1, 3000 Celje
(telekomunikacije),
9. UPC Telemach, Cesta ljubljanske brigade 21, 1000
Ljubljana (KDS sistemi),
10. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Celje, Opekarniška cesta 2, 3000 Celje,
11. Občina Prebold, Hmeljarska cesta 3, 3212 Prebold,
12. Zavod za gozdove OE Celje, Ljubljanska cesta 13,
3000 Celje.
Kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je
potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev
urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se
le-te pridobijo v postopku.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega
akta v 30 dneh od prejema poziva.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne
podajo smernice, se šteje, da smernic nimajo, v tem primeru
mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne
predpise in druge pravne akte.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne podajo mnenja, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko
ureditvijo.
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6. člen
(postopek in roki priprave OPPN)
Faza
– sklep župana o začetku
priprave OPPN
– izdelava osnutka OPPN
za pridobitev smernic
– pridobivanje smernic

– usklajevanje smernic
– izdelava dopolnjenega
osnutka OPPN
– javno naznanilo javne
razgrnitve in javne
obravnave OPPN
– javna razgrnitev

– izdelava gradiva
za javno obravnavo

Rok izdelave
julij 2012

Nosilec
župan

15 dni po izbiri
prostorskega
načrtovalca
30 dni od prejema
osnutka, oziroma
skladno z veljavno
zakonodajo
15 dni po pridobitvi
smernic
15 dni po pridobitvi
smernic
8 dni po predaji
dopolnjenega
osnutka OPPN
najmanj 30 dni
od datuma,
določenega v
objavljenem
obvestilu
8 dni po predaji
dopolnjenega
osnutka OPPN

izdelovalec
OPPN

– sodelovanje
in obrazložitev na javni
obravnavi
– izdelava stališč
do pripomb
– uskladitev stališč
do pripomb z Občino
Prebold

8 dni po predaji
načrtovalcu
15 dni po pripravi
stališč

– obravnava stališč
do pripomb
– obvestilo lastnikom
o stališčih do njihovih
pripomb
– izdelava predloga
OPPN za pridobitev
mnenj
– pridobivanje mnenj
– usklajevanje mnenj
– izdelava usklajenega
predloga OPPN
za sprejem
– priprava gradiva
za sejo OS
– sodelovanje
in obrazložitev
usklajenega predloga
na seji OS in odborih
– objava odloka o OPPN
v Uradnem listu RS
– izdelava končnega
dokumenta

15 dni po potrditvi
stališč

izdelovalec
OPPN
izdelovalec
OPPN
izdelovalec
OPPN
Občina
Prebold
Občina
Prebold

izdelovalec
OPPN
izdelovalec
OPPN,
Občina
Prebold
izdelovalec
OPPN
izdelovalec
OPPN,
Občina
Prebold,
DRSC
Občina
Prebold,
izdelovalec
OPPN
Občina
Prebold
izdelovalec
OPPN

30 dni

izdelovalec
OPPN
30 dni po pridobitvi izdelovalec
mnenj
OPPN
30 dni po pridobitvi izdelovalec
mnenj
OPPN
Občina
Prebold
izdelovalec
OPPN,
Občina
Prebold
Občina
Prebold
izdelovalec
OPPN
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ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine
Slovenska Bistrica za leto 2012

7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave
OPPN)
Izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta
financirajo lastniki območja oziroma investitorji. Izbrani načrtovalcem mora izdelal naslednja gradiva:
− v eni analogni kopiji za faze obravnave na občinskem
svetu
− v potrebnem številu in obliki za pridobitev smernic in
mnenj nosilcev urejanja prostora
− v potrebnem številu za javno razgrnitev in javno obravnavo
− elaborirana gradiva za obravnave na občinskem svetu
− končni elaborat: v 3 izvodih.
Izvajalec preda gradivo za vsako fazo tudi zavarovano na
zgoščenki (CD).
Grafične podatkovne sloje mora izvajalec predati naročniku na zgoščenki (CD) v obliki, kot jo zahteva Služba za
geografski informacijski sistem in obdelavo podatkov, in sicer:
− karte morajo biti ločene od legend,
− legende morajo biti v formatu JPG z ločljivostjo 150 dpi,
− karte morajo biti v formatu TIF ali JPG z ločljivostjo
300 dpi,
− karte morajo biti orientirane proti severu,
− v karti mora biti vsebovan tudi sloj parcel (zaradi geolokacije),
− meja območja obdelave mora biti zajeta, v vektorski
obliki, v formatu TAB, SHP ali DWG.
Tekstualni del naloge preda izvajalec v formatu PDF ali
DOC. Izbrani načrtovalec mora sodelovati na javni obravnavi
in na sejah občinskega sveta.

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto
2012 (Uradni list RS, št. 15/12), se spremeni 2. člen tako, da
spremenjen glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
Sekcija/Podsekcija/K2/K3
A.
I.

70

71

8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, in
v svetovnem spletu in začne veljati z dnem objave.
Občina Prebold pošlje sklep Ministrstvu za okolje in prostor.
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

72

73
74

78

SLOVENSKA BISTRICA
2457.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Slovenska Bistrica za leto 2012

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – Odl. US, 45/94 – Odl. US, 57/94,
14/95, 20/95 – Odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – Odl. US,
9/96 – Odl. US, 39/96 – Odl. US, 44/96 – Odl. US, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 – Odl. US, 74/98, 12/99 – Skl. US, 16/99 – popr.,
59/99 – Odl. US, 70/00, 100/00 – Skl. US, 28/01 – Odl. US,
87/01 – ZSam-1, 16/02 – Skl. US, 51/02, 108/03 – Odl. US,
72/05, 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 21/06 – Odl. US,
60/07, 14/07 – ZSPDPO, 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10 – Odl. US),
40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 –
ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10,
11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12) in
107. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS,
št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 11. redni seji dne 12. 7. 2012 sprejel

II.
40

41

42

BILANCA PRIHODKOV IN
ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
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 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
787 Prejeta sredstva od drugih
evropskih institucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
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 nepridobitnim
organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

Rebalans
2012

34.715.243
19.766.461
17.482.106
14.794.406
1.692.000
995.700
2.284.355
1.361.728
13.000
26.100
76.075
807.452
160.000
10.000
150.000
0
0
14.718.782
14.718.782
70.000
70.000
35.983.965
5.559.319
1.062.074
177.356
3.386.396
420.000
513.493
10.217.996
848.198
5.240.115
610.050
3.519.633
19.772.303
19.772.303
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43

INVESTICIJSKI TRANSFERI
434.347
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
108.450
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
325.897
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)
–1.268.722
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
6.082
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
6.082
751 Prodaja kapitalskih deležev
6.082
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV
(IV. – V.)
6.082
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
700.000
50
ZADOLŽEVANJE
700.000
500 Domače zadolževanje
700.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
1.080.222
55
ODPLAČILA DOLGA
1.080.222
550 Odplačila domačega dolga
1.080.222
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.642.862
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–380.222
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.268.722
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
KONEC PRETEKLEGA LETA
1.642.862
Posebni del proračuna je sestavljen iz finančnih načrtov
neposrednih proračunskih uporabnikov (Občinski svet, Župan,
Nadzorni odbor, Občinska uprava, Skupni organ OU, Medobčinski inšpektorat in redarstvo ter krajevne skupnosti), ki so
razdeljeni po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih, predpisanimi s programsko klasifikacijo
izdatkov občinskih proračunov. Podprogrami so razdeljeni po
proračunskih postavkah, te pa po kontih in podkontih, določenimi s predpisanim kontnim načrtom.
Priloga k temu odloku so: splošni del proračuna, posebni
del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov, načrt
razvojnih programov, obrazložitve, ki zajemajo obrazložitve
splošnega dela proračuna, posebnega dela proračuna ter obrazložitve načrta razvojnih programov s prilogami, letni program
prodaje občinskega finančnega premoženja, letni načrt razpolaganja z nepremičninami, letni načrt pridobivanja nepremičnin
in premičnin ter kadrovski načrt.
Načrt razvojnih programov, ki ga sestavljajo projekti, odraža razvojno politiko občine na področju investicijskih izdatkov
občine in državnih pomoči za naslednja štiri leta (od 2012 do
2015).
Odlok je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije na
nivoju podskupin kontov, priloge k odloku pa so objavljene na
uradni spletni strani Občine Slovenska Bistrica.«
2. člen
8. člen Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za
leto 2012 se spremeni tako, da spremenjen glasi:
»V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko
rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Proračunska rezerva
se v letu 2012 oblikuje v višini največ 223.193 €.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave, odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve, za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF, župan in o tem obvešča
občinski svet.
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Kot proračunski sklad deluje tudi proračunski stanovanjski
sklad Občine Slovenska Bistrica. V proračunski stanovanjski sklad se v letu 2012 namenijo sredstva v višini največ
215.300 €. Sredstva se v sklad izločajo v višini, ki je potrebna za poravnavo obveznosti sklada, vendar največ do višine
215.300 €. O porabi sredstev proračunskega stanovanjskega
sklada odloča župan.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 9000-6/2012-11/4
Slovenska Bistrica, dne 12. julija 2012
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

