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DRŽAVNI ZBOR
3287. Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS-1)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o fitofarmacevtskih 

sredstvih (ZFfS-1)

Razglašam Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS-1), 
ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 
25. oktobra 2012.

Št. 003-02-8/2012-8
Ljubljana, dne 2. novembra 2012

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O FITOFARMACEVTSKIH SREDSTVIH (ZFfS-1)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

(1) Ta zakon v skladu z Direktivo 2009/128/ES Evropske-
ga parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi okvi-
ra za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov 
(UL L št. 309 z dne 24. 11. 2009, str. 71), zadnjič popravljeno s 
Popravkom Direktive 2009/128/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi okvira za ukrepe Sku-
pnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov (UL L št. 161 
z dne 29. 6. 2010. str. 11), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 
2009/128/ES) ureja promet in uporabo fitofarmacevtskih sred-
stev (v nadaljnjem besedilu: FFS), določa nacionalni akcijski 
program za doseganje trajnostne rabe FFS, usposabljanje o 
FFS, preglede za naprave za nanašanje FFS, posebne ukrepe 
v zvezi z uporabo FFS, obveščanje javnosti o FFS, strokovne 
naloge in raziskovalno delo v zvezi s FFS, zbirke podatkov 
in pridobivanje ter uporabo podatkov, laboratorije, kazenske 
določbe ter pooblastila organov, ki so odgovorni za izvrševanje 
tega zakona in nadzor nad njegovim izvajanjem ter predpisi, 
izdanimi na podlagi tega zakona.

(2) Ta zakon ureja tudi registracijo in izdajo dovoljenj FFS, 
pristojbine in način vodenja podatkov o prometu in uporabi FFS 
za izvajanje Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamen-
ta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih 
sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 
91/414/EGS (UL L št. 309 z dne 24. 11. 2009, str. 1; v nadalj-
njem besedilu: Uredba 1107/2009/ES).

2. člen
(cilji)

Cilji tega zakona so, da se FFS uporabljajo na način, ki 
omogoča razvoj trajnostnega in konkurenčnega kmetijstva 
ter zagotavlja visoko raven varstva zdravja ljudi in živali ter 
varovanja okolja, uvajanje obvezne uporabe integriranega 
varstva rastlin pred škodljivimi organizmi in spodbujanje 
alternativnih pristopov in tehnik na področju njihovega za-
tiranja.

3. člen
(pomen izrazov)

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo na-
slednji pomen:

1. poklicni uporabnik pomeni fizično ali pravno osebo, ki 
uporablja FFS pri opravljanju svoje dejavnosti;

2. nepoklicni uporabnik pomeni fizično ali pravno osebo, 
ki uporablja FFS, ki so dovoljena za nepoklicno rabo;

3. distributer pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki 
se ukvarja s prometom s FFS na debelo oziroma na drobno;

4. svetovalec za FFS pomeni fizično osebo, ki pri izvaja-
nju svoje poklicne dejavnosti svetuje v zvezi z varstvom rastlin 
pred škodljivimi organizmi in varno uporabo FFS;

5. uporaba FFS pomeni vse oblike ravnanja s FFS od 
nakupa dalje, vključno s shranjevanjem oziroma skladiščenjem 
FFS, ravnanjem s škropilno brozgo ter z embalažo in ostanki 
FFS;

6. promet s FFS na debelo pomeni dejavnosti nakupa, 
skladiščenja, prodaje in sprostitve FFS v prost promet;

7. promet s FFS na drobno pomeni prodajo FFS posame-
znim fizičnim in pravnim osebam za njihovo osebno uporabo ali 
uporabo pri opravljanju poklicne dejavnosti;

8. naprave za nanašanje FFS pomenijo naprave, na-
menjene posebej za nanašanje FFS, vključno z opremo, ki je 
bistvena za učinkovito delovanje takšne naprave, kot so šobe, 
manometri, filtri, cedila in čistilne naprave za rezervoar;

9. tretiranje je nanašanje FFS na rastline, rastlinske proi-
zvode, v tla ali objekte zaradi varstva rastlin in rastlinskih proi-
zvodov pred škodljivimi organizmi, vključno s pleveli;

10. dobra praksa varstva rastlin je dobra praksa varstva 
rastlin kot je opredeljena v 3. členu Uredbe 1107/2009/ES;
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11. škodljivi organizmi so škodljivi organizmi, kot so opre-
deljeni v 3. členu Uredbe 1107/2009/ES;

12. kazalec tveganja pomeni rezultat izračuna, ki se upo-
rabi za oceno tveganja FFS za zdravje ljudi oziroma okolje;

13. nekemične metode so ne-kemične metode kot so 
opredeljene v 3. členu Uredbe 1107/2009/ES;

14. površinske vode so celinske vode razen podzemne 
vode, somornice in obalno morje, ki glede kemijskega stanja 
vključujejo tudi teritorialno morje;

15. podzemne vode so vode pod zemeljskim površjem 
v zasičenem območju in v neposrednem stiku s tlemi ali pod-
taljem;

16. FFS so sredstva v obliki, v kateri se dobavljajo upo-
rabniku, ki so sestavljena iz aktivnih snovi, varoval ali sinergi-
stov ali te aktivne snovi vsebujejo in se uporabljajo za namene, 
določene v 2. členu Uredbe 1107/2009/ES;

17. aktivne snovi so snovi kot so opredeljene v 2. členu 
Uredbe 1107/2009/ES;

18. varovala so varovala kot so opredeljena v 2. členu 
Uredbe 1107/2009/ES;

19. sinergisti so sinergisti kot so opredeljeni v 2. členu 
Uredbe 1107/2009/ES;

20. dobra kmetijska praksa pri uporabi s FFS tretiranega 
semena je praksa, pri kateri se tretirano seme uporablja na na-
čin, ki je v skladu s opozorili in obvestili navedenimi na etiketi, 
da se preprečijo mehanske poškodbe semena, zmanjša od-
padni prah pri rokovanju in uporabi tretiranega semena, ki po-
sledično preprečuje negativne vplive na zdravje ljudi in okolje;

21. rastline so rastline kot so opredeljene v 3. členu Ured-
be 1107/2009/ES;

22. rastlinski proizvodi so rastlinski proizvodi kot so opre-
deljeni v 3. členu Uredbe 1107/2009/ES;

23. javna površina je površina, katere raba je pod enakimi 
pogoji namenjena vsem, kot so javna cesta, ulica, trg, tržnica, 
igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska 
površina in podobna površina.

4. člen
(prepoved ali omejitev)

Če so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 49. člena 
oziroma 69. člena Uredbe 1107/2009/ES, ministrica ali mini-
ster pristojen za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: minister) v 
skladu z 71. členom Uredbe 1107/2009/ES sprejme odredbo, s 
katero prepove ali omeji promet oziroma uporabo FFS oziroma 
semen, tretiranih s FFS.

II. OCENJEVANJE AKTIVNIH SNOVI  
IN REGISTRACIJA FFS

5. člen
(registracija in dovoljenja za FFS)

(1) FFS se lahko daje v promet in uporablja na ozemlju 
Republike Slovenije le, če ima odločbo o registraciji, dovolje-
nje za nujne primere, dovoljenje za vzporedno trgovanje ali 
dovoljenje za raziskave in razvoj, izdano v skladu z Uredbo 
1107/2009/ES.

(2) O registraciji iz prejšnjega odstavka odloča organ 
v sestavi ministrstva pristojnega za kmetijstvo (v nadaljnjem 
besedilu: ministrstvo), pristojen za fitofarmacevtska sredstva 
(v nadaljnjem besedilu: Uprava) na podlagi soglasja organa, 
pristojnega za kemikalije.

(3) O dovoljenju iz prvega odstavka tega člena odloča 
Uprava.

(4) Uprava v osmih dneh od dokončne odločbe o re-
gistraciji ali dovoljenja iz prvega odstavka tega člena vpiše 
podatke o registraciji in dovoljenjih v register FFS iz 42. člena 
tega zakona.

(5) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vla-
da) za izvajanje Uredbe 1107/2009/ES predpiše podrobnejše 
pogoje za dajanje FFS v promet in uporabo.

6. člen
(ocenjevanje aktivnih snovi in FFS)

(1) Ocenjevanje aktivnih snovi in FFS v skladu z Uredbo 
1107/2009/ES izvaja Uprava.

(2) Uprava dodeli za določeno strokovno nalogo ocenje-
vanja aktivnih snovi oziroma FFS javno pooblastilo fizični ali 
pravni osebi (v nadaljnjem besedilu: ocenjevalec), ki ima sama 
ali oseba, s katero ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedo-
ločen čas, univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri.

(3) Ocenjevalca, ki izpolnjuje pogoj iz prejšnjega odstav-
ka, se izbere na javnem razpisu na podlagi naslednjih meril: 
delovne dobe, strokovnih dosežkov, dodatnega strokovnega 
izpopolnjevanja ter sodelovanja v mednarodnih organizacijah z 
delovnega področja aktivnih snovi in FFS. Merila se podrobneje 
določijo v javnem razpisu.

(4) Uprava pooblasti ocenjevalca za določeno strokovno 
nalogo ocenjevanja aktivnih snovi oziroma FFS z odločbo v 
upravnem postopku za obdobje petih let. Medsebojne pravice 
in obveznosti Uprava in ocenjevalec uredita s pogodbo.

(5) Če je ocenjevalec pravna oseba ali samostojni pod-
jetnik posameznik, se v odločbi iz prejšnjega odstavka določi 
tudi osebo, ki izpolnjuje pogoj glede strokovne izobrazbe in 
bo opravljala določeno strokovno nalogo ocenjevanja aktivne 
snovi oziroma FFS.

(6) Sredstva za določeno strokovno nalogo ocenjevanja 
aktivnih snovi oziroma FFS, ki jo opravljajo ocenjevalci iz tega 
člena, se zagotovijo iz proračuna Uprave.

(7) Nadzor, razen inšpekcijskega nadzora, nad ocenje-
valcem, ki mu je dodeljeno javno pooblastilo, izvaja Uprava.

(8) Javno pooblastilo ocenjevalca preneha sporazumno, 
ali če ocenjevalec preneha izpolnjevati pogoje, določene s 
tem zakonom ali predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, če krši 
pogodbo, ali če ravna v nasprotju z navedenimi predpisi, kar 
ugotovi Uprava z odločbo v upravnem postopku.

(9) Strokovne naloge ocenjevanja aktivnih snovi in FFS 
ter pogoje glede univerzitetne izobrazbe ustrezne smeri pred-
piše minister.

7. člen
(testi učinkovitosti FFS)

(1) Teste in analize za pridobitev podatkov o učinkovitosti 
FFS, ki so del dokumentacije za registracijo FFS (v nadaljnjem 
besedilu: testi učinkovitosti), lahko v Republiki Sloveniji opravlja 
izvajalec oziroma izvajalka testov učinkovitosti (v nadaljnjem 
besedilu: izvajalec), ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– je fizična ali pravna oseba, ki je registrirana za opra-
vljanje kmetijske oziroma raziskovalne dejavnosti na področju 
kmetijstva,

– izpolnjuje predpisane pogoje glede števila, izobrazbe 
in delovnih izkušenj osebja, prostorov, kmetijskih površin in 
opreme, načina izvajanja standardnih operativnih postopkov 
in testov učinkovitosti.

(2) Odločbo o imenovanju izda Uprava izvajalcu za pet let.
(3) Za imenovanje iz prejšnjega odstavka se pri Upravi 

vloži vlogo skupaj z dokazili o izpolnjevanju predpisanih pogo-
jev iz prvega odstavka tega člena v pisni obliki.

(4) Izpolnjevanje pogojev iz tega člena na podlagi doku-
mentacije in opravljenega ogleda na kraju samem ugotavlja 
komisija, ki jo imenuje predstojnik Uprave.

(5) Uprava vpiše izvajalce, imenovane v skladu s tem 
členom, na seznam izvajalcev, ki je dostopen na spletni strani 
Uprave. Na seznamu so navedeni firma in sedež ali osebno 
ime in naslov pri samostojnem podjetniku posamezniku ter 
številka in datum odločbe o imenovanju.

(6) Izvajalec mora v 15. dneh od dneva nastanka spre-
membe oziroma odkar je zanjo izvedel, Upravi sporočiti vsako 
spremembo podatkov, ki bi utegnila vplivati na izpolnjevanje 
pogojev za imenovanje.

(7) Stroške testov učinkovitosti plača naročnik testov.
(8) Imenovanje izvajalca preneha sporazumno, ali če 

izvajalec preneha izpolnjevati pogoje, določene s tem zako-
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nom ali predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, ali če ravna v 
nasprotju z navedenimi predpisi, kar ugotovi Uprava z odločbo 
v upravnem postopku.

(9) Minister predpiše podrobnejše pogoje iz druge alineje 
prvega odstavka tega člena in podrobnejšo vsebino vloge ter 
dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev iz tega člena.

8. člen
(pristojbine)

(1) Za v Republiki Sloveniji nastale stroške, povezane 
z ocenjevanjem aktivnih snovi v postopku vključitve oziroma 
obnovitve vključitve aktivne snovi v seznam odobrenih aktivnih 
snovi, registracije FFS ali izdaje dovoljenja FFS v skladu z 
Uredbo 1107/2009/ES, vlagatelj plača pristojbino.

(2) Pristojbina iz prejšnjega odstavka je prihodek prora-
čuna Republike Slovenije in se vplača na podračun javnofi-
nančnih prihodkov v skladu s predpisom, ki ureja podračune 
ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih 
prihodkov.

(3) Vlada predpiše vrsto in višino ter način plačevanja 
pristojbine iz tega člena.

III. NACIONALNI AKCIJSKI PROGRAM

9. člen
(nacionalni akcijski program)

(1) Vlada sprejme nacionalni akcijski program za dose-
ganje trajnostne rabe FFS (v nadaljnjem besedilu: nacionalni 
akcijski program).

(2) V nacionalnem akcijskem programu se določijo cilji, 
ukrepi, kazalniki in roki za doseganje trajnostne rabe FFS, 
katere namen je zmanjševanje tveganj in vplivov uporabe FFS 
na zdravje ljudi in okolje ter zmanjševanje potrebe po uporabi 
FFS ter za vzpodbujanje uporabe FFS, ki se ne razvrščajo kot 
nevarni za vodno okolje v skladu s predpisi, ki urejajo razvr-
ščanje, označevanje in pakiranje nevarnih pripravkov, in ki ne 
vsebujejo prednostnih nevarnih snovi v skladu s predpisi, ki 
urejajo stanje površinskih voda.

(3) Pri oblikovanju nacionalnega akcijskega programa se 
upoštevajo zdravstveni, socialni, ekonomski in okoljski vplivi 
predvidenih ukrepov, posebni regionalni ter lokalni pogoji.

(4) Predlog nacionalnega akcijskega programa pripravi 
ministrstvo, v sodelovanju z drugimi državnimi organi, strokov-
nimi institucijami, interesnimi združenji, zbornicami ter nevla-
dnimi organizacijami.

(5) Ministrstvo oceni nacionalni akcijski program vsakih 
pet let in po potrebi predlaga Vladi njegove spremembe in 
dopolnitve. Sprejeti nacionalni akcijski program in njegove bi-
stvene spremembe ministrstvo posreduje Evropski komisiji in 
drugim državam članicam Evropske unije.

IV. PROMET IN UPORABA FFS

10. člen
(promet s FFS na debelo in na drobno)

(1) S prometom s FFS na debelo oziroma na drobno se 
lahko ukvarjajo distributerji, ki imajo dovoljenje Uprave za opra-
vljanje prometa s FFS na debelo oziroma na drobno.

(2) Distributerji morajo za pridobitev dovoljenja za opra-
vljanje prometa s FFS na debelo izpolnjevati naslednje pogoje:

– imeti sedež ali naslov v Republiki Sloveniji ali v kateri od 
držav članic Evropske unije in

– izpolnjevati zahteve glede prostorov in opreme ter nači-
na skladiščenja in shranjevanja FFS.

(3) Distributerji morajo za pridobitev dovoljenja za opra-
vljanje prometa s FFS na drobno izpolnjevati naslednje pogoje:

– imeti sedež ali naslov v Republiki Sloveniji ali v kateri od 
držav članic Evropske unije,

– imeti najmanj eno osebo, s katero imajo sklenjeno 
pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, ki prodaja FFS (v 
nadaljnjem besedilu: prodajalec FFS) in izpolnjuje pogoje iz 
11. člena tega zakona,

– imeti v delovnem ali pogodbenem razmerju najmanj 
enega svetovalca za FFS, ki izpolnjuje pogoje iz 11. člena 
tega zakona,

– opravljati dejavnost prodaje FFS v specializirani proda-
jalni FFS, ki izpolnjuje predpisane pogoje glede prostorov in 
opreme ter načina skladiščenja in shranjevanja FFS (v nadalj-
njem besedilu: specializirana prodajalna).

(4) Prodajalec FFS mora biti v specializirani prodajalni 
prisoten ves čas prodaje FFS in mora kupcem FFS zagotavljati 
zlasti ustrezne informacije v zvezi z uporabo FFS in tveganji za 
zdravje ljudi in okolje ter dajati navodila za obvladovanje teh 
tveganj in skrbeti za nabavo, skladiščenje in prodajo FFS ter 
voditi podatke v zvezi s prometom FFS.

(5) Svetovalec za FFS mora biti v specializirani prodajalni 
prisoten določen čas prodaje FFS in kupcem FFS svetovati v 
zvezi z varstvom rastlin pred škodljivimi organizmi in uporabo 
FFS (npr. prepoznavati bolezni rastlin in škodljivih organizmov 
ter predlagati ustrezno uporabo sredstev in metod za varstvo 
rastlin).

(6) Minister predpiše podrobnejše zahteve v zvezi z izpol-
njevanjem pogojev iz drugega in tretjega odstavka tega člena, 
podrobnejše naloge prodajalca FFS in svetovalca za FFS ter 
določi časovno obdobje iz prejšnjega odstavka.

11. člen
(pogoji za prodajalca FFS in svetovalca za FFS)

(1) Prodajalec FFS mora imeti končano najmanj srednjo 
poklicno izobrazbo kmetijske smeri in na podlagi opravljenega 
usposabljanja o ravnanju s FFS pridobiti izkaznico za proda-
jalca FFS ali svetovalca FFS iz drugega odstavka 22. člena 
tega zakona.

(2) Svetovalec za FFS mora imeti končano najmanj višjo 
strokovno izobrazbo kmetijstva – rastlinske smeri in na podlagi 
opravljenega usposabljanja o ravnanju s FFS pridobiti izka-
znico za svetovalca FFS iz drugega odstavka 22. člena tega 
zakona.

12. člen
(dovoljenje za opravljanje prometa s FFS)

(1) Distributer iz drugega oziroma tretjega odstavka 
10. člena tega zakona pošlje vlogo za pridobitev dovoljenja za 
opravljanje prometa s FFS na debelo oziroma na drobno na 
Upravo v pisni obliki.

(2) Vloga za pridobitev dovoljenja iz prejšnjega odstavka 
mora vsebovati zlasti naslednje podatke o distributerju:

– osebno ime ali firmo,
– naslov ali sedež ter navedbo lokacije opravljanja pro-

meta s FFS,
– davčno številko,
– vrsto prometa (promet s FFS na debelo, promet s FFS 

na drobno),
– osebno ime in davčno številko prodajalca FFS iz druge 

alineje tretjega odstavka 10. člena tega zakona,
– osebno ime in davčno številko svetovalca za FFS iz 

tretje alineje tretjega odstavka 10. člena tega zakona,
– izjavo, da izpolnjuje predpisane pogoje glede prostorov 

in opreme ter načina skladiščenja in shranjevanja FFS.
(3) Dovoljenje iz tega člena izda Uprava, če ugotovi, da so 

izpolnjeni pogoji iz drugega oziroma tretjega odstavka 10. člena 
tega zakona.

(4) Distributer mora v 15. dneh od dneva nastanka spre-
membe Upravi sporočiti vsako spremembo podatkov, ki bi ute-
gnila vplivati na izpolnjevanje pogojev za pridobitev dovoljenja.

(5) Dovoljenje preneha, če distributer preneha izpolnjevati 
pogoje, določene s tem zakonom ali predpisi, izdanimi na nje-
govi podlagi, ali če ravna v nasprotju z navedenimi predpisi, kar 
ugotovi Uprava z odločbo v upravnem postopku.
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(6) Uprava v osmih dneh po dokončnosti dovoljenja ali 
po prenehanju dovoljenja iz tega člena distributerje po uradni 
dolžnosti vpiše ali izbriše iz registra distributerjev iz 43. člena 
tega zakona.

(7) Minister predpiše podrobnejšo vsebino vloge za prido-
bitev dovoljenja iz tega člena.

13. člen
(druge prodajalne z izključno neživilskim blagom)

(1) Ne glede na določbe 10. člena tega zakona se s 
prodajo FFS iz četrtega odstavka 14. člena tega zakona lahko 
ukvarjajo tudi druge prodajalne z izključno neživilskim blagom, 
če so vpisane v register distributerjev iz 43. člena tega zakona.

(2) Prodajalne iz prejšnjega odstavka za vpis v register 
distributerjev iz 43. člena tega zakona pošljejo na Upravo vlogo 
v pisni obliki. Vloga mora vsebovati naslednje podatke:

– osebno ime ali firmo,
– naslov ali sedež ter navedbo lokacije opravljanja pro-

meta s FFS,
– davčno številko,
– vrsto dejavnosti.
(3) Uprava druge prodajalne z izključno neživilskim bla-

gom vpiše v register distributerjev iz 43. člena tega zakona.
(4) Distributer iz prejšnjega odstavka mora v 15. dneh od 

prenehanja opravljanja prometa s FFS, o tem obvestiti Upravo, 
ki ga izbriše iz registra distributerjev.

(5) Distributerji iz tega člena morajo pri opravljanju prome-
ta s FFS zagotavljati splošne informacije o tveganju za zdravje 
ljudi in okolje pri uporabi FFS.

(6) Splošne informacije iz prejšnjega odstavka predpiše 
minister.

14. člen
(promet s FFS na drobno)

(1) FFS v prometu na drobno so FFS, ki so dovoljena 
za poklicno rabo, in FFS, ki so dovoljena za nepoklicno rabo.

(2) Minister predpiše kriterije za določitev, katera FFS so 
dovoljena za poklicno oziroma nepoklicno rabo, glede na:

– vrsto nevarnosti FFS, na podlagi katere so FFS raz-
vrščena, pakirana in označena v skladu s predpisi, ki urejajo 
razvrščanje, pakiranje in označevanje FFS,

– rezultat ocene vpliva FFS na okolje v postopku ocenje-
vanja FFS v skladu z Uredbo 1107/2009/ES in

– velikost pakiranja FFS.
(3) Uprava na podlagi kriterijev iz prejšnjega odstavka 

določi in sproti objavi na svoji spletni strani podatke o FFS, ki 
so dovoljena za poklicno oziroma nepoklicno rabo.

(4) FFS iz prvega odstavka tega člena se lahko prodajajo 
samo v specializiranih prodajalnah FFS, razen FFS, ki so do-
voljena za nepoklicno rabo, in ki niso razvrščena in označena 
z nobenim od grafičnih znakov za opozarjanje na nevarnost ter 
nobenim od standardnih opozoril R za označevanje nevarnih 
pripravkov FFS v skladu s predpisi, ki urejajo razvrščanje in 
označevanje FFS, in so pakirana v embalažo z že pripravljeno 
škropilno mešanico za neposredno uporabo (npr. razpršilkah) 
ali so v obliki gotovih pripravkov (npr. vabe), ki se lahko proda-
jajo tudi v drugih prodajalnah z izključno neživilskim blagom, 
ki so vpisane v register distributerjev iz 43. člena tega zakona.

15. člen
(nakup in uporaba FFS)

(1) FFS, ki so dovoljena za poklicno rabo, lahko v specia-
liziranih prodajalnah FFS kupijo in jih uporabljajo samo osebe, 
ki imajo izkaznico o opravljenem usposabljanju o ravnanju s 
FFS iz drugega odstavka 22. člena tega zakona (v nadaljnjem 
besedilu: uporabnik FFS za poklicno rabo).

(2) Za nakup in uporabo FFS, ki so dovoljena za nepoklic-
no rabo, ni treba imeti izkaznice.

(3) Zaradi preverjanja istovetnosti kupca FFS za poklicno 
rabo lahko prodajalec FFS od kupca na vpogled zahteva uradni 
identifikacijski dokument.

16. člen
(podatki o prometu s FFS)

(1) V skladu s 67. členom Uredbe 1107/2009/ES morajo 
distributerji iz 10. člena tega zakona voditi in hraniti podatke 
najmanj o trgovskem imenu in količini FFS v prometu.

(2) Distributerji morajo podatke iz prejšnjega odstavka 
posredovati Upravi, najpozneje do 31. marca za preteklo leto, 
ki podatke vpiše v evidenco iz 44. člena tega zakona.

(3) Uprava posreduje podatke iz evidence iz 44. člena 
tega zakona Statističnemu uradu Republike Slovenije, če jih 
potrebuje za namen zbiranja in obdelave statističnih podatkov 
o prometu s FFS.

(4) Podrobnejšo vsebino in način vodenja podatkov iz 
prvega odstavka tega člena predpiše minister.

17. člen
(pravilna uporaba FFS)

(1) FFS se morajo pravilno uporabljati.
(2) Pravilna uporaba vključuje zlasti:
– uporabo FFS v skladu z etiketo in navodilom za upo-

rabo,
– ravnanje s FFS, kar poleg tretiranja vključuje tudi pri-

pravo škropilne brozge pred tretiranjem, ravnanje z ostanki 
škropilne brozge v rezervoarjih naprav po tretiranju ter čišče-
nje naprav, uporabljenih pri tretiranju, na način, ki ne ogroža 
zdravja ljudi in okolja,

– skladiščenje oziroma shranjevanje FFS na način, da se 
prepreči ogrožanje zdravja ljudi in okolja,

– upoštevanje posebnih ukrepov za varstvo čebel,
– preprečevanje zanašanja FFS,
– časovno omejitev dostopa ljudi na nedavno tretiranih 

površinah,
– upoštevanje dobre prakse varstva rastlin in dobre kme-

tijske prakse pri uporabi s FFS tretiranega semena.
(3) Uporabnik FFS mora pri uporabi FFS upoštevati tudi 

določbe predpisov, ki urejajo varstvo voda, varstvo okolja, var-
nost in zdravje pri delu, odpadke ter javni red in mir ter posebne 
ukrepe iz 31., 32., 33. in 34. člena tega zakona.

(4) Uporabnik FFS mora nemudoma obvestiti Upravo ali 
fitosanitarnega inšpektorja o nezaželenih vplivih FFS, ki jih 
opazi pri uporabi FFS (npr. o opažanjih v zvezi z možnostjo 
nevarnega ali neželenega vpliva FFS ali ostankov FFS na 
zdravje ljudi, živali, okolje, tretirane rastline ali rastline, ki sledijo 
v kolobarju).

(5) Podrobnejši način pravilne uporabe iz drugega odstav-
ka tega člena predpiše minister.

18. člen
(ravnanje z embalažo in ostanki FFS)

Distributerji in uporabniki FFS morajo ravnati z embalažo 
in ostanki FFS na način, kot je določen s predpisi, ki urejajo 
ravnanje z odpadki, predpisi, ki urejajo embalažo in odpadno 
embalažo in s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadnimi FFS, 
če gre za FFS, ki vsebujejo nevarne snovi.

19. člen
(podatki o uporabi FFS)

(1) Uporabnik FFS za poklicno rabo mora zagotoviti sle-
dljivost vsakega FFS od nakupa do uporabe FFS tako, da vodi 
podatke o uporabi FFS.

(2) Za vsako tretiranje posebej mora voditi podatke o 
uporabi FFS, ki vsebujejo najmanj podatke iz 67. člena Uredbe 
1107/2009/ES.

(3) Podatke o uporabi FFS mora uporabnik FFS za poklic-
no rabo hraniti najmanj tri leta od datuma nakupa FFS oziroma 
tretiranja.

(4) Uporabnik FFS za poklicno rabo mora podatke iz 
drugega odstavka tega člena posredovati Upravi na njeno 
zahtevo.



Uradni list Republike Slovenije Št. 83 / 6. 11. 2012 / Stran 8543 

(5) Uprava posreduje podatke iz prejšnjega odstavka Sta-
tističnemu uradu Republike Slovenije, če jih potrebuje za na-
men zbiranja in obdelave statističnih podatkov o uporabi FFS.

(6) Podrobnejšo vsebino in način vodenja podatkov o 
uporabi FFS iz drugega odstavka tega člena ter način posre-
dovanja podatkov iz prejšnjega odstavka predpiše minister.

20. člen
(omejitve pri prometu in uporabi FFS)

(1) Prepovedana sta promet na drobno in uporaba FFS, 
ki so glede na nevarne lastnosti v skladu s predpisi, ki urejajo 
razvrščanje kemikalij, razvrščeni kot zelo strupeni.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se FFS iz 
prejšnjega odstavka lahko prodajajo le po predhodnem naro-
čilu uporabnikov FFS za poklicno rabo, ki jih potrebujejo za 
izvajanje dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije v 
skladu s predpisi, ki urejajo dejavnost dezinfekcije, dezinsekcije 
in deratizacije.

21. člen
(vnos FFS na carinsko območje Evropske unije)

(1) Vnos FFS na carinsko območje Evropske unije je do-
voljen le čez določena vstopna mesta ali druga pooblaščena 
mesta (v nadaljnjem besedilu: vstopne točke), če so izpolnjeni 
pogoji za vnos FFS na carinsko območje Evropske unije.

(2) Pred vnosom FFS na carinsko območje Evropske 
unije mora distributer, ki ima dovoljenje za opravljanje prometa 
s FFS na debelo, o prispetju FFS na vstopno točko obvestiti 
fitosanitarnega inšpektorja, ki opravi kontrolo.

(3) Carinski organi ne smejo začeti s postopkom za za-
četek carinsko dovoljene rabe ali uporabe, dokler fitosanitarni 
inšpektor ne dovoli vnosa FFS na carinsko območje Evropske 
unije.

(4) Vstopne točke in pogoje za vnos FFS na carinsko 
območje Evropske unije iz prvega odstavka tega člena ter 
podrobnejši postopek kontrole iz drugega odstavka tega člena 
predpiše minister.

V. USPOSABLJANJE

22. člen
(usposabljanje za ravnanje s FFS)

(1) Za ravnanje s FFS se morajo usposabljati poklicni 
uporabniki, prodajalci FFS in svetovalci za FFS ter druge ose-
be, ki želijo pridobiti potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine.

(2) Osebe iz prejšnjega odstavka na podlagi opravljenega 
usposabljanja za ravnanje s FFS pridobijo potrdilo o pridobitvi 
znanj iz fitomedicine (v nadaljnjem besedilu: izkaznica):

– za poklicnega uporabnika in druge osebe, usposobljene 
za ravnanje s FFS (v nadaljnjem besedilu: izvajalec ukrepov 
varstva rastlin),

– za prodajalce FFS ali
– za svetovalce za FFS.
(3) Za usposabljanje za ravnanje s FFS se ne štejejo 

tečaji o pravilni in varni uporabi FFS, katerih udeležba je 
prostovoljna in na katerih ni mogoče pridobiti izkaznice ter so 
namenjeni zlasti nepoklicnim uporabnikom.

23. člen
(izvajalci usposabljanja)

(1) Uprava izbere na podlagi javnega razpisa za dobo 
petih let izvajalce oziroma izvajalke usposabljanja iz 22. člena 
tega zakona (v nadaljnjem besedilu: izvajalec usposabljanja), 
ki so pravne ali fizične osebe in so registrirane za opravljanje 
dejavnosti izobraževanja ter izpolnjujejo pogoje glede prostorov 
in tehnične opremljenosti ter imajo v delovnem ali pogodbe-
nem razmerju za vsako izmed strokovnih področij fitomedicine 
najmanj enega predavatelja, ki je seznanjen z vsebino in pro-

gramom usposabljanja s področja fitomedicine ter izpolnjuje 
pogoje iz 24. člena tega zakona.

(2) Uprava z odločbo dodeli za izvedbo usposabljanja za 
ravnanje s FFS in izdajo izkaznic javno pooblastilo izvajalcem 
usposabljanja, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka. 
Medsebojne pravice in obveznosti Uprava in izvajalec usposa-
bljanja uredita s pogodbo.

(3) Uprava vpiše izvajalce usposabljanja, pooblaščene 
v skladu s tem členom, na seznam, ki je dostopen na spletni 
strani Uprave. Na seznamu so navedeni številka in datum od-
ločbe o pooblastitvi ter firma in sedež ali osebno ime in naslov 
pri samostojnem podjetniku posamezniku.

(4) Nadzor, razen inšpekcijskega nadzora, nad izvajalcem 
usposabljanja, ki mu je dodeljeno javno pooblastilo, izvaja 
Uprava.

(5) Javno pooblastilo izvajalcu usposabljanja preneha 
sporazumno, ali če izvajalec usposabljanja preneha izpolnje-
vati pogoje, določene s tem zakonom ali predpisi izdanimi na 
njegovi podlagi, če krši pogodbo, ali če ravna v nasprotju z 
navedenimi predpisi, kar ugotovi Uprava z odločbo v upravnem 
postopku.

(6) Minister predpiše podrobnejše pogoje, ki jih morajo 
glede prostorov in tehnične opremljenosti izpolnjevati izvajalci 
usposabljanja.

24. člen
(predavatelji)

(1) Osebe, ki lahko izvajajo usposabljanje za ravnanje s 
FFS pri izvajalcih usposabljanja (v nadaljnjem besedilu: pre-
davatelji), morajo imeti univerzitetno izobrazbo, predpisano za 
posamezno strokovno področje fitomedicine ter najmanj pet 
let delovne dobe.

(2) Predavatelj, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega od-
stavka, lahko izvaja predavanja s posameznega strokovnega 
področja fitomedicine:

– ukrepi varstva rastlin pred škodljivimi organizmi;
– vplivi FFS na zdravje ljudi ali
– vplivi FFS na okolje.
(3) Minister predpiše pogoje glede univerzitetne izobrazbe 

iz prvega odstavka tega člena.

25. člen
(izvedba usposabljanja)

(1) Usposabljanje za ravnanje s FFS iz prvega odstavka 
22. člena tega zakona obsega osnovno in nadaljnje usposa-
bljanje.

(2) Osnovno usposabljanje obsega tečaj in pisno prever-
janje znanja z naslednjih področij fitomedicine: varstvo rastlin 
pred škodljivimi organizmi, vplivi FFS na zdravje ljudi in vplivi 
FFS na okolje. Najpozneje v 15. dneh po uspešno opravljenem 
osnovnem usposabljanju izvajalec usposabljanja izda udele-
žencem usposabljanja izkaznico.

(3) Izkaznica se izvajalcem ukrepov varstva rastlin izda 
za obdobje petih let, prodajalcem FFS in svetovalcem za FFS 
pa za obdobje treh let.

(4) Nadaljnje usposabljanje obsega obnovitveni tečaj brez 
preverjanja znanja, ki imetniku izkaznice omogoča, da posodo-
bi znanje, ki je nujno za njegovo delo, ter da osveži znanja, ki 
so zajeta v osnovnem usposabljanju.

(5) Veljavnost izkaznice se podaljša za obdobje iz tretjega 
odstavka tega člena, če se imetnik izkaznice v zadnjem letu 
pred potekom njene veljavnosti udeleži nadaljnjega usposablja-
nja iz prejšnjega odstavka. Če se imetnik izkaznice nadaljnjega 
usposabljanja ne udeleži pred potekom njene veljavnosti, mora 
ponovno opravljati osnovno usposabljanje iz drugega odstav-
ka tega člena. Izjemoma se lahko imetnik izkaznice udeleži 
nadaljnjega usposabljanja v enem letu po izteku veljavnosti 
izkaznice, če je v zadnjih treh mesecih pred potekom veljav-
nosti izkaznice bil v bolniškem staležu najmanj trideset dni, je 
bil na porodniškem dopustu ali pa je bil najmanj trideset dni 
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odsoten iz kraja stalnega bivališča. Veljavnost izkaznice se 
v tem primeru podaljša za obdobje iz tretjega odstavka tega 
člena od datuma opravljanja nadaljnjega usposabljanja. Če 
v tem odstavku navedeni razlogi niso podani, mora imetnik 
izkaznice ponovno opraviti osnovno usposabljanje iz drugega 
odstavka tega člena.

(6) Osnovno in nadaljnje usposabljanje izvede izvajalec 
usposabljanja po programih, ločenih za izvajalca ukrepov var-
stva rastlin, prodajalca FFS in svetovalca za FFS. Izvajalec 
usposabljanja mora obvestiti zainteresirano javnost in Upravo o 
organiziranih usposabljanjih najmanj 30 dni pred vsako izvedbo 
usposabljanja. Vsebina programov se določi v skladu s predpisi 
Evropske unije.

(7) Izvajalci usposabljanja morajo vpisati podatke o ose-
bah, ki so opravile osnovno oziroma nadaljnje usposabljanje, 
v evidenco iz 45. člena tega zakona najpozneje v 30. dneh po 
zaključenem usposabljanju.

(8) Stroške osnovnega in nadaljnjega usposabljanja pla-
čajo izvajalcu usposabljanja udeleženci sami.

(9) Tečaji o pravilni in varni uporabi FFS iz tretjega od-
stavka 22. člena tega zakona obsegajo zlasti varno ravnanje 
in skladiščenje FFS ter odstranjevanje embalaže in ostankov 
FFS.

(10) Stroške tečajev iz prejšnjega odstavka plačajo izva-
jalcu usposabljanja udeleženci sami.

(11) Minister podrobneje predpiše vsebino in programe 
usposabljanja in tečajev, način preverjanja znanja in višino ter 
vrste stroškov usposabljanja in tečajev.

26. člen
(izkaznica)

(1) Izvajalec usposabljanja pridobi izkaznice od Uprave.
(2) Izkaznica vsebuje zlasti naslednje podatke:
– serijsko številko izkaznice,
– fotografijo imetnika izkaznice,
– osebno ime udeleženca usposabljanja,
– stalno oziroma začasno prebivališče,
– datum izdaje in datum veljavnosti izkaznice,
– osebno ime in naslov ali firmo in sedež izvajalca uspo-

sabljanja,
– lastnoročni podpis imetnika izkaznice.
(3) Na izkaznici je prepovedano spreminjanje, dopisova-

nje ali brisanje katerega koli podatka.
(4) Izkaznica je neprenosljiva in jo sme uporabljati samo 

imetnik izkaznice, ki je za zlorabo izkaznice materialno in ka-
zensko odgovoren.

(5) V primeru izgube, pogrešitve, tatvine, uničenja izka-
znice ali sprememb osebnih podatkov mora imetnik izkaznice 
o tem pisno obvestiti izvajalca usposabljanja, ki mu je izkaznico 
izdal. Izvajalec usposabljanja na podlagi tega pisnega obvestila 
izkaznico prekliče in izda novo izkaznico.

(6) Podatke iz tega člena izvajalec usposabljanja vpiše v 
evidenco iz 45. člena tega zakona.

(7) Stroške izdaje nove izkaznice iz petega odstavka tega 
člena plača imetnik izkaznice izvajalcu usposabljanja.

(8) Minister podrobneje predpiše obliko in barvo izkaznice 
ter ceno izkaznice iz prejšnjega odstavka.

VI. NAPRAVE ZA NANAŠANJE FFS

27. člen
(naprave za nanašanje FFS)

(1) Za nanašanje FFS se smejo uporabljati le naprave, ki 
so na podlagi opravljenega pregleda pridobile potrdilo o pra-
vilnem delovanju naprave in znak o rednem pregledu v skladu 
s tem zakonom.

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se sme-
jo uporabljati tudi naprave za nanašanje FFS (v nadaljnjem 
besedilu: naprava), za katere je minister v skladu s predpisi 
Evropske unije določil, da pregled ni potreben.

(3) Za napravo, ki izpolnjuje zahteve v skladu s predpisi, 
ki urejajo tehnične zahteve za proizvode in postopke ugota-
vljanja skladnosti (v nadaljnjem besedilu: tehnične zahteve), 
se na podlagi opravljenega pregleda izda potrdilo o pravilnem 
delovanju naprave in znak o rednem pregledu, če izpolnjuje 
zahteve glede pravilnega delovanja.

(4) Minister predpiše zahteve glede pravilnega delovanja 
naprave iz prejšnjega odstavka.

28. člen
(pregledi naprav)

(1) Lastniki naprav morajo zaradi varnosti in zaščite 
zdravja ljudi in okolja zagotoviti, da so naprave, ki jih upora-
bljajo, redno pregledane v skladu s tem členom.

(2) Naprave morajo biti na predpisan način redno pregle-
dane vsake tri leta, razen novih naprav, ki se prvič pregledajo 
v petih letih od datuma nakupa.

(3) Po uspešno opravljenem pregledu naprave preglednik 
naprave iz 29. člena tega zakona izda potrdilo o pravilnem 
delovanju naprave in znak o rednem pregledu, razen novim 
napravam, ki se jim pred prvo uporabo oziroma najpozneje 
v šestih mesecih od nakupa izda znak o rednem pregledu 
ter potrdilo o pravilnem delovanju naprave brez opravljenega 
pregleda.

(4) Preglednik naprave iz 29. člena tega zakona pridobi 
znake o rednem pregledu od Uprave, potrdila o pravilnem de-
lovanju naprave pa zagotovi sam.

(5) Znak o rednem pregledu se namesti na napravo tako, 
da je dobro viden in čitljiv ter ne sme biti poškodovan, zakrit, 
dodatno prevlečen ali prekrit.

(6) Stroške v zvezi s pregledi naprav pregledniku naprave 
plača lastnik naprave.

(7) Lastnik naprave mora pregledniku naprav iz 29. člena 
tega zakona pisno sporočiti vsako spremembo glede lastništva 
naprave ali tehničnih podatkov o napravi, najpozneje v roku 
30 dni od nastanka spremembe oziroma od trenutka, ko je 
zanjo izvedel.

(8) Minister predpiše podrobnejše pogoje glede načina 
pregledov, vsebino, barvo in obliko potrdila o pravilnem delova-
nju naprave, vsebino, barvo in obliko znaka o rednem pregledu 
ter višino stroškov iz tega člena.

29. člen
(pregledniki naprav)

(1) Uprava za dobo petih let dodeli za izvedbo pregledov 
in izdajo potrdil o pravilnem delovanju naprav ter znakov o 
rednem pregledu naprav javno pooblastilo fizični ali pravni 
osebi (v nadaljnjem besedilu: preglednik naprav), ki izpolnjuje 
pogoje glede prostorov in tehnične opreme. Preglednik naprav 
mora imeti sam ali oseba, s katero ima sklenjeno pogodbo o 
zaposlitvi za nedoločen čas, univerzitetno izobrazbo ustrezne 
smeri in pet let delovne dobe.

(2) Preglednik naprav ne sme biti izdelovalec, zastopnik, 
uvoznik, prodajalec ali serviser naprav.

(3) Preglednike naprav, ki izpolnjujejo pogoje iz tega čle-
na, pooblasti Uprava z odločbo na podlagi javnega razpisa. 
Medsebojne pravice in obveznosti Uprava in preglednik napra-
ve uredita s pogodbo.

(4) Uprava vpiše preglednike naprav, pooblaščene v skla-
du s tem členom, na seznam, ki je dostopen na spletni strani 
Uprave. Na seznamu preglednikov naprav so navedeni številka 
in datum izdaje odločbe o pooblastitvi, firma in sedež ali osebno 
ime in naslov pri samostojnem podjetniku posamezniku.

(5) Nadzor, razen inšpekcijskega nadzora, nad pregle-
dnikom naprav, ki mu je dodeljeno javno pooblastilo, izvaja 
Uprava.

(6) Javno pooblastilo preneha sporazumno, ali če pre-
glednik naprav preneha izpolnjevati pogoje, določene s tem 
zakonom ali predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, če krši 
pogodbo, ali če ravna v nasprotju z navedenimi predpisi, kar 
ugotovi Uprava z odločbo v upravnem postopku.
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(7) Pooblaščeni pregledniki naprav morajo vpisati podatke 
o napravah, izdanih potrdilih o pravilnem delovanju naprave in 
izdanih znakih o rednih pregledih v evidenco iz 46. člena tega 
zakona. V to evidenco vpišejo tudi podatke o spremembi la-
stništva naprave ali o spremembi tehničnih podatkov o napravi. 
Te podatke morajo vpisati sproti oziroma najpozneje v osmih 
dneh od izdanega potrdila in znaka oziroma prejema sporočila 
o spremembi podatkov.

(8) Uprava o pooblastitvi preglednikov naprav iz tega 
člena obvesti Evropsko komisijo.

(9) Minister predpiše podrobnejše pogoje, ki jih morajo 
glede univerzitetne izobrazbe, prostorov in tehnične opreme 
izpolnjevati pregledniki naprav.

30. člen
(priznanje pregledov naprav)

(1) Pregledi naprav, opravljeni v drugih državah članicah 
Evropske unije, se v Republiki Sloveniji priznajo, če jih je opra-
vil organ, pristojen za opravljanje pregledov naprav v državi 
članici, in se pregledi opravljajo v krajšem ali enakem obdobju, 
kot je določeno v drugem odstavku 28. člena tega zakona.

(2) Za priznanje pregleda naprave iz prejšnjega odstavka 
vloži lastnik naprave vlogo na Upravo v pisni obliki.

(3) Vlogi iz prejšnjega odstavka mora lastnik naprave 
priložiti dokazilo o opravljenem pregledu naprave v drugi državi 
članici, iz katerega so razvidni podatki o organu, ki je opravil 
pregled ter datum zadnjega pregleda naprave.

(4) O vlogi za priznanje pregleda naprave odloči Uprava.
(5) Uprava brez opravljenega pregleda naprave, na pod-

lagi odločbe iz prejšnjega odstavka, izda potrdilo o pravilnem 
delovanju naprave in znak o rednem pregledu.

(6) Podatke o izdanem potrdilu in znaku iz prejšnjega 
odstavka Uprava vpiše v evidenco iz 46. člena tega zakona.

VII. POSEBNI UKREPI

31. člen
(tretiranje iz zraka)

Tretiranje iz zraka z zračnim plovilom ni dovoljeno.

32. člen
(varovanje vodnega okolja in pitne vode)

(1) Za varovanje vodnega okolja in zalog pitne vode 
minister določi vrsto naprav ter tehnične zahteve, ki jih mora 
izpolnjevati naprava, da se doseže nanašanje FFS z majhnim 
zanašanjem, spiranjem ali odtekanjem FFS ter vrste visokih 
nasadov, v katerih se bodo pri tretiranju s FFS uporabljale 
navedene naprave.

(2) Za varovanje vodnega okolja in zalog pitne vode 
minister, v soglasju z ministrom, pristojnim za vode, določi ob-
močje, višino, gostoto in mesto zasaditve ter izbor vegetacije 
ob površinskih vodah, ki preprečuje zanašanje, spiranje ali 
odtekanje FFS, če vodno telo ne dosega ciljev za površinske 
ali podzemne vode zaradi onesnaženja s FFS.

(3) Za zmanjševanje tveganja onesnaževanja vodnega 
okolja in pitne vode s FFS minister predpiše vrsto FFS in 
način njihove uporabe na ali ob cestah, železniških progah, 
zelo prepustnih površinah ali drugih infrastrukturah v bližini ali 
vzdolž površinskih voda, ali nad območji podzemnih voda, ali 
na neprepustnih površinah z velikim tveganjem odtekanja FFS 
v površinske vode ali kanalizacijo.

(4) Za zaščito voda in za čim večje zmanjšanje tveganje 
onesnaženja voda, ki ga povzročajo zanašanje, spiranje ali 
odtekanje FFS na območjih, ki se rabijo za oskrbo s pitno vodo, 
ter za zmanjševanje tveganja za vodne organizme, ki ga lahko 
povzroči zanašanje, spiranje ali odtekanje FFS v površinske 
in podzemne vode, minister, pristojen za vode, v soglasju z 
ministrom, določi zaščitne pasove, kjer je prepovedana ali 
omejena uporaba FFS.

33. člen
(zmanjševanje uporabe ali tveganj zaradi uporabe FFS  

na posebnih območjih)
(1) Za ohranjanje biotske raznovrstnosti na posebnih var-

stvenih območjih, določenih v skladu s predpisi, ki urejajo ohra-
njanje narave, minister, pristojen za ohranjanje narave, v soglas-
ju z ministrom, določi ukrepe za zmanjšanje uporabe ali tveganj 
zaradi uporabe FFS, glede na značilnosti varovanega območja.

(2) Za varovanje voda na varstvenih in ogroženih ob-
močjih po zakonu, ki ureja vode, ter na območjih s posebnimi 
zahtevami po predpisu, ki ureja podrobnejšo vsebino in način 
priprave načrta upravljanja voda, minister, v soglasju z mini-
strom, pristojnim za vode, glede na značilnosti teh območij 
prepove uporabo FFS ali določi ukrepe za zmanjšanje uporabe 
ali tveganj zaradi uporabe FFS.

34. člen
(zmanjševanje uporabe ali tveganj zaradi  

uporabe FFS na javnih površinah)
(1) Na javnih površinah se za zatiranje škodljivih organiz-

mov lahko uporablja le nekemične metode.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je na javnih 

površinah, razen na otroških in šolskih igriščih, dovoljena tudi 
uporaba FFS v skladu s pogoji, ki jih predpiše minister. Minister 
predpiše obvezno obveščanje javnosti o nameravanem izvaja-
nju tretiranja s FFS, o načinu zavarovanja tretirane površine, o 
primernem času tretiranja in o velikosti zaščitnega pasu od me-
sta tretiranja do objektov, v katerem uporaba FFS ni dovoljena.

35. člen
(integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi)
(1) Integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi 

pomeni skrbno upoštevanje vseh razpoložljivih metod varstva 
rastlin, kar ima za posledico povezovanje ustreznih ukrepov, 
ki preprečujejo razvoj populacij škodljivih organizmov. Pri in-
tegriranem varstvu rastlin pred škodljivimi organizmi mora biti 
uporaba FFS na ekonomsko in ekološko upravičeni ravni, s 
ciljem zmanjšanja tveganja za zdravje ljudi in okolje. Integrirano 
varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi poudarja rast zdravih 
rastlin s čim manjšimi vplivi na kmetijske ekosisteme in spod-
buja naravne mehanizme varstva pred škodljivimi organizmi.

(2) Ministrstvo zagotavlja na svoji spletni strani za uporab-
nike FFS, ki izvajajo integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi 
organizmi na podlagi meteoroloških, biotičnih in drugih podat-
kov, ki jih zagotavljajo izvajalci javne službe zdravstvenega 
varstva rastlin v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno var-
stvo rastlin, informacije o spremljanju pojava oziroma širjenja 
škodljivih organizmov, o optimalnih rokih za njihovo zatiranje 
in metodah zatiranja.

(3) Uporabniki FFS za poklicno rabo izvajajo integrirano 
varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi na način, da upošte-
vajo predpisane zahteve glede kolobarjenja, gnojenja, namaka-
nja, gojenja, oskrbe posevkov in nasadov, uporabe ustreznega 
semenskega in sadilnega materiala ter glede izvajanja in spre-
mljanja ukrepov varstva rastlin.

(4) Za dodatno izvajanje integriranega varstva rastlin pred 
škodljivimi organizmi pripravi ministrstvo, na predlog združenj 
proizvajalcev ali Kmetijsko gozdarske zbornice, smernice, ka-
terih uporaba je priporočljiva. Smernice so dostopne na spletni 
strani ministrstva.

(5) Minister v skladu s predpisi Evropske unije predpiše 
podrobnejše zahteve glede izvajanja integriranega varstva ra-
stlin pred škodljivimi organizmi iz tretjega odstavka tega člena.

36. člen
(kazalci tveganja)

(1) Za namene ocenjevanja napredka zmanjševanja tve-
ganj zaradi uporabe FFS na zdravje ljudi in okolje, minister 
določi kazalce tveganja v skladu s predpisi Evropske unije.
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(2) Informacije o rezultatih napredka zmanjševanja tve-
ganj zaradi uporabe FFS na zdravje ljudi in okolje, ministrstvo 
objavlja na svojih spletnih straneh ter jih posreduje Evropski 
komisiji in drugim državam članicam.

VIII. OBVEŠČANJE JAVNOSTI

37. člen
(obveščanje javnosti)

(1) Uprava na svoji spletni strani redno objavlja informa-
cije o FFS, zlasti o njihovih lastnostih ter tveganjih, ki jih lahko 
povzroči uporaba FFS na zdravje ljudi in okolje.

(2) Uprava vsako leto sprejme program obveščanja in 
ozaveščanja javnosti v zvezi s FFS, ki obsega ukrepe za spod-
bujanje in izboljšanje obveščanja in ozaveščenosti javnosti o 
vplivih uporabe FFS na zdravje ljudi in okolje.

(3) Sredstva za izvajanje programa iz prejšnjega odstavka 
se zagotovijo v proračunu Uprave.

IX. STROKOVNE NALOGE, RAZISKOVALNO DELO  
IN LABORATORIJI

38. člen
(program strokovnih nalog)

(1) Uprava lahko sprejme program strokovnih nalog na 
področju prometa in uporabe FFS (v nadaljnjem besedilu: 
program FFS), ki obsega:

– spremljanje in ocenjevanje stanja na področju FFS z 
iskanjem, zbiranjem, primerjanjem in analiziranjem znanstvenih 
in strokovnih podatkov ter podatkov uradnega nadzora,

– izdelavo strokovnih podlag in mnenj pri sprejemanju 
ukrepov v zvezi s FFS,

– strokovno podporo v postopkih sodelovanja Uprave v 
organih Evropske unije in mednarodnih organizacijah s po-
dročja FFS.

(2) Uprava dodeli za določeno strokovno nalogo na podro-
čju FFS javno pooblastilo fizični ali pravni osebi, ki ima sama 
ali oseba, s katero ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za ne-
določen čas, univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri, strokovna 
priporočila in delovne izkušnje. Uprava pooblasti izvajalca za 
določeno strokovno nalogo za obdobje trajanja naloge. V jav-
nem razpisu se določijo podrobnejša merila za izbor izvajalcev 
posamezne naloge iz programa FFS. Po opravljenem javnem 
razpisu izda Uprava odločbo o izbiri izvajalcev naloge iz progra-
ma FFS. Medsebojne pravice in obveznosti Uprava in izvajalec 
naloge iz programa FFS uredita s pogodbo.

(3) Pooblastilo izvajalcu strokovne naloge preneha spora-
zumno, ali če izvajalec usposabljanja preneha izpolnjevati po-
goje, določene s tem zakonom ali predpisi izdanimi na njegovi 
podlagi, če krši pogodbo, ali če ravna v nasprotju z navedenimi 
predpisi, kar ugotovi Uprava z odločbo v upravnem postopku.

(4) Nadzor, razen inšpekcijskega nadzora, nad izvajal-
cem, ki mu je dano javno pooblastilo, izvaja Uprava.

(5) Sredstva za izvajanje programa FFS se zagotovijo v 
proračunu Uprave.

39. člen
(strokovne komisije)

(1) Minister lahko za posamezne strokovne naloge v 
zvezi z izvajanjem tega zakona imenuje strokovne komisije, 
ki jih sestavljajo predstavniki strokovnih služb ministrstev, raz-
iskovalnih, izobraževalnih ustanov, javnih služb in interesnih 
združenj ter zbornic s področja kmetijstva. Člane strokovnih 
komisij imenuje minister s sklepom.

(2) Naloge strokovnih komisij so zlasti dajanje mnenj, 
predlogov in stališč k določenim vprašanjem in svetovanje v 
zvezi s postopki in ukrepi na področju prometa in uporabe FFS.

(3) Sredstva za sejnine in potne stroške za člane stro-
kovnih komisij se zagotovijo v proračunu ministrstva v skladu 
s predpisi.

(4) Podrobnejše naloge in pogoje glede sestave in načina 
dela strokovnih komisij ter izplačila sejnin in potnih stroškov 
članom strokovnih komisij predpiše minister.

40. člen
(raziskovalno delo)

Ministrstvo v skladu z nacionalnim akcijskim programom 
samostojno ali v sodelovanju z drugimi ministrstvi financira ali 
sofinancira raziskovalne in razvojne projekte za ugotavljanje 
vplivov uporabe FFS na zdravje ljudi, okolje in nepremično 
kulturno dediščino.

41. člen
(laboratoriji)

(1) Laboratorijske analize za izvajanje inšpekcijskega 
nadzora prometa in uporabe FFS lahko opravljajo le labora-
toriji, ki so pridobili akreditacijsko listino, ki jo izda Slovenska 
akreditacija ali akreditacijska služba druge države članice, ki 
ima z Evropsko akreditacijo sklenjen sporazum o medseboj-
nem priznavanju akreditacij, in sodelujejo v mednarodnih la-
boratorijskih shemah.

(2) Uprava dodeli javno pooblastilo za določene vrste 
analiz s področja FFS laboratoriju, ki je fizična ali pravna oseba 
in izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka. Uprava pooblasti 
laboratorij za dobo petih let. Uprava izbere laboratorij na pod-
lagi javnega razpisa, v katerem se določijo podrobnejša merila 
za izbor izvajalcev za določene vrste analiz s področja FFS. 
Po opravljenem javnem razpisu izda Uprava odločbo o izbiri 
laboratorija za izvedbo določene vrste analiz s področja FFS. 
Medsebojne pravice in obveznosti Uprava in laboratorij uredita 
s pogodbo.

(3) Javno pooblastilo preneha sporazumno, ali če poobla-
ščeni laboratorij preneha izpolnjevati pogoje, določene s tem 
členom, ali če krši pogodbo, kar ugotovi Uprava z odločbo v 
upravnem postopku.

(4) Nadzor, razen inšpekcijskega nadzora, nad izvajal-
cem, ki mu je dano javno pooblastilo, izvaja Uprava.

X. ZBIRKE PODATKOV, PRIDOBIVANJE  
IN UPORABA PODATKOV

42. člen
(register FFS)

(1) Register FFS se vodi za namen analiziranja, spremlja-
nja stanja FFS, za izvajanje nadzora in za obveščanje javnosti 
v skladu s tem zakonom.

(2) Register FFS v elektronski obliki vodi in upravlja Upra-
va.

(3) V skladu s 57. členom Uredbe 1107/2009/ES se v 
registru FFS vodijo podatki iz odločb o registracijah iz 5. člena 
tega zakona.

(4) Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka register FFS 
vsebuje tudi podatke o izdanih dovoljenjih iz 5. člena tega 
zakona:

– osebno ime ali firmo ter naslov ali sedež imetnika do-
voljenja FFS,

– trgovsko ime ali naziv FFS,
– vrsto FFS,
– ime in količino aktivnih snovi v FFS,
– uporabo, za katero je FFS registrirano,
– številko in vrsto dovoljenja ter
– datum izdaje in veljavnosti dovoljenja.
(5) Podatki v registru FFS se hranijo še 10 let po preteku 

registracije FFS oziroma izdaje dovoljenja.
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43. člen
(register distributerjev)

(1) Register distributerjev se vodi za namen analiziranja in 
spremljanja distributerjev in prometa FFS, zbiranja statističnih 
podatkov o prometu FFS in za izvajanje nadzora v skladu s 
tem zakonom.

(2) Register distributerjev v elektronski obliki vodi in upra-
vlja Uprava.

(3) Register distributerjev vsebuje naslednje podatke o 
distributerjih:

– osebno ime ali firmo,
– naslov ali sedež ter lokacijo opravljanja prometa s FFS,
– davčno številko,
– vrsto prometa (promet s FFS na debelo ali na drobno),
– vrsto dejavnosti,
– osebno ime in davčno številko prodajalca FFS,
– osebno ime in davčno številko svetovalca za FFS,
– datum izdaje in prenehanja dovoljenja za opravljanje 

prometa s FFS.
(4) Podatki v registru distributerjev se hranijo še dve leti 

po prenehanju dovoljenja za opravljanje prometa s FFS.
(5) Podatki o osebnem imenu ali firmi, naslovu pri sa-

mostojnem podjetniku posamezniku ali sedežu, vrsti prometa 
in dejavnosti in datumu izdaje in prenehanja dovoljenja za 
opravljanje prometa s FFS, ki se vodijo v registru distributerjev, 
so javni.

44. člen
(evidenca o prometu s FFS)

(1) Evidenca o prometu s FFS se vodi za namen zbiranja 
statističnih podatkov o prometu s FFS ter za namen analiziranja 
in spremljanja stanja prometa s FFS.

(2) Evidenco o prometu s FFS v elektronski obliki vodi in 
upravlja Uprava.

(3) Evidenca o prometu s FFS vsebuje naslednje podatke 
o prometu s FFS:

– osebno ime ali firmo ter naslov ali sedež distributerja,
– davčno številko distributerja,
– vrsto prometa (promet s FFS na debelo ali na drobno),
– trgovsko ime FFS,
– količino FFS v prometu.
(4) Podatki v evidenci o prometu s FFS se hranijo še 10 let 

po preteku registracije FFS.

45. člen
(evidenca o usposabljanju)

(1) Evidenca o usposabljanju se vodi za namen analizira-
nja in spremljanja stanja na področju usposabljanja o FFS in za 
namen izvajanja nadzora v skladu s tem zakonom.

(2) Evidenco o usposabljanju elektronsko vodi in upravlja 
Uprava. Podatke v evidenco o usposabljanju vpišejo izvajalci 
usposabljanja iz 23. člena tega zakona.

(3) Evidenca o usposabljanju vsebuje naslednje podatke:
– osebno ime in naslov udeleženca usposabljanja,
– vrsto usposabljanja (osnovno in nadaljnje usposablja-

nje),
– vrsto programa v skladu s šestim odstavkom 25. člena 

tega zakona,
– datum in rezultat preverjanja znanja,
– datum izdaje in številko izkaznice, datum nadaljnjega 

usposabljanja,
– osebno ime vpisnika podatkov,
– osebno ime in naslov ali firmo in sedež izvajalca uspo-

sabljanja.
(4) Podatki v evidenci o usposabljanju se hranijo še dve 

leti po izteku veljavnosti izkaznice.
(5) Izvajalci usposabljanja morajo zagotoviti tehnično 

opremo za dostop do evidence o usposabljanju in sproti vpiso-
vati vse spremembe podatkov v navedeno evidenco.

46. člen
(evidence pregledanih naprav)

(1) Evidenca pregledanih naprav se vodi za namen spre-
mljanja stanja pregledanih naprav, podeljenih znakov o re-
dnem pregledu in za namen izvajanja nadzora v skladu s tem 
zakonom.

(2) Evidenco pregledanih naprav vodi in upravlja Uprava. 
Podatke v to evidenco vpišejo pregledniki naprav iz 29. člena 
tega zakona.

(3) Evidenca pregledanih naprav se vodi v elektronski 
obliki.

(4) Evidenca pregledanih naprav vsebuje naslednje po-
datke:

– o vrsti in tipu naprave, letu izdelave ter tehnične podatke 
o napravi,

– o izdelovalcu naprave in serijski številki izdelovalca 
naprave,

– osebno ime ali firmo lastnika naprave, naslov ali sedež, 
davčno številko,

– datum in izid pregleda, podatke o meritvah pregleda, za-
poredno številko in datum izdaje potrdila o pravilnem delovanju 
naprave in znaka o rednem pregledu, datum vpisa v evidenco, 
osebno ime vpisnika podatkov ter osebno ime in naslov ali 
firmo in sedež preglednika naprave.

(5) Pregledniki naprav morajo zagotoviti tehnično opremo 
za dostop do evidence pregledanih naprav in sproti vpisovati 
vse spremembe podatkov v navedeno evidenco.

(6) Podatki v evidenci pregledanih naprav se hranijo vso 
življenjsko dobo pregledane naprave.

(7) Podatki iz evidence pregledanih naprav so javni, razen 
osebnega imena ali firme lastnika naprave, naslova ali sedeža 
in davčne številke ter osebnega imena in naslova preglednika 
naprave.

47. člen
(pridobivanje in uporaba podatkov)

(1) Zaradi analiziranja in spremljanja stanja, izvajanja 
nadzora ter sprejemanja ukrepov v zvezi s prometom in upo-
rabo FFS, Uprava pri vzpostavitvi in vodenju podatkov v evi-
dencah in registrih iz tega zakona pridobiva in obdeluje osebne 
in druge podatke:

– o fizičnih in pravnih osebah iz evidence subjektov, vo-
dene v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo,

– o kmetijskih gospodarstvih in zemljiščih, vpisanih v 
register kmetijskih gospodarstev, iz registra kmetijskih gospo-
darstev, vodenega v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo,

– o poslovnih subjektih iz Poslovnega registra Slovenije,
– o lastninskih in zakupnih pravicah na posameznih par-

celah iz zemljiške knjige,
– o katastrskih občinah, parcelnih številkah, površinah, 

rabi zemljišča iz zemljiškega katastra,
– o posebnih varstvenih, zavarovanih in ekološko po-

membnih območjih iz evidenc, vodenih v skladu s predpisi, ki 
urejajo okolje in varstvo kulturne dediščine,

– o pesticidih v vodah iz zbirk podatkov monitoringa kako-
vosti voda, vodenih v skladu s predpisi, ki urejajo vode,

– o kakovosti pitne vode iz zbirke podatkov o sistemih za 
oskrbo s pitno vodo in o skladnosti pitne vode, vodenih v skladu 
s predpisi, ki urejajo vode,

– o pravnih in fizičnih osebah s seznama pravnih in fizič-
nih oseb, ki imajo dovoljenje za opravljanje dejavnosti prometa 
z nevarnimi kemikalijami, vodenega v skladu s predpisi, ki 
urejajo kemikalije,

– o preskuševalnih laboratorijih s seznama preskuše-
valnih laboratorijev, ki izvajajo študije v skladu z načeli dobre 
laboratorijske prakse, vodenega v skladu s predpisi, ki urejajo 
kemikalije,

– o biocidnih pripravkih iz registra biocidnih pripravkov, 
vodenega v skladu s predpisi, ki urejajo biocide,
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– iz drugih zbirk osebnih podatkov in zbirk podatkov, ki jih 
vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti, nosilci javnih 
pooblastil ali pravne osebe javnega prava, če to ni prepoveda-
no z drugim zakonom.

(2) Upravljalci podatkov iz prejšnjega odstavka omogočijo 
ministrstvu in Upravi neposreden brezplačen dostop do podat-
kov ali jih brezplačno dajo na voljo.

(3) Uprava povezuje zbirke podatkov po tem zakonu z 
vsemi drugimi zbirkami podatkov, ki se vodijo pri ministrstvu.

(4) Uprava posreduje podatke iz svojih zbirk podatkov 
po tem zakonu drugim državnim organom in organom lokalnih 
skupnosti, če jih ti potrebujejo za izvajanje zakonsko določenih 
nalog, javnemu zavodu, ki je pooblaščen za zbiranje podatkov 
o akutnih zastrupitvah in drugih učinkih kemikalij ter drugim 
pooblaščenim organizacijam in izvajalcem javnih služb, če jih ti 
potrebujejo za izvajanje z zakonom določenih nalog, za katere 
so pooblaščeni ali imenovani.

(5) Zbirke podatkov, ki jih po tem zakonu vzpostavi in vodi 
Uprava, se financirajo iz proračuna Uprave.

XI. INŠPEKCIJSKI NADZOR

48. člen
(inšpekcijski nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega zakona in predpisov, iz-
danih na njegovi podlagi opravljajo fitosanitarni inšpektorji 
oziroma inšpektorice (v nadaljnjem besedilu: fitosanitarni 
inšpektor).

49. člen
(pooblastila fitosanitarnega inšpektorja)

Poleg pooblastil po predpisih, ki urejajo inšpekcijski nad-
zor, ima fitosanitarni inšpektor na podlagi tega zakona in pred-
pisov, izdanih na njegovi podlagi, pravico:

– preverjati izpolnjevanje pogojev, predpisanih s tem za-
konom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, pri ocenjevalcih,

– preverjati izpolnjevanje pogojev, predpisanih s tem za-
konom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, pri izvajalcih 
strokovnih nalog,

– preverjati izpolnjevanje pogojev, predpisanih s tem za-
konom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, pri laboratorijih,

– preverjati izpolnjevanje pogojev, predpisanih s tem za-
konom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, pri izvajalcih 
testov učinkovitosti,

– preverjati izpolnjevanje pogojev glede kadrov, prostorov, 
opreme, načina skladiščenja in shranjevanja FFS in vodenja 
podatkov o prometu s FFS pri distributerjih,

– preverjati, ali so distributerji, ki opravljajo promet s FFS 
na drobno v drugih prodajalnah z izključno neživilskim blagom, 
vpisani v register distributerjev,

– preverjati izpolnjevanje pogojev, predpisanih s tem za-
konom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, pri izvajalcih 
usposabljanja,

– preverjati izpolnjevanje pogojev, predpisanih s tem za-
konom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, pri preglednikih 
naprav,

– preverjati, če pravne in fizične osebe izpolnjujejo s tem 
zakonom in predpisi izdanimi na njegovi podlagi, predpisane 
pogoje oziroma ravnajo v skladu z navedenimi predpisi ter 
odrediti odpravo nepravilnosti,

– jemati vzorce rastlin, rastlinskih proizvodov, tal, škropil-
ne mešanice, FFS in druge potrebne vzorce,

– na vstopnih točkah preverjati izpolnjevanje pogojev za 
vnos FFS na carinsko območje Evropske unije

– opraviti druga dejanja, ki so v skladu z namenom in-
špekcijskega nadzora nad izvajanjem tega zakona in predpi-
sov, izdanih na njegovi podlagi.

50. člen
(ukrepi fitosanitarnega inšpektorja)

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora lahko fitosanitarni 
inšpektor poleg ukrepov po predpisih, ki urejajo inšpekcijski 
nadzor, odredi še naslednje ukrepe:

– predlaga Upravi, da ocenjevalcu v primeru prenehanja 
izpolnjevanja predpisanih pogojev, izda odločbo o prenehanju 
javnega pooblastila,

– predlaga Upravi, da izvajalcu strokovnih nalog v primeru 
prenehanja izpolnjevanja predpisanih pogojev, izda odločbo o 
prenehanju javnega pooblastila,

– predlaga Upravi, da laboratoriju v primeru prenehanja 
izpolnjevanja predpisanih pogojev, izda odločbo o prenehanju 
javnega pooblastila,

– predlaga Upravi, da izvajalcu testov učinkovitosti v 
primeru prenehanja izpolnjevanja predpisanih pogojev, izda 
odločbo o prenehanju imenovanja,

– do odprave pomanjkljivosti prepove opravljanje dejav-
nosti prometa s FFS na debelo oziroma na drobno, če distri-
buter nima dovoljenja Uprave za opravljanje prometa s FFS, 
oziroma ni vpisan v register distributerjev oziroma ne izpolnjuje 
predpisanih pogojev glede kadrov, prostorov in opreme ter o 
tem obvesti Upravo,

– predlaga Upravi, da distributerju v primeru prenehanja 
izpolnjevanja predpisanih pogojev oziroma ravnanja v naspro-
tju s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, izda 
odločbo o prenehanju dovoljenja za opravljanje prometa s FFS,

– odredi ustrezne ukrepe, če ugotovi, da distributer ne 
vodi in hrani podatkov o prometu s FFS in jih ne posreduje 
Upravi v skladu s tem zakonom,

– prepove prodajo FFS, ki so dovoljena za poklicno rabo, 
če se ne prodajajo v specializiranih prodajalnah,

– prepove prodajo FFS v drugih prodajalnah z neživil-
skim blagom, ki ne izpolnjujejo pogojev iz četrtega odstavka 
14. člena tega zakona,

– začasno prepove vnos FFS na carinsko območje Evrop-
ske unije, če je treba odpraviti pomanjkljivosti na pošiljki FFS 
ali na dokumentaciji, ki jo spremlja,

– prepove vnos FFS na carinsko območje Evropske unije, 
če niso izpolnjeni predpisani pogoji,

– odredi druge ukrepe glede FFS in prometa FFS v skladu 
s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanih predpisov,

– prepove uporabo FFS za poklicno rabo osebam, ki 
nimajo izkaznice iz drugega odstavka 22. člena tega zakona,

– prepove uporabo FFS tistemu uporabniku, ki FFS ne-
pravilno uporablja,

– odredi ustrezne ukrepe, če ugotovi, da uporabnik FFS 
za poklicno rabo ne vodi in hrani podatkov o uporabi FFS ali 
jih ne posreduje Upravi na njegovo zahtevo v skladu s tem 
zakonom,

– prepove opravljanje dejavnosti usposabljanja, če izva-
jalec usposabljanja nima odločbe Uprave oziroma ne izpolnjuje 
predpisanih pogojev glede registracije dejavnosti izobraževa-
nja, predavateljev, prostorov in tehnične opremljenosti ter o 
tem obvesti Upravo,

– predlaga Upravi, da v primeru prenehanja izpolnjevanja 
predpisanih pogojev izda odločbo o prenehanju javnega poo-
blastila izvajalcu usposabljanja,

– prepove uporabo naprave, če naprava ne izpolnjuje 
pogojev, določenih s tem zakonom,

– prepove opravljanje dejavnosti pregledov naprav, če 
preglednik naprav nima odločbe Uprave oziroma ne izpolnjuje 
predpisanih pogojev glede izobrazbe in delovne dobe, prosto-
rov in tehnične opreme ter o tem obvesti Upravo,

– predlaga Upravi, da v primeru prenehanja izpolnjevanja 
predpisanih pogojev izda odločbo o prenehanju javnega poo-
blastila pregledniku naprave,

– prepove uporabo FFS na območjih, kjer se varuje vodno 
okolje in na območjih pridobivanja pitne vode, če niso izpolnjeni 
pogoji, predpisani s tem zakonom,
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– prepove uporabo FFS na posebnih območjih, če niso 
izpolnjeni pogoji, predpisani s tem zakonom,

– prepove uporabo FFS na javnih površinah, če niso 
izpolnjeni pogoji, predpisani s tem zakonom,

– opravi druga dejanja in odredi druge ukrepe, potrebne 
za izvajanje tega zakona in na njegovi podlagi izdanih pred-
pisov.

51. člen
(stroški inšpekcijskega postopka)

(1) Stroške analiz vzorcev rastlin, rastlinskih proizvodov, 
tal, škropilnih mešanic, FFS in drugih potrebnih vzorcev pri 
inšpekcijskem nadzoru uporabe FFS v skladu s tem zakonom 
je dolžan plačati lastnik, zakupnik ali drug uporabnik zemljišča 
oziroma uporabnik FFS za poklicno rabo ali nepoklicni upo-
rabnik FFS, če se ugotovi prepovedana ali nepravilna uporaba 
FFS.

(2) Stroške analiz FFS pri inšpekcijskem nadzoru prome-
ta s FFS v skladu s tem zakonom plača oseba, ki je pridobila 
odločbo o registraciji ali dovoljenje iz 5. člena tega zakona, 
če se ugotovi, da FFS ni skladen z odločbo o registraciji ali 
dovoljenjem.

XII. KAZENSKE DOLOČBE

52. člen
(hujši prekrški)

(1) Z globo od 15.000 do 32.000 eurov se za prekršek 
kaznuje pravna oseba, če:

– da v promet ali uporabi FFS ali seme, tretirano s FFS, 
v nasprotju s prepovedjo oziroma omejitvijo prometa oziroma 
uporabe iz drugega odstavka 4. člena tega zakona,

– nima dovoljenja za opravljanje prometa s FFS na debelo 
ali na drobno iz 12. člena tega zakona,

– uporabi FFS v nasprotju z drugim odstavkom 17. člena 
tega zakona tako, da s tem povzroči uničenje rastlin ali nepo-
sredno nevarnost za življenje ali zdravje živali,

– prodaja FFS za poklicno rabo osebam, ki nimajo izka-
znice iz drugega odstavka 22. člena tega zakona,

– izvaja tretiranje iz zraka v nasprotju z 31. členom tega 
zakona,

– uporabi FFS v nasprotju z 32. členom tega zakona,
– uporabi FFS v nasprotju s 33. členom tega zakona.
(2) Z globo od 5.000 do 15.000 eurov se za prekršek iz 

prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik 
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 2.500 do 5.000 eurov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika po-
sameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost.

(4) Z globo od 2.000 do 3.000 eurov se kaznuje tudi posa-
meznik za prekršek iz prvega odstavka tega člena.

53. člen
(drugi prekrški)

(1) Z globo od 1.500 do 5.000 evrov se za prekršek ka-
znuje pravna oseba, če:

– izvaja ocenjevanje aktivnih snovi ali FFS brez odločbe 
Uprave o pooblastitvi za ocenjevalca, ali če ne izpolnjuje več 
pogojev za ocenjevalca iz 6. člena tega zakona,

– izvaja teste učinkovitosti brez odločbe Uprave o ime-
novanju za izvajalca testov učinkovitosti, ali če ne izpolnjuje 
več pogojev za izvajalca testov učinkovitosti iz 7. člena tega 
zakona,

– ne sporoča sprememb podatkov v skladu s šestim od-
stavkom 7. člena tega zakona,

– ne izpolnjuje pogojev za opravljanje prometa s FFS na 
debelo ali na drobno iz 10. člena tega zakona,

– ne sporoča sprememb podatkov v skladu s četrtim od-
stavkom 12. člena tega zakona,

– ni vpisana v register distributerjev v skladu s 13. členom 
tega zakona,

– ne zagotavlja informacij v skladu s petim odstavkom 
13. člena tega zakona,

– prodaja FFS v nasprotju s četrtim odstavkom 14. člena 
tega zakona,

– ne vodi, hrani ali posreduje podatkov o prometu s FFS 
v skladu s 16. členom tega zakona,

– uporabi FFS v nasprotju z drugim odstavkom 17. člena 
tega zakona,

– ne obvesti Uprave ali fitosanitarnega inšpektorja o ne-
zaželenih vplivih FFS v skladu s četrtim odstavkom 17. člena 
tega zakona,

– ne vodi, hrani ali posreduje podatkov o uporabi FFS v 
skladu z 19. členom tega zakona,

– opravlja promet na drobno ali uporablja FFS, ki so razvr-
ščeni kot zelo strupeni, v nasprotju z 20. členom tega zakona,

– vnese FFS na carinsko območje Evropske unije v na-
sprotju z 21. členom tega zakona,

– uporabi FFS za poklicno rabo oseba, ki nima izkaznice 
iz drugega odstavka 22. člena tega zakona,

– nima odločbe Uprave za izvajalca usposabljanja ali ne 
izpolnjuje več pogojev za izvajalca usposabljanja v skladu s 
23. členom tega zakona,

– izvaja usposabljanje v nasprotju s 25. členom tega 
zakona,

– uporabi napravo v nasprotju s 27. oziroma 28. členom 
tega zakona,

– izvaja preglede naprav brez odločbe Uprave ali ne 
izpolnjuje več pogojev za preglednika naprav iz 29. člena tega 
zakona,

– uporabi FFS v nasprotju s 34. členom tega zakona,
– ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 35. člena tega 

zakona,
– izvaja strokovno nalogo brez odločbe Uprave o poobla-

stitvi za izvajalca določene strokovne naloge ali ne izpolnjuje 
več pogojev za izvajalca strokovne naloge iz 38. člena tega 
zakona,

– izvaja laboratorijske analize s področja FFS brez od-
ločbe Uprave o pooblastitvi za izvajalca laboratorijskih analiz s 
področja FFS ali ne izpolnjuje več pogojev za izvajalca labora-
torijskih analiz s področja FFS iz 41. člena tega zakona.

(2) Z globo od 1.000 do 2.500 eurov se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik 
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 400 do 1.000 eurov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika po-
sameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost.

(4) Z globo od 300 do 500 eurov se kaznuje tudi posame-
znik za prekršek iz prvega odstavka tega člena ter če:

– se ne usposablja v skladu s prvim odstavkom 22. člena 
tega zakona,

– ravna z izkaznico v nasprotju s tretjim odstavkom 
26. člena tega zakona,

– izkaznico uporabi v nasprotju s četrtim odstavkom 
26. člena tega zakona.

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

54. člen
(nacionalni akcijski program)

Vlada sprejme nacionalni akcijski program iz 9. člena 
tega zakona najpozneje tri mesece po uveljavitvi tega zakona.
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55. člen
(odgovorne osebe in prodajalci FFS)

(1) Osebe, ki so ob uveljavitvi tega zakona odgovorne 
osebe za promet s FFS v skladu z drugim odstavkom 5. člena 
Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 35/07 
– uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: Zakon o 
fitofarmacevtskih sredstvih), se štejejo za svetovalce za FFS iz 
tretjega odstavka 10. člena tega zakona.

(2) Osebe, ki so ob uveljavitvi tega zakona prodajalci 
FFS v skladu s Pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati 
pravne in fizične osebe za promet s fitofarmacevtskimi sredstvi 
(Uradni list RS, št. 68/02 in 73/05), se štejejo za prodajalce FFS 
iz tretjega odstavka 10. člena tega zakona.

56. člen
(potrdila o pridobitvi znanja iz fitomedicine)

(1) Potrdilo o pridobitvi znanja iz fitomedicine, ki je bilo 
odgovornim osebam ali prodajalcem FFS izdano pred uvelja-
vitvijo tega zakona, se šteje za izkaznico za svetovalca za FFS 
ali izkaznico za prodajalca FFS iz drugega odstavka 22. člena 
tega zakona.

(2) Potrdilo o pridobitvi znanja iz fitomedicine, ki je bilo 
izvajalcem varstva rastlin, izdano pred uveljavitvijo tega zako-
na, se šteje za izkaznico za izvajalca ukrepov varstva rastlin iz 
drugega odstavka 22. člena tega zakona.

(3) Potrdilo o pridobitvi znanja iz fitomedicine, ki je bilo 
predavateljem iz 57. člena tega zakona izdano pred uveljavi-
tvijo tega zakona, se šteje za izkaznico za izvajalca ukrepov 
varstva rastlin iz drugega odstavka 22. člena tega zakona.

57. člen
(izvajalci usposabljanja)

(1) Do pooblastitve izvajalcev usposabljanja iz 23. člena 
tega zakona opravljajo naloge usposabljanja za ravnanje s 
FFS v skladu s tem zakonom dosedanji izvajalci usposabljanja, 
imenovani na podlagi Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih.

(2) Uprava pooblasti izvajalce usposabljanja iz 23. člena 
tega zakona najpozneje do 31. decembra 2013.

(3) Z dnem pooblastitve izvajalcev usposabljanja iz 
23. člena tega zakona prenehajo veljati odločbe iz prvega 
odstavka tega člena.

(4) Z dnem pooblastitve izvajalcev usposabljanja iz 
23. člena tega zakona prenehajo veljati odločbe o imenovanju 
predavateljev za usposabljanje odgovornih oseb in predavate-
ljev iz varstva rastlin oziroma fitomedicine.

58. člen
(certifikacijski organi)

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati poo-
blastila za certificiranje naprav, izdana na podlagi Zakona o 
zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 82/94).

59. člen
(pregledniki naprav)

(1) Do pooblastitve preglednikov naprav iz 29. člena tega 
zakona opravljajo naloge pregledovanja naprav dosedanji iz-
vajalci, imenovani z odločbami na podlagi Zakona o zdra-
vstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 82/94) in Zakona o 
fitofarmacevtskih sredstvih.

(2) Uprava pooblasti preglednike naprav iz 29. člena tega 
zakona najpozneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona.

(3) Z dnem pooblasti preglednikov naprav iz 29. člena 
tega zakona prenehajo veljati odločbe iz prvega odstavka tega 
člena.

60. člen
(register pravnih in fizičnih oseb za promet s FFS)

Pravne in fizične osebe, ki so bile do uveljavitve tega 
zakona vpisane v register pravnih in fizičnih oseb za promet s 

FFS na podlagi 5. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih, 
se štejejo za vpisane v register distributerjev iz 43. člena tega 
zakona.

61. člen
(vpis v register distributerjev)

Cvetličarne in trgovine z neživilskim blagom, ki prodajajo 
FFS do uveljavitve tega zakona, se štejejo za druge prodajal-
ne z izključno neživilskim blagom iz 13. člena tega zakona in 
morajo vlogo za vpis v register distributerjev iz 43. člena tega 
zakona posredovati na Upravo najpozneje v šestih mesecih od 
uveljavitve tega zakona.

62. člen
(evidenca naprav)

(1) Naprave, ki so bile do uveljavitve tega zakona vpisa-
ne v evidenco naprav iz 48. člena Zakona o fitofarmacevtskih 
sredstvih, se štejejo za vpisane v evidenco pregledanih naprav 
iz 46. člena tega zakona.

(2) Šteje se, da naprave izpolnjujejo tehnične zahteve 
iz tretjega odstavka 27. člena tega zakona, če so pridobile 
certifikat o skladnosti v skladu z Zakonom o fitofarmacevtskih 
sredstvih oziroma so vpisane v evidenco naprav iz 48. člena 
Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih.

63. člen
(izvajalci javnih služb)

(1) Naloge ocenjevanja aktivnih snovi in FFS do izbire 
ocenjevalcev iz 6. člena tega zakona še naprej opravljajo do-
sedanji izvajalci na podlagi naslednjih odločb:

– Odločbe o pooblastitvi Kmetijskega inštituta Slovenije 
za izvajanje določenih nalog javne službe na področju fitofar-
macevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 23/01),

– Odločbe o pooblastitvi Inštituta za hmeljarstvo in pivo-
varstvo Žalec za izvajanje določenih nalog javne službe na 
področju fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 23/01),

– Odločbe o pooblastitvi Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenije – Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica za 
izvajanje določenih nalog javne službe na področju fitofarma-
cevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 23/01) in

– Odločbe o pooblastitvi Inštituta za varovanje zdravja Re-
publike Slovenije za izvajanje določenih nalog javne službe na 
področju fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 101/03).

(2) Uprava pooblasti izvajalce ocenjevanja aktivnih snovi in 
FFS iz 6. člena tega zakona najpozneje do 31. decembra 2014.

(3) Z dnem pooblastitve izvajalcev ocenjevanja aktivnih 
snovi in FFS iz 6. člena tega zakona prenehajo veljati odločbe 
iz prvega odstavka tega člena.

64. člen
(izvajalci testov in analiz za ugotavljanje učinkovitosti FFS)

Organizacije, ki so do uveljavitve tega zakona pridobile 
potrdilo Uprave o izpolnjevanju pogojev glede dobre poskusne 
prakse na podlagi Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih za 
opravljanje testov in analiz za ugotavljanje učinkovitosti FFS, 
se štejejo za izvajalce testov učinkovitosti iz 7. člena tega za-
kona in lahko opravljajo teste učinkovitosti do izteka veljavnosti 
obdobja, navedenega na potrdilu.

65. člen
(dokončanje postopkov, začetih pred uveljavitvijo  

tega zakona)
Upravni in inšpekcijski postopki, ki so se začeli pred uve-

ljavitvijo tega zakona, se dokončajo po dosedanjih predpisih.

66. člen
(rok za izdajo podzakonskih predpisov)

Podzakonski predpisi na podlagi tega zakona se izdajo v 
enem letu po uveljavitvi tega zakona.
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67. člen
(prenehanje veljavnosti in podaljšanje uporabe predpisov)

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati na-
slednji podzakonski predpisi:

– Pravilnik o dolžnostih uporabnikov fitofarmacevtskih 
sredstev (Uradni list RS, št. 62/03, 5/07 in 30/09),

– Pravilnik o določitvi mejnih prehodov za promet s fitofar-
macevtskimi sredstvi in postopkih nadzora pri njihovem vnosu 
(Uradni list RS, št. 89/04),

– Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pravne in 
fizične osebe za promet s fitofarmacevtskimi sredstvi (Uradni 
list RS, št. 68/02 in 73/05),

– Pravilnik o vpisu in izbrisu iz registra pravnih in fizičnih 
oseb za trgovanje s fitofarmacevtskimi sredstvi (Uradni list RS, 
št. 58/01, 64/05 in 66/07),

– Pravilnik o pogojih in kriterijih za določitev fitofarmacevt-
skih sredstev za prodajo brez predložitve dokazila o opravljenem 
strokovnem usposabljanju (Uradni list RS, št. 103/07 in 100/10),

– Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preverjanju 
znanja iz fitomedicine (Uradni list RS, št. 36/02, 41/04, 17/05, 
92/06 in 99/08),

– Pravilnik o pogojih in postopkih, ki jih morajo izpolnjevati 
in izvajati pooblaščeni nadzorni organi za redno pregledovanje 
naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, 
št. 12/00, 18/02 in 97/05),

– Pravilnik o pridobitvi potrdila o izpolnjevanju pogojev 
dobre poskusne prakse (Uradni list RS, št. 63/06 in 42/08),

– Odredba o obveznem sodelovanju imetnikov pri zati-
ranju škodljivih organizmov na železniških objektih (Uradni list 
RS, št. 42/95) in

– Odredba o prepovedi prometa in uporabe določenih fito-
farmacevtskih sredstev na ozemlju Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 31/11).

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se do uveljavitve pod-
zakonskih predpisov po tem zakonu podzakonski predpisi iz 
prejšnjega odstavka uporabljajo, kolikor niso v nasprotju s tem 
zakonom.

68. člen
(prenehanje veljavnosti in uporabe)

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati 
naslednji predpisi:

– Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, 
št. 35/07 – uradno prečiščeno besedilo),

– Pravilnik o zahtevani dokumentaciji za oceno aktivne 
snovi (Uradni list RS, št. 31/02 in 31/04),

– Pravilnik o zahtevani dokumentaciji za registracijo in oce-
no fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 31/02 in 31/04),

– Pravilnik o enotnih načelih ocenjevanja in registracije 
fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 50/06),

– Pravilnik o pogojih glede strokovne usposobljenosti oce-
njevalcev aktivnih snovi in fitofarmacevtskih sredstev (Uradni 
list RS, št. 93/04 in 31/08),

– Pravilnik o aktivnih snoveh, uvrščenih na Seznam, in 
preveritvi registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki takšne snovi 
vsebujejo (Uradni list RS, št. 114/04),

– Pravilnik o načinu izpolnjevanja zahtevkov v zvezi z re-
gistracijo fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 36/03),

– Pravilnik o dovoljenjih za fitofarmacevtska sredstva 
(Uradni list RS, št. 36/03),

– Pravilnik o prepovedi prometa in uporabe fitofarmacevt-
skih sredstev, ki vsebujejo določene aktivne snovi (Uradni list 
RS, št. 10/05),

– Pravilnik o ravnanju z zalogami fitofarmacevtskih sred-
stev po prenehanju registracije (Uradni list RS, št. 59/03 in 6/05),

– Pravilnik o vsebini in načinu vodenja registra naprav 
certificiranih tipov, ki so uspešno oziroma neuspešno prestale 
redni pregled (Uradni list RS, št. 68/95),

– Pravilnik o vrsti naprav za dezinsekcijo, dezinfekcijo in 
deratizacijo v skladiščih blaga rastlinskega izvora (Uradni list 
SRS, št. 22/80),

– Pravilnik o zahtevani opremi in strokovni usposobljeno-
sti delavcev organizacij združenega dela, ki opravljajo dezin-
sekcijo, dezinfekcijo ali deratizacijo tretjim osebam in o postop-
ku pri opravljanju tega dela (Uradni list SRS, št. 22/80),

– Pravilnik o dodatnih standardnih opozorilih in obvestilih 
za fitofarmacevtska sredstva (Uradni list RS, št. 28/05),

– Pravilnik o sestavi in načinu dela komisije za fitofarma-
cevtska sredstva (Uradni list RS, št. 74/02),

– Pravilnik o pridobitvi certifikata o skladnosti za napra-
ve za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, 
št. 37/01, 80/01, 80/02 in 117/02),

– Odredba o seznamu registriranih fitofarmacevtskih 
sredstev v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/12).

(2) Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati 
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati skladišča in drugi 
prostori za skladiščenje rastlin in podjetja, ki se ukvarjajo z 
dezinfekcijo in dezinsekcijo rastlin ter z deratizacijo prostorov 
(Uradni list SFRJ, št. 33/91).

(3) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati 
4. člen in druga alineja prvega odstavka 13. člena Uredbe o 
izvajanju Uredbe (ES) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v 
promet (Uradni list RS, št. 86/11).

(4) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati drugi 
stavek drugega odstavka 49.a člena Zakona o kemikalijah 
(Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 
– ZdZPZ, 61/06 – ZBioP, 16/08 in 9/11).

69. člen
(odložitev začetka uporabe posameznih določb zakona)

(1) Določbe 34. člena tega zakona se začnejo uporabljati 
1. januarja 2014.

(2) Določba tretjega odstavka 35. člena tega zakona se 
začne uporabljati 1. januarja 2014.

70. člen
(začetek veljavnosti)

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 520-01/12-2/15
Ljubljana, dne 25. oktobra 2012
EPA 586-VI

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

Predsednik

3288. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o davku na dodano vrednost (ZDDV-1G)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o davku na dodano 
vrednost (ZDDV-1G)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o davku na dodano vrednost (ZDDV-1G), ki ga je sprejel Državni 
zbor Republike Slovenije na seji dne 23. oktobra 2012.

Št. 003-02-8/2012-2
Ljubljana, dne 2. novembra 2012

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik

Republike Slovenije
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Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH  

ZAKONA O DAVKU NA DODANO VREDNOST 
(ZDDV-1G)

1. člen
V Zakonu o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, 

št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11 in 38/12) 
se 1. člen spremeni tako, da se glasi:

»1. člen
(vsebina zakona)

(1) S tem zakonom se ureja sistem in uvaja obveznost 
plačevanja davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: 
DDV) na ozemlju Republike Slovenije v skladu z:

– Direktivo Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 
o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L št. 347 z 
dne 11. 12. 2006, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 
2010/88/EU z dne 7. decembra 2010 o spremembi Direktive 
2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost, 
v zvezi s trajanjem obveznosti spoštovanja najnižje splošne 
stopnje (UL L št. 326 z dne 10. 12. 2010, str. 1; v nadaljnjem 
besedilu: Direktiva Sveta 2006/112/ES);

– Direktivo Sveta 2008/9/ES z dne 12. februarja 2008 
o podrobnih pravilih za vračilo davka na dodano vrednost, 
opredeljenih v Direktivi 2006/112/ES, davčnim zavezancem, 
ki nimajo sedeža v državi članici vračila, ampak v drugi državi 
članici (UL L št. 44 z dne 20. 2. 2009, str. 23), in

– Trinajsto direktivo Sveta 86/560/EGS z dne 17. novem-
bra 1986 o usklajevanju zakonodaje držav članic glede prome-
tnih davkov – Postopki vračila davka na dodano vrednost davč-
nim zavezancem, ki nimajo stalnega prebivališča ali sedeža na 
ozemlju Skupnosti (UL L št. 326 z dne 21. 11. 1986, str. 40).

(2) Pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji po-
men:

– »ozemlje Slovenije« je ozemlje pod suverenostjo Re-
publike Slovenije, vključno z zračnim prostorom in morskim 
območjem, nad katerimi ima Republika Slovenija suverenost 
ali jurisdikcijo v skladu z notranjim in mednarodnim pravom;

– »ozemlje države članice«, »država članica« in »Unija« 
je ozemlje držav članic in ozemlje Unije, ki je kot tako definirano 
v predpisih Evropske unije;

– »tretja država« je katero koli drugo ozemlje, razen 
ozemlje Slovenije in ozemlja drugih držav članic oziroma Unije;

– »tretje ozemlje« je del državnega ozemlja države čla-
nice, ki pa ni sestavni del »ozemlja države članice« v smislu 
druge alineje tega odstavka, in sicer:

a) ozemlja, ki so del carinskega območja Unije:
– v Helenski republiki: ‘A‘Oo (gora Atos);
– v Kraljevini Španiji: Kanarski otoki;
– v Francoski republiki: čezmorski departmaji;
– v Republiki Finski: Alandski otoki;
– v Združenem kraljestvu Velika Britanija in Severna 

Irska: Kanalski otoki;
b) ozemlja, ki niso del carinskega območja Unije:

– v Zvezni republiki Nemčiji: otok Heligoland, ozemlje 
Büsingen;

– v Kraljevini Španiji: Ceuta, Melilla;
– v Italijanski republiki: Livigno, Campione d’Italia, itali-

janske vode Luganskega jezera.
(3) Po tem zakonu se:
– transakcije v Kneževino Monako ali iz nje obravnavajo 

kot transakcije v Francosko republiko oziroma iz nje;
– transakcije na otok Man ali z njega obravnavajo kot 

transakcije v Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne 
Irske oziroma iz njega in

– transakcije v suverene cone Združenega kraljestva 
Akrotiri in Dhekelia ali iz njih obravnavajo kot transakcije na 
Ciper oziroma z njega.«.

2. člen
Drugi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Šteje se, da je bil opravljen prenos blaga v drugo 

državo članico v skladu s prvim odstavkom tega člena, če 
davčni zavezanec ali druga oseba za njegov račun, odpošlje 
ali odpelje blago v drugo državo članico za namene svojega 
podjetja, razen za namene naslednjih transakcij:

a) dobave tega blaga, ki jo opravi ta davčni zavezanec 
na ozemlju države članice, v kateri se odpošiljanje ali prevoz 
konča, pod pogoji iz tretjega in četrtega odstavka 20. člena 
tega zakona;

b) dobave tega blaga zaradi instalacije ali montaže, ki jo 
opravi dobavitelj ali druga oseba za njegov račun na ozemlju 
države članice, v kateri se odpošiljanje ali prevoz konča, pod 
pogoji iz desetega odstavka 20. člena tega zakona;

c) dobave tega blaga, ki jo opravi davčni zavezanec na 
krovu plovila, zrakoplova ali na vlaku med prevozom potnikov, 
pod pogoji iz 21. člena tega zakona;

d) dobave plina po sistemu za zemeljski plin, vzpostavlje-
nem na ozemlju Unije ali po kateremkoli omrežju, povezanem s 
takim sistemom, dobave električne energije ali dobave energije 
za ogrevanje ali hlajenje po omrežjih daljinskega ogrevanja ali 
hlajenja pod pogoji iz 22. člena tega zakona;

e) dobave tega blaga, ki jo opravi davčni zavezanec pod 
pogoji iz 46., 52., 53. in 54. člena tega zakona;

f) opravljanja storitev, ki se nanašajo na cenitev blaga ali 
delo na njem, dejansko opravljenih na ozemlju države članice, 
v kateri se odpošiljanje ali prevoz blaga konča, če se blago 
po cenitvi ali opravljenem delu na njem vrne temu davčnemu 
zavezancu v Slovenijo;

g) začasne rabe tega blaga na ozemlju države članice, v 
kateri se odpošiljanje ali prevoz blaga konča, zaradi opravljanja 
storitev v tej državi članici, ki jih opravlja davčni zavezanec s 
sedežem v Sloveniji;

h) začasne rabe tega blaga na ozemlju druge države čla-
nice za obdobje, ki ne presega 24 mesecev, če bi se za začasni 
uvoz enakega blaga iz tretje države lahko uporabil postopek 
začasnega uvoza s popolno oprostitvijo uvoznih dajatev.«.

3. člen
30.b člen se spremeni tako, da se glasi:

»30.b člen
(najem prevoznih sredstev)

(1) Kraj dajanja prevoznega sredstva v kratkoročni najem 
je kraj, kjer je prevozno sredstvo dejansko dano na razpolago 
najemniku.

(2) Kraj dajanja prevoznega sredstva v najem, razen 
kratkoročnega najema, osebi, ki ni davčni zavezanec, je kraj, 
kjer ima najemnik sedež, stalno oziroma običajno prebivališče.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek je kraj dajanja čolna 
za razvedrilo v najem, razen kratkoročnega najema, osebi, ki 
ni davčni zavezanec, kraj, kjer je čoln za razvedrilo dejansko 
dan na razpolago najemniku, če izvajalec to storitev dejansko 
opravi s sedeža svoje dejavnosti ali stalne poslovne enote v 
tem kraju.

(4) Za namene tega člena »kratkoročni najem« pomeni 
stalno posest ali uporabo prevoznega sredstva v obdobju, ki 
ni daljše od trideset dni, in pri plovilih v obdobju, ki ni daljše od 
devetdeset dni.«.

4. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:

»33. člen
(dobave blaga ali storitev)

(1) Obdavčljivi dogodek in s tem obveznost obračuna 
DDV nastane, ko je blago dobavljeno ali so storitve opravljene.
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(2) Če se za dobave blaga, razen iz točke b) drugega 
odstavka 6. člena tega zakona, in opravljanje storitev izdajajo 
zaporedni računi ali se izvršijo zaporedna plačila, se šteje, da 
so opravljene v trenutku, ko poteče obdobje, na katero se taki 
računi ali plačila nanašajo, vendar to obdobje ne sme biti daljše 
od enega leta.

(3) Za storitve, za katere je DDV dolžan plačati prejemnik 
storitev v skladu s 3. točko prvega odstavka 76. člena tega 
zakona in ki se neprekinjeno opravljajo v obdobju, daljšem od 
enega leta, ter za katere se v tem obdobju ne izdajajo računi 
in ne vršijo plačila, se šteje, da so končane ob izteku vsakega 
koledarskega leta, dokler storitve niso dokončane.

(4) Zaporedne dobave blaga v obdobju daljšem od enega 
koledarskega meseca, ki so odposlane ali odpeljane iz Slove-
nije v drugo državo članico in v katero jih davčni zavezanec 
za namene svojega podjetja dobavi ali prenese z oprostitvijo 
DDV, se v skladu s pogoji iz 46. člena tega zakona štejejo za 
zaključene zadnji dan vsakega koledarskega meseca, dokler 
dobava ni končana.

(5) Če je plačilo izvršeno preden je blago dobavljeno ali 
preden so storitve opravljene, nastane obveznost obračuna 
DDV na dan prejema plačila in od prejetega zneska plačila.

(6) Če račun ni izdan, blago pa je bilo dobavljeno oziroma 
storitev opravljena, se DDV obračuna najpozneje zadnji dan 
davčnega obdobja, v katerem je nastal obdavčljivi dogodek. 
Prejšnji stavek se ne nanaša na storitve, za katere je DDV 
dolžan plačati prejemnik storitev v skladu s 3. točko prvega od-
stavka 76. člena tega zakona, ali na dobave blaga ali prenose 
blaga iz osmega odstavka tega člena.

(7) Pri dobavi blaga oziroma storitev po 7., 8. in 15. členu 
tega zakona nastane obveznost obračuna DDV v davčnem 
obdobju, v katerem je nastal obdavčljivi dogodek.

(8) Za dobave blaga, opravljene v drugo državo članico 
pod pogoji iz 46. člena tega zakona in za prenos blaga, ki ga 
opravi davčni zavezanec za namene svojega podjetja v drugo 
državo članico z oprostitvijo DDV, nastane obveznost obračuna 
DDV na dan izdaje računa, ali če račun ni bil izdan, 15. dan 
v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem nastane obdavčljivi 
dogodek.

(9) Drugi in peti odstavek tega člena se ne uporabljata za 
dobave blaga, opravljene v drugo državo članico pod pogoji iz 
46. člena tega zakona in za prenose blaga, ki jih opravi davčni 
zavezanec za namene svojega podjetja v drugo državo članico 
z oprostitvijo DDV.«.

5. člen
V drugem odstavku 33.a člena se beseda »tretjem« na-

domesti z besedo »petem«.

6. člen
Drugi odstavek 34. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pri pridobitvah blaga znotraj Unije obveznost obra-

čuna DDV nastane na dan izdaje računa. Če račun ni izdan, 
nastane obveznost obračuna DDV najkasneje 15. dan v mese-
cu, ki sledi mesecu, v katerem nastane obdavčljivi dogodek.«.

Tretji odstavek se črta.

7. člen
V drugem odstavku 40. člena se v točki a) beseda »tretje-

ga« nadomesti z besedo »petega«.

8. člen
V tretjem odstavku 58. člena se v točki a) za besedilom 

»s točko b)« doda besedilo »prvega odstavka«.

9. člen
V prvem odstavku 67. člena se v točki a) besedilo »81. do 

84. členom« nadomesti z besedilom »80.a do 84.a členom«.
Točka c) se spremeni tako, da se glasi:
»c) za odbitke v skladu s točko c) prvega odstavka 

63. člena tega zakona, v zvezi s pridobitvami blaga znotraj 

Unije, v obračunu DDV iz 87. člena tega zakona mora navesti 
vse podatke, ki so potrebni za izračun zneska DDV, ki ga je 
dolžan plačati za svoje pridobitve, in imeti račun«.

10. člen
Naslov 70. člena se spremeni tako, da se glasi: »(dobava 

osnovnih sredstev v obdobju popravkov)«.
V prvem odstavku se besedilo »Če davčni zavezanec 

v obdobju popravka osnovno sredstvo proda,« nadomesti z 
besedilom »Če davčni zavezanec opravi dobavo osnovnega 
sredstva v obdobju popravka,«.

11. člen
72. člen se spremeni tako, da se glasi:

»72. člen
(popravek odbitka DDV na podlagi odločitve davčnega  

in carinskega organa)
(1) Če se na podlagi odločitve davčnega organa spremeni 

(poveča) znesek DDV, ki ga je davčni zavezanec obračunal pri 
dobavi blaga in storitev, lahko ta davčni zavezanec na podlagi 
odločbe davčnega organa izstavi popravljen račun s pravilno 
obračunanim zneskom DDV, na podlagi katerega lahko preje-
mnik blaga in storitev za nastalo razliko uveljavi pravico do od-
bitka DDV v skladu z določili tega zakona v davčnem obdobju, 
ko prejme takšen račun.

(2) Če se spremeni znesek DDV, obračunan pri uvozu 
blaga, ki ga je davčni zavezanec upošteval kot odbitek vsto-
pnega DDV, se na podlagi carinskega dokumenta ali odločbe 
carinskega organa lahko popravi odbitek vstopnega DDV za 
nastalo razliko.

(3) Minister, pristojen za finance, podrobneje predpiše 
vsebino računa iz prvega odstavka tega člena.«.

12. člen
V X. poglavju se za naslovom 3. podpoglavja doda nov 

80.a člen, ki se glasi:

»80.a člen
(pravila za izdajanje računov)

(1) Za izdajanje računov veljajo pravila po tem zakonu, 
če se račun nanaša na dobave blaga in storitev, za katere se 
v skladu z določbami IV. poglavja tega zakona šteje, da so 
opravljene v Sloveniji.

(2) Če dobavitelj nima sedeža oziroma stalne poslovne 
enote v Sloveniji oziroma če njegova stalna poslovna enota, 
ki jo ima v Sloveniji ne sodeluje pri dobavi, opravi pa dobavo 
blaga in storitev, za katere se v skladu z določbami IV. poglavja 
tega zakona šteje, da so opravljene v Sloveniji, osebi, ki mora 
kot prejemnik v skladu s 76. členom tega zakona plačati DDV, 
se ne glede na prejšnji odstavek za izdajanje računov glede 
teh dobav uporabljajo pravila, ki veljajo v državi članici, v kateri 
ima dobavitelj sedež svoje dejavnosti ali stalno poslovno enoto, 
iz katere je dobava opravljena, oziroma če takšnega sedeža 
dejavnosti ali stalne poslovne enote ni, v državi članici, v ka-
teri ima stalno ali običajno prebivališče. Če v primeru iz tega 
odstavka račun izda prejemnik (samofakturiranje), se uporabi 
prvi odstavek tega člena.

(3) Če ima dobavitelj sedež svoje dejavnosti ali stalno 
poslovno enoto, iz katere je dobava opravljena, oziroma če 
takšnega sedeža dejavnosti ali stalne poslovne enote ni, stal-
no ali običajno prebivališče v Sloveniji in opravi dobavo blaga 
in storitev, za katere v skladu z določbami IV. poglavja tega 
zakona šteje, da ni opravljena v Uniji, se za izdajanje računov 
glede teh dobav uporabljajo pravila v skladu s tem zakonom.«.

13. člen
81. člen se spremeni tako, da se glasi:
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»81. člen
(obveznost izdajanja računov)

(1) Vsak davčni zavezanec mora zagotoviti, da sam, pre-
jemnik ali tretja oseba v njegovem imenu in za njegov račun 
izda račun za:

1. dobave blaga ali storitev, ki jih je opravil drugemu 
davčnemu zavezancu ali pravni osebi, ki ni davčni zavezanec;

2. dobave blaga iz tretjega in četrtega odstavka 20. člena 
tega zakona;

3. dobave blaga, opravljene pod pogoji iz 46. člena tega 
zakona;

4. vsako predplačilo, ki ga prejme, preden je opravljena 
katera od dobav blaga iz 1. in 2. točke tega odstavka;

5. vsako predplačilo za storitve, ki ga prejme od drugega 
davčnega zavezanca ali pravne osebe, ki ni davčni zavezanec, 
preden so storitve dokončane.

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena mora davčni 
zavezanec izdati račun tudi za druge dobave blaga in storitev, 
ki jih je opravil na ozemlju Slovenije. Minister, pristojen za fi-
nance, lahko določi izjeme od obveznosti izdajanja računov za 
te dobave, če se podatki o prodaji blaga oziroma opravljenih 
storitvah lahko zagotovijo na drug način in če ni ogrožen nadzor 
nad izvajanjem tega zakona.

(3) Račun iz prvega odstavka tega člena lahko izda kupec 
blaga ali naročnik storitev za njemu opravljeno dobavo blaga 
ali storitev (samofakturiranje), ki mu jo je davčni zavezanec 
dobavil le, če se obe stranki o tem predhodno dogovorita in če 
se še posebej dogovorita o načinu sprejema vsakega računa s 
strani davčnega zavezanca, ki dobavlja blago ali opravlja sto-
ritve. Kupec blaga ali naročnik storitev mora na računu navesti, 
da ga izdaja v imenu in za račun davčnega zavezanca, ki mu 
je dobavil blago ali opravil storitev.

(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena davčnemu zave-
zancu ni treba izdati računa za storitve iz 1. in 4. točke 44. člena 
tega zakona, če so storitve, ki jih opravi davčnemu zavezancu 
v drugi državi članici, oproščene v tej državi članici.

(5) Minister, pristojen za finance, lahko določi izjeme od 
obveznosti izdajanja računov za posamezne storitve iz 1. in 
4. točke 44. člena tega zakona, če so opravljene na ozemlju 
Slovenije ali če se opravijo zunaj Unije.

(6) Davčni zavezanec, ki na ozemlju Slovenije opravi več 
posameznih dobav blaga ali storitev, lahko izda skupni račun, 
če obveznost obračuna DDV za dobavljeno blago ali opravljene 
storitve, navedena v skupnem računu, nastane v istem davč-
nem obdobju.

(7) Za dobave blaga, opravljene v drugo državo članico 
pod pogoji iz 46. člena tega zakona, in za opravljene storitve, 
za katere je DDV dolžan plačati prejemnik storitev v skladu s 
196. členom Direktive Sveta 2006/112/ES, nastane obveznost 
izdaje računa najkasneje 15. dan v mesecu, ki sledi mesecu, v 
katerem nastane obdavčljivi dogodek.

(8) Za namene tega zakona so računi vsi dokumenti na 
papirju ali v elektronski obliki, ki izpolnjujejo pogoje iz 80.a do 
84.a člena tega zakona.

(9) Kot račun se šteje tudi vsak dokument oziroma spo-
ročilo, ki spreminja prvoten račun in se nanj nedvoumno na-
naša.«.

14. člen
82. člen se spremeni tako, da se glasi:

»82. člen
(obvezni podatki na računu)

(1) Davčni zavezanec, ki izda račun v skladu z 81. členom 
tega zakona, mora na računu navesti naslednje podatke:

1. datum izdaje računa;
2. zaporedno številko, ki omogoča identifikacijo računa;
3. identifikacijsko številko za DDV, pod katero je davčni 

zavezanec dobavil blago ali storitev;

4. identifikacijsko številko za DDV kupca oziroma naroč-
nika, pod katero je kupec ali naročnik prejel dobavo blaga ali 
storitev, za katero je dolžan plačati DDV, ali je prejel dobavo 
blaga v skladu s 46. členom tega zakona;

5. ime in naslov davčnega zavezanca in njegovega kupca 
ali naročnika;

6. količino in vrsto dobavljenega blaga oziroma obseg in 
vrsto opravljenih storitev;

7. datum, ko je bila opravljena dobava blaga, ali datum, 
ko je bila storitev opravljena oziroma končana, ali datum, ko 
je bilo opravljeno predplačilo iz 4. in 5. točke prvega odstavka 
81. člena tega zakona, če se ta datum lahko določi in je različen 
od datuma izdaje računa;

8. davčno osnovo, od katere se obračuna DDV po posa-
mezni stopnji oziroma na katero se nanaša oprostitev, ceno na 
enoto brez DDV ter kakršna koli znižanja cen in popuste, ki niso 
vključeni v ceno na enoto;

9. stopnjo DDV;
10. znesek DDV, razen v primerih, kjer se uporablja po-

sebna ureditev, za katero ta zakon ta podatek izključuje;
11. v primeru izdaje računa s strani kupca blaga ali naroč-

nika storitev v imenu in za račun davčnega zavezanca navedbo 
»Samofakturiranje«;

12. v primeru oprostitve DDV veljavno določbo Direktive 
Sveta 2006/112/ES ali ustrezni člen tega zakona ali drugo 
sklicevanje, ki kaže na to, da je dobava blaga ali storitev opro-
ščena DDV;

13. v primeru, če je plačnik DDV kupec blaga ali naročnik 
storitve, navedbo »Obrnjena davčna obveznost«;

14. v primeru dobave novega prevoznega sredstva, opra-
vljene v skladu s pogoji iz 1. in 2. točke 46. člena tega zakona, 
značilnosti, kot so opredeljene v tretjem odstavku 3. člena tega 
zakona;

15. v primeru uporabe posebne ureditve za potovalne 
agencije navedbo »Posebna ureditev – Potovalne agencije«;

16. v primeru uporabe ene od posebnih ureditev za ra-
bljeno blago, umetniške predmete, zbirke in starine navedbo 
»Posebna ureditev – rabljeno blago«, »Posebna ureditev – 
umetniški predmeti« ali »Posebna ureditev – zbirke in starine«;

17. če je oseba, ki je dolžna plačati DDV, davčni zastopnik 
za namene drugega odstavka 76. člena tega zakona, identifika-
cijsko številko za DDV davčnega zastopnika, skupaj z njegovim 
imenom in naslovom.

(2) Davčni zavezanec, ki v drugi državi članici, v kateri je 
treba plačati DDV, nima sedeža ali njegova poslovna enota v 
tej državi članici ne sodeluje pri dobavi v smislu 192.a člena 
Direktive Sveta 2006/112/ES, opravi pa dobavo blaga ali sto-
ritev prejemniku, ki je dolžan plačati DDV, na računu namesto 
vseh podatkov iz 8., 9. in 10. točke prvega odstavka tega člena 
navede le davčno osnovo.«.

15. člen
83. člen se spremeni tako, da se glasi:

»83. člen
(poenostavljeni računi)

(1) Davčni zavezanec izda poenostavljeni račun za opra-
vljeno dobavo blaga ali storitev na ozemlju Slovenije, če:

1. izda račun v skladu s 1., 4. ali 5. točko prvega odstavka 
81. člena tega zakona in znesek na računu, brez DDV, ni višji 
od 100 eurov ali

2. izda račun v skladu s prvim stavkom drugega odstavka 
81. člena tega zakona ali

3. izda dokument oziroma sporočilo iz devetega odstavka 
81. člena tega zakona.

(2) Na poenostavljenem računu davčni zavezanec nave-
de najmanj naslednje podatke:

1. datum izdaje računa;
2. zaporedno številko, ki omogoča identifikacijo računa;
3. ime in naslov davčnega zavezanca in identifikacijsko 

številko za DDV, pod katero je opravil dobavo blaga ali storitev;
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4. količino in vrsto dobavljenega blaga oziroma obseg in 
vrsto opravljenih storitev;

5. znesek DDV, ki se plača, ali informacije, ki so potrebne 
za njegov izračun;

6. jasno in nedvoumno navedbo o prvotnem računu in 
konkretnih podrobnosti, ki so spremenjene, če je račun doku-
ment iz devetega odstavka 81. člena tega zakona.

(3) Davčni zavezanec, ki izda poenostavljeni račun iz 
prvega odstavka tega člena drugemu davčnemu zavezancu, ki 
takšen račun potrebuje za uveljavljanje odbitka DDV, mora na 
računu navesti še ime in naslov svojega kupca ali naročnika.

(4) Davčni zavezanec ne sme izdati poenostavljenega 
računa za dobave blaga ali storitev, ki jih opravi v drugo drža-
vo članico, v kateri je treba plačati DDV, ali njegova poslovna 
enota v tej državi članici ne sodeluje pri dobavi v smislu 192.a 
člena Direktive Sveta 2006/112/ES, in je oseba, ki je dolžna 
plačati DDV, oseba, kateri je bilo blago dobavljeno oziroma 
storitev opravljena.

(5) Davčni zavezanec, ki opravi dobavo blaga in storitev v 
skladu s 76.a členom tega zakona, mora na poenostavljenem 
računu navesti, da gre za obrnjeno davčno obveznost.

(6) Če davčni zavezanec opravlja dobavo blaga ali stori-
tev po različnih davčnih stopnjah, mora znesek DDV na poeno-
stavljenem računu izkazati ločeno po davčnih stopnjah.

(7) Če davčni zavezanec opravi dobavo blaga oziroma 
storitev, za katero je predpisana oprostitev plačila DDV, mora na 
računu navesti veljavno določbo Direktive Sveta 2006/112/ES 
ali ustrezni člen tega zakona oziroma drugo sklicevanje, ki kaže 
na to, da je dobava blaga ali storitev oproščena DDV.

(8) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko prejemnik 
blaga oziroma storitev, ki ni zavezanec za DDV, zahteva, da 
mu davčni zavezanec izda račun v skladu z 82. členom tega 
zakona, če prejemnik potrebuje tak račun zaradi uveljavljanja 
ugodnosti v skladu s tem zakonom (na primer po 54. členu 
tega zakona).«.

16. člen
84. člen se spremeni tako, da se glasi:

»84. člen
(papirnati in elektronski računi)

(1) Račun se lahko izda v papirnati ali elektronski obliki.
(2) Elektronski račun je za namene tega zakona račun, ki 

vsebuje predpisane podatke v skladu s tem zakonom in ki je 
bil izdan in prejet v kateri koli elektronski obliki.

(3) Prejemnik računa se mora strinjati z uporabo elektron-
skega računa.

(4) Pristnost izvora, celovitost vsebine in čitljivost raču-
na v papirnati ali v elektronski obliki morajo biti zagotovljene 
od trenutka izdaje do konca obdobja hrambe računa. Vsak 
davčni zavezanec določi način zagotovitve pristnosti izvora, 
celovitosti vsebine in čitljivosti računa. Ta se lahko zagotavlja s 
postopki za nadzor poslovanja, ki ustvarijo zanesljivo revizijsko 
sled med računom in dobavo blaga ali opravljeno storitvijo. 
Pristnost izvora in celovitost vsebine elektronskega računa se 
lahko zagotavljata tudi z naprednim elektronskim podpisom ali 
z elektronsko izmenjavo podatkov (EDI).

(5) »Pristnost izvora« računa pomeni zagotovitev identi-
tete dobavitelja ali izdajatelja računa.

(6) »Celovitost vsebine« računa pomeni, da vsebina raču-
na, ki je zahtevana v skladu s tem zakonom, po izdaji računa 
ni bila spremenjena.

(7) Davčni zavezanec, ki istemu prejemniku pošlje ali dá 
na razpolago sveženj z več elektronskimi računi, lahko podat-
ke, ki so skupni posameznim računom, navede samo enkrat, 
če so za vsak račun dostopne vse informacije.«.

17. člen
Za 84. členom se doda nov 84.a člen, ki se glasi:

»84.a člen
(valuta na računu)

Znesek na računu je lahko izkazan v kateri koli valuti, 
s tem da mora davčni zavezanec znesek DDV, ki ga je treba 
plačati ali popraviti, izraziti v eurih.«.

18. člen
Tretji, četrti in peti odstavek 86. člena se spremenijo tako, 

da se glasijo:
»(3) Za zagotovitev pogojev iz četrtega odstavka 84. člena 

tega zakona mora davčni zavezanec račune hraniti v svoji izvir-
ni, papirnati ali elektronski obliki, v kateri so bili poslani ali dani 
na razpolago. Davčni zavezanec lahko račune, ne glede na nji-
hovo izvirno obliko hrani tudi na mikrofilmu, drugem mediju ali v 
elektronski obliki, če ti načini hrambe onemogočajo spremembo 
ali izbris podatkov oziroma omogočajo reproduciranje računov 
v izvirni obliki. Če se računi hranijo z elektronskimi sredstvi, se 
morajo z elektronskimi sredstvi hraniti tudi podatki, ki jamčijo 
pristnost izvora in celovitost vsebine, v skladu s 84. členom 
tega zakona.

(4) Če davčni zavezanec račune, ki jih izda ali prejme, 
shrani z elektronskimi sredstvi, ki zagotavljajo on-line dostop do 
zadevnih podatkov, ima davčni organ zaradi nadzora pravico 
do dostopa, prenosa in uporabe navedenih računov oziroma 
mora biti pravica do dostopa, prenosa in uporabe navedenih 
računov omogočena tudi pristojnemu organu druge države 
članice, če je treba DDV plačati v tej drugi državi članici.

(5) Davčni zavezanec mora zagotoviti hrambo računov, ki 
se nanašajo na dobave blaga ali storitev na ozemlju Slovenije, 
ter računov, ki jih prejme davčni zavezanec s sedežem na 
ozemlju Slovenije, deset let po poteku leta, na katero se računi 
nanašajo.«.

V šestem odstavku se črta beseda »najmanj«.

19. člen
V drugem odstavku 88.b člena se besedilo »zaradi pre-

nizko izkazane davčne obveznosti ali previsokega presežka« 
nadomesti z besedilom »zaradi prenizko obračunanega DDV 
ali previsokega odbitka DDV«.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Davčni zavezanec obračuna obresti iz prejšnjega 

odstavka za obdobje od prvega dne, ki sledi zadnjemu delovne-
mu dnevu naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja, 
v katerem bi moral davčni zavezanec vključiti pravilen znesek 
DDV, do poteka roka za plačilo DDV po obračunu, v katerem 
je vključen pravilen znesek DDV, če gre za povečanje davčne 
obveznosti, oziroma do dneva predložitve obračuna, v kate-
rem je vključen pravilen znesek DDV, če gre za zmanjšanje 
presežka DDV.«.

20. člen
V tretjem odstavku 88.c člena se besedilo »vključen po-

pravljen znesek DDV« nadomesti z besedilom »predložen ob-
račun DDV«.

21. člen
V prvem odstavku 94. člena se besedilo »25.000 eurov« 

nadomesti z besedilom »50.000 eurov«.

22. člen
V prvem odstavku 131. člena se beseda »obdavčenega« 

nadomesti z besedo »obdavčljivega«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Obdavčljivi promet iz prejšnjega odstavka je obdav-

čljivi promet iz sedmega in osmega odstavka 94. člena tega 
zakona.«.

23. člen
V drugem odstavku 134. člena se besedilo »obdavčenih 

dobav« nadomesti z besedilom »obdavčljivih dobav blaga in 
storitev«.



Stran 8556 / Št. 83 / 6. 11. 2012 Uradni list Republike Slovenije

24. člen
V drugem odstavku 136. člena se za besedo »izdanih« 

doda besedilo »in prejetih«.

25. člen
V prvem odstavku 140. člena se v 1. točki besedilo »v 

skladu s 33., 34. oziroma 131. členom« nadomesti z besedilom 
»v skladu s 33., 34., 39. oziroma 131. členom«.

3. točka se spremeni tako, da se glasi:
»3. na računu ne izkaže ali nepravilno navede predpisane 

podatke (82., 83. in 84.a člen);«.

26. člen
V prvem odstavku 141. člena se 5. točka spremeni tako, 

da se glasi:
»5. ne zagotovi, da je račun izdan oziroma ni izdan v 

predpisanem roku (81. člen);«
Za 5. točko se doda nova 5.a točka, ki se glasi:
»5.a ne zagotovi pristnosti izvora, celovitosti vsebine ozi-

roma čitljivosti računa v celotnem obdobju hrambe računa 
(četrti odstavek 84. člena, tretji odstavek 86. člena);«.

7. točka spremeni tako, da se glasi:
»7. ne hrani poslovnih knjig in druge dokumentacije v 

predpisanem roku oziroma na predpisan način (prvi, drugi, tretji, 
peti in šesti odstavek 86. člena in prvi odstavek 136. člena);«.

Za 8. točko se doda nova 8.a točka, ki se glasi:
»8.a davčnemu organu v postopku nadzora ne omogoči 

dostopa do računov, njihovega prenosa ali uporabe (četrti od-
stavek 86. člena);«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

27. člen
(prehodna ureditev za 94. člen)

(1) Določba spremenjenega prvega odstavka 94. člena 
zakona se začne uporabljati prvi dan drugega koledarskega 
meseca, ki sledi mesecu objave obvestila o objavi Izved-
benega sklepa Sveta o dovoljenju Republiki Sloveniji za 
uporabo ukrepa, ki odstopa od 287. člena Direktive Sveta 
2006/112/ES v Uradnem listu Evropske unije.

(2) Obvestilo iz prvega odstavka tega člena objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije minister, pristojen za 
finance.

(3) Davčni zavezanec, ki je na dan objave obvestila iz 
prvega odstavka tega člena identificiran za namene DDV, 
ker je presegel znesek iz prvega odstavka 94. člena Zakona 
o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11 in 38/12) in izpolnjuje 
pogoje za oprostitev obračunavanja DDV v skladu s spreme-
njenim prvim odstavkom 94. člena zakona, lahko davčnemu 
organu pred potekom 60 mesečnega roka iz tretjega odstav-
ka 94. člena tega zakona, predloži zahtevek za prenehanje 
identifikacije za namene DDV.

28. člen
(začetek veljavnosti)

Ta zakon začne veljati 1. januarja 2013.

Št. 434-02/12-3/11
Ljubljana, dne 23. oktobra 2012
EPA 512-VI

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

Predsednik

3289. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o blagovnih rezervah (ZBR-D)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o blagovnih rezervah 
(ZBR-D)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o blagovnih rezervah (ZBR-D), ki ga je sprejel Državni zbor 
Republike Slovenije na seji dne 23. oktobra 2012.

Št. 003-02-8/2012-3
Ljubljana, dne 2. novembra 2012

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH  
ZAKONA O BLAGOVNIH REZERVAH  

(ZBR-D)

1. člen
V Zakonu o blagovnih rezervah (Uradni list RS, 

št. 96/09 – uradno prečiščeno besedilo) se za 1. členom 
doda novi 1.a člen, ki se glasi:

»1.a člen
S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije pre-

naša Direktiva Sveta 2009/119/ES z dne 14. septembra 2009 
o obveznosti držav članic glede vzdrževanja minimalnih zalog 
surove nafte in/ali naftnih derivatov (UL L št. 265 z dne 9. 10. 
2009, str. 9).«.

2. člen
V 5. členu se v četrti alineji na koncu besedila doda na-

slednje besedilo »in kadar je to določeno s tem zakonom,«.
Za enajsto alinejo se dodata nova dvanajsta in trinajsta 

alineja, ki se glasita:
»– sodeluje s Komisijo Evropske unije in drugimi medna-

rodnimi organizacijami na področju obveznih rezerv nafte in 
naftnih derivatov,

– posreduje Komisiji Evropske unije podatke iz prvega 
odstavka 21.g člena tega zakona,«.

Dosedanja dvanajsta alineja postane štirinajsta alineja.

3. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:

»10. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb šeste alineje 

4. člena, tretjega odstavka 17. člena in 21.c člena tega zakona 
opravlja Tržni inšpektorat Republike Slovenije.

Nadzor nad izvajanjem drugih določb tega zakona izvaja 
ministrstvo, pristojno za preskrbo.«.

4. člen
V 11. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Zavod je tudi osrednji organ za oblikovanje, vzdrževanje 

in prodajo rezerv nafte in naftnih derivatov za namene tega 
zakona ter za izpolnjevanje mednarodnih obveznosti o vzdrže-
vanju rezerv nafte in naftnih derivatov.«.
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5. člen
V prvem odstavku 19. člena se v tretjem stavku besedilo 

»oddajo javnih naročil iz sredstev državnega proračuna« nado-
mesti z besedilom »stvarno premoženje države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti«.

6. člen
21.a člen se spremeni tako, da se glasi:

»21.a člen
Obvezne rezerve nafte in naftnih derivatov se oblikujejo 

za zagotavljanje visoke stopnje varnosti oskrbe z nafto in naf-
tnimi derivati v primeru motenj in nestabilnosti na trgu Republi-
ke Slovenije ali zaradi izpolnjevanja mednarodnih obveznosti 
Republike Slovenije o sproščanju obveznih rezerv nafte in 
naftnih derivatov.

Republika Slovenija zagotavlja minimalne količine obve-
znih rezerv nafte in naftnih derivatov, ki ustrezajo dnevnemu 
povprečnemu neto uvozu za devetdeset dni ali dnevni pov-
prečni domači porabi za enainšestdeset dni, glede na to, katera 
količina je večja.

Vlada Republike Slovenije z uredbo določi postopke, me-
rila in organizacijske ukrepe, ki se sprejmejo v primeru motenj 
in nestabilnosti pri preskrbi z nafto in naftnimi derivati na trgu 
Republike Slovenije ali zaradi izpolnitve mednarodnih obve-
znosti Republike Slovenije o sproščanju obveznih rezerv nafte 
in naftnih derivatov.«.

7. člen
V drugem odstavku 21.b člena se beseda »preteklem« 

nadomesti z besedo »posameznem«, besedilo »iz prvega od-
stavka 21.a člena tega zakona« pa se črta.

8. člen
Dodajo se novi 21.d, 21.e, 21.f, 21.g in 21.h člen, ki se 

glasijo:

»21.d člen
Kot del obveznih rezerv nafte in naftnih derivatov se lahko 

oblikujejo posebne rezerve nafte in naftnih derivatov, ki so last 
zavoda in se vzdržujejo na ozemlju Republike Slovenije ali na 
ozemlju Evropske unije.

Količina posebnih rezerv nafte in naftnih derivatov, do-
ločena na podlagi prvega odstavka 21.e člena tega zakona, 
se lahko v primeru posameznih obnavljanj nafte in naftnih 
derivatov, vključno z obnavljanjem zaradi izboljšanja ali ohra-
nitve kakovosti ali s prilagoditvijo strukturi porabe, zniža za 
čas dokončanja postopkov obnove zahtevane količine nafte in 
naftnih derivatov.

Posebnih rezerv, ki so last zavoda ali države člani-
ce Evropske unije oziroma njenega osrednjega organa za 
vzdrževanje, in ki so pomešane z drugimi rezervami nafte 
in naftnih derivatov, se ne sme premestiti brez predhodnega 
pisnega dovoljenja lastnika rezerv in ministrstva, pristojnega 
za preskrbo.

Posebne rezerve nafte in naftnih derivatov, ki se vzdržuje-
jo ali transportirajo na območju Republike Slovenije, ne smejo 
biti predmet izterjave ali drugih ukrepov izvršbe.

21.e člen
Obvezne ter posebne rezerve nafte in naftnih derivatov 

se oblikujejo in zagotavljajo po proizvodih in količinah, ki jih 
za vsako koledarsko leto določi Vlada Republike Slovenije na 
predlog ministra, pristojnega za preskrbo.

Minister, pristojen za preskrbo, predpiše metode in po-
stopke izračunavanja količin obveznih in posebnih rezerv nafte 
in naftnih derivatov, ki jih je treba vzdrževati, izračun dnevnega 
povprečnega neto uvoza in izračun dnevne povprečne neto 
porabe.

21.f člen
Zavod lahko s soglasjem Vlade Republike Slovenije pre-

nese naloge v zvezi z upravljanjem obveznih ter posebnih 
rezerv nafte in naftnih derivatov na državo članico Evropske 
unije, na ozemlju katere se rezerve nafte in naftnih derivatov 
nahajajo, na osrednji organ za vzdrževanje rezerv, ki ga je ta 
država vzpostavila, ali na gospodarske subjekte, ki imajo re-
gistrirano ali priglašeno dejavnost skladiščenja nafte in naftnih 
derivatov.

Zavod lahko na ozemlju Republike Slovenje s soglasjem 
Vlade Republike Slovenije opravlja naloge v zvezi z upravlja-
njem obveznih in posebnih rezerv nafte in naftnih derivatov za 
drugo državo članico Evropske unije.

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena prenos 
nalog v zvezi z upravljanjem rezerv nafte in naftnih derivatov 
ni mogoč za prodajo in pridobivanje posebnih rezerv nafte in 
naftnih derivatov.

Preden zavod posreduje predlog za prenos, spremembo 
ali podaljšanje izvajanja nalog iz prvega in drugega odstavka 
tega člena v soglasje Vladi Republike Slovenije, mora pridobiti 
soglasje države članice Evropske unije, na ozemlju katere se 
nahajajo rezerve nafte in naftnih derivatov.

Prenesenih nalog v zvezi z upravljanjem obveznih in 
posebnih rezerv se ne sme prenesti naprej.

21.g člen
Zavod vodi ločene sezname in statistična poročila o koli-

čini, vrsti in lokaciji obveznih in posebnih rezerv nafte in naftnih 
derivatov tako, da je mogoče stalno preverjanje njihovega 
stanja.

Podatki iz prejšnjega odstavka ne vključujejo količin, ki 
so predmet zasega, izvršbe ali so v posesti, hrambi ali uporabi 
podjetij v stečaju ali prisilni poravnavi. Pri obdelavi podatkov 
je potrebno zagotoviti varstvo osebnih podatkov, poročil in 
dokumentov.

Minister, pristojen za preskrbo, predpiše načine vodenja 
seznamov in statističnih poročil o obveznih in posebnih rezer-
vah nafte in naftnih derivatov ter roke in način posredovanja 
podatkov Komisiji Evropske unije.

21.h člen
Zavod mora zagotoviti fizično dostopnost in razpoložlji-

vost obveznih in posebnih rezerv nafte in naftnih derivatov ter 
vzpostaviti sistem za identifikacijo, evidentiranje ter nadzor nad 
rezervami nafte in naftnih derivatov.

Zavod mora pooblaščenim predstavnikom Komisije 
Evropske unije omogočiti pregled pripravljenosti države na 
izredne razmere, količine obveznih in posebnih rezerv nafte 
in naftnih derivatov, vpogled v dokumentacijo ter dostop do 
skladišč obveznih in posebnih rezerv nafte in naftnih derivatov.

Zavod mora najmanj pet let hraniti dokumente in stati-
stične podatke, ki se nanašajo na vrsto, količino, kakovost in 
dogovore v zvezi z obveznimi in posebnimi rezervami nafte in 
naftnih derivatov.«.

9. člen
V 23. členu se za peto alinejo doda nova šesta alineja, 

ki se glasi:
»– ne zagotavlja blaga v skladu z 21.e členom tega za-

kona.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

10. člen
Minister, pristojen za preskrbo, v enem mesecu od uvelja-

vitve tega zakona izda pravilnik iz drugega odstavka 21.e člena 
in tretjega odstavka 21.g člena zakona.

Vlada Republike Slovenije v treh mesecih od uveljavi-
tve tega zakona izda uredbo iz tretjega odstavka 21.a člena 
zakona.
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11. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 310-04/12-1/9
Ljubljana, dne 23. oktobra 2012
EPA 554-VI

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

Predsednik

3290. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o mednarodni zaščiti (ZMZ-C)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o mednarodni zaščiti  
(ZMZ-C)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o mednarodni zaščiti (ZMZ-C), ki ga je sprejel Državni zbor 
Republike Slovenije na seji dne 25. oktobra 2012.

Št. 003-02-8/2012-6
Ljubljana, dne 2. novembra 2012

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH  
ZAKONA O MEDNARODNI ZAŠČITI  

(ZMZ-C)

1. člen
V Zakonu o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 11/11 

– uradno prečiščeno besedilo in 98/11 – odločba US) se drugi 
odstavek 13. člena spremeni tako, da se glasi:

»(2) Svetovalci za begunce dajejo podporo in pravno po-
moč prosilcem v zvezi s postopki po tem zakonu na Upravnem 
sodišču Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: upravno 
sodišče) in Vrhovnem sodišču Republike Slovenije (v nadalj-
njem besedilu: vrhovno sodišče).«.

V devetem odstavku se doda nov četrti stavek, ki se glasi: 
»Sredstva za izvedbo usposabljanja zagotavlja ministrstvo, 
pristojno za pravosodje.«.

2. člen
V drugem odstavku 13.a člena se za besedo »telefona« 

pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ter naslov elektron-
ske pošte.«.

3. člen
V prvem odstavku 13.b člena se črta besedilo »v postop-

ku za pridobitev mednarodne zaščite na prvi stopnji ter« in »ter 
za usposabljanje svetovalcev za begunce.«.

V drugi alineji drugega odstavka se črta besedilo », razen 
v primerih svetovanja na prvi stopnji«.

4. člen
V tretjem odstavku 16.a člena se za drugim stavkom 

dodata novi tretji in četrti stavek, ki se glasita: »Z izvedbo vsa-

kega posameznega usposabljanja mora soglašati minister. Za 
izvedbo programa usposabljanja se s posameznim izvajalcem 
lahko sklene ustrezna pogodba.«.

5. člen
Tretji odstavek 41. člena se črta.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.

6. člen
Za 44. členom se doda nov 44.a člen, ki se glasi:

»44.a člen
(določitev starosti mladoletnika brez spremstva)

(1) V okviru obravnavanja prošnje lahko pristojni organ za 
določitev starosti mladoletnika brez spremstva odredi pregled. 
Pregled se izvede z izvedencem medicinske stroke.

(2) Mladoletnika brez spremstva in njegovega zakonitega 
zastopnika se mora pisno obvestiti o možnosti določitve starosti 
s pregledom, in sicer v jeziku, ki ga razume. Obvestilo mora 
vključevati podatke o načinu pregleda in o možnih posledicah 
rezultata pregleda v zvezi z obravnavanjem njegove prošnje 
ter o posledicah neutemeljene odklonitve takšnega pregleda.

(3) Pregled za določitev starosti mladoletnika brez sprem-
stva se lahko opravi samo, če mladoletnik brez spremstva in 
njegov zakoniti zastopnik v to pisno privolita.

(4) Če mladoletnik brez spremstva in njegov zakoniti 
zastopnik brez utemeljenih razlogov ne privolita v pregled za 
določitev starosti mladoletnika brez spremstva, se mladoletnik 
brez spremstva v zvezi z obravnavo njegove prošnje šteje kot 
polnoleten.

(5) Če po opravljenem pregledu še vedno obstaja dvom, 
ali je prosilec mladoleten ali polnoleten, se šteje, da je prosilec 
mladoleten.

(6) Odločitev o zavrnitvi prošnje, ki jo je vložil mladoletnik 
brez spremstva, ki je odklonil pregled, ne sme temeljiti izključno 
na tej odklonitvi.«.

7. člen
V tretjem odstavku 50. člena se črta drugi stavek.

8. člen
V prvem odstavku 51. člena se v tretji alineji pika nado-

mesti z vejico in doda beseda: »ali,«.
Doda se nova četrta alineja, ki se glasi:
»– v primeru izdaje sklepa na podlagi prvega odstavka 

63. člena tega zakona za zagotovitev predaje prosilca varni 
tretji državi, če obstajajo utemeljeni razlogi, da se bo prosilec 
predaji izognil.«.

9. člen
V 56. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Državljan tretje države ali oseba brez državljanstva, 

ki ji je bila v Republiki Sloveniji pravnomočno zavrnjena prošnja 
iz prvega odstavka 40. člena tega zakona, ali je prošnjo izrecno 
umaknila, ali državljan tretje države ali oseba brez državljan-
stva, ki ji je bila pravnomočno zavrnjena prošnja iz petega od-
stavka 105. člena tega zakona, ali je bil ta postopek ustavljen, 
lahko vloži ponovno prošnjo samo, če ob vložitvi zahtevka iz 
prvega odstavka 57. člena tega zakona predloži nove dokaze 
ali navede nova dejstva, ki bistveno povečujejo verjetnost, da 
izpolnjuje pogoje za priznanje mednarodne zaščite.«.

10. člen
Na koncu četrtega odstavka 74. člena se doda stavek »V 

primeru vseh drugih odločitev po tem zakonu tožba ne zadrži 
njihove izvršitve.«.

11. člen
V prvem odstavku 78. člena se v šesti alineji črta besedilo 

»prvega in«.
V drugem odstavku se beseda »izvršitve« nadomesti z 

besedo »izvršljivosti«.
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Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Minister v soglasju z ministri, pristojnimi za zdravje, 

delo, socialne zadeve ter za izobraževanje, pred piše podrob-
nejše pogoje in načine za zagotavljanje pravic iz 15. člena tega 
zakona in pravic iz prvega odstavka tega člena, razen pravice 
iz šeste alineje.«.

12. člen
V tretjem odstavku 79.a člena se črta besedilo »enkrat 

na leto«.

13. člen
V tretjem odstavku 80. člena se pred besedo »nastanitve« 

doda besedilo »osnovne oskrbe v primeru«.

14. člen
V drugem odstavku 84. člena se za besedama »zdra-

vstvenih storitev,« doda besedilo »vključno s psihoterapevtsko 
pomočjo,«.

15. člen
Tretji odstavek 92. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Družinski člani iz prejšnjega odstavka so upravičeni 

do nastanitve le do poteka pravice do nastanitve osebe z med-
narodno zaščito, ki je uveljavljala pravico do združitve družine 
po tem zakonu.«.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

16. člen
(1) Svetovalci za begunce, imenovani na podlagi Zakona 

o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno pre-
čiščeno besedilo in 98/11 – odločba US), nadaljujejo delo po 
določbah zakona.

(2) Svetovalci za begunce, ki so nudili pravno pomoč in 
podporo v postopkih na prvi stopnji, začetimi pred uveljavitvijo 
tega zakona, v teh postopkih nadaljujejo z nudenjem brezplač-
ne pravne pomoči in podpore na prvi stopnji, vendar najdlje do 
vročitve odločitve v tem postopku.

17. člen
Postopki na podlagi 44.a člena zakona se lahko upo-

rabljajo tudi v postopkih mednarodne zaščite, začetih pred 
uveljavitvijo tega zakona.

18. člen
(1) Minister, pristojen za notranje zadeve, uskladi Pra-

vilnik o načinu dostopa prosilcev za mednarodno zaščito do 
svetovalcev za begunce ter nagrajevanju in povračilu stroškov 
svetovalcem za begunce (Uradni list RS, št. 3/12) ter Pravilnik o 
postopku s tujcem, ki izrazi namen podati prošnjo za mednaro-
dno zaščito v Republiki Sloveniji ter postopku sprejema prošnje 
za mednarodno zaščito (Uradni list RS, št. 64/11) z določbami 
tega zakona v šestih mesecih od njegove uveljavitve.

(2) Minister, pristojen za pravosodje, uskladi Pravilnik o 
usposabljanju in opravljanju preverjanja znanj svetovalcev za 
begunce (Uradni list RS, št. 101/11) z določbami tega zakona 
v šestih mesecih od njegove uveljavitve.

19. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 213-04/12-2/15
Ljubljana, dne 25. oktobra 2012
EPA 587-VI

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

Predsednik

3291. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o lokalnih volitvah (ZLV-I)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-I)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o lokalnih volitvah (ZLV-I), ki ga je sprejel Državni zbor Repu-
blike Slovenije na seji dne 25. oktobra 2012.

Št. 003-02-8/2012-5
Ljubljana, dne 2. novembra 2012

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH  
ZAKONA O LOKALNIH VOLITVAH  

(ZLV-I)

1. člen
V Zakonu o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – 

uradno prečiščeno besedilo in 45/08) se za prvim odstavkom 
1. člena doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije 
prenaša Direktiva Sveta 94/80 (ES) z dne 19. decembra 
1994 o določitvi podrobne ureditve za uresničevanje volil-
ne pravice in pravice do kandidiranja na lokalnih volitvah 
državljanov Unije, ki prebivajo v državi članici, v kateri ni-
majo državljanstva (UL L št. 368 z dne 31. 12. 1994, str. 
38), zadnjič spremenjena z Direktivo Sveta 2006/106/ES z 
dne 20. novembra 2006 o spremembi Direktive 94/80/ES o 
določitvi podrobne ureditve za uresničevanje volilne pravice 
in pravice do kandidiranja na lokalnih volitvah državljanov 
Unije, ki prebivajo v državi članici, v kateri nimajo državljan-
stva, zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z 
dne 20. 12. 2006, str. 409).«.

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

2. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:

»5. člen
Pravico voliti in biti voljen za člana občinskega sveta ima 

vsak državljan Republike Slovenije, ki je na dan glasovanja 
dopolnil 18 let starosti.

Pravico voliti in biti voljen za člana občinskega sveta ima 
pod pogoji iz prvega odstavka tega člena tudi državljan druge 
države članice Evropske unije, ki ima dovoljenje za stalno 
prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Slove-
niji oziroma potrdilo o prijavi prebivanja in prijavljeno začasno 
prebivališče v Republiki Sloveniji.

Pravico voliti člana občinskega sveta imajo pod pogoji iz 
prvega odstavka tega člena tudi tujci, ki imajo dovoljenje za 
stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Republiki 
Sloveniji.

Volilno pravico iz prvega in tretjega odstavka tega 
člena ima volivec v občini, v kateri ima prijavljeno stalno 
prebivališče.

Volilno pravico iz drugega odstavka tega člena ima 
volivec v občini, v kateri ima prijavljeno stalno prebivališče, 
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če stalnega prebivališča nima prijavljenega v Republiki Slo-
veniji, pa v občini, v kateri ima zadnje prijavljeno začasno 
prebivališče.

Glede omejitve izvrševanja volilne pravice na lokalnih 
volitvah oseb, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost ali po-
daljšana roditeljska pravica, se uporabljajo določbe zakona, ki 
ureja volilno pravico za volitve v Državni zbor.«.

3. člen
V drugem odstavku 45.a člena se prva alineja spremeni 

tako, da se glasi:
»– predsednik in tajnik občinske volilne komisije v znesku, 

ki je enak 50 % osnovne mesečne plače za poklicno opravljanje 
funkcije župana v občini;«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

4. člen
Do uskladitve zakona, ki ureja evidenco volilne pravice, 

z določbami 2. člena tega zakona, se volilni imeniki za vo-
litve županov in članov občinskega sveta glede državljanov 
drugih držav članic Evropske unije, ki imajo potrdilo o prijavi 
prebivanja in prijavljeno začasno prebivališče v Republiki 
Sloveniji, sestavijo ob smiselni uporabi določb prvega od-
stavka 2. člena, 8., 9., 19., 20., 24. in 26. člena Zakona o 
evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno 
prečiščeno besedilo).

5. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 004-03/12-7/17
Ljubljana, dne 25. oktobra 2012
EPA 511-VI

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

Predsednik

3292. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o varstvu pred požarom (ZVPoz-D)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o varstvu pred požarom 
(ZVPoz-D)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o varstvu pred požarom (ZVPoz-D), ki ga je sprejel Državni 
zbor Republike Slovenije na seji dne 25. oktobra 2012.

Št. 003-02-8/2012-7
Ljubljana, dne 2. novembra 2012

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH  

ZAKONA O VARSTVU PRED POŽAROM  
(ZVPoz-D)

1. člen
V Zakonu o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 

– uradno prečiščeno besedilo in 9/11) se prvi odstavek 2. člena 
spremeni tako, da se glasi:

»(1) Dejavnosti varstva pred požarom lahko opravljajo 
fizične in pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki ali 
posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, če izpolnju-
jejo predpisane pogoje.«.

2. člen
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vsaka fizična in pravna oseba, samostojni podjetnik 

posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, 
je v skladu z zakonom kazensko in odškodninsko odgovoren 
za neizvajanje ukrepov varstva pred požarom ter za posledice, 
ki zaradi tega nastanejo.«.

3. člen
Tretji odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Lokalne skupnosti lahko naloge varstva pred po-

žarom na svojem območju načrtujejo v programih in načrtih 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki pa ne smejo 
biti v nasprotju s programi in načrti iz prvega in prejšnjega 
odstavka.«.

4. člen
V drugem odstavku 18. člena se napovedni stavek spre-

meni tako, da se glasi: »(2) Ministrstvo, pristojno za varstvo 
pred požarom (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), v dogovoru 
z Gasilsko zvezo Slovenije ter drugimi nevladnimi organizaci-
jami, ki delujejo v javnem interesu na področju varstva pred 
požarom, sodeluje pri pripravi in odločanju o raziskovalnih in ra-
zvojnih projektih na področju varstva pred požarom, tako, da:«.

5. člen
V tretjem odstavku 20. člena se za besedilom »ali pravne 

osebe,« doda besedilo »samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost,«.

V četrtem odstavku se za besedilom »in pravne osebe,« 
doda besedilo »samostojni podjetnik posameznik ali posame-
znik, ki samostojno opravlja dejavnost,«.

6. člen
Na koncu 21. člena se doda besedilo »Z neobveznimi 

oblikami usposabljanja se izvaja tudi usposabljanje stanoval-
cev v večstanovanjskih stavbah, ki ga organizirajo lastniki ali 
uporabniki večstanovanjskih stavb.«.

7. člen
Na koncu drugega odstavka 22. člena se črta pika in doda 

besedilo »ter požarna tveganja zaradi požarne ogroženosti 
naravnega okolja.«.

8. člen
Drugi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vgrajeni gradbeni proizvodi in materiali, instalacije, 

napeljave, naprave, oprema in sistemi morajo izpolnjevati zah-
teve za varnost pred požarom v skladu s predpisi iz prejšnjega 
odstavka, predpisi o gradbenih proizvodih in predpisi o tehnič-
nih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti.«.

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se 
glasi:

»(4) Sončne elektrarne in druge naprave, ki proizvajajo 
električno energijo iz obnovljivih virov, se lahko v skladu s 
predpisi o energetski infrastrukturi montira ali vgradi na objek-
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te po predhodni strokovni presoji, s katero se dokaže, da se 
zaradi take energetske naprave požarna varnost objekta ne 
bo zmanjšala.«.

Dosedanji četrti odstavek, ki postane peti odstavek, se 
spremeni tako, da se glasi:

»(5) Poti in površine, namenjene intervencijskim vozilom, 
morajo biti označene in urejene v skladu s predpisi.«.

9. člen
Četrti odstavek 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Minister predpiše metodologijo za ugotavljanje po-

žarne ogroženosti.«.

10. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:

»30. člen
(zasnova in študija požarne varnosti)

(1) Za gradnjo požarno manj zahtevnih objektov se iz-
dela zasnova požarne varnosti, za gradnjo požarno zahtevnih 
objektov pa študija požarne varnosti. Zasnova požarne varnosti 
oziroma študija požarne varnosti je elaborat, s katerim se do-
kazuje izpolnjevanje bistvene zahteve varnosti pred požarom. 
Za nezahtevne in enostavne objekte po predpisih o graditvi 
objektov, ki so požarno nezahtevni, se zasnova in študija po-
žarne varnosti ne izdelujeta.

(2) Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za graditev 
objektov, predpiše objekte, za katere je obvezna izdelava za-
snove ali študije požarne varnosti v skladu s prejšnjim odstav-
kom, vsebino zasnove in študije požarne varnosti ter pogoje, ki 
jih mora izpolnjevati odgovorni projektant, ki izdeluje zasnovo 
ali študijo požarne varnosti.«.

11. člen
32. člen se spremeni tako, da se glasi:

»32. člen
(zbiranje podatkov in evidence)

(1) Ministrstvo vzpostavi informacijski sistem in zbira po-
datke ter vzpostavi baze oziroma evidence podatkov o:

1. požarih;
2. eksplozijah;
3. gasilskih intervencijah;
4. pravnih osebah, samostojnih podjetnikih posameznikih 

in posameznikih, ki samostojno opravljajo dejavnost, ki jih v 
skladu s tem zakonom pristojni državni organ pooblasti za 
opravljanje nalog varstva pred požarom;

5. fizičnih in pravnih osebah, samostojnih podjetnikih po-
sameznikih in posameznikih, ki samostojno opravljajo dejav-
nost, ki imajo vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite;

6. strokovnih izpitih iz varstva pred požarom.
(2) Državni organi, organi lokalnih skupnosti, pravne ose-

be, samostojni podjetniki posamezniki oziroma posamezniki, 
ki samostojno opravljajo dejavnost, morajo voditi evidence s 
podatki o:

1. požarih in eksplozijah pri njih ter o nastali škodi;
2. usposobljenosti pri njih zaposlenih za varstvo pred 

požarom;
3. opremi, napravah in drugih sredstvih za varstvo pred 

požarom, s katerimi razpolagajo oziroma so v objektih ali pro-
storih, ki jih uporabljajo.

(3) Minister predpiše vsebino in način zbiranja, obdelave 
in izmenjave podatkov iz tega člena, ki se praviloma izvaja v 
elektronski obliki.«.

12. člen
V prvem odstavku 33. člena se napovedni stavek spreme-

ni tako, da se glasi: »(1) V zbirkah podatkov iz 6. točke prvega 
odstavka ter 2. točke drugega odstavka prejšnjega člena se 
zbirajo in obdelujejo naslednji osebni podatki:«.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) V zbirkah podatkov iz 5. točke prvega odstavka prej-

šnjega člena se za namene iz četrtega odstavka tega člena o 
fizičnih in pravnih osebah, samostojnih podjetnikih posamezni-
kih in posameznikih, ki samostojno opravljajo dejavnost, zbirajo 
naslednji podatki:

– osebno ime in naslov oziroma firma in sedež;
– vrsta vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite v 

objektu in naslov objekta;
– pregled in potrdilo o brezhibnem delovanju sistema 

aktivne požarne zaščite.«.

13. člen
34. člen se črta.

14. člen
V četrtem odstavku 35. člena se za besedilom »morajo 

biti proste in prehodne« črta pika in doda besedilo »ter označe-
ne v skladu s predpisi. Oprema, naprave ali druga sredstva ob 
evakuacijskih poteh morajo biti nameščena tako, da ne morejo 
zapreti evakuacijskih poti. Evakuacijsko pot, pomembno za 
požarno varnost, se lahko spremeni le, če se izdela strokovna 
presoja, s katero se dokaže, da se zaradi spremembe evakua-
cijske poti požarna varnost objekta ne bo zmanjšala.«.

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Za požarno bolj ogrožene objekte in za objekte, v 

katerih se zbira več ljudi, je treba izdelati požarne načrte in 
načrte evakuacije ob požaru. Požarni načrt je treba izdelati tudi 
za objekte, ki so opremljeni s sončnimi elektrarnami, poveza-
nimi na javno omrežje. Lastnik ali uporabnik objekta mora en 
izvod požarnega načrta izročiti gasilski enoti, ki opravlja javno 
gasilsko službo na območju, kjer je tak objekt. Gasilska enota 
lahko predlaga lastniku ali uporabniku dopolnitev ali spremem-
bo požarnega načrta, če oceni, da je požarni načrt pomanjkljiv 
in ni zagotovljeno ustrezno posredovanje gasilcev ter drugih 
reševalcev v primeru požara v takem objektu. Gasilska enota 
požarni načrt lahko uporablja izključno za opravljanje operativ-
nih gasilskih nalog.«.

15. člen
Drugi in tretji odstavek 36. člena se spremenita tako, da 

se glasita:
»(2) Lastnik ali uporabnik lahko pooblasti ustrezno uspo-

sobljeno fizično ali pravno osebo, samostojnega podjetnika po-
sameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, 
ki mu je odgovoren za izvajanje ukrepov varstva pred požarom. 
Kot odgovorno osebo se lahko pooblasti tudi fizična oseba, ki ni 
zaposlena pri lastniku ali uporabniku. V večstanovanjskih hišah 
se lahko za izvajanje ukrepov varstva pred požarom pooblasti 
tudi upravnika, če je ustrezno usposobljen.

(3) Minister predpiše strokovno usposobljenost fizične 
ali pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali 
podjetnika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki se ga lahko 
pooblasti za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.«.

16. člen
V prvem odstavku 37. člena se v 1. točki številka »5 m³« 

nadomesti s številko »10 m³«.
4. točka se spremeni tako, da se glasi:
»4. lokalna skupnost v sodelovanju z lastniki oziroma 

upravljavci gozdov ali drugih zemljišč, ko je razglašena pove-
čana nevarnost požarov v naravnem okolju.«.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Požarno stražo lahko opravljajo le gasilci v skladu z 

zakonom, ki ureja gasilstvo, v primerih iz 1. in 2. točke prejšnje-
ga odstavka pa tudi za gašenje usposobljene osebe, če ne gre 
za opravljanje del v objektih z najmanj srednjo do povečano 
požarno ogroženostjo ali v objektih, v katerih se zbira več kot 
100 ljudi.«.
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17. člen
41. člen se spremeni tako, da se glasi:

»41. člen
(nadzor vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite)
(1) Lastnik ali uporabnik stanovanjskih, poslovnih ter indu-

strijskih objektov si mora pred pričetkom uporabe vgrajenega 
sistema aktivne požarne zaščite pridobiti potrdilo o brezhibnem 
delovanju sistema ter skrbeti za stalni tehnični nadzor vgraje-
nega sistema v skladu s tehničnimi predpisi in navodili proizva-
jalca oziroma navodili tistega, ki je sistem vgradil.

(2) Potrdilo o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema 
aktivne požarne zaščite in o opravljenem tehničnem nadzoru 
se izda, ko so odpravljene vse pomanjkljivosti sistema. Po-
trdilo izda pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik 
ali podjetnik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki izpolnjuje 
pogoje za preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne 
zaščite. Pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali 
podjetnik, ki samostojno opravlja dejavnost, mora vgrajene 
sisteme aktivne požarne zaščite preizkušati in nadzirati v 
skladu s predpisi.

(3) Kopijo potrdila iz prejšnjega odstavka pošlje pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali podjetnik, ki samo-
stojno opravlja dejavnost, ki preizkuša vgrajene sisteme požar-
ne zaščite, Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, 
ki o tem vodi evidenco.

(4) Minister predpiše obseg preizkusa, način izdaje potrdi-
la o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne 
zaščite, postopek tehničnega nadzora in izdaje potrdil ter po-
goje za pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike ali 
podjetnike, ki samostojno opravljajo dejavnost, ki preizkušajo 
vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite.«.

18. člen
V prvem odstavku 49. člena se 8. točka spremeni tako, 

da se glasi:
»8. daje smernice in mnenja k prostorskim aktom;«.
Drugi odstavek se črta.

19. člen
V prvem odstavku 54. člena se na koncu 6. točke podpičje 

nadomesti s piko, 7. točka pa se črta.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če fizična ali pravna oseba, samostojni podjetnik 

posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, 
inšpektorju ali pooblaščeni osebi ne dopusti vstopa v stanova-
nje ali v druge prostore, na zahtevo inšpektorja o tem odloči 
sodišče.«.

20. člen
61., 62. in 63. člen se spremenijo tako, da se glasijo:

»61. člen
(1) Z globo od 1.300 do 20.000 eurov se kaznuje pravna 

oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek, če:

1. varstvu pred požarom ne usposobi vsakega, ki je redno 
ali začasno oziroma občasno zaposlen pri njem, ob nastopu 
dela ali premestitvi na drugo delovno mesto ali ob začetku 
opravljanja drugega dela ali spremembi ali uvajanju nove de-
lovne operacije ali spremembi in uvajanju nove tehnologije (prvi 
odstavek 20. člena);

2. najame za usposabljanje za varstvo pred požarom fizič-
no ali pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika ali 
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ne izpolnjuje 
predpisanih pogojev (tretji odstavek 20. člena v zvezi s četrtim 
odstavkom istega člena);

3. izvaja usposabljanje za varstvo pred požarom v na-
sprotju s predpisom, ki ureja vrsto, način in periodičnost uspo-
sabljanja (tretji odstavek 20. člena v zvezi s četrtim odstavkom 
istega člena);

4. usposablja za varstvo pred požarom in ne izpolnjuje 
predpisanih pogojev (tretji odstavek 20. člena v zvezi s četrtim 
odstavkom istega člena);

5. nima zasnove ali študije požarne varnosti za gradnjo 
objekta, pri katerem je zasnova ali študija obvezna (prvi odsta-
vek 30. člena v zvezi z drugim odstavkom istega člena);

6. izdeluje zasnove ali študije požarne varnosti v nasprotju 
s predpisi (prvi odstavek 30. člena v zvezi z drugim odstavkom 
istega člena);

7. izdeluje zasnove ali študije požarne varnosti, čeprav 
ne izpolnjuje predpisanih pogojev (drugi odstavek 30. člena);

8. ne vodi evidence s podatki o požarih ali eksplozijah 
pri njih ter o nastali škodi, o usposobljenosti zaposlenih 
delavcev za varstvo pred požarom, o opremi, napravah in 
drugih sredstvih za varstvo pred požarom (drugi odstavek 
32. člena);

9. v nasprotju z zakonom uporablja ali obdeluje osebne 
podatke iz 32. in 33. člena tega zakona (tretji in četrti odstavek 
33. člena);

10. pretaka količine nad 10 m³ lahko vnetljivih snovi 
ali gorljivih plinov ali vari, uporablja odprt plamen ali orodje, 
ki pri uporabi proizvaja iskre, v prostoru, ki je nevaren za 
požar ali ni posebej prilagojen za ta opravila ali prireja javni 
shod ali prireditev, na kateri je nevarnost, da izbruhne požar 
ali pride do eksplozije, in ne organizira požarne straže ali 
je ne izvaja ves čas povečane požarne nevarnosti (1., 2. in 
3. točka prvega odstavka 37. člena v zvezi s tretjim odstav-
kom istega člena);

11. ne organizira požarne straže, ko je razglašena po-
večana nevarnost požarov v naravnem okolju ali če je ne iz-
vaja ves čas povečane požarne nevarnosti (4. točka prvega 
odstavka 37. člena v zvezi z tretjim odstavkom istega člena);

12. organizira požarno stražo tako, da jo opravljajo ose-
be, ki niso gasilci, oziroma v primeru iz 1. in 2. točke prvega 
odstavka 37. člena tega zakona za gašenje usposobljene 
osebe, pa ne gre za opravljanje del v objektih, kjer je več 
kot srednja do povečana požarna ogroženost ali v objektih, v 
katerih se zbira več kot 100 ljudi (drugi odstavek 37. člena);

13. uporablja opremo, naprave ali druga sredstva za 
varstvo pred požarom, ki niso skladna s predpisi, ki urejajo 
tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti 
(38. člen);

14. vzdržuje ročne in prevozne gasilne aparate in za to 
ni pooblaščen ali če opravlja njihovo vzdrževanje v nasprotju s 
predpisi (prvi odstavek 40. člena v zvezi z drugim odstavkom 
istega člena);

15. izdaja potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega 
sistema aktivne požarne zaščite in o opravljenem tehničnem 
nadzoru in ne izpolnjuje predpisanih pogojev za preizkušanje 
ali če ne pošlje kopije potrdila Upravi Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje ali če opravlja preizkuse v nasprotju s 
predpisi (drugi in tretji odstavek 41. člena v zvezi s četrtim 
odstavkom istega člena);

16. opravlja požarno varovanje in ne izpolnjuje predpisa-
nih pogojev (prvi odstavek 42. člena).

(2) Z globo od 600 do 2.000 eurov se kaznuje tudi odgo-
vorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega 
podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka.

(3) Z globo od 600 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek 
odgovorna oseba državnega organa ali organa lokalne sku-
pnosti, ki stori prekršek iz 1., 2., 8., 9., 10., 11., 12. in 13. točke 
prvega odstavka tega člena.
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62. člen
(1) Z globo od 1.300 do 10.000 eurov se kaznuje za 

prekršek lastnik ali uporabnik, ki je pravna oseba, samostojni 
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost, če:

1. nima požarnega reda ali skupnega požarnega reda ali 
če del požarnega reda ni izobešen na vidnem mestu ali če nima 
izdelanega požarnega reda v skladu s predpisano vsebino in 
pogoji (prvi, drugi in tretji odstavek 35. člena v zvezi s šestim 
odstavkom istega člena);

2. če kot lastnik ali uporabnik, ki uporablja isti objekt z 
drugimi lastniki ali uporabniki, ni uskladil načrta evakuacije 
(drugi odstavek 35. člena v zvezi s šestim odstavkom istega 
člena);

3. v poslovnih, stanovanjskih ali industrijskih objektih 
ne izbere in namesti gasilnih aparatov v skladu s predpisa-
nimi merili za izbiro in namestitev gasilnih aparatov (četrti 
odstavek 35. člena v zvezi s šestim odstavkom istega člena);

4. v poslovnih, stanovanjskih ali industrijskih objektih 
nima pripravljene opreme, naprav ali drugih sredstev za var-
stvo pred požarom ali če jih ne vzdržuje v skladu s tehničnimi 
predpisi in navodili proizvajalca ali če dostop do opreme, 
naprav in sredstev za varstvo pred požarom ni prost (četrti 
odstavek 35. člena v zvezi s šestim odstavkom istega člena);

5. v poslovnih, stanovanjskih ali industrijskih objektih eva-
kuacijske poti in prehodi, dostopi, dovozi ter delovne površine 
za intervencijska vozila niso proste in prehodne ter označene v 
skladu s predpisi ali če so oprema, naprave in druga sredstva 
ob evakuacijski poti nameščena tako, da zapirajo evakuacijsko 
pot (četrti odstavek 35. člena v zvezi s šestim odstavkom istega 
člena);

6. nima v požarno bolj ogroženemu objektu ali v objektu, 
v katerem se zbira več ljudi, izdelanega požarnega načrta in 
načrta evakuacije ob požaru ali če nima izdelanega požarnega 
načrta in načrta evakuacije s predpisano vsebino ali če izvoda 
požarnega načrta ne izroči pristojni gasilski enoti (peti odstavek 
35. člena v zvezi s šestim odstavkom istega člena);

7. nima za objekt, ki je opremljen s sončno elektrarno 
priključeno na javno električno omrežje, izdelanega požarnega 
načrta (peti odstavek 35. člena v zvezi s šestim odstavkom 
istega člena);

8. kot lastnik ali uporabnik poslovnih, stanovanjskih ali 
industrijskih objektov ne izvede najmanj enkrat letno praktične-
ga usposabljanja za izvajanje evakuacije iz objekta ob požaru 
(sedmi odstavek 35. člena);

9. za izvajanje ukrepov varstva pred požarom pooblasti 
fizično ali pravno osebo, samostojnega podjetnika posamezni-
ka ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost oziroma 
upravnika, ki ni ustrezno usposobljen (drugi odstavek 36. člena 
v zvezi s tretjim odstavkom istega člena);

10. si pred pričetkom uporabe vgrajenega sistema aktivne 
požarne zaščite ne pridobi potrdila o brezhibnem delovanju sis-
tema ali ne skrbi za stalni tehnični nadzor vgrajenega sistema 
v skladu s tehničnimi predpisi ali navodili proizvajalca oziroma 
tistega, ki je sistem vgradil (prvi odstavek 41. člena v zvezi s 
četrtim odstavkom istega člena).

(2) Z globo od 600 do 2.000 eurov se kaznuje tudi odgo-
vorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega 
podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka.

(3) Z globo od 600 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek 
tudi lastnik ali uporabnik, ki je fizična oseba, in stori prekršek iz 
prvega odstavka tega člena.

(4) Z globo od 600 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek 
odgovorna oseba državnega organa ali organa lokalne skupno-
sti, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

63. člen
Z globo od 300 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek 

fizična oseba, ki:
1. opazi, da grozi neposredna nevarnost požara ali ek-

splozije ali opazi požar in ne odstrani nevarnosti ali ne pogasi 
požara, če to lahko stori brez nevarnosti zase ali za drugega 
(prvi odstavek 45. člena);

2. nevarnosti požara ali o požaru takoj ne obvesti najbližje 
gasilske enote ali centra za obveščanje ali policijske postaje 
(drugi odstavek 45. člena);

3. ne da na razpolago prevoznega sredstva ali sredstva 
za zveze, da se obvesti o požaru najbližjo gasilsko enoto ali 
center za obveščanje ali policijsko postajo (drugi odstavek 
45. člena);

4. stori dejanje iz 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10., 12., 13., 14. in 
15. točke prvega odstavka 61. člena tega zakona.«.

21. člen
V 65. členu se v 2. točki podpičje nadomesti s piko, 3. in 

4. točka pa se črtata.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

22. člen
(postopki v teku)

(1) Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 
izdaja soglasja v postopkih za izdajo gradbenega dovoljenja 
po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo tega zakona, še do 
1. januarja 2013.

(2) Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 
sodeluje v postopkih za izdajo uporabnega dovoljenja za objek-
te, za katere je izdala soglasje h gradbenemu dovoljenju pred 
uveljavitvijo tega zakona, še dve leti po uveljavitvi tega zakona.

23. člen
(uskladitev izvršilnih predpisov)

Izvršilne predpise je treba uskladiti s tem zakonom v 
enem letu po njegovi uveljavitvi, razen predpisa iz drugega 
odstavka 30. člena zakona, ki mora biti izdan do 31. decem-
bra 2012.

24. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati 18. in 
19. člen Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list SRS, 
št. 2/76 in 15/84) ter 29. člen, prvi odstavek 30. člena, drugi od-
stavek 34. člena, 36. in 37. člen Zakona o eksplozivnih snoveh, 
vnetljivih tekočinah, plinih ter drugih nevarnih snoveh (Uradni list 
SRS, št. 18/77, RS št. 4/92, 29/95 – ZPDF, 96/02 – ZE, 110/02 
– ZGO – 1 in 101/05 – ZPNB) v delu, ki se nanaša na delo, pri-
stojnosti in pravice organov požarne inšpekcije.

25. člen
(veljavnost)

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 213-10/12-1/13
Ljubljana, dne 25. oktobra 2012
EPA 510-VI

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

Predsednik
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3293. Resolucija o nacionalnem programu 
preprečevanja in zatiranja kriminalitete 
za obdobje 2012–2016 (ReNPPZK12-16)

Na podlagi 135. člena Zakona o policiji (Uradni list RS, 
št. 66/09 – uradno prečiščeno besedilo, 22/10 in 26/11 – od-
ločba US), in 109. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni 
list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10) je 
Državni zbor na seji dne 25. oktobra 2012 sprejel

R E S O L U C I J O
o nacionalnem programu preprečevanja  

in zatiranja kriminalitete za obdobje 2012–2016 
(ReNPPZK12-16)

UVOD

Republika Slovenija (v nadaljevanju: RS) je demokratična, 
pravna in socialna država, ki, izhajajoč iz Temeljne ustavne listi-
ne o samostojnosti in neodvisnosti RS (Uradni list RS, št. 1-I/91), 
skladno z Ustavo RS (Uradni list RS, št. 33/91 in 42/97, 66/20, 
24/03, 69/04, 68/06 – Ustavni zakoni) in veljavnimi mednarodni-
mi pogodbami, zagotavlja varstvo človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin vsem osebam na ozemlju RS, ne glede na njihove 
osebne okoliščine. Izhodišče takega varstva je človek kot svo-
boden posameznik, čigar dostojanstvo, varnost in zasebnost so 
posebej varovane vrednote (U-I-158/94 – odl. US IV, 20, Uradni 
list RS, št. 18/95, 14. in 20. točka Obrazložitve), ki jih je RS dol-
žna v skladu z mednarodnimi pogodbami in domačim pravnim 
redom spoštovati tako, da vanje neupravičeno ne posega (pra-
vice negativnega statusa), in varovati tako, da ustvarja možnosti 
za njihovo dejansko uživanje (pravice pozitivnega statusa).