2458.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
lokacijskem načrtu obrtno stanovanjske cone
ob RTP v Slovenski Bistrici

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 27/08, 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, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10,
40/12 – ZUJF), 61.a člena v povezavi s 46. in 96. člen Zakona
o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; ZPNačrt,
70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.),
43/11 – ZKZ-C) ter 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica
(Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska
Bistrica na 11. redni seji dne 12. 7. 2012 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o lokacijskem načrtu obrtno
stanovanjske cone ob RTP
v Slovenski Bistrici
1. člen
S tem odlokom se sprejme dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu obrtno stanovanjske cone ob RTP v Slovenski Bistrici (Uradni list RS, št. 70/05). Strokovne podlage so sestavni
del odloka in jih je izdelal BIRO 2001 Maksimilijana Ozimič
Zorič s.p. s številko elaborata 02/12-LN/SP v marcu 2012.
2. člen
Spremeni se zadnji stavek v drugem odstavku 7. člena
in glasi: »V varovalnem pasu pod DV in v širini koridorja ni
dovoljena saditev dreves, v primeru postavitve kovinske ograje
mora biti le ta predpisano ozemljena.«
7. člen se dopolni z novim odstavkom:
»Koridor DV 110 kV
Območje LN križa varovalni pas obstoječega DV 110 kV
Maribor–Trnovlje in DV 110 kV Rače–Slovenska Bistrica v razpetinah med stebri SM 75-76-Portal RTP. Širina varovalnega
pasu za napetostni nivo 100 kV je 30 m (15 m levo in 15 m
desno od osi DV). Za vsako graditev objekta v koridorjih obstoječih in predvidenih prenosnih daljnovodov je potrebno pridobiti pisno projektne pogoje in soglasje k projektnim rešitvam
ELES-a. Skladno s prilogo 1 in 2 Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti je v
območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni
list RS, št. 101/10) označene z »–« prepovedana gradnja v
varovalnem pasu obstoječih in predvidenih daljnovodov. Dovoljena osnovna namenska raba prostora znotraj 30 m širokega
pasu je: območje brez stanovanj, brez športnih, zdravstvenih,
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izobraževalnih, ipd objektov, namenjeno le industrijski ali obrtni
in drugi podobni proizvodni dejavnosti, transportni, skladiščni in
servisni dejavnosti ipd.«
3. člen
Za drugim odstavkom 8. člena se vrine novi odstavek z
naslednjo vsebino:
»Na območju varovalnega pasu obstoječega DV 110 kV
sega zazidljivo območje do te meje, to je 15 m od osi DV.
Najmanjši odmik od zunanjega vodnika DV je 8 m za objekt na
parc. št. 2335 k.o. Slovenska Bistrica (MIDUŠ d.o.o.).«
4. člen
Med prvi in drugi odstavek 11. člena se vrine novi odstavek z naslednjo vsebino:
»Za gradnjo v varovalnem pasu DV 110 kV si je potrebno
pred gradnjo pridobiti projektne pogoje in soglasje k projektnim
rešitvam ELES-a.«
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 9000-6/2012-11/12
Slovenska Bistrica, dne 12. julija 2012
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

2459.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o
zazidalnem načrtu za stanovanjsko obrtno
zazidavo “Bistrica”

Na podlagi 55. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07; ZPNačrt, Uradni list RS, št. 70/08 –
ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/2011
– ZKZ-C) in 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 11. redni seji dne 12. 7. 2012 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem
načrtu za stanovanjsko obrtno zazidavo
“Bistrica”
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko obrtno zazidavo “Bistrica” (Uradni
list RS, št. 112/03, 134/06, 123/08 in 32/11).
2. člen
Prvi odstavek 7. člena odloka se dopolni z novim stavkom, ki se glasi: »Na parceli št. 1660/28, k.o. Slovenska Bistrica je predvidena gradnja stanovanjskega objekta.«
V drugem odstavku 7. člena odloka se spremeni prvi stavek, ki se glasi: »Predvidena je izgradnja 51 hiš.«
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 9000-6/2012-11/13
Slovenska Bistrica, dne 12. julija 2012
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

Uradni list Republike Slovenije
2460.

Pravilnik o štipendiranju nadarjenih in
uspešnih študentov Občine Slovenska Bistrica

Na podlagi določil 16. člena Statuta Občine Slovenska
Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 11. redni seji dne 12. 7. 2012 sprejel

PRAVILNIK
o štipendiranju nadarjenih in uspešnih
študentov Občine Slovenska Bistrica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik o štipendiranju nadarjenih in uspešnih študentov
Občine Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: pravilnik) ureja namen, pogoje in postopke dodeljevanja štipendij ter posledice,
če štipendist svojih obveznosti ne izpolni.
2. člen
V pravilniku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški
spol, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. člen
S pravilnikom se ureja štipendiranje študentov s stalnim
prebivališčem v Občini Slovenska Bistrica (v nadaljevanju:
občina), ki so stalno prebivališče v občini prijavili najmanj eno
leto pred oddajo vloge za štipendijo. Do štipendije so, pod pogoji, ki jih določa ta pravilnik, upravičeni študenti, ki študirajo
po programu:
– bolonjskega enovitega magistrskega študija;
– univerzitetne I. in II. bolonjske stopnje (3+2, 4+1 in ostali
dvostopenjski univerzitetni programi);
– 4-letnega bolonjskega univerzitetnega programa;
– dodiplomskega študija za pridobitev univerzitetne izobrazbe (po starem sistemu do leta 2008).
4. člen
Štipenditor po tem pravilniku je občina, ki za razpisane
štipendije zagotavlja sredstva v proračunu občine.
II. SESTAVA IN NALOGE KOMISIJE
5. člen
(1) Štipendije dodeljuje komisija, ki jo imenuje Občinski
svet Občine Slovenska Bistrica, v naslednji sestavi:
– en predstavnik občinskega sveta;
– en predstavnik občinske uprave;
– en predstavnik študentov;
– en predstavnik gospodarstva;
– en predstavnik negospodarstva.
(2) Občinski svet imenuje člane komisije po postopku in
na način, določen s poslovnikom občinskega sveta, in sicer na
predlog Komisije za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja
(v nadaljevanju: komisija KVIAZ).
(3) Komisija KVIAZ pridobi predloge kandidatov za člane
komisije:
– za predstavnika občinskega sveta od političnih strank,
zastopanih v občinskem svetu;
– za predstavnika občinske uprave od župana;
– za predstavnika študentov od Kluba študentov Slovenska Bistrica;
– za predstavnika gospodarstva od Kluba direktorjev
Slovenska Bistrica in Območne obrtno-podjetniške zbornice
Slovenska Bistrica;
– za predstavnika negospodarstva od javnih zavodov,
katerih ustanoviteljica je občina.
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(4) Mandat predstavnika študentov je vezan na status
študenta.
(5) Predstavnik gospodarstva je lahko imenovan v komisijo pod pogojem, da je zaposlen v podjetju oziroma je samostojni podjetnik, s sedežem v občini.
(6) Komisija ima predsednika in njegovega namestnika, ki
ju izvoli izmed svojih članov na prvi konstitutivni seji, ki jo skliče
v komisijo imenovan predstavnik občinske uprave.
(7) Mandat komisije traja štiri leta.
(8) Člani komisije so lahko imenovani največ dvakrat
zapored.
6. člen
Naloge komisije so:
– ob zaključku vsakega študijskega leta izdela zaključno
poročilo o delovanju komisije in ga predloži občinskemu svetu;
– obravnava vloge in dodeljuje štipendije;
– odloča o vlogah v zvezi z vračilom štipendij;
– odloča o prenehanju pravice do štipendije posameznemu kandidatu;
– predlaga spremembe tega pravilnika občinskemu svetu.
7. člen
Komisija dela na sejah. Komisija je sklepčna, če je na
seji prisotnih več kot polovica članov. Komisija odloča z večino
glasov vseh prisotnih članov. V primeru neodločenega rezultata
glasovanja odloči glas predsednika, v njegovi odsotnosti pa
njegovega namestnika.
8. člen
Predsednik komisije ima naslednje naloge:
– sklicuje in vodi seje komisije;
– opravlja druge naloge v skladu s tem pravilnikom.
9. člen
Strokovne in administrativno tehnične naloge, ki izhajajo
iz tega pravilnika, opravlja občinska uprava občine, pri čemer
upošteva navodila in sklepe komisije.