Uresničevanje in spoštovanje takih zavez je zato temeljni 
pogoj krepitve pravne in socialne države, stabilnega gospo-
darskega razvoja, spoštovanja človekovih pravic in svoboščin 
ter zagotavljanja takega družbenega okolja, ki bo vplivalo na 
zmanjšanje kriminalitete in s tem uresničevanje temeljnih ciljev; 
ti predvidevajo učinkovito usmeritev naporov državnih institucij 
in civilne družbe v ustvarjanje okoliščin, ki bodo omogočile viso-
kokakovostno raven individualnega in družbenega življenja ter 
zagotavljale življenje v varnem okolju, usklajeno delovanje za-
konodajne, izvršilne in sodne veje oblasti ter drugih institucij, nji-
hovo sodelovanje z nevladnimi organizacijami in organizacijami 
civilne družbe pri oblikovanju in izvajanju politike preprečevanja 
in zatiranja kriminalitete ter določanje ključnih področij nacional-
ne varnosti in podajanje usmeritev na področju preprečevanja in 
zatiranja kriminalitete. S tem bodo ustvarjeni pogoji za integracijo 
kriminalitetne politike v vse politike, predvsem na področju pre-
prečevanja kriminalitete, določeni v Resoluciji o preprečevanju 
in zatiranju kriminalitete (v nadaljevanju RePZK, Uradni list RS, 
št. 43/06), na kateri ta resolucija temelji.

Številni varnostno kočljivi in pomembni dogodki, ki smo jim 
bili priča v preteklosti, še posebej pa tisti, ki jih spremljamo v da-
našnjem času ob prebujenju in množičnem zavedanju številnih 
narodov po svetu, da sta svoboda in s tem povezana varnost 
bivanja, ustvarjanja in življenja dobrini sami po sebi, vendar nista 
dani sami po sebi in brez prizadevanja vsakega posameznika 
posebej in celotne družbene skupnosti skupaj, nas opozarjajo, 
da je treba delovati proaktivno, pa tudi globalno preventivno, če 
želimo, da bodo tudi represivni ukrepi, kot skrajni in naknadni, 
imeli pozitiven učinek. Za vzpostavitev in obstoj teh dveh dobrin, 
kot temeljnih pogojev za razvoj in napredek ljudi in družbene 
skupnosti kot celote, torej ne zadostuje zgolj prizadevanje in 
obveznost države in njenih institucij, katerih delovanje urejajo 
pravne norme, zajete v sprejetih predpisih in drugih pravnih 
aktih, da te uveljavlja in udejanja, temveč predvsem in v prvi 
vrsti prizadevanje za vzpostavitev takih mehanizmov, ki bodo pri 
vseh posameznikih na vseh ravneh ponotranjili zavedanje o spo-
štovanju občečloveških vrednot, na katerih temeljijo pravičnost, 
enakopravnost in enakost, ki so temeljne predpostavke za vzpo-

stavitev in ohranjanje svobode in varnosti, ne zgolj v posameznih 
družbenih skupnostih in skupinah, temveč v globalni strukturi 
ljudske integriranosti, povezovanja in sobivanja. Demokratična 
družba namreč brez dejanske uresničitve takega zavedanja, ki je 
temelj upoštevanja, spoštovanja in uresničevanja temeljnih člo-
vekovih pravic in svoboščin, sploh ne more zagotavljati svobode 
in varnosti v okviru pravičnosti.

Dejanske varnosti in subjektivnega doživljanja občutka 
varnosti, ki sta temeljni sestavini posameznikove in družbene 
svobode, pa ni mogoče ogroziti zgolj z neposrednimi trenutnimi 
dejanji človekovega ravnanja oziroma opustitvami njegovih (pre)
potrebnih dejavnosti; zaskrbljujočo komponento v globalni var-
nosti povzroča tudi človekovo dolgotrajno malomarno in načrtno 
brezbrižno poseganje v okolje in naravne vire, brez premišljenih 
alternativ in tehtnih razmislekov o dolgoročnih posledicah in 
vplivih tako na človekov obstoj kakor tudi na naravni obstoj 
zdravih in neonesnaženih ekosistemov, kar ruši tisočletja dolgo 
vzpostavljeno naravno ravnovesje ter povzroča nepredvidljive 
okoljske nesreče in dogodke. Okoliščine in stanja, ki nastajajo 
zaradi takih posegov, ponujajo priložnosti za izvrševanje različnih 
kaznivih dejanj in ravnanj različnih storilcev, ki so ali pripomogli k 
razvoju in nastanku takih okoliščin ali pa te okoliščine izkoristijo 
za svoja protipravna, nemoralna in neetična ravnanja, ki prav 
zaradi tragičnosti samih izvornih dogodkov pri ljudeh vzbujajo 
še posebno zgražanje in odpor ter s tem doživljanje nemoči in 
ogrožanja njihove lastne varnosti in družbene varnosti nasploh. 
Premišljeni in uravnoteženi posegi v naravno okolje so tudi iz 
navedenih razlogov prednostna naloga globalne družbe, njenih 
političnih, gospodarskih in ekonomskih zavez za tako delova-
nje, za vzpostavljanje medinstitucionalnega, internacionalnega 
in čezmejnega povezovanja vseh dejavnikov na vseh ravneh, 
ozaveščanje prebivalstva o čezmernih in škodljivih vplivih na 
okolje in njihovih posledicah ter spodbujanje nadzornih insti-
tucij in mehanizmov, da v okviru svojih pristojnosti dosledno 
ukrepajo zoper kršitelje in se z njimi ukvarjajo tudi tako, da jih 
izobražujejo in usposabljajo. Kako dolgoročno zagotoviti varno 
ter okolju in ljudem neškodljivo uporabo jedrske energije in shra-
njevanje jedrskih odpadkov, pridobivanje, uporabo in predelavo 
fosilnih goriv, kemikalij, kemičnih, bioloških in drugih škodljivih 
in strupenih snovi, kako do okolja in ljudi prijazno, varno in brez 
škodljivih posledic izkoriščati in uporabljati naravne vire ter kako 
navkljub težnjam in realnim pričakovanjem po razvoju tehnolo-
gije in znanosti ohraniti stabilno, varno in svobodno okolje tudi 
za prihajajoče generacije in rodove, so primarna vprašanja in 
obligatorna zaveza na eni strani današnjih voditeljev svetovnih 
velesil, ki imajo vpliv in moč odločati o teh vprašanjih, na drugi 
strani pa vsakega posameznika, ki lahko s svojim ravnanjem širi 
zgled in vzor navkljub navidezni percepciji neučinkovitosti takega 
ravnanja. Med prednostna varnostna vprašanja posameznih 
družb, povezanih v globalni skupnosti, je zato treba uvrstiti tudi 
probleme, ki nastajajo zaradi podnebnih sprememb, uničevanja 
okolja ter pomanjkanja hrane in vode, vprašanja, povezana z za-
gotavljanjem energetskih virov, ter vsa tista vprašanja, ki na teh 
področjih pomenijo potencialne dejavnike tveganja za varnost v 
trenutnih razmerah in v prihodnosti.

Zaradi globalne gospodarske krize, ki je ob izbruhu v letu 
2008 tudi glavni generator socialne krize, se je Slovenija znašla 
v položaju, ko je po kazalniku registrirane brezposelnosti v janu-
arju 2011 od skupnega števila aktivnega prebivalstva 12,3 od-
stotka oziroma 115.132 ljudi brezposelnih (vir: Statistični urad 
Republike Slovenije, v nadaljevanju SURS). Brezposelnost pa je 
po raziskavah javnega mnenja v Sloveniji eden izmed primarnih 
in najbolj prepoznavnih dejavnikov ogrožanja varnosti (Andrej 
SOTLAR: Od globalne varnosti do individualne [ne]varnosti; 
VIII. Mednarodna konferenca Globalna varnost, Brdo pri Kranju, 
2008), torej ena izmed komponent, ki pri ljudeh vzbujajo doživlja-
nje grožnje njihovi individualni varnosti in skrbi za njihove bližnje, 
v povezavi z drugimi dejavniki (predvsem drogami in kriminalom) 
pa na dejanski ravni dolgoročno najbolj destruktivno vpliva na 
podstat in temelje demokratične družbe, saj na eni strani med 
ljudi vnaša vtis in prepričanje, da državne in druge institucije ne 
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delujejo, na drugi strani pa vzbuja njihovo subjektivno doživljanje 
nemoči, da bi lahko kar koli spremenili.

Doživljanje in občutek varnosti sta med najpomembnejšimi 
komponentami posameznikovega dojemanja realne stvarnosti, 
njegovega fizičnega in psihičnega razvoja in napredka ter po-
čutja v sredini, v kateri živi, dela in ustvarja. Zaradi tolikšne 
pomembnosti je bil v okviru EU (v sodelovanju z relevantnimi 
agencijami Združenih narodov) v letu 2008 pripravljen in na ravni 
EU poenoten testni vprašalnik za pilotno izvedbo raziskovanja 
v statističnih uradih nekaterih držav EU, z naslovom Pilotna 
anketa o žrtvah kriminala, ki je za Republiko Slovenijo vseboval 
tudi oceno subjektivnega doživljanja posameznikove varnosti v 
dveh največjih mestnih središčih v Sloveniji. Anketirani prebi-
valci Ljubljane in Maribora (od marca do maja 2009, na vzorcu 
2000 oseb) so podali skoraj identične odgovore, saj se jih skoraj 
70 odstotkov počuti zelo varno v svojem domu in skoraj 90 od-
stotkov v okolišu, v katerem živijo (vir: SURS, 2009).

Posebej pa varnost in svobodo ljudi v družbi ogroža vsa-
kovrstna kriminaliteta kot vsakodnevna stalnica in spremljevalka 
družbenih interakcij na vseh področjih človekovega udejstvovanja. 
Kriminaliteta kot družbeni fenomen in neposredno delovanje/ne-
delovanje posameznikov ali naključnih oziroma organiziranih sku-
pin je pojav, ki je prisoten v vseh družbenih skupnostih, na vseh 
ravneh, in še posebej posega v doživljanje in dejanski občutek 
varnosti in svobode ljudi in celotne družbe ter s tem v same teme-
lje demokratične družbe. Zaradi demokratičnih mednarodnih in 
ustavnih zavez je Slovenija kot demokratična, pravna in socialna 
država dolžna varovati življenja ljudi, njihovo zdravje, premože-
nje, njihove temeljne pravice in svoboščine ter s tem zagotavljati 
svobodo in varnost vsem in vsakomur na njenem ozemlju tudi v 
primerih, ko so navedene dobrine ogrožene z dejanji, ki jih civi-
lizirani in demokratični standardi opredeljujejo kot kriminaliteto, 
in so posamezna dejanja kot taka družbeno, moralno in etično 
nesprejemljiva ter z zakonom opredeljena kot kazniva.

Statistični podatki slovenske policije o gibanju in stanju 
kriminalitete v Sloveniji v obdobju od leta 2005 do leta 2010 
kažejo, da je bilo v tem času storjeno 521.801 kaznivo dejanje, 
v povprečju torej 87.000 kaznivih dejanj na leto. Preiskanost 
se v povprečju v navedenih letih giblje okoli 45 odstotkov, kar 
pomeni, da je slovenska policija s stopnjo utemeljenega suma 
ugotovila, kdo je storilec posameznih kaznivih dejanj, ter pov-
prečno po posameznih letih na pristojna tožilstva podala 38.901 
kazensko ovadbo zoper znane storilce oziroma skupno 233.409 
kazenskih ovadb. Na podlagi vseh prejetih ovadb so tožilstva 
po vseh izvedenih postopkih na sodišča v obdobju od leta 2005 
do leta 2010 vložila skupaj 85.681 obtožnih aktov zoper fizične 
in pravne osebe (vir: Vrhovno državno tožilstvo RS), slovenska 
sodišča pa so v navedenih letih pravnomočno obsodila 43.671 
fizičnih (od tega 2375 mladoletnih) in 11 pravnih oseb (vir: SURS, 
Demografsko socialno področje, Kriminaliteta).

Navkljub statistično izkazanim podatkom o subjektivnem 
doživljanju varnosti prebivalcev dveh največjih mestnih središč v 
Sloveniji pa je precej zaskrbljujoče dejstvo, ki izvira iz statističnih 
podatkov slovenske policije, da se v deležu vseh izvršenih kazni-
vih dejanj, ki jih letno obravnava, povečuje delež tistih kaznivih 
dejanj, ki pri faktorju kriminaliteta najbolj vplivajo na posamezni-
kovo individualno doživljanje in zaznavo varnosti, in sicer tako 
glede osebne integritete kakor tudi glede njegovega premože-
nja. Gre za kazniva dejanja z elementi nasilja ter hujše oblike 
premoženjskih kaznivih dejanj, med katerimi najbolj izstopajo 
predvsem tatvine, vlomi in ropi. V zadnjem času je zaznati, da so 
storilci premoženjskih kaznivih dejanj, predvsem tatvin, vlomov 
in ropov, vse bolj predrzni, agresivni in medsebojno povezani, 
in sicer tako s posamezniki kot tudi z mednarodnimi združbami 
specialnih povratnikov premoženjskih kaznivih dejanj, predvsem 
z družbami iz držav, nastalih na območju nekdanje Jugoslavije. 
Ker v skladu z modernimi varnostnimi doktrinami varnost in nje-
no zagotavljanje nista zgolj obveza in dolžnost države in njenih 
institucij, je ugotovitev, da storilci tovrstnih kaznivih dejanj izko-
riščajo pomanjkljivo samozaščitno obnašanje oškodovancev in 
zastarelost sistemov varovanja (vir: Policija Republike Slovenije, 

2011), signal, ki tezam in metodam o razpršeni odgovornosti v 
okviru vseobsežne integralne strategije zagotavljanja varnosti še 
posebej pritrjuje. Tako kot je na eni strani zaznati povezovanje 
pri izvrševanju kriminalitetnih pojavov zaradi skupnega interesa, 
tako morajo, na drugi strani, povezovalno delovati vsi dejavniki, 
ki lahko na kakršen koli pravno in družbeno legitimen in legalen 
način tako delovanje preventivno in represivno preprečujejo.

Še pred časom je veljajo, da je Slovenija zgolj tranzi-
tna država, na katere območju delujejo organizirane kriminalne 
združbe, ki se ukvarjajo z organizacijo, logistično podporo in 
izvajanjem kriminalne dejavnosti pri oskrbi evropskega tržišča 
s prepovedanimi drogami. V zadnjih letih pa jo je zaradi so-
razmerno velikega povpraševanja po teh prepovedanih in za 
stabilno in varno okolje izredno nevarnih substancah mogoče 
označiti tudi kot uporabnico, saj se število kaznivih dejanj zlorab 
prepovedanih drog iz leta v leto povečuje, v povprečju za pribli-
žno 20–30 odstotkov na leto, zaradi česar se dodatno generira 
tudi tako imenovana sekundarna kriminaliteta; to povzročajo 
odvisniki (vlomi, tatvine, ropi, goljufije ipd.) zaradi zagotavljanja 
virov, potrebnih za nakup prepovedanih substanc.

Zaskrbljujoča je tudi zaznava porasta števila kaznivih dejanj 
zoper zakonsko zvezo, družino in otroke, predvsem kaznivih de-
janj nasilja v družini, vključno z zanemarjanjem otrok in surovim 
ravnanjem z njimi, kaznivih dejanj, katerih storilci so mladoletne 
osebe, predvsem spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, 
kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog in izsiljevanj med 
vrstniki; pri mladoletnih storilcih pa je spodbudna zaznava upada 
števila kaznivih dejanj, storjenih zoper življenje in telo, ropov, 
goljufij in velikih tatvin (vir: Policija Republike Slovenije, 2011).

Gospodarska kriminaliteta je posebno poglavje kriminalnih 
dejavnosti storilcev, ki posega v same temelje demokratične 
družbe, ruši in destabilizira njene osnovne gospodarske, finanč-
ne in socialne komponente ter na raven posameznikove aper-
cepcije vnaša prepričanje o nedelovanju družbenih in državnih 
nadzornih institucij, kar slabi njegovo splošno doživljanje varnosti 
ter dejansko ogroža varnost in neodvisnost celotne družbe. Po 
informacijah slovenske Policije se je obseg obravnavane in s 
kazensko ovadbo zaključene gospodarske kriminalitete v letu 
2010 povečal za 41,10 odstotka, z 9259 obravnavanih kaznivih 
dejanj v letu 2009 na 13.064 kaznivih dejanj v letu 2010. Kot 
posledica storjenih gospodarskih kaznivih dejanj je v letu 2010 
nastala premoženjska škoda, ki znaša 505,4 milijona evrov, kar 
je za 162 odstotkov več kot v letu 2009 (193,2 milijona evrov).

Po periodičnih raziskavah, objavljenih v Eurobarometru, 
je zagotavljanje varnosti pred različnimi oblikami kriminalitete 
za državljane in prebivalce Republike Slovenije in drugih dr-
žav Evropske unije eno najpomembnejših področij delovanja 
države in politike. Od pristojnih institucij zahteva kontinuirano 
in vzajemno ukrepanje za zatiranje vseh vrst kriminalitete, še 
posebej pa organizirane kriminalitete in terorizma, ter ukrepanje 
za zagotavljanje miru in demokracije.

Prost pretok oseb, blaga in storitev v Evropski uniji, nadalj-
nji proces odprave mejnih kontrol na notranjih mejah v Evropski 
uniji oziroma državah schengenskega prostora ter razvoj in 
razširjenost informacijskih tehnologij so izzivi, ki se jim morajo 
prilagajati tudi pristojni organi držav, tako da zagotavljajo varnost 
za državljane in prebivalce tako v Republiki Sloveniji kot tudi v 
drugih članicah Evropske unije. Vse večja povezanost družb v 
globalnem svetu zahteva skupno in usklajeno delovanje držav 
in vseh resorjev v posamezni državi na področju preprečevanja 
in zatiranja kriminalitete.

Predhodni večletni programi Evropske unije za razvoj ob-
močja svobode, varnosti in pravice, kot sta bila program iz Tam-
pereja in Haaški program, so omogočili znaten napredek na tem 
področju. Novi večletni program na področju pravosodja in notra-
njih zadev »Odprta in varna Evropa, ki služi državljanom in jih va-
ruje«, t. i. Stockholmski program za obdobje 2010–2014 ima na-
men nadalje krepiti zmožnosti držav in institucij za preprečevanje 
in zatiranje kriminalitete. Kot strateško izpostavljena in ključna 
področja kriminalitete, ki najbolj ogrožajo varnost državljanov 
Evropske unije, so v programu prepoznane in opredeljene vse 
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oblike organizirane kriminalitete, terorizma, trgovine s prepove-
danimi drogami, korupcije, trgovine z ljudmi ter tihotapljenja ljudi, 
prekupčevanje z orožjem in kibernetske kriminalitete. Uresničitev 
strateških ciljev Strategije notranje varnosti za Evropsko unijo pa 
temelji na dejavnostih, zapisanih v Sporočilu Komisije o Strategiji 
notranje varnosti za Evropsko unijo iz novembra 2010.

Dosedanji način priprave Europolovega poročila o Oceni 
ogroženosti na področju organizirane kriminalitete (Organised Cri-
me Threat Assessment) se je izkazal kot kakovostno orodje. V letu 
2010 je Evropska unija to orodje nadgradila tako, da omogoča 
boljše spremljanje nenehno spreminjajočih se pojavnih oblik krimi-
nalitete in regionalnih posebnosti. Europol na podlagi pridobljenih 
informacij držav članic, Eurojusta ter drugih organov in institucij 
EU opravlja analizo tako zbranih informacij, Svet za pravosodje 
in notranje zadeve pa to analizo uporabi kot podlago pri določanju 
prioritet na področju preprečevanja in zatiranja kriminalitete.

1. RAZLOGI ZA NASTANEK RESOLUCIJE

Demokratična družba je utemeljena na konceptu posa-
meznikove svobode, iz katere mora izhajati tudi institucionalna 
dolžnost zagotavljanja njegove varnosti, zato mora demokratična 
država kot garant varovanja in izvajanja tega koncepta dilemo, 
ali varnost ali svoboda, v največji mogoči meri prepoznati kot 
nesprejemljivo komponento zagotavljanja temeljnih človekovih 
pravic in svoboščin, ki se lahko v polni meri uresničujejo le z 
vzajemnostjo svobode in varnosti. Namen te ter predhodne in 
številnih drugih resolucij je prav v tem, da spodbujajo številne dr-
žavne, zasebne in vse druge oblike institucionalnega delovanja 
družbe ter vsakega posameznika k povezovanju, sodelovanju, 
razmišljanju in uresničevanju zagotavljanja varnosti na vseh rav-
neh z ukrepi, ki v največji mogoči meri izhajajo iz realno zaznanih 
in ovrednotenih virov ogrožanja. Slovenija je že v preteklih letih 
sprejela številne strateške dokumente, s katerimi se je odzvala 
ne samo na dejanske dogodke, temveč tudi na posameznikovo 
dojemanje varnosti; ti dokumenti so tako tudi razlog za to resolu-
cijo in njen pomembni vir. Posebej izpostavljeni so tisti, ki se na-
našajo na najhujše dejavnike ogrožanja; med njimi so na primer:

– Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slo-
venije (ReSNV-1, Uradni list RS, št. 27/10),

– Resolucija o nacionalnem programu varstva pred narav-
nimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015 (ReNPVNDN, 
Uradni list RS, št. 57/09),

– Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestne-
ga prometa za obdobje 2007–2011 (Skupaj za večjo varnost) 
(ReNPVCP, Uradni list RS, št. 2/07),

– Resolucija o preprečevanju in zatiranju kriminalitete (Re-
PZK, Uradni list RS, št. 43/06),

– Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja nasi-
lja v družini (Uradni list RS, št. 41/09),

– Državni načrt zaščite in reševanja ob uporabi orožij ali 
sredstev za množično uničevanje v teroristične namene oziroma 
terorističnem napadu s klasičnimi sredstvi (EVA 2004-1911-0014, 
šifra: 214-00-167/2003-30 z dne 14. februarja 2005),

– Deklaracija o skupnem boju proti terorizmu (DeSBT, 
Uradni list RS, št. 81/01)

ter številni drugi, katerih primarna namena sprejetja sta skrb za 
ohranjanje varnosti in varnostne kulture v družbi ter spodbujanje 
zavedanja, kako pomemben segment je varnost pri ohranjanju 
svobode, ki mora temeljiti na demokratičnih principih in uravno-
teženem delovanju vseh, ki morejo in morajo kakor koli vplivati 
na te dejavnike. To sta tudi razlog in namen te resolucije, ki 
kontinuirano nadaljuje prizadevanje za ohranjanje že sprejetih 
zavez in standardov na področju varnostne politike Republike 
Slovenije ter v vseh segmentih vsebinsko nadgrajuje do sedaj 
veljavno Resolucijo o nacionalnem programu preprečevanja in 
zatiranja kriminalitete za obdobje 2007–2011 (ReNPPZK0711) 
(Uradni list RS, št. 40/07), tako da opredeljuje ključna področja 
ogrožanja s kriminaliteto, identificira glavne probleme pri ome-
jevanju kriminalitete in nakazuje rešitve za njeno učinkovitejše 
preprečevanje, obravnavanje in omejevanje.

2. CILJI RESOLUCIJE

Temeljni skupni cilj Resolucije o nacionalnem programu 
preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2012–2016 
(v nadaljevanju: resolucija) je konstantno in dolgotrajno dejan-
sko zagotavljati varnost ljudi v Republiki Sloveniji ter na podlagi 
predlaganih ukrepov in dejanj posledično doseči tako družbeno 
stanje, da bi se ljudje počutili varne.

Pri tem je za vzpostavitev in dosego začrtanega stanja 
treba izpolniti naslednje splošne in posebne cilje.

Splošni cilji
Treba je:
– stalno spremljati stanje in gibanje kriminalitete in drugih 

družbenih problemov ter prioritetno opraviti znanstveno uteme-
ljene posnetke stanja vseh najhujših oblik kriminalitete v RS;

– izboljšati sodelovanje med organi odkrivanja in pregona 
kaznivih dejanj ter sodelovanje med državnimi organi, samo-
upravnimi lokalnimi skupnostmi, raziskovalnimi in nevladnimi 
organizacijami;

– ustvariti okoliščine za osebno, socialno, ekonomsko, 
okoljsko varnost in bolj kvalitetno bivanje prebivalcev;

– ustvariti okoliščine, v katerih se bodo prebivalci lahko po-
čutili bolj varne pred kriminaliteto in bodo bolj zadovoljni z delom 
policije, tožilstev, sodišč in drugih nadzornih državnih organov;

– sistemsko ustvarjati večjo družbeno enakost, ki najbolj 
vpliva na zmanjševanje kriminalitete v družbi;

– celostno pristopati k preprečevanju in odzivanju na krimi-
naliteto in druge družbene probleme, z znanjem, pridobljenim v 
raziskavah, in s sodelovanjem čim večjega števila udeležencev 
in zainteresiranih strank;

– zmanjšati medijsko poročanje o kriminaliteti, ki spodbuja 
reakcionistične poglede na kriminaliteto in odzivanje nanjo;

– dekriminalizirati nekatera družbeno neškodljiva kazniva 
dejanja, ustvariti jasen in pregleden nabor kaznivih ravnanj in 
zmanjšati število prekrškov, ker prenormiranost družbe onemo-
goča učinkovito opravljanje temeljnih nalog države pri zagota-
vljanju varnosti in svobode;

– povečati obseg preventivnih dejavnosti na področju dela 
z otroki, mladostniki in družinami;

– pozornost javnosti preusmeriti v doslej sprejemljive oblike 
nasilja pri delu na črno in sivi ekonomiji, nasilja pri formalnih 
oblikah dela, v zvezi s takim delom, nasilja na delovnem mestu 
in izkoriščanja zaposlenih;

– ustvariti razmere, da bodo ljudje lahko bolj zaupali v de-
lovanje pravne države in posebej v delo organov odkrivanja in 
pregona kaznivih dejanj, v delo kazenskih sodišč in organov za 
izvrševanje kazenskih sankcij;

– z usklajenim in doslednim delovanjem državnih organov 
omogočiti učinkovito odkrivanje, zavarovanje in odvzem proti-
pravne premoženjske koristi;

– uvajati alternativne načine reševanja sporov v družbi in s 
tem prispevati k zmanjševanju pretirane juridizacije vsakodnev-
nega življenja;

– skrajšati čas odkrivanja storilcev in doseči sprejemanje 
pravosodnih odločitev v realnem oziroma razumen roku;

– okrepiti varnost in pomoč žrtvam z nekaznovalnimi meha-
nizmi, kot so skladi za gmotno in psihološko pomoč;

– oblikovati in okrepiti reintegracijske programe obsojen-
cev, ki naj preoblikujejo problematično okolje in pripravijo obso-
jenca na življenje po prestani kazni;

– financirati raziskave s področja najhujših oblik krimina-
litete (na primer gospodarske kriminalitete) in doslej sistemsko 
neprepoznavnih obliki nasilja (na primer okoljske kriminalitete in 
nasilja mladih, ki se izvršuje s pomočjo novih tehnologij);

– vplivati na uravnotežen ekonomski in socialni družbeni 
razvoj in upoštevati že obstoječe parcialne strategije na social-
nem in ekonomskem področju;

– okrepiti čezmejno sodelovanje organov odkrivanja in 
pregona kaznivih dejanj;

– okrepiti sodelovanje na ravni Evropske unije v okviru 
mednarodnih organizacij (OZN, OVSE, Svet Evrope, Interpol, 
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SECI/SELEC) in drugih partnerstev, katerih članica je Republi-
ka Slovenija tako na vladni kot tudi strokovni ravni, ter nadalje 
krepiti sodelovanje z raziskovalnimi institucijami in nevladnimi 
organizacijami.

Posebni cilji
Treba je:
– zadržati trende nenaraščanja števila premoženjskih ka-

znivih dejanj (še posebno v urbanih okoljih), ustvariti razmere, 
da se bodo ljudje počutili varnejše, ter zmanjševati priložnosti za 
izvrševanje premoženjske kriminalitete;

– na področju obravnave gospodarske kriminalitete in 
korupcijskih kaznivih dejanj vzpostaviti take mehanizme me-
dinstitucionalnega sodelovanja, ki bodo sposobni preprečevati, 
prepoznavati in v najkrajšem mogočem času obravnavati in 
sankcionirati tudi nove pojavne oblike, z učinkovitim institutom 
odvzema protipravno pridobljenega premoženja, ničelno toleran-
co in učinkovitim izrekom varnostnih ukrepov ter kazenskih sank-
cij pa krepiti prepričanje in zavedanje delovanja pravne države;

– zagotoviti enotno vodeni in centralni pristop v boju zoper 
organizirano kriminaliteto v organih pregona in odkrivanja ter 
sprejeti državno strategijo, ki bi opredeljevala naloge in način 
sodelovanja med različnimi subjekti v državi z opredelitvijo kon-
kretnih ciljev;

– ustanoviti nacionalni center za obveščanje o varnostnih 
incidentih v pomembnih slovenskih omrežjih zaradi hitrega odzi-
va in ukrepanja ter medsebojnega obveščanja in preprečevanja 
kaznivih dejanj s področja kibernetske kriminalitete v slovenskih 
omrežjih;

– učinkovito odkrivati kazniva dejanja in prekrške, poveza-
ne s prepovedanimi drogami, zmanjšati število njihovih uporabni-
kov ter povečati univerzalne, selektivne in indicirane preventivne 
dejavnosti za preprečevanje tovrstne kriminalitete;

– razvijati preventivne ukrepe, ki bodo v največji mogoči 
meri pravočasno prepoznavali, odvračali in preprečevali nasilno 
vedenje mladih, v družbi pa oblikovati take vrednote za življenje, 
ki mlade ozaveščajo in ustvarjajo ničelno toleranco do nasilja;

– doseči večjo ozaveščenost pri prepoznavanju oblik na-
silja v družini in ukrepanju zoper njega, odpraviti predsodke in 
druge prakse, ki temeljijo na ideji nadrejenosti/podrejenosti spo-
lov ter na stereotipnih vlogah spolov, skrajšati čas odkrivanja in 
prijavljanja povzročiteljev nasilnih dejanj ter zagotoviti učinkovito 
medinstitucionalno sodelovanje pristojnih organov in organizacij 
ter povečati število raznovrstnih ukrepov in dejavnosti za učinko-
vito pomoč žrtvam in povzročiteljem nasilja v družini;

– pri obravnavanju kršitev s področja varstva okolja ustre-
zno uskladiti in izboljšati delovanje in protokole vseh pristojnih 
institucij za optimizacijo preiskanosti dejanj, katerih posledica je 
kakršno koli ogrožanje okolja;

– z usklajenim delom policije, organov pregona in pra-
vosodja zagotavljati ustrezno varnost ljudi, izvajati ukrepe za 
zmanjševanje občutkov ogroženosti ter izvajati kakovostne pro-
grame za žrtve in oškodovance kaznivih dejanj;

– spremljati in po potrebi dopolniti Zakon o odvzemu pre-
moženja nezakonitega izvora (ZOPNI; Uradni list RS, št. 91/11, 
30/12 – Odl.US: U-I-23/12-14) s ciljem učinkovitega odvzema 
premoženja nezakonitega izvora;

– uvesti dodatne dejavnosti pri pomoči obsojencem po 
prestani kazni, z morebitno uvedbo probacijske službe, kar bi 
obsojencem po prestani kazni olajšalo vključevanje v normalno 
življenje na prostosti;

– z bolj načrtnim zbiranjem, vrednotenjem, vnašanjem v 
informacijski sistem in analiziranjeminformacij zagotoviti krimi-
nalistične obveščevalne informacije, ki bodo podlaga za stro-
kovno utemeljeno določanje prioritet glede uporabe razpoložljivih 
sredstev in primernih ukrepov za preprečevanje in zatiranje 
kriminalitete.

3. POMEN PREVENTIVNIH DEJAVNOSTI

Preprečevanje kriminalitete je skupek vseh zasebnih po-
bud in dejavnosti države z namenom zmanjšati škodo, ki bi jo 
povzročila dejanja, določena kot kazniva (Van Dijk in De Waard, 
1991). Preprečevanje kriminalitete je predmet zanimanja stro-
kovnjakov, aktivistov in vseh drugih zainteresiranih posamezni-
kov in skupin. Pri odločanju za preprečevalno dejavnost in pri 
njenem načrtovanju je zmeraj dobro preučiti izkušnje različnih 
preprečevalnih programov iz domače in tuje prakse. Pri prepre-
čevanju, načrtovanju in pripravi preprečevalnih ukrepov je treba 
upoštevati družbene, kulturne, ekonomske, pravne in politične 
dejavnike v določeni družbi, saj ukrepi niso neposredno pre-
nosljivi iz ene kulture v drugo. Mehanično prenašanje modelov 
lahko povzroči številne nezaželene in nehotene učinke.

Preprečevanje kriminalitete delimo na več vrst, odvisno 
od oblike kriminalitete oziroma področja varnostne problemati-
ke: na pravno in nepravno, na namenjeno žrtvam in namenjeno 
storilcem, na posredno in neposredno, na poboljševalno in 
kaznovalno, na situacijsko, razvojno in skupnostno. Najbolj 
osnovna pa je delitev na primarno, sekundarno in terciarno pre-
vencijo. Vsak model prevencije je podprt z različnimi teorijami, 
pogledi in stališči, pogosto hkrati uporabnimi za marsikatero 
od njih, kot je modele prevencije mogoče implementirati pri 
odzivanju na različne oblike kriminalitete. Tri primarne modele 
prevencije je mogoče razdeliti glede na tri kategorije ukrepov, 
in sicer na ukrepe, ki se nanašajo na storilce, oškodovance in 
kraj oziroma okoliščine, v katerih se poraja kriminaliteta, kot 
prikazuje tabela spodaj.

Primarna prevencija Sekundarna prevencija Terciarna prevencija

Storilec Odkrivanje dejavnikov v fizičnem 
in družbenem okolju, ki nudijo 
priložnosti ali spodbujajo kriminalno 
dejavnost.

Ukrepi za zgodnje odkrivanje 
mogočih storilcev kaznivih dejanj 
in pravočasno ukrepanje pred 
storitvijo kaznivega dejanja. 
Napovedovanje problematičnega 
vedenja in situacij. 

Ukrepi zoper tiste osebe, ki 
so že storile kazniva dejanja – 
rehabilitacija.

Oškodovanec Ozaveščanje potencialnih 
oškodovancev in žrtev ter 
zmanjševanje možnosti njihovega 
izpostavljanja.

Odzivanje na potencialne žrtve ter 
žrtve in oškodovance z namenom 
nudenja pomoči – psihosocialna 
opora.

Programi za preprečevanje 
ponovne viktimizacije.

Kraj/okoliščine Ugotavljanje kriminalnih žarišč 
in odpravljanje kriminogenih 
dejavnikov.

Intenzivno nadzorovanje okolja. Situacijska prevencija – 
oblikovanje in spreminjanje 
okolja z namenom preprečevanja 
kriminalitete.
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Kriminalna prevencija mora biti sestavni del socialne poli-
tike, kar obsega zagotavljanje kakovosti življenja, zagotavljanje 
socialne in zdravstvene varnosti, zagotavljanje izobraževalne-
ga sistema, zaščito in pomoč rizičnim skupinam ter programe 
vključevanja marginalnih družbenih skupin v družbo.

Pristojni organi si morajo prizadevati za večjo povezanost 
med različnimi politikami, kot so izobraževalna politika, politika 
trga dela in socialna politika, s posebnim poudarkom na rizičnih 
družbenih skupinah prebivalstva.

Poiskati je treba odgovore na vprašanja, ki so ključnega 
pomena za oblikovanje kriminalitetne politike, med drugim, kdo 
je odgovoren za preprečevanje kriminalitete, na kakšni stopnji 
je država glede razvoja preventivne dejavnosti, kateri so glavni 
kriminalitetni problemi in katere so glavne značilnosti kriminali-
tete v urbanih okoljih in katere v ruralnih.

Preventiva na področju socialnega varstva pomembno 
vpliva na odpravljanje ključnih vzrokov za nastanek krimina-
litete.

Situacijska prevencija je za državljane najenostavnejša 
in tudi relativno učinkovita oblika preprečevanja premoženjske 
in nasilniške kriminalitete. Situacijske prevencije ni mogoče 
pojmovati zgolj kot video nadzorovanje javnih površin, temveč 
v situacijsko prevencijo spadajo ukrepi za povečanje truda 
za storitev kaznivega dejanja, ukrepi za povečanje tveganja 
za prijetje, ukrepi za zmanjševanje dobička in ukrepi, ki pre-
prečujejo opravičila, da nekdo ni vedel, da je neko dejanje 
prepovedano.

Kombinacija socialne in situacijske prevencije predstavlja 
učinkovito možnost odzivanja na vzroke za nastanek/pojav 
kriminalitete. Gre za odzivanje na konkretne, specifične oblike 
kriminalitete, ki jih je mogoče preprečiti, omiliti oziroma storilce 
odvrniti od storitve kaznivega dejanja.

Kriminalitetna politika mora temeljiti na znanju, informa-
cijah in raziskavah ter biti pojmovana kot del socialne politike.

4. METODOLOGIJA IN PODLAGE ZA IZDELAVO RE-
SOLUCIJE

Pri pripravi resolucije je bila uporabljena metodologija, ki 
zagotavlja inkorporacijo resolucije v strateške in razvojne cilje 
Republike Slovenije, ob sočasnem upoštevanju in proaktivni 
vključenosti v strateške iniciative in programe na mednarodni 
ravni, na izvedbeni ravni pa zagotavlja sledljivost realizacije 
zastavljenih ciljev in trajnost dejavnosti pri preprečevanju in 
zatiranju kriminalitete.

Temeljna metodološka načela, ki smo jih upoštevali pri 
pripravi resolucije, so načela celovitosti, sistematičnosti in kon-
sistentnosti. Visoka stopnja obsežnosti in divergentnosti po-
dročja preprečevanja in zatiranja kriminalitete ter veliko število 
vključenih akterjev sta od samega začetka priprave gradiva 
resolucije terjala ustrezno metodološko obvladljivost, tako z 
vidika procesa kot z vidika vsebine.

Z vidika procesa je bila za pripravo resolucije obliko-
vana medresorska delovna skupina (Medresorska delovna 
skupina, ustanovljena s sklepom Vlade Republike Slovenije 
št. 01201-19/2010/3 z dne 18. novembra 2010), v kateri so bili 
člani iz dvanajstih institucij državne uprave in dveh akademskih 
institucij. Za obvladovanje procesa priprave vsebine resolucije 
je bilo delo medresorske delovne skupine organizirano tako, da 
je potekalo v manjših delovnih ekipah, ki so obravnavale posa-
mezno vsebinsko področje resolucije in prispevale vsebinske 
rešitve in besedilo, ter na skupnih sejah delovne skupine, kjer 
se je delo osredotočalo zlasti na zagotavljanje enotnih meto-
doloških in vsebinskih okvirov, načrtovanje dela in spremljanje 
napredka ter zagotavljanje konsistentnosti resolucije.

Posebna pozornost pri pripravi resolucije je bila posveče-
na doseženemu razvoju in aktualnim usmeritvam na področju 
kriminalitete, v kombinaciji z razvojnimi usmeritvami Republike 
Slovenije. Ob tem je eksplicitno izkazana integrativna vloga re-
solucije kot povezovalnega elementa relevantnih akterjev, de-
javnosti in finančnih virov in tudi kot gibala nadaljnjega razvoja.

Za vsako vsebinsko področje resolucije – identificirano 
področje preprečevanja in zatiranja kriminalitete – so bili izde-
lani opisi problemov in vzrokov, rešitev in ciljev, opredeljene so 
bili strategije oziroma programi za doseganje ciljev, ključne de-
javnosti oziroma ukrepi, nosilci in sodelujoči pri izvajanju nalog, 
roki izvedbe in pokazatelji za merjenje uspešnosti.

Pri izdelavi besedila in vsebinskih rešitev resolucije je bila 
uporabljena naslednja metodologija: primerjalna analiza, ocena 
stanja in trendov, metode statistične analize, primerjalno učenje 
idr. Kot podlaga za izdelavo resolucije so bili upoštevani različni 
področni/resorni strateški dokumenti, programi dela oziroma 
akcijski načrti, ki vključujejo cilje in dejavnosti (projekte, naloge, 
ukrepe), povezane s področjem preprečevanja kriminalitete, ali 
pa izkazujejo določene implikacije oziroma drugačno obliko re-
levantnosti, na mednarodni ravni pa akti, dokumenti in iniciative 
Evropske unije, Združenih narodov, Organizacije za varnost in 
sodelovanje v Evropi in Sveta Evrope.

Z vidika aplikacije načela konsistentnosti je bila posebna 
pozornost namenjena povezanosti in prepletenosti posameznih 
vsebinskih področij resolucije – identificiranih področij prepre-
čevanja in zatiranja kriminalitete – in v tem okviru tudi možno-
stim, priložnostim in oviram glede financiranja posameznih de-
javnosti. Ob tem je bila posebna pozornost namenjena analizi 
izvajanja Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja 
in zatiranja kriminalitete za obdobje 2007–2011 z namenom, 
da se težave in slabosti pri izvajanju le-te ustrezno upoštevajo 
pri pripravi nove resolucije, pozitivne izkušnje pa se v njeno 
pripravo vključijo kot dobra praksa.

5. MEDNARODNO ODZIVANJE NA KRIMINALITETO

5.1 Evropska unija

5.1.1 Lizbonska pogodba

Z veljavnostjo nove Pogodbe o Evropski uniji in Pogod-
be o delovanju Evropske unije, imenovane tudi Lizbonska 
pogodba, je konec leta 2009 nastal nov pomemben primarni 
pravni okvir sodelovanja držav članic na področju prepreče-
vanja in zatiranja kriminalitete. Države članice Evropske unije 
(v nadaljevanju: EU) so si za cilj zadale vzpostavitev ukrepov 
za notranjo varnost, s katerimi bodo bolje usposobljene za 
ukrepanje na področju svobode, varnosti in pravice, kar bo 
neposredno povečalo učinkovitost boja proti kriminaliteti in 
terorizmu. V pravnosistemskem pogledu je največja pridobitev 
Lizbonske pogodbe pravni temelj, ki zakonodajnim aktom s 
področja policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazen-
skih zadevah omogoča sprejetje v obliki uredb in direktiv in s 
tem neposredne veljave oziroma prenosa v zakonodajo držav 
članic, kar bo pripomoglo k skladnejšemu razvoju skupnih 
okvirjev za preprečevanje in zatiranje kriminalitete. Ravno na 
tem področju pa je bila tudi dana večja vloga za nadzor nad 
ustreznim izvajanjem sprejetih zakonodajnih aktov v državah, 
Evropski komisiji in Sodišču EU.

Evropski policijski urad (v nadaljevanju: Europol), ki je 
postal v letu 2010 agencija EU, je dobil ključno vlogo pri podpori 
pristojnim državnim organom, zadolženim za zatiranje krimi-
nalitete. Pogodba o delovanju Evropske unije pa je opredelila 
naloge Europola. Njegova vloga je podpirati in krepiti dejavnosti 
policijskih organov in drugih služb kazenskega pregona držav 
članic ter njihovo medsebojno sodelovanje pri preprečevanju 
hudih oblik kriminala, ki vplivajo na dve ali več držav članic, 
terorizma in oblik kriminala, ki vplivajo na skupni interes politike 
EU, ter boju proti njim.

Lizbonska pogodba je kot ključno novost uvedla tudi 
nov mehanizem za usklajevanje ukrepov za preprečeva-
nje in zatiranje kriminalitete v EU. Ustanovljen je bil stalni 
odbor, da bi znotraj Evropske unije zagotovil pospeševanje 
in krepitev operativnega sodelovanja na področju notranje 
varnosti; v njem sodelujejo države članice ter institucije in 
agencije EU.
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5.1.2 Stockholmski program

Večletni program Evropske unije na področju pravosodja 
in notranjih zadev »Odprta in varna Evropa, ki služi državlja-
nom in jih varuje« za obdobje 2010–2014, tako imenovani 
Stockholmski program (UL C št. 115 z dne 4. 5. 2010, str. 1) 
poziva države članice, agencije, organe in institucije EU, da pri-
pravijo usklajene dejavnosti za zagotavljanje varnosti evropskih 
državljanov s tem, da se uspešno zatirajo oblike organizirane 
kriminalitete, terorizem, trgovina s prepovedanimi drogami, ko-
rupcija, trgovina z ljudmi, tihotapljenje ljudi, spolno izkoriščanje 
otrok, nelegalna preprodaja orožja, računalniška kriminaliteta 
in čezmejna kriminalitete ter druge grožnje za varnost državlja-
nov, ki so nadnacionalne. Zatiranje in preprečevanje kriminali-
tete pa mora temeljiti na naslednjih načelih:

– jasni razdelitvi nalog med EU in državami članicami, ki 
odraža skupno vizijo o današnjih izzivih,

– spoštovanju temeljnih pravic, mednarodni zaščiti in 
pravni državi,

– solidarnosti med državami članicami,
– proaktivnem pristopu na podlagi obveščevalnih podat-

kov,
– potrebi po horizontalnem in medresorskem pristopu, da 

se omogoči obravnavanje zapletenih kriz, naravnih nesreč ali 
nesreč, ki jih povzroči človek,

– tesnem sodelovanju med agencijami EU in še boljši 
izmenjavi informacij,

– poudarku na izvajanju in poenostavitvi ter izboljšanju 
preventivnih ukrepov,

– uporabi regionalnih pobud in regionalnega sodelovanja 
in

– ozaveščanja državljanov glede pomena dejavnosti Unije 
na področju notranje varnosti in zaščite prebivalstva.

Kot ključne grožnje varnosti državljanov, ki zahtevajo 
učinkovito ukrepanje pristojnih organov držav članic, institucij 
ter agencij EU pa določa:

– organizirano kriminaliteto in huda kazniva dejanja,
– trgovino z ljudmi,
– spolno izkoriščanje otrok in otroško pornografijo,
– kibernetsko kriminaliteto,
– gospodarski kriminal in korupcijo,
– promet s prepovedanimi drogami in
– teroristična kazniva dejanja.
Stockholmski program pa še posebej poziva države čla-

nice, da krepijo in izboljšajo preventivne ukrepe za zatiranje 
kriminalitete. Ključno je multidisciplinarno sodelovanje, tako 
vladnih kot nevladnih služb in tudi sodelovanje z zasebnim sek-
torjem. Pomembni pa so tudi ukrepi za spodbujanje socialnega 
vključevanja v družbo. Na področju preprečevanja kriminalitete 
države članice sodelujejo v Evropski mreži strokovnjakov za 
preprečevanje kriminalitete (EUCPN). Mreža prispeva k razvija-
nju različnih vidikov preprečevanja kriminalitete na ravni EU in 
podpira dejavnosti za preprečevanje kriminalitete na državni in 
lokalni ravni. Ker je preventiva prepoznana kot eno izmed ključ-
nih orodij za odziv na kriminaliteto, države članice krepijo vlogo 
te mreže, Evropska komisija pa bo do 2013 preučila možnosti 
za ustanovitev observatorija za preprečevanje kriminala, ki bo 
zbiral, analiziral in razširjal strokovno znanje o kriminalu, vključ-
no z organiziranim kriminalom in njegovim preprečevanjem, ter 
s tem podpiral in spodbujal države članice in institucije EU pri 
sprejemanju zaščitnih ukrepov in izmenjavi najboljših praks.

5.1.3 Strategija notranje varnosti za Evropsko unijo

Najvišji predstavniki držav EU so v marcu 2010 sprejeli 
Strategijo notranje varnosti za Evropsko unijo. Strategija navaja 
glavne izzive in grožnje na področju notranje varnosti, hkrati pa 
prvič vzpostavlja koncept notranje varnosti, ki ga je treba razu-
meti kot celovit koncept, ki vključuje številne resorje v državah 
članicah in institucijah, katerih področja dela vzpostavljajo izve-
dljivosti t. i. »Evropskega varnostnega modela«. Strategija kot 
glavne izzive in grožnje notranji varnosti, svobodi in pravicam v 

EU identificira terorizem, resne in organizirane oblike kriminali-
tete, kibernetsko kriminaliteto, čezmejno kriminaliteto, varnost v 
prometu in naravne nesreče ter nesreče, ki jih povzroči človek. 
Obenem poudarja temeljna načela in smernice za nadaljnje 
ukrepanje, na katerih temelji uspešno zagotavljanje notranje 
varnosti EU v naslednjih letih, predvsem zaščito temeljnih 
pravic in svoboščin, izboljšanje sodelovanja in solidarnosti med 
državami članicami EU, prednostno obravnavo preventive in 
predvidevanja, pomen vključenosti vseh pristojnih sektorjev 
pri zagotavljanju javne varnosti, komuniciranje z javnostjo o 
varnostnih ukrepih ter upoštevanje soodvisnosti notranje in 
zunanje dimenzije varnosti z vzpostavitvijo globalne varnostne 
osredotočenosti v povezavi in tesnejšem sodelovanju s tretjimi 
državami.

Varnostne politike, zlasti politike zatiranja in prepreče-
vanja kriminalitete, morajo biti široko zastavljene in morajo 
vključevati ne samo organe preprečevanja, odkrivanja in pre-
gona, ampak tudi institucije in strokovnjake na vseh ravneh. 
Spodbujajo pa se možnosti vzpostavljanja javno/zasebnega 
partnerstva na vseh področjih.

5.1.4 Ocena ogroženosti o organizirani kriminaliteti EU

Skladno s Stockholmskim programom so države članice 
sprejele Sklepe Sveta o oblikovanju in izvajanju političnega ci-
kla EU za organizirane kriminalitete in hude oblike mednarodne 
kriminalitete na osnovah Evropskega kriminalistično obvešče-
valnega modela, kot sistem nadgradnje za zaznavo groženj 
posameznih vrst kriminalitete, na podlagi katerega se določajo 
prednostne dejavnosti. V prehodnem obdobju od leta 2011 do 
2013 pa se prioritete določijo na podlagi aktualne Ocene ogro-
ženosti zaradi organizirane kriminalitete (OCTA), nov štiriletni 
cikel pa se v popolnosti prične uporabljati za obdobje od 2014 
do 2017 na osnovi posodobljene Ocene ogroženosti zaradi 
hudih oblik in organizirane kriminalitete (SOCTA). Države člani-
ce, institucije in agencije EU so s tem zavezane k upoštevanju 
ugotovitev in opredeljenih prioritet, ter njihovemu vključevanju 
v svoje dejavnosti za preprečevanje in zatiranje kriminalitete.

5.1.5 Strateški ukrepi EU kot odziv na posamezne vrste 
kriminalitete

Države članice EU so sprejele tudi nekatere strateške 
dokumente, ki so usmerjeni k skupnemu pristopu za določeno 
vrsto kriminalitete. Tako je treba izpostaviti:

– strategijo EU na področju drog za obdobje 2005–2012 
(Uradni list EU, C št. 326 z dne 20. december 2008, str. 7), v 
kateri je bil opredeljen evropski model politike drog na podlagi 
uravnoteženega pristopa k zmanjšanju povpraševanja in po-
nudbe drog, ter zadnji akcijski načrt EU za boj proti drogam 
za obdobje 2009–2012 (Uradni list EU, C št. 326 z dne 20. de-
cember 2008, str. 7) in Evropski pakt za preprečevanje med-
narodnega trgovanja s prepovedanimi drogami iz leta 2010, 
št. 8821/10, ki ga je sprejel Svet za pravosodje in notranje 
zadeve,

– protiteroristično strategijo za Evropsko unijo iz leta 2005 
in iz nje izhajajoče akcijske načrte (Strategija Evropske unije za 
boj proti terorizmu, št. 14469/4/05 REV 4 z dne 30. november 
2005, Bruselj),

– strategijo o zunanji razsežnosti pravosodnih in notra-
njih zadev (Strategija o zunanji razsežnosti območja svobode, 
varnosti in pravice, št. 14366/3/05 REV 3 JAI 417 RELEX 628 
(2005), Bruselj: Svet Evropske unije) ter na podlagi tega spre-
jete ukrepe za krepitev zunanje razsežnosti EU pri prepreče-
vanju trgovine z ljudmi iz leta 2010 (Ukrepi za krepitev zunanje 
razsežnosti EU pri preprečevanju trgovine z ljudmi iz leta 2009, 
11450/5/09 REV 5, z dne 19. november 2009, Bruselj: Svet 
Evropske unije),

– strategijo dela o praktičnih ukrepih proti kibernetski kri-
minaliteti iz leta 2008 (Uradni list EU, C št. 062 z dne 17. marec 
2009, str. 0016–0018),
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– sklepe Sveta o strategiji za zagotavljanje pravic in boljše 
podpore žrtvam kaznivih dejanj iz leta 2009, št. 12944/09, ki jih 
je sprejel Svet za pravosodje in notranje zadeve.

Te strategije in druge dokumente je treba šteti kot opera-
tivne, akcijsko orientirane instrumente posameznih politik, ki 
jih morajo pristojni organi držav članic izvajati skladno s svojo 
zakonodajo in jih upoštevati pri načrtovanju svojih dejavnosti.

Ključno sporočilo vseh strateških dokumentov je, da pri-
stojni resorji aktivno sodelujejo z drugimi državami, hkrati pa 
k sodelovanju pritegnejo vse druge državne organe, da se 
zagotavlja multiagencijski pristop pri preprečevanju in zatiranju 
kriminalitete. Prav tako pa se poudarja, da je zelo uspešen 
instrument za preprečevanje in zatiranje kriminalitete odvzem 
premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, ali dru-
gega premoženja, povezanega s kaznivimi dejanji.

Za izvajanje ukrepov iz prednostnih nalog in politik EU s 
ciljem razvijanja območja svobode, varnosti in pravice v Evropi 
je bila v letu 2007 sprejeta finančna perspektiva za obdobje 
2007–2013. V okviru te finančne perspektive so v splošnem 
programu, imenovanem Varnost in varstvo svoboščin, za dr-
žave članice na voljo finančna sredstva, zlasti za kazensko 
pravosodje in pregon, krepitev sodelovanja v kazenskih zade-
vah med sodstvi in med organi pregona, zaščito pravic žrtev, 
vzpostavljanje partnerstev in sodelovanja med javnimi organi in 
zasebnim sektorjem ter preprečevanje in zatiranje organizirane 
kriminalitete in drugih področij, ki spodbujajo ukrepe za razvoj 
območja svobode, varnosti in pravice.

5.2 Organizacija združenih narodov

Organizacija združenih narodov (v nadaljevanju OZN) kot 
globalna mednarodna organizacija skladno z načelom vzpo-
stavljanja in zagotavljanja pravne države izvaja dejavnosti 
za razvoj, promocijo in implementacijo mednarodnih norm in 
standardov mednarodnega prava. Dejavnosti OZN za prepre-
čevanje kriminala in obravnavanje storilcev kaznivih dejanj so 
usmerjene v iskanje skupnih rešitev za zatiranje in prepreče-
vanje različnih oblik kriminalitete na globalni ravni. V okviru te 
organizacije deluje tudi Urad Združenih narodov za droge in 
kriminal (UNODC) kot globalni akter za boj proti prepovedanim 
drogam, terorizmu, mednarodni kriminaliteti in korupciji. Dekla-
racija Združenih narodov za novo tisočletje (A/RES/55/2, 8. ple-
narno zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov, tč. 
VIII/30) je zavezala države članice z razvojnimi cilji, na podlagi 
katerih morajo te vložiti dodatne napore za zatiranje vseh oblik 
transnacionalne kriminalitete, razvijati je potrebno ukrepe za 
boj proti drogam in uskladiti dejavnosti proti mednarodnemu 
terorizmu ter drugim transnacionalnim grožnjam. Republika 
Slovenija je ratificirala vse ključne mednarodne pravne akte 
OZN, prav tako pa kot članica organizacije upošteva vse strate-
ške dokumente in dejavnosti, ki izhajajo iz njih, ter jih vključuje 
v razvojne načrte in dejavnosti pristojnih organov.

5.3 Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi

Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) 
ima kot mednarodna organizacija v okviru svojih ciljev opre-
deljene tudi naloge usposabljanja policij, boj proti terorizmu, 
organiziranemu kriminalu in trgovini z ljudmi. OVSE tako kot 
evropska regionalna organizacija spodbuja izvajanje mednaro-
dnih pravnih aktov med državami članicami te organizacije in na 
podlagi drugih strateških dokumentov spodbuja razvoj dejavnosti 
za preprečevanje in zatiranje oblik kriminalitete, ki zahtevajo sku-
pen pristop v širši regiji. Republika Slovenija je aktivna članica 
te organizacije in tako njeni pristojni organi vključujejo sprejete 
razvojne dokumente v svoje dejavnosti in naloge.

5.4 Svet Evrope

Temeljni cilj držav članic Sveta Evrope je ustvariti sku-
pen demokratičen in pravni prostor na vsej evropski celini ob 

spoštovanju ključnih vrednot: človekovih pravic, demokracije in 
vladavine prava. Z namenom preprečevanja in zatiranja različnih 
transnacionalnih oblik kriminalitete so države članice Sveta Evro-
pe sprejele več mednarodnih pogodb, ki vzpostavljajo skupne 
standarde in pravne okvirje za preprečevanje, odkrivanje, prei-
skovanje in pregon določenih oblik kriminalitete. Že Resolucija 
o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete 
za obdobje 2007–2011 je vsebovala nekatere ključne instru-
mente, ki so veljavni in se bodo uporabljali tudi v prihodnje, kot 
specifičen in referenčni globalni okvir za zatiranje kibernetske 
kriminalitete na svetovni ravni pa je treba izpostaviti Konvencijo 
o kibernetski kriminaliteti, ki jo je sprejel Svet Evrope, 23. novem-
bra 2001 in pripadajoče protokole (Zakon o ratifikaciji Konvencije 
o kibernetski kriminaliteti in Dodatnega protokola h Konvenciji 
o kibernetski kriminaliteti, ki obravnava inkriminacijo rasističnih 
in ksenofobičnih dejanj, storjenih v informacijskih sistemih – 
MKKKDP; Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 17/04) ter 
Konvencijo Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi, ki so 
jo države članice Sveta Evrope in druge podpisnice konvencije 
sklenile v Varšavi, 16. maja 2005 (Zakon o ratifikaciji Konvencije 
Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi – MKUTL; Ura-
dni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 14/09).

5.5 Regionalne in dvostranske pobude sodelovanja

V skladu z Resolucijo o strategiji nacionalne varnosti Re-
publike Slovenije in drugimi strateškimi dokumenti Republike 
Slovenije, Evropske unije in Organizacije združenih narodov in 
drugih mednarodnih organizacij ter pobud o sodelovanju držav 
za namene zatiranja kriminalitete, je za uspešnost pristojnih or-
ganov nujno čezmejno sodelovanje. Tako se spodbuja aktivno 
sodelovanje v mednarodnih organizacijah ali drugih pobudah 
držav, ki podpirajo dejavnosti za zatiranje kriminalitete in zago-
tavljanje javne varnosti v ožjih geografskih regijah.

6. PODROČJA PREPREČEVANJA IN ZATIRANJA KRI-
MINALITETE

6.1 Premoženjska kriminaliteta

6.1.1 Opis problema

Republika Slovenija leži na območju, kjer se križajo po-
membne mednarodne tranzitne poti med jugovzhodno in zaho-
dno Evropo. Pri tem potekajo skozi Slovenijo tudi mednarodne 
kriminalne poti, kar nedvomno vpliva tudi na obremenjenost 
slovenskega prostora s premoženjsko kriminaliteto. Gre za 
najštevilnejši segment kriminalitete, kar jih policija letno evi-
dentira in obravnava (okoli 60 odstotkov), preiskanost tega 
segmenta, ki je eden izmed temeljnih pokazateljev uspešnosti 
dela policije, pa je relativno nizka in posredno vpliva tudi na 
oceno uspešnosti državnih tožilstev in sodišč.

Kriminaliteta, posebno premoženjska, je izrazitejša v ur-
banih oziroma v gosteje naseljenih območjih, kjer je bilo v 
zadnjih petih letih obravnavanih 75,6 odstotka vseh kaznivih 
dejanj. Znotraj navedenega obsega kriminalitete pa znaša de-
lež premoženjskih kaznivih dejanj kar 78,9 odstotka.

Med vzroke za tako stanje lahko štejemo predvsem od-
prtost meja in prost pretok ljudi, preoblikovanje gospodarstev 
v večini vzhodnoevropskih držav v tranziciji ter oblikovanje 
novih socialnih kategorij, predvsem nastanek tako imenovane 
nove elite, in hkrati slabšanje socialnega stanja pomembnega 
števila državljanov.

Zaskrbljujoče je dejstvo, da so storilci kaznivih dejanj 
ropov in roparskih tatvin pogosteje nasilni (uporaba orožja in 
drugih nevarnih predmetov pri izvršitvi kaznivih dejanj) in da 
glede sredstev za dosego svojih ciljev niso izbirčni. Storilci 
ropov, ki si za objekt oziroma cilj pogosto izberejo pošte, trgo-
vine in bencinske servise, so običajno mlajše osebe in pogosto 
odvisniki od prepovedanih drog. Zaznana je tudi prepoznavnost 
izvrševanja ropov v skupinah, kjer glede na kraj izvršitve bele-
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žimo rope v finančne ustanove in trgovske centre. Poleg usluž-
bencev v bankah, poštah in prodajalnah so potencialne žrtve 
lahko tudi stranke, mimoidoči, uslužbenci podjetij za zasebno 
varovanje in ne nazadnje tudi policisti.

Opazna je medsebojna povezanost storilcev, in sicer tako 
med posamezniki kot tudi med mednarodnimi združbami speci-
alnih povratnikov premoženjskih kaznivih dejanj, predvsem med 
združbami z območja Balkana in iz vzhodnoevropskih držav, 
predvsem Romunije, Madžarske in Poljske ter držav, nastalih 
na območju nekdanje Jugoslavije. Storilce zaznamuje tudi velika 
mobilnost, kar ob odprtosti meja s sosednjimi državami in rela-
tivno kratkih razdaljah do državne meje dodatno otežuje obvla-
dovanje te kriminalitete, posebno pri tatvinah motornih vozil, saj 
tatovi ukradena vozila lahko v kratkem času odpeljejo iz države 
in tako onemogočijo njihovo učinkovito iskanje.

Zadnjih pet let se delež premoženjskih kaznivih dejanj, v 
primerjavi z desetletnim povprečjem, sicer znižuje, vendar ne 
zaradi zmanjševanja hujših oblik. Ne glede na to bo, upoštevajoč 
geografski položaj Republike Slovenije ter socialno-ekonomsko 
stanje v naši državi in razmah migracijskih tokov, ogroženost 
s tovrstno kriminaliteto v pomembnem varnostnem obsegu še 
vedno prisotna in za skupnost varnostno obremenjujoča.

6.1.2 Vzroki

Vzroki so naslednji:
– pomanjkljivo samozaščitno obnašanje oškodovancev, 

kar izkoriščajo storilci tovrstnih kaznivih dejanj;
– visoka stopnja brezposelnosti;
– pomemben delež odvisnikov od prepovedanih drog kot 

storilcev premoženjskih kaznivih dejanj;
– relativno lahka dostopnost do prepovedanih drog;
– odprtost meja v okviru EU in možnost, da storilci pre-

moženjske kriminalitete zaradi majhnosti naše države v najkraj-
šem času zapustijo državno ozemlje.

6.1.3 Rešitve

– Pripraviti je treba analizo premoženjske kriminalitete za 
ugotovitev njene časovne in krajevne pojavnosti, najpogostej-
ših vzrokov in dejavnikov, ki najbolj vplivajo na relativno visoko 
stopnjo te kriminalitete, in ukrepov za njeno omejevanje;

– opraviti je treba analizo dosedanjega sodelovanja med 
policijo, zasebnimi varnostnimi službami in organiziranim re-
darstvom občin zaradi iskanja novih možnosti učinkovitega 
sodelovanja pri zatiranju dejavnikov premoženjske kriminalitete 
v urbanih okoljih;

– sistematično je treba okrepiti »opazovalno delo« polici-
stov v urbanih okoljih;

– v vzgojnih institucijah (osnovne in srednje šole) je tre-
ba učence, dijake in njihove starše na primeren način vsako 
šolsko leto vztrajno seznanjati s tem, da je varnost dobrina, ki 
jo sicer zagotavlja država s svojimi organi, vendar lahko vsak 
posameznik pomembno samozaščitno pripomore k temu, da 
ne bo postal žrtev premoženjske kriminalitete;

– v okviru delovanja organiziranih upokojenskih društev 
je treba ljudi seznanjati s preventivnimi samozaščitnimi ukrepi 
pred premoženjsko kriminaliteto;

– vztrajati je treba pri samozaščitnem delovanju gospo-
darskih družb, da varnosti premoženja in zaposlenih namenjajo 
primeren obseg pozornosti in potrebnih sredstev;

– zmanjševati je treba ponudbo prepovedanih drog zaradi 
zmanjšanja števila novih odvisnikov – potencialnih izvrševalcev 
premoženjske kriminalitete;

– pomemben delež osumljenih storilcev predstavljajo 
mladoletniki in otroci iz specifičnih rizičnih družin, ki za svoja 
dejanja niso kazenskopravno odgovorni; s pravočasnim vklju-
čevanjem centrov za socialno delo, šolskih svetovalnih služb 
in obveščanjem staršev bi zmanjšali delež otrok in mladoletni-
kov kot storilcev kaznivih dejanj ter s tem tudi skupno število 
kaznivih dejanj;

– dosledno je treba ukrepati zoper starše, ki zanemarjajo 
vzgojo otroka oziroma mladoletnika.

6.1.4 Cilji

Zadržati je treba trende nenaraščanja števila premoženj-
skih kaznivih dejanj (posebno še v urbanih okoljih), ustvariti 
razmere, v katerih se bodo ljudje počutili varnejše, ter zmanj-
ševati priložnosti za izvrševanje premoženjske kriminalitete.

6.1.4.1 Strategija/program – omejevanje premoženjske 
kriminalitete

Izdelati je treba analizo premoženjske kriminalitete in na 
njeni podlagi program za povečanje prisotnosti policistov na 
terenu v času pogostejše premoženjske kriminalitete.

Ključne dejavnosti/ukrepi
Pripraviti je treba analizo premoženjske kriminalitete in 

dosedanjega obsega načrtnega nadzorovanja terena z »opa-
zovalno službo« ter izdelati program za omejevanje premo-
ženjske kriminalitete in intenzivnejšo transparentno prisotnost 
policistov na terenu v urbanih okoljih.

Nosilec in sodelujoči
Nosilec
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija.
Sodelujoči
– raziskovalne institucije,
– Skupnost občin Slovenije,
– Združenje občin Slovenije,
– Združenje mestnih občin Slovenije.
Rok za izvedbo
– leto 2013.
Pokazatelji za merjenje uspešnosti
– izdelana analiza,
– izdelan program,
– trend zmanjševanja števila kaznivih dejanj premoženj-

ske kriminalitete.

6.1.4.2 Strategija/program – izdelava programa usklaje-
nega sodelovanja

Izdelati je treba analizo premoženjske krimimalitete in 
na njeni podlagi program sodelovanja med policijo, redarsko 
službo, Slovenskim zavarovalnim združenjem in zasebnimi var-
nostnimi službami pri omejevanju premoženjske kriminalitete.

Ključne dejavnosti
Pripraviti je treba analizo sodelovanja med policijo, var-

nostnimi službami in organiziranim redarstvom občin ter pred-
videti usklajene programe sodelovanja za omejevanje premo-
ženjske kriminalitete.

Nosilec in sodelujoči
Nosilec
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija.
Sodelujoči
– raziskovalne institucije,
– Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja,
– Slovensko zavarovalno združenje,
– Skupnost občin Slovenije,
– Združenje občin Slovenije,
– Združenje mestnih občin Slovenije.
Rok za izvedbo
– leto 2013.
Pokazatelji za merjenje uspešnosti
– izdelana analiza,
– izdelan program,
– trend zmanjševanja števila kaznivih dejanj premoženj-

ske kriminalitete v urbanih okoljih.

6.1.4.3 Strategija/program – izdelava programa intenziv-
nejšega seznanjanja

Izdelati je treba analizo samozaščitnih ukrepov pred pre-
moženjsko kriminaliteto in na njeni podlagi program intenziv-
nejšega seznanjanja potencialnih oškodovancev s temi ukrepi.
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Ključne dejavnosti
Pripraviti je treba analizo dosedanjega pristopa sezna-

njanja potencialnih oškodovancev s samozaščitnimi ukrepi in 
v programu predvideti intenziviranje teh dejavnosti.

Nosilec in sodelujoči
Nosilec
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija.
Sodelujoči
– raziskovalne institucije,
– Združenje mestnih občin Slovenije,
– Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja.
Rok za izvedbo
– leto 2013.
Pokazatelji za merjenje uspešnosti
– izdelana analiza,
– izdelan program,
– trend zmanjševanja števila kaznivih dejanj premoženj-

ske kriminalitete v urbanih okoljih.

6.1.4.4 Strategija/program – zmanjševanje ponudbe pre-
povedanih drog

Izdelati je treba analizo ponudbe prepovedanih drog in na 
njeni podlagi program dejavnosti za zmanjševanje te ponudbe.

Ključne dejavnosti
Pripraviti je treba analizo dosedanjega pristopa dejav-

nosti za zmanjševanje ponudbe prepovedanih drog in izdelati 
program rešitev.

Nosilec in sodelujoči
Nosilec
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija.
Sodelujoči
– Ministrstvo za zdravje,
– raziskovalne institucije,
– Združenje mestnih občin Slovenije.
Rok za izvedbo
– leto 2013.
Pokazatelji za merjenje uspešnosti
– izdelana analiza,
– izdelan program,
– trend zmanjševanja števila kaznivih dejanj premoženj-

ske kriminalitete v urbanih okoljih.

6.2 Gospodarska kriminaliteta

6.2.1 Opis problema

Gospodarska kriminaliteta je pojav, ki se stalno kvan-
titativno in kvalitativno spreminja. Njene pojavne oblike so 
odvisne od družbenega in gospodarskega sistema, v katerem 
se pojavljajo, veljavne zakonodaje, razvoja novih tehnologij 
in od drugih dejavnikov, ki vplivajo na poslovanje. Značilnost 
gospodarske kriminalitete je ne glede na okolje, v katerem se 
pojavlja, precejšnje tako imenovano temno polje, saj posledice 
tovrstnih kaznivih dejanj največkrat niso neposredno vidne, še 
zlasti pri kaznivih dejanjih, pri katerih oškodovanec ni fizična 
ali pravna oseba, ampak država. Gospodarsko kriminaliteto je 
zaradi njene specifičnosti težko odkriti, preiskovati in sankcio-
nirati. Obseg odkrite gospodarske kriminalitete je tako odvisen 
od sposobnosti in zmožnosti organov odkrivanja, zakonodaje, 
pripravljenosti oškodovancev in drugih za prijavljanje kaznivih 
dejanj, interesov nosilcev oblasti itd. Delež škode, povzročene 
z gospodarsko kriminaliteto, dosega v povprečju 50–60 odstot-
kov vse škode, povzročene s kaznivimi dejanji.

Korupcija je vedno bolj razširjena, prav tako je v porastu 
število tovrstnih kaznivih dejanj, kar kažejo empirične preiskave 
in statistični podatki MNZ. Preiskana kazniva dejanja kažejo na 
razmah korupcije tudi v državnih institucijah, kjer do zdaj niso 
bila zaznana. Ukrepi so potrebni tako pri odpravljanju vzrokov 
za korupcijo, kakor tudi na področju odkrivanja, preiskovanja 
in sankcioniranja korupcijskih dejanj. Uspešnost odkrivanja in 
preiskovanja korupcije je v veliki meri odvisna tudi od sodelo-
vanja vseh državnih organov in institucij.

Vse več je tudi organiziranih oblik izvrševanja kaznivih 
dejanj s področja davčnih zatajitev, kjer storilci s pomočjo 
hudodelskih združb, z zapletenimi transakcijami in s pomočjo 
slamnatih družb nezakonito pridobljeni denar verižno prenaka-
zujejo na različne transakcijske račune domačih in tujih bank 
ter na tak način prikrijejo izvor denarja. Vse več je primerov 
obogatitve posameznikov, ki so si prek sumljivo pridobljenega 
premoženja z zlorabo položaja, divjo privatizacijo, neupošteva-
njem zakonodaje in pranjem denarja pridobili veliko premože-
nje ter s tem politični in gospodarski vpliv. Posledično policija 
obravnava vse več kompleksnejših gospodarskih kaznivih de-
janj z elementi organizirane kriminalitete in korupcije. Z name-
nom izboljšanja stanja pri obravnavi tovrstne problematike je 
bil v letu 2010 ustanovljen Nacionalni preiskovalni urad, kar je 
eden od bistvenih ukrepov policije pri preiskovanju težjih oblik 
gospodarske kriminalitete.

Na področju gospodarske kriminalitete je Vlada Republike 
Slovenije leta 2003 sprejela Strategijo obvladovanja gospo-
darske kriminalitete v Republiki Sloveniji, v kateri so določeni 
strateški cilji in programi za uspešno in učinkovito obvladovanje 
gospodarske kriminalitete. Strategija obvladovanja gospodar-
ske kriminalitete v Republiki Sloveniji iz leta 2003 se ni izvedla 
v celoti. Delni vzrok za to je bila ukinitev medresorske delovne 
skupine, ki je skrbela za njeno izvajanje. Zaradi navedenega so 
nekatere institucije samostojno nadaljevale uresničevanje stra-
teških ciljev, večina pa je z uresničevanjem omenjenih ciljev in 
nalog prenehala. Dosedanje izvajanje strategije je kratkoročno; 
njeno sprejetje je sicer delno pripomoglo k izboljšanju stanja na 
področju preiskovanja gospodarske kriminalitete, ni pa doseglo 
pričakovanih rezultatov. Zagotovitev zadostnega števila prei-
skovalcev, ki obravnavajo težje oblike gospodarske kriminali-
tete, ustreznejša odzivnost državnega tožilstva, intenzivnejše 
medsebojno sodelovanje vseh pristojnih državnih organov so 
ukrepi, ki lahko v prihodnje na regionalni ravni pripomorejo k 
učinkovitejšemu in hitrejšemu obravnavanju gospodarskega 
kriminala in korupcije v Republiki Sloveniji. V letu 2010 je bila 
izvedena evalvacija Strategije obvladovanja gospodarske kri-
minalitete iz leta 2003. Njene ugotovitve so bile posredovane 
Vladi Republike Slovenije, s predlogom, da v smislu priprave 
ukrepov za izboljšanje stanja imenuje novo medresorsko de-
lovno skupino za pripravo nove Strategije obvladovanja gospo-
darske kriminalitete v Republiki Sloveniji.

6.2.2 Vzroki

V Sloveniji deluje več institucij in organov za nadzor 
gospodarskega poslovanja, ki pa svoje naloge opravljajo raz-
pršeno, vsak na svojem delovnem področju in z nizko stopnjo 
medsebojne koordinacije. Zaradi pomanjkljivega nadzora pri 
porabi javnih sredstev kot tudi zaradi delovanja storilcev na po-
dročju davčnih zatajitev s pomočjo davčnih vrtiljakov je pogosto 
oškodovan proračun države.

Zelo pomemben dejavnik uspešnosti odkrivanja, prei-
skovanja in pregona gospodarske kriminalitete je strokovna 
usposobljenost preiskovalcev in organov pregona, zato jim 
je treba v sistemu zagotoviti ustrezno raven usposabljanja in 
izpopolnjevanja.

Gospodarska kriminaliteta iz leto v leto narašča, kar je 
razvidno iz statističnih poročil. V letu 2000 je policija obravna-
vala 6358 kaznivih dejanj, v letu 2010 pa že 13.064. Pri tem se 
je bistveno povečala škoda, ki je bila povzročena s kaznivimi 
dejanji gospodarske kriminalitete; leta 2000 je znašla 54,4 mi-
lijona evrov, leta 2010 pa že 505,4 milijona evrov.

Število sodnih odločb odvzete premoženjske koristi v ka-
zenskih postopkih, ki je neposredno ali posredno pridobljena s 
storitvijo kaznivih dejanj, je zanemarljivo. Zanemarljivo majhno 
pa je tudi število pravnomočnih obsodb za kaznivo dejanje 
pranja denarja, zaradi česar je bila Slovenija že deležna kritike 
pristojne mednarodne institucije.

Na področju preiskovanja korupcijskih kaznivih dejanj 
stanje ni zadovoljivo. Integriteta ni v celoti zaživela, prav tako 
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je še vedno nizka stopnja protikorupcijske ozaveščenosti, kar 
se kaže v neaktivnosti in nezainteresiranosti državnih organov 
in javnih uslužbencev za naznanila korupcijskih kaznivih dejanj, 
ki so povezana z njihovimi pristojnostmi (inšpekcijske službe, 
uradniki upravnih enot, carina, DURS, nadzorni organi na mi-
nistrstvih, računsko sodišče, nadzorni organi samoupravnih 
lokalnih skupnosti, nadzorne institucije v okviru bank in drugih 
finančnih ustanov, nadzorne institucije v zdravstvu in farmaciji, 
diplomatska predstavništva RS v tujini …), k čemur so sicer za-
konsko zavezani. Še vedno pa se ugotavlja, da ni uveljavljena 
ničelna toleranca do tovrstne problematike.

Zaradi vse večjega števila obravnavnih kaznivih dejanj 
ter porasta kompleksnejših in zahtevnejših primerov je obre-
menjenost preiskovalcev bistveno večja kot v preteklih letih, 
kar vpliva tudi na učinkovitost in hitrost preiskovanja gospo-
darske kriminalitete. Sistemizacija preiskovalcev gospodarske 
kriminalitete, ki na regionalni ravni šteje 166 delovnih mest, se 
v zadnjih letih ni bistveno spremenila, čeprav je problematika 
v tem času bistveno narasla. Policija je namreč v letu 2004, ko 
je bilo izvedeno zadnje povečanje sistematizacije, obravnavala 
5825 kaznivih dejanj, v letu 2010 pa z istimi resursi 13.064 
gospodarskih kaznivih dejanj.

6.2.3 Rešitve

Izboljšati je treba medsebojno koordinacijo med institu-
cijami, katerih delovno področje je gospodarska kriminaliteta, 
in z računalniško infrastrukturo povezati baze podatkov med 
policijo, tožilstvom in sodiščem. V predkazenskih in kazenskih 
postopkih je treba zagotoviti prioritetno obravnavo težjih, kom-
pleksnejših in organiziranih oblik gospodarske kriminalitete 
ter korupcije, s poudarkom na obravnavi zadev, ki posledično 
generirajo veliko premoženjsko škodo.

V predkazenskem postopku je treba vzpostaviti sistem 
učinkovitega sledenja protipravne premoženjske koristi in in-
tenzivirati postopke odvzema s kaznivimi dejanji pridobljene 
premoženjske koristi.

Za potrebe konstantnega usposabljanja in izpopolnje-
vanja vseh državnih organov, ki se kakor koli ukvarjajo s pro-
blematiko gospodarske kriminalitete, je treba zagotoviti sku-
pen izobraževalni progam, na podlagi katerega se bodo lahko 
usposabljali kriminalisti, tožilci, sodniki in strokovnjaki drugih 
državnih organov ter se po potrebi tudi specializirali za posa-
mezna delovna področja. Na tak način bi lahko laže in uspe-
šneje sodelovali pri preiskovanju gospodarske kriminalitete in 
intenzivirali preiskovanje v obliki skupnih preiskovalnih skupin.

6.2.4 Cilji

Cilji so povečati medsebojno sodelovanje pri odkrivanju, 
preiskovanju in pregonu gospodarskih kaznivih dejanj, zago-
toviti konstantno izobraževanje vseh državnih organov, ki se 
ukvarjajo s problematiko gospodarske kriminalitete v obliki 
skupnih izobraževalnih programov, ter izboljšati učinkovitost 
odkrivanja, preiskovanja in pregona gospodarske kriminalitete 
ter pospešiti kazenske postopke.

6.2.4.1 Strategija/program – sledenje premoženjske kori-
sti iz kaznivih dejanj in zavarovanje odvzema te koristi

Opravljanje finančnih preiskav, zavarovanje in končni od-
vzem protipravno pridobljene premoženjske koristi ter pregon 
kaznivih dejanj pranja denarja zahteva v prvi fazi visoko stro-
kovno usposobljenost in spretnost kriminalističnih preiskoval-
cev pri odkrivanju in preiskovanju tovrstne problematike ter v 
drugi fazi prioritetno in kvalitetno obravnavo s strani organov 
odkrivanja in pregona. Le s sistemskim in strokovnim pristopom 
ter pripravo in doslednim izvajanjem ukrepov za izboljšanje sta-
nja je dolgoročno mogoče pričakovati, da bo v vseh primerih, 
ko je premoženjska korist, pridobljena s kaznivim dejanjem, pri-

dobljena korist izsledena, procesuirana in s sodno odločbo ob 
zaključku kazenskega postopka tudi odvzeta. Pri tem morajo 
finančne preiskave predstavljati eno izmed temeljnih preisko-
valnih orodij za odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, ki 
generirajo premoženjsko korist.

Ključne dejavnosti/ukrepi
Zagotoviti je treba obliko kriminalističnega preiskovanja 

kaznivih dejanj, ki generirajo premoženjsko korist, z integrira-
nim izvajanjem finančnih preiskav v smeri izsleditve in zava-
rovanja take koristi. V Zakonu o kazenskem postopku je treba 
natančno implementirati proces in termin »finančna preiskava«. 
Obenem je treba zagotoviti permanentni sistem izobraževanja 
in usposabljanja na področju odkrivanja in pregona premože-
nja, ki izvira iz kaznivih dejanj, ter uvedbo sistemskih izboljšav 
na obravnavanem področju. Za učinkovitejši pregon »premo-
ženja sumljivega izvora« se morata vzpostaviti boljše sode-
lovanje ter izmenjava podatkov in dokazov med tožilstvom, 
sodišči, policijo, davčno upravo in uradom za preprečevanje 
pranja denarja. V povezavi s premoženjem kot morebitnim 
predmetom odvzema v kazenskem postopku, pranja denarja in 
morebitnim predmetom postopka po 68. členu Zakona o davč-
nem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno 
besedilo in 32/12) v okviru odmere davka od nepojasnjenega 
prirasta premoženja se vzpostavi usklajeno delovanje policije, 
DURS-a in tožilstva.

Nosilec in sodelujoči
Nosilec:
– Vrhovno državno tožilstvo.
Sodelujoči:
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija,
– Ministrstvo za finance – Davčna uprava RS,
– Ministrstvo za finance – Carinska uprava RS,
– Ministrstvo za finance – Urad RS za preprečevanje 

pranja denarja,
– Ministrstvo za finance – Urad za nadzor proračuna in 

druge institucije,
– Agencija za trg vrednostnih papirjev.
Rok za izvedbo
– leto 2013.
Pokazatelji za merjenje uspešnosti
– spremenjena zakonodaja,
– število izvedenih finančnih preiskav,
– vrednost zavarovane premoženjske koristi,
– znesek odvzete premoženjske koristi,
– število podanih kazenskih ovadb, obtožnic in sodb za 

kazniva dejanje pranja denarja.

6.2.4.2 Strategija/program – ničelna toleranca pojavnih 
oblik korupcije

Uvesti je treba standarde ničelne tolerance pojavnih oblik 
na področju korupcije.

Ključne dejavnosti/ukrepi
Izvajati je treba Kodeks etike javnih uslužbencev v držav-

nih organih in upravah lokalnih skupnosti in drugih področnih 
kodeksov, Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, upo-
števati določila Zakona o kazenskem postopku in dosledno mo-
rajo ukrepati nadzorne institucije v primeru ugotovitev kršitev 
omenjenih predpisov.

Nosilec in sodelujoči
Nosilec
– Komisija za preprečevanje korupcije.
Sodelujoči
– vsi državni organi in institucije ter organi samoupravnih 

lokalnih skupnosti.
Rok za izvedbo
– leto 2013.
Pokazatelji za merjenje uspešnosti
– priprava pravil in usmeritev za ravnanje javnih uslužben-

cev na področju preprečevanja korupcije,
– število izvedenih usposabljanj javnih uslužbencev.
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6.2.4.3 Strategija/program – širitve pooblastil za preisko-
vanje gospodarske kriminalitete na druge nadzorne institucije

Predlaga se sprememba zakonodaje z vidika širitve po-
oblastil za preiskovanje gospodarske kriminalitete na druge 
nadzorne institucije.

Ključne dejavnosti/ukrepi
Še naprej naj se pripravlja nov Zakon o kazenskem po-

stopku, s katerimi se zagotovijo ustrezna pooblastila za prei-
skovanje določenih kaznivih dejanj drugim nadzornim organom 
DURS in CURS. Slednje bi pripomoglo k razbremenitvi Policije, 
predvsem pa k učinkovitejšemu in racionalnejšemu postopku.

Nosilec in sodelujoči
Nosilec
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo.
Sodelujoči
Ministrstvo za finance – Davčna uprava RS,
Ministrstvo za finance – Carinska uprava RS,
Ministrstvo za finance – Urad RS za preprečevanje pranja 

denarja,
Agencija za trg vrednostnih papirjev,
Ministrstvo za notranje zadeve – Policija,
Vrhovno državno tožilstvo.
Rok za izvedbo
leto 2013.
Pokazatelji za merjenje uspešnosti
Spremenjena zakonodaja.

6.2.4.4 Strategija/program – specializirane preiskovalne 
skupine

Intenzivirati je treba preiskovanje v obliki specializiranih 
preiskovalnih skupin.

Ključne dejavnosti/ukrepi
Prizadevati si je treba, da bi kompleksnejše oblike go-

spodarske kriminalitete preiskovale specializirane preiskoval-
ne skupine, sestavljene iz strokovnjakov z različnih delovnih 
področij, pri čemer je treba pri vodstvih pristojnih državnih 
tožilstev ter drugih državnih organov in institucij doseči zain-
teresiranost vseh državnih organov in institucij po taki obliki 
skupnega dela.

Nosilec in sodelujoči
Nosilec
– Vrhovno državno tožilstvo.
Sodelujoči
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija,
– Ministrstvo za finance – Carinska uprava RS,
– Ministrstvo za finance – Davčna uprava RS,
– Ministrstvo za finance – Urad RS za preprečevanje 

pranja denarja,
– Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor proračuna,
– Agencija za trg vrednostnih papirjev,
– Komisija za preprečevanje korupcije.
Rok za izvedbo
– leto 2013.
Pokazatelji za merjenje uspešnosti
– pripravljeni standardi,
– število pobud za ustanovitev specializirane preiskovalne 

skupine,
– število ustanovljenih specializiranih preiskovalnih skupin.

6.2.4.5 Strategija/program – elektronska izmenjava po-
datkov med policijo, tožilstvi in sodišči

Omogočiti je potrebno elektronsko izmenjavo podatkov 
med policijo, tožilstvi in kazenskimi oddelki sodišč, zaradi učin-
kovitejšega delovanja navedenih organov.

Ključne dejavnosti/ukrepi
Omogočiti je potrebno elektronsko izmenjavo podatkov 

med policijo, tožilstvi in kazenskimi oddelki sodišč.
Nosilec in sodelujoči
Nosilec
– Ministrstvo za pravosodje in javno upravo.
Sodelujoči
– Ministrstvo za notranje zadeve,
– Vrhovno sodišče,

– Vrhovno državno tožilstvo,
– Statistični urad,
– Informacijski pooblaščenec.
Rok za izvedbo
– leto 2014.
Pokazatelji za merjenje uspešnosti
– vzpostavitev sistema izmenjave podatkov med policijo, 

tožilstvi in kazenskimi oddelki sodišč.

6.2.4.6 Strategija/program – izvajanje skupnih usposa-
bljanj in izpopolnjevanj

Za potrebe skupnega usposabljanja in izpopolnjevanja 
vseh državnih organov, ki se ukvarjajo s problematiko gospo-
darske kriminalitete, se v okviru Ministrstva za pravosodje 
in javno upravo in Ministrstva za notranje zadeve – Policije 
organizirajo skupni programi usposabljanja in izpopolnjevanja.

Ključne dejavnosti/ukrepi
V okviru tako razširjene dejavnosti Ministrstva za pra-

vosodje in javno upravo in Ministrstva za notranje zadeve 
– Policije bi se na področju gospodarske kriminalitete lahko 
izvajala skupna usposabljanja in izpopolnjevanja za vse dr-
žavne organe, s čimer bi jim lahko zagotovili konstantne oblike 
usposabljanja in izpopolnjevanja tudi s pomočjo domačih in 
tujih strokovnjakov.

Nosilec in sodelujoči
Nosilec:
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija.
Sodelujoči:
– Ministrstvo za pravosodje in javno upravo,
– Vrhovno državno tožilstvo,
– Ministrstvo za finance – Carinska uprava RS,
– Ministrstvo za finance – Davčna uprava RS,
– Agencija za trg vrednostnih papirjev,
– Komisija za preprečevanje korupcije,
– Ministrstvo za finance – Urad za preprečevanje pranja 

denarja.
Rok za izvedbo
– leto 2014.
Pokazatelji za merjenje uspešnosti
– Program razširjene dejavnosti CIP in PA,
– število specializiranih preiskovalcev,
– število usposabljanj za preiskovalce.

6.3 Področje organizirane kriminalitete in boja proti te-
rorizmu

Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 27/10) opredeljuje organizirano 
kriminaliteto kot enega od virov ogrožanja in tveganja nacio-
nalne varnosti ter obenem pomeni »kompleksno in dolgoročno 
grožnjo varnosti Republike Slovenije«.

Organizirana kriminaliteta dobiva na območju Slovenije in 
Zahodnega Balkana vedno večji pomen. Enako ugotavlja v svo-
jih analitičnih poročilih tudi agencija EUROPOL, ki v analitičnem 
poročilu OCTA 2011–2013 (European Organized Crime Threat 
Assesment) pripisuje izjemen pomen tako imenovani »Balkanski 
osi«, kot teritorialno najpomembnejšemu segmentu, ki vpliva na 
področje organizirane kriminalitete v vseh državah EU.

Enako kot EUROPOL stanje povečanja problematike or-
ganiziranega kriminala ugotavlja tudi slovenska policija. Krimi-
nalistična policija izvaja vedno bolj zapletene in kompleksnejše 
preiskave kaznivih dejanj, ki jih izvajajo kriminalne združbe v 
mednarodnem prostoru in vedno manj v lokalnem okolju ali 
zgolj v sami državi.

Področje organizirane kriminalitete ter njeno enotno de-
finiranje in merjenje v državah EU je konkretno opredeljeno v 
definiciji Europola, ki se veže na Konvencijo OZN zoper orga-
nizirani kriminal, sprejeto leta 2000 v Palermu, povzeto pa je 
tudi v dokumentu Europola – OCTA 2007.

Dejavnost države glede zmanjšanja in odkrivanja organi-
zirane kriminalitete zahteva enoten in usklajen multidiciplinaren 
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pristop vseh državnih organov, k proaktivnemu pristopu pa 
lahko prispevajo tudi samoupravne lokalne skupnosti, zasebni 
varnostni sektor ter civilna gibanja in nevladne organizacije, 
kot je tudi opredeljeno v Resoluciji o strategiji nacionalne var-
nosti Republike Slovenije (poglavje Sistem notranje varnosti); 
ta predvideva odziven varnostni sistem v državi ter omogoča 
sodelovanje drugih subjektov pri opravljanju zadev in nalog 
javne varnosti.

6.3.1 Opis problema

Statistični kazalniki izkazujejo konstanten porast števila 
obravnavanih kaznivih dejanj s področja organizirane kriminali-
tete. Že po naravi je delovanje organiziranih kriminalnih združb 
mednarodno. Posledično odkrivanje in preprečevanje organi-
zirane kriminalitete zahtevata neprestano koordinirano sode-
lovanje organov odkrivanja in pregona na mednarodni ravni.

Poleg organizirane kriminalitete, nezakonitih migracij 
in kibernetskega kriminala Resolucija o strategiji nacionalne 
varnosti Republike Slovenije kot bistveno varnostno grožnjo 
oziroma tveganje prepoznava grožnjo terorizma z vsemi nje-
nimi pripadajočimi oblikami ekstremnega nasilja, katerih vir so 
medverska in medetnična nasprotovanja, verski ekstremizmi, 
regionalni konflikti ter spremembe v družbenopolitičnem in go-
spodarskem smislu, ki so inspiracija terorističnega dejanja levo 
in desno usmerjenih ekstremističnih gibanj ter nacionalističnih, 
separatističnih in verskih skrajnežev. Značilnost novodobnega 
terorizma je predvsem njegova transnacionalnost, zato tudi 
Slovenija kot del svetovnega, zlasti pa evropskega globalnega 
okolja glede teroristične ogroženosti ni izvzeta.

Varovanje človekovih pravic in državljanskih svoboščin 
se v pravni praksi kazenskih sodišč in ustavnega sodišča, ne 
glede na sicer dokaj stabilno procesno in materialno kazensko 
pravo v državi, izboljšuje, s tem pa se zaostrujejo pogoji za 
njihovo uvedbo in ožijo možnosti izvajanja prikritih preisko-
valnih ukrepov, predvsem trajanje izvajanja teh ukrepov, ki ni 
primerljivo z možnostjo izvajanja takih prikritih preiskovalnih 
ukrepov v drugih državah EU in v regiji. Slednje predstavlja za 
slovensko kriminalistično policijo težavo predvsem takrat, ko 
izvaja mednarodne usklajene operacije, v katerih sodelujejo 
varnostni organi več držav.

Krepitev terorizma in nekaterih oblik ekstremizma v EU 
potrjuje situacijsko poročilo agencije Europol o teroristični de-
javnosti v EU (SITCEN). Še posebej sta zaskrbljujoča regional-
no zaznamovana hitrorastoča nasilna radikalizacija in rekruti-
ranje, ki sta tudi eno od petih prioritetnih področij omejevanja 
terorizma v EU.

Različna poročila, predvsem pa situacijsko poročilo agen-
cije Europol potrjujejo hitro razraščajočo se grožnjo različnih 
vrst terorizma. Vloga Slovenije pri tem ni izvzeta, saj teroristi, 
ekstremisti in osebe, odgovorne za krepitev oziroma razvoj 
procesa nasilne radikalizacije, Slovenijo prečkajo v vedno ve-
čjem obsegu. Pri tem so vedno pogostejše ugotovitve različnih 
povezav z osebami oziroma skupinami, ki delujejo oziroma se 
zadržujejo na območju Slovenije. Bistveno tveganje izhaja iz 
relacije med EU in regijo Zahodnega Balkana.

Po dogodkih 11. septembra 2001 je Slovenija sicer vzpo-
stavila temelje sistematičnega obravnavanja groženj mednaro-
dnega terorizma. Pri tem je policija dobila eno od ključnih vlog, 
vendar pa se njene zmogljivosti zaradi navidezne odsotnosti 
grožnje terorizma niso krepile. Dodaten razlog za stanje je po 
vsej verjetnosti tudi v tistem času odsotnost ustreznega sistem-
skega pristopa na vsenacionalni ravni, saj grožnja terorizma ni 
bila celovito obravnavana, ampak je bila ves čas prepuščena 
oceni in zmogljivosti posameznih varnostnih subjektov.

Kljub relativno uspešni implementaciji mednarodnih prav-
nih virov so nujno potrebne posodobitve policijskih pooblastil 
ter notranje organizacije in izrabe obstoječih resursov, ki bodo 
omogočale učinkovitejše delo varnostnih in pravosodnih orga-
nov ob neposredni teroristični nevarnosti ali storjenem tovr-
stnem kaznivem dejanju.

6.3.2 Vzroki

Organizirana kriminaliteta je v zadnjih petih letih v kon-
stantnem porastu. Med bistvenimi značilnostmi organizirane 
kriminalitete so njena prikritost in neprepoznavnost ter medna-
rodna povezanost kriminalnih združb. Iz tega sledi, da obstaja 
veliko sivo polje, ki si ga organi odkrivanja in pregona s svojim 
delovanjem prizadevajo zmanjšati. Povečanje števila odkritih 
kaznivih dejanj, povezanih z organizirano kriminaliteto, je pred-
vsem v boljšem proaktivnem delovanju organov odkrivanja in 
pregona, ki je tudi temelj odkrivanja kaznivih dejanj organizira-
ne kriminalitete. Povečanje števila kaznivih dejanj organizirane 
kriminalitete sta generirala tudi liberalizacija viznega sistema 
EU do držav Zahodnega Balkana in tranzitni položaj Slovenije, 
kjer kriminalne združbe iz držav jugovzhodne Evrope delujejo 
tudi preko ozemlja Slovenije v sosednjo Italijo in Avstrijo ter 
Nemčijo. Opazna je neposredna povezanost slovenskih krimi-
nalnih združb s kriminalnimi združbami na Zahodnem Balkanu, 
v jugovzhodni Evropi ter s kokainskimi karteli v Južni Ameriki. 
Prav tako je porast organizirane kriminalitete generirala tudi 
socialno-ekonomska situacija v državi, nastala v času globalne 
ekonomske krize (gospodarska kriza, nezaposlenost). Organi 
odkrivanja in pregona se od leta 2007 soočajo s preiskovanjem 
bolj kompleksnih, zapletenih primerov delovanja mednarodnih 
kriminalnih združb, katerih organizatorji so bodisi državljani 
Republike Slovenije ali pa tujci, ki živijo v Republiki Sloveniji. 
Pri preiskovanju teh kaznivih dejanj in pa dalj časa trajajočem 
izvajanju skupnih preiskovalnih operacij z drugimi varnostnimi 
organi v EU in v regiji pa pogoji za pridobitev in samo izvajanje 
prikritih preiskovalnih ukrepov v Republiki Sloveniji niso primer-
ljivi s tovrstnimi ukrepi v državah EU in regije, še zlasti ne glede 
časovne možnosti izvajanja ukrepov. Vzroki za to so delno v 
zakonski opredelitvi omejitve časovne možnosti trajanja prikritih 
preiskovalnih ukrepov, delno pa v pravni praksi pravosodnih 
organov, ki je pri tolmačenju procesnega kazenskega prava v 
zvezi s pogoji za pridobitev in izvajanje prikritih preiskovalnih 
ukrepov v pravni praksi ne glede na določbe ZKP vedno bolj 
omejevalna ter pri pogojih odobritve ukrepov in njihovem izva-
janju (teritorialno) neenotna.

Opazen je premik pri skupnem nastopanju organov pre-
gona, odkrivanja in administrativnega nadzora (inšpekcijskih 
službah), pri izvajanju administrativnih ukrepov zoper vire 
tveganja, prav tako tudi pri sodelovanju vseh varnostnih služb 
v državi v tem segmentu. V letih 2010 in 2011 so varnostne 
službe glede tega podpisale sporazume ali dogovore o sode-
lovanju. Sodelovanje in enotno nastopanje se morata nada-
ljevati in še utrditi z doslej uveljavljenimi in uspešnimi oblikami 
sodelovanja z organi samoupravnih lokalnih skupnosti ter z 
nevladnimi organizacijami, civilnimi združenji in znanstvenimi 
organizacijami, pri čemer morajo biti načrtovani ukrepi zako-
niti in morajo dosledno spoštovati državljanske svoboščine in 
človekove pravice.

Opazen je tudi premik pri definiranju kriminalnih združb 
ter podporni analitični dejavnosti zaradi nove organizacije delno 
centraliziranega pristopa pri organizaciji analitične dejavnosti.

6.3.3 Rešitve

Analizirati je treba primernost določb Zakona o kazen-
skem postopku in novo besedilo tega zakona prilagoditi tre-
nutnim trendom in možnostim preiskovanja ter dokazovanja 
kaznivih dejanj organizirane kriminalitete, pri tem pa upošte-
vati primerjalno pravo EU in sosednjih držav. Čim prej je treba 
sprejeti ustrezen zakonski vir, ki bo omogočal zaseg in odvzem 
protipravno pridobljene premoženjske koristi, kot velja v primer-
jalnem pravu drugih držav EU in je opredeljeno v Konvenciji o 
preprečevanju pranja, iskanja, zasegu in odvzemu protipravno 
pridobljene premoženjske koristi (Evropski svet, Bonn, 16. april 
1998; Zakon o ratifikaciji Konvencije o pranju, odkrivanju, za-
segu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim 
dejanjem (MKPKKD; Uradni list RS – MP, št. 11/97) in Zakon o 
spremembi zakona o ratifikaciji Konvencije o pranju, odkrivanju, 
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zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kazni-
vim dejanjem (MKPKKD-A; Uradni list RS – MP, št. 31/98)).

Da bi uresničili svoje obveznosti, ki izhajajo iz kolektivne 
odgovornosti pri zagotavljanju varnosti, izpolnili pričakovanja 
mednarodne skupnosti ter zagotovili učinkovito omejevanje 
terorizma na nacionalni ravni, je nujno treba zagotoviti učin-
kovit preventiven in proaktiven pristop. V tem kontekstu sta 
med prioritetami zgodnje prepoznavanje in omejevanje vseh 
pojavnih oblik terorizma.

Treba je:
– izdelati državno strategijo boja zoper organizirano kri-

minaliteto in boja zoper terorizem, ki bo opredeljevala multidi-
sciplinarne ukrepe vseh subjektov v državi ter opredelila ravni 
sodelovanja in izvedbe konkretnih preventivnih in omejevalnih 
ukrepov ter obenem omogočila pravosodnim in varnostnim 
organom pravočasno odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj 
organizirane kriminalitete ter pravočasno ukrepanje države v 
primeru zaznave pojavnih oblik terorizma;

– modernizirati zakon o kazenskem postopku zaradi ponov-
nega definiranja prikritih preiskovalnih ukrepov, ko gre za najhuj-
ša kazniva dejanja in kazniva dejanja, povezana z organizirano 
kriminaliteto in terorizmom. Modernizacija je mišljena predvsem 
v ponovni preučitvi in mednarodni analitični primerjavi glede za-
konskih pogojev, potrebnih za odobritev prikritih preiskovalnih 
ukrepov, ko gre za najhujša kazniva dejanja, in za podaljšanje 
možnosti trajanja teh ukrepov, primerljivo z drugimi državami 
EU, ter nekaterih rešitev, ki ne pomenijo posega v že obstoječe 
pravice, temveč zgolj bolje regulirajo že obstoječa pooblastila;

– vzpostaviti možnosti za delo kazenskih sodnikov in dr-
žavnih tožilcev za boj proti organiziranemu kriminalu in s tem za 
prevzem pristojnosti teh za odobritev in nadzor nad izvajanjem 
prikritih preiskovalnih ukrepov;

– sprejeti in izvajati Konvencijo o policijskem sodelovanju 
v jugovzhodni Evropi, ki omogoča lažjo izmenjavo informacij in 
ustanavljanje skupnih preiskovalnih skupin med več državami 
v regiji;

– zagotoviti enovit in centraliziran pristop v boju proti or-
ganiziranemu kriminalu in grožnjam terorizma pri delu organov 
pregona in odkrivanja.

6.3.4 Cilji

Cilji so povečati učinkovitost odkrivanja in pregona orga-
nizirane kriminalitete ter zmanjšati vpliv na družbeno in gospo-
darsko dejavnost države.

Zagotoviti je treba enotno vodeni in centralni pristop v 
boju zoper organizirano kriminaliteto v organih pregona in od-
krivanja ter sprejeti državno strategijo za področje boja zoper 
organizirano kriminaliteto, ki bi opredeljevala naloge in način 
sodelovanja med različnimi subjekti v državi z opredelitvijo 
konkretnih ciljev.

Najprej je treba narediti analizo pravosodnega sistema in 
procesnega kazenskega prava, potem pa ju modernizirati in 
prilagoditi ter vzpostaviti enotno obravnavanje kaznivih dejanj 
organizirane kriminalitete z zagotovitvijo možnosti dela kazen-
skim sodnikom, državnim tožilcem in organom odkrivanja.

Sprejeti je treba potrebne mednarodne pravne akte, ki 
omogočajo lažje in učinkovitejše sodelovanje z drugimi var-
nostnimi in pravosodnimi organi, in ustanoviti skupne prei-
skovalne skupine ali opravljati skupne preiskave. Pri tem je 
treba predvsem čim prej ratificirati Konvencijo o policijskem 
sodelovanju v jugovzhodni Evropi in Konvencijo o policijskem 
sodelovanju z varnostnimi organi ZDA.

6.3.4.1 Strategija/program – strategija boja zoper organi-
zirano kriminaliteto in boja zoper terorizem

Ključne dejavnosti/ukrepi
– izdelava državne Strategije boja zoper organizirano 

kriminaliteto in boja zoper terorizem,
– določitev medresorske delovne skupine za pripravo 

predloga strategije in akcijskega načrta.

Nosilec in sodelujoči
Nosilec:
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija,
Sodelujoči:
– Slovenska obveščevalno-varnostna agencija,
– Ministrstvo za obrambo,
– Ministrstvo za pravosodje in javno upravo,
– Ministrstvo za zdravje,
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in 

šport,
– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
– Univerza Maribor,
– Univerza Ljubljana,
– nevladne organizacije, ki se ukvarjajo s problematiko, 

povezano z organizirano kriminaliteto.
Rok za izvedbo
– leto 2013,
– obdobje 2013–2014.
Pokazatelji za merjenje uspešnosti
– polletna poročila Vladi RS o poteku dela delovne 

skupine,
– izdelava zaključnega poročila Vladi RS in izdelava 

usklajenega predloga strategije,
– sprejetje strategije in njena objava v Uradnem listu RS.

6.3.4.2 Strategija/program – modernizacija kazenske 
procesne zakonodaje in organizacija enotnega pravosodne-
ga varnostnega kroga obravnave kaznivih dejanj, povezanih 
z organizirano kriminaliteto in terorizmom

Ključne dejavnosti/ukrepi
– sprejetje nove kazenske procesne zakonodaje, ki bo 

omogočala enotnejše, lažje in učinkovitejše izvajanje prikritih 
preiskovalnih ukrepov, enostavnejši in lažji zaseg, odvzem 
protipravno pridobljene premoženjske koristi ter nemoteno 
delo kazenskim sodnikom, državnim tožilcem in organom 
odkrivanja pri obravnavanju kaznivih dejanj organizirane 
kriminalitete in terorizma,

– sprejetje mednarodnih pravnih sporazumov, ki bodo 
omogočali hitrejšo in učinkovitejšo izmenjavo dokazov in 
informacij ter ustanavljanje skupnih mednarodnih preisko-
valnih skupin.

Nosilec in sodelujoči
Nosilec:
– Ministrstvo za pravosodje in javno upravo.
Sodelujoči:
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija,
– Vrhovno državno tožilstvo,
– Ministrstvo za obrambo,
– Ministrstvo za finance – Davčna uprava,
– Slovenska obveščevalno-varnostna agencija,
– Informacijski pooblaščenec.
Rok za izvedbo
– konec leta 2013,
– izvajanje konec leta 2014.
Pokazatelji za merjenje uspešnosti
– podani predlogi za spremembo kazenske procesne 

zakonodaje,
– podani predlogi za spremembo sistemizacije držav-

nega tožilstva sodstva in organov odkrivanja,
– izvedene spremembe,
– izdelan program izobraževanja,
– število izvedenih usposabljanj,
– število in delež udeleženih delavcev organov pregona 

v programu usposabljanja,
– izvajanje programa izobraževanja.

6.3.4.3 Strategija/program – prilagoditev organizacije in 
dela policije za zagotovitev enovitosti odkrivanja, preiskova-
nja in preprečevanja kaznivih dejanj organizirane kriminali-
tete in boja proti terorizmu
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Ključne dejavnosti/ukrepi
– reorganizacija,
– sistemizacija,
– zagotovitev materialnotehnične in informacijske opre-

me.
Nosilec in sodelujoči
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija.
Rok za izvedbo
– leto 2014,
– obdobje 2013–2014.
Pokazatelji za merjenje uspešnosti
– izdelana sistemizacija,
– izvedena reorganizacija,
– zagotovljena oprema.

6.3.4.4 Strategija/program – vzpostavitev sistema pre-
prečevanja, pravočasnega odkrivanja in preiskovanja kaznivih 
dejanj in groženj, ki so povezani z ogrožanjem z nevarnimi 
snovmi ali uporabo orožij za množično uničevanje

Ključne dejavnosti/ukrepi
Nosilec in sodelujoči
Nosilec:
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija,
Sodelujoči:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje – Uprava RS za 

jedrsko varnost,
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
– Ministrstvo za obrambo,
– Ministrstvo za finance – Carinska uprava.
Rok za izvedbo
– leto 2014.
Pokazatelji za merjenje uspešnosti
– vzpostavitev sistema zgodnje detekcije prisotnosti ne-

varnih snovi ali orožij za množično uničevanje ali ogrožanja z 
njimi;

– vzpostavitev odzivne intervencijske skupine organov 
pregona in odkrivanja (pa poziv) za izvajanje pooblastil v pri-
meru ogrožanja z nevarnimi snovmi ali orožji za množično 
uničevanje;

– definiranje sodelovanja drugih državnih organov in Slo-
venske vojske pri preprečevanju ogrožanja z orožji za množič-
no uničevanje ali ogrožanja z nevarnimi snovmi;

– izvedba dodatnih usposabljanj članov interventne sku-
pine;

– nabava in vzdrževanje opreme za izvedbo intervencij.

6.4 Kibernetska kriminaliteta

6.4.1 Opis problema

Glede na hiter razvoj informacijskega tehnološkega po-
dročja in glede na naraščajoče trende je mogoče z veliko 
gotovostjo napovedati, da bo v prihodnosti beležen nenehen 
porast kaznivih dejanj, pri katerih bo na različne načine vplete-
na različna informacijska tehnologija (tj. računalniška oprema 
in sredstva, pametni telefoni, tablični računalniki in druge ele-
ktronske naprave). S tem hitrim razvojem bodo prihajale nove 
tehnologije in naprave, s tem pa novi modusi storitve kaznivih 
dejanj. Hitremu napredku in novim kaznivim dejanjem se bodo 
morali prilagajati vsi organi pregona, kar bodo lahko dosegli 
z učinkovitim in tesnim sodelovanjem, ki mora v prvi vrsti 
pomeniti varno in hitro izmenjavo informacij, znanja, izkušenj 
ter preiskovalnih taktik in metod. Vse to lahko pripomore k 
uspešnemu odkrivanju in pregonu kaznivih dejanj s področja 
kibernetske kriminalitete.

Značilnost kibernetske kriminalitete je precejšnje tako 
imenovano temno polje, kjer storjena kazniva dejanja niso za-
znana oziroma odkrita ali pa ostanejo neprijavljena pristojnim 
organom pregona. Druga glavna značilnost kibernetske krimi-
nalitete je zahtevnost preiskovanja, saj vedno znova nastajajo 
nove oblike storitve kaznivih dejanj, prejšnje oblike pa se ne-

nehno spreminjajo oziroma dopolnjujejo. Pri tem so pogosto za 
storitev kaznivih dejanj uporabljene novosti s področja strojne 
ali/in programske opreme. Zaradi naštetih specifičnosti je ki-
bernetsko kriminaliteto teže odkrivati in preiskovati. Na večji 
delež odkritih, preiskanih in pravnomočno zaključenih primerov 
kibernetske kriminalitete bi vsekakor vplivalo boljše sodelo-
vanje med organi pregona in drugimi vladnimi in nevladnimi 
organizacijami ter tudi njihovo izobraževanje in usposabljanje 
na področju kibernetske kriminalitete.

6.4.2 Vzroki

V Republiki Sloveniji je več vladnih, nevladnih in izobra-
ževalnih institucij ter pomembnih infrastruktur, za katere sta 
zelo pomembna tudi varnost in nemoteno delovanje njihovih 
informacijskih sistemov. Vsaka od teh institucij lahko v nekem 
trenutku oziroma ob nekem dogodku, ki se nanaša na incident 
s področja varnosti informacijskega sistema, razpolaga z dolo-
čenimi podatki o tem incidentu, ki bi lahko za uspešno obrambo 
pred incidentom koristili tudi drugim ustanovam oziroma institu-
cijam. Trenutno v Republiki Sloveniji nimamo vzpostavljenega 
učinkovitega, varnega in ažurnega obveščanja ter izmenjave 
informacij o incidentih ali napadih na informacijske sisteme 
vladnih/nevladnih institucij in pomembnih infrastruktur.

Dodatno težavo predstavlja tudi pomanjkanje računal-
niških strokovnjakov pri organih pregona, prav tako pa veliko 
institucij nima izdelanih ukrepov in metod delovanja, ki bi jih bilo 
treba izvajati ob pojavu incidenta v njihovem informacijskem 
sistemu.

6.4.3 Rešitve

Med institucijami bi bilo treba vzpostaviti sistem medse-
bojnega sodelovanja, obveščanja, koordinacije in izmenjave 
znanj ter izkušenj. Preučiti bi bilo treba ustanovitev in vzposta-
vitev vladnega centra za obveščanje, spremljanje in ukrepanje 
v primerih incidentov v informacijskih sistemih, tj. po modelu 
SI-CERT (Slovenian Computer Emergency Response Team), ki 
od leta 1995 deluje v okviru javnega zavoda Arnes (Akademska 
in raziskovalna mreža Slovenije) in opravlja vlogo nacionalne-
ga centra CERT. SI-CERT sprejema prijave incidentov za vsa 
omrežja v Sloveniji in pri razreševanju sodeluje tako z opera-
terji, ponudniki informacijskih storitev in policijo. Omrežje za 
sisteme v javni upravi je na drugi strani posebej pomemben del 
informacijske strukture države, ki zahteva posebno načrtovanje 
in upravljanje, zato je smiselno ustanoviti ločeno službo, ki se 
bo lahko učinkovito spopadla z obravnavo varnostnih inciden-
tov na tej infrastrukturi. Taka služba je vladni center CERT, 
ki lahko prevzame tudi nekatere naloge, povezane s kritično 
informacijsko infrastrukturo v državi in strokovno sodeluje pri 
oblikovanju strateških odločitev. Trenutno je del nalog vladnega 
centra CERT začasno prevzel SI-CERT (po sklepu Vlade RS 
38600-3/2009/21 z dne 8. aprila 2010 ter sporazumu med Mi-
nistrstvom za javno upravo in Arnesom z dne 31. maja 2010).

Prav tako bi bilo treba na državnih tožilstvih in sodiščih 
preučiti možnost uvedbe sistema specializacije in izobraževanj 
za državne tožilce in sodnike za področje kibernetske krimina-
litete. Z izobraževanji in ozaveščanji bi bilo treba tudi povečati 
znanje in izboljšati zavest javnosti o mogočih nevarnostih kiber-
netske kriminalitete. Tudi to bi lahko bila ena od nalog zgoraj 
omenjenega vladnega centra.

Varnost IT-omrežij, posebej tudi varnost omrežij pomemb-
nih infrastruktur v državi (na primer vodovod, službe nujne po-
moči, finančni sistem, elektrika ipd.), postaja vse pomembnejša 
za splošno varnost in nemoteno delovanje države. Varnost 
IT-omrežij je že med glavnimi prioritetami organov EU. Tako na 
primer večletni program Evropske unije z naslovom »Odprta in 
varna Evropa, ki služi državljanom in jih varuje« (tako imeno-
vani Stockholmski program, UL C št. 115 z dne 4. maja 2010, 
str. 1) v poglavju 4.4.4 na str. 47 poziva države članice, naj »v 
celoti podpirajo nacionalne portale za obveščanje, ki delujejo 
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na področju boja proti kibernetski kriminaliteti,« ter poudarja, 
da je »treba sodelovati z državami zunaj Evropske unije«. 
Hkrati opredeljuje, da bi morala »Unija spodbujati politike in 
zakonodajo, ki zagotavljajo zelo visoko raven varnosti omrežja 
in omogočajo hitrejši odziv v primeru kibernetskih motenj ali ki-
bernetskega napada«. Prav tako je Evropski svet na zasedanju 
25. in 26. marca 2010 sprejel Strategijo o notranji varnosti EU; v 
njej je na strani 14 kot grožnja notranji varnosti opredeljen tudi 
kibernetski kriminal. Na podlagi tega je Evropska komisija pri-
pravila akcijski načrt za izvajanje strategije notranje varnosti EU 
(stran 9 priloženega dokumenta), v katerem so določeni nosilci 
v EU in roki za izvedbo. Ključni deli tega akcijskega načrta so:

– da bo EU do leta 2013 ustanovila center za kibernetsko 
kriminaliteto, države pa bodo morale do leta 2013 vzpostaviti 
svoje centre na nacionalni ravni ali v partnerstvu z drugimi dr-
žavami članicami. Ti centri naj bi med drugim tesno sodelovali 
tudi z akademskimi krogi in industrijo;

– države članice bi morale zagotoviti, da državljani eno-
stavno dostopajo do navodil v zvezi s kibernetskimi grožnjami 
in osnovnimi varnostnimi ukrepi, ki jih je treba izvesti. Ta na-
vodila bi morala vsebovati informacije o tem, kako zavarovati 
svojo zasebnost na spletu, kako odkrivati in sporočati primere 
navezovanja stikov, kako na računalnike namestiti osnovno 
protivirusno programsko opremo in požarne zidove, kako upra-
vljati gesla ter odkrivati lažno predstavljanje (phishing), zvablja-
nje (pharming) in druge napade;

– sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem je na 
evropski ravni treba okrepiti in razvijati inovativne ukrepe in 
instrumente za izboljšanje varnosti, tudi v zvezi s kritično infra-
strukturo, ter odpornost omrežne in informacijske infrastrukture. 
Evropsko javno-zasebno partnerstvo za odpornost bi moralo 
sodelovati tudi z mednarodnimi partnerji, da se izboljša sve-
tovno obvladovanje tveganj v omrežjih IT;

– proti nezakonitim internetnim vsebinam – vključno s 
spodbujanjem k terorizmu – bi bilo treba ukrepati s smernicami 
za sodelovanje na podlagi postopkov za prijavo in odstranjeva-
nje, skupaj s ponudniki internetnih storitev, organi kazenskega 
pregona in neprofitnimi organizacijami;

– za krepitev stikov in interakcij med navedenimi zainte-
resiranimi stranmi bo Evropska komisija spodbujala uporabo 
spletne platforme proti kibernetski kriminaliteti za industrijo in 
kazenski pregon;

– za izboljšanje preprečevanja in odkrivanja kibernetskih 
napadov ali motenj ter hitro reagiranje nanje bi vsaka država 
članica morala vzpostaviti dobro delujočo skupino za odzivanje 
na računalniške grožnje. Ta skupina bi sodelovala z organi 
kazenskega pregona pri preprečevanju in odzivanju. Države 
članice bi morale povezati svoje nacionalne/vladne skupine za 
odzivanje na računalniške grožnje. To bo ključnega pomena pri 
razvoju evropskega sistema za izmenjavo informacij in opozar-
janje (EISAS) širše javnosti do leta 2013 ob podpori Komisije in 
Evropske agencije za varnost omrežij in informacij (ENISA) ter 
pri vzpostavitvi mreže kontaktnih točk med zadevnimi organi in 
državami članicami. Države članice bi morale pripraviti nacio-
nalne načrte ukrepov ter na nacionalni in evropski ravni redno 
izvajati vaje za odzivanje na incidente in za odpravo posledic.

Prav tako bodo na Svetu Evrope sprejete prednostne 
naloge EU v boju proti organiziranemu kriminalu 2011–2013 
(Sklepi Sveta o določitvi prednostnih nalog EU v boju proti or-
ganiziranemu kriminalu za obdobje med letoma 2011 in 2013), 
na podlagi katerih bodo države članice okrepile svoje dejav-
nosti v boju proti kibernetski kriminaliteti in kriminalni zlorabi 
intraneta s strani organiziranih kriminalnih skupin. V ta namen 
namerava Europol leta 2013 vzpostavil Center za kibernetsko 
kriminaliteto.

Tako je iz dokumentov EU razviden velik poudarek na 
varnosti IT-omrežij in s tem posledično na ustanovitvi vladnega 
centra kot osrednjega organa v državah članicah. Ta bi poleg 
vseh naštetih nalog, ki bi jih lahko izvajal, skrbel tudi za med-
narodno sodelovanje s podobnimi institucijami tako v EU kot 
tudi v drugih držav sveta.

6.4.4 Cilji

Določitev vladnega centra za obveščanje o incidentih 
v informacijskih sistemih. Center bo skrbel za preiskovanje 
incidentov v informacijskih sistemih organov državne uprave 
in javnem sektorju ter za pravočasno obveščanje o opaženih 
grožnjah. Delovno področje centra bi bilo koristno razširiti tudi 
na pristojnosti za izvedbo prvih ukrepov v primeru incidenta 
(na primer zaseg elektronske naprave, ki je bila napadena, 
zavarovanje elektronskih dokazov, analiza incidenta ipd.) ter 
na svetovalno in izobraževalno funkcijo.

6.4.4.1 Strategija/program – določitev vladnega centra
Poiskati je treba primerne sistemske in organizacijske 

rešitve za umestitev centra (kot neodvisen in samostojen ali pa 
v okviru organa državne uprave ali vladne službe).

Ključne dejavnosti oziroma ukrepi
Poiskati je treba primerne kadrovske, sistemske in orga-

nizacijske rešitve za določitev in umestitev centra (kot neodvi-
sen/samostojen ali v okviru obstoječe vladne institucije).

Nosilec in sodelujoči
Nosilec:
– Ministrstvo za pravosodje in javno upravo.
Sodelujoči:
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija,
– ARNES/SI-CERT,
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
Rok za izvedbo
– leto 2013.
Pokazatelji za merjenje uspešnosti
– določitev centra.

6.4.4.2 Strategija/program – sistem delovanja
Vzpostaviti je treba sistem delovanja centra, medseboj-

nega obveščanja in izmenjave podatkov.
Ključne dejavnosti oziroma ukrepi
Preučiti je treba načine delovanja centra, ki se nanašajo 

na sprejemanje in pošiljanje podatkov o incidentih.
Nosilec in sodelujoči
Nosilec:
– Ministrstvo za pravosodje in javno upravo.
Sodelujoči:
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija,
– ARNES/SI-CERT,
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
– Ministrstvo za obrambo,
– Agencija za pošto in elektronske komunikacije RS,
– Informacijski pooblaščenec.
Rok za izvedbo
– leto 2013.
Pokazatelji za merjenje uspešnosti
– vzpostavljen in delujoč sistem obveščanja in izmenjave 

informacij/podatkov.

6.4.4.3 Strategija/program – Preventiva, usposabljanje/iz-
obraževanje

Preučiti je treba možnosti za delovanje centra na področju 
preventive in usposabljanja.

Ključne dejavnosti oziroma ukrepi
Sodelovanje članov centra pri pripravi in izvajanju preven-

tivne in svetovalne dejavnosti ter pri sistemu usposabljanja in 
izobraževanja organov pregona, vladnih/nevladnih institucij in 
privatnega sektorja.

Nosilec in sodelujoči
Nosilec:
– Ministrstvo za pravosodje in javno upravo.
Sodelujoči:
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija,
– ARNES/SI-CERT,
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,



Uradni list Republike Slovenije Št. 83 / 6. 11. 2012 / Stran 8579 

– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
– Inštitut Jožef Stefan.
Rok za izvedbo
– leto 2013.
Pokazatelji za merjenje uspešnosti
– vzpostavljen in delujoč sistem preventivne, svetovalne 

in izobraževalne dejavnosti,
– število izvedenih usposabljanj, izobraževanj in število 

udeležencev,
– število izdelanih navodil, priporočil, brošur na področju 

informacijske varnosti.

6.5 Prepovedane droge

6.5.1 Opis problema

Prepovedane droge so kompleksen družbeni problem, ki 
zahteva celovito, uravnoteženo in medsektorsko obravnavo. 
Droge lahko pomembno vplivajo na posameznika in na širšo 
družbo, saj jih ljudje zaznavajo kot grožnjo za zdravje in za 
občutek varnosti. V širšem globalnem prostoru droge predsta-
vljajo velik izziv, s katerim se ukvarjajo različne mednarodne 
organizacije.

Na podlagi podatkov za obdobje med letoma 2004 in 
2010 lahko ugotovimo, da se je problematika uporabe heroina 
pri nas stabilizirala, v letu 2009 pa je delež uporabnikov heroina 
v skupini iskalcev pomoči znatno upadel. Hkrati narašča tudi 
povprečna starost pacientov, kar nakazuje, da se populacija 
heroinskih odvisnikov od drog v Sloveniji počasi stara. Poleg 
slabšanja splošnega zdravstvenega stanja pa se s staranjem 
odvisnikov povečujejo tudi njihove socialne stiske ter hkrati tudi 
tveganje za brezdomstvo.

Po drugi strani ugotavljamo, da imamo v naši državi 
premalo informacij o uporabi kokaina in drugih stimulantnih 
drog v splošni populaciji. V zadnjem obdobju je bilo zaznano 
povečanje iskalcev pomoči zaradi uporabe kokaina. Prav tako 
primanjkuje ustreznih programov pomoči za te uporabnike.

Nekateri podatki nakazujejo, da je delež uporabnikov 
konoplje v različnih skupinah prebivalstva še vedno visok. 
Zlasti zaskrbljujoče je dejstvo, da je delež mladih v Sloveniji, 
ki ne odobravajo eksperimentiranja s konopljo, med najnižjimi 
v Evropi.

Posebej velja opozoriti na število obravnavanih kaznivih 
dejanj, ki so bila po presoji preiskovalcev posledica organizi-
rane kriminalitete z vsemi značilnostmi Europolove opredelitve 
oziroma definicije organiziranega kriminala, ki se je od leta 
2004 do leta 2009 povečalo za 83,6 odstotka, in sicer od 
225 kaznivih dejanj na 413. V tem obdobju se je povečalo tudi 
število prekrškov (21 odstotkov) in kaznivih dejanj zaradi pre-
povedanih drog (81 odstotkov).

V novem Nacionalnem programu na področju drog za 
obdobje 2011–2020 je glavni poudarek namenjen celovitemu 
in uravnoteženemu nadaljnjemu razvoju vseh ukrepov, pro-
gramov in dejavnosti, ki prispevajo k reševanju problematike 
prepovedanih drog v naši državi. Ker je problematika prepove-
danih drog izrazito medresorno in multidisciplinarno obravna-
vana, rešitve, ki jih ta program navaja, segajo tako na področje 
preprečevanja ponudbe prepovedanih drog kot tudi na področje 
preventive, zdravljenja in socialne obravnave odvisnikov.

6.5.2 Vzroki

Slovenijo lahko označimo kot državo uporabnico prepo-
vedanih drog zaradi relativno razširjene dostopnosti prepove-
danih drog, ki je povezana s povpraševanjem po njih med raz-
ličnimi populacijami, pa tudi kot tranzitno državo, kjer delujejo 
organizirane kriminalne združbe, ki se ukvarjajo z izvajanjem 
kriminalne dejavnosti z namenom oskrbe domačega trga in 
trga EU s prepovedanimi drogami. Vzrokov za uporabo prepo-
vedanih drog je več in so odvisni tudi od starosti uporabnika ter 
trajanja uporabe drog. Otroci in mladostniki začnejo uporabljati 

prepovedane droge iz različnih razlogov: zaradi užitka – uživajo 
v kratkotrajnih učinkih drog, razburjenja, ki je povezano s tve-
ganjem, nizke samopodobe in nezadovoljstva s samim seboj, 
občutka manjvrednosti in pomanjkanja zaupanja vase, vpliva 
vrstnikov, radovednosti, premajhne ozaveščenosti o posledicah 
kot tudi zaradi relativno lahke dostopnosti drog. Nekateri ljudje 
se zatekajo k rabi prepovedanih drog v okoliščinah, ki jih doži-
vljajo kot stresne. Z učinkom različnih drog si skušajo olajšati 
pretežke obremenitve ali se izognejo preizkušnjam, za katere 
menijo, da jih ne morejo obvladati.

6.5.3 Rešitve

– Izboljšati je treba medsebojno povezovanje in komuni-
kacijo tako med resorji kot tudi v vertikalni smeri med ministrstvi 
na eni strani ter izvajalci programov in njihovimi uporabniki na 
drugi;

– krepiti je treba medresorsko sodelovanje tudi na ravni 
lokalne skupnosti in pri raziskovanju področja zasvojenosti;

– izboljšati je treba sodelovanje pri načrtovanju in usmer-
janju posebnih skupin programov, na primer preventivnih pro-
gramov, usmerjenih na ljudi, ki eksperimentirajo z drogo;

– izboljšati je treba ažurnost podatkov o prepovedanih 
drogah ter splošno informiranje in obveščanje na nacionalni 
ravni o vseh razsežnostih uporabe drog;

– razviti je treba vse alternativne oblike kaznovanja, ko se 
kršilci zakonodaje usmerijo v programe zdravljenja in socialne 
obravnave, vključno z nadomestnim kaznovanjem;

– širiti je treba ozaveščenost družbe o vseh vidikih proble-
matike prepovedanih drog v družbi in s tem v zvezi primerno 
opredeliti pomembnost in potrebnost ukrepov odkrivanja in 
preprečevanja uporabe prepovedanih drog, vključno z zagoto-
vitvijo konkretnih prioritet dela organov odkrivanja in pregona;

– organi odkrivanja in pregona, ki zajema ukrepe odkri-
vanja, preprečevanja uporabe in ponudbe prepovedanih drog, 
morajo področje drog obravnavati celoviteje in ciljno narav-
nano.

6.5.4 Cilji

– Zagotoviti je treba možnosti za uspešno odkrivanje 
kaznivih dejanj in prekrškov s področja prepovedanih drog;

– zmanjšati je treba število uporabnikov vseh prepove-
danih drog;

– zagotoviti in krepiti je treba univerzalne, selektivne in 
indicirane preventivne dejavnosti za preprečevanje uporabe 
drog in zmanjševanje z njo povezane kriminalitete.

6.5.4.1 Strategija/program – zagotoviti možnosti za uspe-
šno odkrivanje kaznivih dejanj in prekrškov s področja prepo-
vedanih drog

Ključne dejavnosti/ukrepi
Permanentno je treba spremljati in opredeljevati vlogo 

posameznih skupin organizirane kriminalitete, tako tistih, ki 
delujejo na ozemlju Republike Slovenije, kot tistih, ki delujejo 
širše. To pa zahteva okrepitev kriminalistične obveščevalne 
dejavnosti, vzpostavitev analitike za področje prepovedanih 
drog, usmerjanje in načrtovanje dejavnosti, učinkovit boj zo-
per organizirano kriminaliteto na področju prepovedanih drog, 
centralno voden pristop pri delu, boj proti čezmejnemu prometu 
s prepovedanimi drogami in predhodnimi sestavinami ter kom-
pleksnejšo obravnavo storilcev kaznivih dejanj.

Nosilec in sodelujoči
Nosilec
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija.
Sodelujoči
– Ministrstvo za pravosodje in javno upravo,
– Vrhovno državno tožilstvo,
– Ministrstvo za finance – Carinska uprava,
– Ministrstvo za finance – Urad RS za preprečevanje 

pranja denarja.



Stran 8580 / Št. 83 / 6. 11. 2012 Uradni list Republike Slovenije

Rok za izvedbo
– stalna dejavnost.
Pokazatelji za merjenje uspešnosti
– število odkritih kaznivih dejanj in prekrškov s področja 

prepovedanih drog,
– število pravnomočnih sodb,
– število odkritih in preiskanih kriminalnih združb,
– število vzporednih finančnih preiskav in elementov pra-

nja denarja ter izvedenih zasegov protipravne premoženjske 
koristi,

– število odkritih kaznivih dejanj in prekrškov na zunanji 
meji EU,

– število mednarodnih kriminalističnih preiskav in carin-
skih operacij s področja prepovedanih drog, v katerih sta so-
delovali slovenska kriminalistična policija ali carinska služba.

6.5.4.2 Strategija/program – zmanjšati število uporabni-
kov vseh prepovedanih drog

Ključne dejavnosti/ukrepi
Zmanjševanje povpraševanja po prepovedanih drogah 

vključuje oblikovanje življenjskih okolij, ki omogočajo in pod-
pirajo odločitve za neuporabo drog in dejavnosti na različnih 
ravneh preventive vse do zmanjševanja negativnih zdravstve-
nih in socialnih posledic uporabe drog, zdravljenja, socialne 
obravnave in ponovne socialne vključitve oseb, nekdaj odvisnih 
od drog, in oseb po prestani kazni zapora v družbo. Posebno 
pozornost velja nameniti promociji duševnega zdravja, skrbi za 
mladostnike in ženske – predvsem nosečnice uporabnice drog 
– ter preventivi okužbe z virusom HIV in drugimi nalezljivimi 
obolenji. Na ravni države se zagotavljata celovitost in uravno-
teženost različnih programov in dejavnosti.

Nosilec in sodelujoči
Nosilec
– Ministrstvo za zdravje.
Sodelujoči
– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
– Ministrstvo za pravosodje in javno upravo,
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija,
– nevladne organizacije.
Rok za izvedbo
– stalna dejavnost.
Pokazatelji za merjenje uspešnosti
– število programov zdravljenja in socialne rehabilitacije 

in reintegracije v družbo,
– število uporabnikov prepovedanih drog, vključenih v 

programe zdravstvenih ustanov, programe psihosocialne 
obravnave, terapevtske skupnosti in reintegracijske programe.

6.5.4.3 Strategija/program – zagotoviti in krepiti univer-
zalne, selektivne in indicirane preventivne dejavnosti za pre-
prečevanje uporabe drog in zmanjševanje z njo povezane 
kriminalitete.

Ključne dejavnosti/ukrepi
Univerzalna preventiva je široko usmerjena in namenjena 

splošni populaciji ali veliki populacijski skupini ljudi. S sporo-
čili in programi želi preprečiti ali odložiti uporabo drog. Njena 
prednost je, da zajame veliko ljudi. Selektivna preventiva je 
usmerjena na specifično populacijo – na ranljive skupine ali 
skupnosti, katerih člani bi lahko zaradi različnih dejavnikov 
tveganja začeli zlorabljati droge. Z osredotočanjem intervencij 
na določene skupine se poveča možnost zadovoljevanja po-
treb teh skupin kot tudi verjetnost, da bo intervencija uspešna. 
Indicirana preventiva je usmerjena na posameznike, pri katerih 
je zaznano povečano tveganje za razvoj zasvojenosti v kasnej-
šem življenju. Namen indicirane preventive sta prepoznava in 
ciljna obravnava posameznikov z zgoraj omenjenimi težavami. 
Preventivni programi potekajo na lokalni in državni ravni.

Nosilec in sodelujoči
Nosilec
– Ministrstvo za zdravje.

Sodelujoči
– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
– Ministrstvo za pravosodje in javno upravo,
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija,
– Ministrstvo za finance – Carinska uprava RS,
– nevladne organizacije,
– samoupravne lokalne skupnosti.
Rok za izvedbo
– stalna dejavnost.
Pokazatelji za merjenje uspešnosti
– število preventivnih programov za preprečevanje za-

svojenosti s prepovedanimi drogami za različne ciljne skupine, 
posebej v šolah in drugih delovnih okoljih;

– razviti in vpeljati metodologijo evalvacije preventivnih 
programov za preprečevanje zasvojenosti s prepovedanimi 
drogami zaradi izboljšanja delovanja teh programov;

– zagotavljanje sprotnega in doslednega obveščanja o 
pojavu novih psihoaktivnih snovi;

– podpora nadaljnjemu razvoju programov, ki pomagajo 
ohranjati ali znižati število okuženih s HIV in hepatitisoma B in 
C ter smrtnih primerov zaradi prevelikih odmerkov prepove-
danih drog;

– spremembe in dopolnitve zakonodaje na področju drog.

6.6 Mladoletniško nasilje

6.6.1 Opis problema

Mladoletniško nasilje je kompleksen pojav, saj se v njem 
odražajo številna družbena vprašanja. Mladoletniškega nasilja 
namreč ni mogoče obravnavati ločeno od vprašanj, povezanih 
s socialno-ekonomskim položajem družin, s položajem mladih v 
družbi in drugimi družbenimi okoliščinami, ki vplivajo na mlade.

Vzgojno-izobraževalni sistem je le eden od prostorov, kjer 
se mladoletniki srečujejo z nasiljem, vendar je toliko pomemb-
nejši zaradi specifične vloge vzgojno-izobraževalnih zavodov (v 
nadaljevanju: VIZ) v družbi. VIZ je namreč institucija, v katero 
so otroci in mladi vključeni vse dalj časa, je v določenem sta-
rostnem obdobju za vso populacijo obvezna in je pomemben 
socializacijski dejavnik. Šolska uspešnost pa pomembno vpliva 
na nadaljnje življenje posameznika. Mladi v VIZ preživijo vse 
več časa, zato je šola tudi prostor, kjer se izrazijo številna 
nerešena osebna, družinska in širša družbena vprašanja, ki 
presegajo samo šolsko problematiko.

V VIZ se tako vključujejo učenci, ki so deležni nasilja v 
drugih okoljih, na primer v družini, kar vpliva na njihova rav-
nanja tudi v VIZ. Nasilje v družini je tako družbeni problem, ki 
vpliva na dogajanje v VIZ. Vpliv nasilja v družini na VIZ je več-
plasten. Učenci in drugi subjekti v VIZ prinašajo v medsebojne 
interakcije različne izkušnje in vedenjske vzorce iz primarnega 
okolja. Če v družini pogosto prihaja do nasilne komunikacije 
in nasilnega reševanja konfliktov, odnosov nadzorovanja in 
dominacije, nespoštovanja človekovega dostojanstva, nasilni-
štva, tiraniziranja, krutega kaznovanja ipd., lahko pričakujemo, 
da se bodo otroci prilagodili tej nasilni družinski dinamiki in 
postopoma internalizirali vsaj nekatere od ponujenih nasilnih 
vzorcev vedenja in komunikacije. Otroci, zaposleni in starši 
v šolski prostor in medsebojne odnose prinašajo tudi svoje 
vrednote, stališča, stereotipe in predsodke, moralne norme, ki 
so jih pridobili v primarni in sekundarni socializaciji, medijih in 
številnih drugih vplivih iz okolja. Nasilje v družini, posebno če 
traja dolgo časa in če pride do normalizacije nasilja, pušča na 
vpletenih številne posledice. Te se, med drugim, lahko pokažejo 
tudi v slabšem funkcioniranju žrtve (učenca, zaposlenega ali 
roditelja) v VIZ, in sicer v vedenju, interakcijah, psihofizičnem 
zdravju, samospoštovanju, uspešnosti, motivaciji, socialnih ve-
ščinah, spoštovanju drugih, upoštevanju pravil.

VIZ ima pomembno vlogo pri odkrivanju nasilja nad otroki 
v družini in pri njegovi obravnavi. Zakon o preprečevanju nasilja 
v družini iz leta 2008 je to vlogo VIZ (vrtca) prvič vsebinsko 



Uradni list Republike Slovenije Št. 83 / 6. 11. 2012 / Stran 8581 

in sistemsko celovito opredelil kot obvezo in zunanjo pravno 
odgovornost, Kazenski zakonik (2008) pa je opustitev prijave 
nasilja nad otrokom v družini (na primer s strani VIZ) opredelil 
kot kaznivo dejanje.

V VIZ se srečujemo z več vrstami in oblikami nasilja. 
Najpogosteje se med vrstami nasilja omenja ravno vrstniško 
nasilje ali pa nasilje učiteljev nad učenci, čeprav se vse več 
pozornosti namenja tudi raziskovanju nasilja učencev nad uči-
telji in nasilja v odnosu med starši in učitelji. Nekatere vrste in 
oblike nasilja v VIZ odkrivamo lažje in hitreje, druge so očem 
zaposlenih bolj skrite. Na možnost zaznave nasilja v VIZ v prvi 
vrsti vplivajo dinamika in zakonitosti posameznih vrst in oblik 
nasilja. Pri nekaterih vrstah nasilja gre za izrazito zlorabo moči 
in izvajanje nadzora (ustrahovanje vrstnikov, spolno nadlegova-
nje na delovnem mestu, trpinčenje na delovnem mestu …), in 
čeprav se nasilje dogaja v prostoru VIZ, ga praviloma zelo tež-
ko odkrijemo, ker je žrtev ustrahovana, sram jo je, čuti krivdo, 
ker se ne zmore upreti nasilju, počuti se nemočno, ne verjame 
v pomoč drugih itd. Nekatere vrste nasilja pa se dogajajo zunaj 
prostora VIZ (spolne in druge zlorabe otrok v družini) in so 
zaradi tega povsem skrite očem zaposlenih v VIZ.

Nobena vrsta in oblika nasilja ni nepomembna, vsaka 
šteje in vsaka soustvarja ozračje in odnose v VIZ. Ravno zato je 
treba dosledno uveljavljati koncept ničelne tolerance do nasilja.

6.6.2 Vzroki

Množično izobraževanje je tako v posebnem položaju, 
saj mora VIZ zagotavljati varno učno okolje za vse, ob tem 
da vstopajo v VIZ učenci, katerih socialno-ekonomski položaj 
in okoliščine, v katerih živijo, so vse bolj različni. Drugače kot 
v preteklosti je razumljen tudi položaj posameznika v družbi, 
kar vpliva na oblikovanje pedagoških strategij. V kompleksni 
družbi se spreminjajo tudi razumevanje, položaj in vloga neka-
terih trdnih kategorij. Posameznik naj bi bil vse bolj soočen s 
posledicami tako imenovane družbe tveganja in zato je toliko 
bolj ranljiv.

Družba od VIZ veliko pričakuje, in ta pričakovanja so 
vsaj na videz nasprotujoča si. Vsakič znova je treba iskati 
načine, kako hkrati uresničevati zahteve po univerzalnosti in 
partikularnosti, po kolektivnosti in individualnosti, po čim večji 
vključenosti in hkrati odličnosti ipd. Uresničevanje navedenih 
pričakovanj od VIZ in učiteljev zahteva iskanje vedno novih 
načinov in oblik dela.

Med dejavniki tveganja za nasilje med mladostniki je 
mogoče navesti številne, med drugim odnose, vzgojo, ko-
munikacijo, vrednote v družini otroka, osebnostno strukturo, 
samospoštovanje, emocionalno pismenost otrok, sposobnost 
empatije, vedenjske vzorce, sposobnost za reševanje kon-
fliktov, skupinsko dinamiko v razredu, odnose dominacije in 
podrejanja, vloge, ki jih imajo otroci v razredu, toleranco do 
nasilja v VIZ in v družbi, ozračje v VIZ.

Ob vseh že navedenih dejavnikih je pomembno poudariti 
vpliv socialno-ekonomskih dejavnikov na učno uspešnost. Prav 
učna uspešnost je pomemben dejavnik tveganja za mladole-
tniško nasilje.

6.6.3 Rešitve

Skladno s Programom za otroke in mladino 2006–2016 
(Vlada RS ga je sprejela 5. oktobra 2006) in skladno z Reso-
lucijo o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini 
(Uradni list RS, št. 41/09), Pravilnikom o obravnavi nasilja 
v družini za vzgojno-izobraževalne zavode (Uradni list RS, 
št. 104/09), Pravilnikom o sodelovanju organov ter o delovanju 
centrov za socialno delo, multidisciplinarnih timov in regijskih 
služb pri obravnavi nasilja v družini (Uradni list RS, št. 31/09) 
in Akcijskim načrtom za preprečevanje nasilja v družini 2010–
2011 (Vlada RS ga je sprejela 20. maja 2010) predlagamo cilje 
in ukrepe, ki smiselno povzemajo preprečevanje in zatiranje 
kriminalitete za področje mladoletniškega nasilja.

Nasilje je splošen družbeni problem, ki je presegel tako 
meje zasebnosti družine kot tudi drugih starostnih skupin. 
Republika Slovenija je z Zakonom o preprečevanju nasilja v 
družini (Uradni list RS, št. 16/08) širši družbi posredovala ja-
sno sporočilo, da nobena oblika nasilja ni sprejemljiva in da je 
nasilje, kadar do njega vendarle pride, ustrezno sankcionirano 
z ukrepi, ki so predvideni v področni zakonodaji.

Zagotavljanje varnega okolja za odraščanje je ena od 
najpomembnejših nalog katere koli družbe. Samo tako okolje 
zagotavlja možnosti za kakovostno trajnostno bivanje. Pri tem 
ne gre za preveč zaščitniško vlogo starejše generacije, temveč 
preprosto za možnost, da mladi lahko razvijajo svoje poten-
ciale. Ustvarjanje razmer, v katerih bi v največji mogoči meri 
lahko zmanjšali delovanje dejavnikov tveganja za nastanek 
mladoletniškega nasilja, je zato izjemno pomembno. VIZ ima 
pri zmanjševanju učinkov dejavnikov tveganja za nastanek 
mladoletniškega nasilja omejen vpliv, kar pa ne pomeni, da se 
lahko odreče svoji vlogi pri razreševanju tega problema. VIZ 
ima pomembno vlogo predvsem pri izvajanju ukrepov, ki pripo-
morejo k večji šolski uspešnosti, k dvigu socialnih kompetenc 
mladih. Za uresničevanje te vloge mora VIZ razvijati primerne 
pedagoške strategije, različne oblike in načine pedagoškega 
dela, izvajati mora različne programe za dvig socialnih kompe-
tenc, omogočati ustrezno ozračje v šoli, zagotavljati posame-
znikom možnosti za uspešno učenje, kakovostno pridobivanje 
znanja in razvijanje socialnih kompetenc.

Posameznikom, ki pa že imajo izkušnjo z delinkventnim 
vedenjem, je treba nuditi ustrezne rehabilitacijske programe 
pomoči za reintegracijo v širšo skupnost.

6.6.4 Cilji

1. Preventivne ukrepe pred nasilnim vedenjem med mla-
dimi, pravočasno prepoznavanje nasilja in oblikovanje vrednot 
za življenje v družbi z ničelno toleranco do nasilja je treba 
vključiti v programe osnovnih in srednjih šol.

2. Zagotoviti je treba uspešno preprečevanje vseh oblik 
nasilja nad mladostniki in med njimi ter ustrezno takoj zaščititi 
žrtev ter rehabilitacijo povzročiteljev nasilja.

3. Izboljšati je treba zakonsko varstvo in zaščito otrok ter 
mladih žrtev spolnih zlorab s primernejšimi, predvsem pa čim 
hitrejšimi rešitvami v kazenski in civilni zakonodaji.

4. Zagotoviti je treba strokovno (specialistično) usposo-
bljenost vseh strokovnjakov, ki se vključujejo v obravnavo tako 
otrok kot tudi mladih z izkušnjo nasilja (socialno delo, policija, 
pravosodje, zdravstvo, šolstvo, nevladni sektor).

5. Na različnih vsebinskih področjih je treba vzpostavljati 
možnosti za ustvarjanje zagotovljene varnosti v širši skupno-
sti z namenom izboljšanja kakovosti življenja vseh starostnih 
skupin prebivalstva,

6. V okviru javnega razpisa je treba zagotoviti sofinan-
ciranje usposabljanja ključnih strokovnih delavcev v vzgoji in 
izobraževanju pri obravnavi nasilja v družini. Na področju pri-
marne preventive je treba obenem podpirati usposabljanje 
strokovnih delavcev za krepitev njihovih kompetenc za uspešno 
prepoznavanje in preprečevanje nasilja.

6.6.4.1 Strategija/Program – v programih vrtcev in šol je 
treba izvajati vsebine, povezane s prepoznavanjem in prepre-
čevanjem nasilja

Ključne dejavnosti
S svetovanjem javnih zavodov s področja vzgoje in izo-

braževanja (Zavod RS za šolstvo, Andragoški center, Center za 
poklicno izobraževanje ...) in izmenjavo dobrih praks med vrtci in 
šolami je treba izkoristiti različne možnosti, ki jih vzgojno-izobra-
ževalni programi dajejo za izvajanje vsebin/programov, ki prispe-
vajo k prepoznavanju in preprečevanju nasilja v šolah.

Nosilec in sodelujoči
Nosilec
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.
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Sodelujoči
– Zavod RS za šolstvo,
– Center RS za poklicno izobraževanje,
– Andragoški center Slovenije,
– vzgojno-izobraževalni zavodi.
Rok za izvedbo
– stalna naloga.
Pokazatelji za merjenje uspešnosti
– število realiziranih letnih delovnih načrtov v vzgojno-izobra-

ževalnih zavodih in vzgojnih načrtov v OŠ s področja prepreče-
vanja nasilja.

6.6.4.2 Strategija/Program – pri izvajanju vzgojno-izobra-
ževalnih programov vrtcev in šol je treba posebno pozornost 
nameniti tistim dejavnikom, ki prispevajo k dvigu socialnih 
kompetenc otrok in učencev

Ključne dejavnosti
V letne delovne načrte VIZ in v vzgojne programe je treba 

vključiti izvajanje dejavnosti, ki prispevajo k večanju socialnih 
kompetenc. Pri tem je treba upoštevati možnosti, ki jih že zdaj 
daje predpisani kurikul, in možnost vključevanja različnih drugih 
organizacij pri izvajanju posameznih programov, povezanih z 
večanjem socialnih kompetenc.

Nosilec in sodelujoči
Nosilec
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.
Sodelujoči
– Zavod RS za šolstvo,
– Center RS za poklicno izobraževanje,
– Andragoški center Slovenije,
– Vzgojno-izobraževalni zavodi,
– nevladne organizacije.
Rok za izvedbo
– stalna naloga.
Pokazatelji za merjenje uspešnosti
– število realiziranih letnih delovnih načrtov v vzgojno-

-izobraževalnih zavodih in vzgojnih načrtov v OŠ s področja 
preprečevanja nasilja.

6.6.4.3 Strategija/Program – dosledno je treba izvajati 
pravilnik o obravnavanju nasilja v družini za vzgojno-izobra-
ževalne zavode

Ključne dejavnosti
Izvajati je treba postopke, predvidene v navedenem pra-

vilniku.
Nosilec in sodelujoči
Nosilec
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.
Sodelujoči
– Zavod RS za šolstvo,
– Center RS za poklicno izobraževanje,
– Andragoški center Slovenije,
– Inšpektorat RS za šolstvo,
– Centri za socialno delo,
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija,
– vzgojno-izobraževalni zavodi.
Rok za izvedbo
– stalna naloga.
Pokazatelji za merjenje uspešnosti
– dosledno izvajanje pravilnika,
– število kršitev izvajanja Pravilnika o obravnavanju nasi-

lja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode.

6.6.4.4 Strategija/Program – krepitev kompetenc strokov-
nih delavcev

Ključne dejavnosti
Izvajati je treba programe za nadaljnje strokovno usposa-

bljanje strokovnih delavcev in vseh zaposlenih za razpoznava-
nje in obvladovanje nasilja v vrtcu in šoli.

Nosilec in sodelujoči
Nosilec
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.
Sodelujoči
– Zavod RS za šolstvo,
– Center RS za poklicno izobraževanje,
– Andragoški center Slovenije,
– Vzgojno-izobraževalni zavodi.
Rok za izvedbo
– stalna naloga.
Pokazatelji za merjenje uspešnosti
– število vključenih strokovnih delavcev,
– število programov.

6.6.4.5 Strategija/Program – oblikovanje mreže institucij 
za podporo šolam

Ključne dejavnosti
Izdelati je treba mrežo različnih specializiranih institucij, 

katerih strokovno znanje je nujno za uspešno delo v šolah 
(svetovalni centri za mladostnike ...), opredeliti načine in obli-
ke sodelovanja (protokol) ter zagotoviti ustrezna sredstva za 
izvajanje dogovorjenih nalog. V izdelavo individualiziranih pro-
gramov je treba vključiti specializirane ustanove.

Nosilec in sodelujoči
Nosilec
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.
Sodelujoči
– Svetovalni center, center za socialno delo,
– Zavod RS za šolstvo,
– Center RS za poklicno izobraževanje,
– Andragoški center Slovenije,
– vzgojno-izobraževalni zavodi.
Rok za izvedbo
– leto 2016.
Pokazatelji za merjenje uspešnosti
– število izvedenih storitev.

6.6.4.6 Strategija/Program – podporna gradiva za dvig 
socialnih kompetenc

Ključne dejavnosti
Zagotoviti je treba strokovno gradivo za učitelje in otroke 

za izvajanje vsebin/programov, ki prispevajo k večanju social-
nih kompetenc ter prepoznavanju in obvladovanju mladoletni-
škega nasilja.

Nosilec in sodelujoči
Nosilec
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.
Sodelujoči
– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
– Ministrstvo za notranje zadeve,
– Zavod RS za šolstvo,
– Center RS za poklicno izobraževanje,
– Andragoški center Slovenije,
– nevladne organizacije,
– vzgojno-izobraževalni zavodi.
Rok za izvedbo
– stalna naloga.
Pokazatelji za merjenje uspešnosti
– število enot gradiva in drugega podpornega materiala.

6.6.4.7 Strategija/Program – sodelovanje različnih institu-
cij pri obravnavi učencev z vedenjskimi motnjami

Ključne dejavnosti
Izdelati je treba protokol, v katerem so predvideni načini in 

oblike sodelovanja za učence z vedenjskimi motnjami.
Nosilec in sodelujoči
Nosilec
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.
Sodelujoči
– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
– Ministrstvo za notranje zadeve,
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– Ministrstvo za pravosodje in javno upravo,
– Ministrstvo za zdravje,
– Vrhovno državno tožilstvo,
– Zavod RS za šolstvo,
– zavodi s tega področja.
Rok za izvedbo
– stalna naloga.
Pokazatelji za merjenje uspešnosti
– izdelava protokola.

6.6.4.8 Strategija/Program – oblikovanje novih programov 
za učence z vedenjskimi motnjami

Ključne dejavnosti
Izdelati je treba nove programe in oblike pomoči za učen-

ce z vedenjskimi motnjami.
Nosilec in sodelujoči
Nosilec
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.
Sodelujoči
– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
– Ministrstvo za pravosodje in javno upravo,
– Ministrstvo za zdravje,
– Vrhovno državno tožilstvo,
– Zavod RS za šolstvo,
– zavodi s tega področja.
Rok za izvedbo
– stalna naloga.
Pokazatelji za merjenje uspešnosti
– izdelava novih programov.

6.6.4.9 Strategija/Program – oblikovanje programov za 
zmanjševanje javnega spodbujanja sovraštva in nestrpnosti 
do drugačnih

Ključne dejavnosti
Izdelati je treba programe za zmanjševanje javnega spod-

bujanja sovraštva in nestrpnosti do drugačnih, zlasti preko sve-
tovnega spleta. Pregledati in oceniti je potrebno tudi predpise s 
tega področja, ter pregledati prakso državnih organov s ciljem 
omejevanja teh pojavov.

Nosilec in sodelujoči
Nosilec
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.
Sodelujoči
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija
– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
– Ministrstvo za pravosodje in javno upravo,
– Ministrstvo za zdravje,
– Vrhovno državno tožilstvo,
– Varuh človekovih pravic.
Rok za izvedbo
– stalna naloga.
Pokazatelji za merjenje uspešnosti
– izdelava novih programov.

6.7 Nasilje v družini

6.7.1 Opis problema

Nasilje je splošen družbeni problem, ki je presegel meje 
zasebnosti družine kot ustavne kategorije, ki simbolizira zaseb-
nost in svobodno izbiro. Slovenija se je z uveljavitvijo Zakona 
o preprečevanju nasilja v družini (Uradni list RS, št. 16/08), 
Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v 
družini 2009–2014 (Uradni list RS, št. 16/08) in Akcijskega na-
črta za preprečevanje nasilja v družini 2010–2011 zavezala k 
ustvarjanju družbe, v kateri nobena oblika nasilja ni sprejemlji-
va, in da se, kadar vendarle pride do nje, ustrezno sankcionira 
z ukrepi, ki so predvideni v področni zakonodaji. Preprečevanje 
in odkrivanje nasilja v družini je obsežna naloga države, ki za 
uspešnost nujno potrebuje usklajeno delovanje vseh pristojnih 
organov. Ciljno usmerjene preventivne in vzgojne komponente 

prispevajo k oblikovanju temeljih vrednot, ki jih ima posameznik 
vse življenje.

Temeljno načelo, ki ga je treba upoštevati pri iskanju urav-
notežene, raznolike, predvsem pa zdrave družbe, je, da morajo 
ukrepi države izhajati iz največje mogoče koristi tako za otroke 
kot za mladino, pri čemer morajo biti usmerjeni v zdrav razvoj, 
tistim, ki so zaradi različnih življenjskih okoliščin zabredli v 
delinkvenco in nesprejemljivo vedenje, pa nuditi ustrezne reha-
bilitacijske programe pomoči za reintegracijo v širšo skupnost. 
Kot posebej ranljivo skupino v družini je potrebno obravnavati 
tudi starejše člane družine.

6.7.2 Vzroki

Nasilje v družini je od uvedbe Zakona o preprečevanju 
nasilja v družini obravnavano bistveno drugače kot pred letom 
2008. Prej se številne žrtve dolgo časa niso odločile za prijavo 
nasilneža, ker niso verjele, da bo tako njim samim kot tudi njiho-
vim otrokom zagotovljena ustrezna pomoč. Splošna toleranca 
do nasilja v družini se je v Sloveniji predolgo skrivala za lažnim 
izgovorom, da se v posamezno družino nima nihče pravice 
vtikati oziroma v njej posredovati, s čimer se je podeljevala tiha 
legitimiteta nasilnežem pri njihovem ravnanju.

Kriminološke raziskave kažejo, da na obseg nasilja v dru-
žini ni mogoče bistveno vplivati s kazenskopravnimi ukrepi, 
temveč predvsem z zagotavljanjem sodelovanja različnih orga-
nov in organizacij in s strokovnim delom, ki je vedno usmerjeno 
k dolgoročni ureditvi življenjskih razmer žrtve. In ta cilj Zakon o 
preprečevanju nasilja v družini dosega z različnimi instituti, kar je 
pokazala tudi analiza njegovega delovanja v triletnem obdobju.

6.7.3 Rešitve

– Zagotoviti je treba večjo ozaveščenost javnosti o člove-
kovih pravicah, prepoznavanju oblik nasilja in ukrepanju zoper 
njega (krepitev izobraževalne vloge medijev pri zmanjševanju 
nasilja v družini).

– Izpeljati je treba proces spreminjanja družbenih in kul-
turnih vzorcev vedenja obeh spolov za odstranitev predsodkov, 
običajev in druge prakse, ki temelji na ideji nadrejenosti/podre-
jenosti spolov ter na stereotipnih vlogah obeh spolov.

– Zmanjšati je treba tvegano in škodljivo rabo alkohola in 
prepovedanih drog.

– Skrajšati je treba čas prijavljanja in odkrivanja povzro-
čiteljev nasilnih dejanj ter zagotoviti učinkovito medinstitucio-
nalno sodelovanje.

– Izboljšati je treba zakonsko varstvo in zaščito otrok ter 
mladih žrtev spolnih zlorab s primernejšimi, predvsem pa čim 
hitrejšimi rešitvami v kazenski in civilni zakonodaji.

– Zagotoviti je treba specialistično usposobljenost vseh 
strokovnjakov, ki se vključujejo v obravnavo oseb z izkušnjo 
nasilja (socialno delo, policija, pravosodje, zdravstvo, šolstvo, 
nevladni sektor).

– Zagotoviti je treba zadostna sredstva z javnimi razpisi, 
da bodo imele nevladne organizacije možnost izvajati že ute-
čene programe pomoči in razvijati nove oblike.

6.7.4 Cilji

V predvidenem obdobju veljavnosti resolucije je temeljni 
cilj doseči večjo ozaveščenost javnosti o človekovih pravicah, 
prepoznavanju oblik nasilja in ukrepanju zoper njega (krepitev 
izobraževalne vloge medijev pri zmanjševanju nasilja v družini). 
Proces spreminjanja družbenih in kulturnih vzorcev vedenja in 
sprejemljivost posameznih ravnanj obeh spolov je dolgotrajen; 
z njim želimo v čim večji mogoči meri odstraniti predsodke in 
druge prakse, ki temeljijo na ideji nadrejenosti/podrejenosti 
spolov ter na stereotipnih vlogah obeh spolov. Pomemben 
skupen cilj organov, ki delujemo na področju nasilja v družini, 
pa je tudi skrajšati čas prijavljanja in odkrivanja povzročiteljev 
nasilnih dejanj ter zagotoviti učinkovito medinstitucionalno so-



Stran 8584 / Št. 83 / 6. 11. 2012 Uradni list Republike Slovenije

delovanje, obenem pa povečati število raznovrstnih ukrepov in 
dejavnosti za učinkovito pomoč tako žrtvam kot tudi povzroči-
teljem nasilja v družini.

6.7.4.1 Strategija/program – pripraviti izobraževalno in-
formativno gradivo

Ključne dejavnosti/ukrepi
Vsebine, povezane z ozaveščanjem otrok in mladih o 

problematiki nasilja v družini bodo za povečanje senzibilnosti 
do vprašanja temeljnih človekovih pravic posameznika (nedo-
takljivost telesne in duševne celovitosti, zasebnosti in oseb-
nostnih pravic, pravica do osebnega dostojanstva in varnosti) 
sistematično vključene v sistem izobraževanja na primarni in 
sekundarni ravni.

Nosilec
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.
Sodelujoči
– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija.
Rok za izvedbo
– obdobje 2013–2016.
Pokazatelj za merjenje uspešnosti
število kurikularnih dokumentov, ki prispevajo k presega-

nju stereotipov, vsebin, povezanih s problematiko nasilja, in 
dokumentov za pridobivanje prosocialnih veščin in znanja o 
nenasilju ter o mirnem reševanju sporov.

6.7.4.2 Strategija/program – informirati javnost
Ključne dejavnosti/ukrepi
S promocijskim gradivom, dostopnim na strateških infor-

macijskih točkah (centri za socialno delo, zdravstveni domovi, 
društva upokojencev, nevladne organizacije ipd.) in spletnih 
straneh Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve je treba 
zagotoviti zadostno ozaveščenost prebivalstva o delu v zato-
čiščih, varnih hišah in kriznih centrih, starševski odgovornosti 
in službah, vključno z nevladnim sektorjem, na katere se lahko 
obrnemo po nasvet ali pomoč.

Nosilec
– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
Sodelujoči
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
– Ministrstvo za zdravje,
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija.
Rok za izvedbo
– obdobje 2013–2014.
Pokazatelj za merjenje uspešnosti
– izdelano promocijsko gradivo in posodobitev spletnih 

strani.

6.7.4.3 Strategija/program – specializirati krizne name-
stitve in mrežo

Ključne dejavnosti/ukrepi
Pristojno ministrstvo mora zagotoviti kapacitete za žrtve 

nasilja v družini v okviru kriznih namestitev ter mrežo prilago-
diti za uporabnike iz ranljivih družbenih skupin, kot so gibalno 
ovirani, starejši, osebe s posebnimi potrebami idr.

Nosilec
– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
Sodelujoči
– Ministrstvo za zdravje,
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija.
Rok za izvedbo
– obdobje 2013–2014.
Pokazatelj za merjenje uspešnosti
– število novih specializiranih namestitev za žrtve nasilja 

v družini.

6.7.4.4 Strategija/program – pripraviti celovito informacijo 
o poteku postopkov

Ključne dejavnosti/ukrepi
Izdelava dokumenta, ki bo omogočil hiter vpogled v 

delovanje in pristojnosti posameznih organov in organizacij, 

ki se srečujejo z žrtvami nasilja in povzročitelji ter z drugimi 
udeleženci (družinski člani, priče …). Dokument bo služil tudi 
kot usmeritev za vse, ki imajo izkušnjo z nasiljem v družini, pa 
ne vedo, na katero institucijo naj se obrnejo po pomoč (centri 
za socialno delo, policija, svetovalna služba v šoli, patronažna 
služba idr.).

Nosilec
– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
Sodelujoči
– Ministrstvo za zdravje,
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija,
– Ministrstvo za pravosodje in javno upravo.
Rok za izvedbo
– obdobje 2013–2015.
Pokazatelj za merjenje uspešnosti
– izdelava skupnega dokumenta.

6.7.4.5 Strategija/program – analiza zakonskega varstva 
žrtev družinskega nasilja

Ključne dejavnosti/ukrepi
Izdelava analize ustreznosti in predlog rešitev za izboljša-

nje varstva in zaščite ranljivih skupin žrtev družinskega nasilja 
v okviru kazenske in civilne zakonodaje.

Nosilec
– Ministrstvo za pravosodje in javno upravo.
Sodelujoči
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija,
– Ministrstvo delo, družino in socialne zadeve.
Rok za izvedbo
– obdobje 2013–2015.
Pokazatelj za merjenje uspešnosti
– izdelava analize zakonskega varstva žrtev družinskega 

nasilja v okviru kazenske in civilne zakonodaje.

6.8 Varstvo okolja

6.8.1 Opis problema

Ena od temeljnih nalog EU in Republike Slovenije je, da 
spodbujata visoko raven varstva in izboljšanje kakovosti okolja 
in ju zagotavljata v skladu z načelom trajnostnega razvoja. Iz 
Pogodbe o Evropski uniji (PEU) izhajajo naslednja temeljna 
okoljevarstvena načela: (1) previdnostno načelo, (2) načelo 
preventivnega ukrepanja/delovanja, (3) načelo prednostnega 
obravnavanja okoljske škode pri viru in (4) načelo »onesnaže-
valec/povzročitelj plača obremenitve«.

Zdravo življenjsko okolje je temeljni pogoj za preživetje 
ekosistemov, človeka in družbe nasploh. Pojem varstva oko-
lja v najširšem pomenu zajema varovanje ljudi, živali, rastlin, 
naravnih in drugih virov. Čezmerno obremenjevanje okolja 
je tesno povezano s strukturiranostjo in funkcioniranjem mo-
dernih družb, njihovo profitno ekonomsko usmerjenostjo ter 
velikim potrošništvom. Varstvo okolja ima svojo ceno, ki pa 
se ji hoče vse več gospodarskih subjektov pa tudi posame-
znikov zavestno izogniti, s tem pa obremenjujejo in uničujejo 
okolje ter posledično kršijo zakonodajo. Družbene spremembe 
so terjale spremembe in prilagoditve zakonodaje na področju 
varstva okolja. Težko pa bi trdili, da so nam te spremembe 
prišle v zavest. Kazenski zakonik (KZ-1-UPB2; Uradni list RS, 
št. 50/12) v poglavju Kazniva dejanja zoper okolje, prostor in 
naravne dobrine obsega 15 členov, kar nekaj določb, poveza-
nih z okoljskimi kršitvami pa lahko najdemo tudi v poglavju s 
kaznivimi dejanji zoper splošno varnost ljudi in premoženja. 
Spremembam pa se je hitro prilagodila ekološka kriminaliteta, 
v zadnjem času je vedno bolj razširjena organizirana ekološka 
kriminaliteta. O organizirani ekološki kriminaliteti govorimo, ko 
pride do infiltracije organiziranih kriminalnih združb v gospodar-
sko sfero oziroma ko se ta »združi« s korporacijsko ekološko 
kriminaliteto z enim samim namenom – ustvarjanjem zaslužka. 
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Predstavniki korporacij in podjetij lastno tveganje prenašajo na 
organizirane kriminalne skupine, ki namesto njih poskrbijo za 
»izginotje« problematičnih odpadkov, edina vez med njimi pa 
je denarna transakcija za opravljeno delo, in še ta je velikokrat 
prikrita in razdrobljena. Čeprav je v zadnji treh letih iz pregleda 
baze policijske statistike razviden porast ekološke kriminali-
tete, analiza desetletnega obdobja razkrije nenehno nihanje 
števila kaznivih dejanj zoper okolje, prostor in naravne dobrine. 
Pozitiven premik pa predstavlja pobuda nevladnih organizacij 
za vseslovensko akcijo Očistimo Slovenijo v enem dnevu in 
predvsem njena izvedba, ki ni imela pozitivnega učinka le na 
čiščenje okolja, saj že beležimo tudi opazen porast prijavljanja 
kaznivih dejanj s področja varstva okolja.

Ključni problemi na področju varstva okolja v Republiki 
Sloveniji so obsežno temno polje odkrivanja kršiteljev, realna 
(ne)moč kazni za kršitelje, kadrovske težave institucij, splošna 
raven (ne)ozaveščenosti o varovanju okolja ter nezadostna 
usklajenost oziroma ustreznost delovanja pristojnih institucij 
ob obravnavanju zadev s tega področja.

6.8.2 Vzroki

– Odsotnost sistematičnega odkrivanja in proaktivnega 
preprečevanja kaznivih dejanj in drugih ravnanj, ki predstavljajo 
nevarnost za okolje,

– premajhen krog pravnih subjektov, ki po zakonu smejo 
odkrivati in predlagati v postopek o prekršku kršitelje okoljske 
zakonodaje,

– prenizka stopnja tveganja za kršitelje predpisov s po-
dročja varstva okolja.

6.8.3 Rešitve

– Povečanje operativnega sodelovanja med policijo, in-
špektoratom za okolje in prostor, pristojnimi samoupravnimi 
lokalnimi skupnostmi ter drugimi institucijami,

– povečanje sodelovanja z nevladnimi okoljevarstvenimi 
organizacijami ter uporaba ukrepov situacijske prevencije kri-
minalitete zoper okolje,

– razširitev kroga predlagateljev v postopek o prekršku 
in zagotovitev ustreznega mehanizma za njihovo motiviranje 
za delo.

6.8.4 Cilji

Pri obravnavanju kršitev s področja varstva okolja je tre-
ba ustrezno uskladiti in izboljšati delovanje in protokole vseh 
pristojnih institucij za optimizacijo preiskanosti dejanj, katerih 
posledica je ogrožanje okolja.

6.8.4.1 Strategija/program – izdelava operativnega načrta 
sodelovanja

Za implementacijo predvidenih rešitev bomo izdelali pro-
gram operativnega načrta sodelovanja med vsemi subjekti za 
zagotovitev intenzivnejšega in učinkovitejšega ukrepanja zoper 
kršitelje okoljske zakonodaje.

Ključne dejavnosti/ukrepi
Izdelava operativnega načrta sodelovanja med organi 

pri pregonu kaznivih dejanj in prekrškov s področja varstva 
okolja na podlagi analize Resolucije o nacionalnem programu 
preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2007–2011.

Nosilec in sodelujoči
Nosilec
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija.
Sodelujoči
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje,
– Ministrstvo za obrambo,
– nevladne okoljevarstvene organizacije,
– ribiške družine, lovske in gozdarske organizacije.
Rok za izvedbo
– leto 2013
– 2013–2016.

Pokazatelj za merjenje uspešnosti
– izdelan operativni načrt,
– spremljanje sodelovanja.

6.8.4.2 Strategija/program – izdelava programa vključe-
vanja zainteresiranih nevladnih organizacij

Ključne dejavnosti/ukrepi
Izdelava programa vključevanja zainteresiranih nevladnih 

organizacij v izvajanje nadzora nad kršitelji okoljske zakono-
daje s pripravo ustreznih zakonskih sprememb v smeri širitve 
števila predlagateljev in njihovega participiranja pri pobranih 
kaznih.

Nosilec in sodelujoči
Nosilec
– Ministrstvo za pravosodje in javno upravo.
Sodelujoč
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija,
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje,
– Ministrstvo za obrambo,
– nevladne okoljevarstvene organizacije,
– ribiške družine, lovske in gozdarske organizacije.
Rok za izvedbo
– leto 2013.
Pokazatelj za merjenje uspešnosti
– izdelan program,
– spremenjena zakonodaja,
– število sproženih postopkov o prekršku in podanih ka-

zenskih ovadb s strani nevladnih organizacij.