III. MERILA ZA DODELJEVANJE
IN DOLOČANJE VIŠINE ŠTIPENDIJ
10. člen
Štipendije tega sklada so:
– polletne (9. semester) oziroma celoletne štipendije;
– polletne oziroma celoletne štipendije za absolvente.
11. člen
V skladu s tem pravilnikom lahko pridobijo štipendije študenti od vključno II. letnika univerzitetne prve bolonjske stopnje
ali drugih enovitih univerzitetnih programov študija najprej in
absolventi, ki:
1. Imajo povprečno oceno opravljenih obveznosti v vseh
letnikih študija vsaj 8,50 in ob vpisu v prvi letnik I. bolonjske
stopnje ali drugih enovitih programov študija niso starejši od
24 let ter pred tem še niso imeli statusa študenta. Pri tem se
upoštevajo izpiti, ki jih je študent opravil do 30. septembra leta,
v katerem je bila oddana vloga za pridobitev štipendije. Pri
študiju, po programu univerzitetne I. in II. bolonjske stopnje
(3+2, 4+1 in ostali dvostopenjski univerzitetni programi) se
pri II. bolonjski stopnji upoštevajo tudi vse ocene opravljenih
obveznosti I. stopnje, razen diplome.
2. Redno opravljajo študijske obveznosti. Za redno opravljanje študijskih obveznosti se šteje, da študent nobeno leto
študija ni ponavljal letnika ali prekinil študija. Izjemoma se za
redno opravljanje študijskih obveznosti šteje, če je študent
največ eno leto ponavljal katerikoli letnik ali prekinil študij za
največ eno leto in je ob tem predložil zdravniško dokumentaci-
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jo, iz katere je razvidno, da je bil več kot 4 mesece neprekinjeno
nezmožen za študij zaradi bolezni ali nosečnosti.
3. Študirajo po programih:
– bolonjskega enovitega magistrskega študija;
– univerzitetne I. in II. bolonjske stopnje (3+2, 4+1 in ostali
dvostopenjski univerzitetni programi);
– 4-letnega bolonjskega univerzitetnega programa;
– dodiplomskega študija za pridobitev univerzitetne izobrazbe (po starem sistemu do leta 2008).
4. Niso v delovnem razmerju ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.
5. Niso samozaposlene osebe, ki opravljajo dejavnost,
vpisano v ustrezni register ali drugo predpisano evidenco na
območju Republike Slovenije.
6. Niso lastniki ali solastniki gospodarske družbe.
7. Nimajo drugega vira dohodka (delo preko študentskega
servise se ne upošteva kot dohodek).
8. Ne prejemajo štipendije iz drugega vira.
9. Za letnik študija v katerega se vpisujejo (na isti stopnji)
še niso prejemali štipendije na podlagi tega pravilnika, Zoisove štipendije oziroma republiške štipendije, ne glede na vrsto
študija.
10. Niso pridobili finančne ali materialne pomoči za šolanje iz javnih ali zasebnih virov, najmanj v višini enoletnega
zneska štipendije, ki bi jim po tem pravilniku pripadala (ne velja
za študente, ki se nameravajo izobraževati v tujini)
12. člen
(1) Štipendist, ki v študijskem letu, za katero mu je bila
dodeljena štipendija, prekine študij oziroma izgubi status študenta oziroma absolventa, mora to dejstvo sporočiti komisiji
najkasneje v 15 dneh po nastali spremembi.
(2) Pravica do štipendije preneha po sklepu komisije z
dne, ko je nastala sprememba, razen v primeru, ko je štipendist
opravil obveznosti pred iztekom študentskega oziroma absolventskega statusa in se mu preostali del pripadajoče štipendije
po odločbi, izplača v enkratnem znesku pri naslednjem rednem
izplačilu štipendij.
(3) Neupravičeno prejeto štipendijo je štipendist dolžan
vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
13. člen
(1) Za neupravičeno štipendijo se smatra:
– če štipendist v študijskem letu, za katero mu je bila
dodeljena štipendija, prekine študij ali izgubi status študenta
oziroma absolventa in v 11. mesecih po prejetju zadnje štipendije komisiji ne predloži potrdila o vpisu v višji letnik ali potrdila
o uspešnem zaključku šolanja, razen, če tega ne stori iz razlogov opredeljenih v 2. točki, 11. člena pravilnika ali zaradi trajne
nezmožnosti dokončanja študija;
– če štipendist, ki je prejemal štipendijo, v obdobju 11. mesecev po prejetju zadnje štipendije komisiji ne predloži potrdila
o vpisu v višji letnik ali potrdila o uspešnem zaključku šolanja,
razen če tega ne stori iz opravičljivih razlogov opredeljenih
v 2. točki, 11. člena pravilnika ali zaradi trajne nezmožnosti
dokončanja študija;
– če štipendist prejema štipendijo tudi iz drugega vira;
– če komisija ugotovi, da je štipendist pridobil štipendijo z
navajanjem neresničnih podatkov.
(2) Zakonite zamudne obresti se ne zaračunavajo v primeru, če štipendist v 30 dneh od dne, ko je bil pisno obveščen
o dodelitvi ugodnejše štipendije iz drugega vira, občini vrne vse
do tedaj prejete štipendije.
Če štipendist v 30 dneh od dne, ko je bil obveščen o
dodelitvi ugodnejše štipendije iz drugega vira in jo sprejme, ne
vrne že prejete občinske štipendije, izgubi pravico do občinske
štipendije v vseh nadaljnjih letih študija.
(3) Način in roki vračila štipendije se določijo z izvensodno
poravnavo. Kolikor izvensodna poravnava ni mogoča, bo spore
reševalo pristojno sodišče.
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14. člen
(1) Višina štipendije za študente in absolvente se določa
na naslednji način:
Variabilni
Maximalno
del točk
skupno število
(max. št.)
točk
1.
8,50–8,90
900
150
1.050
2.
8,91–9,50
1.000
150
1.150
3. 9,51–10,00
1.350
150
1.500
(2) Točke za osnovni del štipendije se pridobijo izključno
na podlagi izračuna povprečne ocene študenta.
(3) Za preračun ocen študentov, ki študirajo v tujini, se
uporablja metodologija za podeljevanje Zoisovih štipendij.
(4) Točke za variabilni del štipendije študent pridobi s
pomočjo kriterijev za dodatne aktivnosti študenta v preteklem
študijskem letu, opredeljenih v nadaljevanju. Študentu se upošteva največ 150 točk.
1. Tekmovanja iz posameznih predmetnih področij s področja študija (največje možno število točk 100)
Zap. Povprečna
št.
ocena

Osnovni
del točk

Tekmovanje

Število točk
Individualni rezultat Ekipni rezultat
Državno
40
20
Mednarodno
50
25
Evropsko
60
30
Svetovno
80
40
MAX. TOČK =
100
100
2. Aktivna udeležba na kongresih, simpozijih, ki je povezana s področjem študija (največje možno število točk 100)
Udeležba

Število točk
Aktivna udeležba
Državno
25
Mednarodno do 3 udeležene države
30
Mednarodno nad 3 udeležene države
50
MAX. TOČK =
100
3. Ostalo (največje možno število točk 150)
Sodelovanje na javnih natečajih
s področja študija
Državna raven
Meddržavna raven
MAX. TOČK =
Dodatna izobraževanja
s področja študija
Doma
V tujini
MAX. TOČK =

Število točk
30
60
100
Število točk
10
50
80

Ostalo
Število točk
Vzporedno šolanje
75
Pohvala fakultete, univerze za dosežke
50
pri študijski dejavnosti
MAX. TOČK =
100
Vrednost točke znaša 0,032% minimalne plače (vrednost
točke se zaokroži na stotine) v Republiki Sloveniji. Vrednost
točke za vsako šolsko leto potrdi, na predlog komisije, župan
občine s sklepom.
15. člen
V primeru, da je število vlog nad planiranim in v občinskem proračunu zagotovljenim obsegom finančnih sredstev, se
poskuša manjkajoča sredstva zagotoviti, kolikor to ni mogoče,
komisija s sklepom ustrezno zviša po pravilniku najnižjo zahtevano povprečno oceno opravljenih obveznosti iz prve točke
11. člena pravilnika.

16. člen
Štipendije se med šolskim letom valorizirajo skladno z
gibanjem višine minimalne plače v Republiki Sloveniji.
IV. DODELJEVANJE ŠTIPENDIJ
17. člen
(1) Štipendije se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa,
ki ga pripravi občinska uprava. Razpis traja najmanj 15 dni od
dneva objave, zaključi pa se najkasneje do 15. oktobra tekočega leta za naslednje študijsko leto.
(2) Prijave na razpis je potrebno oddati izključno na razpisnem obrazcu.
18. člen
Kandidati za štipendijo morajo komisiji predložiti:
– potrdilo o opravljenih izpitih z ocenami vseh preteklih
let študija;
– potrdilo o vpisu v dodiplomski študijski program na
visokošolskem zavodu ali potrdilo o vpisu na izobraževalno
ustanovo v tujini;
– ob prvi vlogi za štipendijo, overjen prevod potrdila o
opravljenih izpitih in potrdila o vpisu na izobraževalno ustanovo
v tujini za študente, ki študirajo v tujini (ne velja za študente, ki
so vpisani v slovensko fakulteto in gredo v tujino le na izmenjavo), pri vlogah v naslednjih letih pa ob pogoju, da študirajo na
isti fakulteti, overjen prevod le na zahtevo komisije;
– potrdila o doseženih rezultatih in aktivnostih izven rednih študijskih dejavnosti v preteklem študijskem letu. V kolikor
so potrdila izdana v tujih jezikih, je potrebno predložiti tudi
njihov prevod, na zahtevo komisije pa overjen prevod;
– izjavo, da ne prejemajo štipendije iz drugega vira;
– izjavo, da niso v delovnem razmerju ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za
zaposlovanje;
– izjavo, da niso samozaposlene osebe, ki opravljajo
dejavnost, vpisano v ustrezni register ali drugo predpisano
evidenco na območju Republike Slovenije;
– izjavo, da niso lastniki ali solastniki gospodarske družbe;
– izjavo, da nimajo drugega vira dohodka (delo preko
študentskega servisa se ne upošteva kot dohodek);
– izjavo, da niso pridobili finančne ali materialne pomoči
za šolanje iz javnih ali zasebnih virov, najmanj v višini enoletnega zneska štipendije, ki bi jim po tem pravilniku pripadala
(ne velja za študente, ki se nameravajo izobraževati v tujini);
– izjavo, da ne prejemajo druge štipendije;
– izjavo, da za letnik študija v katerega se vpisujejo še
niso prijemali občinske, Zoisove ali republiške štipendije, ne
glede na vrsto študija;
– kratek opis programa, za navedbo trajanja izobraževanja (točen datum začetka in datum zaključka) iz katerega
mora biti razvidno, da je program primerljiv z univerzitetnim
programom v Republiki Sloveniji in navedba pridobljenega
strokovnega naziva po zaključku izobraževanja (za študente,
ki se nameravajo izobraževati v tujini. Ne velja za študente,
ki so vpisani v slovensko fakulteto in gredo v tujino le na
izmenjavo);
– izjavo, da lahko štipenditor zbira, posreduje oziroma
javno objavi podatke v skladu z zakonom o varovanju osebnih
podatkov.
19. člen
V roku prispele vloge študentov obravnava komisija, ki s
sklepom določi seznam, upravičencev in višino štipendije za
posameznega upravičenca.
20. člen
Študenti, ki se prijavijo na razpis, prejmejo na podlagi
sklepa iz 19. člena tega pravilnika ustrezno odločbo, ki jo izda
občinska uprava občine.

Uradni list Republike Slovenije
21. člen
Zavrnjeni študenti imajo pravico do vpogleda v točkovanje
lastne vloge. Prav tako imajo pravico, v 15 dneh po prejemu
odločbe, da podajo pritožbo zoper odločbo, ki jo naslovijo na
župana občine, vložijo pa na organ, ki je odločbo izdal.
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pravice in dolžnostih upravljavca in prodajalcev, seznam in
način prodaje blaga, s katerim se trguje, nadzor prodaje in
kakovosti blaga, vzdrževanje reda in čistoče, najemnino in
druge storitve.

V. IZPLAČEVANJE ŠTIPENDIJ

2. člen
Upravljavec Kmečke tržnice v Šmarju pri Jelšah je Občina
Šmarje pri Jelšah.

22. člen
Štipendije se izplačujejo enkrat mesečno, in sicer praviloma do 15. v mesecu za pretekli mesec.

3. člen
Na tržnici se trguje v skladu z določili tržnega reda in drugimi predpisi, ki urejajo trgovanje s kmečkim in drugim blagom.

23. člen
V primeru spremembe višine minimalne plače v Republiki
Sloveniji se opravi poračun in se izplača skupaj s prvim rednim
izplačilom štipendij po objavi uradnega podatka.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
(1) Komisija se mora v skladu z določili 5. člena tega
pravilnika konstituirati v roku treh mesecev po konstituiranju
občinskega sveta v novem mandatu.
(2) Sedanji člani Upravnega odbora postanejo člani komisije, mandat pa jim preneha z dnem konstituiranja komisije po
prvem odstavku tega člena pravilnika.
25. člen
(1) Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od razpisa
štipendij za študijsko leto 21012/13 dalje.
(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati
dosedanji Pravilnik sklada štipendij za nadarjene in uspešne
študente Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 73/08,
51/09).
Št. 9000-6/2012-11/9
Slovenska Bistrica, dne 12. julija 2012
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

ŠMARJE PRI JELŠAH
2461.