6.9 Pomoč žrtvam kaznivih dejanj

6.9.1 Opis problema

Učinkovita pomoč žrtvam kaznivih dejanj ni pomembna le 
z vidika zagotavljanja varnosti in celovite pomoči posamezni-
kom v stiski, temveč je to tudi pot do prepoznavanja, odkrivanja 
in prijavljanja nasilnih oziroma kaznivih dejanj. Državni organi 
in nevladne organizacije morajo ob usklajenem in enotnem 
delovanju zagotavljati učinkovito obravnavo žrtev kaznivih de-
janj, ki je prilagojena individualnim potrebam in okoliščinam 
žrtev ter zajema psihosocialne, terapevtske, svetovalne, na-
stanitvene, materialne in druge oblike pomoči. Vzpostavljen 
mora biti učinkovit in dober sistem pomoči, ki žrtvam kaznivih 
dejanj zagotavlja občutek varnosti, sprejetosti in spoštovanja. 
Pri načrtovanju pomoči žrtvam kaznivih dejanj je še posebno 
pozornost in varstvo treba namenjati najbolj ranljivim skupinam 
ljudi, predvsem otrokom in mladostnikom, starejšim osebam in 
ženskam. Upoštevati je treba, da se nasilje pojavlja v različnih 
oblikah (telesno, psihično, spolno, ekonomsko, zanemarja-
nje), zato morajo tako pristopi in mehanizmi preprečevanja 
in zatiranja nasilja oziroma kriminalitete kot oblike pomoči biti 
raznovrstni in razviti na različnih strokovnih področjih.

6.9.2 Vzroki

V kazenskem pravu je že dolgo jasno, da prič oziroma 
žrtev v kazenskem postopku ni mogoče obravnavati kot eno 
od dokaznih sredstev, saj gre za ljudi z zajamčenimi temeljnimi 
človekovimi pravicami in svoboščinami.

Prva razmišljanja o zaščiti prič (in v tem okviru tudi žrtev) 
v primerljivih evropskih zakonodajah in v tem okviru tudi v 
slovenskem Zakonu o kazenskem postopku pomenijo določbe 
o oprostitvah dolžnosti pričevanja (na primer 236. in 238. člen 
Zakona o kazenskem postopku). Nadaljnji korak pomenijo do-
ločbe Zakona o kazenskem postopku v zvezi s tako imenova-
nimi posebej občutljivimi pričami oziroma žrtvami (na primer 
četrti odstavek 178. člena in peti odstavek 331. člena Zakona 
o kazenskem postopku). V ta sklop sodijo tudi določbe tretjega 
in četrtega odstavka 65. člena ter četrtega odstavka 240. člena 
Zakona o kazenskem postopku, ki določenim skupinam tako 
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imenovanih ranljivih žrtev omogočajo, da imajo od uvedbe ka-
zenskega postopka pooblaščenca, ki skrbi za njihove pravice 
v kazenskem postopku. Mladoletnim žrtvam kaznivih dejanj in 
tudi drugim osebam, ki so žrtve nasilja, pa omogočajo, da je ob 
njih tako v predkazenskem kot tudi kazenskem postopku nav-
zoča oseba, ki ji taka žrtev zaupa. Prav zadnje je namenjeno 
usklajenemu, multidisciplinarnemu delovanju in povezovanju, 
saj je »oseba, ki ji taka žrtev zaupa« lahko tudi predstavnik 
nevladne organizacije, ki se ukvarja s pomočjo žrtvam kaznivih 
dejanj.

V zvezi z zaščito, med drugim tudi ranljivih, žrtev kaznivih 
dejanj so pomembne določbe 141.a člena in 240.a člena Zako-
na o kazenskem postopku ter Zakona o zaščiti prič, ki v okviru 
predkazenskega in kazenskega postopka omogočajo zaščito 
ogroženih prič in v tem okviru tudi ogroženih žrtev.

Navedeno pomeni, da določbe Zakona o kazenskem 
postopku omogočajo ustrezno obravnavo ter zaščito tudi pri-
čam (oškodovancem oziroma žrtvam), ki so obravnavane kot 
posebej občutljive zaradi svoje mladosti ali zaradi dejstva, da 
so žrtve določene vrste kaznivih dejanj, ali pa zaradi okoliščin 
konkretnega primera ali razmerja med pričo in obdolžencem. 
Prav tako določbe Zakona o kazenskem postopku omogočajo 
tudi multidisciplinarno obravnavo žrtev v obsegu, ki je v pred-
kazenskem in kazenskem postopku mogoč in smiseln.

Seveda pa je vprašanje ustrezne obravnave in pomoči 
žrtvam kaznivih dejanj in prekrškov širše od njihove obravnave 
v kazenskem postopku, zato je za sistematično in celostno 
obravnavo ter nudenje strokovne pomoči žrtvam predvsem 
pomemben tudi Zakon o preprečevanju nasilja v družini, ki je 
pozornost obravnave s storilca kaznivega dejanja preusmeril 
na žrtev in na razvoj ustreznih oblik pomoči in dela.

Z uveljavitvijo zakona se je področje zaščite in pomoči 
žrtvam razvilo v smeri večje občutljivosti in pozornosti do žrtev 
kaznivih dejanj, večje strokovne kompetentnosti posameznih 
organov in organizacij, boljšega medresorskega povezovanja, 
hitrejšega odzivanja, zagotavljanja timske obravnave, širjenja 
mreže kriznih namestitev in ustreznega strokovnega izobra-
ževanja na različnih področjih. Na področju socialne stroke 
sta bila izdana dva pomembna dokumenta, in sicer Strokovne 
smernice za delo centrov za socialno delo pri zaščiti otrok pred 
nasiljem v družini in Strokovna izhodišča za delo z odraslimi 
žrtvami in povzročitelji nasilja v družini.

Pomembno je, da se posamezni organi in nevladne orga-
nizacije, ki pomagajo žrtvam kaznivih dejanj, ne zadovoljijo z 
doseženim strokovnim znanjem in ravnanjem, ampak nenehno 
težijo k razvoju stroke in učinkovitih oblik pomoči ter sode-
lovanju. Usklajeno delovanje različnih organov in nevladnih 
organizacij je najbolj učinkovita oblika pomoči žrtvam kaznivih 
dejanj. Ne gre spregledati, da pomoč žrtvam pomeni tudi delo 
s povzročitelji nasilja.

Glede obravnavanja žrtev kaznivih dejanj in zagotavljanja 
pomoči je pomemben tudi Zakon o odškodnini žrtvam kaznivih 
dejanj (ZOZKD; Uradni list RS, št. 101/05), ki žrtvam kaznivih 
dejanj z elementi nasilja omogoča pridobitev odškodnine od dr-
žave, kadar ni mogoče pričakovati poplačila od storilca takega 
kaznivega dejanja. Na tem področju je bil s spremembami in 
dopolnitvami navedenega zakona iz leta 2010 (Uradni list RS, 
št. 86/10) ranljivim družbenim skupinam (otrokom, invalidom in 
žrtvam nasilja v družini) omogočen tudi lažji odstop do odško-
dnine, ki jo zaradi osebnih lastnosti težje uveljavljajo.

6.9.3 Rešitve

Za učinkovito pomoč žrtvam kaznivih dejanj je v prvi vrsti 
potrebno ozaveščanje javnosti o človekovih pravicah, prepo-
znavanju oblik nasilja in oblikah pomoči. Žrtve kaznivih dejanj 
je treba ustrezno informirati, jim dajati moč ter razvijati veščine 
za funkcionalno, kvalitetno in dostojno vsakdanje življenje. Pri-
zadevanja strokovnih služb morajo biti v smeri preprečevanja 
socialnega izključevanja in sekundarne viktimizacije žrtev ka-
znivih dejanj. V okviru kazenske in civilne zakonodaje je treba 

proučiti potrebo po izboljšanju zakonskega varstva žrtev in 
zagotavljanju prednostne obravnave. Na tem področju je treba 
zagotavljati učinkovitejše odkrivanje in hitrejše prijavljanje ka-
znivih dejanj. Učinkovite oblike pomoči žrtvam kaznivih dejanj 
zagotavljajo medinstitucionalno povezovanje in sodelovanje, 
skupna načrtovanja dejavnosti in ukrepov ter skupna strokovna 
izobraževanja različnih organizacij (sociala, policija, pravosod-
je, šolstvo, zdravstvo, nevladni sektor). Žrtvam kaznivih dejanj 
je treba omogočiti različne oblike svetovanja in pomoči, prav 
tako pa je treba psihosocialno pomoč zagotavljati tudi povzro-
čiteljem nasilja ter jih vključevati v treninge socialnih veščin.

6.9.4 Cilji

Zagotoviti je treba ustrezno obveščanje in ozaveščanje 
javnosti in žrtev kaznivih dejanj o človekovih pravicah, o obli-
kah nasilja in o mogočih oblikah pomoči ter organizacijah, 
ki jo izvajajo. Spreminjati in prilagoditi je treba pravosodni 
sistem na način, da bo omogočal boljšo zakonsko varstvo in 
prednostno obravnavo žrtev kaznivih dejanj. Razvijati je treba 
ustrezne psihosocialne programe tako za žrtve kot povzročitelje 
nasilja in prilagoditi mrežo institucij, ki nudijo pomoč ljudem v 
stiski. Spodbujati in zagotavljati je treba medresorska strokovna 
izobraževanja ter razvijati skupna načrtovanja dejavnosti in 
analize dela.

6.9.4.1 Strategija/program – informiranje in ozaveščanje 
javnosti ter žrtev kaznivih dejanj

Ključne dejavnosti/ukrepi
– V okviru izvajanja primarne socialne preventivne dejav-

nosti ozaveščati javnost in še posebej najbolj ranljive skupine 
ljudi o njihovih osnovnih pravicah do varnosti, spoštovanja, 
dostojanstva, nedotakljivosti, zasebnosti itd. Glede na porast 
nasilja nad starejšimi je treba posebno pozornost nameniti 
ozaveščanju starejših ljudi o njihovih pravicah, o oblikah nasilja 
in mogočih oblikah pomoči.

– Opolnomočiti je treba žrtve kaznivih dejanj, jim pomagati 
s posredovanjem informacij, znanj in veščin za samostojno in 
kvalitetno življenje. Omogočiti jim je treba, da ostanejo v svo-
jem okolju, da se ne umikajo in bežijo pred povzročitelji nasilja.

– Javnost je treba informirati o oblikah socialnovarstvenih 
storitev in o izvajanju javnih pooblastil centrov za socialno delo 
pri nudenju zaščite in pomoči ljudem v stiski (prijava kaznivega 
dejanja po uradni dolžnosti, prva socialna pomoč, osebna po-
moč, pomoč družini za dom, krizne namestitve).

– Javnosti je treba predstaviti delovanje različnih pro-
gramov nevladnih organizacij na področju obravnave žrtev 
kaznivih dejanj oziroma nasilja.

Nosilec in sodelujoči
Nosilec
– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
Sodelujoči
– Ministrstvo za notranje zadeve.
Rok za izvedbo
– stalna naloga.
Pokazatelja za merjenje uspešnosti
– izdelano promocijsko gradivo, ki prispeva k ozaveščanju 

o osnovnih človekovih pravicah, o pravici do varnosti, nedota-
kljivosti in spoštovanja, o mogočih oblikah pomoči, programih 
in organizacijah, ki jih izvajajo.

– objave v medijih (izjave, prispevki, novinarske konfe-
rence).

6.9.4.2 Strategija/program – usklajeno medresorsko de-
lovanje na področju obravnave žrtev kaznivih dejanj in skupna 
strokovna izobraževanja

Ključne dejavnosti/ukrepi
– Izvajati je treba usklajene dejavnosti in ukrepe na podro-

čju obravnave žrtev kaznivih dejanj, k čemur prispevajo pred-
vsem skupna strokovna izobraževanja in skupna načrtovanja 
strokovnih nalog in dejavnosti.
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– Vsak na svojem področju (sociala, pravosodje, policija, 
zdravstvo, šolstvo, nevladni sektor) mora izvajati redne eval-
vacije strokovnega dela, odpravljati pomanjkljivosti in nepravil-
nosti ter razvijati doktrino svojega dela ob sodelovanju drugih 
resorskih služb.

Nosilec in sodelujoči
Nosilec
– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
Sodelujoči
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija,
– Ministrstvo za pravosodje in javno upravo,
– Ministrstvo za zdravje,
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.
Rok za izvedbo
– stalna naloga.
Pokazatelja za merjenje uspešnosti
– število medresorskih izobraževanj in posvetov,
– število izobraževanj na temo pomoči žrtvam in/ali pov-

zročiteljem kaznivih dejanj, izvedenih na posameznih strokov-
nih področjih (sociala, policija, pravosodje, nevladni sektor).

6.9.4.3 Strategija/program – razvijanje programov psiho-
socialne pomoči in kriznih namestitev za ljudi v stiski

Ključne dejavnosti/ukrepi
– Specializirati je treba krizne namestitve za specifične 

skupine ljudi v stiski (starejše osebe, invalidi, osebe s težavami 
v duševnem zdravju, mladoletniki, ki zaradi neurejenih družin-
skih razmer oziroma čustvenih in vedenjskih težav povzročajo 
nasilje).

– Razvijati je treba specializirane programe pomoči za 
povzročitelje nasilja, predvsem psihosocialno pomoč in sveto-
vanje ter treninge socialnih veščin.

– Na področju vzgojno-izobraževalnih zavodov je treba 
razvijati dodatne programe vzgoje, izobraževanja in strokovne 
pomoči za otroke in mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi 
težavami, ki bodo prilagojeni njihovim specifičnim potrebam 
oziroma težavam.

Nosilec in sodelujoči
Nosilec
– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
Sodelujoči
– Ministrstvo za zdravje,
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.
Rok za izvedbo
– stalna naloga.
Pokazatelji za merjenje uspešnosti
– število mogočih kriznih namestitev za specifične skupi-

ne ljudi v stiskah (mladoletniki z izrečenim ukrepom prepoved 
približevanja, otroci s težjimi in kombiniranimi motnjami, sta-
rejše osebe, invalidi, osebe s težavami v duševnem zdravju),

– število sofinanciranih programov izvajanja psihosocial-
ne pomoči žrtvam kaznivih dejanj,

– število sofinanciranih programov, namenjenih povzro-
čiteljem nasilja,

– število novih programov za žrtve kaznivih dejanj v ob-
stoječi mreži institucionalne obravnave, predvsem za ogrožene 
otroke in mladostnike, ki izhajajo iz disfunkcionalnih družin (na 
področju (šolstva, sociale, zdravstva).

6.10 Strah pred kriminaliteto

6.10.1 Opis problema

Pri razvijanju preventivnih programov je treba upoštevati 
tudi strah pred kriminaliteto. Ne glede na to, ali je ta strah ute-
meljen ali ne, je v naši družbi že prisoten. Občutki ogroženosti 
in strah pred viktimizacijo obremenjujejo državljane, predvsem 
starejše in tiste iz bolj ogroženih skupin. Ni namreč nujno, da 
samo najbolj hude oblike kriminalitete vzbujajo strah, nela-
godje in občutke ogroženosti. Tudi druge oblike vedenja, ki 
po definiciji niso kazniva dejanja, motijo državljane v njihovem 

vsakdanjiku in pomenijo grožnjo njihovemu dobremu počutju 
in varnosti. Strah pred kriminaliteto zmanjšuje zaupanje dr-
žavljanov v skupnost, omejuje ekonomski razvoj in zmanjšuje 
kakovost življenja. Mediji imajo pomembno vlogo pri ustvarjanju 
občutka ogroženosti, kajti ljudje si na podlagi informacij ustva-
rijo sliko o družbeni realnosti. Pogosto poročanje o kriminaliteti 
in senzacionalizem vplivata na zaznavo nevarnosti v družbi. 
Mediji imajo ključno vlogo pri informiranju ljudi o kriminaliteti in 
možnostih za njeno preprečevanje, vendar obstaja nevarnost 
pretiranega dramatiziranja nekaterih oblik kriminalitete. Zaradi 
tega je treba sprejeti take ukrepe, da bodo v sodelovanju z 
mediji okrepili promocijo samozaščitnih ukrepov in varnosti kot 
skupne dobrine. Prav tako je treba zagotoviti, da bodo preven-
tivni programi predstavljeni v medijih in dostopni vsem ljudem.

Kriminaliteta je del vseh sodobnih družb. V zadnjih petnaj-
stih letih narašča število prijavljenih kaznivih dejanj v Sloveniji. 
Strah pred kriminaliteto oziroma občutki ogroženosti vodijo v 
očitke, da država ni učinkovita na področju odzivanja na kri-
minaliteto. Raziskave o strahu pred kriminaliteto kažejo, da 
na strah pred kriminaliteto vplivajo naslednji dejavniki: socialne 
mreže, socialni kapital, neurejenost soseske, zaupanje v javne 
institucije, vznemirjenost zaradi kriminalitete, sposobnost sa-
moobrambe, viktimizacija (neposredna in deljena), starost, spol 
družbenoekonomski položaj in vrsta viktimiziranosti oziroma po-
sledice viktimizacije v preteklosti, ocena možnosti za viktimizaci-
jo v prihodnosti in izvajanje preventivnih ukrepov in programov.

Kriminalna prevencija mora biti sestavni del socialne poli-
tike, kar obsega zagotavljanje kakovosti življenja, zagotavljanje 
socialne varnosti, zagotavljanje zdravstvene varnosti, zago-
tavljanje izobraževalnega sistema, zaščito in pomoč rizičnim 
skupinam ter programe vključevanja marginalnih družbenih 
skupin. Prav tako je potrebna usklajenost z zaposlovalno in 
ekonomsko politiko.

Strah pred kriminaliteto vpliva na kakovost življenja. Lju-
dje se nagibajo k temu, da prilagodijo svoje obnašanje strahu 
pred kriminaliteto (na primer izogibajo se določenim krajem in 
dejavnostim, varujejo sami sebe in svojo lastnino). Strah pred 
kriminaliteto vpliva tudi na osebno učinkovitost oziroma uspe-
šnost in produktivnost ljudi v vsakdanjem življenju, najsi bodo 
razlogi zanj objektivni ali subjektivni.

6.10.2 Vzroki

Vzroki strahu pred kriminaliteto so številni. Najpogostejši 
dejavniki, ki vplivajo na strah pred kriminaliteto, so povezani 
z izkušnjo s kriminaliteto (viktimiziranost), pri čemer je po-
membna subjektivna ocena oškodovanca o posledicah in vplivu 
viktimizacije na njegovo življenje in delo. Na strah pred krimina-
liteto imajo velik vpliv mediji, ki predstavljajo senzacionalistične 
primere kriminalitete in s tem ustvarjajo sliko, da so najhujša 
kazniva dejanja prisotna v velikem obsegu in da obstaja velika 
verjetnost, da bodo ljudje postali žrtve takih kaznivih dejanj. 
Pomembno vlogo pri ustvarjanju občutkov ogroženosti oziroma 
strahu pred kriminaliteto imajo tudi policija, državno tožilstvo 
in sodišče, saj oškodovanci želijo, da bi ti odkrili storilce, jih 
obvladali in ustrezno kaznovali. Poleg tega je pri zmanjševanju 
strahu pred kriminaliteto pomembno poudariti tudi ustrezno 
obravnavo oškodovancev kaznivih dejanj na policiji in kasneje 
v kazenskem postopku z namenom preprečevanja sekundarne 
viktimizacije in zagotavljanja varnosti oškodovancev in prič v 
kazenskih postopkih.

Ugotovitve raziskav glede strahu pred kriminaliteto
– V študijah o strahu pred kriminaliteto se približno ena 

tretjina udeležencev boji kriminalitete. To potrjuje tudi zadnja 
študija iz leta 2010.

– Pomembno je spremljanje odzivov oškodovancev in 
žrtev oziroma ravni strahu pred kriminaliteto pri ljudeh, saj ugo-
tovitve študij kažejo, da se ljudje na različne oblike kriminalitete 
različno odzivajo. Oškodovanci in žrtve v povezavi s strahom 
pred kriminaliteto najpogosteje izpostavljajo premoženjske de-
likte (tatvine, vlomi in ropi) in spolne delikte.
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– Strahu pred kriminaliteto ne povzroča le stopnja krimi-
nalitete, ampak tudi socialni problemi na lokalni in nacionalni 
ravni. Ti so se v zadnjih dveh letih zaradi ekonomske krize 
povečali tudi v Republiki Sloveniji.

– Raziskave kažejo, da je v Sloveniji strah pred kriminali-
teto povezan s tekmovalnostjo, egoizmom, pojmovanjem tujcev 
kot vira nevarnosti ipd.

– Ugotovitve študij kažejo, da je zakonito in legitimno 
delovanje institucij povezano s strahom pred kriminaliteto. V 
primeru, ko institucije formalnega družbenega nadzorstva (po-
licija, tožilstvo, sodstvo) niso učinkovite, ljudje dobijo občutek, 
da jim v primeru viktimizacije ne bodo pomagale.

– Pri strahu pred kriminaliteto je zelo pomembno tudi 
ustrezno odzivanje na bolj zapletene oblike kriminalitete (na 
primer na gospodarsko kriminaliteto, organizirano kriminaliteto, 
korupcijo itd.) in ustvarjanje bolj varne družbe nasploh.

– Strah pred kriminaliteto je treba obvladovati, da ne pride 
do pojava tako imenovanega ''pretiranega samovarovanja'' in 
burnih odzivov na posamezne varnostne probleme.

– Študije kažejo, da sta pomembni legitimnost vseh druž-
benih institucij in kakovost storitev institucij formalnega družbe-
nega nadzorstva v odnosu do oškodovancev, žrtve, storilcev, 
prič in drugih.

6.10.3 Rešitve

Študije kažejo, da socialne mreže, socialni kapital, neu-
rejenost soseske, zaupanje v javne institucije, vznemirjenost 
zaradi kriminalitete, sposobnost samoobrambe, viktimizacija 
(neposredna in deljena), starost, spol, družbenoekonomski 
položaj in vrsta viktimiziranosti oziroma posledice viktimizacije 
v preteklosti, ocena možnosti za viktimizacijo v prihodnosti in 
izvajanje preventivnih ukrepov in programov vplivajo na zmanj-
šanje strahu pred kriminaliteto.

V sodelovanju z mediji je treba predstaviti učinkovite pre-
ventivne programe in ukrepe za samovarovanje.

Žrtvam kaznivih dejanj je treba omogočiti čim bolj kako-
vostno pomoč državnih organov in nevladnih organizacij, glede 
na okoliščine oškodovanja in posledice.

Policijsko delo v skupnosti je trenutno eden izmed osre-
dnjih konceptov pri (policijskem) preprečevanju kriminalitete in 
zmanjševanju strahu pred njo.

Novi pristopi spopadanja s strahom pred kriminaliteto zah-
tevajo več odgovornosti javnosti ter partnerstvo med policijo, 
javnostjo in drugimi strokovnjaki.

6.10.4 Cilji

Zagotavljati je treba varnost ljudem in izvajati ukrepe za 
zmanjševanje občutkov ogroženosti z ustreznim delom policije 
in kazenskega pravosodja ter s kakovostnim izvajanjem pro-
gramov za žrtve in oškodovance kaznivih dejanj.

6.10.4.1 Strategija/program – izvajanje viktimizacijske 
študije

Voditi je treba dejavnosti za spremljanje strahu pred kri-
minaliteto, zato bo Statistični urad Republike Slovenije izvajal 
mednarodno viktimizacijsko študijo.

Ključne dejavnosti/ukrepi
Statistični urad RS izvaja mednarodno viktimizacijsko 

študijo. Raziskovalne institucije analizirajo trende strahu pred 
kriminaliteto v Sloveniji.

Nosilec in sodelujoči
Nosilec
– Statistični urad Republike Slovenije.
Sodelujoči
– raziskovalne inštitucije.
Rok za izvedbo
– stalna naloga.
Pokazatelji za merjenje uspešnosti
– opravljena raziskava in predstavitev rezultatov.

6.10.4.2 Strategija/program – zmanjšati strah pred kri-
minaliteto

Voditi je treba dejavnosti za zmanjševanje strahu pred kri-
minaliteto, razvijati pa tudi programe za pomoč žrtvam kaznivih 
dejanj, pri čemer je pomembno aktivno sodelovanje vladnih in 
nevladnih organizacij.

Ključne dejavnosti/ukrepi
– pripraviti je treba programe, ki bodo glede na ugoto-

vljene vzroke za strah pred kriminaliteto zmanjševali občutek 
strahu in/ali občutek ogroženosti tako pri osebah, ki so bile 
žrtve kaznivega dejanja oziroma so bile oškodovane z njim, 
kot tudi za osebe, ki še niso bile oškodovane, čutijo pa strah 
pred kriminaliteto;

– izvedba preventivnih programov in programov ozave-
ščanja državljanov.

Nosilec in sodelujoči
Nosilec
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija.
Sodelujoči
– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
– samoupravne lokalne skupnosti,
– združenja občin,
– raziskovalne institucije.
Rok za izvedbo
– leto 2013,
– obdobje 2014–2016.
Pokazatelja za merjenje uspešnosti
– pripravljeni in sprejeti programi,
– manjši odstotek prebivalcev, ki čutijo strah pred krimi-

naliteto.

6.10.4.3 Strategija/program – obveščanje v medijih
V medijih je treba objavljati prispevke o mogočih načinih 

zmanjšanja tveganja, da posameznik postane žrtev kaznivega 
dejanja. Pri tem naj aktivno sodelujejo tako pristojni organi kot 
tudi predstavniki raziskovalnih in izobraževalnih institucij, ki 
področje strahu proučujejo in se zavedajo negativnega učinka 
napačnega interpretiranja in prikazovanja podatkov o krimina-
liteti pri medijih.

Ključne dejavnosti/ukrepi
Izvajati objave preventivnih vsebin s konkretnimi cilji po 

posameznih skupinah kaznivih dejanj in oškodovancev in glede 
na to predvideti konkretne medijske dejavnosti.

Nosilec in sodelujoči
Nosilec
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija.
Sodelujoči
– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
– raziskovalne institucije.
Rok za izvedbo
– obdobje 2013–2016.
Pokazatelja za merjenje uspešnosti
– število prispevkov v medijih, pripravljenih v sodelovanju 

s pristojnimi vladnimi in nevladnimi institucijami ter drugimi 
strokovnjaki,

– rezultati novih študij o strahu pred kriminaliteto (vpliv 
medijev).

6.11 Odvzem premoženjske koristi

6.11.1 Opis problema

Glavni motiv podjetniško organizirane kriminalne dejavnosti 
je finančni dobiček oziroma pridobivanje premoženjske koristi. Ta 
spodbuja storilce k nadaljnjim kaznivim dejanjem, da bi dosegli 
še večji dobiček, katerega izvor prikrivajo s pranjem denarja. Od-
krivanje in odvzem premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim 
dejanjem ali zaradi njega, oziroma premoženja, ki ustreza taki 
koristi, je najučinkovitejše sredstvo za omejevanje najhujših in 
organiziranih oblik kriminalitete. V mednarodnih dokumentih in 
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primerjalnih ureditvah pa vse bolj izstopa tudi spoznanje, da je 
potrebna tudi uvedba ustreznih pravnih podlag za tako imenova-
ni razširjeni odvzem premoženja nezakonitega izvora.

6.11.2 Vzroki

– Neusklajeno delovanje pristojnih državnih organov v zve-
zi z odkrivanjem, začasnim zavarovanjem in odvzemom premo-
ženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem ali zaradi njega;

– nepoznavanje in nerazumevanje pomena zakonsko 
predvidenih ukrepov za odkrivanje, začasno zavarovanje in 
odvzem premoženjske koristi v predkazenskem in kazenskem 
postopku;

– Neobstoj pravnih podlag za tako imenovani razširjeni 
odvzem premoženja nezakonitega izvora v civilnem postopku.

6.11.3 Rešitve

Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o ka-
zenskem postopku (Uradni list RS, št. 77/09; v nadaljevanju 
ZKP-J) je bil tudi z namenom povečanja učinkovitosti tako 
imenovanih finančnih preiskav v predkazenskem in kazenskem 
postopku ter posledično začasnega zasega in odvzema pre-
moženja, pridobljenega s kaznivim dejanjem ali zaradi njega, 
dopolnjen 160.a člen ZKP. Tako 160.a člen ZKP po spremembi 
iz leta 2009 izrecno določa, da državni tožilec lahko z obvezni-
mi navodili, strokovnimi mnenji ter predlogi za zbiranje obvestil 
in izvedbo preostalih ukrepov poleg policije usmerja tudi druge 
pristojne državne organe in institucije s področij davkov, carin, 
finančnega poslovanja, vrednostnih papirjev, varstva konku-
rence, preprečevanja pranja denarja, preprečevanja korupcije, 
prepovedanih drog in inšpekcijskega nadzora. Navedene orga-
ne in institucije lahko državni tožilec po tem odstavku usmerja 
brez pisne odredbe o ustanovitvi specializirane preiskovalne 
skupine, saj gre za manj zapletene zadeve, kjer začetni dogo-
vor o dalj časa trajajočem usmerjenem delovanju navedenih 
organov in institucij ni potreben, državni tožilec pa oceni, da 
potrebuje tudi usmerjeno sodelovanje katerega od navedenih 
organov oziroma institucij. Če meni, da gre za zapletenejšo 
zadevo, ki terja dalj časa trajajoče usmerjeno delovanje več 
navedenih organov, pa lahko vodji državnega tožilstva predlaga 
ustanovitev specializirane preiskovalne skupine. Gre predvsem 
za primere zahtevnih kaznivih dejanj s področij gospodarstva, 
organiziranega kriminala in korupcije. Navedena področja so 
določena s primeri, torej bo specializirano preiskovalno skupino 
po presoji vodje državnega tožilstva mogoče oblikovati tudi v 
zvezi z drugimi zahtevnimi kaznivimi dejanji.

Na podlagi navedenega člena je bila sprejeta in uvelja-
vljena tudi Uredba o sodelovanju državnega tožilstva, policije 
in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri odkrivanju 
in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju specializira-
nih in skupnih preiskovalnih skupin (Uradni list RS, št. 83/10), 
ki operativno podrobneje določa usmerjanje navedenih orga-
nov s strani državnega tožilca, sodelovanje v specializiranih 
preiskovalnih skupinah ter posebej tudi sodelovanje v zvezi z 
zavarovanjem odvzema premoženjske koristi.

Navedeni dosedanji ukrepi iz pristojnosti Ministrstva za 
pravosodje in javno upravo omogočajo učinkovitejše izvajanje 
ukrepov pristojnih organov v predkazenskem in kazenskem 
postopku na obravnavanem področju, saj državnemu tožilcu 
in policiji pri tako imenovanih finančnih preiskavah omogočajo 
širše sodelovanje tudi z drugimi organi s področij davkov, carin, 
finančnega poslovanja, vrednostnih papirjev, varstva konku-
rence, preprečevanja pranja denarja, preprečevanja korupcije, 
prepovedanih drog in inšpekcijskega nadzora.

6.11.4 Cilji

– Spremljanje uporabe in učinkovitosti določb 160.a člena 
Zakona o kazenskem postopku;

– v nadaljevanju bo treba sprejeti odločitev, ali in na kakšen 
način v slovenski pravni red vpeljati pravne podlage za tako 

imenovani razširjeni odvzem premoženja nezakonitega izvora, 
ki lahko presega premoženjsko korist, pridobljeno s konkretnim 
kaznivim dejanjem. Za zdaj je bila v strokovnem usklajevanju 
zavrnjena ena od mogočih rešitev – to je tako imenovani sistem 
odvzema po pravnomočni obsodbi –, torej še vedno v okviru ka-
zenskega postopka. Trenutno se proučujejo možnosti za določitev 
tako imenovanega razširjenega odvzema v civilnem postopku.

6.11.4.1 Strategija/program – evidentiranje usmerjanja 
po prvem odstavku 160.a člena Zakona o kazenskem postop-
ku ter ustanovljenih specializiranih preiskovalnih skupinah po 
drugem, tretjem in četrtem odstavku 160.a člena Zakona o 
kazenskem postopku ter na zaprosilo poročanje Ministrstvu za 
notranje zadeve.

Ključne dejavnosti/ukrepi
Nosilec
– Vrhovno državno tožilstvo.
Sodelujoči
– Ministrstvo za notranje zadeve.
Rok za izvedbo
– stalna naloga.
Pokazatelj za merjenje uspešnosti
– vzpostavitev evidence.

6.11.4.2 Strategija/program – odvzem premoženja neza-
konitega izvora

Pripraviti analizo izvajanja Zakona o odvzemu premo-
ženja nezakonitega izvora (ZOPNI; Uradni list RS, št. 91/11), 
s poudarkom na ugotavljanju slabosti v zakonski ureditvi. Ob 
upoštevanju ugotovitev iz opravljene analize in ob upoštevanju 
potreb iz prakse, pripraviti potrebne zakonske spremembe 
Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, s ciljem 
povečanja učinkovitosti.

Ključne dejavnosti/ukrepi
– izdelava analize izvajanja zakona,
– priprava potrebnih sprememb zakona.
Nosilec
– Vrhovno državno tožilstvo,
– Ministrstvo za pravosodje in javno upravo
– Ministrstvo za notranje zadeve.
Sodelujoči
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija,
– Ministrstvo za finance,
– Ministrstvo za finance – Davčna uprava,
– Ministrstvo za finance – Carinska uprava,
– Komisija za preprečevanje korupcije.
Rok za izvedbo
– januar 2013.
Pokazatelj za merjenje uspešnosti
– opravljena analiza,
– pripravljen predlog sprememb in dopolnitev zakona.

6.12 Obveščevalno vodena policijska dejavnost

Koncept obveščevalno vodene policijske dejavnosti (In-
telligence-led policing – ILP) predstavlja glavno smer razvoja 
kriminalistične policijske dejavnosti v EU. Organi odkrivanja in 
kazenskega pregona tako v EU kot tudi drugje po svetu vedno 
bolj prepoznavajo obveščevalno vodeno policijsko dejavnost 
kot nov način policijskega dela, ki omogoča razumevanje kom-
pleksnega in dinamičnega kriminalnega okolja, kar pomaga 
določati prioritete pri uporabi razpoložljivih sredstev in prispeva 
k prizadevanjem glede predvidevanja razvoja kriminalitete in 
upravljanja z grožnjami v prihodnosti.

Načela obveščevalno vodene policijske dejavnosti so bila 
leta 2004 s Haaškim programom za krepitev svobode, varnosti 
in pravice v Evropski uniji vnesena v varnostno arhitekturo 
Evropske unije. Leta 2005 vzpostavljen Evropski kriminalistični 
obveščevalni model (ECIM – European criminal intelligence 
model) pa predstavlja udejanjanje koncepta obveščevalno vo-
dene policijske dejavnosti v EU.
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Nacionalni kriminalistični obveščevalni modeli držav čla-
nic predstavljajo podsisteme ECIM-a, kar je treba upoštevati 
pri vzpostavljanju kriminalističnih obveščevalnih modelov na 
nacionalni ravni. Šele z učinkovitim delovanjem podsistemov se 
zagotavlja učinkovito delovanje Evropskega kriminalističnega 
obveščevalnega modela kot sistema in na ta način lahko ECIM 
opravlja svoje poslanstvo.

Proaktivni pristop, ki temelji na obveščevalno vodeni 
policijski dejavnosti, je izpostavljen tudi v Stockholmskem 
programu kot pomembno načelo, na katerem mora temeljiti 
bodoča notranja varnostna strategija na področju zaščite 
pred organiziranim kriminalom, terorizmom in hujšimi oblikami 
kriminala.

6.12.1 Opis problema

Hitre spremembe na področju kriminalitete zahtevajo od 
policijskih organizacij sprejetje določenih ukrepov, ki omogo-
čajo zagotavljanje varnosti državljanom v razmerah čedalje 
večjega razkoraka med stopnjo kriminalitete in razpoložljivimi 
sredstvi policijskih organov. Praviloma se policijske organiza-
cije na zahteve javnosti po zmanjšanju kriminalitete odzovejo 
s povečanjem števila policistov, krajšanjem odzivnih časov, 
večjo vidljivostjo policije, večjim številom odvzemov prostosti 
in poskusom izboljšave stopnje preiskanosti kaznivih dejanj, 
pri tem pa pozabljajo na pomembnost natančnih informacij o 
kaznivih dejanjih in o storilcih kaznivih dejanj, ki na podlagi 
analiz omogočajo določanje prioritet, razumevanja kriminali-
tete in predvidevanje njenega gibanja ter objektivno sprejetje 
odločitev glede primernih ukrepov za njeno preprečevanje in 
omejevanje.

Ker nima nobena policijska organizacija na razpolago 
neomejenih sredstev za boj zoper celoten spekter kriminalnih 
groženj, je za učinkovito preprečevanje in omejevanje krimina-
litete treba promovirati objektivno kriminalistično obveščevalno 
dejavnost, katerega končni produkt predstavlja kriminalistična 
obveščevalna informacija, ki po Europolovi definiciji temelji na 
neobdelani informaciji o kaznivem dejanju, dogodku, storilcu 
kaznivega dejanja, osumljencu itd. Kriminalistična obveščeval-
na informacija zagotavlja dodatno znanje o dejavnosti storilcev 
kaznivih dejanj in predstavlja nadgradnjo osnovne informacije, 
namenjena pa je izboljšanju dejavnosti policije. Pogosto se 
označuje kot »informacija izdelana za delovanje«.

Kriminalistična obveščevalna dejavnost policije je proces 
zbiranja informacij iz vseh zakonitih razpoložljivih virov, njihovo 
vrednotenje, vnašanje v informacijski sistem ter analiziranje z 
namenom zagotavljanja kriminalističnih obveščevalnih infor-
macij za potrebe podpore načrtovanja policijskih dejavnosti in 
odločanja o policijskih ukrepih za preprečevanje, odkrivanje 
in preiskovanje kaznivih dejanj in ugotavljanje premoženjske 
koristi, ki izvira iz kaznivih dejanj.

Razvoj koncepta obveščevalno vodene policijske dejav-
nosti, ki predstavlja nadgradnjo kriminalistične obveščeval-
ne dejavnosti, se je začel s spoznanjem, da predstavljajo 
kvalitetne kriminalistične obveščevalne informacije krvni obtok 
moderne policijske organizacije, ki omogoča jasno razumeva-
nje kaznivih dejanj in kriminalitete, identifikacijo aktivnih storil-
cev kaznivih dejanj, ugotavljanje povezanih kaznivih dejanj in 
predvidevanje nastanka problemov. Pri konceptu obveščevalno 
vodene policijske dejavnosti se, v nasprotju s tradicionalistič-
nim razumevanjem in uporabo kriminalistične obveščevalne 
dejavnosti kot izključne podpore posameznih preiskav, pred-
videva uporaba kriminalističnih obveščevalnih informacij pri 
strateškem načrtovanju in razporejanju razpoložljivih sredstev, 
s tem pa je narejen preobrat, ko obveščevalna dejavnost vodi 
preiskovalno dejavnost in ne obratno.

Pri razvoju kriminalistične obveščevalne dejavnosti na 
nacionalni ravni si pomagamo z nacionalnim kriminalističnim 
obveščevalnim modelom, na katerega gledamo kot na policij-
sko upravljavski okvir, ki nam pomaga artikulirati organizacijske 
strukture, procese in ideje v povezavi s kriminalistično obvešče-

valno funkcijo ter njihove medsebojne odnose. Kriminalistični 
obveščevalni model nam tudi pomaga formalizirati in profesio-
nalizirati vse kriminalistične obveščevalne procese in zagota-
vljati usklajenost delovanja posameznih segmentov v modelu, 
katerega cilj je preprečevanje in omejevanje kriminalitete. Tak 
model v Sloveniji še ni vzpostavljen.

6.12.2 Vzroki

Ministrstvo za notranje zadeve je že leta 2002 v Memo-
randumu temeljnih usmeritev za delo policije od leta 2003 do 
leta 2007 prišlo do spoznanja, da je zaradi čedalje večjega 
razkoraka med stopnjo kriminalitete in razpoložljivimi sredstvi 
treba spremeniti način delovanja slovenske policije. Vendar 
memorandum ni dal jasnih usmeritev glede načina delovanja 
policije, ki bi ob omejenih sredstvih prinesel največ rezultatov. 
Šele Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in 
zatiranja kriminalitete za obdobje 2007–2011 je postavila objek-
tivno kriminalistično obveščevalno dejavnost kot smer razvoja 
policijske dejavnosti v Sloveniji.

Letne usmeritve in obvezna navodila Ministrstva za no-
tranje zadeve za pripravo letnih načrtov dela v obdobju od leta 
2007 do leta 2010 so vsebovali zahteve po dvigu ravni izva-
janja kriminalistične obveščevalne dejavnosti in upoštevanje 
koncepta obveščevalno vodene policijske dejavnosti tako na 
institucionalni organizacijski kot upravljavski ravni v povezavi 
s področjem preprečevanja in zatiranja hujših in organiziranih 
oblik kriminalitete. Dejansko pa v policiji razen ustanovitve 
Centra za kriminalistično obveščevalno dejavnost na nacio-
nalni ravni ter razvoja posameznih komponent kriminalistične 
obveščevalne dejavnosti niso bile v popolnosti vzpostavljene 
in razvite vse nujno potrebne komponente kriminalistične ob-
veščevalne dejavnosti, ki bi bile povezane v enoten nacionalni 
kriminalistični obveščevalni model, s katerim bi se povečala 
učinkovitost policije na področju preprečevanja in omejevanja 
kriminalitete.

Glavni dejavniki, ki otežujejo nadaljnji razvoj kriminalistič-
ne obveščevalne dejavnosti, so:

– pomanjkljivo poznavanje kriminalistične obveščevalne 
dejavnosti in obveščevalno vodenega policijskega delovanja na 
vseh organizacijskih ravneh slovenske policije;

– tradicionalna organizacijska kultura v policiji;
– odsotnost formaliziranja faz obveščevalnega ciklusa in 

njihove vgradnje v delovanje policije;
– pomanjkljivo upoštevanje potreb kriminalistične obve-

ščevalne dejavnosti pri modernizaciji policijskega informacij-
skega sistema;

– pomanjkljivo sodelovanje Slovenije v okviru mehaniz-
mov ECIM-a.

6.12.3 Rešitve

Oblikovanje nacionalnega kriminalističnega obveščeval-
nega modela, ki bo z načrtnim zbiranjem, vrednotenjem, vna-
šanjem v informacijski sistem in analiziranjem informacij, zago-
tavljal kriminalistične obveščevalne informacije za podporo pri 
sprejetju odločitev glede prioritet dela, uporabe razpoložljivih 
sredstev in primernih ukrepov za preprečevanje in zatiranje 
kriminalitete.

6.12.4 Cilji

Formaliziranje in profesionalizacija vseh faz kriminalistič-
nega obveščevalnega procesa. Na ta način se vzpostavijo 
možnosti za učinkovito delovanje nacionalnega kriminalistič-
nega obveščevalnega modela na področju preprečevanja in 
zatiranja kriminalitete ter njegovo usklajeno delovanje znotraj 
evropskega kriminalističnega obveščevalnega modela. S tem 
se vzpostavijo možnosti za prehod na obveščevalno vodeno 
policijsko dejavnost.
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6.12.4.1 Strategija/program – usposabljanje vodstvenega 
kadra policije

Priprava in izvajanje programov usposabljanja na podro-
čju obveščevalno vodene policijske dejavnosti in kriminalistične 
obveščevalne dejavnosti za vodstvene delavce policije, da 
bodo lahko učinkovito sodelovali pri vzpostavljanju kriminali-
stične obveščevalne dejavnosti ter znali vključiti kriminalistične 
obveščevalne informacije v svoje organizacijsko razmišljanje.

Ključne dejavnosti/ukrepi
– izdelava programa usposabljanja,
– izvedba usposabljanja.
Nosilec in sodelujoči
Nosilec
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija,
Sodelujoči
– Fakulteta za varnostne vede,
Rok za izvedbo
– leto 2013,
– izvajanje v obdobju 2014–2017.
Pokazatelji za merjenje uspešnosti
– izdelan program usposabljanja,
– število izvedenih usposabljanj,
– število in delež udeležbe vodstvenega kadra na progra-

mih usposabljanja.

6.12.4.2 Strategija/program – izobraževanje in usposa-
bljanje delavcev policije

Priprava in izvajanje programov izobraževanja in uspo-
sabljanja na področju kriminalistične obveščevalne dejavnosti 
naj bi dvignila raven poznavanja in uporabe kriminalistične ob-
veščevalne dejavnosti ter pripomogla k spremembi obstoječe 
organizacijske kulture v policiji.

Ključne dejavnosti/ukrepi
– izdelava programa usposabljanja,
– izdelava programa izobraževanja,
– izvedba usposabljanja,
– izvedba izobraževanja.
Nosilec in sodelujoči
Nosilec
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija.
Sodelujoči
– Fakulteta za varnostne vede.
Rok za izvedbo
– konec leta 2013,
– leto 2013,
– izvajanje v obdobju 2014–2016,
– izvajanje v obdobju 2014–2016.
Pokazatelji za merjenje uspešnosti
– Izdelan program usposabljanja,
– izdelan program izobraževanja,
– število izvedenih usposabljanj,
– število in delež udeleženih delavcev policije na progra-

mu usposabljanja,
– izvajanje programa izobraževanja.

6.12.4.3 Strategija/program – prilagoditev organizacijske 
strukture in zagotavljanje ustrezne opreme

Vzpostavitev regionalnih enot za kriminalistično obvešče-
valno dejavnost.

Ključne dejavnosti/ukrepi
– reorganizacija,
– sistemizacija,
– zagotovitev materialnotehnične in informacijske opre-

me.
Nosilec in sodelujoči
Nosilec
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija.
Rok za izvedbo
– leto 2013,
– leto 2013,
– obdobje 2013–2016.

Pokazatelji za merjenje uspešnosti
– izdelana sistemizacija za kriminalistične obveščevalne 

enote,
– izvedena reorganizacija,
– zagotovljena oprema.

6.12.4.4 Strategija/program – procesna ureditev
Opredelita se postopek upravljanja z informacijami ter 

način njegove implementacije, s katerim zagotavljamo učinko-
vito delovanje vseh posameznih faz obveščevalnega ciklusa, 
učinkovit pretok informacij ter urejamo dostop do informacij in 
kriminalističnih obveščevalnih informacij.

Ključne dejavnosti/ukrepi
– Izdelava načrta upravljanja z informacijami,
– priprava programa za implementacijo načrta v Policiji.
Nosilec in sodelujoči
Nosilec
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija,
Rok za izvedbo
– leto 2013,
– leto 2014.
Pokazatelji za merjenje uspešnosti
– izdelan načrt upravljanja informacij.
– pripravljen program implementacije načrta.

6.12.4.5 Strategija/program – prilagoditev informacijskega 
sistema policije

Informacijski sistem se prilagodi spremenjenemu načinu 
dela, ki se uvaja s kriminalistično obveščevalno dejavnostjo.

Ključne dejavnosti/ukrepi
– priprava projekta prilagoditve informacijskega sistema 

policije,
– prenova informacijskega sistema policije.
Nosilec in sodelujoči
Nosilec
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija.
Rok za izvedbo
– leto 2013,
– obdobje 2014–2016.
Pokazatelj za merjenje uspešnosti:
– Prilagojen informacijski sistem policije.

6.12.4.6 Strategija/program – izboljšanje neposrednega 
delovanja Slovenije v ECIM-u

Izboljšati je treba sodelovanje Slovenije v okviru mehaniz-
mov ECIM-a ter s tem prispevati k povečanju učinkovitosti na 
področju preprečevanja in zatiranja kriminalitete na nacionalni 
ravni in ravni EU.

Ključne dejavnosti/ukrepi
– uskladitev s političnim ciklusom EU za organizirani kri-

minal in hude oblike kriminalitete,
– uresničevanje dela Europolove strategije, ki se nanaša 

na nacionalno raven.
Nosilec in sodelujoči
Nosilec
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija.
Sodelujoči
– Informacijski pooblaščenec.
Rok za izvedbo:
– leto 2013,
– obdobje 2013–2015.
Pokazatelji za merjenje uspešnosti
a)
– Časovna uskladitev nacionalnega političnega ciklusa 

z evropskim;
– vgraditev strateških ciljev EU v načrte dela policije.
b)
– Povečanje posredovanih informacij v AWF-e (analitične 

delovne datoteke);
– povečanje iniciranih novih zadev po SIENI (Europolov 

sistem za izmenjavo informacij);
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– povečanje preverjanj v EIS (Europolov informacijski 
sistem).

6.13 Izvrševanje kazenskih sankcij

6.13.1 Opis problema

V zadnjih letih je opazna tendenca izrekanja daljših zapor-
nih kazni. Ker je med storilci nekaterih vrst kaznivih dejanj zelo 
visok odstotek povratnikov, je mogoče trditi, da sistem resocia-
lizacije storilcev ni v celoti uspešen. Postavlja se vprašanje, ali 
izrekanje kratkih zapornih kazni ali pogojnih obsodb za storilce 
kaznivih dejanj nima želenega učinka in ali bi bilo mogoče na 
področju pomoči po prestani kazni storiti kaj več.

Pridobivanje premoženjske koristi je motiv večine ka-
znivih dejanj. Pri premoženjsko motiviranih kaznivih dejanjih 
je ustrezno visoka denarna kazen lahko učinkovitejša kazen-
ska sankcija kot zgolj zaporna kazen. Kazenski zakonik v 
45. členu določa, da se sme za kazniva dejanja, storjena iz 
koristoljubnosti, izreči denarna kazen tudi, kadar ni predpisa-
na z zakonom.

6.13.2 Vzroki

V Sloveniji so za pomoč ljudem po prestani kazni pristojni 
centri za socialno delo, ki tudi sicer v Sloveniji opravljajo večino 
nalog, ki jih v drugih državah opravljajo probacijske službe, ni 
pa samostojne službe, ki bi povezovala vse službe, ki opravljajo 
naloge na tem področju.

Večina razvitih držav se je v preteklih dveh desetletjih 
posvetila premoženjski plati kaznivih dejanj in poskušajo čim 
natančneje določiti škodo, ki jo družbi povzročajo kazniva 
dejanja, vključno s stroški državnih organov in pravosodnega 
sistema. Organizirani finančni in gospodarski kriminal je do-
segel vse pore in ravni družbe ter škodljivo vpliva na javne 
finance, dohodke podjetij in premoženje posameznikov. Za-
tajitve DDV in trošarin, velikokrat v povezavi s tihotapljenjem 
visoko obdavčenih dobrin, kot so gorivo, alkohol in tobak, 
povzročajo milijardno škodo (vir: Europol, Financial & property 
crimes, 2006). Po podatkih policije za leto 2010 je znašala 
škoda zaradi gospodarskih kaznivih dejanj v Sloveniji več kot 
500 milijonov evrov. Spoznanje, da denarno sankcioniranje 
storilcev pogosto zaleže več kot le zapor, je vedno bolj priso-
tno tudi v Sloveniji.

6.13.3 Rešitve

Treba je poudariti, da prestajanje kazni zapora nikakor 
ne pomeni le golega izvrševanja ukrepa, pač pa je zaprtim 
osebam omogočeno vključevanje v izobraževalne in druge 
dejavnosti, kar vse je razvidno tudi v letnih poročilih takratnega 
Ministrstva za pravosodje ─ Uprave za izvrševanje kazenskih 
sankcij.

Dejavnosti je veliko in od vsake zaprte osebe je odvisno, 
katerih se bo udeleževala. V letu 2010 je bilo v izobraževanje 
vključenih približno petina obsojencev in obsojenk ter skoraj 
vsi mladoletniki. Največ zaprtih oseb je obiskovalo program 
srednje poklicne šole. Poleg verificiranega izobraževanja je 
v zavodih mogoče pridobivati tudi funkcionalna znanja. V pri-
hodnje je treba poskrbeti za še več delovnih aktivnosti zaprtih 
oseb in njihovo vključenost v izobraževalne in druge dejavnosti. 
Za te namene je treba dobiti tudi višja finančna sredstva.

Nadalje je treba:
– preučiti možnosti za ustanovitev probacijske službe.

6.13.4 Cilji

– Uvesti je treba dodatne dejavnosti v zvezi s pomočjo za 
obsojence po prestani kazni z morebitno uvedbo probacijske 
službe, kar bi olajšalo vključitev obsojencev v življenje na pro-
stosti po prestani kazni.

6.13.4.1 Strategija/program – probacijska služba
Ena od možnosti je ustanovitev probacijske službe. Mi-

nistrstvo za pravosodje in javno upravo proučuje možnost 
uvedbe te službe, zato se je v letu 2009 tudi včlanilo v Evropsko 
organizacijo za probacijo – CEP (The European Organisation 
for Probation). Dejstvo je, da v Sloveniji del dejavnosti, ki jih v 
drugih državah izvajajo probacijske službe, izvajajo centri za 
socialno delo, pomoč med prestajanjem kazni pa tudi strokovne 
službe v zavodih za prestajanje kazni zapora. Glede na nave-
deno je potrebna nadaljnja proučitev na naslednjih področjih:

– uvedba probacije kot instrumenta resocializacije storil-
cev kaznivih dejanj,

– spodbujanja dela med prestajanjem zaporne kazni, ki 
bi bila stimulirana z ugodnostmi med prestajanjem kazni, za 
dosego samovzdrževanja obsojencev,

– sistemske ureditve iskanja zaposlitve po prestani kazni,
– morebitne finančne, davčne in druge spodbude pravnim 

subjektom, ki bodo zaposlovali obsojence.
Nosilec in sodelujoči
Nosilec
– Ministrstvo za pravosodje in javno upravo.
Sodelujoči
– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
Rok za izvedbo
– v skladu s finančnimi, prostorskimi in kadrovskimi mo-

žnostmi.
Pokazatelj za merjenje uspešnosti
– uspešno vključevanje obsojencev v življenje na pro-

stosti.

7. SPREMLJANJE IZVAJANJA RESOLUCIJE

Za koordinacijo in nadzor nad izvajanjem resolucije Vlada 
Republike Slovenije ustanovi medresorsko delovno skupino, 
in sicer iz skupine strokovnjakov, tako da sodelujejo v njej 
predstavniki ministrstev in drugih organov, ki med svojimi pri-
stojnostmi in nalogami delujejo na področju preprečevanja in 
zatiranja kriminalitete. V delovno skupino se lahko imenuje tudi 
strokovnjake iz znanstveno raziskovalnih institucij, organizacij 
civilne družbe in predstavnike samoupravnih lokalnih skupno-
sti. Delovno skupino vodi predstavnik ministrstva, pristojnega 
za notranje zadeve.

Delovna skupina opravlja zlasti naslednje naloge:
– usklajuje, usmerja in koordinira delo nosilcev in sodelu-

jočih pri pripravi in izvajanju strategij in programov;
– spremlja učinkovitost izvajanje nalog iz resolucije;
– skrbi za promocijo resolucije in s svojimi dejavnostmi 

zagotavlja širšo družbeno podporo;
– analizira stanje na področju preprečevanja in zatiranja 

kriminalitete in zbira predloge za načrtovanje dodatnih progra-
mov, ki so utemeljeni na podlagi izsledkov raziskav in strokovno 
utemeljenih predlogov.

Vlada Republike Slovenije najmanj enkrat letno obrav-
nava poročilo delovne skupine o izvajanju resolucije z vidika 
izvajanja strategij in programov.

Vlada Republike Slovenije predloži letno poročilo o izva-
janju resolucije Državnemu zboru Republike Slovenije najkas-
neje do 1. julija v tekočem letu za preteklo leto.

8. FINANCIRANJE RESOLUCIJE

Za izvedbo resolucije kot strateškega dokumenta in do-
seganje opredeljenih ciljev so potrebna finančna sredstva, ki 
bodo natančno opredeljena v področnih strategijah, programih 
in akcijskih načrtih nosilcev ter ostalih sodelujočih.

Poleg sredstev iz proračuna Republike Slovenije, so in 
bodo na področju pravosodja in notranjih zadev na voljo tudi 
evropska sredstva. V aktualni Finančni perspektivi EU 2007–
2013 so tako v okviru podnaslova 3a Svoboda, varnost in pravice 
na voljo različni instrumenti za pridobivanje evropskih sredstev. 
Med finančnimi programi, ki so na voljo na področju notranjih 
zadev sta Posebni program Preprečevanje kriminala in boj proti 
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njemu – ISEC ter Splošni program Solidarnost in upravljanje mi-
gracijskih tokov. Na področju pravosodja pa so na voljo Posebni 
program Preprečevanja nasilja nad otroki, mladimi in ženskami 
ter za zaščito žrtev in ogroženih skupin – DAPHNE III ter Poseb-
ni program Preprečevanja uporabe drog in obveščanje.

Večji del sredstev s področja notranjih zadev je državam 
članicam podeljen v obliki nacionalnih ovojnic za katere velja 
deljeno upravljanje med državo članico in Evropsko komisijo. 
Z manjšim delom sredstev pa Evropska komisija upravlja s po-
močjo posebnih programov za katere na letni pripravi ustrezne 
delovne programe in razpise za sofinanciranje ukrepov oziroma 
projektov držav članic.

Sedanja finančna perspektiva in s tem tudi finančni inštru-
menti bodo v takšni obliki ter načinoma upravljanja v veljavi do 
leta 2013. Nov Večletni finančni okvir EU za obdobje od 2014 
do 2020 pa prinaša nekaj sprememb glede programov kot 
tudi njihovega upravljanja. Na področju notranjih zadev bosta 
vzpostavljena t.i. Sklad za notranjo varnost ter Sklad za azil in 
migracije. Sklad za notranjo varnost bo v novi večletni finančni 
perspektivi oblikovan kot nacionalna ovojnica za katero bo 
veljalo deljeno upravljanje ter bo razdeljen na dva zaokrožena 
vsebinska podprograma, in sicer:

– policijsko sodelovanje, preprečevanje in boj proti krimi-
naliteti ter krizno upravljanje;

– meje in vizumi.
Kljub navedenim spremembam bo Evropska komisija de-

lež sredstev še vedno upravljala na centralni ravni, in sicer za 
posebne transnacionalne projekte za zagotavljanje notranje 
varnosti na ravni EU.

Nov večletni finančni okvir prinaša podobne spremembe 
tudi na področju pravosodja. Obstoječ programe bosta nado-
mestila Program pravosodje in Program Pravice in državljan-
stvo, kjer upravljanje sredstev ostaja na centralni ravni.

Glede na to, da so v resoluciji navedena področja, na 
primer računalniška in gospodarska kriminaliteta, zaseg proti-
pravno pridobljene premoženjske koristi, pomoč žrtvam kazni-
vih dejanj, prepovedane droge idr., tudi prioritetna področja EU, 
so na ravni EU so in bodo v okviru posameznih programov na 
voljo tudi ustrezna finančna sredstva.

V aktualni finančni perspektivi znaša višina subvencij ozi-
roma donacij, za katere lahko države članice zaprosijo tudi do 
90 odstotkov upravičenih stroškov projekta. Slednje ob uspešni 
kandidaturi lahko znatno razbremeni nacionalni proračun.

Za implementacijo resolucije bi bilo tako treba pripravi-
ti načrt implementacije, ki bi upoštevaje aktualno Finančno 
perspektivo (2007–2013) kot tudi novi Večletni finančni okvir 
(2014–2020) predvideval oziroma določal ustrezne možne obli-
ke pridobivanja evropskih sredstev.

Temeljni vir financiranja resolucije o nacionalnem progra-
mu je določen delež rednih proračunskih sredstev za delovanje 
posameznih ministrstev in vladnih služb. Določen je v deležih 
po vsebini in višini za posamezna področja pri proračunskih 
uporabnikih, ki so nosilci ali pa sodelujoči pri izvedbi posa-
meznih strategij, programov ali akcijskih načrtov. Upoštevati 
morajo prioritete, ki so opredeljene v tej resoluciji. Poleg javnih 
sredstev je treba šteti tudi sredstva nevladnih organizacij in za-
sebna sredstva zainteresiranih pravnih oseb ter posameznikov 
(ekonomski interes, kot na primer zavarovalnice ipd.).

Na predlog nosilcev in sodelujočih organov se potrebna 
finančna sredstva na podlagi konkretno ovrednotene strategije, 
programa ali akcijskega načrta kot prioritete predvidijo že v fazi 
sprejemanja državnega proračuna.

Št. 214-02/12-18/7
Ljubljana, dne 25. oktobra 2012
EPA 532-VI

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

Predsednik

MINISTRSTVA
3294. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o načinu obrestovanja, rokih 
obračuna in plačila obresti ter določanju 
obrestnih mer za posle sistema enotnega 
zakladniškega računa

Na podlagi prvega in četrtega odstavka 68. člena Za-
kona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12) izdaja minister za 
finance

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o načinu obrestovanja, rokih obračuna in plačila 
obresti ter določanju obrestnih mer za posle 

sistema enotnega zakladniškega računa

1. člen
V Pravilniku o načinu obrestovanja, rokih obračuna in 

plačila obresti ter določanju obrestnih mer za posle sistema 
enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 22/10) se 
tretji odstavek 4. člena spremeni tako, da se glasi:

»(3) Obračun obresti za prosta denarna sredstva na po-
dračunu in plačilo tako obračunanih obresti izvrši upravljavec 
sredstev sistema EZR s prenosom obresti z zakladniškega 
podračuna na podračun imetnika podračuna preko enotne-
ga informacijskega sistema za upravljanje sredstev sistema 
EZR.«

V četrtem odstavku se na koncu odstavka doda stavek: 
»Za ta namen se izpolni obrazec Pregled obračunanih obresti 
za prosta denarna sredstva na podračunu, ki je Priloga 1 tega 
pravilnika in je njegov sestavni del in se ga mesečno posreduje 
vsakemu proračunskemu uporabniku.«.

2. člen
V prvem odstavku 5. člena se v tretji alineji beseda »dne-

vi« nadomesti z besedilom »št. dni«.

3. člen
V 8. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odsta-

vek, ki se glasi:
»(5) Če je obrestna mera, izračunana na podlagi prvega 

odstavka, negativna, se za obrestovanje vloge posamezne 
standardne ročnosti določi obrestna mera v višini 0 %.«.

4. člen
V 9. členu se na koncu besedila, ki postane prvi odstavek, 

doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če je obrestna mera, izračunana na podlagi prvega 

odstavka, negativna, se za obrestovanje likvidnostnega po-
sojila posamezne standardne ročnosti določi obrestna mera, 
izračunana za prvo naslednjo standardno ročnost, ki je večja 
od 0 %.«.

5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-779/2012/10
Ljubljana, dne 23. oktobra 2012
EVA 2012-1611-0161

dr. Janez Šušteršič l.r.
Minister

za finance
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3295. Minimalna zajamčena donosnost  na vplačano 
čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec oktober 2012

Na podlagi šestega odstavka 298. člena Zakona o pokoj-
ninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZVar-
Dod, 98/09 – ZIUZGK, 27/10 – odl. US, 38/10 – ZUKN, 61/10 
– ZSVarPre, 79/10 – ZPKDPIZ, 94/10 – ZIU, 94/11 – odl. US, 
105/11 – odl. US, 110/11 – ZDIU12 in 40/12 – ZUJF) objavlja 
minister za finance

M I N I M A L N O   Z A J A M Č E N O    
D O N O S N O S T 

na vplačano čisto premijo prostovoljnega 
dodatnega zavarovanja za mesec oktober 2012

Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podlagi 
298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarova-
nju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZVarDod, 98/09 – ZIUZGK, 27/10 – 
odl. US, 38/10 – ZUKN, 61/10 – ZSVarPre, 79/10 – ZPKDPIZ, 
94/10 – ZIU, 94/11 – odl. US, 105/11 – odl. US, 110/11 – 
ZDIU12 in 40/12 – ZUJF) in Pravilnika o izračunu povprečne 
donosnosti do dospetja državnih vrednostnih papirjev (Uradni 
list RS, št. 120/05, 66/08, 23/11 in 6/12), za mesec oktober 
2012 znaša 1,56 % na letni ravni oziroma 0,13 % na mesečni 
ravni.

Št. 4021-10/2012/6
Ljubljana, dne 16. oktobra 2012
EVA 2012-1611-0165

dr. Janez Šušteršič l.r.
Minister 

za finance

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
3296. Sklep o razrešitvi in imenovanju v 4. okrajni 

volilni komisiji VII. volilne enote

Na podlagi 34. in 37. člena Zakona o volitvah v državni 
zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1 in 54/07 – odloč-
ba US) in sklepa 1. seje Državne volilne komisije z dne 29. 1. 
2009 izdajam

S K L E P
o razrešitvi in imenovanju v 4. okrajni volilni 

komisiji VII. volilne enote

V 4. okrajni volilni komisiji VII. volilne enote
se razreši:
– dolžnosti namestnice člana:
Mojca Banfič
in
se imenuje:
– za namestnika člana:
Anton Gorjanc, roj. 7. 5. 1952, Drevoredna ulica 6, 2342 

Ruše.

Št. 040-4/2012-80
Ljubljana, dne 30. oktobra 2012

Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik
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BREZOVICA

3297. Odlok o rebalansu II. proračuna Občine 
Brezovica za leto 2012

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, 
U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 
Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 
40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12) in 7. člena Statuta Obči-
ne Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je Občinski svet Občine 
Brezovica na 15. redni seji dne 25. 10. 2012 sprejel

O D L O K
o rebalansu II. proračuna Občine Brezovica  

za leto 2012

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2012 

(Uradni list RS, št. 41/11) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

»2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu poračuna so v bilanci prihodkov in od-
hodkov, v računu finančnih terjatev in naložb in v računu finan-
ciranja prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikacijo 
do ravni podskupine kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov Rebalans II. 

2012 v €
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 8,196.901

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 7,365.879
70 DAVČNI PRIHODKI 6,688.830

700 Davki na dohodek in dobiček 5,885.879
703 Davki na premoženje 572.411
704 Domači davki na blago in storitve 230.540

71 NEDAVČNI PRIHODKI 677.049
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 355.349
711 Takse in pristojbine 5.200
712 Globe in druge denarne kazni 70.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  26.000
714 Drugi nedavčni prihodki 220.500

72 KAPITALSKI PRIHODKI 96.184
720 Prihodki od prodaje zgradb 
in prostorov 6.430
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev 89.754

73 PREJETE DONACIJE 21.720
730 Prejete donacije iz domačih virov 21.720

74 TRANSFERNI PRIHODKI 713.118
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 380.118
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna – kohezijska sredstva 333.000

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 8,855.309
40 TEKOČI ODHODKI 1,713.525

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 327.140

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 64.368
402 Izdatki za blago in storitve 1.189.657
403 Plačila domačih obresti 58.000
409 Rezerve 74.360

41 TEKOČI TRANSFERI 3,705.920
410 Subvencije 8.131
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 2,271.265
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 239.649
413 Drugi tekoči domači transferi 1,186.874

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3,080.666
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3,080.666

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 355.198
431 Investicijski transferi 280.267
432 Investicijski transferi proračunski 74.931

III. PRORAČUNSKI 
PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I. – II.) –658.408

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb 0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV. – V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1,000.000
50 ZADOLŽEVANJE 1,000.000

500 Domače zadolževanje 1,000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 499.992
55 ODPLAČILA DOLGA 499.992

550 Odplačila domačega dolga 499.992
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNIH 
(I. + IV. + VII. – II. – V. – VIII.) –158.400

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.) 500.008
XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + X. – IX.) 658.408
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 158.400

Posebni del rebalansa proračuna sestavljajo finančni na-
črti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje 
programske dele: področje proračunske porabe, glavne pro-
grame in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo 
izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na 
proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim 
kontnim načrtom.

OBČINE
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Posebni del rebalansa proračuna do ravni proračunskih 
postavk – kontov in načrt razvojnih programov, ki sta prilogi 
temu odloku, sta zaradi obsežnosti materiala na vpogled v 
upravi Občine Brezovca.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. člen
Spremeni se drugi stavek 12. člena tako, da se glasi:
»Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci pri-

hodkov in odhodkov in odplačila dolga v računu financiranja se 
Občina Brezovica za proračun za leto 2012 lahko dolgoročno 
zadolži do višine 1,000.000,00 €.«

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 01/12-GŠ
Brezovica, dne 25. oktobra 2012

Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

3298. Odlok o proračunu Občine Brezovica 
za leto 2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, 
U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 
Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 
40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12) in 7. člena Statuta Obči-
ne Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je Občinski svet Občine 
Brezovica na 15. redni seji dne 25. 10. 2012 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Brezovica za leto 2013

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Brezovica za leto 2013 
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni 
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so v bilanci prihodkov in od-
hodkov, v računu finančnih terjatev in naložb in v računu finan-
ciranja prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji 
do ravni podskupine kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov Proračun 

2013 v €
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 13.140.900

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 7.365.878
70 DAVČNI PRIHODKI 6.629.443

700 Davki na dohodek in dobiček 5.824.208

703 Davki na premoženje 570.987
704 Domači davki na blago in storitve 234.248

71 NEDAVČNI PRIHODKI 736.435
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 364.361
711 Takse in pristojbine 5.000
712 Globe in druge denarne kazni 73.386
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 25.546
714 Drugi nedavčni prihodki 268.141

72 KAPITALSKI PRIHODKI 151.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 1.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 150.000

73 PREJETE DONACIJE 20.932
730 Prejete donacije iz domačih virov 20.932

74 TRANSFERNI PRIHODKI 5.603.089
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 303.089
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 5.300.000

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 12.542.802
40 TEKOČI ODHODKI 2.030.674

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 337.589
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 60.516
402 Izdatki za blago in storitve 1.389.363
403 Plačila domačih obresti 60.370
409 Rezerve 182.836

41 TEKOČI TRANSFERI 3.505.173
410 Subvencije 120.217
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 2.094.885
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 237.928
413 Drugi tekoči domači transferi 1.052.143

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 6.881.046
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 6.881.046

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 125.908
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso prorač. 
uporabniki 117.088
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 8.820

III. PRORAČUNSKI 
PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I-II) 598.098

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA K. DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb 0
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442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE K. DELEŽEV (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 598.098
55 ODPLAČILA DOLGA 598.098

550 Odplačila domačega dolga 598.098
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 0
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –598.098
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.- IX.) –598.098
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

NA DAN 31. 12. 2012 0

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim 
načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov, ki sta prilogi temu odloku, 
sta zaradi obsežnosti materiala na vpogled v upravi Občine 
Brezovica.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
konta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF (do-
nacije, namenski prejemki proračunskih skladov, prihodki od 
prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja 
in odškodnin iz naslova zavarovanja, okoljska dajatev za 
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, okoljska 
dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih 
voda) tudi naslednji:

– transferni prihodki države in drugih občin iz naslova 
sofinanciranja projektov,

– požarna taksa,
– namenski prejemki krajevnih skupnosti ter komunalni 

prispevki,
– prihodki iz naslova poslovnega najema od komunalne 

infrastrukture (komunala, vodovod, odpadki).
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem 

letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto na postavke, na 
katere se nanašajo.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spre-
jeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu prora-
čuna med glavnimi programi in med proračunskimi postavkami 
v okviru področja proračunske porabe odloča župan na predlog 
neposrednega porabnika.

Župan o izvršenih prerazporeditvah poroča občinskemu 
svetu s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in konec 
leta z zaključnim računom.

6. člen
(sklepanje pravnih poslov)

Krajevne skupnosti na območju občine potrebujejo za 
sklepanje pravnih poslov nad zneskom 500 €, soglasje župana.

7. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti  

v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno 

naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt 
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na 
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicij-
ske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 100 % 
pravic porabe na proračunski postavki v sprejetem finančnem 
načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

1. v letu 2014 70 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-

rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in 
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne ve-
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen 
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma 
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje 
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih 
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega 
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika in načrtu razvojnih programov.

8. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvoj-
nih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več 
kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, 
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se 
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta.

Investicijske programe, novelacije investicijskih progra-
mov in predinvesticijske zasnove sprejema Občinski svet Ob-
čine Brezovica. Dokument identifikacije investicijskih projektov 
in ostalo dokumentacijo pa sprejema župan.

9. člen
(proračunski skladi)

Proračunska sklada sta:
– Dobrodelni županov sklad Občine Brezovica, oblikovan 

po ZJF, ustanovljen na podlagi Pravilnika o delovanju v višini 
27.000 EUR.

– Proračunska rezerva se v letu 2013 oblikuje v skladu z 
49. členom ZJF v višini 40.000,00 EUR. Sredstva proračunske 
rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo 
posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne 
sile in ekološke nesreče.

O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 
drugega odstavka 49. člena ZJF se odloča v skladu s četrtim 
odstavkom 49. člena ZJF v višini 3.000 EUR.
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10. člen
(splošna proračunska rezervacija)

Sredstva splošne proračunske rezervacije se dodeljujejo 
za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu ni zago-
tovljenih sredstev in ki po svoji vsebini sodijo v javno porabo 
na ravni občine. Dodeljujejo se tudi za naloge, za katere se 
med letom izkaže, da v proračunu zanje niso bila zagotovljena 
sredstva v zadostnem obsegu. O porabi sredstev splošne pro-
računske rezervacije odloča župan.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

11. člen
O pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter pri-

dobitvi nepremičnega premoženja, odloča župan do višine 
3.000 EUR.

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 
lahko župan dolžniku do višine 3.000 EUR odpiše oziroma 
delno odpiše plačilo dolga.

Župan lahko do višine, določene v zakonu, ki ureja iz-
vrševanje proračuna za posamezno leto, oziroma v odloku, s 
katerim se sprejme občinski proračun, odpiše oziroma delno 
odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v 
nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti 
premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

12. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

V primeru neenakomernega pritekanja prejemkov se lah-
ko občina likvidnostno zadolži znotraj proračunskega leta, v 
skladu z 10.a členom ZFO največ do višine 5 % vseh izdatkov 
zadnjega sprejetega proračuna.

Za proračun v letu 2013 zadolževanje Občine Brezovica 
ni predvideno.

Občina ne bo izdajala poroštev za izpolnitev obveznosti 
javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Ob-
čina Brezovica.

13. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev javnih zavodov  

in javnih podjetij, v katerih ima občina odločujoč vpliv  
na upravljanje)

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni 
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) 
se v letu 2013 ne smejo zadolževati in ne smejo izdajati 
poroštev oziroma o tem odloča občinski svet za vsak primer 
posebej.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 01/2012/GŠ
Brezovica, dne 25. oktobra 2012

Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

3299. Odlok o proračunu Občine Brezovica 
za leto 2014

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, 
U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 
Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 
40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12) in 7. člena Statuta Obči-
ne Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je Občinski svet Občine 
Brezovica na 15. redni seji dne 25. 10. 2012 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Brezovica za leto 2014

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Brezovica za leto 2014 
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni 
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so v bilanci prihodkov in od-
hodkov, v računu finančnih terjatev in naložb in v računu finan-
ciranja prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji 
do ravni podskupine kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov Proračun 

2014 v €
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 12,949.829

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 7.412.057
70 DAVČNI PRIHODKI 6.660.079

700 Davki na dohodek in dobiček 5.874.208
703 Davki na premoženje 544.596
704 Domači davki na blago in storitve 241.275

71 NEDAVČNI PRIHODKI 751.978
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 373.392
711 Takse in pristojbine 5.000
712 Globe in druge denarne kazni 75.588
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 26.312
714 Drugi nedavčni prihodki 271.685

72 KAPITALSKI PRIHODKI 104.030
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 1.030
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 103.000

73 PREJETE DONACIJE 21.560
730 Prejete donacije iz domačih virov 21.560

74 TRANSFERNI PRIHODKI 5.412.182
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 312.182
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 5.100.000
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II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 12.353.392
40 TEKOČI ODHODKI 2.080.657

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 341.193
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 61.495
402 Izdatki za blago in storitve 1.420.215
403 Plačila domačih obresti 62.181
409 Rezerve 195.573

41 TEKOČI TRANSFERI 3.376.622
410 Subvencije 8.103
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 2.009.486
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 237.594
413 Drugi tekoči domači transferi 1.121.438

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 6.767.029
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 6.767.029

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 129.085
431 Investicijski transferi pravnim in 
fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki 120.000
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 9.085

III. PRORAČUNSKI 
PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I-II) 596.437

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA K. DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POPVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb 0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0

VI. PREJETA MINIS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE K. DELEŽEV (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 596.437
55 ODPLAČILA DOLGA 596.437

550 Odplačila domačega dolga 596.437
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 0
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –596.437
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.- IX.) –596.437
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

NA DAN 31. 12. 2013 0

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 

postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim 
načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov, ki sta prilogi temu odloku, 
sta zaradi obsežnosti materiala na vpogled v upravi Občine 
Brezovica.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
konta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določe-
nih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF (donacije, 
namenski prejemki proračunskih skladov, prihodki od prodaje 
ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnin 
iz naslova zavarovanja, okoljska dajatev za onesnaževanje 
okolja zaradi odlaganja odpadkov, okoljska dajatev za onesna-
ževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda) tudi naslednji:

– transferni prihodki države in drugih občin iz naslova 
sofinanciranja projektov,

– požarna taksa,
– namenski prejemki krajevnih skupnosti ter komunalni 

prispevki,
– prihodki iz naslova poslovnega najema od komunalne 

infrastrukture (komunala, vodovod, odpadki).
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem 

letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto na postavke, na 
katere se nanašajo.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spre-
jeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu prora-
čuna med glavnimi programi in med proračunskimi postavkami 
v okviru področja proračunske porabe odloča župan na predlog 
neposrednega porabnika.

Župan o izvršenih prerazporeditvah poroča občinskemu 
svetu s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in konec 
leta z zaključnim računom.

6. člen
(sklepanje pravnih poslov)

Krajevne skupnosti na območju občine potrebujejo za 
sklepanje pravnih poslov nad zneskom 500 €, soglasje župana.

7. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti  

v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno 

naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt 
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na 
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicij-
ske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 100 % 
pravic porabe na proračunski postavki v sprejetem finančnem 
načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

1. v letu 2015 70 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-

rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in 
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storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne ve-
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen 
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma 
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje 
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih 
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega 
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika in načrtu razvojnih programov.

8. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvoj-
nih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več 
kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, 
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se 
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta.

Investicijske programe, novelacije investicijskih progra-
mov in predinvesticijske zasnove sprejema Občinski svet Ob-
čine Brezovica. Dokument identifikacije investicijskih projektov 
in ostalo dokumentacijo pa sprejema župan.

9. člen
(proračunski skladi)

Proračunska sklada sta:
– Dobrodelni županov sklad Občine Brezovica, oblikovan 

po ZJF, ustanovljen na podlagi Pravilnika o delovanju, v višini 
27.810EUR.

– Proračunska rezerva se v letu 2014 oblikuje v skladu z 
49. členom ZJF, v višini 41.200,00 EUR. Sredstva proračunske 
rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo 
posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne 
sile in ekološke nesreče.

O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 
drugega odstavka 49. člena ZJF se odloča v skladu s četrtim 
odstavkom 49. člena ZJF, v višini 3.000 EUR.

10. člen
(splošna proračunska rezervacija)

Sredstva splošne proračunske rezervacije se dodeljujejo 
za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu ni zago-
tovljenih sredstev in ki po svoji vsebini sodijo v javno porabo 
na ravni občine. Dodeljujejo se tudi za naloge, za katere se 
med letom izkaže, da v proračunu zanje niso bila zagotovljena 
sredstva v zadostnem obsegu. O porabi sredstev splošne pro-
računske rezervacije odloča župan.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

11. člen
O pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter pri-

dobitvi nepremičnega premoženja, odloča župan do višine 
3.000 EUR.

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 
lahko župan dolžniku do višine 3.000 EUR odpiše oziroma 
delno odpiše plačilo dolga.

Župan lahko do višine, določene v zakonu, ki ureja iz-
vrševanje proračuna za posamezno leto, oziroma v odloku, s 
katerim se sprejme občinski proračun, odpiše oziroma delno 
odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v 
nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti 
premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

12. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

V primeru neenakomernega pritekanja prejemkov se lah-
ko občina likvidnostno zadolži znotraj proračunskega leta, v 
skladu z 10.a členom ZFO največ do višine 5 % vseh izdatkov 
zadnjega sprejetega proračuna.

Za proračun v letu 2014 zadolževanje Občine Brezovica 
ni predvideno.

Občina ne bo izdajala poroštev za izpolnitev obveznosti 
javnih zavodov in javnih podjetij katerih ustanoviteljica je Ob-
čina Brezovica.

13. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev javnih zavodov  

in javnih podjetij v katerih ima občina odločujoč vpliv  
na upravljanje)

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni 
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se v 
letu 2014 ne smejo zadolževati in ne smejo izdajati poroštev 
oziroma o tem odloča občinski svet za vsak primer posebej.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
(začasno financiranje v letu 2015)

V obdobju začasnega financiranja Občine Brezovica v 
letu 2015, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja 
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

15. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 02/2012/GŠ
Brezovica, dne 25. oktobra 2012

Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

GRAD

3300. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Vodovod 
sistema B d.o.o.

Občinski sveti Občine Beltinci, Občine Cankova, Občine 
Gornji Petrovci, Občine Grad, Občine Hodoš, Občine Kuzma, 
Občine Moravske Toplice, Mestne občine Murska Sobota, Ob-
čine Puconci, Občine Rogašovci, Občine Šalovci, Občine Tiši-
na so na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPOF, 127/06 – 
ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), Zakona o gospodarskih družbah 
(Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 
91/11, 100/11 – Skl. US in 32/12), 20. in četrtega ter petega 
odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 
76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl.  US in 40/12 – ZUJF), so 
občinski sveti Občine Beltinci, Občine Cankova, Občine Gornji 
Petrovci, Občine Grad, Občine Hodoš, Občine Kuzma, Obči-
ne Moravske Toplice, Mestne občine Murske Sobote, Občine 
Puconci, Občine Rogašovci, Občine Šalovci, Občine Tišina 
na podlagi 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, 
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št. 83/09) na 19. redni seji dne 27. 9. 2012, 16. člena Statuta 
Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07) na 12. redni seji 
dne 20. 9. 2012, 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci 
(Uradni list RS, št. 101/06) na 16. redni seji dne 5. 10. 2012, 
16. člena Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00, 
24/01, 2/06) na 21. redni seji dne 28. 9. 2012, 15. člena Statuta 
Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 84/11) na 12. redni seji dne 
28. 9. 2012, 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, 
št. 33/07, 52/10) na 1. izredni seji dne 28. 9. 2012, 16. člena 
Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 
2/01, 69/02, 28/03) na 17. redni seji dne 27. 9. 2012, 17. člena 
Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 
– uradno prečiščeno besedilo in 49/10) na 14. redni seji dne 
11. 10. 2012, 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list 
RS, št. 66/07 – UPB-1, 18/10, 103/11) na 16. redni seji dne 
13. 9. 2012, 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list 
RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06, 69/10) na 15. redni 
seji dne 28. 9. 2012, 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni 
list RS, št. 38/06) na 17. redni seji dne 21. 9. 2012, 16. člena 
Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) na 18. redni 
seji dne 28. 9. 2012 sprejeli

O D L O K
o ustanovitvi javnega podjetja  

Vodovod sistema B d.o.o.

1. člen
(namen odloka)

S tem odlokom se ustanovi Javno podjetje Vodovod sis-
tema B d.o.o. (v nadaljnjem besedilu družba oziroma javno 
podjetje), katerega ustanoviteljice so:

– Občina Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci, Slove-
nija, enotna identifikacijska številka 5883016000

– Občina Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova, Sloveni-
ja, enotna identifikacijska številka 1365789000

– in Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31D, 9203 
Petrovci, enotna identifikacijska številka 5883075000

– in Občina Grad, Grad 172, 9264 Grad, Slovenija, enotna 
identifikacijska številka 1365673000

– in Občina Hodoš, Hodoš 52, 9205 Hodoš, Slovenija, 
enotna identifikacijska številka 1357344000

– in Občina Kuzma, Kuzma 60C, 9263 Kuzma, Slovenija, 
enotna identifikacijska številka 5883121000

– in Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 
Moravske Toplice, Slovenija, enotna identifikacijska številka 
5883164000

– in Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 
9000 Murska Sobota, Slovenija, enotna identifikacijska številka 
5883172000

– in Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci, Sloveni-
ja, enotna identifikacijska številka 5883237000

– in Občina Rogašovci, Rogašovci 14B, 9262 Rogašovci, 
Slovenija, enotna identifikacijska številka 5883245000

– in Občina Šalovci, Šalovci 162, 9204 Šalovci, Slovenija, 
enotna identifikacijska številka 5883113000

– in Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina, Slovenija, eno-
tna identifikacijska številka 5883067000

(v nadaljnjem besedilu ustanoviteljice).

2. člen
(ustanovitev in prenehanje)

Javno podjetje se ustanovi za nedoločen čas.
Javno podjetje lahko preneha:
– v primerih, določenih z zakonom,
– z združitvijo, pripojitvijo ali razdelitvijo,
– na podlagi spremembe tega odloka.
Javno podjetje lahko preneha kot oseba javnega prava 

v primeru preoblikovanja v pravno osebo zasebnega prava 
skladno z zakonom, ki ureja javno-zasebno partnerstvo, za 

kar je potrebno soglasje vseh ustanoviteljic. Preoblikovanje 
ni dovoljeno v času, ki je bil določen s pogodbami, ki urejajo 
status infrastrukture.

3. člen
(firma in sedež)

Firma družbe je: Javno podjetje VODOVOD SISTEMA 
B d.o.o.

Družba posluje s skrajšano firmo: VODOVOD SISTEMA 
B d.o.o.

Sedež družbe je: Kopališka 2, 9000 Murska Sobota.
Poslovni naslov: Kopališka 2, 9000 Murska Sobota.
Javno podjetje lahko spremeni firmo, skrajšano firmo in 

sedež s sklepom skupščine javnega podjetja v predpisani obliki 
in z ustreznimi vpisi v javnih evidencah.

Sprememba poslovnega naslova ne pomeni spremembe 
družbene pogodbe.

4. člen
(pečat)

Pečat javnega podjetja je okrogle oblike s premerom 
3 cm. V obodu pečata je tekst: javno podjetje, v sredini pa v 
vodoravni legi preostali tekst firme.