Pravilnik o tržnem redu na Kmečki tržnici v
Šmarju pri Jelšah

Na podlagi 6. člena Zakona o trgovini (ZT-1, Uradni list
RS, št. 24/08), 12. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih
pogojih za opravljanje trgovinskih dejavnosti (Uradni list RS,
št. 37/09), 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni
list RS, št. 35/10) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na
14. redni seji dne 19. 7. 2012 sprejel

II. LOKACIJA IN OBRATOVALNI ČAS TRŽNICE
4. člen
Lokacija Kmečke tržnice v Šmarju pri Jelšah je na ploščadi pred kulturnim domom, na parcelnih številkah 190/6 in
979/11, k.o. Šmarje pri Jelšah.
Ob slabem vremenu in v dogovoru z lastnikom je lahko
tržnica tudi na drugi ustrezni lokaciji. Tržnica se lahko organizira na drugi lokaciji v sklopu različnih prireditev in v dogovoru
z organizatorjem prireditve. Upravljavec bo o morebitnih spremembah lokacije ponudnike in javnost sproti obveščal.
5. člen
(1) Kmečka tržnica posluje po naslednjem obratovalnem
času:
– v obdobju celotnega koledarskega leta vsako prvo soboto v mesecu med 8. in 11. uro;
– ob turističnih in drugih prireditvah v skladu s priglasitvijo
organizatorja.
(2) Prodajalcem ni dovoljeno podaljševanje obratovalnega časa tržnice.
III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI UPRAVLJAVCA
6. člen
Upravljavec Kmečke tržnice ima naslednje pravice in dolžnosti:
– organizira in vodi poslovanje na Kmečki tržnici;
– razporeja in oddaja prodajna mesta;
– izdaja soglasja prodajalcem na Kmečki tržnici;
– oblikuje cene storitev in najemnine;
– skrbi za red in čistočo na tržnici;
– skrbi za javni red in mir na Kmečki tržnici;
– odboru za kmetijstvo predlaga višino najemnine.
IV. PRODAJNA MESTA IN NAJEMNINA
NA TRŽNICI
7. člen
Na tržnem prostoru so premične stojnice, ki jih izključno
zagotovi občina.

I. SPLOŠNA DOLOČILA

8. člen
(1) Prodajna mesta oddaja upravljavec v najem prodajalcem, ki izpolnjujejo pogoje za prodajo na tržnici.
(2) Stojnice oziroma prodajna mesta dodeli prodajalcem upravljavec tržnice v skladu z načrtom razporeditve
prodajnih mest. Prodajalec lahko najame celo ali polovico
stojnice.
(3) Prodajno mesto se prodajalcu dodeli na podlagi prijavnega obrazca in plačane najemnine.

1. člen
Pravilnik o tržnem redu določa trgovanje na Kmečki
tržnici v Šmarju pri Jelšah, lokacijo in obratovalni čas tržnice,

9. člen
(1) Prodajalci na tržnici so stalni ali občasni. Stalni prodajalci imajo prednost pred ostalimi prodajalci.

PRAVILNIK
o tržnem redu na Kmečki tržnici v Šmarju
pri Jelšah
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(2) Med stalne se uvrščajo prodajalci, ki vse leto opravljajo prodajo ali vsako leto v sezoni vezano vsaj tri mesece. Drugi
so občasni prodajalci.
10. člen
Občasni prodajalci si lahko rezervirajo prosto prodajno
mesto za določen čas, če ima upravljavec tržnice na razpolago
prodajna mesta za rezervacijo.
11. člen
Če prodajalec ne zasede pogodbenega ali rezerviranega
prodajnega mesta do 8.30 ure, lahko upravljavec tisti dan na to
prodajno mesto razporedi drugega prodajalca.
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19. člen
Prekupčevanje blaga na Kmečki tržnici ni dovoljeno.
20. člen
Blago se sme prodajati samo s prodajnih mest in stojnic.
Blaga za prodajo ni dovoljeno odlagati neposredno na tla.
21. člen
Prodajna mesta morajo biti označena z imenom in priimkom prodajalca in nazivom proizvajalca.

12. člen
Najemnik (prodajalec) najetega prodajnega mesta ne sme
oddati drugemu v uporabo.

22. člen
(1) Za prodajo živil, za katere je s predpisom določeno
posebno označevanje, je prodajalec dolžan označiti blago po
teh predpisih.
(2) Na tržnici je možno prodajati blago, ki ustreza predpisom o kvaliteti blaga. Živila morajo biti higiensko neoporečna.

13. člen
Za prodajo na Kmečki tržnici se plača najemnina za začasno uporabo javnih površin in stojnic v višini, ki jo določa Odbor
za kmetijstvo na obrazložen predlog upravljavca.

23. člen
(1) Zvišanje cen med tržnim dnevom ni dovoljeno.
(2) Prodajalec je kupcu dolžan zaviti blago na običajen
način.

14. člen
Prodajalci morajo svoje obveznosti poravnati pred začetkom prodaje oziroma na dan prodaje pooblaščeni osebi
upravljavca.

24. člen
Prodajalci so dolžni meriti in tehtati blago v enotah in
z merili, ki so predpisana ali običajna za merjenje določene
vrste blaga.

15. člen
(1) Prodajalec je dolžan potrdilo o plačilu pristojbine in
drugih storitev hraniti do odhoda s prodajnega mesta oziroma
do konca obratovalnega časa tržnice.
(2) Na zahtevo pooblaščene osebe je prodajalec dolžan
pokazati potrdilo o plačilu pristojbine ali drugih storitev.
V. PRODAJA BLAGA
16. člen
(1) Na kmečki tržnici se trguje na drobno z naslednjim
blagom:
1. živila: živila in mlevski izdelki, predpakirani pekovski
izdelki, vrtnine, poljščine, sadje in izdelki iz sadja, med in izdelki
na bazi medu, vino in žgane pijače, ostala živila rastlinskega in
živalskega izvora, zdravilna zelišča, gozdni sadeži;
2. neživilski izdelki: semena, sadike vrtnin, sadja in novoletne jelke, ročno narejeni namizni prti, sveče iz čebeljega
voska, leseni izdelki in lesena orodja, izdelki umetne in umetnostne obrti;
3. izdelki iz šibja in ličja.
(2) Prednost prodaje na tržnici imajo kmetijski pridelki in
živila.
17. člen
(1) Na Kmečki tržnici lahko prodajajo:
– kmetovalci;
– drugi proizvajalci blaga (rokodelci, cvetličarji in nosilci
dopolnilne dejavnosti na kmetiji).
(2) Prednost pri prodaji blaga imajo prebivalci s stalnim
prebivališčem in z lastnimi ali najetimi kmetijskimi zemljišči v
Občini Šmarje pri Jelšah.
18. člen
(1) Kmetovalci morajo imeti svoja lastna, najeta ali zakupljena kmetijska zemljišča vpisana v register kmetijskih gospodarstev.
(2) Za prodajo ostalega blaga morajo imeti dokazilo pristojnega organa upravne enote o registrirani dopolnilni dejavnosti na kmetiji oziroma osebnem dopolnilnem delu.
(3) Kmetovalci in drugi posamezniki lahko prodajajo sami,
njihovi ožji družinski člani ali pri njih zaposleni delavci.

25. člen
Na kmečki tržnici ni dovoljeno prodajati:
– gotovih živil (kruh, pecivo, testenine, potice …), ki niso
predpakirana;
– nepakiranih sokov, kisa, žganja …;
– živil, ki niso užitna, so zdravstveno neustrezna ali drugače neprimerna za prehrano;
– semen ali sadik zasebnih proizvajalcev brez deklaracije;
– dreves, ki so z zakonom zaščitena;
– ostalih živil, ki niso v skladu s pravilnikom o tržnem redu
in ostalimi predpisi, ki urejajo to področje.
26. člen
Skladiščenje blaga na Kmečki tržnici in v njeni bližini ni
dovoljeno.
VI. NADZOR PRODAJE
IN KVALITETE BLAGA
27. člen
(1) Nadzor nad prodajo in kvaliteto blaga opravljajo v
okviru svoje pristojnosti pristojne inšpekcijske službe in pristojni
delavci upravljavca.
(2) Delavci upravljavca so dolžni sodelovati s pristojnimi
inšpekcijskimi službami ter jih o kršitvah in drugih nepravilnostih redno obveščati.
28. člen
Kontrolo dovoljene prodaje, kontrolo kvalitete blaga glede
na zunanje znake kvalitete, spoštovanje določil tržnega reda in
kontrolo dokumentacije, ki je pogoj za prodajo na tržnici, opravi
pooblaščen delavec upravljavca.
29. člen
(1) Prodajalec je dolžan pooblaščenemu delavcu upravljavca na njegovo zahtevo predložiti dokumente, ki so potrebni
za opravljanje prodaje na Kmečki tržnici.
(2) Če prodajalec ne predloži zahtevane dokumentacije
ali dokumentacija ni ustrezna, pooblaščeni delavec upravljavca
izreče prepoved prodaje in o tem obvesti ustrezne inšpekcijske
službe.
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VII. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE
NA KMEČKI TRŽNICI
30. člen
(1) Na Kmečko tržnico je treba dovažati oziroma prinašati
že očiščeno in za prodajo pripravljeno blago, in to v običajni
oziroma predpisani embalaži.
(2) V času, ko ima prodajalec razstavljeno blago, svojega
prodajnega mesta ne sme pustiti brez nadzora.
31. člen
(1) Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na svojih
prodajnih mestih. Po poteku tržnega časa in ko je blago prodano, so prodajalci dolžni zapustiti prodajno mesto, odstraniti vso
embalažo, odpadke in neprodano blago.
(2) Če prodajalec pusti embalažo ali neprodano blago na
Kmečki tržnici in bližnji okolici, le-to odstrani upravljavec tržnice
na stroške prodajalca.
32. člen
(1) Prodajalci morajo biti zdravi, skrbeti za osebno higieno
in videz tako, da so čisti, primerno urejeni in oblečeni, da niso
pod vplivom alkohola, preglasni, nedostojnega vedenja in ne
kršijo tržnega reda ter javnega reda in miru.
(2) Kdor na tržnici krši tržni red ter javni red in mir, se ga
opozori oziroma se mu izda pisni opomin. V primeru ponovne
kršitve pa se mu lahko začasno prepove prodaja. V primeru
hujših kršitev tržnega reda ali javnega reda in miru oziroma po
prejemu tretjega pisnega opomina v koledarskem letu se mu
prepove prodaja na Kmečki tržnici.
(3) Inšpekcijski organ je dolžan sproti obveščati upravljavca o izdanih opominih.
(4) Že v naprej plačane tržne pristojbine se v primeru
prejema tretjega pisnega opomina ne vračajo.

Št.

VIII. SANKCIJE
35. člen
(1) Pristojni inšpekcijski organ nadzoruje poslovanje in
promet blaga na tržnici po predpisih, ki urejajo trgovanje z
blagom.
(2) Za kršitev predpisov o trgovanju z blagom odgovarja
prodajalec, kmetovalec, drugi posameznik oziroma podjetje, za
katerega vrši prodajo.
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IX. KONČNE DOLOČBE
36. člen
Upravljavec lahko odpove uporabo prodajnega mesta
prodajalcem, ki kršijo določila tega pravilnika, predvsem zaradi:
– neplačevanja tržnih pristojbin;
– neurejenosti na prodajnem mestu (odmetavanje odpadkov ipd.);
– dajanja prodajnih mest drugemu v najem;
– večkratnega poskusa prodaje blaga oporečne kakovosti;
– prodaje izdelkov, za katere nimajo ustreznega dovoljenja;
– prodaje izdelkov, ki jih ni dovoljeno prodajati;
– nespodobnega obnašanja do drugih prodajalcev, kupcev ali delavcev upravljavca;
– samovoljnega zasedanja prodajnega mesta in širitve
prodajnega mesta;
– parkiranja vozil na prostorih tržnice;
– drugih kršitev tržnega reda in predpisov, ki urejajo poslovanje na tržnici.
37. člen
Pravilnik o tržnem redu na Kmečki tržnici v Šmarju pri
Jelšah upravljavec objavi na oglasni deski upravljavca in na
njegovi spletni strani.
38. člen
Pravilnik o tržnem redu na Kmečki tržnici v Šmarju pri
Jelšah se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne
veljati naslednji dan po objavi.
Št. 03212-0036/2012
Šmarje pri Jelšah, dne 20. julija 2012
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

33. člen
Za vzdrževanje reda in čistoče upravljavec:
– čisti prodajna mesta;
– poskrbi za namestitev posod za odpadke in za njihov
redni odvoz;
– v poletnem času tržnico po potrebi izpira z vodo, po
potrebi tudi razkuži tržne površine.
34. člen
Prodajalcem na kmečki tržnici ni dovoljeno:
– pranje blaga, ki je namenjeno za prodajo;
– zavijanje živil v nečisti papir;
– nelojalno obnašanje prodajalcev;
– onesnaževanje in poškodovanje inventarja, ki je v lasti
upravljavca tržnice;
– samovoljno zasesti prodajnega mesta in postavljati
prodajne mize;
– medsebojno prepiranje prodajalcev;
– samostojno postavljanje raznih reklam, nadstreškov ter
predelava in dodelava tržne opreme;
– metanje odpadkov;
– oviranje prehoda med stojnicami;
– oviranje pri delu delavcev upravljavca tržnice, zavlačevanje ali odklanjane plačila pristojbine in drugih storitev.
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Sklep o določitvi cen programov za
predšolsko vzgojo v Otroškem vrtcu Šmarje
pri Jelšah

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 in 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10), Zakona o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) in 16. člena
Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10) je
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 14. seji dne 19. 7.
2012 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo
v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah
1. člen
Cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v
Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah znašajo mesečno na otroka:
1.

Dnevni program za otroke 1. starostnega obdobja (1–3 let)

422,00 EUR

2.

Dnevni program za otroke 2. starostnega obdobja (3–6 let)

310,00 EUR

3.

Dnevni progam za otroke v kombiniranem oddelku (1–6 let)

351,00 EUR

4.

Dnevni program za otroke za starostno
skupino (3–4 let)

351,00 EUR
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2. člen
Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov, znašajo 36,00 EUR mesečno oziroma 1,80 EUR na
dan. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena
programa zniža za stroške neporabljenih živil. Staršem, ki do
osme ure obvestijo vrtec o odsotnosti otroka, se zniža cena
programa za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem.
Tako znižana cena je osnova za izračun prispevka staršev in
občine k ceni programa.
3. člen
Prispevki staršev so določeni na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih. Če starši ne podajo vloge za
znižano plačilo, plačajo polno ceno programa.
4. člen
Starši otrok, za katere je Občina Šmarje pri Jelšah po
veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske
vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo za največ dva
meseca v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo
lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka za največ
dva mesec. Starši so dolžni vrtcu pisno napovedati rezervacijo
najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz
vrtca.
Za prvi mesec neprekinjene odsotnosti otroka starši prispevajo k ceni programa delež, ki znaša 30%, za drugi mesec
pa 50% določenega plačila po Pravilniku o plačilih staršev za
programe v vrtcih. To določilo velja samo za starše, ki imajo
skupaj z otrokom stalno prebivališče v Občini Šmarje pri Jelšah. Starši otrok iz drugih občin lahko uveljavijo olajšavo le na
podlagi sklepa občine, na območju katere imajo starši in otrok
stalno bivališče.
Starši otrok iz drugih občin lahko uveljavljajo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene
programa, pisno soglaša, da bo pokrila razliko med plačilom
rezervacije in ceno programa. Otroški vrtec mora v primeru
uveljavljanja rezervacije odbiti od cene programa celotni strošek prehrane za ves čas odsotnosti otroka iz vrtca.
5. člen
Za zamudno uro, ko starši ob zaključku obratovalnega
časa vrtca ne pridejo po svojega otroka, lahko vrtec staršem
zaračuna 4,00 EUR za vsako začeto uro. Vrtec to določilo uporabi le v primeru večkratnega neodgovornega odnosa staršev
in neupoštevanja obratovalnega časa vrtca.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad
nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 8. 2012
dalje.
Št. 03212-0033/2012
Šmarje pri Jelšah, dne 20. julija 2012
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

TREBNJE
2463.