5. člen
(gospodarske javne službe)

Javno podjetje je s tem odlokom pooblaščeno, da, v 
skladu z zakoni, ki urejajo področje gospodarskih javnih služb 
in varstva okolja ter predpisi ustanoviteljic, ki urejajo področje 
gospodarskih javnih služb, opravlja dejavnost obvezne lokalne 
gospodarske javne službe »Oskrba s pitno vodo«, na območju 
Občine Beltinci, Občine Cankova, Občine Gornji Petrovci, Ob-
čine Grad, Občine Hodoš, Občine Kuzma, Občine Moravske 
Toplice, Mestne občine Murska Sobota, Občine Puconci, Ob-
čine Rogašovci, Občine Šalovci, Občine Tišina.

Ta odlok predstavlja tudi medobčinski sporazum o upra-
vljanju javne infrastrukture na celotnem in enotnem sistemu 
območja (iz prvega odstavka) več občin v smislu tretje alineje 
6. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
oziroma predpisa, ki bi ta pravilnik nadomestil.

6. člen
(dejavnosti)

Naloge iz 5. člena, ki jih javno podjetje opravlja, so v skla-
du z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 69/07, 17/08) razvrščene na:

36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za 

tekočine in pline
42.910 Gradnja vodnih objektov
42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih 

napeljav in naprav
43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah
43.990 Druga specializirana gradbena dela
71.111 Arhitekturno projektiranje
71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično 

svetovanje
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih 

področjih naravoslovja in tehnologije
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične 

dejavnosti
Glavna registrirana dejavnost javnega podjetja je:
36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode.
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Poleg dejavnosti iz prvega odstavka tega člena opravlja 
javno podjetje tudi vse druge posle, ki so potrebni za njegov 
obstoj in za opravljanje dejavnosti oziroma, ki pripomorejo k 
izvajanju gospodarske javne službe, ne pomenijo pa neposre-
dnega opravljanja dejavnosti.

V primeru, da javno podjetje ne izpolnjuje predpisanih po-
gojev za opravljanje katere izmed dejavnosti, navedenih v tem 
členu, jih bo začela opravljati kasneje, ko bodo za to izpolnjeni 
pogoji. Če zakon določa, da sme javno podjetje začeti opravljati 
določene dejavnosti, ko pristojni državni organ ali organizacija 
z javnimi pooblastili izda odločbo, s katero ugotovi, da javno 
podjetje izpolnjuje pogoje za opravljanje te dejavnosti, lahko 
javno podjetje začne opravljati to dejavnost, ko pristojni organ 
izda tako odločbo.

7. člen
(javne službe in javna pooblastila)

Glavna dejavnost javnega podjetja je izvajanje gospodar-
ske javne službe oskrbe s pitno vodo (5. člen) in upravljanje 
infrastrukture (10. člen odloka).

Gospodarska javna služba oskrba s pitno vodo obsega 
oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom storitev javne službe 
pod enakimi pogoji v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo in 
storitve javnih služb, dolgoročno, srednjeročno in kratkoročno 
načrtovanje pridobivanja vodnih virov in rekonstrukcije ter širi-
tve vodovodnega omrežja po celotnem območju občin, v okviru 
predpisov, ki urejajo javno službo opremljanja naselij s požarno 
vodo v okviru sanitarno tehničnih možnosti, z vzdrževanjem 
ustreznih objektov in naprav, izvajanje vzdrževalnih del v javno 
korist na javnem vodovodnem omrežju ter ostale storitve, ki 
sodijo skladno z zakoni, odlokom, ki ureja izvajanje navedene 
javne službe in drugimi predpisi v okviru javne službe. Javno 
podjetje izvaja gospodarsko javno službo in upravlja samo z 
objekti in napravami, ki so predmet javne službe.

Javno podjetje ima na območju občin ustanoviteljic:
– izključno oziroma posebno pravico opravljati gospodar-

sko javno službo na območju in v obsegu iz prvega odstavka 
tega člena,

– izključno oziroma posebno pravico upravljanja in vzdr-
ževanja infrastrukture javne službe, ki je predmet tega odloka 
ter vzdrževanja priključkov in vodomerov,

– dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano oskrbo 
z javnimi dobrinami in kvalitetno opravljanje gospodarske javne 
službe, v skladu s predpisi in v javnem interesu.

Javno podjetje je izvajalec gospodarske javne službe in 
upravlja z objekti in napravami, ki so predmet javne službe, 
mora dejavnost opravljati v svojem imenu in za svoj račun.

Javno podjetje sklene neposredne pogodbe z občinskimi 
(javnimi) podjetji za izvajanje posameznih storitev gospodar-
skih javnih služb in s temi povezanimi storitvami, ob izpolnjenih 
pogojih iz 6. točke prvega odstavka 19. člena Zakona o javnem 
naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju 
in področju poštnih storitev (ZJNVETPS; uradno prečiščeno 
besedilo, Uradni list RS, št. 72/11) oziroma 8. točke prvega 
odstavka 17. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni 
list RS, št. 128/06, 16/08, 34/08 in 19/10, 18/11) v skladu z 
odločitvami vsake občine ustanoviteljice.

Javno podjetje poleg javnega pooblastila vodenja katastra 
gospodarske javne službe izvaja tudi druga javna pooblastila, 
ki so mu dana s predpisi, ki jih sprejmejo pristojni organi usta-
noviteljic. Kolikor dejavnost povezana z oskrbo s požarno vodo 
ni sestavni del gospodarske javne službe, se s tem odlokom 
na javno podjetje prenaša javno pooblastilo za njeno izvajanje.

8. člen
(osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni deleži)

Osnovni kapital javnega podjetja znaša v eurih 
50.005,00 EUR (z besedo: petdeset tisoč pet evrov, nič cen-
tov). Osnovni vložki in na njihovi podlagi pridobljeni poslovni 
deleži, ki so določeni glede na predvideno porabo vode v 

posameznih občinah in definirani v Pogodbi o izgradnji, obra-
tovanju in skupnemu upravljanju projekta »oskrba s pitno vodo 
Pomurja« z dne 2. 3. 2010, izraženi v odstotkih, znašajo:

Občina ustanoviteljica, 
družbenik

Poslovni delež  
v %

Osnovni 
vložek  
v EUR

Občina Beltinci 9,37 4.685,00
Občina Cankova 2,86 1.430,00

Občina Gornji Petrovci 3,04 1.520,00
Občina Grad 2,98 1.490,00

Občina Hodoš 1,27 635,00
Občina Kuzma 2,05 1.025,00

Občina Moravske Toplice 14,84 7.420,00
Mestna občina  
Murska Sobota 42,37 21.185,00
Občina Puconci 8,88 4.440,00

Občina Rogašovci 4,45 2.225,00
Občina Šalovci 2,46 1.230,00
Občina Tišina 5,44 2.720,00

Ustanovitelji javnega podjetja lahko sklenejo, da se pove-
ča osnovni kapital javnega podjetja.

Osnovni kapital družbe sestoji iz denarnih vložkov usta-
noviteljev (družbenikov).

Družbenik Občina Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltin-
ci, matična številka: 5883016000, davčna številka: SI39587282, 
ima v družbi en osnovni vložek, in sicer v nominalni vrednosti 
4.685,00 (štiritisočšestopetinosemdeset in 00/100) EUR, kar 
predstavlja 9,37 % (devet celih in sedemintrideset stotin odstot-
kov) osnovnega kapitala javnega podjetja.

Družbenik Občina Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova, 
matična številka: 1365789000, davčna številka: SI96320923, 
ima v družbi en osnovni vložek, in sicer v nominalni vrednosti 
1.430,00 (tisočštiristotrideset in 00/100) EUR, kar predstavlja 
2,86 % (dva cela in šestinosemdeset stotin odstotkov) osnov-
nega kapitala javnega podjetja.

Družbenik Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31D, 
9203 Petrovci, matična številka: 5883075000, davčna številka 
SI69366144 ima v družbi en osnovni vložek, in sicer v nominal-
ni vrednosti 1.520,00 (tisočpetstodvajset in 00/100) EUR, kar 
predstavlja 3,04 % (tri cele štiri stotine odstotkov) osnovnega 
kapitala javnega podjetja.

Družbenik Občina Grad, Grad 172, 9264 Grad, matična 
številka: 1365673000, davčna številka SI70454540 ima v druž-
bi en osnovni vložek, in sicer v nominalni vrednosti 1.490,00 
(tisočštiristodevetdeset in 00/100) EUR, kar predstavlja 2,98 % 
(dva cela in osemindevetdeset stotin odstotkov) osnovnega 
kapitala javnega podjetja.

Družbenik Občina Hodoš, Hodoš 52, 9205 Hodoš, matič-
na številka: 1357344000, davčna številka SI73790141 ima v 
družbi en osnovni vložek, in sicer v nominalni vrednosti 635,00 
(šestopetintrideset in 00/100) EUR, kar predstavlja 1,27 % (en 
cel in sedemindvajset stotin odstotkov) osnovnega kapitala 
javnega podjetja.

Družbenik Občina Kuzma, Kuzma 60C, 9263 Kuzma, 
matična številka: 5883121000, davčna številka SI64854302 
ima v družbi en osnovni vložek, in sicer v nominalni vrednosti 
1.025,00 (tisočpetindvajset in 00/100) EUR, kar predstavlja 
2,05 % (dva cela in pet stotin odstotka) osnovnega kapitala 
javnega podjetja.

Družbenik Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 
9226 Moravske Toplice, matična številka: 5883164000, davčna 
številka SI62760963 ima v družbi en osnovni vložek, in sicer 
v nominalni vrednosti 7.420,00 (sedemtisočštiristodvajset in 
00/100) EUR, kar predstavlja 14,84 % (štirinajst celih in štiriino-
semdest stotin odstotkov) osnovnega kapitala javnega podjetja.

Družbenik Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 
ulica 2, 9000 Murska Sobota, matična številka: 5883172000, 
davčna številka SI32339828 ima v družbi en osnovni vložek, 
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in sicer v nominalni vrednosti 21.185,00 (enaindvajsettisočsto-
petinosemdeset in 00/100) EUR, kar predstavlja 42,37 % (dva-
inštirideset celih sedemintrideset stotin odstotkov) osnovnega 
kapitala javnega podjetja.

Družbenik Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci, 
matična številka: 5883237000, davčna številka SI70902020 
ima v družbi en osnovni vložek, in sicer v nominalni vrednosti 
4.440,00 (štiritisočštiristoštirideset in 00/100) EUR, kar predsta-
vlja 8,88 % (osem celih in oseminosemdeset stotin odstotkov) 
osnovnega kapitala javnega podjetja.

Družbenik Občina Rogaševci, Rogašovci 14B, 9262 
Rogašovci, matična številka: 5883245000, davčna številka 
SI61143707 ima v družbi en osnovni vložek, in sicer v nomi-
nalni vrednosti 2.225,00 (dvatisočdvestopetindvajset in 00/100) 
EUR, kar predstavlja 4,45 % (štiri cele in petinštirideset stotin 
odstotkov) osnovnega kapitala javnega podjetja.

Družbenik Občina Šalovci, Šalovci 162, 9204 Šalovci, 
matična številka: 5883113000, davčna številka SI83272631 
ima v družbi en osnovni vložek, in sicer v nominalni vrednosti 
1.230,00 (tisočdvestotrideset in 00/100) EUR, kar predstavlja 
2,46 % (dva cela šestinštirideset stotin odstotkov) osnovnega 
kapitala javnega podjetja.

Družbenik Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina, matična 
številka: 5883067000, davčna številka SI43730361 ima v druž-
bi en osnovni vložek, in sicer v nominalni vrednosti 2.720,00 
(dvatisočsedemstodvajset in 00/100) EUR, kar predstavlja 
5,44 % (pet celih in štiriinštirideset stotin odstotkov) osnovnega 
kapitala javnega podjetja.

9. člen
(pravni promet deležev)

Poslovnih deležev ali delov poslovnih deležev v javnem 
podjetju ni dopustno prenesti na pravne osebe zasebnega pra-
va ali na pravne osebe javnega prava, katerih poslovni delež je 
v lasti oseb zasebnega prava.

10. člen
(upravljanje infrastrukturnih objektov)

Župani ustanoviteljic sklenejo z javnim podjetjem najemno 
pogodbo oziroma pogodbo o uporabi, upravljanju in vzdrže-
vanju infrastrukture, zaradi ureditve razmerij pri uporabljanju 
in upravljanju (v smislu zakona, ki ureja stvarno premoženje 
lokalnih skupnosti) infrastrukturnih objektov, naprav oziroma 
omrežij ter mobilnih in drugih sredstev (v nadaljnjem besedilu 
infrastruktura), ki so bila izgrajena v okviru projekta »Oskrba s 
pitno vodo Pomurja – sistem B« in s tem neposredno povezane 
infrastrukture skupnega pomena (transportni vodi, vodni viri).

11. člen
(občinski sveti)

Občinski sveti ustanoviteljic imajo pravico do:
– enakopravnega odločanja o spremembah tega odloka,
– enakopravnega odločanja o vstopu novih ustanoviteljev 

(družbenikov) v javno podjetje,
– enakopravnega odločanja o povečanju in zmanjšanju 

kapitala,
– enakopravnega odločanja o prenehanju javnega podje-

tja in statusnem preoblikovanju,
– dajanja mnenj k predlogom in odločitvam skupščine ter 

sveta ustanoviteljic,
– dajanje mnenj k predlogu cen storitev javne službe.

12. člen
(organi družbe)

Organi družbe so:
– skupščina,
– direktor.
Skupni organ občin ustanoviteljic javnega podjetja je svet 

ustanoviteljic.

13. člen
(svet ustanoviteljic)

S tem odlokom se za izvrševanje regulatornih oziroma 
ustanoviteljskih pravic občin v javnem podjetju, ki niso izrecno 
določene v 11. členu tega odloka in za usklajevanje odločitev 
v zvezi z javnimi dobrinami, ki se zagotavljajo z gospodarsko 
javno službo oskrbe s pitno vodo, ustanovi skupni organ občin 
ustanoviteljic javnega podjetja Vodovod sistema B d.o.o.

Ime skupnega organa občin je Svet ustanoviteljic javne-
ga podjetja Vodovod sistema B d.o.o. (v nadaljevanju: svet 
ustanoviteljic).

Svet ustanoviteljic opravlja svoje naloge v imenu in za 
račun občin, ki so ga ustanovile.

Sedež sveta ustanoviteljic je enak sedežu javnega pod-
jetja.

Pečat sveta ustanoviteljic predstavljajo uradni pečati vseh 
dvanajstih občin ustanoviteljic skupaj. Pečat se uporablja na 
vseh aktih, ki jih sprejema svet ustanoviteljic.

14. člen
(župani kot člani sveta ustanoviteljic)

Svet ustanoviteljic sestavljajo župani oziroma županje 
(v nadaljevanju: župani) občin ustanoviteljic javnega podjetja 
Vodovod sistema B d.o.o.. Vsi pojmi zapisani v moški obliki, 
veljajo v tem odloku tako za žensko kot za moško obliko.

Župani izmed sebe določijo predsednika sveta ustano-
viteljic, ki tudi predstavlja svet ustanoviteljic, sklicuje in vodi 
njegove seje, podpisuje njegove odločitve ter skrbi za izvrše-
vanje in koordiniranje njihovega izvajanja. Predsednik sveta 
ustanoviteljic se menja vsako leto po načelu rotacije, najprej 
župan Mestne občine Murska Sobota in dalje po velikosti po-
slovnih deležev (v %).

Svet ustanoviteljic dela na sejah. Seje sveta ustanoviteljic 
ne potekajo nujno na sedežu organa, ampak na kraju, ki se 
lahko določi na predhodni seji sveta ustanoviteljic.

15. člen
(odstotki glasov)

Vsak župan ima pri sprejemanju odločitev naslednji od-
stotek glasov:

– župan Občine Beltinci 9,37 % glasov,
– župan Občine Cankova 2,86 % glasov,
– župan Občine Gornji Petrovci 3,04 % glasov,
– župan Občine Grad 2,98 % glasov,
– župan Občine Hodoš 1,27 % glasov,
– župan Občine Kuzma 2,05 % glasov,
– župan Občine Moravske Toplice 14,84 % glasov,
– župan Mestne občine Murska Sobota 42,37 % glasov,
– župan Občine Puconci 8,88 % glasov,
– župan Občine Rogašovci 4,45 % glasov,
– župan Občine Šalovci 2,46 % glasov,
– župan Občine Tišina 5,44 % glasov.

16. člen
(pristojnosti sveta ustanoviteljic)

Svet ustanoviteljic ima skladno z zakonom in odločitvami 
Ustavnega sodišča RS (U-I-230/10 in U-I-239/10) naslednje 
pristojnosti:

– določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti družbe 
ter za zagotavljanje in uporabo vode pod enakimi pogoji na 
celotnem območju občin ustanoviteljic, kar se ureja z odloki,

– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin 
s področja dejavnosti javnih služb, pri čemer morajo, skladno z 
drugim odstavkom 5. člena, v okviru enotnega sistema biti cene 
oziroma tarife enotne,

– sprejme letno poročilo, poslovno poročilo, bilanco sta-
nja, izkaz uspeha oziroma druge obračune in zaključni račun 
javnega podjetja, kolikor sprejem posameznih aktov ni v pri-
stojnosti skupščine,
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– imenuje in razrešuje direktorja javnega podjetja,
– sprejema merila za določitev plače, pravic in obveznosti 

direktorja javnega podjetja in plačil predstavnikov ustanoviteljic 
javnega podjetja,

– daje soglasje k odločitvam organov javnega podjetja o 
poslovni politiki, razvoju javnega podjetja, programih dela ter 
finančnih načrtih javnega podjetja,

– v drugih primerih, ko zakon ali drug predpis določa, 
da o določenem vprašanju odloča organ občine, pa ne gre za 
pristojnost občinskega sveta.

Pogoji iz prve alineje prvega odstavka tega člena obse-
gajo zlasti:

– pogoje za zagotavljanje in uporabo vode,
– pravice in obveznosti dobavitelja in uporabnikov vode,
– javne vire financiranja oskrbe z vodo in način njihovega 

oblikovanja,
– varstvo vodnih virov in vodovodne infrastrukture,
– pogoje za opredelitev in prenehanje izrednih razmer pri 

oskrbi z vodo in načela za ravnanje v takih razmerah.
– pooblastilo za sprejemanje tehničnega in tarifnega pra-

vilnika.
Svet ustanoviteljic usklajuje odločitve občinskih svetov 

občin ustanoviteljic v zvezi s:
– sprejemanjem in izvajanjem predpisov, ki urejajo javno 

službo, ki jo izvaja javno podjetje,
– odločanjem o zadolževanju in dajanju poroštev javnega 

podjetja,
– vstopom novega družbenika in
– statusnimi spremembami ali prenehanjem družbe.

17. člen
(odločanje sveta ustanoviteljic)

Svet ustanoviteljic veljavno odloča, če so na seji navzoči 
vsi župani ali po njihovem pooblastilu drugi predstavniki občin. 
V vabilu za sejo sveta ustanoviteljic se določi naknadni dan 
zasedanja, če bi bila seja ustanoviteljic nesklepčna.

Naknadni dan zasedanja ne sme biti določen prej kot 
naslednji delovni dan po prvotno določenem dnevu. Na na-
knadnem zasedanju svet ustanoviteljic veljavno odloča, če so 
na seji navzoči župani ali po njihovem pooblastilu drugi pred-
stavniki občin, ustanoviteljic javnega podjetja, ki imajo večino 
glasov iz naslova kapitala (po deležih) in če je navzočih vsaj 
dve tretjini družbenikov (po številu občin).

Svet ustanoviteljic odloča (oba pogoja kumulativno) z 
večino glasov iz naslova kapitala (po deležih) in tričetrtinsko 
večino (po številu občin) glasov navzočih družbenikov iz na-
slova ustanoviteljstva, pri čemer ima vsak družbenik en glas.

18. člen
(druge naloge sveta ustanoviteljic)

Svet ustanoviteljic usklajuje predloge predpisov iz 
11. člena tega odloka, ki jih v zvezi z zagotavljanjem obveznih 
in izbirnih gospodarskih javnih služb na podlagi zakona in tega 
akta sprejemajo organi občin, tako da doseže soglasje članov 
sveta glede vsebine posameznih predpisov oziroma odločitev.

Svet ustanoviteljic usklajena besedila predpisov in drugih 
odločitev posreduje v sprejem pristojnim organom občin.

19. člen
(upravne naloge)

Strokovne, organizacijske in administrativne naloge za 
potrebe sveta ustanoviteljic opravlja občinska uprava Mestne 
občine Murska Sobota.

20. člen
(sredstva za delo)

Sredstva za delovanje sveta ustanoviteljic zagotavljajo 
občine iz proračuna sorazmerno – polovico glede na število 
glasov članov v svetu ustanoviteljic in polovico glede na število 
ustanoviteljic.

21. člen
(obveščanje)

Svet ustanoviteljic o svojih odločitvah redno in sproti 
obvešča organe javnega podjetja in pristojne organe ustano-
viteljic.

22. člen
(suspenzivni veto)

Svet ustanoviteljic lahko, kolikor se s kakšno odločitvijo 
skupščine ne strinja, v roku 8 dni po sprejetju sklepa skupšči-
ne vloži suspenzivni veto oziroma sprejme odločitev, da se s 
posamezno odločitvijo oziroma sklepom skupščine ne strinja. 
Suspenzivni veto je veljavno sprejet, če takšno odločitev sprej-
me tri četrtine županov občin ustanoviteljic – družbenikov (po 
številu občin, pri čemer ima vsak družbenik en glas) ter o tem 
obvestijo skupščino in direktorja javnega podjetja, ob pogoju, 
da odločitev oziroma sklep skupščine, zoper katerega je vložen 
suspenzivni veto, še ni bil izvršen.

V primeru veljavno vloženega suspenzivnega veta skup-
ščina še enkrat odloča o zadevi, zoper katere sklep je bil vložen 
suspenzivni veto. V tem primeru se skupščina skliče s priporo-
čenim pismom, ki ga morajo družbeniki prejeti najmanj 5 (pet) 
dni pred dnem zasedanja skupščine, v njem pa mora biti na-
tančno naveden tudi sklep zoper katerega je bil veljavno vložen 
suspenzivni veto, kraj in čas seje. V tem primeru je za odločitev 
skupščine iz naslova ustanoviteljstva potrebna večina glasov 
iz naslova kapitala in tričetrtinska večina glasov vseh družbe-
nikov. Če zahtevana strožja večina pri ponovnem odločanju ni 
dosežena, odločitev skupščine ni bila veljavno sprejeta.

23. člen
(skupščina)

Družbeniki uresničujejo ustanoviteljske pravice preko 
skupščine, ki jo kot člani skupščine sestavljajo direktorji občin-
skih uprav ali druga oseba, ki jo imenuje občinski svet posame-
zne občine ustanoviteljice – družbenika.

24. člen
(mandat članov skupščine)

Mandat članov skupščine in njihovih namestnikov traja 
4 leta in je vezan na mandat občinskega sveta ali na delo v 
občinski upravi občine. Člani skupščine in namestniki so lahko 
po izteku mandata ponovno imenovani.

Na mestu predsednika skupščine se za enoletno obdobje 
izmenjujejo člani po načelu rotacije, najprej član iz Mestne obči-
ne Murska Sobota in dalje po velikosti poslovnih deležev (v %).

25. člen
(glasovi v skupščini)

Družbeniki oziroma njihovi predstavniki kot člani skupšči-
ne imajo število glasov, določeno v razmerju z obsegom osnov-
nega kapitala, in sicer imajo na vsakih dopolnjenih 50 EUR 
osnovnega kapitala en glas. Tako ima član skupščine, ki pred-
stavlja naslednjega družbenika:

Občina ustanoviteljica, 
družbenik

Višina vplačanega 
osnovnega kapitala 

v EUR

Število 
 glasov

Občina Beltinci 4.685,00 93
Občina Cankova 1.430,00 28

Občina Gornji Petrovci 1.520,00 30
Občina Grad 1.490,00 29

Občina Hodoš 635,00 12
Občina Kuzma 1.025,00 20

Občina Moravske Toplice 7.420,00 148
Mestna občina 
Murska Sobota 21.185,00 423
Občina Puconci 4.440,00 88



Uradni list Republike Slovenije Št. 83 / 6. 11. 2012 / Stran 8605 

Občina ustanoviteljica, 
družbenik

Višina vplačanega 
osnovnega kapitala 

v EUR

Število 
 glasov

Občina Rogašovci 2.225,00 44
Občina Šalovci 1.230,00 24
Občina Tišina 2.720,00 54

Družbeniki imajo skupno 993 glasov.

26. člen
(seje skupščine)

Sejo skupščine sklicuje predsednik skupščine na lastno 
iniciativo, dolžan pa jo je sklicati na zahtevo direktorja, župana 
ali občinskega sveta katerekoli ustanoviteljice. Direktor skliče 
skupščino v primerih, določenih z zakonom.

V odsotnosti predsednika vodi sejo skupščine član, ki 
predsednika nadomešča.

27. člen
(pristojnosti skupščine)

Skupščina odloča o temeljnih razvojnih in organizacijskih 
vprašanjih javnega podjetja, ki se ne nanašajo na vprašanja 
rednega poslovanja ter vsakodnevnega vodenja tekočih poslov, 
in ki niso v pristojnosti sveta ustanoviteljic ali občinskih svetov 
ustanoviteljic.

Pristojnosti skupščine javnega podjetja so naslednje:
– določanje razvojnih programov ter poslovne politike 

javnega podjetja ter odločanje o letnih planih javnega podjetja,
– odločanje o podelitvi razrešnice direktorju javnega pod-

jetja,
– predlaganje ustanoviteljem sprejem ukrepa o povečanju 

in zmanjšanju kapitala,
– imenovanje revizorja,
– predhodno odločanje o prometu nepremičnin, če o 

tem ni odločeno v programu javnega podjetja, in o izdajanju 
vrednostnih papirjev,

– predhodno odločanje o investicijskih delih ali najemu po-
sojil, ki niso izrecno zajeta v programu družbe in ki po vrednosti 
presegajo znesek iz 31. člena,

– predhodno odločanje o politiki plač v javnem podjetju 
na podlagi kolektivne pogodbe in letnega plana ter planiranih 
in doseženih rezultatov poslovanja,

– odločanje kot pritožbeni organ v instančnih postopkih 
zoper odločitve direktorja,

– odločanje o uporabi bilančnega dobička, kolikor to ni v 
pristojnosti sveta ustanoviteljic,

– odločanje o oblikovanju strokovnih, posvetovalnih, nad-
zornih in drugih organov skupščine in družbe, za katere tako 
določa odlok, sklep skupščine ali zakon ter imenovanje in 
razreševanje članov teh organov in komisij,

– odločanje o sprejemu splošnih aktov javnega podjetja,
– v drugih zadevah, ki jih določa zakon.

28. člen
(sklic skupščine in njeno odločanje)

Skupščina se skliče s priporočenim pismom, ki ga morajo 
družbeniki prejeti najmanj 25 dni pred dnem zasedanja skup-
ščine, v njem pa mora biti natančno naveden tudi dnevni red, 
kraj in čas seje. Z vabilom mora biti predlagan dnevni red seje, 
z gradivom za sejo.

V izjemnih primerih se lahko skliče telefonska ali kore-
spondenčna seja skupščine. Odločitev take seje je veljavna 
samo v primeru, da z njo soglašajo vsi člani.

Skupščina veljavno odloča, če so navzoči družbeniki, 
ki imajo večino glasov v skladu z določbo prvega odstavka 
506. člena ZGD-1 (večino glasov iz naslova kapitala po deležih) 
in če je navzočih vsaj dve tretjini družbenikov (po številu občin).

V vabilu za skupščino se določi naknadni dan zasedanja 
skupščine, če ta ob prvotno določenem datumu ne bi bila 
sklepčna; skupščina na naknadnem zasedanju veljavno od-

loča ne glede na število navzočih družbenikov. Naknadni dan 
zasedanja ne sme biti določen prej kot naslednji delovni dan 
po prvotno določenem dnevu.

Skupščina o vseh zadevah odloča z večino glasov iz 
naslova kapitala (po deležih) in tričetrtinsko večino (po številu 
občin) glasov navzočih družbenikov iz naslova ustanoviteljstva, 
pri čemer ima vsak družbenik en glas; razen, če zakon določa 
strožjo večino.

O seji skupščine se piše zapisnik, ki ga podpiše pred-
sedujoči na seji. Zapisnik korespondenčne seje podpišejo vsi 
člani.

Skupščina za potrebe organizacije svojega dela sprejme 
poslovnik.

29. člen
(direktor)

Direktor na lastno odgovornost vodi poslovanje in delo 
javnega podjetja.

Direktorja imenuje in razrešuje svet ustanoviteljic po po-
stopku in pristojnostih, ki so urejene s posebnimi predpisi. 
Direktor se imenuje za dobo štirih let. Ista oseba je lahko po 
poteku mandata ponovno imenovana.

Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje 
splošne pogoje, določene z zakonom, ima najmanj visokošol-
sko izobrazbo ter organizacijske in vodstvene sposobnosti. 
Javni razpis za izbiro kandidata za imenovanje direktorja se 
objavi najkasneje 6 mesecev pred iztekom mandata prejšnjega 
direktorja.

Predsednik skupščine v petnajstih dneh po imenovanju 
sklene z direktorjem pogodbo o zaposlitvi. Plača direktorja 
javnega podjetja ne sme presegati najvišje plače župana med 
občinami ustanoviteljicami.

30. člen
(pristojnosti direktorja)

Direktor ima, poleg pristojnosti določenih s tem odlokom, 
še naslednje pristojnosti:

– zastopanje in predstavljanje javnega podjetja;
– določanje nalog zaposlenim v družbi in nadzor njiho-

vega izvajanja;
– odločanje o nakupu blaga, surovin, energije in storitev, 

o prodaji blaga in storitev, ki ne sodijo med javne dobrine, in o 
najemanju posojil ter izvajanju investicij, vse v okviru predpisov 
in veljavnih planov;

– določanje notranje organizacije javnega podjetja v skla-
du s tem odlokom;

– priprava letnega plana in razvojnih programov podjetja;
– imenovanje vodilnih delavcev;
– izvajanje kadrovske politike ter prerazporejanje in spre-

jemanje delavcev na delo v skladu s sprejetimi akti;
– odločanje o zadevah s področja delovnih razmerij skla-

dno z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti javnega 
podjetja;

– zagotavljanje pogojev za sodelovanje delavcev pri upra-
vljanju družbe, po določbah Zakona o sodelovanju delavcev 
pri upravljanju;

– izvajanje nalog, ki jih zakon določa v razmerju do skup-
ščine ter odločanje o drugih tekočih zadevah.

31. člen
(sodelovanje direktorja z drugimi organi družbe)

Direktor zastopa in predstavlja javno podjetje, v skladu 
z zakonom in odlokom brez omejitev. V naslednjih primerih, 
ki niso izrecno zajeti v programu javnega podjetja, mora imeti 
predhodno odločitev skupščine za:

– pridobivanje, odtujitev ali obremenitev nepremičnin;
– pridobivanje, odtujitev ali obremenitev drugih sredstev, 

katerih posamična vrednost presega 100.000 €;
– izvajanje investicijskih del ter vzdrževalnih del in naje-

manje posojil v vrednosti, ki presega 200.000 €.
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32. člen
(razrešitev direktorja)

Direktor je lahko razrešen pred iztekom mandata:
– na lastno zahtevo,
– če je deloval v nasprotju z interesi javnega podjetja ali 

ustanoviteljic ali v nasprotju z zakonom ali pogodbo o zaposlitvi 
ali odlokom o ustanovitvi,

– če neutemeljeno ni izvrševal odločitev skupščine ali 
sveta ustanoviteljic,

– v drugih primerih, ki jih določa zakon.
Razrešitev lahko predlaga vsak član skupščine, vsak 

župan oziroma občinski svet.

33. člen
(prenehanje mandata direktorja)

Direktorju preneha mandat:
– če izgubi poslovno sposobnost;
– če postane trajno nezmožen za opravljanje dela;
– če je s pravnomočno sodbo obsojen za kaznivo dejanje.
Direktorju preneha mandat z dnem, ko svet ustanoviteljic 

razreši direktorja oziroma ko ugotovi, da so nastali razlogi iz 
prejšnjega odstavka.

34. člen
(druge naloge direktorja)

Način in postopek razrešitve direktorja ter njegove pra-
vice, obveznosti in odgovornosti, se podrobneje določijo s 
splošnim aktom, ki ga pripravi in sprejme svet ustanoviteljic 
ter v skladu s pogodbo o zaposlitvi, ki jo z direktorjem sklene 
predsednik skupščine.

35. člen
(pravica družbenikov do informacij)

Družbeniki imajo pravico do informiranosti o poslovanju 
javnega podjetja v skladu z zakonom.

Direktor je dolžan pisno poročati občinskemu svetu ali 
županu ustanoviteljice na zahtevo, izraženo s sklepom sveta 
ustanoviteljic.

36. člen
(notranja organizacija)

Notranjo organizacijo javnega podjetja in sistemizacijo de-
lovnih mest, vključno s pooblastili drugih vodilnih delavcev, ter 
razporeditev po plačilnih razredih s pravilniki predpiše direktor.

Razporeditev vodilnih delavcev z njihovimi pooblastili je 
časovno vezana na mandat direktorja.

Druge splošne akte javnega podjetja sprejema skupščina, 
če ni s tem odlokom določeno drugače, na predlog direktorja.

Posamične izvedbene in konkretne akte oziroma navodila 
za delo izdaja direktor.

37. člen
(pravice zaposlenih)

Pravice zaposlenih se uredijo neposredno na podlagi 
določb zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju in 
sklenjeno kolektivno pogodbo.

38. člen
(letni program)

Za učinkovito zagotavljanje javnih dobrin in uspešno po-
slovanje javnega podjetja sprejema skupščina javnega podjetja 
na predlog direktorja razvojni program in letni plan. Direktor pri 
pripravi teh aktov sodeluje z občinskimi upravami ter strokov-
nimi in znanstvenimi institucijami.

Skupščina družbe lahko pred sprejemom aktov iz prvega 
odstavka pridobi mnenje organov ustanoviteljic.

39. člen
(financiranje)

Dejavnosti javnega podjetja se financirajo:
– s ceno storitev javne službe oskrba s pitno vodo;
– z nadomestilom stroškov za priključitev na vodovodno 

omrežje;
– s prihodkom iz naslova izvajanja dejavnosti oskrbe s 

požarno vodo;
– z nadomestilom stroškov vzpostavitve in vodenja kata-

stra gospodarske javne službe;
– z drugimi prispevki in javnimi dajatvami, ki jih skladno z 

zakonom in tem odlokom predpišejo občine ali državni organi;
– iz drugih namenskih sredstev proračunov ustanoviteljic, 

poleg sredstev iz tretje in četrte alineje tega člena;
– iz državnega proračuna;
– sredstev evropskih skupnosti (Evropske unije);
– s prodajo blaga in storitev, ki jih nudi družba;
– iz drugih virov.

40. člen
(javna naročila)

Javno podjetje se je v zvezi z izvajanjem javne službe 
glede pridobivanja pogodbenih izvajalcev in dobaviteljev opre-
me dolžno ravnati po določbah zakona o javnem naročanju in 
drugih predpisov, ki bodo te predpise dopolnili ali nadomestili.

Javno podjetje mora za dejavnosti, ki niso opredeljene 
kot gospodarska javna služba, voditi v skladu z zakonom o 
gospodarskih javnih službah ločeno računovodstvo.

41. člen
(druge dejavnosti)

Pravila tega odloka, ki veljajo za gospodarske javne služ-
be se smiselno uporabljajo, kolikor to ni v nasprotju z zakonom 
ali drugimi predpisi, tudi za vse pravne posle, ki so neposredno 
povezani z izvajanjem gospodarskih javnih služb.

Dejavnost iz prejšnjega odstavka opravlja javno podjetje 
na podlagi 8. točke prvega odstavka 17. člena ZJN-2, 6. toč-
ke prvega odstavka 19. člena ZJNVETPS in pravnim redom 
evropske skupnosti kot notranje (in-house) naročilo.

42. člen
(pooblastila podjetja)

Javno podjetje ima v pravnem prometu s pravnimi in 
fizičnimi osebami vsa pooblastila.

43. člen
(odgovornost podjetja)

Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem 
svojim premoženjem. Za obveznosti javnega podjetja družbe-
niki ne odgovarjajo.

44. člen
(ugotavljanje poslovnega izida)

Ugotavljanje bilančnega dobička poteka v skladu z določili 
Zakona o gospodarskih družbah. Javno podjetje vodi evidence 
o poslovanju, ki se nanašajo na izvajanje gospodarskih javnih 
služb in ostalih prihodkov, ločeno po posameznih dejavnostih 
in občinah ustanoviteljicah.

Morebitna izguba iz poslovanja v javnem podjetju se 
pokriva skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah. 
Kolikor bi se izguba morala pokriti z zmanjšanjem osnovnega 
kapitala, se ta ne sme zmanjšati pod zakonsko določen mini-
malni znesek.

45. člen
(odlok kot družbena pogodba)

Ta odlok velja kot podlaga za sklenitev pogodbe o ustano-
vitvi javnega podjetja družbe z omejeno odgovornostjo (družbe-
na pogodba), ki mora biti sklenjena v obliki notarskega zapisa.
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46. člen
(ustanovitveni postopek)

V 15 dneh po uveljavitvi odloka se sestane svet ustanovite-
ljic, ki tudi imenuje prvega direktorja do imenovanja direktorja na 
podlagi javnega razpisa, vendar največ za obdobje enega leta.

Direktor poskrbi za predložitev predloga za vpis javnega 
podjetja v sodni register.

47. člen
(prehodno obdobje)

Do pričetka izvajanja gospodarske javne službe »oskrba 
s pitno vodo« s strani javnega podjetja in sprejema ustreznih 
sklepov občinskih svetov v tej zvezi, so izvajalci gospodarske 
javne službe »oskrba s pitno vodo« obstoječi izvajalci določeni 
z dosedanjimi občinskimi predpisi.

V času do pričetka delovanja javnega podjetja izvaja dejav-
nost računovodstva in vodenja katastra (šesti odstavek 7. člena) 
družba Komunala, javno podjetje d.o.o., Murska Sobota.

48. člen
(objava in vacatio legis)

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 
ko ga v enakem besedilu sprejmejo Občinski sveti Občine Bel-
tinci, Občine Cankova, Občine Gornji Petrovci, Občine Grad, 
Občine Hodoš, Občine Kuzma, Občine Moravske Toplice, Me-
stne občine Murska Sobota, Občine Puconci, Občine Rogašov-
ci, Občine Šalovci, Občine Tišina.

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 032-01/2012-19/234/V
Beltinci, dne 27. septembra 2012

Župan
Občine Beltinci

dr. Matej Gomboši l.r.

Št. 354-38/2012
Cankova, dne 24. septembra 2012

Župan
Občine Cankova

Drago Vogrinčič l.r.

Št. 007-0001/2012-13
Gornji Petrovci, dne 8. oktobra 2012 

Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

Št. 032-724/12-OS
Grad, dne 1. oktobra 2012 

Župan
Občine Grad

Daniel Kalamar l.r.

Št. 013-0001/2012-39
Hodoš, dne 1. oktobra 2012 

Župan
Občine Hodoš

Rudolf Bunderla l.r.

Št. 900-0006/2012-2
Kuzma, dne 1. oktobra 2012 

Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

Št. 355-00009/2012 
Moravske Toplice, dne 12. oktobra 2012 

Župan
Občine Moravske Toplice

Alojz Glavač l.r.

Št. 007-0007/2012-4
Murska Sobota, dne 12. oktobra 2012 

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Štihec l.r.

Št. 354-0011/2008 
Puconci, dne 13. septembra 2012 

Župan
Občine Puconci

Ludvik Novak l.r.

Št. 355-11/2012-16
Rogašovci, dne 28. septembra 2012 

Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

Št. 014-472012 
Šalovci, dne 21. septembra 2012 

Župan
Občine Šalovci
Iztok Fartek l.r.

Št. 007-0028/2012 
Tišina, dne 1. oktobra 2012 

Župan
Občine Tišina

Franc Horvat l.r.

KOSTANJEVICA NA KRKI

3301. Odlok o spremembi Odloka o ravnanju 
s komunalnimi odpadki v Občini Kostanjevica 
na Krki

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list 
RS, št. 41/04, 17/06 – ORZVO187, 20/06, 28/06 – sklep US RS, 
49/06 – ZMetD in 66/06 – odločba US RS, 33/07 – ZPNačrt, 
57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09), 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – Od-
ločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10), 3., 7. in 35. člena Zakona 
o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 
– ZZLPPO in 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 17. člena 
Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – ZP-UPB8) ter 
82. in 85. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni 
list RS, št. 19/07 in 40/07 – popravek) je Občinski svet Občine 
Kostanjevica na Krki na 15. seji dne 23. 10. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi 

odpadki v Občini Kostanjevica na Krki

1. člen
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kosta-

njevica na Krki (Uradni list RS, št. 34/10) se spremeni tako, da 



Stran 8608 / Št. 83 / 6. 11. 2012 Uradni list Republike Slovenije

se v drugem odstavku 32. člena prvi stavek po novem glasi: 
»(2) Merilo za določitev višine smetarine je prostornina posod, 
ki jih za zbiranje odpadkov uporablja povzročitelj.«

2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 354-6/2010-1
Kostanjevica na Krki, dne 23. oktobra 2012

Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

3302. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov 
(ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/06), 29. člena Zakona 
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2) 
ter 6. in 16. člena Statuta Občine Kostanjevice na Krki (Uradni 
list RS, št. 19/07 in 40/07 – popravek) je Občinski svet Občine 
Kostanjevica na Krki na 15. redni seji dne 23. 10. 2012 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

1. člen
Ukine se status javnega dobra na nepremičnini, parc. 

št. 2743/2 – pot, v izmeri 259 m2, k.o. Kostanjevica. Predmetna 
nepremičnina postane s tem sklepom last Občine Kostanjevica 
na Krki.

2. člen
Lastninska pravica na nepremičnini, parc. št. 2743/2 – 

pot, v izmeri 259 m2, k.o. Kostanjevica, se po ukinitvi statusa 
javnega dobra vpiše v korist Občine Kostanjevica na Krki, Lju-
bljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki, matična številka 
2179903000.

3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 371-7/2009(140)
Kostanjevica na Krki, dne 23. oktobra 2012

Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

KRŠKO

3303. Odlok o mladini v občini Krško

Na podlagi 27. člena zakona o javnem interesu v mla-
dinskem sektorju (ZJIMS) (Uradni list RS, št. 42/10), 29. člena 
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 
ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10), 
2. člena zakona o mladinskih svetih (ZMS) (Uradni list RS, 
št. 70/00 in 42/10), 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 svoji 19. seji, 
dne 18. 10. 2012, sprejel

O D L O K
o mladini v občini Krško

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(namen in cilj)

S tem odlokom se določi način uresničevanja javnega 
interesa v mladinskem sektorju v občini Krško (v nadaljevanju: 
občina).

Cilj tega odloka je celovito urediti položaj mladih v občini 
in v tem okviru predvsem opredeliti strukturo in podporno okolje 
mladinskega organiziranja in mladinskega dela v občini, zago-
toviti pogoje za sodelovanje mladih pri odločanju o odločitvah, 
ki vplivajo na življenje in delo mladih v lokalni skupnosti ter 
pospešiti razvoj lokalne mladinske politike z namenom zago-
tavljanja pogojev za uspešno doseganje avtonomije mladih v 
lokalni skupnosti.

2. člen
(definicije)

Posamezni izrazi, ki so uporabljeni v tem odloku, imajo 
enak pomen kot veljavni zakon, ki opredeljuje javni interes v 
mladinskem sektorju (v nadaljevanju: zakon), razen če ta odlok 
določa drugače.

II. PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA

3. člen
(področja in aktivnosti mladinskega sektorja)

Področja mladinskega sektorja se nanašajo na:
– avtonomijo mladih,
– neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kom-

petenc mladih,
– dostop mladih do trga dela in razvoj podjetnosti mladih,
– skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
– prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelo-

vanje mladih,
– mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
– zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik 

odvisnosti mladih,
– dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvar-

jalnosti ter inovativnosti mladih in
– sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi,

in se nanašajo na naslednje aktivnosti:
– razvijanje samostojnega, aktivnega in kritičnega odnosa 

mladih do družbene stvarnosti,
– preprečevanje diskriminacije in socialne izključenosti 

mladih,
– izvajanje programov mladinskih centrov,
– izobraževanje in usposabljanje za mladinsko delo,
– spodbujanje prostovoljnega dela,
– spodbujanje kreativnosti in zadovoljevanje interesov 

mladih,
– spodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa,
– spodbujanje in razvijanje raziskovalnega in ustvarjal-

nega dela,
– zmanjševanje nasilja mladih in nad mladimi,
– spodbujanje in razvijanje neformalnih oblik vzgoje, izo-

braževanja in usposabljanja,
– ozaveščanje in sprejemanje drugačnosti,
– informiranje mladih in zmanjševanje odliva intelektual-

nega potenciala iz občine,
– sodelovanje in aktivna participacija mladih v družbi,
– spodbujanje javnega dialoga o družbenih vprašanjih,
– izdajanje mladinskih periodičnih publikacij, ki so po-

membne za delovanje in razvoj mladih,
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– razvijanje interesnih oblik združevanja mladih,
– vključevanje mladih v nacionalne in mednarodne pro-

jekte,
– organiziranje prireditev večjega obsega, namenjenih 

mladim.
Vsa področja delovanja mladine morajo biti dostopna 

vsem mladim, ne glede na njihov družbeni položaj, starost, 
narodnost, jezik, raso, državljanstvo, spol, spolno usmerjenost, 
vrsto šolanja, veroizpoved in politično prepričanje ali katerokoli 
drugo osebno okoliščino.

III. NOSILCI, SUBJEKTI IN ORGANIZACIJE  
V MLADINSKEM SEKTORJU

4. člen
(nosilci javnega interesa)

Za uresničevanje javnega interesa v mladinskem sektorju 
na lokalni ravni so pristojni občinski svet, občinska uprava in 
posebej za ta namen ustanovljena delovna telesa organov 
občine.

5. člen
(subjekti javnega interesa)

Subjekti javnega interesa v mladinskem sektorju na lo-
kalni ravni so mladinske organizacije, organizacije za mlade in 
mladinski svet lokalne skupnosti.

6. člen
(mladinski svet lokalne skupnosti)

Mladinski svet lokalne skupnosti je po tem odloku krovna 
mladinska organizacija, ki ima sedež v občini in je organizirana 
v skladu z zakonom, ki opredeljuje mladinske svete. Mladinski 
svet lokalne skupnosti ima v občini status mladinskega pred-
stavništva. V občini ima lahko samo en mladinski svet lokalne 
skupnosti status mladinskega predstavništva.

7. člen
(mladinski center)

Mladinski center je osrednja organizacija za mlade, ki ima 
sedež v občini in čigar organizacijo, dejavnosti, financiranje 
delovanja in prenehanje, določi občina z ustreznim ustanovi-
tvenim aktom.

Poleg mladinskega centra se lahko skladno z zakonom 
organizirajo tudi druge organizacije za mlade, ki so organizira-
ne kot zavod, ustanova ali zadruga.

8. člen
(mladinske organizacije, ki izvajajo dejavnosti  

namenjene mladim)
Mladinske organizacije, ki izvajajo dejavnosti namenjene 

mladim so lahko organizirane kot samostojna pravna oseba in 
sicer kot društvo ali zveza društev ali kot sestavni del druge 
pravne osebe, in sicer društva, zveze društev, sindikata ali po-
litične stranke, s tem, da ji je v temeljnem aktu te pravne osebe 
zagotovljena avtonomija delovanja v mladinskem sektorju.

IV. SOFINANCIRANJE MLADINSKEGA SEKTORJA

9. člen
(mladinski programi in projekti)

Občina financira ali sofinancira mladinske programe in 
projekte, skladno s finančnimi zmožnostmi in sicer z javnimi 
razpisi, javnimi pozivi, javnim naročanjem in z izvrševanjem 
ustanoviteljskih obveznosti, za kar zagotavlja sredstva z ob-
činskim proračunom.

Financiranje in sofinanciranje sta podrobneje urejena s 
posebnim pravilnikom.

10. člen
(mladinska infrastruktura)

Občina z občinskim proračunom zagotavlja sredstva za 
mladinsko infrastrukturo v skladu s potrebami in finančnimi 
zmožnostmi.

V. SODELOVANJE MLADIH PRI ODLOČANJU V OBČINI

11. člen
(odbor za mladino)

V okviru občinskega sveta se organizira odbor za mladi-
no, ki opravlja naloge v skladu z veljavnim statutom.

Imenovanje, sestava in način dela so določeni s statutom 
in poslovnikom občine.

12. člen
(mnenje mladinskega sveta lokalne skupnosti)

Mladinski svet lokalne skupnosti lahko občinskemu svetu 
ali odboru za mladino, pred obravnavo posreduje nezavezujoče 
mnenje v zvezi z vsemi predlaganimi odločitvami, ki se nana-
šajo na področje mladinskega sektorja.

VI. LOKALNI PROGRAM ZA MLADINO

13. člen
(pomen programa)

Lokalni program za mladino (v nadaljevanju: program) je 
temeljni programski dokument, ki v skladu s tem odlokom opre-
deljuje prednostne naloge in ukrepe občine za uresničevanje jav-
nega interesa v mladinskem sektorju na ravni lokalne skupnosti.

14. člen
(časovno obdobje in struktura programa)

Program se sprejema za obdobje dveh let in zajema 
predvsem:

– izhodišča in usmeritve razvoja mladinskega sektorja v 
občini,

– vsebino in obseg ukrepov občine za razvoj mladinske-
ga sektorja, ki se financirajo ali sofinancirajo iz občinskega 
proračuna,

– razvojne in strokovne naloge za razvoj mladinskega 
sektorja v občini,

– okvirna merila in cilje za finančno ovrednotenje,
– opredelitev postopkov vsakoletnega poročanja in vre-

dnotenja uresničevanja programa.

15. člen
(področja programa)

Področja, ki jih v okviru področij mladinskega sektorja 
obravnava program, so zlasti:

– izobraževanje mladih,
– zaposlovanje mladih,
– bivanjske razmere mladih,
– zdravje in dobro počutje mladih,
– mladinsko organiziranje,
– participacija mladih,
– prostovoljstvo mladih,
– informiranje mladih,
– mobilnost mladih.

16. člen
(priprava in sprejem programa)

Pripravo programa vodi občinski upravni organ, pristojen 
za področje mladine, v sodelovanju z Mladinskim centrom 
Krško in Mladinskim svetom Krško.

Program sprejme občinski svet.
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VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

17. člen
Status mladinskega predstavništva ima ob uveljavitvi tega 

odloka Mladinski svet Krško.

18. člen
Program iz 13. člena tega odloga je potrebno sprejeti 

najkasneje do 30. junija 2013.

19. člen
Ta odlok začne veljati in se uporabljati petnajsti dan po 

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-12/2012-O703
Krško, dne 18. oktobra 2012

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko l.r.

3304. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka 
o zagotovitvi sredstev v letu 2012 za odpravo 
posledic neurja iz leta 2005 in poplav 
iz leta 2010

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 
79/09 in 51/10), 49. člena zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) 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 svoji 19. seji, dne 18. 10. 2012, sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o zagotovitvi 
sredstev v letu 2012 za odpravo posledic neurja 

iz leta 2005 in poplav iz leta 2010

1. člen
Spremeni in dopolni se odlok o zagotovitvi sredstev v 

letu 2012 za odpravo posledic neurja iz leta 2005 in poplav iz 
leta 2010 (Uradni list RS, št. 43/12) in sicer se spremeni prvi 
odstavek 2. člena tako, da glasi:

»Skupni obseg sredstev, s katerimi se zagotavlja odprava 
posledic škode iz prejšnjega člena znaša 280.500,00 €.«.

2. člen
Spremeni se 3. člen odloka o zagotovitvi sredstev v letu 

2012 za odpravo posledic neurja iz leta 2005 in poplav iz leta 
2010 tako, da glasi:

»Sredstva iz 2. člena tega odloka se na podlagi predloga, 
ki ga je pripravil Oddelek za gospodarsko infrastrukturo Občine 
Krško, razporedijo za sanacijo objektov, poškodovanih zaradi 
naravnih nesreč:

Zaključevanje plazu v Šutni 20.000,00 €
Sanacija plazu na cesti Rožno – Peč 70.000,00 €
Sanacija usada na JP 692141 odcep 
Hictaler 17.500,00 €
Sanacija usada pod lokalno cesto LC 
191091 Videm – Brestanica 55.000,00 €
Sanacija usada na LC 191201 Šutna – 
Bušeča vas 25.000,00 €
Sanacija brežine ceste JP 692211 – 
Odcep Hriberšek (pri h.št. 6) 33.000,00 €

Izdelava projektne in tehnične 
dokumentacije za sanacijo poškodb 
na infrastrukturnih objektih 30.000,00 €
Svetovalne storitve in nadzor nad 
izvedbo sanacij 30.000,00 €
Skupaj 280.500,00 €.«.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 351-109/2012-O607
Krško, dne 18. oktobra 2012

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko l.r.

ŠKOFLJICA

3305. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Škofljica za leto 2012

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93 in naslednji), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 7. in 16. člena 
Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski 
svet Občine Škofljica na 17. redni seji dne 25. 10. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o proračunu Občine Škofljica za leto 2012

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Škofljica za leto 2012 

(Uradni list RS, št. 26/12) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 

izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-

loča v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV v evrih
Skupina/Podskupina 
kontov/Konto/Podkonto

Proračun leta 
2012

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 6.835.670
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 6.409.749

70 DAVČNI PRIHODKI 5.588.830
700 Davki na dohodek in dobiček 4.740.713
703 Davki na premoženje 632.117
704 Domači davki na blago in storitve 216.000
706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 820.919
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 388.151
711 Takse in pristojbine 3.000
712 Globe in druge denarne kazni 19.600
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 31.000
714 Drugi nedavčni prihodki 379.168

72 KAPITALSKI PRIHODKI 8.600
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 0
721 Prihodki od prodaje zalog 0
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722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 8.600

73 PREJETE DONACIJE 2.400
730 Prejete donacije iz domačih virov 2.400
731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 414.921
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 372.528
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna EU 42.393

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 11.257.707
40 TEKOČI ODHODKI 2.552.070

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 513.976
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 79.423
402 Izdatki za blago in storitve 1.738.293
403 Plačila domačih obresti 45.000
409 Rezerve 175.378

41 TEKOČI TRANSFERI 3.307.651
410 Subvencije 280.400
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 2.243.472
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 152.989
413 Drugi tekoči domači transferi 630.790
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 5.216.307
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 5.216.307

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 181.679
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 62.947
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 118.732

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –4.422.037

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb 0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0
443 Povečanje namenskega 
premoženja v javnih skladih in drugih 
osebah javnega prava, ki imajo 
premoženje v svoji lasti 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 106.670
55 ODPLAČILA DOLGA 106.670

550 Odplačila domačega dolga 106.670
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali + –4.528.707

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –106.670
XI. NETO FINANCIRANJE  

(VI.+VII.-VIII.-IX.) 4.422.037
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 4.528.707
9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, 
določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk 
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani Občine Škofljica.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 41000-13/2012
Škofljica, dne 25. oktobra 2012

Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

3306. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Škofljica za leto 2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93 in naslednji), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 7. in 16. člena 
Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski 
svet Občine Škofljica na 17. redni seji 25. 10. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o proračunu Občine Škofljica za leto 2013

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Škofljica za leto 2013 (Ura-

dni list RS, št. 100/11) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 

izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-

loča v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  v evrih

Skupina/Podskupina 
kontov/Konto/Podkont

Proračun 
leta 2013

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 8.656.329
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 6.553.010



Stran 8612 / Št. 83 / 6. 11. 2012 Uradni list Republike Slovenije

70 DAVČNI PRIHODKI 5.624.971
700 Davki na dohodek in dobiček 4.790.571
703 Davki na premoženje 603.000
704 Domači davki na blago in storitve 231.400
706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 928.039
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 315.423
711 Takse in pristojbine 3.000
712 Globe in druge denarne kazni 18.600
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 42.000
714 Drugi nedavčni prihodki 549.016

72 KAPITALSKI PRIHODKI 10.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 0
721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 10.000

73 PREJETE DONACIJE 70.000
730 Prejete donacije iz domačih virov 70.000
731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.023.319
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 532.280
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna EU 1.491.039

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 11.549.659
40 TEKOČI ODHODKI 2.427.389

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 493.175
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 76.980
402 Izdatki za blago in storitve 1.585.376
403 Plačila domačih obresti 41.500
409 Rezerve 230.358

41 TEKOČI TRANSFERI 3.274.344
410 Subvencije 263.500
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 2.215.323
412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam 147.597
413 Drugi tekoči domači transferi 647.924
414 Tekoči transferi v tujino 0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 5.766.866
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 5.766.866

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 81.060
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 58.670
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 22.390

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –2.893.330

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb 0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah javnega 
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 106.670
55 ODPLAČILA DOLGA 106.670

550 Odplačila domačega dolga 106.670
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali + –3.000.000

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –106.670
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 2.893.330

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 3.000.000
9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, 
določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk 
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani Občine Škofljica.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 41000-14/2012
Škofljica, dne 25. oktobra 2012

Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

TURNIŠČE

3307. Odlok o občinskih cestah v Občini Turnišče

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), 95. člena 
Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12), 3., 17. in 
45. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno 
prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Turnišče (Ura-
dni list RS, št. 93/07, 77/10) je Občinski svet Občine Turnišče 
na 13. redni seji dne 18. 10. 2012 sprejel
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O D L O K 
o občinskih cestah v Občini Turnišče

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(predpisi o graditvi in vzdrževanju občinskih cest)

Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod 
pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, predpisi, 
ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora in graditev objektov, 
predpisi, ki urejajo varnost cestnega prometa in ta odlok.

2. člen
(namen odloka)

Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Turnišče in postopek 

njihove kategorizacije;
– udeležbo živali v prometu na občinskih cestah;
– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih 

cest in prometa na njih;
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvezne 

gospodarske javne službe;
– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in 

sankcioniranje kršitev tega odloka;
– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami ter 

sankcioniranje kršitev tega odloka in
– druga vprašanja v zvezi z upravljanjem občinskih cest.

II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA

3. člen
(občinske ceste)

Občinske ceste na območju Občine Turnišče so javne ce-
ste, ki jih občina, v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest, 
razglasi za javno cesto določene kategorije in jih lahko vsak 
prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi z zakonom 
in drugimi predpisi.

4. člen
(kategorije občinskih cest)

Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste, javne 
poti in javne poti za kolesarje.

5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)

Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet Obči-
ne Turnišče na predlog župana.

Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno 
strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za ceste 
po postopku, določenim v predpisu o merilih za kategorizacijo 
javnih cest.

6. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)

Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomešče-
nih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne površine, 
se določijo po postopku iz prejšnjega člena tega odloka.

Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko predla-
gajo občinska uprava, posamezniki in zainteresirane pravne 
osebe (podjetja in druge organizacije). Predlogi morajo biti 
utemeljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.

O predlogu za prenos občinske ceste med državne ceste 
odloči Občinski svet Občine Turnišče na predlog župana.

Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike 
Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, ima 
kategorijo, določeno v tem sklepu.

Spremembe kategorizacije občinskih cest se lahko opra-
vijo enkrat letno in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževanja 
občinskih cest za naslednje leto.

7. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)

Novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest se določijo v 
občinskem proračunu in načrtu razvojnih programov.

Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s ka-
terim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot rekon-
struirana cesta.

8. člen
(opustitev občinske ceste)

Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se zgradi 
nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.

Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za par-
kirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v prometu ali 
pa se agrotehnično obdela skladno s svojim okoljem.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko ob-
činska cesta ali njen del, ki se opusti kot javna cesta, odproda.

O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali nje-
nega dela ter o njeni odprodaji odloči Občinski svet Občine 
Turnišče na predlog župana.

9. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)
Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni 

promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te 
ceste predlaga občini njen prenos med občinske ceste. Ne-
kategorizirana cesta se lahko prenese med občinske ceste, 
če je bila v uporabi za javni promet najmanj zadnjih pet let, 
če se njen prenos opravi brezplačno, če je minimalne dolži-
ne 100 m ali je povezovalna, če so ob predlagani cesti vsaj 
tri stalno naseljena stanovanja ali stavbe in če je vpisana v 
zemljiško knjigo.

Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos goz-
dnih cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o 
gozdovih.

O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste 
odloči Občinski svet Občine Turnišče na predlog župana, njena 
kategorizacija pa se opravi po postopku iz 5. člena tega odloka.

10. člen
(turistične in druge poti)

Turistične poti, poti v parkovnih gozdovih in druge poti, 
ki niso zgrajene v skladu s predpisi o javnih cestah in ki so 
namenjene dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih 
spomenikov ali znamenitosti, niso javne poti po tem odloku.

Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dostopu 
do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, 
za ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov upravljavec 
zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba varna za 
uporabnike, katerim je namenjena.

Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega od-
stavka tega člena se zagotavljajo iz vplačil za ogled naravnih, 
kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti in iz dotacij 
občine njihovim upravljavcem.

III. UDELEŽBA ŽIVALI V PROMETU  
NA OBČINSKIH CESTAH

11. člen
(način gonjenja in vodenja živine na občinskih cestah)

Na občinskih cestah je prepovedano voditi živali iz vozila 
ali z vozilom, dovoljeno je voditi le živino na pašo s traktorjem 
na delih občinskih cest, kjer je vodenje živine označeno s pred-
pisanim prometnim znakom.
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IV. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST

12. člen
(upravljavec občinskih cest)

Z občinskimi cestami, ki so javno dobro v lasti občine, 
upravlja občinska uprava.

13. člen
(plani razvoja in vzdrževanja občinskih cest)

Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se 
najmanj za obdobje štirih let določijo prednostne naloge razvoja 
in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za njihovo uresni-
čevanje ter letna dinamika njihovega uresničevanja, sprejme 
Občinski svet Občine Turnišče na predlog župana.

Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s ka-
terim se določi uresničevanje plana iz prejšnjega odstavka v 
posameznem koledarskem letu, se usklajuje in sprejema ob 
sprejemu občinskega proračuna.

V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest 
se del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov 
na občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi na-
ravnih in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih 
cestah (odpravljanje posledic elementarnih in drugih nezgod, 
zmrzlinskih poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje ne-
predvidenih ovir na občinskih cestah ipd.), in izvedbe tistih 
ukrepov, ki jih je odredila občinska uprava, niso pa sestavni 
del rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih cest po 
tem planu.

14. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)

Strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne 
naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest opra-
vlja občinska uprava. Te obsegajo zlasti:

– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in 
vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;

– naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdrže-

vanja občinskih cest;
– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in 

zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna primerne porabe 
občine in vodenja združene evidence o javnih cestah;

– organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in 
obdelave zbranih podatkov;

– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in 
priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve in/ali 
prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo skozi Občino 
Turnišče;

– naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in 
prometa na njih;

– naloge v zvezi z razpisom koncesij za gradnjo, vodenje 
in izkoriščanje občinskih cest in objektov na njih ter v zvezi z 
izbiro najugodnejšega ponudnika;

– izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za 
varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih;

– priprava programov in organizacija izdelave razisko-
valnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z 
Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami pri 
pripravi in uresničevanju teh programov;

– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in 
drugimi predpisi.

15. člen
(financiranje občinskih cest)

Občinski svet Občine Turnišče lahko predpiše posebno 
povračilo za prekomerno obremenjevanje cest (izvoz iz pesko-
kopov, gramoznic itd.).

V. GRADITEV OBČINSKIH CEST

16. člen
(varstvo okolja vzdolž občinske ceste)

Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni zaradi 
predpisanega varovanja okolja, cenejša na zemljišču ali objektu 
lastnika oziroma uporabnika sosednjega zemljišča ali objekta, 
kot izvedba istih na zemljišču občinske ceste, se lahko na 
podlagi pravnega posla, sklenjenega med lastnikom oziroma 
uporabnikom zemljišča ali objekta in investitorjem občinske 
ceste, ustanovi stvarna služnost za takšno izvedbo.

17. člen
(projektiranje občinskih cest)

V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo ob-
činske ceste ter investicijsko vzdrževalnih del v javno korist, se 
določijo tudi prometna ureditev občinske ceste, ureditev nave-
zav na obstoječe ceste ter pristopov do objektov in zemljišč ob 
cesti ter predvidijo površine zunaj vozišča ceste za parkirišča, 
avtobusna postajališča in druge prometne površine, površine 
za opravljanje spremljajočih dejavnosti, za gradnjo objektov za 
vzdrževanje cest in za nadzor cestnega prometa.

18. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)

Za gradnjo avtobusnih postajališč zunaj vozišča občinske 
ceste, ki niso načrtovana v občinskem prostorskem načrtu ali 
planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest, mora predlagatelj 
pridobiti soglasje občinske uprave. Stroške gradnje avtobusne-
ga postajališča krije njen predlagatelj. Tako zgrajeno avtobusno 
postajališče postane del občinske ceste.

19. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)

Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi 
graditve drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni del 
ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in drugim 
zahtevam predpisov o cestah. Stroške prestavitve občinske 
ceste krije investitor objekta ali naprave.

Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povrnitev 
stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so nastali 
zaradi zahteve pristojnega občinskega upravnega organa, za 
boljše elemente nadomeščenega dela občinske ceste od ele-
mentov, določenih po prejšnjem odstavku.

20. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)

Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste 
predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objektov, naprav 
in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi, mora tehnična 
dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je treba opraviti na 
območju ceste.

Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije 
objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je odgo-
vorna občinska uprava. Stroške projektiranja, novogradnje ali 
rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka 
tega člena krije investitor oziroma upravljavec posameznih 
objektov, naprav in napeljav.

21. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
Občinska uprava mora o novogradnji ali rekonstrukciji 

občinske ceste obvestiti investitorje oziroma upravljavce drugih 
objektov in naprav v ali ob cestnem telesu najmanj 30 dni pred 
pričetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z novogradnjo 
oziroma rekonstrukcijo ceste.

Občinska uprava mora dati investitorju oziroma upra-
vljavcu objektov in naprav iz prejšnjega odstavka na razpolago 
načrte in podatke, potrebne za uskladitev del.
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Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investitorje 
oziroma upravljavce objektov in naprav v ali obcestnem tele-
su, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in 
naprave v občinski cesti.

VI. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

22. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)

Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obnavljati 
tako, da ob upoštevanju njihovega pomena za povezovanje 
prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja, predpisov, ki 
urejajo javne ceste in določbe 26. člena tega odloka omogočajo 
varno odvijanje prometa.

Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot javne 
službe in izvajanje ukrepov iz tretjega odstavka 26. člena tega 
odloka je odgovoren izvajalec javne službe.

Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izvajanje 
ukrepov iz prvega odstavka 26. člena tega odloka je odgovorna 
občinska uprava.

23. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)

Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska jav-
na služba, ki obsega redno vzdrževanje teh cest in organizira-
nje njihovega obnavljanja.

Izvajanje obvezne gospodarske javne službe oziroma 
obseg nalog povezanih z rednim vzdrževanjem občinskih cest 
zagotavlja javno podjetje Varaš d.o.o.

Redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja po pred-
pisih, ki urejajo gospodarske javne službe.

Izvajalec javne službe mora v primeru stavke svojih de-
lavcev zagotoviti vzdrževanje občinskih cest v obsegu in pod 
pogoji, določenimi s predpisi o javnih cestah.

Redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna dela in 
vzdrževalna dela v javno korist se lahko začnejo brez gradbe-
nega dovoljenja v skladu z veljavno zakonodajo.

Obnovitvena oziroma investicijsko vzdrževalna dela na 
občinskih cestah oddaja občinska uprava. Obnovitvena ozi-
roma investicijsko vzdrževalna dela na občinskih cestah se 
oddajo v izvedbo v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.

Pregled in prevzem obnovitvenih oziroma investicijsko 
vzdrževalnih del na občinskih cestah opravi komisija, ki jo 
imenuje župan s sklepom. To komisijo sestavljajo predstavnik 
občinske uprave, vzdrževalec in nadzornik.

Po opravljenem pregledu obnovitvenih oziroma investi-
cijsko vzdrževalnih del komisija na podlagi zapisnika odredi 
odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti ali županu predlaga, da 
izda dovoljenje za izročitev obnovljene ceste, cestnega odseka 
ali cestnega objekta prometu.

Redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja po pred-
pisih, ki urejajo gospodarske javne službe.

Izvajalec javne službe mora v primeru stavke svojih de-
lavcev zagotoviti vzdrževanje občinskih cest v obsegu in pod 
pogoji, določenimi s predpisi o javnih cestah.

24. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)

Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategoriziranimi 
cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju cestne-
ga sveta občinske ceste skrbi občinska uprava.

25. člen
(vzdrževanje cestnih objektov na nekategoriziranih cestah 

nad občinskimi cestami)
Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukcije 

nadvozov in drugih cestnih objektov na nekategoriziranih ce-
stah, po katerih je dovoljen javni promet, so dogovorni njihovi 
upravljavci.

26. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)

Občinska uprava lahko zaradi zapore občinske ceste za-
časno preusmeri promet na državno cesto ali nekategorizirano 
cesto, po kateri je dovoljen javni promet.

O preusmeritvi prometa z občinske na državno cesto, se 
mora občinska uprava predhodno uskladiti z Direkcijo Republi-
ke Slovenije za ceste.

Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategori-
zirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora občinska 
uprava pridobiti soglasje lastnika te ceste ali od njega poobla-
ščenega upravljavca ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z 
občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen 
javni promet, treba povečati obseg vzdrževanja te ceste ali pa 
jo je treba pred tem usposobiti za prevzem dodatnega prometa, 
krije stroške teh ukrepov predlagatelj preusmeritve prometa.

VII. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH

1. Varstvo občinskih cest

27. člen
(omejitve uporabe občinske ceste)

Če je občinska cesta v takem stanju,
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet 

posameznih vrst vozil,
– da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti ali
– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo 

na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. poseb-
ne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra, 
poškodb ceste zaradi naravnih in drugih nesreč in podobno),

lahko župan s sklepom začasno, prepove ali omeji promet vseh 
ali posameznih vrst vozil na tej cesti ali njenem delu ali zmanjša 
dovoljeno skupno maso, osno obremenitev ali dimenzije vozil, 
dokler so razlogi za takšen ukrep.

Župan mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve 
ali druge alinee prejšnjega odstavka, obvestiti policijo, občinsko 
inšpekcijsko službo ter sredstva javnega obveščanja najmanj 
sedem dni pred njihovo označitvijo, slednji pa morajo javnost 
obvestiti najmanj 3 dni pred izvedbo ukrepa.

Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alinee prvega 
odstavka tega člena, lahko izvedeta tudi izvajalec rednega 
vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih 
nesrečah. O teh ukrepih morajo nemudoma obvestiti policijo, 
občinskega inšpektorja in javnost po sredstvih javnega obve-
ščanja. Izvajalec rednega vzdrževanja ceste in vodja inter-
vencije ob naravnih in drugih nesrečah morata o teh ukrepih 
obvestiti tudi pristojni občinski upravni organ.

Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz razlo-
gov, določenih v prvem odstavku tega člena, daljše od enega 
leta se določi v skladu z določbo 34. člena tega odloka.

Določbe tega člena se nanašajo na prometno ureditev, 
označeno na občinskih cestah ob uveljavitvi tega odloka.

28. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)

Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta 
in je na vsako stran občinske ceste širok:

– pri lokalni cesti (LC) 8 m,
– pri javni poti (JP) 5 m,
– pri javni poti za kolesarje (KJ) 2 m.
Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja, urejena 

s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Turnišče.

29. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)

Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkonapeto-
stni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vodovodi, to-
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plovodi ter druge podobne naprave, katerih investitor ni Občina 
Turnišče, se smejo napeljevati oziroma postavljati v območju 
občinske ceste in njenega varovalnega pasu le pod pogoji in na 
način, določenimi s soglasjem občinske uprave.

Občinska uprava lahko zahteva od upravljavca vodov in 
naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno za-
radi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste ali izvedbe 
ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej. Stroške 
prestavitve ali preureditve vodov in naprav krije njihov upravlja-
vec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja za njihovo 
napeljavo oziroma postavitev.

Občinska uprava lahko odkloni izdajo soglasja iz prvega 
odstavka tega člena, če bi vodi in naprave ogrožali občinsko 
cesto ali promet na njej, bistveno oteževali njeno vzdrževanje 
ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste.

30. člen
(dela na občinski cesti)

Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski 
cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem občinske uprave, ki 
velja največ eno leto.

V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka se 
določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.

Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če 
je zaradi poškodovanja naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko 
cesto, neposredno ogrožen varen promet oziroma življenje in 
zdravje občanov ali bi lahko nastala večja gospodarska škoda.

Upravljavec naprav in napeljav mora takoj odstraniti ne-
posredno nevarnost in o tem takoj obvestiti izvajalca rednega 
vzdrževanja ceste in občinsko upravo. Upravljavec naprav in 
napeljav mora v roku 15 dni od nastanka poškodb le-te od-
straniti, vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o končanih delih 
pisno obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste in občinsko 
upravo.

Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občinsko 
cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej omejiti 
promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec naprav in 
napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o 
njenem prenehanju takoj obvestiti policijo.

31. člen
(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)

Prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko cesto 
ali njen del, izvajati ali opustiti kakršna koli dela na cesti in ze-
mljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnila poškodovati cesto ali 
objekte na njej ter ovirati ali ogrožati promet na cesti. Vse stro-
ške zavarovanja in odstranitve ovire na cesti in drugih posledic 
prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih je povzročil.

Ob določilih zakona, ki ureja ceste, je še prepovedano:
1. uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka 

nanjo;
2. obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo kme-

tijsko orodje in stroje;
3. odlagati v obcestne jarke kamenje, les, zemljo in drug 

material ali predmete, kar bi imelo za posledico oviranje in 
onemogočenje normalnega odvodnjavanja meteornih voda in 
s tem poškodovanje ceste in ogrožanje prometa.

32. člen
(obveznosti sosedov ob občinski cesti)

Lastniki oziroma uporabniki zemljišč ob občinski cesti 
morajo imeti na strehah objektov, s katerih se lahko na občin-
sko cesto vsuje sneg, pritrjene snegolove. Lastniki oziroma 
uporabniki zemljišč morajo z objektov ob občinski cesti odstra-
niti ledene sveče pravočasno in tako, da ne ogrozijo varnosti 
udeležencev v prometu.

Lastniki oziroma uporabniki zemljišč morajo ob občinski 
cesti ali pločniku redno porezati veje dreves, žive meje, trte 
ali drugih visokih nasadov ali poljščine, tako, da ne segajo na 
občinsko cesto ali pločnik in ne poslabšujejo ali onemogočajo 
preglednosti ali drugače ovirajo ali ogrožajo promet.

2. Ukrepi za varstvo prometa

33. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)

Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste 
izda občinska uprava. O izdanih dovoljenjih občinska uprava 
obvesti policijo, občinskega inšpektorja in izvajalca rednega 
vzdrževanja občinskih cest. Dovoljenju mora biti priložena s 
strani občinske uprave potrjena prometno tehnična dokumen-
tacija začasne prometne ureditve v času delne ali popolne 
zapore občinske ceste.

Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena najmanj 
15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in mora vsebovati 
podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predla-
ga delna ali popolna zapora ceste, o načinu in času trajanja 
njihove izvedbe ter prometno tehnično dokumentacijo začasne 
prometne ureditve v času delne ali popolne zapore ceste. Izda-
jatelj dovoljenja za zaporo ceste lahko spremeni čas in trajanje 
zapore ceste, zlasti če se ta predlaga med prireditvami, pred-
videnimi s koledarjem večjih športnih prireditev, med turistično 
sezono ali med povečanimi prometnimi obremenitvami ceste.

Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve prometa 
zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj.

34. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)

Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa ob-
činska uprava z nalogom za postavitev, razen v primerih iz 
30. člena, tega odloka oziroma v primerih, ko je njena posta-
vitev, zamenjava, dopolnitev ali odstranitev posledica odredb 
o prepovedih ali omejitvah prometa na javnih cestah. O posta-
vljeni prometni signalizaciji se vodi evidenca.

Na občinski cesti se smejo postavljati table in napisi, ki 
opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno 
znamenitost ali turistično pomembno območje ali naselje in 
podobno (turistična in druga obvestilna signalizacija), samo v 
skladu s predpisi o prometni signalizaciji.

O predlogu zainteresirane pravne ali fizične osebe za 
postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije odloči 
občinska uprava s soglasjem.

35. člen
(naprave za umirjanje prometa)

O postavitvah naprav za umirjanje prometa odloča Občin-
ski svet Občine Turnišče po predhodnem mnenju Sveta za pre-
ventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Turnišče, razen v 
primerih, ko postavitev takih naprav določa zakon.

36. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)

Postavljanje tabel, napisov in drugih objektov ali naprav 
za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje je ob občin-
skih cestah zunaj naselja prepovedano v varovalnem pasu 
ceste. Občinska uprava lahko izda soglasje za njihovo po-
stavitev znotraj te razdalje samo, če so obvestila pomembna 
za udeležence v prometu in zanje ni predpisana prometna 
signalizacija. S soglasjem se določijo pogoji njihove postavitve, 
vzdrževanja in odstranitve.

Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega 
odstavka se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo le 
zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za postavitev 
prometne signalizacije v predpisih o javnih cestah. Soglasje 
za njihovo postavitev izda pristojni občinski upravni organ. 
V soglasju določi pogoje postavitve, ki morajo biti v skladu s 
predpisi o varstvu cest in varnosti prometa na njih, ter pogoje 
vzdrževanja in odstranitve teh objektov in naprav.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se soglasje za 
izobešanje transparentov preko občinske ceste lahko izda le 
za določen čas (za čas trajanja prireditve, razstave, sejma ipd.) 
Transparenti morajo biti izobešeni najmanj 4,5 m nad voziščem 
občinske ceste.
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37. člen
(opravljanje dejavnosti ob občinskih cestah (zunaj naselja)

Kdor namerava ob občinski cesti (zunaj naselja) opravljati 
dejavnost (gostinsko, trgovsko, servisno in podobno), ki nepo-
sredno vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje, parkiranje in 
vključevanje vozil v promet), mora v skladu z določbo 40. in 
41. člena tega odloka zagotoviti ustrezen priključek oziroma 
pristop do objekta ter zadostno število mest za parkiranje vozil, 
če ta možnost ni zagotovljena z javnim parkiriščem.

V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor ter 
uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravljanje 
dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti mnenje 
občinske uprave.

38. člen
(pritožbeni organ)

Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku pri-
dobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določbah tega 
odloka izdaja občinska uprava je dovoljena pritožba na župana.

VIII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST

39. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)

Za uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov 
o cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste, je 
pristojen občinski inšpektor in občinski redar v skladu s poobla-
stili, ki jim jih dajejo predpisi o cestah, inšpekcijskem nadzoru 
in občinskem redarstvu.

IX. KAZENSKE DOLOČBE

40. člen
(prekrški)

Z globo 4.000,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, njihova odgovorna oseba pa z 
globo 1.000,00 EUR, če:

1. brez soglasja postavi ali napelje nadzemne telefonske, 
telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapetostne električne 
oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod, toplovod in 
druge podobne naprave (prvi odstavek 29. člena);

2. brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja dru-
ga dela na občinski cest ali opravlja ta dela v nasprotju z dovo-
ljenjem (prvi odstavek 30. člena);

3. ne obvesti izvajalca rednega letnega vzdrževanja cest 
in občinsko upravo o posegih na občinski cesti, ter ne vzpostavi 
ceste v roku 15 dni od pričetka del v prvotno stanje (tretji in 
četrti odstavek 30. člena);

4. začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen del ali 
izvaja ali opusti kakršna koli dela na cesti in zemljišču in objek-
tih ob občinski cesti, ki bi lahko poškodovala cesto ali objekte 
na njej ter ovirala ali ogrožala promet na cesti (31. člen);

5. ne pritrdi snegolovov na strehe objektov, s katerih se 
lahko na občinsko cesto vsuje sneg ali ne odstrani ledenih sveč 
s teh objektov, ki ogrožajo varnost udeležencev v prometu ali 
ne poreže vej dreves, žive meje, trte ali drugih visokih nasadov 
ali poljščine, tako, da ne segajo na občinsko cesto ali pločnik 
(prvi in drugi odstavek 32. člena);

6. brez soglasja postavi tablo, napis in drug objekt ali na-
pravo za slikovno in zvočno obveščanje in oglaševanje ob občin-
ski cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji iz soglasja 36. člen).

41. člen
(prekrški posameznikov)

Z globo 1000,00 evrov se sankcionira tudi posameznik, ki 
stori prekršek iz prvega odstavka prejšnjega člena.

42. člen
(kršitev obveznosti vzdrževanja cest)

Z globo 1.000 evrov se sankcionira za prekršek izvajalec 
rednega vzdrževanja občinskih cest:

1. če teh cest ne vzdržuje redno tako, da omogočajo var-
no odvijanje prometa (prvi in drugi odstavek 22. člena);

2. če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob 
morebitni stavki.

Z globo 500 evrov se sankcionira za prekršek iz prejšnje-
ga odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrže-
vanja občinskih cest.

43. člen
(kršitev obveznosti uskladitve del)

Z globo 1.000 evrov se sankcionira za prekršek investitor 
objektov in naprav v ali obcestnem telesu občinske ceste, če 
o nameravanih delih ne obvesti pristojnega organa občinske 
uprave ali če ji ne da na razpolago potrebnih podatkov in na-
črtov (21. člen).

Z globo 500 evrov se sankcionira za prekršek iz prejšnje-
ga odstavka tudi odgovorna oseba investitorja.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

44. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
občinskih cestah (Uradni list RS, št. 77/98).

45. člen
(začetek veljavnosti odloka)

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

Št. 105/10-2012
Turnišče, dne 18. oktobra 2012

Župan
Občine Turnišče

Slavko Režonja l.r.

3308. Odlok o javnem redu in miru v Občini Turnišče

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 72/93, 94/07 – UPB2 s spr.), 3. in 17. člena Zakona 
o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07, 29/07, 58/07, 16/08, 17/08, 
76/08, 108/09), 3. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru 
(Uradni list RS, št. 70/06) ter 16. člena Statuta Občine Turnišče 
(Uradni list RS, št. 93/07, 77/10) je Občinski svet Občine Turni-
šče na 13. redni seji dne 18. 10. 2012 sprejel

O D L O K
o javnem redu in miru v Občini Turnišče

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Odlok o javnem redu in miru v Občini Turnišče določa pra-

vila, katerih namen je uresničevanje pravice ljudi do varnosti in 
dostojanstva in varovanja pred dejanji, ki posegajo v telesno in 
duševno celovitost posameznikov in ovirajo izvrševanje pravic 
ljudi, državnih organov, organov lokalne skupnosti in nosilcev 
javnih pooblastil in se nanašajo na naslednja področja:

– varovanje javnega reda in miru na javnih površinah in 
v zasebnih prostorih,
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– varovanje premoženja,
– varovanje zdravja in čistoče ter varovanje okolja,
– obveznosti lastnikov in vodnikov domačih živali.
Odlok določa tudi prekrške ter globe zanje.

2. člen
Občani, ki stalno ali začasno prebivajo na območju Občine 

Turnišče, so dolžni uravnavati svoje življenje in delo tako, da ne 
motijo, vznemirjajo ali ovirajo drugih pri njihovem delu, razvedrilu 
ali počitku, da ne ogrožajo njihovega zdravja ali premoženja, da 
spoštujejo javno moralo in da ne opuščajo ali opravljajo dejanj, 
ki so po tem odloku obvezna oziroma prepovedana.

3. člen
Za prekrške, storjene po tem odloku, so neposredno od-

govorni storilci prekrškov.
Za prekrške, storjene po tem odloku, ki jih storijo otroci ali 

mladoletniki, se kaznujejo z globo starši, posvojitelji, skrbniki 
ali rejniki, ki jim je zaupano varstvo, vzgoja in oskrba otroka ali 
mladoletnika, če je storjeni prekršek posledica njihove opušče-
ne dolžne skrbi ali nadzorstva nad otrokom ali mladoletnikom.

Opustitev dolžne skrbi ali nadzorstva nastopi zlasti tedaj, 
ko starši, posvojitelji, skrbniki ali rejniki omogočijo, dopustijo ali 
dovolijo, da otrok ali mladoletnik ravna v nasprotju z določbami 
tega odloka.

4. člen
Za javne površine se po tem odloku štejejo površine, 

katere lahko uporabljajo pod enakimi pogoji vsi.

II. VAROVANJE JAVNEGA REDA IN MIRU

5. člen
Prepovedana so vsa ravnanja, s katerimi se v primerih, 

navedenih v odloku, na nedovoljen način motita javni red in 
mir ter vznemirja občane in druge prebivalce pri delu, počitku 
in razvedrilu.

6. člen
Zaradi varovanja javnega reda in miru je prepovedano:
1. Dovoliti otroku igro na cesti, pločniku, parkirišču ali 

drugem prostoru, kjer je lahko ogrožena njegova varnost.
2. Zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug podoben 

način porabljati vodo iz vodovodnega omrežja v času, ko je 
trošenje vode v te namene omejeno.

3. Vznemirjati, motiti ali nadlegovati občane z zbiranjem 
podatkov proti njihovi volji, proti volji občanov izvajati propa-
gandno dejavnost ter proti njihovi volji nadlegovati občane s 
prodajo predmetov ali storitev.

4. Odlagati les, kosovne in gradbene odpadke ali kateriko-
li drugi material trajnega značaja na javne površine.

5. Prenočevati po tržnicah, senikih, parkih in avtobusnih 
postajah, v zapuščenih vozilih, v prostorih večstanovanjskih 
objektov, ki za to niso namenjeni in drugih za to neprimernih 
prostorih.

6. Od ponedeljka do sobote, od 22.00 do 6.00 ure zjutraj 
ter ob nedeljah in praznikih uporabljati kosilnice, škropilnice, 
motorne žage in druge naprave z motorji na notranje izgore-
vanje, vrtalne in brusne stroje, kladiva in žage ter izvajanje 
drugih hrupnih in hišnih opravil, ki povzročajo v okolju visoke 
ravni hrupa.

Prepoved ne velja za dela, ki so posledica nujnih vzdrže-
valnih del (npr. sanacija okvar na plinskih, vodovodnih, električ-
nih ali drugih omrežjih in napeljavah), kot tudi za pripravo krme 
za domače živali in obdelavo kmetijskih površin.

7. Imeti plevel in nepokošeno travo, ki semeni, v naselju 
na vidnih mestih ob javnih površinah;

8. Zanemarjati red in čistočo v delavnici ali njeni okolici, 
v okolici stanovanjske ali druge zgradbe tako, da moti okolico, 
kvari zunanji izgled kraja ali ogroža zdravje ljudi.

9. Postavljati šotore, bivalnike, avtodome in avtomobilske 
prikolice za bivanja ali kako drugače prenočevati ali bivati na 
javnih prometnih površinah in javnih zelenih površinah.

10. Deponirati drva ali druge podobne predmete ob fasadi 
stanovanjskih objektov tako, da se ovira javni prehod.

11. Prevračati, predstavljati ali onesnažiti klopi, ograje in 
druge naprave in opremo na javnih površinah ali ob javnih poteh.

7. člen
Javni shodi in javne prireditve potekajo na podlagi veljav-

nega zakona o javnih zbiranjih.
Organizator javne prireditve ali javnega shoda (v nadalje-

vanju: prireditve) na območju Občine Turnišče je dolžan o vsaki 
prireditvi obvestiti občinsko upravo Občine Turnišče najkasneje 
8 dni pred prireditvijo. Obvestilo o prireditvi ne izključuje vloge 
za dovoljenje ali prijave prireditve pri pristojnem organu.

8. člen
Za vzdrževanje javnega reda in miru na javnem shodu in 

javni prireditvi, ki se organizira na zemljišču v lasti občine ali 
zemljišču, ki predstavlja javno dobro, je odgovoren vodja shoda 
oziroma prireditve, ki ga določi organizator.

Organizator je dolžan:
1. Poskrbeti za red, čistočo in disciplino ter za varnost na 

prireditvenem prostoru.
2. Zagotoviti, da v času trajanja prireditve niso presežene 

dovoljene ravni hrupa.
3. Poskrbeti, da je prireditveni prostor v času trajanja 

shoda oziroma prireditve opremljen z ustreznimi posodami za 
odpadke ter s prenosnimi stranišči.

4. Poskrbeti, da lahko obiskovalci javnega shoda oziroma 
prireditve parkirajo svoja vozila tako, da s tem ne ovirajo ali 
ogrožajo udeležencev v cestnem prometu.

5. Zaključiti prireditev ob uri, ki je navedena v aktu o pri-
glasitvi prireditve.

6. V roku 24 ur po končani prireditvi prireditveni prostor 
očistiti in odstraniti postavljene objekte in ostale naprave ter sta-
nje prireditvenega prostora zapustiti, kot je bilo pred prireditvijo.

7. Zagotoviti izvršitev drugih ukrepov in nalog iz dovoljenja 
o dovolitvi prireditve, katerega izda pristojni organ.

III. VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA

9. člen
Prepovedana so dejanja, opustitve in dopustitve, s kate-

rimi se ogroža, poškoduje ali onemogoča nemoteno uporabo 
premoženja občine ali premoženja, ki predstavlja javno dobro.

10. člen
Zaradi ogrožanja varnosti ljudi in premoženja je prepo-

vedano:
1. Saditi ali gojiti rastline oziroma postavljati predmete ali 

material na način, da povzročajo škodo na javni komunalni infra-
strukturi, javni površini ali javni zgradbi ali motijo njihovo upora-
bo, poškodovati drevje, grmičevje ali cvetje na javnih površinah.

2. S fitofarmacevtskimi sredstvi ravnati tako, da aerosoli 
poškodujejo vegetacijo na javnem zemljišču in škodujejo zdrav-
ju ljudi in živali, kadar se le-ti nanašajo na rastline, rastlinske 
proizvode, tla ali objekte zaradi varstva rastlin in rastlinskih 
proizvodov pred škodljivimi organizmi vključno s pleveli.

3. Saditi vrste rastlin ali saditi rastline na način v nasprotju 
z določili prostorskih aktov občine.

4. Uporabljati javne zelene površine za pridelavo kmetij-
skih pridelkov, razen v primerih, ko je to predvideno s prostor-
skimi akti in na podlagi izdanega dovoljenja lastnika.

5. V bivalnem in naravnem okolju netiti in prenašati ogenj 
ter sežigati materiale, ki povzročajo motenje okolice ali obre-
menjevanje okolja.

6. Voziti z vozili po urejenim zelenicah, cvetličnih gredah, 
otroških in ostalih igriščih in pokopališčih.
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7. Imeti nepokrite oziroma nezavarovane vodnjake, jame, 
jaške, vhode v kleti, jarke ali druge odprtine, izkope ali prekope, 
ter poškodovati ali odstraniti ograje in druge naprave, postavlje-
ne za preprečevanje nesreč tako, da to ogroža varnost ljudi.

8. Opremljati ograje ob javnih površinah in poteh z bodečo 
žico in drugimi nevarnimi predmeti.

9. Opustiti namestitev, zanemarjati vzdrževanje ali ne 
odstraniti pravočasno varnostnih naprav in potrebnih znakov 
pri gradnji ali popravilu stavbe ali drugega gradbenega objekta.

10. Opustiti popravilo ali ne odstraniti predmeta ali na-
prave, ki ogroža varnost ljudi in premoženja ali kvari zunanji 
izgled kraja.

11. Prislanjati kolesa, kolesa z motorjem ali motorna ko-
lesa k stenam hiš in robnikom, izložbam ali na druge kraje, kjer 
se lahko povzroči škodo ali ovira promet.

12. Metati kamenje ali druge predmete, streljati z zračno 
puško, s fračo, lokom ali drugimi napravami na kraju, kjer je 
lahko ogrožena varnost ljudi, živali in premoženja.

IV. VAROVANJE ZDRAVJA IN ČISTOČE  
TER VAROVANJE OKOLJA

11. člen
Zaradi varovanja zdravja in čistoče je prepovedano:
1. Metati, puščati ali odlagati predmete, snovi ali odpadke 

v naravno okolje, npr. v potoke, hudournike, na travnike, ulice, 
pločnike, ceste, dvorišča, gozdove ali druge prostore, ki niso za 
to določeni ali da s tem onesnažuje okolico ali moti okolico. Za 
prekršek je odgovoren tudi lastnik zemljišča, ki dovoli ali dopu-
sti odlaganje predmetov, snovi in odpadkov na svoja zemljišča.

2. Na športnih igriščih, avtobusnih postajah in drugih jav-
nih prostorih zanemariti red in čistočo tako, da se s tem kvari 
videz, moti okolica in ogroža zdravje ljudi.

3. Speljati ali dopuščati izlivanje odpadnih snovi ali mete-
ornih voda na javno površino.

4. Prati in popravljati vozila na javnih površina.
5. Metati, puščati ali odlagati cigaretne ogorke, žvečilne 

gumije in druge odpadke na javne površine.
6. Iztepati, izlivati ali metati z objektov karkoli, kar povzro-

ča nesnago ali ogroža zdravje ljudi.
7. Prazniti vsebino kemičnih in ostalih vrst stranišč avto-

domov in avtomobilskih prikolic na javne površine, v naravno 
okolje ali mesta, ki niso za to določena.

8. Prevažati ali prenašati mrhovino, kosti, kože, fekalije ali 
podobne odpadke v odprtih posodah in s tem povzročati smrad.

9. Kakorkoli ovirati ukrepe dezinfekcije, dezinsekcije ali 
deratizacije.

12. člen
Po končanih delih na javnih površinah je potrebno vzpo-

staviti prvotno stanje oziroma urediti stanje, ki bo ustrezalo 
prvotnemu stanju.

Odgovornost izvajalca traja tudi po izvedeni sanaciji, če 
se zaradi opravljenega posega, kasneje stanje spremeni in ne 
ustreza več prvotnemu stanju (posedanje, nekvalitetni materiali 
ali izvedba).

13. člen
Lastniki, najemniki in uporabniki stanovanjskih, poslovnih 

in drugih zgradb so dolžni:
1. Poskrbeti, da so te nepremičnine in zemljišča vzdrže-

vana in urejena.
2. Odstraniti drevesa oziroma suhe veje dreves, plodo-

ve in listje, za katere obstaja nevarnost, da padejo na javne 
površine in jih s tem onesnažujejo ali ogrožajo varnost ljudi ali 
premoženja.

14. člen
Neuporabnih in neregistriranih motornih vozil, njihovih 

delov in drugih predmetov, ki ovirajo ali motijo okolico ni dovo-
ljeno puščati na javnih prometnih površinah in javnih zelenih 
površinah ter na zasebnih površinah, vidnih z javnih površin.

V. OBVEZNOSTI LASTNIKOV IN VODNIKOV ŽIVALI

15. člen
Živali ni dovoljeno voditi na otroška in športna igrišča, 

javne prireditve, ki jim niso namenjene in v javne prostore. 
Prepoved ne velja za živali, ki jih pri svojem delu uporabljajo 
pooblaščene osebe ali živali, ki se uporabljajo kot vodiči (npr. 
slepim osebam).

16. člen
Prepovedano je pustiti brez ustreznega nadzorstva žival, 

ki utegne ogrožati varnost ljudi, premoženja in drugih živali.
O najdbi zapuščene živali (mačke, psa) se obvešča pri-

stojno Zavetišče za zapuščene živali ter pristojni organ občine 
o najdenih zapuščenih živalih.

V primeru, ko se ugotovi lastnika zapuščene domače živa-
li, se mu naloži plačilo oskrbe in namestitve zapuščene živali v 
višini dejanskih stroškov, ki jih je imela veterinarska postaja ali 
pooblaščeno zavetišče.

17. člen
Lastnik oziroma vodnik živali je dolžan počistiti iztrebke. 

V ta namen je dolžan imeti s seboj ustrezen čistilni pribor in 
vrečko za pobiranje iztrebkov in ga ob pozivu pokazati pristoj-
nemu organu.

Lastnik oziroma vodnik psa je v urbanem okolju dolžan 
upoštevati in uporabljati označene smetnjake, ki so namenjeni 
za pasje iztrebke in prostore, ki so temu namenjeni – tam kjer 
smetnjakov ni, pa izrebke počistiti v vrečko, ki jo doma odloži v 
zabojnik za ostale odpadke.

VI. NADZOR

18. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja pristojni občinski 

inšpektor in občinski redar.
Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega 

nadzora ugotovi, da so kršena določila tega odloka ima pravico 
in dolžnost, da odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpra-
vijo v roku, ki ga določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki 
so potrebni za odpravo nepravilnosti.

Občinski redar ukrepa v skladu s pristojnostmi določenimi 
z zakonodajo.

VII. KAZENSKE DOLOČBE

19. člen
Z globo 120,00 EUR se kaznuje oseba – posameznik, ki 

ravna v nasprotju z določili 6., 7., 8., 9. in 10. člena tega odlo-
ka, 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. in 9. točko 11. člena in v nasprotju z 
12., 13., 14., 15., 16. in 17. členom tega odloka.

Z globo 650,00 EUR se kaznuje pravna oseba ali samo-
stojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določili 6., 7., 8., 9. in 
10. člena tega odloka, 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. in 9. točko 11. člena 
in v nasprotju z 12., 13., 14., 15., 16. in 17. členom tega odloka, 
odgovorna oseba pa z globo v višini 200,00 EUR.

20. člen
Z globo 300,00 EUR se kaznuje oseba – posameznik, 

ki ravna v nasprotju z določili 1. točke 11. člena tega odloka.
Z globo 2500,00 EUR se kaznuje pravna oseba ali samo-

stojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opra-
vlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določili 1. točke 11. člena 
tega odloka, odgovorna oseba pa z globo v višini 600,00 EUR.

VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

21. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka, preneha veljati Odlok o 

javnem redu in miru v Občini Turnišče (Uradni list RS, št. 41/97 
in 115/06).
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22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 104/10-2012
Turnišče, dne 18. oktobra 2012

Župan 
Občine Turnišče

Slavko Režonja l.r.

3309. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
občinskega prostorskega načrta Občine 
Turnišče

Na podlagi 18. in 52. člena Zakona o prostorskem načr-
tovanju (Uradni list RS, št. 33/07, spremembe Uradni list RS, 
št. 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 
43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A) in 16. člena Statu-
ta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07, 77/10) je Občinski 
svet Občine Turnišče na 13. redni seji dne 18. 10. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka 

občinskega prostorskega načrta Občine 
Turnišče

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve Občinskega 

prostorskega načrta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 1/09) 
(v nadaljevanju: SD OPN Turnišče).

II. SPREMEMBE STRATEŠKEGA DELA OBČINSKEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA

2. člen
7. člen se dopolni tako, da se drugi stavek drugega od-

stavka spremeni in glasi:
»Na celotnem območju občine, je predvidena zložba kme-

tijskih zemljišč in ostale agrarne operacije in sicer na območjih 
kmetijskih zemljišč, ki se nahajajo izven območij z naravovar-
stvenim statusom.«

3. člen
8. člen se dopolni tako, da se za četrtim odstavkom doda 

peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Občina ima v načrtu zaščite in reševanja definirano 

območje za ruševine, in sicer na bivši gramoznici Pašnjek 
(zasuta parcela 3469 k.o. Turnišče). Posebnih območij za mno-
žične pokope občina ne definira, saj so v vseh naseljih vaška 
pokopališča, ki zagotavljajo dovolj prostora v primeru potrebe 
po množičnih pokopih. Tudi območij za pokop kadavrov v ob-
čini ni, v primeru večjega pomora živali se začasno deponira 
na bivši gramoznici Pašnjek, od koder se jih odvaža na farmo 
Nemščak. Prostori za zbiranje ljudi in namestitev v primeru 
nesreče so v vaškem domu Turnišče, za začasno namestitev 
vaško-gasilski dom v Renkovcih, prostori NK Nedelica, stara 
šola Nedelica, vaški dom Gomilica, Kulturni dom Turnišče. 
Zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov je pri čistilni napravi 
v enoti urejanja TU27.«

III. SPREMEMBE IZVEDBENEGA DELA OBČINSKEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA

4. člen
Drugi odstavek 11. člena se spremni, tako da se glasi:
(2) Pregled enot urejanja prostora v Občini Turnišče:

Naselje Ime enote Oznaka 
enote

Šifra in opis podrobne namenske 
rabe

Območja 
režimov v enoti

Način 
urejanja

Člen 
v odloku

Renkovci Rastlinjak RE1 IK – kmetijska proizvodnja HMO OPPN kot 
del OPN

14. člen

Renkovci Geotermalna 
vrtina

RE2 IK – površine za kmetijsko 
proizvodnjo
O – okoljska infrastruktur

/ OPN 16. člen

Renkovci Del naselja RE3 SK – podeželsko naselje 
PC – površine cest 
K2 – druga kmet. zemljišča 
G – gozdna zemljišča

objekti KD 
(1168, 1167),
območje 
varstva narava 
(NV)

OPN 13. člen

Renkovci Del naselja RE4 SS – stanovanjske površine 
PC – površine cest
K2 – druga kmetijska zemljišča

/ OPN 13. člen

Renkovci Del naselja RE5 SK – podeželsko naselje
PC – površine cest

poplavno 
območje

OPN 13. člen

Renkovci Del naselja RE6 SK – podeželsko naselje
PC – površine cest
G – gozdna zemljišča 

/ OPN 13. člen

Renkovci Pokopališče
Renkovci

RE7 ZK – pokopališča  
CD – druga območja centralnih 
dejavnosti

/ OPN 17. člen

Renkovci Trgovina RE8 CD – druga območja centralnih 
dejavnosti

/ OPN 18. člen

Renkovci Igrišče RE9 ZS – športne površine 
PC – površine cest
BC – športni objekti

/ OPN 19. člen
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Naselje Ime enote Oznaka 
enote

Šifra in opis podrobne namenske 
rabe

Območja 
režimov v enoti

Način 
urejanja

Člen 
v odloku

Renkovci Opuščena 
gramoznica

RE10 ZS – površine za rekreacijo in šport 
VC – celinske vode

poplavno 
območje

OPN 20. člen

Renkovci Rastlinjaki RE 11 IK – površine za kmetijsko 
proizvodnjo

HMO OPPN 32. člen

Renkovci Del 
podeželskega 
naselja

RE 12 SK – podeželsko naselje / OPN 13. člen

Renkovci Širitev 
rastlinjakov

RE 13 IK – površine za kmetijsko 
proizvodnjo

HMO OPPN 32. člen

Renkovci Območje črpanja 
geotermalne 
vode

RE 14 O – območje okoljske infrastrukture HMO OPN 16. člen

Turnišče Opuščena 
gramoznica

TU1 ZS – površine za rekreacijo in šport
VC – celinske vode 
BT – objekt za turistično ponudbo

/ OPN 20. člen

Turnišče Opuščena 
gramoznica

TU2 ZS – površine za rekreacijo in šport
VC – celinske vode 
BT – objekt za turistično ponudbo
PC – površine cest

območje 
varstva narave 
(EPO),
poplavno 
območje

OPN 20. člen

Turnišče Del naselja TU3 SK – podeželsko naselje
PC – površine cest
VC – celinske vode

objekti KD 
(1169, 1170); 
območje 
varstva narave 
(EPO)

OPN 13. člen

Turnišče Del naselja TU4 SS – stanovanjske površine
PC – površine cest

/ OPN 13. člen

Turnišče Blokovska 
gradnja

TU5 SS – stanovanjske površine
PC – površine cest

/ OPN 21. člen

Turnišče Mešano območje TU6 SS – stanovanjske površine
SK – podeželsko naselje
CD – druga območja centralnih 
dejavnosti
CU – osrednja območja centralnih 
dejavnosti
ZS – športne površine 
PC – površine cest 
PO – ostale prometne površine

objekti KD 
(1156, 1177, 
1171, 16789, 
1134)

OPN 22. člen

Turnišče Šola TU 6A CD – druga območja centralnih 
dejavnosti

/ OPN 22. člen

Turnišče Tovarna Planika TU7 IP – površine za industrijo območje KD 
(1134)

OPN 23. člen

Turnišče Pasike TU8 SS – stanovanjske površine
SK – podeželsko naselje

/ OPPN 32. člen

Turnišče Monting TU9 IG – poslovna cona
PC – površine cest

območje 
varstva narave 
(EPO)

OPN 24. člen

Turnišče Del naselja TU10 SS – stanovanjske površine
PC – površine cest

območje KD 
(1134, 1155, 
791)

OPN 13. člen

Turnišče Del naselja TU11 SK – podeželsko naselje 
VC – celinske vode 
PC – površine cest 
K2 – druga kmetijska zemljišča
G – gozdna zemljišča

območje KD 
(791),
območje 
varstva narave 
(EPO),
poplavno 
območje

OPN 13. člen

Turnišče Del naselja TU12 SS – stanovanjske površine
PC – površine cest
VC – celinske vode 
K2 – druga kmet. zemljišča

/ OPN 13. člen
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Naselje Ime enote Oznaka 
enote

Šifra in opis podrobne namenske 
rabe

Območja 
režimov v enoti

Način 
urejanja

Člen 
v odloku

Turnišče Del naselja TU13 SK – podeželsko naselje 
PC – površine cest
VC – celinske vode 
G – gozdna zemljišča

območje 
varstva 
narave (EPO), 
poplavno 
območje

OPN 13. člen

Turnišče Strelišče TU14 ZS – športne površine 
BC – športni objekti

območje 
varstva narave 
(NV)

OPN 25. člen

Turnišče Cerkev TU15 CD - druga območja centralnih 
dejavnosti

območje KD 
(791, 4995)

OPN 27. člen

Turnišče Pokopališče TU16 ZK – pokopališče  
CD – druga območja centralnih 
dejavnosti
PC – površine cest

območje KD 
(791)

OPN 17. člen

Nedelica Širitev 
gospodarske 
cone

TU 17 IG – gospodarska cona / OPPN 32. člen

Turnišče Del naselja TU18 CD - druga območja centralnih 
dejavnosti
ZD – druge zelene površine
PC – površine cest

območje KD 
(1144, 7919

OPN 28. člen

Turnišče Obrtna cona TU 19 IG – gospodarska cona
PC – površine cest

območje KD 
(791)

OPPN 32. člen

Turnišče Kmetijski center TU20 IG – gospodarska cona
ZD – druge zelene površine

HMO OPN 29. člen

Turnišče Širitev 
kmetijskega 
centra

TU21 IG – gospodarska cona HMO OPPN kot 
del OPN

15. člen

Turnišče ČN TU27 O – območje okoljske infrastrukture območje 
varstva narave 
(NV)

OPN 26. člen

Turnišče Kmetijska 
proizvodnja na 
robu naselja

TU 31 IK – kmetijska proizvodnja območje 
varstva narave
(NV) 

OPPN 32. člen

Turnišče Športni center TU 32 BC – športni center / OPPN 32. člen

Turnišče Piščančja farma TU 33 IK – kmetijska proizvodnja poplavno 
območje; 
območje 
varstva narave 
(EPO)

OPN 13.a člen

Nedelica Krajina-
nadomestna 
zemljišča za 
uničeno naravno 
vrednoto

TU 34 K1 – območje najboljših kmetijskih 
zemljišč

območje 
varstva narave 
(Natura 2000),
HMO

OPN 32. 
in 34.a člen

Nedelica Del naselja
(Gajič)

NE1 SK – podeželsko naselje
PC – površine cest

HMO OPN 13. člen

Nedelica Pokopališče NE2 ZK – pokopališče  
CD – druga območja centralnih 
dejavnosti

/ OPN 17. člen

Nedelica Del naselja
(Sredina)

NE3 SK – podeželsko naselje 
VC – celinske vode 
K2 – druga kmetijska zemljišča 
G – gozdne površine 
O – območje okoljske infrastrukture
PC – površine cest

območje KD 
(1174, 1163),
območje 
varstva narave 
(Natura 2000, 
EPO), HMO

OPN 13. člen

Nedelica Gramoznica NE4 LN – nadzemni pridobivalni prostor območje 
varstva narave 
(Natura 2000, 
EPO), HMO

OPPN 32. člen
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Naselje Ime enote Oznaka 
enote

Šifra in opis podrobne namenske 
rabe

Območja 
režimov v enoti

Način 
urejanja

Člen 
v odloku

Nedelica Igrišče NE5 ZS – športne površine 
BC – športni objekti

območje 
varstva narave 
(Natura 2000, 
EPO), HMO

OPN 19. člen

Nedelica Parkirišče NE6 PO – ostale prometne površine območje 
varstva narave 
(Natura 2000, 
EPO), HMO

OPN 30. člen

Nedelica Del naselja NE7 SK – podeželsko naselje območje 
varstva narave 
(Natura 2000, 
EPO),
poplavno 
območje

OPN 13. člen

Nedelica Del naselja
(Farkašovci)

NE8 SK – podeželsko naselje 
PC – površine cest

območje KD 
(26809),
območje 
varstva narave 
(NV, Natura 
2000, EPO), 
HMO

OPN 13. člen

Gomilica Del naselja GO1 SK – podeželsko naselje 
K1 – najboljša kmet. zemljišča
PC – površine cest

območje KD 
(1140),
območje 
varstva narave 
(EPO), HMO

OPN 13. člen

Gomilica Pokopališče GO2 ZK – pokopališče  
CD – druga območja centralnih 
dejavnosti

območje KD 
(1140), HMO

OPN 17. člen

Gomilica Igrišče GO3 ZS – športne površine 
BC – športni objekti

HMO OPN 19. člen

Gomilica Romski zaselek GO 4 SS – stanovanjske površine / OPN 13. člen

Gomilica Opuščena 
gramoznica

GO5 K1 – najboljša kmetijska zemljišča / OPN 31. 
in 34. člen 

občina Krajina TU22 K1 – najboljša kmetijska zemljišča
K2 – druga kmetijska zemljišča  
G – gozdne površine 
VC – celinske vode 
PC – površine cest
O – območje okoljske infrastrukture

območje KD 
(1144, 791, 
1143, 9652, 
1150, 1130),
območje 
varstva narave 
(NV, Natura 
2000, EPO),
poplavno 
območje, 
območje 
varstvenih 
pasov vodnega 
zajetja, HMO

OPN 34. člen

občina Krajina TU23 K1 – najboljša kmetijska zemljišča
K2 – druga kmetijska zemljišča  
G – gozdna zemljišča 
VC – celinska vode 
PC – površine cest

območje KD 
(1134, 791);
točkovni 
element varstva 
narave, HMO

OPN 34. člen

občina Krajina TU24 K1 – najboljša kmetijska zemljišča
G – gozdna zemljišča 
PC – površine cest
O – deponija 

območje KD 
(1253),
HMO

OPN 34. člen

občina Krajina TU25 K1 – najboljša kmetijska zemljišča
K2 – druga kmetijska zemljišča  
G – gozdna zemljišča 
PC – površine  cest

območje KD 
(1108, 28331),
območje 
varstva narave 
(NV, Natura 
2000),
HMO

OPN 34. člen
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Naselje Ime enote Oznaka 
enote

Šifra in opis podrobne namenske 
rabe

Območja 
režimov v enoti

Način 
urejanja

Člen 
v odloku

občina Avtocesta TU26 PC – površine cest območje KD 
(28331), HMO, 
območje 
varstva narave 
(NV, Natura 
2000, EPO)

Sprejeti
DLN

33. člen

občina Daljnovod 
110 kV

TU 28 K1 – najboljša kmetijska zemljišča poplavno 
območje

Sprejeti
 DPN

33. člen

občina Daljnovod 
110 kV

TU 29 K2 – druga kmetijska zemljišča  
VC – celinske vode 

območje KD 
(1130),
območje 
varstva narave 
(NV, Natura 
2000, EPO),
poplavno 
območje, HMO

Sprejeti
DPN

33. člen

občina Daljnovod 
110 kV

TU 30 PC – površine cest / Sprejeti
DPN

33. člen

občina Del krajine TU 35 K1 – najboljša kmetijska zemljišča / OPN 34. člen 

občina Del krajine TU 36 K2 – druga kmetijska zemljišča  
VC – celinske vode

varstvo narave 
(NV, Natura 
2000, EPO), 
HMO

OPN 34. člen

občina Del krajine TU 37 K1 – najboljša kmetijska zemljišča varstvo narave 
(Natura 2000, 
EPO), HMO

OPN 34. člen

občina Del krajine TU 38 K1 – najboljša kmetijska zemljišča varstvo narave  
(Natura 2000, 
EPO), HMO

OPN 34. člen

občina Del krajine TU 39 G – gozdna zemljišča 
VC – celinske vode

varstvo narave 
(NV, Natura 
2000, EPO), 
HMO

OPN 34. člen

Legenda oznak v tabeli: EPO – ekološko pomembno območje, NV – naravna vrednota, KD – kulturna dediščina; HMO – 
območja izvedenih hidromelioracij;
Opomba: V vseh enotah urejanja se nahaja raziskovalni prostor za nafto in plin.  

5. člen
Spremembe 12. člena so:
Za drugim odstavkom se dodajo tretji, četrti in peti odsta-

vek, ki glasijo:
»(3) V vseh enotah urejanja na območjih stavbnih zemljišč 

in ostalih zemljiščih, na katerih odlok dovoljuje posege, se kot 
poseg štejejo:

– izvedba gradbenih in drugih del, ki obsega gradnjo 
novega objekta, dozidavo, nadzidavo, rekonstrukcijo objekta 
in odstranitev objekta ali njegovega dela,

– sprememba namembnosti objekta,
– pridobitev gradbenega dovoljenja za obstoječi objekt,
– vzdrževanje objektov in naprav,
– dela v zvezi s pripravo stavbnega zemljišča.
(4) Posegi se nanašajo na vse vrste objektov glede 

zahtevnosti: zahtevne, manj zahtevne, nezahtevne in eno-
stavne objekte. Pri gradnji in določanju velikosti in oblik 
pomožnih objektov, nezahtevnih in enostavnih objektov, se 
upošteva veljavne predpise, ki določajo pogoje za gradnjo 
teh objektov in splošne pogoje glede oblikovanja nezahtev-
nih in enostavnih objektov iz tega odloka. Pri oblikovanju to-
vrstnih objektov se upošteva tipologija zazidave na območju 
Občine Turnišče.

(5) Sestavni del izvedbenega dela občinskega prostor-
skega načrta se štejejo tudi Prikazi območij enot urejanja 

prostora in gospodarske javne infrastrukture, kjer so prikazi 
obstoječe in predvidene GJI in se na prikazanem koridorju, 
pod oznako iz Priloge 2, Pravilnika o vsebini, obliki in na-
činu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih 
za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območji 
za razvoj in širitev naselij lahko izvajajo posegi iz tretjega 
odstavka tega člena predvidene ali obstoječe infrastrukture 
pod pogoji, ki so za posamezni infrastrukturni objekt nave-
deni v odloku.«

6. člen
Spremembe 13. člena so:
Prvemu odstavku a) točke se za besedilom »RE6« doda 

besedilo »RE 12,«.
V četrti alineji prvega odstavka a) točke se na koncu aline-

je briše besedilo »v enotah urejanja TU10 in TU12«.
Peti alineji prvega odstavka a) točke se doda druga po-

dalineja, ki glasi: »– drugi gradbeni inženirski objekti za šport, 
rekreacijo in prosti čas,«.

Drugemu odstavku a) točke se za oznako »RE6« doda 
oznaka »RE 12«.

Prva alineja drugega ostavka a) točke se spremeni tako, 
da se glasi:

»– kmetijski objekti za rejo živali, rastlinsko pridelavo in 
spravilo pridelkov in žitni silosi,«.
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V četrtem odstavku a) točke se prva alineja nadomesti z 
besedilom:

»– gradnja, rušitve, redna vzdrževalna dela in rekonstruk-
cije prometnih površin oziroma prometne infrastrukture,«,

četrta pa nadomesti z besedilom:
»– gradnja, rušitve, vzdrževanja in rekonstrukcija podze-

mnih in nadzemnih gradbeno inženirskih objektov in omrežij.«
Za sedmim odstavkom točke a) se doda osmi odstavek, 

ki glasi:
»(8) V enoti urejanja GO 4 – romski zaselek v Gomilici, 

namenjen za stanovanja in spremljajoče dejavnosti (SS), so na 
območjih stavbnih zemljišč dopustne gradnje, rekonstrukcije, 
vzdrževanja in odstranitve naslednjih vrst objektov:

– enostanovanjske stavbe,
– stavbe za obrtne in storitvene dejavnosti,
– gradbeno inženirskih objektov,
– pomožni objekti: objekti za lastne potrebe, ograje, po-

možni infrastrukturni objekti, začasni objekti, namenjeni se-
zonski turistični ponudbi ali prireditvam, spominska obeležja, 
objekti za oglaševanje, objekti za telekomunikacijsko opremo, 
spominska obeležja, urbana oprema.«

Prvi stavek prvega odstavka b) točke se pred besedilom 
», od javne občinske ceste« izbriše in nadomesti z besedilom 
»Najmanjši odmik objekta na zemljišču od sosednje parcelne 
meje je 1,0 m, pod pogojem, da so zagotovljene požarnovar-
stvene zahteve,«.

Na koncu prvega odstavka b) točke se doda stavek, ki 
glasi: »Pri obstoječih objektih je možna nadzidava, dozidava in 
rekonstrukcija objektov v obstoječih odmikih, če s tem soglaša 
sosed.«

Drugemu odstavku c) točke se za prvim stavkom doda 
besedilo, ki glasi: »Višina kmetijskih objektov se prilagodi na-
menu, stolpni silosi so lahko do višine 10 m. Ti objekti ne smejo 
izstopati iz silhuete naselja in biti postavljeni na vizualno izpo-
stavljenih delih naselja (ob vhodu naselja, vidnem robu naselja, 
ob dominanti v naselju in zavarovani kulturni dediščini ipd.).«

Tretjemu odstavku c) točke se briše drugi stavek.
V točki č) se prvi, drugi, peti in šesti odstavek spremenijo 

tako, da glasijo:
»(1) Tlorisna oblika stanovanjskih in javnih objektov (tr-

govski, gostinski in drugi javni objekti) mora biti podolgovata, 
lahko je lomljena v L ali U. S prizidavo objektov se mora ohraniti 
navedena oblika. Tlorisna oblika kmetijskih objektov se lahko 
prilagaja namenu.

(2) Strehe na vseh objektih morajo biti enakostranične 
dvokapnice v naklonu od 30–45 stopinj, s smerjo slemena po 
daljši stranici objekta in z opečno kritino ali kritino, podobno 
opeki. Ravne strehe so možne tudi na eno- in večstanovanj-
skih objektih, pod pogojem, da je min. 2/3 objekta dvokapna 
streha ter max. 1/3 objekta enokapna ali ravna streha, ki mora 
biti nižja od slemena dvokapnice. Razmerje se upošteva tudi 
pri prizidkih in rekonstrukcijah. Strehe z manjšim naklonom, 
enokapne in ravne strehe so možne le na trgovskih, kmetijskih 
in drugih stavbah za storitvene dejavnosti in na nezahtevnih in 
enostavnih objektih.

(5) Gradbeno inženirske objekte (cevovode, komunikacij-
ska omrežja in elektroenergetske vode) se izvede podzemno, 
razen v primerih, kjer podzemna izvedba ni možna zaradi teh-
nološko-funkcionalnih značilnosti in specifike določenih grad-
beno inženirskih objektov (npr. antenski stolpi baznih postaj, 
čistilne naprave, vodohrani ...).

(6) Posamezna parcela se lahko ogradi. Ograja se postavi 
znotraj parcele ali na meji, če se tako sporazumeta oba soseda. 
Ob cestah; v Renkovcih R2 439, v Turnišču R3 726, v Gomi-
licah R3 729, v Nedelici LC 43020 in JP 930960 višina ograje 
ne sme presegati višine 1,20 m razen v primeru medsosedske 
ograje, ki je lahko višine do 1,80 m. Višja medsosedska ograja 
se prične pri gradbeni liniji objektov. Ograje ob ostalih ulicah so 
lahko do višine 1,6 m. Ograje ob cestnih uvozih, priključkih in 
ob drugih prometnih površinah se postavi tako, da je omogoče-
na preglednost in ni oviran prometa po javni cesti.«

Zadnji stavek prvega odstavka d) točke se spremeni tako, 
da glasi: »V stanovanjskih območjih je velikost parcele pravilo-
ma od 4 do 10 arov, širina parcele mora biti taka, da zagotavlja 
požarno varnost.«

V prvem odstavku f) točke se za oznako »TU11,« doda 
oznaka »GO1,«, za zadnjim stavkom se doda besedilo, ki 
glasi: »Na delu enote urejanja prostora TU 10, TU 11, ki sta 
del vplivnega območje cerkva v Turnišču ni možna gradnja 
vodohramov, čistilnih naprav in postavljanja antenskih stol pov. 
Te vrste objektov in naprav je možno reševati samo s podze-
meljskimi rešitvami.«

V drugem odstavku f) točke se za besedilom »RE3,« doda 
besedilo »TU3,« in na koncu istega odstavka doda besedilo: 
»Na območju nezazidanih stavbnih zemljišč, ki se nahajajo na 
območju naravnih vrednot v enoti urejanja NE3 novi posegi 
niso dovoljeni, na ostalih pozidanih površinah se za posege v 
prostor pridobi naravovarstveno soglasje.«

Za tretjim odstavkom f) točke se dodata četrti odstavek, 
ki glasi:

(4) Na poplavnem območju na delu enote urejanja RE5, 
TU11, TU13, NE7 so ne glede na ostala določila odloka, pre-
povedane vse delavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko 
ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča 
ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, 
objektov in dejavnosti, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim 
delovanjem voda. Za obstoječe objekte na poplavnih območjih 
je dopustno vzdrževanje objektov in rekonstrukcije po predpisih 
o graditvi objektov ter sprememba namembnosti, vendar pa ti 
posegi ne smejo poslabšati poplavne ogroženosti območja. 
Gradnja novih objektov ni dovoljena.

Tretji odstavek g) točke se v celoti izbriše.

7. člen
Za trinajstim členom se doda nov 13.a člen, ki glasi:

»13.a člen
(enota urejanja TU 33- piščančja farma)

a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) V enoti urejanja TU 33 na območju z oznako podrobne 

namenske rabe IK je dopustna gradnja, rekonstrukcija, vzdrže-
vanje in odstranitev:

– kmetijskih objektov za rejo živali, rastlinsko pridelavo 
in spravilo pridelkov ter spremljajočih objektov, ki so potrebni 
za dejavnost,

– gradbeno inženirskih objektov,
– nezahtevnih objektov: objekti za lastne potrebe (drvar-

nice, enoetažna pritlična lopa, utrjene dovozne poti), ograje, 
škarpe, pomožni infrastrukturni objekti, pomožni kmetijsko-goz-
darski objekti,

– enostavnih objektov: objekti za lastne potrebe, pomožni 
infrastrukturni objekti (pomožni cestni objekti, pomožni ener-
getski objekti, telekomunikacijske antene in oddajniki, pomožni 
komunalni objekti razen greznic), pomožni kmetijsko-gozdarski 
objekti. Mala čistilna naprava pod pogojem, da ni možen priklop 
na javno kanalizacijsko omrežje ali iz drugih razlogov in je v 
soglasju z izvajalcem javne službe.

b) Pogoji glede lege in velikosti objektov
(1) Pri umeščanju objektov se upošteva odmike od sose-

dnjih parcel in odmike od javnih cest/poti in vodotokov.
(2) Najmanjši odmik najbolj izpostavljene točke objekta 

od sosednje parcelne meje je 1,0 m pod pogojem, da so zago-
tovljene požarnovarstvene zahteve. Od javne občinske ceste 
ali poti 4,0 m, od zunanjega roba brežine reke Ledave 15,0 m, 
od zunanjega roba brežine ostalih potokov in vodnih površin 
5,0 m. Odmik od javne občinske ceste je lahko manjši, če je 
gradbena linija obstoječih objektov ob cesti bliže od navedenih 
odmikov in če s tem soglaša upravljavec ceste. Pri obstoječih 
objektih je možna nadzidava, dozidava in rekonstrukcija objek-
tov v obstoječih odmikih, če s tem soglaša sosed.

(3) Okolica objektov se uredi glede na funkcijo objekta. 
Okolica kmetijskih objektov se mora izdatno zasaditi z dreve-
sno in grmovno avtohtono drevnino.
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c) Pogoji glede oblikovanja
(1) Tlorisna oblika kmetijskih objektov je lahko podolgova-

te ali lomljene oblike. Višina objektov je ena etaža nad urejenim 
terenom. Silosi in lagune so lahko okroglih oblik, ki ne smejo 
presegati višine 10 m.

(2) V enoti urejanja TU 33, na območju s podrobno na-
mensko rabo IK, so strehe na kmetijskih objektih dvokapne in 
v manjšem naklonu, v sivi ali rjavi barvi. Strehe na pomožnih 
objektih so lahko ravne ali enokapne z blagim naklonom. Fa-
sada kmetijskih objektov mora biti v pastelnih, neizstopajočih 
barvah, kot so betonsko siva, olivno zelena …, lahko so obde-
lane z različnimi materiali.

(3) Območje farme je lahko ograjeno. Ograja mora biti 
postavljena znotraj parcele ali na meji, če se tako sporazume-
ta oba soseda. Višina ograje ne sme presegati višine 2,0 m. 
Ograje ob cestnih uvozih, priključkih in ob drugih prometnih 
površinah se postavi tako, da omogočajo preglednost in ne 
ovirajo prometa po javni cesti.

č) Pogoji in merila za parcelacijo
Velikost in oblika novih gradbenih parcel je odvisna od na-

mena, velikosti in zmogljivosti načrtovanih objektov in tlorisne 
zasnove ter tipologije zazidave. Vsaka samostojna gradbena/ 
zemljiška parcela mora imeti dostop in dovoz z javne ceste. 
Priključek na javno cesto mora biti varen in urejen v skladu s 
predpisi o javnih cestah.

e) pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infra-
strukturo in grajeno javno dobro

(1) Padavinske vode se prioritetno ponikajo ali odvajajo v 
površinske odvodnike.

(2) Priključevanje objektov na prometno infrastrukturo, 
električno omrežje, plinovodno omrežje, telekomunikacijsko 
omrežje in ostalo omrežje se izvede pod pogoji, ki jih določi 
posamezen upravljavec.

(3) Odvajanje in zbiranje gnojnice in drugih odpadkov s 
farme se ureja individualno (gnojnične jame in gnojišča). Objek-
ti za zbiranje gnojnice in gnoja se zbirajo na način kot določa 
zakonodaja. Razredčena vsebina gnojničnih jam se odvaža na 
kmetijska zemljišča v skladu s predpisi.

f) pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, 
ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb

(1) Na poplavnem območju v enoti urejanja TU 33, je 
možna gradnja objektov pod pogoji, iz Študije poplavne in 
erozijske nevarnosti, št. PEN 1/2011 in PEN 1/2011-DOP, ki 
je bila izdelana 20. 5. 2011 in dopolnjena 30. 5. 2012. Gradnja 
je možna pod pogojem, da se razširi struga Črnega potoka 
neposredno ob načrtovanem hlevu, kot laguna s stoječo vodo 
in razgibanimi brežinami, zasajenimi z avtohtonimi rastlinski-
mi vrstami. Volumen lagune mora znašati najmanj 166,71 m3 
oziroma ureditev lagune se izvede na površini 73 m2, laguna 
je lahko tudi večja. Za izgradnjo objektov na območju enote 
urejanja TU 33 se izvede varnostno nadvišanje na način, da se 
višina talne plošče objekta zaključi na 171,40 m, kar je 30 cm 
višje od najvišje točke terena pri vogalih bodočega objekta 
(90 cm višje od HQ 100 je 170,59 m*). Gradnja predvidenih 
objektov je možna šele po izvedbi vseh v študiji navedenih 
omilitvenih ukrepov.

(2) Za zagotavljanje kakovosti podzemnih voda znotraj 
enote urejanja stik oporečnih odpadnih voda s podtalnico ni 
dovoljen, morebitni individualni sistemi za zajem odpadne vode 
(male čistilne naprave, greznice) morajo biti nepretočni.

(3) Vode iz manipulativnih površin se pred izpustom v 
okolje prečistijo na usedalniku in lovilcu olj, pred izpustom v 
vodotok naj se dodatno umesti še rastlinska čistilna naprava. 
Dosledno se upoštevajo omilitveni ukrepi vezani na osvetljeva-
nje objektov in javnih površin.

(4) Za varovanje kulturne dediščine EŠD 1143 – Gomila 
se v času gradnje ali ob drugih posegih v prostor na območju 
enote urejanja TU 33 je potrebno enoto kulturne dediščine 
ustrezno zaščiti in prepreči vsakršne poškodbe oziroma po-
slabšanje kvalitete kulturne dediščine.

g) Pogoji glede varovanja zdravja ljudi
(1) Reja piščancev je omejena na notranjost objekta, kjer 

povzročajo hrup delovni stroji in energetske naprave. Izven 
objekta lahko povzroča povečan hrup le transport piščancev, 
ki se omeji na dnevni čas in izven naselja. Farma se nahaja za 
obstoječo farmo in je od bivalnega okolja oddaljena ca. 150 m.

(2) Vplivi na bivalno okolje zaradi smradu se omejijo tako, 
da se odprtine farme orientira stran od poselitve ter se zagotovi 
vse tehnične in ostale možne rešitve za omejitev smradu.«

8. člen
Spremembe 14. člena so:
Prvi alineji, prvega odstavka a) točke se za besedilom »in 

prodajo« besedilo spremeni in glasi:
», hladilnica in ostali spremljajoči objekti namenjeni de-

javnosti na območju,«.
Drugi stavek, prvega odstavka b) točke se dopolni tako, 

da glasi: »Rastline se posadijo v kameno volno ali drug go-
jitveni substrat, položeno na gojitvene kanale, ki so na višini 
30 cm.«

Tretji stavek, drugega odstavka b) točke se dopolni tako, 
da glasi: »Za morebitne dodatne potrebe se voda za namaka-
nje zajame iz krajevnega vodovoda ali iz drugih razpoložljivih 
vodnih virov.«

Tretji odstavek b) točke se spremeni in glasi: »Za ogreva-
nje rastlinjakov v zimskem času (avgust–maj) se lahko uporabi 
geotermalna voda iz obstoječe geotermalne vrtine RE-1g Ren-
kovci. Temperatura geotermalne vode na ustju vrtine je 55 °C, 
ob izpustu iz rastlinjakov pa 30 °C. Geotermalna voda se bo po 
odvzemu toplote vračala v isti vodonosnik, morebitni presežek 
pa se spelje v hladilni bazen na severni stani rastlinjaka, kjer 
se ohladi na dovoljeno temperaturo, nato se spelje v obcestni 
jarek ob regionalni cesti ali ponikovalno laguno. Geotermalna 
voda je nizkomineralna in brez žvepla.«

Četrti odstavek b) točke se spremeni in glasi:
»(4) Za dodatno ogrevanje ali v primeru, da rastlinjaki 

ne bodo ogrevani z geotermalno vodo, se uporabijo ogrevalni 
kotli na plin ali drugi sistemi ogrevanja. V ta namen se zgradi 
toplarna na severni strani rastlinjaka ali pa se ogrevanje zago-
tovi znotraj ostalih objektov. Energenti za ogrevanje so: plin, 
elektrika, olje, biomasa, peleti, sončna energija ali alternativni 
viri energije. Za zagotovitev energije se lahko uporabijo vsi 
znani sistemi ogrevanja.«

Na koncu prvega stavka, drugega odstavka č) točke se 
za besedilom »S–J« doda besedilo »ali V–Z«.

Peti odstavek č) točke se spremeni tako, da glasi:
»(5) Gradbeno inženirski objekti (cevovodi, komunika-

cijska omrežja, elektroenergetski in drugi vodi) se izvedejo 
podzemno razen v primerih, kjer podzemna izvedba ni možna 
zaradi tehnološko-funkcionalnih značilnosti in specifike določe-
nih gradbeno inženirskih objektov (npr. antenski stolpi baznih 
postaj, čistilne naprave, vodohrani ...).«

V šestem odstavku č) točke se v drugem stavku izbriše 
besedilo », ki se zatravi« in v tretjem stavku izbriše beseda 
»odpadne«.

Na koncu prvega stavka petega odstavka e) točke se 
doda besedilo »ali iz nove geotermalne vrtine v okolici rastlinja-
kov« ter se na koncu zadnjega stavka istega odstavka, izbriše 
»dovoljenje« in doda besedilo »pravico in vodno soglasje«.

V prvem stavku osmega odstavka e) točke se za bese-
dilom »krajevno kanalizacijo« doda besedilo »ali malo čistilno 
napravo (do izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja).«.

Deseti odstavek e) točke se spremeni in se glasi:
»(10) Ohlajena geotermalna voda, ki se ne bo vračala 

nazaj v isti geotermalni vodonosnik, bo speljana v lagune na 
severni strani rastlinjaka, kjer se bo ohladila in delno poniknila, 
odvečna količina pa bo speljana v obcestni jarek ob regionalni 
cesti oziroma ponikovalno laguno.«

V prvem stavku enajstega odstavka e) točke se za bese-
do »volna« doda besedilo »oziroma drug gojitveni substrat«. 
Drugi stavek se namesto besede »Ker« začne z besedo »Če«.
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Za drugim odstavkom f) točke se dodajo tretji, četrti in peti 
odstavek, ki glasijo:

»(3) Rastlinjak ne sme biti opremljen z UV svetilkami, ki bi 
delovale tudi v nočnem času oziroma morajo biti steklene povr-
šine rastlinjaka zaščitene na tak način, da UV svetloba ne seva 
v zunanjost rastlinjaka. Stalna zunanja osvetlitev rastlinjaka ni 
dovoljena. Morebitna zunanja osvetlitev mora biti opremljena 
s senzorjem za izklop.

(4) V izogib trkom ptic v steklene površine rastlinjaka je 
potrebno opremiti vse večje površine s silhuetami ujed.

(5) Ohlajena geotermalna voda se lahko uporabi za druge 
namene (npr. namakanje kmetijskih površin), v kolikor se za to 
izkaže kot primerna, oziroma se v nasprotnem primeru v čim 
večji meri vrača v vodonosnik z namenom ohranitve naravnega 
vira.«

V drugem odstavku g) točke se v prvem stavku izbriše 
beseda »odpadne« in izbriše zadnji stavek tega odstavka.

Na koncu drugega odstavka i) točke se doda besedilo, 
ki glasi: »S spremembo načina zbiranja vode ali energenta za 
ogrevanje se velikost objektov prilagodi tehnologiji. Laguna je 
lahko vkopana ali montažna na zemeljski površini.«

Besedilo j) točke se spremeni, tako da se glasi:
»Izgradnja rastlinjaka bo potekala fazno in v etapah. Naj-

prej je predvidena gradnja 1. etape, to je enega rastlinjaka v ve-
likosti ca. 2 ha, lagune v velikosti ca. 0,8 ha, transformatorske 
postaje, toplarne ter gradnja gospodarske javne infrastrukture, 
vključno s prestavitvijo obstoječega daljnovoda in ureditvijo 
okolice. V drugi etapi je predvidena gradnja dodatnega rastli-
njaka v velikosti ca. 2 ha. Etape se lahko tudi združijo tako, da 
se poseg izvede v eni fazi. Območje ureditev je v kartografskih 
prilogah označeno kot enota urejanja RE1.«

9. člen
Spremembe 15. člena so:
V tretjem odstavku b) točke se višina silosov »23 m« črta 

in nadomesti z višino silosov »16 m«.
Na koncu petega odstavka c) točke se pika spremeni v veji-

co in se doda besedilo, ki glasi: »razen v primerih, kjer podzemna 
izvedba ni možna zaradi tehnološko-funkcionalnih značilnosti in 
specifike določenih gradbeno inženirskih objektov (npr. antenski 
stolpi baznih postaj, čistilne naprave, vodohrani ...).«

Na koncu prvega odstavka e) točke se doda besedilo, 
ki glasi:

»Za varovanje kulturnih spomenikov pod EŠD 792 Cerkev 
Marijinega vnebovzetja in EŠD 4995 Cerkev Sv. Marije se na 
zunanjih robovih obravnavanega kompleksa izvede dodatna 
intenzivna zasaditev z avtohtonimi drevesnimi vrstami, s čemer 
bodo obstoječi in predvideni silosi zakriti iz južne in vzhodne 
strani. Intenzivna drevesna zasaditev se izvede tudi na zaho-
dnem in severnem robu ter znotraj kompleksa.«

Na koncu tretjega odstavka f) točke se doda stavek, ki 
se glasi: »Zagotoviti se mora zmanjšanje prašenja z dodatnimi 
tehničnimi ukrepi.«

10. člen
Spremeni se celotni 16. člen, ki se glasi:
»(enota urejanja RE2, RE 14 – geotermalna vrtina)
a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) V območju geotermalne vrtine s podrobnejšo na-

mensko rabo O (okoljska infrastruktura) je dopustna naprava 
objektov za odvzem geotermalne vode ter gradnja pomožnih 
objektov:

– pritlični objekt, nadstrešek, utrjeno dvorišče,
– gradbeno inženirski objekti ter pomožni infrastrukturni 

objekti za potrebe črpanja, hlajenja, vračanja in distribucije 
geotermalne vode.

(2) Na območju kmetijske proizvodnje z oznako IK, je 
dopustna gradnja naslednjih vrst objektov:

– nestanovanjske kmetijske stavbne s spremljajočimi 
objekti in napravami,

– gradbeno inženirski objekti.

(3) Na območju enote je možna postavitev, rekonstrukcija, 
vzdrževanje in odstranitev:

– nezahtevnih objektov:
– objekti za lastne potrebe,
– ograje,
– škarpe in podporni zidovi,
– pomožni infrastrukturni objekti,
– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti,
– začasni objekti: kiosk oziroma tipski zabojnik,

 – enostavnih objektov:
– objekti za lastne potrebe,
– pomožni infrastrukturni objekti,
– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti,
– začasni objekti: objekti namenjeni začasnemu skladi-

ščenju nenevarnih snovi,
– vadbeni objekti namenjeni športu in rekreaciji na pro-

stem: kolesarska steza, sprehajalna pot, trimska steza,
– urbana oprema.

(4) Okrog objektov se mora zasaditi drevje in grmičevje 
ter urediti prometne in utrjene površine za manipulacijo in 
parkiranje. Na 3 parkirna mesta mora biti zasajeno eno drevo.

b) Pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov ter 
ureditev parcele

(1) Objekte na območju vrtin se umesti v okviru parcele 
glede na lego vrtine in vzporedno z javno cesto. Velikost pritlič-
nega objekta, na območju z oznako O, sme presegati velikosti 
15 m2, velikost nadstreška pa 30 m2.

(2) Območje vrtin in območje namenjeno kmetijski proi-
zvodnji se lahko ogradi z žično ograjo, višine do 2 m.

(3) Na območju z oznako podrobne namenske rabe IK 
se kmetijski objekti umestijo v okviru parcele in vzporedno z 
javno cesto. Tlorisna oblika objektov je pogojena s tehnološkimi 
zahtevami in parcelnimi mejami. Objekti so pritlične izvedbe. 
Odmik od sosednje parcele je 1,0 m, pod pogojem, da so za-
gotovljene požarnovarstvene zahteve. Odmik od ceste je 4,0 m 
oziroma manj, če s tem soglaša upravljavec ceste. Strehe na 
kmetijskih objektih so dvokapne in v manjših naklonih, minimal-
no 12 stopinj ali več, v sivi ali rjavi barvi. Strehe na pomožnih 
objektih so lahko ravne ali enokapne z blagim naklonom.

(4) Za namene kmetijske proizvodnje in predelave, se v 
tej enoti urejanja lahko uporabijo tudi površine, ki so opredelje-
ne kot površine namenjene okoljski infrastrukturi, pod pogoji, 
da se ne posega v varstvene pasove vrtine in njenih objektov 
in ne ovira dostop do vrtine in ovira njeno delovanje.

c) Pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, 
ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami

(1) Objekti ne smejo biti opremljeni z UV svetilkami, ki bi 
delovale tudi v nočnem času oziroma morajo biti steklene povr-
šine rastlinjaka zaščitene na tak način, da UV svetloba ne seva 
v zunanjost rastlinjaka. Stalna zunanja osvetlitev rastlinjaka ni 
dovoljena. Morebitna zunanja osvetlitev mora biti opremljena 
s senzorjem za izklop.

(2) V izogib trkom ptic v steklene površine rastlinjaka je 
potrebno opremiti vse večje površine s silhuetami ujed.

(3) Ohlajena geotermalna voda se lahko uporabi za druge 
namene (npr. namakanje kmetijskih površin), kolikor se za to iz-
kaže kot primerna, oziroma se v nasprotnem primeru v čim večji 
meri vrača v vodonosnik z namenom ohranitve naravnega vira.«

11. člen
Spremembe 17. člena so:
V prvem odstavku a) točke se za besedo »obeležij« doda 

beseda », parkirišč«. V drugem odstavku iste točke se vse 
alineje spremenijo tako, da glasijo:

»– mrliške vežice s spremljajočimi objekti,
– gradbeno inženirskih objektov (cevovodi, komunikacij-

ska omrežja in elektroenergetski vodi parkirišča, poti in druge 
gradbeno inženirske objekte, ki služijo dejavnosti),

– pomožnih objektov:
– nadstrešek, utrjeno dvorišče, ograja, pomožni infra-

strukturni objekti (cestni, energetski in komunalni), spomeniki 
in spominska obeležja, urbana oprema.«
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Za drugim odstavkom a) točke se doda tretji odstavek, 
ki glasi:

»(3) Na območjih prometne infrastrukture z oznako PC so 
dopustni posegi iz 37. člena odloka.«

Na koncu četrtega odstavka b) točke se pika spre-
meni v vejico in se doda besedilo: »razen v primerih, kjer 
podzemna izvedba ni možna zaradi tehnološko-funkcional-
nih značilnosti in specifike določenih gradbeno inženirskih 
objektov (npr. antenski stolpi baznih postaj, čistilne naprave, 
vodohrani ...).«

Za prvim stavkom prvega odstavka č) točke se doda 
besedilo, ki glasi: »Morebitne raziskave trase rimske ceste 
lahko pomenijo tudi spremembe planiranih posegov v enoti 
urejanja GO 2. V enoti urejanja prostora TU 16, ki je vplivno 
območje cerkva v Turnišču ni možna gradnja vodohramov, 
čistilnih naprav in postavljanja antenskih stolpov. Te vrste 
objektov in naprav je možno reševati samo s podzemeljskimi 
rešitvami.«

V d) točki se prvi odstavek briše in drugi postane prvi.

12. člen
Spremembe 18. člena, so:
V prvi odstavek a) točke za besedo »rekonstrukcije« doda 

besedilo », vzdrževanje«.
Za zadnjo alinejo prvega odstavka a) točke se doda nova 

alineja, ki glasi:
»– gradbeno inženirski objekti.«
Zadnji stavek prvega odstavka b) točke se briše.
Na koncu četrtega odstavka c) točke se pika spremeni v 

vejico in se doda besedilo: »razen v primerih, kjer podzemna 
izvedba ni možna zaradi tehnološko-funkcionalnih značilnosti 
in specifike določenih gradbeno inženirskih objektov (npr. an-
tenski stolpi baznih postaj, čistilne naprave, vodohrani ...).«

13. člen
Spremembe 19. člena so:
V prvem odstavku a) točke se za besedilom »ob igrišču« 

doda besedilo »ureditev razsvetljave, tribun,«.
Drugi odstavek a) točke se spremeni tako, da glasi:
»(2) Na območjih podrobnejše namenske rabe BC je do-

pustna gradnja novih objektov ter rekonstrukcija, vzdrževanje 
in odstranitev naslednjih vrst objektov:

– večnamenske športne dvorane, tribun in pokritih stojišč, 
klubski objekti s sanitarijami, garderobami in skupnimi prostori,

– gradbeno inženirski objekti:
– objekti prometne infrastrukture, cevovodi, komuni-

kacijska omrežja in elektroenergetski vodi in drugi gradbeno 
inženirski objekti,

– začasni in vadbeni objekti,
– spominska obeležja,

– pomožni objekti:
– objekt za oglaševanje, ograja, začasni objekt (kiosk) 

za prireditve,
– pomožni energetski in komunalni infrastrukturni 

objekti,
– urbana oprema (transparent, večnamenski kiosk, 

montažna sanitarna enota, vodnjak, obešanka na drogu javne 
razsvetljave, otroško igrišče).«

Za drugim odstavkom a) točke se doda tretji odstavek, 
ki glasi:

»(3) Na območjih prometne infrastrukture z oznako PC so 
dopustni posegi iz 37. člena odloka.«

Prvi odstavek b) točke se spremeni in glasi:
»(1) Objekt se locira ob igrišču. Oblika objekta je poljubna, 

streha v naklonu ali ravna s poljubno kritino. Objekt je lahko v 
montažni ali tipski izvedbi.«

Na koncu drugega odstavka c) točke se pika spremeni 
v vejico, ter doda besedilo: »razen v primerih, kjer podzemna 
izvedba ni možna zaradi tehnološko-funkcionalnih značilnosti 
in specifike določenih gradbeno inženirskih objektov (npr. an-
tenski stolpi baznih postaj, čistilne naprave, vodohrani ...).«

14. člen
Spremembe 20. člena so:
V prvem odstavku a) točke se za besedo »rekonstrukcije« 

doda beseda », vzdrževanja«.
Celotna prva in druga alineja prvega odstavka a) točke se 

spremenita tako, da glasita:
»– gradbeno inženirski objekti:

– objekti prometne infrastrukture, cevovodi, komunika-
cijska omrežja in elektroenergetski vodi

– pomožni objekti:
– objekti za lastne potrebe (uta, enoetažna pritlična 

lopa, utrjene dostopne poti, greznice pod pogojem, da ni mo-
žna priključitev na javno komunalno omrežje) in vsi objekti iz 
skupine enostavnih objektov,

– pomožni infrastrukturni objekti (objekt javne razsve-
tljave, nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrež-
je, vodovodni priključek, priključek na kanalizacijo),

– začasni objekti (odprt sezonski gostinski vrt, šotor, 
oder z nadstreškom, tribuna, pomol),

– vadbeni objekti (igrišče za šport in rekreacijo, kolesar-
ska steza, sprehajalna pot, trimska steza),

– urbana oprema in
– spominska obeležja.«

Drugi odstavek a) točke se spremeni tako, da glasi:
»(2) V enoti urejanja TU1 in TU2, ki sta v območju 

podrobne namenske rabe z oznako BT, je možna gradnja 
turističnih in spremljajočih objektov. V enoti urejanja TU2 
je dopustna še rekonstrukcija obstoječega mlina, gradnja 
poslovnih, servisnih in trgovskih objektov znotraj mlinarske 
dejavnosti in postavitev enodružinske hiše samostojno ali 
v sklopu poslovnih objektov, ureditev parkirišča v okviru 
gradbene parcele ob mlinu ter dopolnilna zasaditev drevja 
in ureditev okolice.«

Za tretjim odstavkom a) točke se doda četrti odstavek, 
ki glasi:

»(4) Na območjih prometne infrastrukture z oznako PC so 
dopustni posegi iz 37. člena odloka.«

Na koncu drugega odstavka c) točke se pika spremeni 
v vejico, ter doda besedilo: »razen v primerih, kjer podzemna 
izvedba ni možna zaradi tehnološko-funkcionalnih značilnosti 
in specifike določenih gradbeno inženirskih objektov (npr. an-
tenski stolpi baznih postaj, čistilne naprave, vodohrani ...).«

Drugi odstavek d) točke se spremeni tako, da glasi:
»(2) Na poplavnem območju na delu enot urejanja TU2 

in RE10 so ne glede na ostala določila odloka, prepovedane 
vse delavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi 
škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali poveču-
jejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, objektov in 
dejavnosti, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem 
voda. Za obstoječe objekte na poplavnih območjih je dopustno 
vzdrževanje objektov in rekonstrukcije po predpisih o graditvi 
objektov ter sprememba namembnosti, vendar pa ti posegi ne 
smejo poslabšati poplavne ogroženosti območja. Gradnja novih 
objektov ni dovoljena.«

Za drugim odstavkom d) točke se dodata tretji in četrti 
odstavek, ki glasita:

»(3) Območje enote urejanja TU2 se ureja tako, da 
se ohranja gozd v obstoječem obsegu, na vsaj 50 % brežin 
gramoznic naj se ohrani ali zasadi lesna zarast krajevno 
značilnih samoniklih vrst, vsaj na eni strani se omeji dostop 
do vode.

(4) Ohranja se obstoječa drevesna in grmovna obrežna 
vegetacija in visoke steblike. Dostopi do vode in objekti naj 
se umestijo le točkovno. V enoti urejanja RE10 se ne ume-
šča objektov med vodotok na S in V strani gramoznice in 
med gramoznico. Ohranja naj se vegetacijski pas med cesto 
in vodnimi telesi. V vseh enotah iz tega člena se preprečuje 
širjenje invazivnih vrst, le-te se naj iz obrežnega pasu od-
stranjuje (japonski dresnik, zlata rozga, žlezava nedotika, 
ambrozija ipd.).«
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15. člen
Spremembe 21. člena so:
Prva in druga podalineja pete alineje prvega odstavka 

a) točke se izbrišeta in nadomestita z besedilom:
»– objekti prometne infrastrukture, cevovodi, komunikacij-

ska omrežja in elektroenergetski vodi s spremljajočimi objekti,
– drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in 

prosti čas,«.
Prava in četrta alineja drugega odstavka a) točke se izbri-

šeta in nadomestita z besedilom:
»– gradnja, rušitve, redna vzdrževalna dela in rekonstruk-

cije prometnih površin oziroma prometne infrastrukture,
– gradnja, rušitev, vzdrževanja in rekonstrukcija podze-

mnih in nadzemnih gradbeno inženirskih objektov in omrežij.«
V prvi stavek prvega odstavka b) točke se za besedilom 

»1,0 m,« doda besedilo« pod pogojem, da so zagotovljene 
požarnovarstvene zahteve,«.

Na koncu prvega odstavka b) točke se doda stavek, ki 
glasi: »Pri obstoječih objektih je možna nadzidava, dozidava in 
rekonstrukcija objektov v obstoječih odmikih, če s tem soglaša 
sosed.«

Zadnji stavek drugega odstavka c) točke se izbriše.
Drugi odstavek č) točke se v celoti spremeni in glasi:
»(2) Strehe na vseh objektih so enakostranične dvoka-

pnice v naklonu od 25–45 stopinj, s smerjo slemena po daljši 
stranici objekta in z opečno kritino. Ravne strehe na stanovanj-
skih objektih so možne, pod pogojem, da je min. 2/3 objekta 
dvokapna streha ter max. 1/3 objekta ravna ali enokapna 
streha, ki mora biti nižja od slemena dvokapnice. Razmerje se 
upošteva tudi pri prizidkih in rekonstrukcijah. Strehe z manjšim 
naklonom, enokapne in ravne strehe so možne na trgovskih in 
drugih stavbah za storitvene dejavnosti ter na nezahtevnih in 
enostavnih objektih.«

Na koncu četrtega odstavka č) točke se pika nadomesti z 
vejico ter se doda besedilo: »razen v primerih, kjer podzemna 
izvedba ni možna zaradi tehnološko-funkcionalnih značilnosti 
in specifike določenih gradbeno inženirskih objektov (npr. an-
tenski stolpi baznih postaj, čistilne naprave, vodohrani ...).«

Tretji odstavek g) točke se v celoti briše.

16. člen
Spremembe 22. člena, so:
Naslov člena se spremeni tako, da glasi:

»(enota urejanja TU6 in TU 6A – centralni del naselja 
Turnišče)«.

Besedilo prvega odstavka do prve alineje a) točke se 
spremeni tako, da glasi:

»(1) Na območju stavbnih zemljišč v centralnem delu 
naselja Turnišče, ki je namenjeno oskrbnim, storitvenim in 
družbenim dejavnostim (CD, CU) ter bivanju (SS) in površinam 
kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi (SK), so dopustne gradnje 
novih objektov, rekonstrukcije, vzdrževanje objektov, spremem-
ba namembnosti in odstranitve naslednjih vrst objektov:«

Četrta alineja prvega odstavka a) točke se spremeni tako, 
da glasi:

»– trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti ter 
razne delavnice, slednje pod pogojem, da ne presegajo mejnih 
ravni hrupa.«

V šesto alinejo prvega odstavka a) točke se za prvo po-
dalinejo doda vejica ter druga podalineja, ki glasi:

»– drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo 
in prosti čas,«

V sedmi alineji prvega odstavka a) točke se v deveti poda-
lineji pika zamenja z vejico in doda deseta podalineja, ki glasi:

»– vadbeni objekti (igrišče za šport in rekreacijo na pro-
stem, kolesarska steza, sprehajalna pot, trimska steza).«

Zadnji stavek sedme alineje prvega odstavka a) točke se 
spremeni in glasi: »Gradnja eno- ali večstanovanjskih stavb na 
območju centralnih dejavnosti (CD, CU), je možna ob pogoju, 
da je del objekta v pritličju namenjen za javno funkcijo.«

Pred prvo alinejo drugega odstavka a) točke se doda 
nova alineja, dosedanji alineji postaneta druga in tretja. Prva 
alineja glasi:

»– druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje 
(kot so prostori za športnike, tuši, sanitarije, terasa ipd.),«.

Druga alineja drugega odstavka a) točke se spremeni in 
glasi:

»– gradbeno inženirski objekti: objekti prometne infra-
strukture, cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenerget-
ski vodi in drugi gradbeno inženirski objekti,«.

Prava in četrta alineja tretjega odstavka a) točke se izbri-
šeta in nadomestita z besedilom:

»– gradnja, rušitve, redna vzdrževalna dela in rekonstruk-
cije prometnih površin oziroma prometne infrastrukture,

– gradnja, rušitev, vzdrževanja in rekonstrukcija podze-
mnih in nadzemnih gradbeno inženirskih objektov in omrežij.«

Za tretjim odstavkom a) točke se dodata četrti in peti 
odstavek, ki glasita:

»(4) Na površinah podeželskega naselja z oznako SK so 
poleg objektov, navedenih v 1. točki tega člena, dopustni še:

– kmetijski objekti za rejo živali, rastlinsko pridelavo in 
spravilo pridelkov,

– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (kmečka lopa, ra-
stlinjak, silos, skedenj, senik, gnojišče, zbiralnik gnojnice ali 
gnojevke, vodni zbiralnik, betonsko korito, čebelnjak, ribnik kot 
vodno zajetje, vrtina ali vodnjak za namakanje, krmišče, molzi-
šče, hlevski izpust, ograje za pašo živine, rastlinjak, namenjen 
gojenju rastlin, kašča).

(5) Na območju parkirišča (PO) je dopustna gradnja, re-
konstrukcija, vzdrževanje in odstranitev utrjenega parkirnega 
prostora, gradnja in rekonstrukcija podzemnih in nadzemnih 
gradbeno inženirskih objektov in omrežij ter pomožnih objektov: 
objekt za oglaševanje, ograja, začasni objekt (kiosk), pomožni 
infrastrukturni objekti, začasni objekti (šotor, oder z nadstre-
škom, cirkus, začasna tribuna), urbana oprema.«

Prvemu stavku prvega odstavka b) točke se za besedilom 
»1,0 m,« doda besedilo »pod pogojem, da so zagotovljene 
požarnovarstvene zahteve,«.

Na koncu prvega odstavka b) točke se doda stavek, ki 
glasi: »Pri obstoječih objektih je možna nadzidava, dozidava in 
rekonstrukcija objektov v obstoječih odmikih, če s tem soglaša 
sosed.«

Zadnji stavek drugega odstavka c) točke se izbriše.
Prvi, drugi in tretji odstavek č) točke se spremenijo in 

glasijo:
»(1) Tlorisna oblika objektov mora biti pravokotna. Strehe 

na vseh objektih so enakostranične dvokapnice v naklonu od 
30–45 stopinj, s smerjo slemena po daljši stranici objekta in 
z opečno kritino. Ravne strehe so možne tudi na eno in več 
stanovanjskih objektih, pod pogojem, da je min. 2/3 objekta 
dvokapna streha ter max. 1/3 objekta enokapna ali ravna 
streha, ki mora biti nižja od slemena dvokapnice. Razmerje se 
upošteva tudi pri prizidkih in rekonstrukcijah. Strehe z manjšim 
naklonom, enokapne in ravne strehe so možne le na trgovskih, 
kmetijskih in drugih stavbah za storitvene dejavnosti in na 
nezahtevnih ter enostavnih objektih. Fasade so opleskane v 
svetlih barvah, lahko so delno obdelane v lesu. Talni zidec je 
opleskan s temno barvo (tradicionalno sivo- rjavo).

(2) Okolica objektov se uredi glede na funkcijo objekta. 
Del parcele mora biti ozelenjen. Gradbeno inženirske objekte 
(cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi) 
se izvede podzemno, razen v primerih, kjer podzemna izvedba 
ni možna zaradi tehnološko-funkcionalnih značilnosti in specifi-
ke določenih gradbeno inženirskih objektov (npr. antenski stolpi 
baznih postaj, čistilne naprave, vodohrani ...).

(3) Posamezna parcela je lahko ograjena. Ograja mora 
biti postavljena znotraj parcele ali na meji, če se tako spo-
razumeta oba soseda. Ob cesti v Renkovcih R2 439, v Tur-
nišču R3 726, v Gomilicah R3 729 in Nedelici LC 43020 ter 
JP 930960 višina ograje ne sme presegati višine 1,20 m razen 
v primeru medsosedske ograje, ki je lahko višine do 1,80 m. 
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Višja medsosedska ograja se prične pri gradbeni liniji objektov. 
Ograje ob ostalih ulicah so lahko do višine 1,6 m. Ograja okrog 
parcel samostana (»šolskih sester«) parcelne številke 1965, 
1966, 1967 in 1968 k.o. Turnišče, je lahko visoka do največ 2,5 
m. Ograje ob cestnih uvozih, priključkih in ob drugih prometnih 
površinah se postavi tako, da omogočajo preglednost in ne 
ovirajo prometa po javni cesti.«

Tretji odstavek g) točke se v celoti izbriše.

17. člen
Spremembe 23. člena so:
Podalineja šeste alineje prvega odstavka a) točke se 

izbriše.
Na koncu četrtega odstavka c) točke se pika spremeni 

v vejico, ter doda besedilo: »razen v primerih, kjer podzemna 
izvedba ni možna zaradi tehnološko-funkcionalnih značilnosti 
in specifike določenih gradbeno inženirskih objektov (npr. an-
tenski stolpi baznih postaj, čistilne naprave, vodohrani ...).«

V drugem stavku petega odstavka c) točke se spremeni 
višina ograje tako, da se besedilo »1,2 m« zamenja z besedi-
lom »2,0 m«.

Celotna e) točka se izbriše.

18. člen
Spremembe 24. člena so:
Pred prvi odstavek a) točke se doda oznaka »(1)«.
Pred besedilo podalineje četrte alineje prvega odstavka a) 

točke doda besedilo »objekti prometne infrastrukture,«.
Za prvim odstavkom a) točke se doda drugi odstavek, ki 

glasi:
»(2) Na območjih prometne infrastrukture z oznako PC so 

dopustni posegi iz 37. člena odloka.«
Na koncu četrtega odstavka c) točke se pika spremeni 

v vejico, ter doda besedilo: »razen v primerih, kjer podzemna 
izvedba ni možna zaradi tehnološko-funkcionalnih značilnosti 
in specifike določenih gradbeno inženirskih objektov (npr. an-
tenski stolpi baznih postaj, čistilne naprave, vodohrani ...).«

V drugem stavku petega odstavka c) točke se spremeni 
višina ograje tako, da se besedilo »1,2 m« zamenja z besedi-
lom »2,0 m«.

Pred besedilo prvega odstavka d) točke se doda oznaka 
»(1)«.

Za prvim odstavkom d) točke se doda drugi odstavek, ki 
glasi:

»(2) V enoti urejanja TU9 se pri načrtovanju posegov v 
prostor upošteva usmeritve, izhodišča in pogoje za varstvo 
naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske 
raznovrstnosti, ki so navedeni v strokovnem gradivu »Naravo-
varstvene smernice za pripravo SD OPN Turnišče« (ZRSVN, 
OE Maribor, september 2010), ki se hranijo na sedežu občine. 
Na zahodnem robu enote urejanja TU9 naj se zasadi mejica s 
krajevno značilnimi samoniklimi lesnimi vrstami.«

Točka e) se v celoti izbriše.

19. člen
Spremembe 25. člena so:
Na koncu prve alineje, prvega odstavka a) točke se za 

četrto podalinejo pika spremeni v vejico in doda peta podali-
neja, ki glasi: 

»– urbana oprema.«
Na koncu drugega odstavka c) točke se pika spremeni 

v vejico, ter doda besedilo: »razen v primerih, kjer podzemna 
izvedba ni možna zaradi tehnološko-funkcionalnih značilnosti 
in specifike določenih gradbeno inženirskih objektov (npr. an-
tenski stolpi baznih postaj, čistilne naprave, vodohrani ...).«

Na koncu tretjega odstavka c) točke se spremeni višina 
ograje, tako da se besedilo »1,20 m« spremeni v besedilo 
»2,0 m«.

Pred prvi odstavek točke d) se doda oznaka (1), za prvim 
odstavkom se doda drugi odstavek, ki glasi:

»(2) V enoti urejanja TU14 se pri načrtovanju posegov 
v prostor upošteva usmeritve, izhodišča in pogoje za varstvo 

naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske 
raznovrstnosti, ki so navedeni v strokovnem gradivu »Naravo-
varstvene smernice za pripravo SD OPN Turnišče« (ZRSVN, 
OE Maribor, september 2010), ki se hranijo na sedežu občine. 
Za ureditev območja se izdela načrt krajinske ureditve, za 
katerega se pridobi naravovarstvene smernice. V načrtu kra-
jinske ureditve se opredeli vzdrževanje oziroma vzpostavitev 
ekstenzivnega travišča.«

Točka e) se v celoti izbriše.

20. člen
Spremembe 26. člena so:
Na začetku prvega odstavka a) točke se spremeni oznaka 

»(2)« v oznako »(1)«, za besedo »rekonstrukcije« se v istem 
odstavku doda beseda »vzdrževanja,«

V prvem odstavku a) točke se spremeni druga alineja, 
ki glasi:

»– gradbeno inženirski objekti (objekti prometne infra-
strukture, cevovodi s pripadajočimi objekti, komunikacijska 
omrežja in elektroenergetski vodi, drugi gradbeno inženirski 
objekti ter ostali objekti potrebni za delovanje dejavnosti)«.

Na koncu drugega odstavka c) točke se pika spremeni 
v vejico, ter doda besedilo: »razen v primerih, kjer podzemna 
izvedba ni možna zaradi tehnološko-funkcionalnih značilnosti 
in specifike določenih gradbeno inženirskih objektov (npr. an-
tenski stolpi baznih postaj, čistilne naprave, vodohrani ...).«

Pred prvi odstavek točke d) se doda oznaka (1), za prvim 
odstavkom se doda drugi odstavek, ki glasi:

»(2) V enoti urejanja TU27 se pri načrtovanju posegov 
v prostor upošteva usmeritve, izhodišča in pogoje za varstvo 
naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske 
raznovrstnosti, ki so navedeni v strokovnem gradivu »Naravo-
varstvene smernice za pripravo SD OPN Turnišče« (ZRSVN, 
OE Maribor, september 2010), ki se hranijo na sedežu občine. 
Na severnem in zahodnem robu območja ČN naj se zasadi 
mejica s krajevno značilnimi samoniklimi vrstami.«

Točka e) se v celoti izbriše.

21. člen
Spremembe 27. člena so:
V prvem odstavku a) točke se za besedo »rekonstrukcija« 

doda besedilo », vzdrževanje«.
Prva podalineja prve alineje prvega odstavka a) točke se 

spremeni in glasi:
»– objekti prometne infrastrukture, cevovodi, komunika-

cijska omrežja in elektroenergetski vodi in drugi gradbeno 
inženirski objekti,«

Na koncu drugega odstavka c) točke se pika spremeni 
v vejico, ter doda besedilo: »razen v primerih, kjer podzemna 
izvedba ni možna zaradi tehnološko-funkcionalnih značilnosti 
in specifike določenih gradbeno inženirskih objektov (npr. an-
tenski stolpi baznih postaj, čistilne naprave, vodohrani ...).«

Na koncu prvega odstavka d) točke se doda besedilo, 
ki glasi:

»V enoti urejanja prostora TU 15, ki zajema območje cer-
kva v Turnišču ni možna gradnja vodohramov, čistilnih naprav 
in postavljanja antenskih stolpov. Te vrste objektov in naprav 
je možno reševati samo s podzemeljskimi rešitvami. Navedeni 
pogoji veljajo tudi za vplivno območje.«

22. člen
Spremembe 28. člena so:
Tretji odstavek a) točke se spremeni tako, da glasi:
»(3) Na območjih prometne infrastrukture z oznako PC in 

pripadajočih varovalnih pasovih so dopustni naslednji posegi:
– gradnja, rušitve, redna vzdrževalna dela in rekonstrukci-

je prometnih površin oziroma prometne infrastrukture,
– gradnja oziroma postavitev avtobusnih postajališč,
– gradnja kolesarskih in peš površin,
– gradnja, rušitev, vzdrževanja in rekonstrukcija podze-

mnih in nadzemnih gradbeno inženirskih objektov in omrežij.
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Na območju varovalnih pasov infrastrukturnih objektov so 
dopustni posegi, če niso v nasprotju z veljavnimi predpisi za 
posamezen objekt oziroma, če s posegom soglaša upravljavec 
tega objekta.«

Drugi stavek prvega odstavka b) točke se za besedilom 
»1,0 m,« dopolni z besedilom »pod pogojem, da so zagotovlje-
ne požarnovarstvene zahteve,«.

Na koncu prvega odstavka b) točke se doda stavek, ki 
glasi: »Pri obstoječih objektih je možna nadzidava, dozidava in 
rekonstrukcija objektov v obstoječih odmikih, če s tem soglaša 
sosed.«

Tretji odstavek b) točke se spremeni tako, da glasi:
»(3) Bencinska črpalka z dvema točilnima aparatoma in 

podzemno cisterno se locira na južni strani območja z dvostran-
skim uvozom in izvozom.«

Na koncu tretjega odstavka č) točke se pika spremeni v 
vejico, ter doda besedilo: »razen v primerih, kjer podzemna 
izvedba ni možna zaradi tehnološko-funkcionalnih značilno-
sti in specifike določenih gradbeno inženirskih objektov (npr. 
antenski stolpi baznih postaj, čistilne naprave, vodohrani ...).«

Na koncu tretjega stavka, četrtega odstavka č) točke se 
spremeni višina ograje tako, da se besedilo »1,20 m« zamenja 
z besedilom »2,0 m«.

Na koncu prvega odstavka f) točke se doda besedilo:
»V enoti urejanja prostora TU18, ki je vplivno območje 

cerkva v Turnišču ni možna gradnja vodohramov, čistilnih na-
prav in postavljanja antenskih stolpov. Te vrste objektov in 
naprav je možno reševati samo s podzemeljskimi rešitvami. 
V območje arheološkega spomenika (EŠD 1144 – Gomilno 
grobišče Popov log) ni dovoljeno posegati v prostor na na-
čin, ki utegne poškodovati arheološke ostaline. Izjemoma so 
dovoljeni posegi, če ni možno najti drugih rešitev in če se na 
podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav 
izkaže, da je zemljišče možno sprostiti za gradnjo. Obseg in 
čas potrebnih arheoloških raziskav opredeli organ pristojen za 
področje varstva kulturne dediščine.«

Drugi odstavek g) točke se v celoti izbriše.

23. člen
Spremembe 29. člena so:
V prvem odstavku a) točke se besedilo »za področje 

kmetijstva« izbriše. Doda se prva alineja, ki glasi:
»– nestanovanjske stavbe:

– poslovne in upravne stavbe,
– trgovske stavbe in druge stavbe za storitvene dejav-

nosti,
– točilnice (ne kot samostojen objekt),
– stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih 

komunikacij,
– industrijske stavbe in skladišča,
– druge nestanovanjske stavbe,«,

sedanja prva, druga in tretja alineja postanejo druga, tretja 
in četrta alineja. Tretja alineja se spremeni in glasi:

»– gradbeno inženirskih objektov (objekti prometne 
infrastrukture, cevovodi, komunikacijska omrežja in elektro-
energetski vodi in drugi gradbeno inženirski objekti vsi s spre-
mljajočimi objekti),«.

Četrti stavek drugega odstavka a) točke se spremeni 
tako, da glasi: »Možna je tudi postavitev in gradnja gradbeno 
inženirskih objektov ter pomožnih infrastrukturnih objektov in 
urbane opreme iz 1. točke tega člena.«

Prvi odstavek b) točke se za besedilom »1,0 m,« dopolni 
z besedilom »pod pogojem, da so zagotovljene požarnovar-
stvene zahteve,«.

Drugi odstavek b) točke se spremeni in glasi:
»(2) Okolica objektov se uredi glede na funkcijo objekta. 

Intenzivna zasaditev se izvede tudi znotraj kompleksa TU20. 
Del parcele mora biti ozelenjen. Gradbeno inženirske objekte 
(cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi) 
se izvede podzemno, razen v primerih, kjer podzemna izvedba 
ni možna zaradi tehnološko-funkcionalnih značilnosti in specifi-

ke določenih gradbeno inženirskih objektov (npr. antenski stolpi 
baznih postaj, čistilne naprave, vodohrani ...).«

V tretjem odstavku b) točke se na koncu odstavka doda 
besedilo:

»Višina ograje ne sme presegati 2,0 m. Ograje so kovin-
ske z žičnim ali kovinskim polnilom. Ograja se v celoti obsadi.«

Za četrtim odstavkom se dodajo peti, šesti in sedmi od-
stavek, ki glasijo:

»(5) Velikost objektov se prilagodi namenu. Višina objek-
tov je P+1 z izkoriščeno mansardo. Silosi in podobne skladišč-
ne stavbe ne smejo presegati višine 16 m ter ostali objekti, iz 
skupine industrijske stavbe in skladišča ter druge nestanovanj-
ske, ne presegajo višine 10 m.

(6) Oblika objektov je podolžna. Skladiščni silosi so lahko 
kovinski valji.

(7) Strehe na skladiščih so enakostranične dvokapnice 
v rahlem naklonu, sleme v smeri daljše stranice. Strehe na 
pomožnih objektih so lahko ravne. Kritina silosov, skladiščnih 
objektov je v kovinski izvedbi, rdeče barve.«

Pred prvi odstavek točke č) se doda oznaka »(1)«, za 
prvim odstavkom se doda drugi odstavek, ki glasi:

»(2) Za varovanje kulturnih spomenikov pod EŠD 792 
Cerkev Marijinega vnebovzetja, EŠD 4995 Cerkev Sv. Marije je 
v enoti urejanja TU20 najvišja dovoljena višina silosov 16 m. Na 
zunanjih robovih obravnavanega kompleksa se izvede dodatna 
intenzivna zasaditev z avtohtonimi drevesnimi vrstami, s čemer 
bodo obstoječi in predvideni silosi zakriti iz južne in vzhodne 
strani. Priporočamo tudi intenzivno drevesno zasaditev na za-
hodnem in severnem robu. Izvede se tudi intenzivna zasaditev 
znotraj kompleksa.«

Točka d) se v celoti izbriše.

24. člen
Spremembe 30. člena so:
Na koncu tretjega stavka, drugega odstavka b) točke se 

spremeni višina ograje tako, da se besedilo »1,20 m« nadome-
sti z besedilom »2,0 m«.

Celotna d) točka se izbriše.