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

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list
RS, št. 45/07, 111/07, 14/11) je Občinski svet Občine Trebnje
na 12. redni seji dne 18. julija 2012 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega
zavoda Vrtec Trebnje
1. člen
V naslovu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Trebnje (Uradni list RS, št. 20/97, 69/99,
108/05, 48/08, 19/10) se za besedo Vrtec doda beseda »Mavrica«, tako da se po novem glasi: »Odlok o ustanovitvi javnega
vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Mavrica Trebnje.«
2. člen
Spremeni in dopolni se 1. člen, tako da se za besedo
Vrtec doda beseda »Mavrica«.
3. člen
Spremeni se četrta alineja drugega odstavka 1. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec
Trebnje (Uradni list RS, št. 20/97, 69/99, 108/05, 48/08, 19/10),
tako da se po novem glasi:
»– enoti vrtca »Mavrica«, ki deluje na Režunovi ulici 8,
p. Trebnje«.
4. člen
Spremeni in dopolni se 4. člen odloka, tako da se po
novem glasi:
»Ime zavoda: Vzgojno-varstveni zavod Vrtec Mavrica
Trebnje.
Skrajšano ime zavoda: Vrtec Mavrica Trebnje.
Sedež zavoda: Režunova ulica 8, 8210 Trebnje.«
5. člen
Spremeni se prvi odstavek 5. člena, tako da se glasi:
»Zavod ima žig okrogle oblike premera 35 mm in žig s
premerom 20 mm. Sredi žiga je grb Republike Slovenije. Nad
grbom je napisano besedilo Vrtec Mavrica Trebnje, pod grbom
je besedilo Režunova ulica 8 Trebnje.«
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 014-33/2009-3
Trebnje, dne 18. julija 2012
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

2464.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev
proračuna Občine Trebnje

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in
18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07,
111/07, 14/11) je Občinski svet Občine Trebnje na 12. redni seji
dne 18. 7. 2012 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev
proračuna Občine Trebnje
1. člen
V Odloku o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 44/07, 38/10) se v
uvodu črta besedilo »Zakona o socialnem varstvu (Uradni list
RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo)«.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
V 3. členu se črta besedilo četrte točke »prejemajo denarno socialno pomoč«.
Dosedanji peta in šesta točka postaneta četrta in peta
točka.
3. člen
V 4. členu se v 6. točki črta besedilo: »ki prejemajo denarno socialno pomoč po Zakonu o socialnem varstvu, in nimajo
nikogar, ki bi jih bil dolžan preživljati«.
4. člen
V prvem odstavku 6. člena se besedilo »posamezni družinski člani, če dohodek posameznika oziroma družinskega člana ne presega cenzusa za denarno socialno pomoč po Zakonu
o socialnem varstvu za več kot 80%« nadomesti z besedilom
»družina, če dohodek posameznika oziroma družinskega člana
oziroma družine ne presega višine osnovnega minimalnega
dohodka, določenega na podlagi zakona, ki ureja usklajevanje
transferjev posameznikom in gospodinjstvom, za več kot 30%.«
V drugem odstavku se besedilo »80%« nadomesti s
»30%.«
Doda se tretji odstavek: »Višina minimalnega dohodka
za posameznega družinskega člana se v razmerju do osnovnega zneska minimalnega dohodka, ki se usklajuje po zakonu,
ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom, določi po naslednjih merilih:
– prva odrasla oseba v družini ali samska oseba: 1,
– vsaka naslednja odrasla oseba: 0,7
– samska oseba med dopolnjenim 18. in dopolnjenim
26. letom starosti, prijavljena pri zavodu za zaposlovanje v
evidenci brezposelnih oseb oziroma v evidenci iskalcev zaposlitve, ki ima prijavljeno stalno prebivališče na istem naslovu kot
starši ali dejansko prebiva z njimi: 0,5,
– otrok do 18. leta in polnoletni otrok, ki so ga starši dolžni
preživljati zaradi rednega šolanja: 0,7,
– dodatek za enostarševsko družino: 0,2.«
5. člen
V drugi alineji 9. člena se besedilo »po zakonu o socialnem varstvu, pa pridobivajo dohodke iz 27. člena zakona
o socialnem varstvu skupaj z upravičencem« nadomesti z
besedilom »po zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke,
in imajo dohodek oziroma je mogoče sklepati, da jim je zagotovljeno preživetje,«
Doda se drugi odstavek:
»Občinska denarna pomoč se upravičencu ne dodeli, če
pri vlagatelju obstajajo krivdni razlogi, navedeni v zakonu, ki
ureja socialno varstvene prejemke, zaradi katerih ni upravičen
do denarne socialne pomoči.«
6. člen
V 10. členu se v prvem odstavku besedilo »upoštevajo vsi
dohodki in prejemki, kot jih določa Zakon o socialnem varstvu«
nadomesti z besedilom: »smiselno upoštevajo vsi dohodki in
prejemki, kot jih določata zakon, ki ureja uveljavljanje pravic iz
javnih sredstev in zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke.«
7. člen
V 11. členu se v drugi alineji prvega odstavka za besedo
vloge doda besedilo »(plačne liste delodajalca in bančni izpiski)«.
8. člen
V 13. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Kolikor je vlagatelj dolžnik Občine Trebnje oziroma pravnih
oseb, katerih ustanovitelj je Občina Trebnje, se denarna pomoč
izvede s poplačilom neplačanih terjatev.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
9. člen
V celoti se črta besedilo prvega in drugega odstavka
14. člena.
Tretji odstavek postane prvi odstavek in se spremeni, tako
da se po novem glasi: »Upravičencem, ki nimajo lastnega dohodka ali ne dosegajo minimalnega dohodka, kadar gre za premosti-
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tev trenutne materialne ogroženosti, se določi denarna pomoč v
višini 50% osnovnega zneska občinske denarne pomoči, če živijo
v skupnem gospodinjstvu z drugimi osebami, ki imajo dohodek in
je mogoče sklepati, da jim je zagotovljeno preživetje.«
Črta se 15. člen.

10. člen

11. člen
V prvem odstavku 18. člena se besedilo »socialno varstvo« nadomesti z: »socialno varstvene prejemke«.
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-5/2007
Trebnje, dne 18. julija 2012
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

2465.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o določitvi dodatnih olajšav v primeru daljše
odsotnosti otroka

Na podlagi 78. člena Zakona za uravnoteženje javnih
financ (Uradni list RS, št. 40/12), 32. člena Zakona o vrtcih
(Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10
– ZIU, 40/12 – ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07, 111/07, 14/11) je Občinski svet Občine
Trebnje na 12. redni seji dne 18. julija 2012 sprejel

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah
Sklepa o določitvi dodatnih olajšav
v primeru daljše odsotnosti otroka
1. člen
V Sklepu o določitvi dodatnih olajšav v primeru daljše
odsotnosti otroka (Uradni list RS, št. 84/05, 37/09, 71/11, v
nadaljevanju: sklep) se v 1. členu spremeni drugi odstavek, ki
se po novem glasi:
»Za starše, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, znaša njihovo plačilo za drugega otroka 20% od 30% plačila, ki jim
je določeno v skladu z zakonom kot znižano plačilo vrtca. Starši
za vključenega tretjega otroka ne morejo uveljavljati rezervacije.«

glasi:

2. člen
Spremeni se drugi odstavek 2. člena, ki se po novem

»Starši lahko uveljavljajo počitniško odsotnost tudi za
drugega otroka za katerega znaša plačilo 30% od 30% plačila,
ki jim je določeno v skladu z zakonom kot znižano plačilo vrtca. Starši za vključenega tretjega otroka ne morejo uveljavljati
počitniške rezervacije.«
3. člen
Vsi ostali členi sklepa ostanejo nespremenjeni.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2009-3
Trebnje, dne 18. julija 2012
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.
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VLADA
2466.

Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo
in z dela za funkcionarje

Na podlagi sedmega odstavka 168. člena Zakona za
uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o povračilu stroškov prevoza na delo
in z dela za funkcionarje
1. člen
(vsebina)
Ta uredba podrobneje ureja povračilo stroškov prevoza
na delo in z dela za funkcionarje in javne uslužbence, za
katere povračila stroškov prevoza na delo in z dela ne ureja
kolektivna pogodba (v nadaljnjem besedilu: funkcionar in javni
uslužbenec).
2. člen
(kdaj javni prevoz ni možen)
Funkcionar in javni uslužbenec nimata možnosti prevoza
z javnimi prevoznimi sredstvi, če javni prevoz ne obstaja, če
ga glede na delovni čas funkcionarja ali javnega uslužbenca
ni možno uporabiti ali če bi uporaba javnega prevoza glede na
vozni red in delovni čas funkcionarja ali javnega uslužbenca,
ne upoštevaje čas trajanja vožnje, za funkcionarja ali javnega
uslužbenca pomenila več kot eno uro dnevne časovne izgube
v eno smer.
3. člen
(dodelitev ali razporeditev funkcionarja)
Kot premeščen zaposleni iz tretjega odstavka 168. člena
Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS,
št. 40/12) se šteje tudi funkcionar, ki je dodeljen ali razporejen
v drug kraj po odločitvi oziroma volji delodajalca.
4. člen
(vrsta in cena javnega prevoza)
Izjavi za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela se
priloži podatek o vrsti in ceni javnega prevoza.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 00730-27/2012
Ljubljana, 26. julija 2012
EVA 2012-2030-0046
Janez Janša l.r.
Predsednik

Stran
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Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko
omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Občine Postojna – plansko območje urejanja
P7/C11 in P7/C13
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 2012

5995
6002
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2423.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1D)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja
(ZOPOKD-C)
Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-C)
Zakon o dopolnitvi Zakona o socialnem varstvu
(ZSV-E)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
gospodarskih družbah (ZGD-1G)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
(ZSRR-2A)
Zakon o spremembah Zakona o spodbujanju tujih
neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (ZSTNIIP-C)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-A)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1A)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2D)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
pravilih cestnega prometa (ZPrCP-A)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (ZGO-1D)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-B)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP-A)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o varstvu okolja (ZVO-1E)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o kmetijstvu (ZKme-1A)
Zakon o spremembah Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (ZPKŽP-A)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o vodah (ZV-1B)
Zakon o dopolnitvi Zakona o rudarstvu (ZRud-1B)
Odlok o razpisu volitev predsednika republike
Sklep o razrešitvi članov uprave Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije
Sklep o imenovanju vršilca dolžnosti člana uprave
Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije
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2445.

VLADA

Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in z
dela za funkcionarje
Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi in nalogah
Sveta Vlade Republike Slovenije za študentska
vprašanja

MINISTRSTVA

2424.
2425.

Pravilnik o zaposlitvenih centrih
Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov

2426.
2427.

Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča
Sklep o zavrženju ustavne pritožbe in o kaznovanju pritožnika

USTAVNO SODIŠČE

5992
5994

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Spremembe in
na Primorskem

dopolnitve

Statuta

Univerze

6002

OBČINE

5956

5959

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

2446.

CELJE

Sklep o določitvi notranjih igralnih površin
v javnih vrtcih Mestne občine Celje v šolskem letu
2012/2013
Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Prostorskih ureditvenih pogojev za območje Začret

6004
6004

DIVAČA

Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju
športa v Občini Divača (UPB1) – uradno prečiščeno besedilo 1
Spremembe in dopolnitve Meril za izbor
in sofinanciranje programov športa v Občini Divača

6005
6024

DOBRNA

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu
Dobrna

6024

KOSTANJEVICA NA KRKI

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in redarstva
Odlok o razveljavitvi Odloka o zazidalnem načrtu
bencinski servis Kostanjevica
Sklep o določitvi cene programov v Vrtcu
pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki
Sklep o določitvi cene programov v Vrtcu
pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki

6025
6027
6027
6027

KRŠKO

Spremembe in dopolnitve Obvezne razlage 1., 2.
in 7. člena Odloka o določitvi kriterijev za gradnjo
zidanic in lop
Odlok o ustanovitvi Sosveta za varnost občanov
Občine Krško
Odlok o prenehanju veljavnosti dela Odloka o potrditvi zazidalnih načrtov za Krško, Brestanica in
Senovo (Uradni vestnik Celje št. 26/66) – dela
zazidalnega načrta za del stanovanjske soseske
Videm – Polšca – Resa
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtec Krško
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Leskovec pri Krškem
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta,
članov drugih organov občine Krško, članov svetov krajevnih skupnosti ter članov svetov javnih
zavodov
Sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev in
spremembi načrta razvojnih programov
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6028

6029
6030
6030

6030
6032
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Sklep o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s
stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2012
in o prodaji nepremičnine parc. št. 884/2 k.o. Leskovec
Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine
Krško
Sklep o ukinitvi javnega dobra in dopolnitvah letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem
Občine Krško v letu 2012 na parc. št. 2203/6,
2203/8, 2203/9, 2203/11, 2203/12, 2203/22 in
2203/23 vse k.o. 1325 Senuše

LJUBLJANA

Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje
v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji
Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Cene Štupar
– Center za izobraževanje Ljubljana
Pravilnik o sofinanciranju javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti in tehnične kulture v Občini Miren - Kostanjevica

2455.

Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova
Gorica za leto 2012

2458.
2459.
2460.

6033

2463.
6034

2464.

6034

2465.

6035

6057
6059

TREBNJE

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda
Vrtec Trebnje
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev proračuna
Občine Trebnje
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi dodatnih olajšav v primeru daljše odsotnosti
otroka

6060
6060
6061

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 57/12
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

6042

6048

6049

PREBOLD

6050

SLOVENSKA BISTRICA

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Slovenska Bistrica za leto 2012
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
lokacijskem načrtu obrtno stanovanjske cone ob
RTP v Slovenski Bistrici
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko obrtno zazidavo
“Bistrica”
Pravilnik o štipendiranju nadarjenih in uspešnih
študentov Občine Slovenska Bistrica

ŠMARJE PRI JELŠAH

Pravilnik o tržnem redu na Kmečki tržnici v Šmarju
pri Jelšah
Sklep o določitvi cen programov za predšolsko
vzgojo v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah

6037

NOVA GORICA

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje z oznako MA45/2
v Občini Prebold

2462.

6033

MORAVSKE TOPLICE

Odlok o organiziranju pomoči družini na domu in
merilih za plačilo storitev

2457.

2461.

MIREN - KOSTANJEVICA

2454.

2456.

Uradni list Republike Slovenije

6052
6053
6054
6054

VSEBINA
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Evidence sindikatov
Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin
Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Razširitve dnevnih redov
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Izvršbe
Oklici o začetku vzpostavitve pravnega naslova
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

1729
1754
1759
1760
1768
1769
1770
1770
1770
1817
1819
1820
1820
1820
1820
1820
1821
1823
1823
1823
1823
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