25. člen
Celotni 32. člen se spremeni in glasi:

32. člen
(pogoji na območjih predvidenih podrobnih  

prostorskih načrtov)
»a) Splošno
(1) Občina lahko na podlagi 55. člena ZPN-ačrta tudi 

na drugih območjih podrobneje načrtuje prostorske ureditve, 
če se za to izkaže potreba po tem, ko je bil sprejet občinski 
prostorski načrt.

(2) Na območjih predvidenih občinskih podrobnih prostor-
skih načrtov do izdelave le-teh niso dopustni nobeni posegi, 
razen postavitev začasnih objektov za prireditve (pokrit priredi-
tveni prostor, cirkus, tribuna, oder z nadstreškom, pokrit prostor 
z napihljivo konstrukcijo in postavitev urbane opreme). V enoti 
urejanja TU 19 je pred pripravo občinskega podrobnega pro-
storskega načrta možna postavitev transformatorske postaje in 
priključitev na omrežje pod pogoji upravljavca.

(3) Pri izdelavi občinskih podrobnih prostorskih načrtov 
se po posameznih enotah urejanja upošteva naslednje pogoje:

b) pogoji glede namembnosti območja:
(1) V enoti urejanja NE4 – gramoznica Nedelica z oznako 

podrobne namenske rabe LN, je dopusten površinski izkop 
gramoza s sprotno sanacijo območja v rekreacijsko območje. 
V območju je do izdelave podrobnega načrta možna postavitev 
tipskega zabojnika ali montažnega objekta in ureditev infra-
strukturnih objektov ter urbane opreme.

(2) V enoti urejanja TU8 – stanovanjsko območje Pasike, 
namenjeno za stanovanja in spremljajoče dejavnosti so na 
območjih stavbnih zemljišč v delu naselja Turnišče, ki je name-
njeno bivanju in spremljajočim dejavnostmi (SS) in podeželskim 
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naseljem (SK) dopustne gradnje novih objektov, rekonstrukcije, 
vzdrževanja in odstranitve naslednjih vrst objektov:

– eno- in večstanovanjske stavbe,
– upravne in pisarniške stavbe,
– stavbe za storitvene dejavnosti,
– gradbeno inženirski objekti,
– pomožni objekti: za lastne potrebe, pomožni infrastruk-

turni objekti, začasni objekti, urbana oprema.
(3) V enoti urejanja RE 11 in RE 13, ki sta namenjena 

kmetijski proizvodnji s podrobno namensko rabo IK, je možna 
gradnja, rekonstrukcija, vzdrževanje in odstranitev:

– drugih nestanovanjskih stavb s spremljajočimi objekti,
– upravnih in pisarniških stavb, trgovskih stavb in stavb za 

storitvene dejavnosti, ki služijo prodaji in proizvodnji kmetijske 
dejavnosti,

– stavb za skladišča materiala in pridelkov za kmetijsko 
proizvodnjo,

– gradbeno inženirskih objektov,
– nezahtevnih objektov: objekti za lastne potrebe (drvar-

nice, enoetažna pritlična lopa, utrjene dovozne poti), ograje, 
škarpe, pomožni infrastrukturni objekti, pomožni-kmetijsko 
gozdarski objekti,

– enostavnih objektov: objekti za lastne potrebe, pomožni 
infrastrukturni objekti (pomožni cestni objekti, pomožni ener-
getski objekti, telekomunikacijske antene in oddajniki, pomožni 
komunalni objekti, pomožni kmetijsko – gozdarski objekti.

(4) V enoti urejanja TU 19, TU 17 v območju gospodarske 
cone (IG), ki je namenjena za obrtne, skladiščne, prometne, 
trgovske in poslovne dejavnosti, je dopustna gradnja, rekon-
strukcija, odstranitev in vzdrževanje:

– obrtnih in proizvodnih stavb ter industrijskih stavb,
– trgovskih stavb in stavb za storitvene dejavnosti,
– stavb za skladišča,
– gradbeno inženirskih objektov tudi na območju z oznako 

PC,
– nezahtevnih objektov: za lastne potrebe, pomožnih 

infrastrukturni objekti, začasni objekti, objekti za oglaševanje,
– enostavnih objektov: za lastne potrebe, pomožni infra-

strukturni objekti, začasni objekti, urbana oprema.
(5) V enoti urejanja TU 32, ki je opredeljeno kot poseb-

no območje, z oznako podrobne namenske rabe BC (športni 
centri), kjer je možna gradnja, rekonstrukcija, odstranitev in 
vzdrževanje:

– nestanovanjske stavbe:
– stavbe za šport in objekti za šport s spremljajočimi 

dejavnostmi,
– gostinske stavbe;

– gradbeno inženirski objekti:
– objekti prometne infrastrukture,
– prenosni in distribucijski cevovodi, komunikacijska 

omrežja in elektroenergetski vodi,
– drugi gradbeno inženirski objekti;

– nezahtevni objekti:
– objekti za lastne potrebe, razen greznic,
– ograje,
– škarpe,
– pomožni infrastrukturni objekti,
– začasni objekti: kiosk,
– spominska obeležja,
– objekt za oglaševanje;

– enostavni objekti:
– objekti za lastne potrebe,
– pomožni infrastrukturni objekti: pomožni cestni objekti 

(razen cestnega silosa), pomožni energetski objekti, pomožni 
komunalni objekti, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, 
vrtina ali vodnjak,

– začasni objekti, razen objektov namenjenih skladi-
ščenju nevarnih snovi,

– vadbeni objekti namenjeni športu in rekreaciji na 
prostem,

– spominska obeležja,

– urbana oprema. Vse nezahtevne in enostavne objek-
te se gradi v skladu z uredbo o vrstah objektov glede na zah-
tevnost. Do izdelave podrobnega prostorskega načrta je na 
območju nezazidanih gradbenih parcelah možna postavitev 
začasnih objektov in urbane opreme.

(6) V enoti urejanja TU 31, ki je namenjena kmetijski 
proizvodnji s podrobno namensko rabo IK je možna gradnja, 
rekonstrukcija, vzdrževanje in odstranitev:

– kmetijskih objektov za rejo živali, rastlinsko pridelavo in 
spravilo pridelkov ter spremljajočih objektov,

– bioplinarna z vsemi spremljajočimi objekti do skupne 
nazivne moči 250 kW,

– gradbeno inženirskih objektov,
– nezahtevnih objektov: objekti za lastne potrebe (drvar-

nice, enoetažna pritlična lopa, utrjene dovozne poti), ograje, 
škarpe, pomožni infrastrukturni objekti, pomožni-kmetijsko 
gozdarski objekti,

– enostavnih objektov: objekti za lastne potrebe, pomožni 
infrastrukturni objekti (pomožni cestni objekti, pomožni ener-
getski objekti, telekomunikacijske antene in oddajniki, pomožni 
komunalni objekti razen greznic, pomožni kmetijsko-gozdarski 
objekti. Mala čistilna naprava pod pogojem, da ni možen priklop 
na javno kanalizacijsko omrežje. Pred izdelavo OPPN-ja je mo-
žna ureditev dostopne poti in mostu čez vodotok in postavitev 
priključnih mest na potrebno infrastrukturo.

c) ostali pogoji in usmeritve
(1) V vseh enotah urejanja, za katere je predvidena izde-

lava podrobnega prostorskega načrta se velikost objektov in 
ostalih ureditev prilagodi namenu območja. Pri določanju veli-
kosti pomožnih objektov se upošteva velikosti, kot jih določajo 
predpisi o razvrščanju objektov glede zahtevnosti. Pri obliko-
vanju teh objektov se upošteva tudi pogoj, da se oblikovanje 
podredi osnovnim objektom v posameznem območju. Nezah-
tevni in enostavni objekti se dodatno podrobneje opredelijo v 
posameznem podrobnem načrtu.

(2) V enoti urejanja TU 19, TU 17 se v objekte locira v 
cestno gradbeno linijo. Oblika objektov je podolgovata, grad-
bena linija vzporedna s cesto, višina objektov ob cesti ne sme 
presegati dveh stanovanjskih etaž nad terenom. V enoti ureja-
nja TU 17, se mora na parkirnih površinah zagotoviti 1 drevo 
na 3 parkirna mesta. V okolici objektov se uredijo zelenice, ki 
morajo biti izdatno zasajene z avtohtono drevnino in zakrivati 
objekte napram cesti, ki vodi do avtoceste in v smeri Lendave. 
V enoti urejanja TU 17 se izvede intenzivna zasaditev znotraj 
kompleksa in se ne umešča dejavnosti, pri katerih nastaja-
jo velike količine tehnoloških odpadnih voda oziroma močno 
obremenjenih tehnoloških voda. V EUP TU 17 stik oporečnih 
odpadnih voda z podtalnico ni dovoljen, morebitni individualni 
sistemi za zajem odpadne vode (male čistilne naprave, grezni-
ce) morajo biti nepretočni. V enoti urejanja TU 19, ki zajema 
vplivno območje cerkva v Turnišču ni možna gradnja vodohra-
mov, čistilnih naprav in postavljanja antenskih stolpov. Te vrste 
objektov in naprav je možno reševati samo s podzemeljskimi 
rešitvami. Višina silosov v TU 17 je lahko do višine 16 m.

(3) Enota urejanja TU 31 se lahko ureja pod naslednjimi 
pogoji:

– V enoti urejanja TU 31 na območju s podrobno namen-
sko rabo IK so strehe na kmetijskih objektih dvokapne v opečni, 
sivi barvi ali rjavi barvi. Strehe na pomožnih objektih so lahko 
ravne ali enokapne z blagim naklonom. Fasada kmetijskih 
objektov mora biti v pastelnih tonih (betonsko siva, olivno zele-
na …). Okolica kmetijskih objektov se mora izdatno zasaditi z 
avtohtono drevnino. Višina objektov je do 10 m skupne višine. 
V primeru postavitve fermentorjev in lagun se te lahko vkopajo 
v soglasju z sektorjem pristojnim za vode. Plinohrami (strehe 
fermentorja) na lagunah morajo biti v umirjenih zelenih (olivno 
zelene …) ali sivih odtenkih tako, da niso izstopajoče v odpr-
tem prostoru. Do izdelave OPPN-ja so na vodnem zemljišču z 
oznako VC možni posegi navedeni v 35. členu odloka.

– V enoti urejanja TU 31 se v primeru posegov v brežine 
in/ali struge vodotokov in ostalih vodnih površin, ki jih dopušča 
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Zakon o vodah, uporabljajo sonaravni ukrepi. Ohranja se vsaj 
5 m obvodni pas ob obeh vodotokih, v katerega se naj ne 
posega. Ohranja se obstoječa drevesna in grmovna obrežna 
vegetacija in visoke steblike vsaj v obrežem pasu. Vode iz ma-
nipulativnih površin se naj pred izpustom v okolje prečistijo na 
usedalniku in lovilcu olj, pred izpustom v vodotok se dodatno 
umesti še rastlinska čistilna naprava. Dosledno se upoštevajo 
omilitveni ukrepi vezani na osvetljevanje objektov in javnih po-
vršin. Do pridobitve gradbenega dovoljena za objekte v TU 31 
se v enoti urejanja TU 34 vzpostavi nadomestni habitat rastišče 
močvirske logarice v skladu z navodili iz tega odstavka.

– Enota urejanja TU 34 je območje kmetijskih zemljišč, 
kjer se uredi nadomestno območje za naravno vrednoto z 
EVID ŠTEV 7025 – rastišče močvirske logarice, ki bo uničena 
zaradi ureditve stavbnega zemljišča v enoti urejanja TU 31. 
Nadomestno območje za naravno vrednoto se vzpostavi na 
kmetijskih površinah, ki se jih prepusti v ekstenzivno travniško 
rabo. Na zemljiščih, ki so v njivski rabi, se opusti sejanje kultur, 
prepovedan je vnos hranil v tla in uporaba fitofarmacevtskih 
sredstev. Lastnikom zemljišč v enoti TU 34 se za omejitev rabe 
kmetijskih zemljišč dodeli odškodnina, ki jo prevzame investitor, 
ki bo z gradnjo v enoti urejanja TU 31 povzročil trajno uničenje 
naravne vrednote.

– V enoti urejanja TU 34 se pri načrtovanju posegov v 
prostor upošteva usmeritve, izhodišča in pogoje za varstvo 
naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske 
raznovrstnosti, ki so navedeni v strokovnem gradivu »Naravo-
varstvene smernice za pripravo SD OPN Turnišče« (ZRSVN, 
OE Maribor, september 2010), ki se hranijo na sedežu občine.

– Na območju TU 34 se vzpostavi in ohranja ekstenzivna 
travniška raba. Z ustrezno rabo se izboljša in ohranja habitat 
zavarovane vrste močvirska logarica Fritillaria meleagris kot 
nadomestno območje za izgubljeno rastišče močvirske loga-
rice na območju naravne vrednote v enoti urejanja TU 31. 
Za vzpostavitev nadomestnega območja naj investitor pridobi 
načrt krajinske ureditve, v katerem naj bo opredeljeno: način 
vzpostavitve in vzdrževanja nadomestnega območja, natančna 
navedba zemljišč z lastništvom. Za izdelavo načrta naj se pri-
dobijo smernice in pozitivno mnenje ZRSVN. Na zemljiščih, na 
katerih se raba (košnja) trenutno opušča, se do vzpostavljanja 
habitata s košnjo vsaj enkrat na dve leti preprečuje zaraščanje 
z lesnimi vrstami. Pri tem se prva košnja opravlja po 20 juniju 
oziroma po semenitvi rastlin močvirskih logaric. Na območju 
se ne uporablja umetnih gnojil in fitofarmacevtskih sredstev. 
Ustrezna travniška raba mora biti zagotovljena do pridobitve 
naravovarstvenega soglasja in gradbenega dovoljenja ter pred 
pričetkom gradnje v enoti urejanja TU 31. Pri pridobitvi naravo-
varstvenega soglasja se mora izkazati, da investitor razpolaga 
z zemljišči. Območje se zavaruje na lokalnem (občinskem) 
nivoju.

– Ob pridobitvi gradbenega dovoljenja za TU 31 mora biti 
vzpostavljen oziroma izveden ukrep nadomestnega habitata v 
TU 34 za to območje naravne vrednote, ki se nahaja v in ob 
TU 31.

– Okoli habitata oziroma enote urejanja TU 34 se lahko 
uredi omejitev možnosti dostopa motornim vozilom (npr. z 
ograjo iz količkov, ki pa omogoča prehod živalim).

(4) Razširitev in povezava rastlinjaka ter spremljajočih 
objektov in naprav v enotah urejanja RE 11 in RE 13 z enoto 
urejanja RE 1 se ureja z občinskim podrobnim prostorskim 
načrtom za RE 11 in RE 13. V enotah urejanja prostora RE 11, 
RE 13 in TU 31 stik oporečnih odpadnih voda z podtalnico ni 
dovoljen, morebitni individualni sistemi za zajem odpadne vode 
(male komunalne čistilne naprave, greznice) morajo biti izvede-
ni skladno s predpisi s področja varstva okolja.

(5) Območje enote urejanja NE4 se ureja tako, da se vsaj 
50 % brežin gramoznice ohrani ali zasadi lesna zarast krajevno 
značilnih samoniklih vrst, vsaj ne eni strani naj se omeji dostop 
do vode. Ohranja se obstoječa drevesna in grmovna obrežna 
vegetacija in visoke steblike. Po zaključku izkoriščanja območja 
se naj brežine ustrezno uredijo (naklon ne sme biti večji od 30°) 

in zasadijo z lesno vegetacijo). Uredi se naj tudi območje z 
nižjim vodostajem, kjer bo možna razrast trstičevja.

(6) V enoti urejanja RE 11 rastlinjak ne sme biti opremljen 
z UV svetilkami, ki bi delovale tudi v nočnem času oziroma 
morajo biti steklene površine rastlinjaka zaščitene na tak način, 
da UV svetloba ne seva v zunanjost rastlinjaka. Stalna zunanja 
osvetlitev rastlinjaka ni dovoljena. Morebitna zunanja osvetlitev 
mora biti opremljena s senzorjem za izklop. V izogib trkom ptic 
v steklene površine rastlinjaka je potrebno opremiti vse večje 
površine s silhuetami ujed. Ohlajena geotermalna voda se 
lahko uporabi za druge namene (npr. namakanje kmetijskih 
površin), kolikor se za to izkaže kot primerna, oziroma se v 
nasprotnem primeru v čim večji meri vrača v vodonosnik z 
namenom ohranitve naravnega vira.

(7) V enoti urejanja TU 32 se v primeru posegov v brežine 
in/ali struge vodotokov in ostalih vodnih površin, ki jih dopušča 
Zakon o vodah, uporabljajo sonaravni ukrepi. Za ozelenitev se 
uporabijo avtohtone drevesne in grmovne vrste. Na S in SV 
strani območja se naj po posegih ponovno vzpostavi gozdni 
rob. Vode iz manipulativnih površin se naj pred izpustom v 
okolje prečistijo na usedalniku in lovilcu olj, pred izpustom v 
vodotok naj se dodatno umesti še rastlinska čistilna naprava.«

26. člen
Spremembe 33. člena so:
Pred prvim odstavkom se doda oznaka »(1)«, za prvim 

odstavkom se doda drugi odstavek, ki glasi:
»(2) V območju enot urejanja TU 28, TU 29, TU 30 (obmo-

čje 110 daljnovoda – Lendava–Murska Sobota) so prostorsko 
izvedbeni pogoji določeni v državnem prostorskem načrtu.«

27. člen
Celotni 34. člen se spremeni in glasi:

»34. člen
(območja kmetijskih in gozdnih zemljišč)

a) Pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
(1) V enotah urejanja GO5, TU22, TU 35, TU 36, TU 37, 

TU 38, TU23, TU24 in TU25 je na območjih kmetijskih zemljišč 
(K1 in K2), poleg primarne rabe dopustna še gradnja, dogradi-
tev, vzdrževanje, rekonstrukcija in odstranitev:

– gradbeno inženirskih objektov; cevovodi za pitno in 
odpadno vodo s pripadajočimi objekti, elektroenergetski vodi s 
pripadajočimi objekti, komunikacijski vodi, naftovodi, plinovodi, 
vročevodi in priključki nanje,

– pomožnih objektov:
– pomožni infrastrukturni objekti (objekt za odvodnjava-

nje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, varovalne 
in protihrupne ograje, nizkonapetostno distribucijsko elektroe-
nergetsko omrežje, priključni plinovod, vodovodni priključek, 
kanalizacijski priključek, vrtina ali vodnjak za raziskave,

– vsi pomožni kmetijsko-gozdarski objekti iz skupine 
nezahtevnih objektov pod pogojem, če se kmečka lopa, silos, 
skedenj, senik, gnojišče, zbiralnik gnojevke in gnojnice funkci-
onalno navezujejo na obstoječe zemljiške parcele kmečkega 
gospodarstva ali kmetijsko proizvodnjo v odprti krajini (paša 
živine, vzgoja vrtnin ipd.) ter vsi iz skupine enostavnih objektov 
in pod pogojem, da se molzišče, hlevski izpust, ograja za pašo 
živine, kašča, senik, navezujejo na zemljiške parcele kmečke-
ga gospodarstva ali na kmetijsko proizvodnjo v krajini (pašo, 
gojenje vrtnin, rastlin ipd.).

(2) Navedene infrastrukturne objekte se izvede v ze-
meljski izvedbi ob pogoju, da se ohranja proizvodni potencial 
kmetijskih zemljišč, da poteka infrastruktura v skupnih koridorjih 
in v čim krajšem poteku ter po možnosti izven sklenjenih kme-
tijskih površin in da se po izvedeni gradnji zemljišče vzpostavi 
v prvotno stanje. Pomožne kmetijske objekte se lahko postavi 
le za določen čas, po preteku določenega časa se zemljišča 
vzpostavi v prvotno stanje. Na kmetijskih zemljiščih, kjer so iz-
vedene kmetijske operacije za izboljšanje zemljišč za kmetijsko 
rabo, se vzdržuje in obnavlja drenažne sisteme in osnovna od-
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vodnja s kmetijskih zemljišč. Na območju izvedenih kmetijskih 
operacij se pri posegih v prostor preveri izvedene drenažne 
sisteme in jarke ter se jih smiselno priključi na nove ureditve 
oziroma se jih v največji možni meri varuje.

(3) Poleg navedenega je na kmetijskih zemljiščih dopu-
stno še:

– izvajati agrarne operacije za izboljšanje zemljišč za 
kmetijsko rabo,

– urejati vodne zadrževalnike za potrebe namakanja kme-
tijskih zemljišč,

– urejati objekte za varstvo pred škodljivim delovanjem 
voda na ogroženih območjih,

– urediti rekreacijskih in turističnih poti po obstoječih po-
teh,

– izvajati vodnogospodarske ureditve za vzdrževanje vo-
dnih površin in vodnega režima,

– urediti začasna delovišča za izvajanje raziskovalnih 
gradbenih in drugih del pod pogojem, da se območje po izvedbi 
posega primerno sanira in vzpostavi v prvotno stanje,

– ureditev športnih in rekreacijskih površin s primarno 
kmetijsko rabo, za katere ni treba pridobiti gradbenega dovo-
ljenja,

– žične ograje okrog intenzivnih nasadov kmetijskih kultur 
(do višine 2,0 m), ograje in opore za trajne nasade, mreže proti 
toči, obore za rejo divjadi in ograje za zaščito naravnih vrednot 
pod pogoji naravovarstvene službe,

– posegi za začasne ureditve za potrebe obrambe in 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,

– začasni objekti,
– rekonstrukcije lokalnih cest, pri tem se upošteva vse 

prometne površine, ki v grafičnih prikazih niso opredeljene s 
podrobno namensko rabo prometne infrastrukture, temveč so 
del osnovne namenske rabe zemljišč ali del druge podrobnejše 
namenske rabe zemljišč. Razvidne so iz katastrskih načrtov 
kot površine, ki so po dejanski rabi ceste, iz grafičnih prikazov 
stanja prostora ter iz izvedbenega dela načrta: Prikaz območja 
enot urejanja in gospodarske javne infrastrukture.

(4) V enotah urejanja TU22, TU 39, TU23, TU24 in TU25 
so na območjih gozdnih površin (G) poleg gozdarske dejavno-
sti in pod pogoji Zavoda za gozdarstvo dopustni še naslednji 
posegi (gradnja, vzdrževanje, dograditev, rekonstrukcija in od-
stranitev):

– gradbeno inženirski objekti (cevovodi, komunikacijska 
omrežja in elektroenergetski vodi, objekti prometne infrastruk-
ture, ter druga gradbeno inženirska infrastruktura in objekti),

– postavitev enostavnih pomožnih kmetijsko-gozdarskih 
objektov (čebelnjak, gozdna učna pot, grajena gozdna vlaka, 
gozdna cesta),

– postavitev vadbenih objektov, začasnih objektov in ur-
bano opremo,

– pomožni infrastrukturni objekti,
– ureditve začasnih delovišč za izvajanje raziskovalnih 

gradbenih in drugih del,
– vodnogospodarske ureditve za vzdrževanje vodnih po-

vršin in vodnega režima.
Posegi so dopustni ob pogoju, da se ohranja gozdno 

drevje in grmičevje, da poteka infrastruktura v skupnih koridor-
jih in v čim krajšem poteku ter po možnosti izven pomembnih 
območij varstva narave in pod pogojem, da se zemljišče po 
končanem posegu vzpostavi v prvotno stanje.

(5) Odstranitev skupin dreves, posamičnih dreves in živih 
meja, ki imajo varovalno ali krajinsko značilno funkcijo, ni do-
pustna. Gozdnih površin ni dopustno ograjevati.

(6) Na območjih prometne infrastrukture z oznako PC so 
dopustni posegi iz 37. člena odloka.

(7) V enoti urejanja TU24 na območju površin za okoljsko 
infrastrukturo s podrobno namensko rabo O, je možno depo-
niranje gradbenega materiala in ruševin ter gradnja gradbeno 
inženirskih objektov. V enoti urejanja TU22 na območju površin 
za okoljsko infrastrukturo s podrobno namensko rabo O, je 
možna gradnja gradbeno inženirskih objektov, ograj ter vseh 

ostalih objektov, ki so namenjeni ureditvi vodooskrbe in so v 
skladu z Odlokom o zaščiti vodnih virov na območju Občine 
Turnišče (Uradni list RS, št. 55/96).

b) pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infra-
strukturo in grajeno javno dobro

(1) Nova in nadomestna komunalna in energetska omrež-
ja in omrežja zvez se izvaja v skupnih koridorjih, če to dopušča-
jo odmiki med posameznimi infrastrukturnimi vodi.

(2) Pri načrtovanju gospodarske javne infrastrukture se 
predvidi čim manjše število prečkanj vodotokov.

c) pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, 
ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambnih potreb

(1) Za vsak poseg v enoto kulturne dediščine in njegovo 
vplivno območje v enotah urejanja TU22, TU24, TU23 in TU25 
se pridobijo kulturno-varstveni pogoji in kulturno-varstveno so-
glasje. Na delu enote urejanja prostora TU22, TU23, ki sta 
del vplivnega območje cerkva v Turnišču ni možna gradnja 
vodohramov, čistilnih naprav in postavljanja antenskih stol-
pov. Te vrste objektov in naprav je možno reševati samo s 
podzemeljskimi rešitvami. Za varovanje EŠD 1144 Gomilno 
grobišče Popov log v enoti urejanja TU22 se ustrezno zaščititi 
in preprečiti vsakršne poškodbe oziroma poslabšanje kvalitete 
kulturne dediščine.

(2) V enotah urejanja TU22, TU 36, TU 37, TU 38, TU 39, 
TU23 in TU25 se pri načrtovanju posegov v prostor upošteva 
usmeritve, izhodišča in pogoje za varstvo naravnih vrednot in 
zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki 
so navedeni v strokovnem gradivu »Naravovarstvene smer-
nice za pripravo Strategije prostorskega razvoja in Prostorski 
red Občine Turnišče« (ZRSVN, OE Maribor, marec 2007), ki 
se hranijo na sedežu občine. V enotah urejanja TU22, TU 36, 
TU 37, TU 38, TU 39 in TU25 se ohranjajo gozdni rob ter pa-
sovi grmovne vegetacije in visokih steblik avtohtonih rastlinskih 
vrst. Na površinah z naravovarstvenim statusom (Natura 2000, 
EPO, naravne vrednote) se ohranja in vzpodbuja ekstenzivna 
raba travišč in ekološko kmetovanje (smotrna in čim manjša 
uporaba fitofarmacevtskih sredstev in umetnih gnojil, pozna 
košnja travišč). Ohranja se mozaičnost krajine, posamezna 
drevesa, grme in mejice.

(3) Območje enote urejanja TU22 je delno v poplavnem 
območju, zato se za vsak večji poseg preveri poplavno varnost 
območja in po potrebi predvidi ustrezne ukrepe. Pri tem se ne 
sme poslabšati stanje voda ali povečati poplavna ogroženost 
sosednjih območij. Na poplavnih območjih so prepovedane vse 
dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi ško-
dljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo 
poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni 
varstvu pred škodljivim delovanjem voda.

(4) Na območju vodnega črpališča v enoti urejanja TU22, 
ki je namenjeno za izvajanje dejavnosti gospodarske službe 
s področja oskrbe z vodo in označena s šifro podrobne na-
menske rabe (O) ter na pripadajočih varstvenih pasovih, ki 
so del osnovne namenske rabe, so dopustni le posegi, ki so 
določeni v občinskem odloku o odjemu in preskrbi s pitno vodo. 
Prepovedan je razvoz gnojevke na kmetijska zemljišča, ki so v 
območju vodovarstvenih pasovih vodnega zajetja.

(5) Širitve naselij na najboljša kmetijska zemljišča so 
možne šele pod pogojem, da so predhodno izkoriščene vse 
možnosti notranjega razvoja naselja (izvedba prostorskih ure-
ditev na nepozidanih stavbnih zemljiščih, gozdna zemljišča in 
druga kmetijska zemljišča). Posegi naj se izvedejo tako, da v 
najmanjši možni meri negativno vplivajo na sosednja kmetijska 
zemljišča.

(6) Na območjih agrarnih operacij se ob izvedbi komasacij 
ohranja tradicionalne smeri parcelacije v prostoru. Ob izvedbi 
komasacij in ostalih agrarnih operacij je treba ohraniti žive 
meje, posamezna drevesa, gozdove, grmišča in jarke, ki ne 
ovirajo kmetovanja oziroma kjer je to možno in smiselno. Zlasti 
se ohranja obrežna vegetacija, ki ustvarja povezljivost naravno 
bolj ohranjenih prostorov. Ob izvedbi komasacij je treba zasa-
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diti posamezne manjše zaplate zemljišč, ki niso primerne za 
obdelovanje (npr. zaradi neugodnih naravnih razmer), ki se ne 
uporabljajo za kmetijsko proizvodnjo (npr. deli parcel namenjeni 
obračanju kmetijskih strojev) ali predstavljajo »ostanke« pri 
novi parcelaciji prostora. Dosadijo se živice ob novih parcelnih 
oziroma lastniških mejah.«

28. člen
Za 34. členom se doda nov 34.a člen, ki glasi:

»34.a člen
(varstvo narave)

(1) Pri načrtovanju se na območju celotne občine upošte-
vajo omilitveni ukrepi, ki se nanašajo na varstvo ptičev:

– Nove nadzemne vode naj se gradi na pticam prijazen 
način (izvedba gradenj, ki preprečuje električne udare ptic).

– Intenzivna gradbena dela naj se izvajajo izven gnez-
ditvene sezone ptic (ta traja od sredine februarja do konca 
avgusta).

– V primeru zasteklitve večjih površin in na večja okna ter 
steklena vrata se naj namestijo nalepke v obliki silhuete ujed.

– Vsa gradbena dela in morebitni posegi v drevesno ali/in 
grmovno vegetacijo se naj izvajajo izven gnezditvenega obdo-
bja ptic (dovoljeno od začetka septembra do sredine februarja).

(2) Pri načrtovanju se na območju celotne občine upošte-
vajo omilitveni ukrepi, ki se nanašajo na varstvo pred tujero-
dnimi invazivnimi rastlinskimi vrstami, tako da se odstranjujejo 
tujerodne invazivne rastlinske vrste kot so japonski dresnik 
(Fallopia japonica), češki dresnik (Fallopia × bohemica), žle-
zava nedotika (Imaptiens glanulifera), kanadska/orjaška zlata 
rozga (Solidago canadensis/gigantea), enoletna suholetnica 
(Erigeron annuus), rudbekija (Rudbeckia sp.), topinambur (He-
lianthus tuberosus) idr.

(3) Za varovanje netopirjev veljajo za celotno območje 
občine naslednja priporočila:

– Ob morebitni najdbi netopirjev pred pričetkom obnove 
obstoječih objektov se o tem obvesti ZRSVN.

– Kolikor je ugotovljeno, da se na podstrehah posamezne-
ga objekta zbirajo breje in doječe samice netopirjev s svojimi 
mladiči, naj se obnova ne izvaja v času od začetka aprila do 
konca septembra.

– Pri obnovi stavb, v katerih se nahajajo netopirji, naj se 
ohranjajo strukture, ki zagotavljajo njihov nadaljnji obstoj na lo-
kaciji (preletne odprtine, notranje strukture). Zaščitna sredstva 
za les naj ne vsebujejo snovi, ki škodujejo sesalcem.

(4) Za celotno občino velja, da naj se ohranjajo obstoječa 
drevesa, skupine dreves, visokodebelni sadovnjaki, gozdni rob, 
ohranjene mejice ter linearne strukture avtohtonega lesnega 
rastja, kar še posebej velja za predele ob kanalih/vodotokih. V 
primeru poseka dreves in grmovnic naj se ta nadomeščajo z 
zasaditvijo novih. Pri posegih v gozd se dosledno upoštevajo 
časovne omejitve glede sečnje dreves. Ponovno se vzpostavi 
gozdni rob.

(5) Za osvetlitev zunanjih površin se naj uporabljajo si-
jalke, ki ne svetijo v UV spektru in čim manj svetijo v modrem 
delu spektra (npr. visokotlačne natrijeve sijalke). Vse svetilke 
morajo biti v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja. To pomeni, da morajo biti takšnih oblik, 
da ne sevajo nad vodoravnico, prav tako morajo biti pravilno 
nameščene (da ni sevanja nad vodoravnico). Za osvetljevanje 
naj se uporabijo popolnoma zasenčena svetila z ravnim zašči-
tnim in nepredušnim steklom. Morebitna zunanja osvetlitev na 
objektih mora biti opremljena s senzorjem za izklop. Med 23. in 
5. uro zjutraj se naj v čim večji možni meri omeji osvetljevanje 
javnih površin.

(6) Naravne vrednote v odprti krajini se lahko ogradijo z 
namenom preprečevanja uničevanja naravne vrednote. Ogra-
ja mora biti izvedena na tak način, da je omogočen nemoten 
prehod vseh divjih živali (npr. količki, ki preprečujejo motornim 
vozilom vožnjo po travnikih znotraj naravnih vrednot, ki so 
rastišče močvirske logarice).«

29. člen
Spremembe 36. člena so:
V prvem odstavku a) točke se za besedo »rekonstrukcije« 

doda beseda », vzdrževanja«.
Prvi, peti in deveti odstavek b) točke se spremenijo in 

glasijo:
»(1) Najmanjši odmik objektov od sosednje parcelne meje 

je 1,0 m, pod pogojem, da so zagotovljene požarnovarstvene 
zahteve, od javne občinske ceste ali poti 4,0 m, od reke Le-
dave, znotraj naselja 15,0 m, zunaj naselja 40 m, od ostalih 
potokov in vodnih površin 5,0 m. Odmiki od javnih cest so 
lahko manjši, če s tem soglaša upravljavec ceste. Pri obsto-
ječih objektih je možna nadzidava, dozidava in rekonstrukcija 
objektov v obstoječih odmikih, če s tem soglaša sosed.

(5) Strehe na vseh objektih so enakostranične dvokapnice 
v naklonu od 30–45 stopinj, s smerjo slemena po daljši stranici 
objekta in z opečno kritino. Ravne strehe so možne tudi na 
eno- in večstanovanjskih objektih, pod pogojem, da je min. 
2/3 objekta dvokapna streha ter max. 1/3 objekta enokapna ali 
ravna streha, ki mora biti nižja od slemena dvokapnice. Raz-
merje se upošteva tudi pri prizidkih in rekonstrukcijah. Strehe 
z manjšim naklonom, enokapne in ravne strehe so možne le 
na kmetijskih in drugih stavbah za storitvene dejavnosti in na 
nezahtevnih in enostavnih objektih.

(9) Gradbeno inženirske objekte (cevovodi, komunikacij-
ska omrežja in elektroenergetski vodi) se izvede podzemno, 
razen v primerih, kjer podzemna izvedba ni možna zaradi teh-
nološko-funkcionalnih značilnosti in specifike določenih grad-
beno inženirskih objektov (npr. antenski stolpi baznih postaj, 
čistilne naprave, vodohrani ...).«

30. člen
37. člen se v celoti spremeni in glasi:
»(1) Na območjih prometne infrastrukture z oznako PC in 

pripadajočih varovalnih pasovih so dopustni naslednji posegi:
– gradnja, rušitve, redna vzdrževalna dela in rekonstrukci-

je prometnih površin oziroma prometne infrastrukture,
– gradnja oziroma postavitev avtobusnih postajališč,
– gradnja kolesarskih in peš površin,
– gradnja, rušitev, vzdrževanja in rekonstrukcija podze-

mnih in nadzemnih gradbeno inženirskih objektov in omrežij.«
(2) Na območju varovalnih pasov infrastrukturnih objektov 

so dopustni posegi, če niso v nasprotju z veljavnimi predpisi za 
posamezen objekt oziroma, če s posegom soglaša upravljavec 
tega objekta.

(3) Pri načrtovanju in projektiranju se upošteva bodočo 
širitev avtoceste za en prometni pas, to je min. 7 m od roba 
cestnega sveta obojestransko.

(4) Navedeni pogoji veljajo tudi za vse prometne površine, 
ki v grafičnih prikazih niso opredeljene s podrobno namensko 
rabo prometne infrastrukture in so del druge podrobnejše na-
menske rabe zemljišč, temveč so v grafičnih prikazih izvedbe-
nega dela OPN označene v grafičnih prikazih »Prikazi območij 
enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture« ali 
so evidentne v zemljiško katastrskem prikazu ali evidentne tudi 
v prostoru (so po dejanski rabi ceste) ali pa so kategorizirane 
občinske ceste.«

31. člen
Spremembe 38. člena so:
Na koncu četrtega odstavka se doda stavek, ki glasi: 

»Javna razsvetljava se ureja v skladu s predpisi o mejnih vre-
dnostih svetlobnega onesnaževanja okolja.«

Na koncu petega odstavka se doda stavek, ki glasi: »Na 
strehah objektov je dopustna namestitev sončnih sprejemnikov 
ali drugih naprav namenjenih zbiranju obnovljivih virov energije, 
ki v primeru dvokapnice ne smejo presegati slemena streh.«

Za sedmim odstavkom se doda osmi in deveti odstavek, 
ki glasita:

»(8) Pri rekonstrukciji in gradnji objektov, katerih tlorisna 
velikost presega 1000 m2, se v skladu z lokalnim energetskim 
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konceptom izdela študija izvedljivosti alternativnih sistemov za 
oskrbo z energijo.

(9) Sestavni del izvedbenega dela občinskega prostorske-
ga načrt se štejejo tudi Prikazi območij enot urejanja prostora 
in gospodarske javne infrastrukture, kjer so prikazi obstoječe 
in predvidene GJI in se na prikazanem koridorju, pod oznako 
iz Priloge 2, Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave ob-
činskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij 
sanacij razpršene gradnje in območji za razvoj in širitev naselij 
lahko izvajajo posegi iz 12. člena odloka predvidene ali obstoje-
če infrastrukture pod pogoji, ki so za posamezni infrastrukturni 
objekt navedeni v odloku.«

32. člen
39. člen se v celoti spremeni in glasi:

39. člen
(celostno ohranjanje KD)

»(1) V Občini Turnišče je kulturna dediščina zavarovana 
z Odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovin-
skih spomenikov na območju Občine Lendava (Uradni list 
RS, št. 20/93) ter evidentirana v registru kulturne dediščina 
na območju Občine Turnišče. Območja in objekti kulturne de-
diščine so razvidna iz javnih evidenc. Vse objekte in območja 
kulturne dediščine se ohranja v celoti. V območjih enot kulturne 
dediščine in njihovem vplivnem območju so dovoljeni posegi 
in prostorske rešitve, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine 
in zvišanju njene kakovosti, pri čemer se upošteva varstveni 
režim skladno s predpisi o varstvu kulturne dediščine.

(2) Objekti in območja kulturne dediščine so razvidni 
iz prikaza stanja prostora, ki je veljal ob uveljavitvi odloka o 
občinskem prostorskem načrtu in je njegova obvezna priloga, 
in iz veljavnih predpisov s področja varstva kulturne dediščine 
(aktov o razglasitvi kulturnih spomenikov, aktov o določitvi 
varstvenih območij dediščine).

(3) Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni 
posegi, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju 
njene vrednosti ter dediščino varujejo in ohranjajo na mestu 
samem (in situ).

(4) Na objektih in območjih kulturne dediščine nista do-
voljeni:

– gradnja novega objekta, vključno z dozidavo in nadzida-
vo ter deli, zaradi katerih se bistveno spremeni zunanji izgled 
objekta, in

– rekonstrukcija objekta, na način, ki bi prizadel varovane 
vrednote objekta ali območja kulturne dediščine in prepoznav-
ne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot.

(5) Odstranitve objektov ali območij ali delov objektov ali 
območij kulturne dediščine niso dopustne, razen pod pogoji, 
ki jih določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine.

(6) Na objektih in območjih kulturne dediščine veljajo pri 
gradnji in drugih posegih v prostor prostorski izvedbeni pogoji 
za celostno ohranjanje kulturne dediščine. V primeru neskladja 
ostalih določb tega odloka s prostorsko izvedbenimi pogoji 
glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine veljajo pogoji 
celostnega ohranjanja kulturne dediščine.

(7) Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno 
varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo 
– čez objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati 
gradbiščne poti, obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene po-
trebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna, 
energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se 
izkoriščati za deponije viškov materialov ipd.

(8) Za kulturne spomenike in njihova vplivna območja 
veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni 
režim konkretnega akta o razglasitvi kulturnega spomenika. 
V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, 
ki veljajo za kulturni spomenik, veljajo prostorski izvedbeni 
pogoji, določeni z varstvenim režimom v aktu o razglasitvi. Za 
kompleksne posege oziroma za posege v strukturne elemente 
spomenika je treba izdelati konservatorski načrt, ki je del pro-

jektne dokumentacije za pridobitev soglasja. Pogoji priprave 
in izdelave konservatorskega načrta so določeni s predpisi s 
področja varstva kulturne dediščine. S kulturnovarstvenim so-
glasjem se potrdi konservatorski načrt in usklajenost projektne 
dokumentacije s konservatorskim načrtom.

(9) Za varstvena območja dediščine veljajo prostorski 
izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim akta o 
določitvi varstvenih območij dediščine. V primeru neskladja 
določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za varstvena 
območja dediščine, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni 
z varstvenim režimom v aktu o določitvi varstvenih območij 
dediščine.

(10) Za registrirano kulturno dediščino, ki ni kulturni spo-
menik in ni varstveno območje dediščine, velja, da posegi v 
prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane 
vrednote ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco, 
ki so nosilci teh vrednot, niso dovoljeni. V primeru neskladja 
določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za registri-
rano kulturno dediščino, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, 
določeni v tem členu. Za registrirano kulturno dediščino veljajo 
dodatno še prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljujejo 
varstveni režimi za posamezne tipe dediščine in so navedeni v 
posameznih členih odloka.

Za registrirano kulturno dediščino veljajo dodatno še pro-
storsko izvedbeni pogoji za posamezne vrste dediščine.

Za registrirano stavbno dediščino: ohranjajo se varovane 
vrednote, kot so:

– tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
– gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
– oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, 

oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve fasad, 
fasadni detajli),

– funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajo-
čega zunanjega prostora,

– sestavine in pritikline,
– stavbno pohištvo in notranja oprema,
– komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
– pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izposta-

vljenih objektih – cerkvah, gradovih, znamenjih itd.),
– celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v 

okolici značilnostim stavbne dediščine),
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
Za registrirano naselbinsko dediščino: ohranjajo se varo-

vane vrednote, kot so:
– naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mre-

ža, razporeditev odprtih prostorov),
– odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stav-

bami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje 
med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, 
značilne funkcionalne celote),

– prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja 
(drevesa, vodotoki itd.),

– prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na 
reliefne značilnosti, poti itd.),

– naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,
– podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, 

oblike strešin, kritina),
– odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in 

pogledi iz njega),
– stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, 

ulične fasade itd.),
– oprema in uporaba javnih odprtih prostorov,
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
V primeru, da pri posamezni enoti kulturne dediščine va-

rujemo tudi zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostali-
nami je potrebno upoštevati tudi PIP za registrirana arheološka 
najdišča.

Za registrirano kulturno krajino in zgodovinsko krajino: 
ohranjajo se varovane vrednote, kot so:

– krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba 
(naravne in grajene ali oblikovane sestavine),
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– značilna obstoječa parcelna struktura, velikost in oblika 
parcel ter členitve (živice, vodotoki z obrežno vegetacijo, osa-
mela drevesa),

– tradicionalna raba zemljišč (sonaravno gospodarjenje 
v kulturni krajini),

– tipologija krajinskih sestavin in tradicionalnega stavbar-
stva (kozolci, znamenja, zidanice),

– odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podo-
bo in stavbo oziroma naseljem,

– avtentičnost lokacije pomembnih zgodovinskih dogod-
kov,

– preoblikovanost reliefa in spremljajoči objekti, grajene 
strukture, gradiva in konstrukcije ter likovni elementi in

– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
Za registrirano vrtnoarhitekturno dediščino: ohranjajo se 

varovane vrednote, kot so:
– zasnova (oblika, struktura, velikost, poteze),
– grajene ali oblikovane sestavine (grajene strukture, 

vrtna oprema, likovni elementi),
– naravne sestavine (rastline, vodni motivi, relief),
– podoba v širšem prostoru oziroma odnos dediščine z 

okolico (ohranjanje prepoznavne podobe, značilne, zgodovin-
sko pogojene in utemeljene meje),

– rastišče z ustreznimi ekološkimi razmerami, ki so po-
trebne za razvoj in obstoj rastlin, in

– vsebinska, funkcionalna, likovna in prostorska poveza-
nost med sestavinami prostorske kompozicije in stavbami ter 
površinami, pomembnimi za delovanje celote.

Za registrirano arheološko najdišče velja, da ni dovoljeno 
posegati v prostor na način, ki utegne poškodovati arheološke 
ostaline. Registrirana arheološka najdišča s kulturnimi plastmi, 
strukturami in premičnimi najdbami se varujejo pred posegi ali 
uporabo, ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali spre-
menili njihov vsebinski in prostorski kontekst. Prepovedano je 
predvsem:

– odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati, 
meliorirati kmetijska zemljišča, graditi gozdne vlake,

– poglabljati morsko dno in dna vodotokov ter jezer,
– ribariti z globinsko vlečno mrežo in se sidrati,
– gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma kamnine in
– postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno 

z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali 
drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje 
in prezentacijo arheološkega najdišča.

Izjemoma so dovoljeni posegi v posamezna najdišča, ki 
so hkrati stavbna zemljišča znotraj naselij, in v prostor robnih 
delov najdišč ob izpolnitvi naslednjih pogojev:

– če ni možno najti drugih rešitev in
– če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih 

arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče možno sprostiti 
za gradnjo.

V primeru, da se območje urejuje z OPPN, je treba pred-
hodne arheološke raziskave v smislu natančnejše določitve 
vsebine in sestave najdišča opraviti praviloma že v okviru 
postopka priprave izvedbenega akta.

Za registrirano memorialno dediščino: ohranjajo se varo-
vane vrednote, kot so:

– avtentičnost lokacije,
– materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali 

drugih nepremičnin,
– vsebinski in prostorski kontekst območja z okolico ter 

vedute.
Za drugo dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot 

so:
– materialna substanca, ki je še ohranjena,
– lokacija in prostorska pojavnost,
– vsebinski in prostorski odnos med dediščino in okolico.
(11) V vplivnih območjih dediščine velja, da morajo biti po-

segi in dejavnosti prilagojeni celostnemu ohranjanju dediščine. 
Ohranja se prostorska integriteta, pričevalnost in dominantnost 
dediščine, zaradi katere je bilo vplivno območje določeno.

(12) Za poseg v kulturni spomenik, vplivno območje kul-
turnega spomenika, varstveno območje dediščine ali registrira-
no dediščino, ki je razvidna iz prikaza stanja prostora, ki je veljal 
ob uveljavitvi odloka o občinskem prostorskem načrtu, je treba 
pridobiti kulturnovarstveno soglasje za posege po predpisih za 
varstvo kulturne dediščine.

(13) Kulturnovarstveno soglasje je treba pridobiti tudi za 
posege v posamezno EUP, če je tako določeno s posebnimi 
prostorsko izvedbenimi pogoji, ki veljajo za to območje urejanja.

(14) Če se upravičeno domneva, da je v nepremičnini, ki 
je predmet posegov, neodkrita dediščina, in obstaja nevarnost, 
da bi z načrtovanimi posegi bilo povzročeno njeno poškodova-
nja ali uničenje, je treba izvesti predhodne raziskave skladno 
s predpisi s področja varstva kulturne dediščine. Obseg in čas 
predhodnih raziskav dediščine določi pristojna javna služba. Za 
izvedbo raziskave je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje 
za raziskavo po predpisih s področja varstva kulturne dediščine.

(15) Za poseg v objekt ali območje kulturne dediščine se 
štejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki kakorkoli spreminjajo 
videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo dediščine ali ki 
dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo. 
To so tudi vsa dela, ki se štejejo za vzdrževanje objekta skladno 
s predpisi s področja graditve objektov in drugi posegi v prostor, 
ki se ne štejejo za gradnjo in so dopustni na podlagi odloka 
OPN ali drugih predpisov.

(16) Za izvedbo predhodne arheološke raziskave na 
območju kulturnega spomenika, registriranega arheološkega 
najdišča, stavbne dediščine, naselbinske dediščine, kulturne 
krajine ali zgodovinske krajine je treba pridobiti kulturnovar-
stveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline 
po predpisih za varstvo kulturne dediščine. Pred pridobitvijo 
kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arhe-
ološke ostaline je pri pristojni območni enoti Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije treba pridobiti podatke o potrebnih 
predhodnih arheoloških raziskavah – obseg in čas predhodnih 
arheoloških raziskav določi pristojna javna služba.

(17) Na območjih, ki še niso bila predhodno arheološko 
raziskana in ocena arheološkega potenciala zemljišča še ni 
znana, se priporoča izvedba predhodnih arheoloških raziskav 
pred gradnjo ali posegi v zemeljske plasti.

(18) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč 
splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemlji-
šča/ investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine 
zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkri-
tja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine, ki situacijo dokumentira v skladu z določili 
arheološke stroke.

(19) Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pri-
stojni osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije 
omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska 
dela, in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.«

33. člen
Spremembe 41. člena so:
Na koncu drugega odstavka se doda besedilo, ki glasi:
»Neposredno odvajanje odpadnih voda v podzemne vode 

je prepovedano.«
Za četrtim odstavkom se dodajo peti, šesti, sedmi, osmi, 

deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek:
»(5) V vseh enotah urejanja, kjer se nahaja raziskovalni 

prostor za nafto in plin, se omogoči raziskovanje.
(6) V enotah urejanja, kjer so izvedene hidromelioracije, 

se infrastrukturne objekte, ki potekajo v zemlji, locira ob obsto-
ječe ceste tako, da se ne poškoduje drenažnih sistemov.

(7) Padavinske vode se z večjih utrjenih površin in streh 
odvaja v skladu z veljavnimi predpisi, torej da se jih predhodno 
zadrži in ustrezno očisti (npr. z lovilci olj …).

(8) Stranski produkti proizvedeni v bioplinarnah se za 
gnojenje tal uporabljajo le neoporečni.

(9) Ob posegih, kjer pride do odstranitve rodovitnega 
zgornjega dela tal (prsti), naj se namensko uporabi rodovitni 
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del tal za sanacijo degradiranih površin ali na drugih območjih. 
S koristno uporabo prsti na drugih območjih posredno zmanj-
šujemo negativne vplive posegov na tla.

(10) V skladu z Operativnim programom zbiranja komu-
nalnih odpadkov je potrebna postavitev zbiralnic za ločene 
frakcije komunalnih odpadkov na vsakih 500 prebivalcev v 
strnjenih območjih poselitve.

(11) Na celotnem območju občine je potrebno zmanjšati 
porabo električne energije za javno razsvetljavo v skladu z 
Lokalnim energetskim konceptom Občine Turnišče – potrebno 
je izvesti energetski pregled javne razsvetljave, s katerim se 
ugotovijo možnosti učinkovite rabe električne energije. Učinko-
vita raba električne energije za javno razsvetljavo se zagotovi 
z ukrepi, kot so:

– zamenjavo neustreznih svetilk oziroma predelava po-
gojno ustreznih svetilk v obliko, da je delež svetlobnega toka, 
ki seva navzgor, enak 0 %,

– zamenjava svetil z energijsko varčnimi svetili,
– avtomatičen izklop (posameznih) svetilk ob določenih 

urah,
– neustrezne svetilke javne razsvetljave je potrebno skla-

dno z veljavno zakonodajo zamenjati do 31. 12. 2016.
(12) Z namenom zagotavljanja pretočnosti je treba ob 

manjših potokih in jarkih redno čistiti brežine in struge. Odstra-
niti je treba neprimerno zarast (drevesa, grmovje, nepokošeno 
travo) in naplavine v strugi, ki ovirajo normalen odtok vode 
oziroma povzročajo zajezitve.«

34. člen
Celotni 43. člen se spremeni in se glasi:

»43. člen
(varovanje zdravja)

a) Varstvo pred hrupom
(1) Območja varstva pred hrupom so določena v skladu 

s predpisi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju po po-
drobni namenski rabi prostora.

(2) Na mirnih območjih na prostem, ki obsegajo zavarova-
no območje v skladu s predpisi s področja ohranjanja narave, 
se določa I. stopnja varstva pred hrupom, razen za območja 
naselij na zavarovanem območju ter območji cest in železni-
ških prog v širini 1000 m od sredine pomembne ceste oziroma 
pomembne železniške proge, območja prometne infrastrukture, 
območja gozdov na površinah za izvajanje gozdarske dejavno-
sti, na območjih za potrebe obrambe in izvajanje nalog policije 
ter območjih varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

(3) Na območjih poselitve se v splošnem določa III. sto-
pnja varstva pred hrupom, razen na območju stanovanj čiste 
stanovanjske površine, stanovanjske površine za posebne 
namene in površine počitniških hiš, na posebnem območju, 
ki je namenjeno površini za turizem, kjer se določa II. stopnja 
varstva pred hrupom, ter za območja proizvodnih dejavnosti (I), 
na katerih se določa IV. stopnja varstva pred hrupom.

(4) Območja II. stopnje varstva pred hrupom občina določi 
ločeno in pošlje v potrditev na ministrstvo, pristojno za okolje. 
Vlogi se priloži dokumentacijo iz katere je razvidno, da so na 
predlaganih območjih izpolnjene zahteve II. stopnje varstva 
pred hrupom.

(5) Za območja prometnih površin (P), območja ener-
getske infrastrukture (E), območja okoljske infrastrukture (O), 
območja komunikacijske infrastrukture (T), območja mineralnih 
surovin (L) in ostala območja (OO) se v skladu s predpisi o 
mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju določa IV. stopnja 
varstva pred hrupom.

(6) Na območju kmetijskih in gozdnih zemljišč, razen 
na območjih, ki spadajo pod mirna območja na prostem, se v 
skladu s predpisi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju 
določa IV. stopnja varstva pred hrupom.

(7) Za območja voda se za vse površine razen za povr-
šin vodne infrastrukture in površine na mirnem območju na 

prostem, določi III. stopnja varstva pred hrupom. Za površine 
vodne infrastrukture se določi IV. stopnja varstva pred hrupom.

(8) Na meji med I. in IV. območjem varstva pred hrupom 
ter na meji med II. in IV. območjem varstva pred hrupom mora 
biti območje, ki obkroža IV. območje varstva pred hrupom v 
širini z vodoravno projekcijo 1000 m in na katerem veljajo po-
goji varstva pred hrupom za III. območje varstva pred hrupom. 
Širina tega območja je lahko tudi manjša od 1000 m, če zaradi 
naravnih ovir širjenja hrupa ali ukrepov varstva pred hrupom 
ali zaradi drugih razlogov na I. oziroma II. območju varstva 
pred hrupom niso presežene mejne vrednosti kazalcev hrupa, 
določene za to območje.

(9) Ne glede na določila prejšnjega odstavka se na ob-
močjih med I. in IV. območjem varstva pred hrupom ter na meji 
med II. in IV. območjem varstva pred hrupom lahko s tehničnimi 
ali konstrukcijskimi ukrepi varstva pred hrupom zagotovi, da 
mejne vrednosti kazalcev hrupa na objektih z varovanimi pro-
stori oziroma območjih s I. in II. stopnjo varstva pred hrupom 
ne bodo presežene.

b) Varstvo zraka
(1) Pri vseh posegih v prostor, predvsem pri lociranju 

objektov in naprav z agresivnejšimi dejavnostmi, ki povzročajo 
prekomerne emisije v zrak, se upošteva vse predpise, ki urejajo 
varstvo zraka.

(2) Pri vseh posegih v prostor, predvsem pri lociranju 
objektov in naprav z agresivnejšimi dejavnostmi, ki povzročajo 
emisije v zrak, se upošteva vse predpise, ki urejajo varstvo 
zraka. Objekte oziroma dejavnosti, ki so lahko pomemben vir 
onesnaževanja zraka je dovoljeno umeščati samo v območja, 
namenjena proizvodnim dejavnostim (IG, IP, IK), kjer ni dovo-
ljeno umeščati objektov z varovanimi prostori. Dejavnosti, ki 
onesnažujejo zrak, je dovoljeno umeščati le v gospodarske ali 
industrijske cone, kjer so upravljavci dolžni poskrbeti za meritve 
emisij v zrak in po potrebi izvajati ustrezno zaščito in sanacijo.

(3) Pri vseh novogradnjah in prenovi objektov se predno-
stno uporabijo obnovljivi viri energije in pogoji glede učinkovite 
rabe energije v stavbah.

d) Osončenost in svetlobno onesnaženje
(1) Objekti morajo biti zasnovani tako, da bo za bivalne 

objekte in objekte, v katerih se dalj časa zadržujejo ljudje, za-
gotovljena celoletna osončenost bivalnih prostorov vsaj 2 uri 
dnevno. Z vgradnjo sodobnih materialov mora biti zagotovlje-
no varstvo pred prekomernim hrupom, z orientacijo stavb pa 
omogočena zasebnost na posamezni parceli in v stanovanjski 
enoti.

(2) Omeji se svetlobno onesnaženje v bivalnih območjih 
v naselju. Na podlagi Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 108/09) se pri 
gradnji nove javne razsvetljave uporabijo svetilke, katerih delež 
svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0 %, razen za raz-
svetljavo javnih površin ulic na območju kulturnega spomenika, 
kjer se lahko uporabijo svetilke, katerih delež svetlobnega toka, 
ki seva navzgor, ne presega 5 %, če je električna moč posa-
mezne svetilke manjša od 20 W ali je povprečna osvetljenost 
javnih površin, ki jih osvetljuje razsvetljava s takimi svetilkami, 
ne presega 2 lx in je javna površina ulic, ki jo razsvetljuje 
razsvetljava, namenjena pešcem, kolesarjem in počasnemu 
prometu vozil s hitrostjo, ki ne presega 30 km/h. Tem zahtevam 
se morajo prilagoditi tudi svetilke obstoječe javne razsvetljave 
(najkasneje do 31. decembra 2016).

(3) Letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na območju 
posamezne občine vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in 
razsvetljavo javnih površin, ki jih občina upravlja, izračunana na 
prebivalca s stalnim ali začasnim prebivališčem v tej občini, ne 
sme presegati ciljne vrednosti 44,5 kWh, največja letna poraba 
elektrike vseh svetilk, ki so na območju občine z manj kakor 
1.000 prebivalcev vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in 
razsvetljavo javnih površin pa je enaka 44,5 MWh. Izpolnjeva-
nje teh zahtev se ugotavlja v postopku celovite presoje vplivov 
na okolje programov in prostorskih načrtov, ki posredno ali 
neposredno vplivajo na letno porabo elektrike pri obratovanju 
razsvetljave cest ali razsvetljave javnih površin.
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(4) Pri omejitvah osvetljevanja varovanih prostorov se 
upoštevajo mejne vrednosti za osvetljenost, ki jo povzroča 
razsvetljava na oknih varovanih prostorov:

Oddaljenost okna 
od osvetljene 

površine

Osvetljenost  
od večera  
do 24. ure

Osvetljenost  
od 24. ure do jutra

do 3 m 25 lx 5 lx
3 m do 10 m 10 lx 2 lx

10 m do 20 m 5 lx 1 lx
nad 20 m 2 lx 0,2 lx

Mejne vrednosti za osvetljenost se nanašajo na osvetlje-
nost, izmerjeno na sredini svetle okenske odprtine in v smeri, ki 
je pravokotna na zastekljeno površino okna. Oddaljenost okna 
od osvetljene površine se izračuna kot razdalja med oknom 
in najbližjim robom osvetljene nepokrite površine, izmerjena v 
vodoravni smeri.

e) Varstvo pred elektromagnetnim sevanjem
(1) V Občini Turnišče je zgrajeno elektroenergetsko 

omrežje, ki sodi med nizko in visoko frekvenčne vire EMS, kjer 
se v primeru gradnje novih elektroenergetskih objektov upošte-
va naslednje stopnje varstva pred sevanjem:

– I. stopnja varstva pred sevanjem velja za I. območje, 
ki potrebuje povečano varstvo pred sevanjem. I. območje je 
območje bolnišnic, zdravilišč, okrevališč ter turističnih objektov, 
namenjenih bivanju in rekreaciji, čisto stanovanjsko obmo-
čje, območje objektov vzgojnovarstvenega in izobraževalnega 
programa ter programa osnovnega zdravstvenega varstva, 
območje igrišč ter javnih parkov, javnih zelenih in rekreacijskih 
površin, trgovsko-poslovno-stanovanjsko območje, ki je hkrati 
namenjeno bivanju in obrtnim ter podobnim proizvodnim de-
javnostim, javno središče, kjer se opravljajo upravne, trgovske, 
storitvene ali gostinske dejavnosti, ter tisti predeli območja, na-
menjenega kmetijski dejavnosti, ki so hkrati namenjeni bivanju 
(v nadaljnjem besedilu: I. območje).

– II. stopnja varstva pred sevanjem velja za II. območje, 
kjer je dopusten poseg v okolje, ki je zaradi sevanja bolj mo-
teč. II. območje je zlasti območje brez stanovanj, namenjeno 
industrijski ali obrtni ali drugi podobni proizvodni dejavnosti, 
transportni, skladiščni ali servisni dejavnosti ter vsa druga ob-
močja, ki niso v prejšnjem odstavku določena kot I. območje. 
II. stopnja varstva pred sevanjem velja tudi na površinah, ki so 
v I. območju namenjene javnemu cestnemu ali železniškemu 
prometu.

– V obstoječih objektih, ki bodo v vplivnem pasu EMS, se 
spremeni namembnost stanovanjskih objektov v rabo II. ob-
močja varstva pred elektromagnetnim sevanjem, ki izključuje 
stanovanja in dejavnosti, pri katerih se v objektu dalj časa 
zadržujejo ljudje. Na zemljiščih, ki so v vplivnem pasu EMS ni 
možna gradnja novih bivalnih objektov iz I. območja varstva 
pred elektromagnetnim sevanjem.

(2) Varovalni pas elektroenergetskih omrežij je zemljiški 
pas ob elektroenergetskih vodih in objektih, v katerem se sme-
jo graditi drugi objekti in naprave ter izvajati dela, ki bi lahko 
vplivala na obratovanje omrežja, le ob določenih pogojih in 
na določeni oddaljenosti od vodov in objektov tega omrežja. 
Širina varovalnega pasu elektroenergetskega omrežja poteka 
na vsako stran od osi elektroenergetskega voda oziroma od 
zunanje ograje razdelilne ali transformatorske postaje in znaša:

– za nadzemni večsistemski daljnovod in razdelilne trans-
formatorske postaje nazivne napetosti 400 kV in 220 kV – 40 m;

– za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti 400 kV 
– 10 m;

– za nadzemni večsistemski daljnovod in razdelilne trans-
formatorske postaje nazivne napetosti 110 kV in 35 kV – 15 m;

– za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti 110 kV 
in 35 kV – 3 m;

– za nadzemni večsistemski daljnovod nazivnih napetosti 
od 1 kV do vključno 20 kV – 10 m;

– za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti od 1 kV 
do vključno 20 kV – 1 m;

– za razdelilno postajo srednje napetosti, transformator-
sko postajo srednje napetosti 0,4 kV – 2 m.

f) Spremljanje stanja okolja
Poleg zakonsko predpisanega spremljanja stanja okolja, 

ki ga izvaja država oziroma njene pooblaščene službe, občina 
spremlja stanje okolja in izvaja ukrepe iz okoljskega poročila pri 
izvajanju občinskega prostorskega načrta za naslednje kazalce 
stanja okolja:

– povprečni letni dnevni promet,
– dolžina stikov konfliktnih območij – območja stanovanj 

(SS) in proizvodnih dejavnosti (I),
– število zavezancev za izvedbo emisijskega monitoringa 

snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja,
– delež koriščenja obnovljivih virov energije,
– število večjih uporabnikov obnovljivih virov energije,
– kapacitete čistilnih naprav,
– kakovost pitne vode,
– količina porabljene pitne vode,
– število objektov na poplavno ogroženih območjih,
– število ekoloških kmetij,
– površine ekološko obdelanih kmetijskih zemljišč,
– površina najboljših kmetijskih zemljišč,
– površine kmetijskih zemljišč z izvedenimi agrarnimi ope-

racijami,
– delež gozdnih površin,
– ogroženost enot kulturne dediščine,
– ohranjanje zgodovinskega konteksta kulturne dediščine 

in umeščenosti v širši prostor, upoštevajoč zvrst, status in režim 
kulturne dediščine,

– površine kmetijskih zemljišč v zaraščanju,
– količina zbranih odpadkov odpeljanih na deponijo,
– število zbiralnic ločenih frakcij komunalnih odpadkov,
– letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na območju 

SD OPN vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in razsvetljavo 
javnih površin, ki jih občina upravlja, izračunana na prebivalca s 
stalnim ali začasnim prebivališčem v občini Turnišče, pod ciljno 
vrednostjo 44,5 kWh,

– prisotnost, razširjenost, velikost populacij in stanje zava-
rovanih, ogroženih in redkih živalskih in rastlinskih vrst,

– stanje biotske raznovrstnosti na območju,
– prisotnost, obseg, povezanost in stanje habitatnih tipov, 

ki se prednostno ohranjajo,
– prisotnost, obseg, stanje in ohranjenost območij ohra-

njanja narave (Natura 2000, EPO, zavarovana območja, na-
ravne vrednote),

– prisotnost in razširjenost tujerodnih invazivnih rastlinskih 
in živalskih vrst,

– ekološko stanje površinskih voda.«

35. člen
Spremembe 45. člena so:
Na koncu prvega stavka prvega odstavka se pika spre-

meni v vejico in doda besedilo: »avtoceste pa 40 m na vsako 
stran ceste.«

Tretjemu odstavku se za oznako v oklepaju »55/96,« 
doda oznaka »115/06«

Prvi stavek četrtega odstavka se spremeni tako, da glasi:
»(4) Zunanja meja priobalnega zemljišča sega ob Le-

dava, ki je voda 1. reda sega zunaj območij naselja najmanj 
40 metrov od meje vodnega zemljišča, znotraj naselja pa 15 m 
na levi in desni breg od meje vodnega zemljišča, pri ostalih 
potokih (Mala Ledava, Črni potok) pa 5,0 m od meje vodnega 
zemljišča.«

Na koncu petega odstavka se pika izbriše in se doda 
besedilo: »in Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega one-
snaževanja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07) in vse njihove 
spremembe ter ob tem načrtovati ustrezno zaščito pred hru-
pom ob upoštevanju predvidenega povečanja obremenitev v 
20-letnem planskem obdobju. Izvedba vseh ukrepov za zaščito 
novih objektov in funkcionalnih površin je obveznost lokalne 
skupnosti oziroma investitorjev novih posegov.«
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IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

36. člen
(dokončanje postopkov)

Upravne postopke za pridobitev gradbenega dovoljenja 
za gradnjo in druge posege v prostor, ki so se pričeli na podlagi 
Občinskega prostorskega načrt Občine Turnišče (Uradni list RS, 
št. 1/09) in na podlagi sklepov o tehničnem popravku Odloka o 
občinskem prostorskem načrtu Občine Turnišče, ki so navedeni 
v 37. členu tega odloka, se konča na podlagi navedenih aktov.

37. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati:
1. Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem 

prostorskem načrtu Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 62/11)
2. Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem pro-

storskem načrtu Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 100/11).

38. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne in-
špekcijske službe.

39. člen
(veljavnost)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 102/10-2012
Turnišče, dne 18. oktobra 2012

Župan
Občine Turnišče

Slavko Režonja l.r.

ŽALEC

3310. Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta 
severovzhodnega dela naselja Šempeter

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
ZPNarčrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12; v nadaljnjem 
besedilu: ZPNačrt) in 16., 24. ter 36. člena Statuta Občine Ža-
lec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 
134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je župan Občine Žalec dne 
17. 10. 2012 sprejel

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta severovzhodnega dela 

naselja Šempeter

I. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega 
podrobnega prostorskega načrta severovzhodnega dela 
naselja Šempeter (v nadaljevanju OPPN).

Ocena stanja:
Veljavne prostorske sestavine dolgoročnega in srednje-

ročnega družbenega plana Občine Žalec opredeljujejo uredi-
tveno območje OPPN kot obstoječe stavbno zemljišče v okviru 
ureditvenega območja naselja Šempeter v Savinjski dolini.

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja 
Občine Žalec z oznako PUP 2 (Uradni list RS, št. 35/96) dolo-
ča za obravnavano območje obveznost izdelave izvedbenega 
prostorskega akta.

V naravi je zemljišče delno pozidano s stanovanjskimi 
in gospodarskimi objekti, ki so brez funkcije in v zelo slabem 
gradbenem stanju. Ureditveno območje OPPN leži znotraj za-
varovanega prostora naselbinske dediščine Šempeter – EŠD 
241616. Vzhodni in južni del območja OPPN meji na zavaro-
vano območje arheološkega spomenika državnega pomena 
(arheološko najdišče Šempeter – antična nekropola – EŠD 
1053) manjši jugovzhodni del območja OPPN pa se z objek-
tom kulturne dediščine na parc. št. 372/15 (stanovanjska hiša 
nekdanjega Lenkovega posestva) nahaja tudi znotraj tega za-
varovanega območja.

Razloge za pripravo OPPN predstavljajo razvojne potrebe 
lastnikov zemljišč znotraj ureditvenega območja OPPN v smislu 
kompleksne poslovno-stanovanjske pozidave, rekonstrukcija 
objekta kulturne dediščine, rekonstrukcije in dograditve pro-
metne, energetske ter ostale komunalne infrastrukture in druge 
ureditve.

Pravna podlaga:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana za obdobje 

1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Ža-
lec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 
76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 
37/99, 98/00 in 94/02),

– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja 
Občine Žalec z oznako PUP 2 (Uradni list RS, št. 35/96),

– ter ostale strokovne podlage in gradiva, ki so relevantna 
za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva 
okolja in ohranjanja narave.

II. Predmet in okvirno ureditveno območje OPPN
S sklepom o začetku priprave OPPN se določi vsebina in 

obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv 
ter postopkov, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave 
OPPN. Odlok o OPPN bo predstavljal pravno osnovo za prido-
bitev ustreznih dovoljenj.

Predmet OPPN:
– Kompleksna poslovno-stanovanjska pozidava območja 

z določitvijo urbanističnih, arhitektonskih ter ostalih meril in 
pogojev za umestitev predvidenih objektov v prostor.

– Rekonstrukcija objekta kulturne dediščine.
– Rušitev obstoječega objekta sušilnice z novogradnjo 

večstanovanjskih objektov ali njegova rekonstrukcija oziroma 
preoblikovanje na več manjših objektov s stanovanjsko na-
membnostjo.

– Druge gradnje in spremembe in dopolnitve prostorskih 
ureditev ter spremembe prometne, energetske ter ostale komu-
nalne infrastrukture v obravnavanem območju, ki so potrebne 
zaradi predvidenih novih ureditev.

Okvirno ureditveno območje OPPN:
Obravnavano ureditveno območje OPPN se nahaja ob 

regionalni cesti RII-447/0367 Žalec–Šempeter, v severovzho-
dnem delu naselja Šempeter v Savinjski dolini. Območje na 
severu meji na kmetijska zemljišča, na jugu je omejeno z 
regionalno cesto, na vzhodu meji na nepozidana stavbna in 
delno kmetijska zemljišča, na zahodu pa območje meji na 
stavbna zemljišča z obstoječo pozidavo oziroma na vzhodno 
mejo občinskega podrobnega prostorskega načrta severnega 
dela naselja Šempeter.

V ureditveno območje so zajete naslednje parcele ali 
deli teh parcel: 378/6, 378/5, 311, 378/4, 372/2, 372/6, 373/3, 
372/7, 70, 372/4, 377, 372/5, 372/17, 372/1, 372/8, 372/9, 
368/2, 372/13, 372/12, 372/10, 372/11, 372/15, 372/14, 372/10, 
372/15, 372/16, 372/18, 310, 363/2 – del, 1121/7 – del, vse k.o. 
Šempeter v Savinjski dolini.

Celotno ureditveno območje OPPN meri približno 2,2 ha. 
Po potrebi je ureditveno območje možno zmanjšati ali vanj 
zajeti še bližnje parcele stavbnih zemljišč tako, da se s tem 
omogoči kar najbolj kompleksno in celovito ureditev obravna-
vanega območja.

III. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe ve-

ljavne prostorske dokumentacije, analize prostora, pridobljenih 
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smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag 
ter ob upoštevanju programskih izhodišč.

V primeru, da se bodo za prostorsko ureditev pripravile 
variantne rešitve, je le-te potrebno ovrednotiti in medsebojno 
primerjati s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in eko-
nomskega vidika.

OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z 
določili veljavne prostorske zakonodaje, in sicer predvsem z:

– Zakonom o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni 
list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12),

– Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinske-
ga podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07),

– Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, 
št. 39/06, 66/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12).

V primeru izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (v 
nadaljevanju: CPVO) se okoljsko poročilo pripravi skladno z 
določili veljavne zakonodaje, in sicer predvsem z:

– Zakonom o ohranjanju narave ZON-UPB2 (Uradni list 
RS, št. 96/04),

– Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, 
št. 39/06, 66/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12),

– Zakonom o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, Uradni 
list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11),

– Zakonom o vodah (ZV-1, ZV-1A, Uradni list RS, 
št. 67/02, 57/08, 57/12),

– Zakonom o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 67/02, 
115/06,110/07, 106/10),

– Zakonom o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-UPB2, Uradni list 
RS, št. 71/11, 58/12),

– Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku 
celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list 
RS, št. 73/05),

– Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je treba 
izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06, 
72/07, 32/09, 95/11),

– Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe 
planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list 
RS, št. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11),

– po potrebi tudi z drugimi.
IV. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način nji-

hove pridobitve
Pri izdelavi strokovnih podlag in OPPN je potrebno upo-

števati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga 
gradiva, ki so relevantna za izdelavo naloge s področja prostor-
skega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave:

– Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ura-
dni list RS, št. 76/04),

– Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, 
št. 122/04),

– Prostorske sestavine dolgoročnega plana za obdobje 
1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Ža-
lec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 
76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 
37/99, 98/00 in 94/02),

– ter ostale strokovne podlage in gradiva, ki so relevantna 
za izdelavo naloge.

V. Postopek in roki za pripravo OPPN
Sprejem sklepa o pripravi OPPN:
– Župan Občine Žalec sprejme sklep o začetku priprave 

OPPN.
– Objava sklepa o pripravi OPPN v Uradnem listu RS in 

v svetovnem spletu.
Priprava osnutka OPPN in pridobitev smernic za načr-

tovanje:
– Izdelovalec pripravi osnutek OPPN (v roku 15 dni po 

sprejemu sklepa o pripravi OPPN).
– Pripravljavec pošlje osnutek OPPN na Ministrstvo za 

kmetijstvo in okolje (Direktorat za okolje, Sektor za celovito 
presojo vplivov na okolje) ter ga pozove, da v roku 30 dni od 
prejema poziva poda pisno opredelitev ali je za OPPN potrebno 
izvesti CPVO.

– Pripravljavec pošlje osnutek OPPN vsem nosilcem ure-
janja prostora ter jih pozove, da najkasneje v roku 30 dni po 
prejemu vloge podajo svoje smernice.

Izdelava strokovnih podlag, rešitve prostorske ureditve in 
osnutka OPPN:

– Naročnik zagotovi strokovne podlage, ki jih bodo zahte-
vali nosilci urejanja prostora v izdanih smernicah.

– Izdelovalec po pridobitvi vseh smernic nosilcev urejanja 
prostora in potrebnih strokovnih podlagah izdela dopolnjeni 
osnutek OPPN (v roku 30 dni).

– V primeru izdelave CPVO bo pripravljavec po prejetju 
dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega poročila, poslal 
omenjena dokumenta na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter 
od slednjega zahteval pisno obvestilo o ustreznosti okoljskega 
poročila (rok za izdajo obvestila je 30 dni od prejetja popolne 
vloge).

Javna razgrnitev in javna obravnava:
– Odbor za okolje, prostor in komunalne zadeve Občine 

Žalec bo obravnaval dopolnjeni osnutek OPPN in v primeru 
izdelave CPVO tudi okoljsko poročilo. Župan Občine Žalec 
sprejme sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN 
(vse v roku 30 dni po oddaji gradiva pripravljavcu oziroma po 
pridobitvi obvestila o ustreznosti okoljskega poročila s strani 
pristojnega ministrstva). Sklep o javni razgrnitvi se objavi v 
Uradnem listu RS, v časopisu, ki pokriva območje Občine Žalec 
(Utrip Savinjske doline ali Večer) in v spletu na straneh Občine 
Žalec, najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve.

– KS Šempeter v Savinjski dolini (v nadaljevanju: KS) v 
sodelovanju z Občino Žalec najmanj 7 dni pred začetkom javne 
razgrnitve tudi na krajevno običajen način obvestita javnost o 
kraju in času javne razgrnitve ter o javni obravnavi.

– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Žalec in 
na sedežu KS (za najmanj 30 dni od dneva uveljavitve sklepa 
o javni razgrnitvi).

– Občina Žalec v sodelovanju s KS organizira javno 
obravnavo OPPN (v primeru izdelave CPVO tudi okoljskega 
poročila) v prostorih Občine Žalec.

– Pobudnik priprave in izdelovalec OPPN morata na javni 
obravnavi zagotoviti svojo prisotnost (v primeru izdelave CPVO 
pa tudi prisotnost izdelovalca okoljskega poročila).

– Pripravljavec OPPN v sodelovanju s KS evidentira vse 
pisne in ustne pripombe in predloge podane v okviru javne 
razgrnitve.

– Izdelovalec OPPN v sodelovanju z Občino Žalec prouči 
pripombe in predloge ter pripravi predlog stališč glede njihove-
ga upoštevanja (v roku 30 dni po zaključeni javni razgrnitvi).

– Župan Občine Žalec zavzame stališče do pripomb in 
predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi 
predloga stališč ter sklepa Odbora za okolje, prostor in komu-
nalne zadeve, ki predhodno obravnava pripombe in predloge 
(vse v roku 50 dni po končani javni razgrnitvi).

– Pripravljavec OPPN pisno seznani s stališči do podanih 
pripomb in predlogov vse tiste lastnike zemljišč na območju 
OPPN, ki so svoje pripombe in predloge podali v času javne 
razgrnitve OPPN (v roku 15 dni po sprejetju stališča do pripomb 
in predlogov).

Sprejem OPPN:
– Izdelovalec pripravi predlog OPPN na podlagi spreje-

tega stališča Občine Žalec do podanih pripomb in predlogov 
iz javne razgrnitve in po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih 
strokovnih podlag predlog posreduje pripravljavcu OPPN (v 
roku 30 dni).

– Pripravljavec pošlje predlog OPPN vsem nosilcem ure-
janja prostora ter jih pozove, da v roku 30 dni od prejema 
poziva podajo mnenja ali predlog OPPN upošteva podane 
smernice.

– Če se za OPPN izdela CPVO, se pristojna ministrstva v 
mnenju opredelijo tudi o sprejemljivosti vplivov OPPN na okolje 
s stališča svoje pristojnosti, ministrstvo pristojno za varstvo 
okolja, pa na podlagi teh mnenj odloči o sprejemljivosti vplivov 
izvedbe OPPN skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
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– V 30 dneh po pridobitvi vseh mnenj nosilcev urejanja 
prostora in potrditvi pristojnega ministrstva, da so vplivi izved-
be OPPN na okolje sprejemljivi (v primeru izdelave CPVO), 
izdelovalec OPPN izdela in preda usklajen predlog OPPN 
Občini Žalec.

– Župan (po predhodni obravnavi na Odboru za okolje, 
prostor in komunalne zadeve) posreduje usklajen predlog v 
sprejem Občinskemu svetu Občine Žalec z odlokom (vse v 
roku 30 dni).

– Objava sprejetega odloka v Uradnem listu RS (v roku 
10 dni).

VI. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki 
sodelujejo pri pripravi OPPN

Nosilci urejanja prostora, ki morajo na osnutek OPPN 
podati svoje smernice, k predlogu OPPN pa mnenja, so:

1. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, 
Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 
Ljubljana,

2. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in 
reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,

3. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za 
okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,

4. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za 
ceste, Tržaška c. 19, 1000 Ljubljana,

5. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, 
Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,

6. Slovenske železnice d.d., Kolodvorska 11, 1506 Lju-
bljana,

7. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne 
energije, d.d., Celje, Vrunčeva 2a, p. Celje,

8. Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, p. Celje,
9. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Ulica Nade 

Cilenšek 5, p. Žalec,
10. Simbio d.o.o., Celje, Teharska 49, p. Celje,
11. Mestni plinovodi, d.o.o., Kolodvorska c. 2, p. Koper,
12. Kabel TV d.o.o., Dobriša vas 3, p. Petrovče,
13. Občina Žalec, Urad za gospodarske javne službe, 

Ulica Savinjske čete 5, p. Žalec,
14. KS Šempeter v Savinjski dolini, Rimska c. 80, p. Šem-

peter v Savinjski dolini,
15. drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene 

potrebe, ugotovljene v postopku priprave OPPN.

Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema 
vloge in ustreznega gradiva za pridobitev smernic in mnenj, 
le teh ne podajo pisno se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa 
mora izdelovalec OPPN upoštevati vse zahteve, ki jih za 
načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni 
predpisi.

Pri pripravi OPPN sodelujejo naslednji udeleženci:
– Pobudnik in naročnik OPPN: Tomaž B. Brlec, Ljubljana,
– Pripravljavec OPPN: Občina Žalec, Urad za prostor in 

gospodarstvo,
– Načrtovalec oziroma izdelovalec OPPN: Urbis d.o.o., 

Maribor.
VII. Obveznosti financiranja priprave OPPN
Izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag in idejnih za-

snov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno 
z okoljskim poročilom oziroma vsemi potrebnimi podlagami v 
okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje – CPVO (ko-
likor bo le ta potrebna) ter celotno izdelavo OPPN, bo financiral 
pobudnik sam.

VIII. Koordinacija z nosilci urejanja prostora
Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj 

ter odločbe glede izdelave CPVO, lahko na podlagi izdanega 
pooblastila pripravljavca OPPN (Občine Žalec) prevzame na-
črtovalec OPPN.

IX. Prenehanje veljavnosti drugih sklepov
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o pripravi 

občinskega podrobnega prostorskega načrta severovzhodnega 
dela naselja Šempeter (št. 35005/0002/2007 2/3, ki ga je dne 
5. junija 2007 sprejel župan Občine Žalec), objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 54/07.

X. Objava sklepa o začetku priprave OPPN
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

na spletni strani Občine Žalec, veljati pa začne z dnem objave 
v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-05-0002/2007-2/3
Žalec, dne 17. oktobra 2012

Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.
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VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR
3287. Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS-1) 8539
3288. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 

o davku na dodano vrednost (ZDDV-1G) 8551
3289. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 

o blagovnih rezervah (ZBR-D) 8556
3290. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 

o mednarodni zaščiti (ZMZ-C) 8558
3291. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 

o lokalnih volitvah (ZLV-I) 8559
3292. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o var-

stvu pred požarom (ZVPoz-D) 8560
3293. Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja 

in zatiranja kriminalitete za obdobje 2012–2016 
(ReNPPZK12-16) 8564

MINISTRSTVA
3294. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 

o načinu obrestovanja, rokih obračuna in plačila 
obresti ter določanju obrestnih mer za posle siste-
ma enotnega zakladniškega računa 8593

3295. Minimalna zajamčena donosnost  na vplačano či-
sto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja 
za mesec oktober 2012 8594

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
3296. Sklep o razrešitvi in imenovanju v 4. okrajni volilni 

komisiji VII. volilne enote 8594

OBČINE

BREZOVICA
3297. Odlok o rebalansu II. proračuna Občine Brezovica 

za leto 2012 8595
3298. Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2013 8596
3299. Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2014 8598

GRAD
3300. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Vodovod sis-

tema B d.o.o. 8600

KOSTANJEVICA NA KRKI
3301. Odlok o spremembi Odloka o ravnanju s komunal-

nimi odpadki v Občini Kostanjevica na Krki 8607
3302. Sklep o ukinitvi javnega dobra 8608

KRŠKO
3303. Odlok o mladini v občini Krško 8608
3304. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zagoto-

vitvi sredstev v letu 2012 za odpravo posledic 
neurja iz leta 2005 in poplav iz leta 2010 8610

ŠKOFLJICA
3305. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o proračunu Občine Škofljica za leto 2012 8610
3306. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro-

računu Občine Škofljica za leto 2013 8611

TURNIŠČE
3307. Odlok o občinskih cestah v Občini Turnišče 8612
3308. Odlok o javnem redu in miru v Občini Turnišče 8617
3309. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka občin-

skega prostorskega načrta Občine Turnišče 8620

ŽALEC
3310. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta severovzhodnega dela nase-
lja Šempeter 8640
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Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 12/12 
 
VSEBINA

69. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republi-
ke Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o urejanju 
vojnih grobišč (BHRUVG) 283

70. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republi-
ke Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Herce-
govine o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami (BBHSVN) 287

71. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Repu-
blike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o 
sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami (BMKSVN) 295

72. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Repu-
blike Slovenije in Vlado Azerbajdžanske republike 
o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti 
(BAZSKIZ) 303

73. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom 
za kulturo Republike Slovenije ter Generalno upra-
vo za tisk in objave Ljudske republike Kitajske 306

74. Sklep o potrditvi Programa sodelovanja med Vla-
do Republike Slovenije in Vlado Države Izrael na 
področju izobraževanja, znanosti, kulture, mladih 
in športa za obdobje 2012–2014 309

POPRAVKI
75. Popravek Obvestila o začetku veljavnosti Pogodbe 

o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost 
med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, 
Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kra-
ljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko 
republiko, Republiko Ciper, Velikim vojvodstvom 
Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Re-
publiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko 
Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko 317

Uradni list RS – Razglasni del
Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 83/12 
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si 
 
VSEBINA

Javni razpisi 2481
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