Digitally signed by Spela Munih Stanic
DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=Government,
serialNumber=1235444814013, cn=Spela Munih Stanic
Reason: Direktorica Uradnega lista Republike Slovenije
Date: 2012.12.31 17:02:42 +01'00'

Uradni
list
Republike Slovenije
Internet: www.uradni-list.si

Št.

109

e-pošta: info@uradni-list.si

Ljubljana, ponedeljek

31. 12. 2012		ISSN 1318-0576

Leto XXII

DRŽAVNI ZBOR
4315.

Zakon o elektronskih komunikacijah
(ZEKom‑1)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o elektronskih
komunikacijah (ZEKom-1)
Razglašam Zakon o elektronskih komunikacijah
( ZEKom-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije
na seji dne 20. decembra 2012.
Št. 003-02-10/2012-32
Ljubljana, dne 28. decembra 2012
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJAH
(ZEKom-1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon ureja pogoje za zagotavljanje elektronskih komunikacijskih omrežij in izvajanje elektronskih komunikacijskih
storitev, ureja zagotavljanje univerzalne storitve, zagotavljanje
konkurence, upravljanje radiofrekvenčnega spektra in elementov oštevilčenja, določa pogoje za omejitev lastninske pravice,
določa pravice uporabnikov, ureja varnost omrežij in storitev
ter njihovo delovanje v izjemnih stanjih, zagotavlja uresničevanje in ureja varovanje pravice do komunikacijske zasebnosti
uporabnikov javnih komunikacijskih storitev, ureja reševanje
sporov med subjekti na trgu elektronskih komunikacij, ureja pristojnosti, organizacijo in delovanje Agencije za komunikacijska
omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
agencija) kot neodvisnega regulativnega organa ter pristojnosti
drugih organov, ki opravljajo naloge po tem zakonu, ter druga
vprašanja, povezana z elektronskimi komunikacijami.

2. člen
(namen zakona)
(1) Namen zakona je pospeševanje razvoja elektronskih
komunikacijskih omrežij in storitev v Republiki Sloveniji in s
tem gospodarskega in družbenega razvoja v državi, vključno z
razvojem informacijske družbe, kakor tudi razvijanje notranjega
trga Evropske unije in uveljavljanje legitimnih interesov vseh
njenih državljanov. Namen tega zakona je tudi zagotavljanje učinkovite konkurence na trgu elektronskih komunikacij,
učinkovite uporabe radiofrekvenčnega spektra in elementov
oštevilčenja, univerzalne storitve in varstvo pravic uporabnikov, vključno z uporabniki invalidi in uporabniki s posebnimi
socialnimi potrebami, ter pravice do komunikacijske zasebnosti
uporabnikov javnih komunikacijskih storitev.
(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije
prenašajo:
– Direktiva 2002/19/ES Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 7. marca 2002 o dostopu do elektronskih komunikacijskih
omrežij in pripadajočih naprav ter o njihovem medomrežnem
povezovanju (Direktiva o dostopu) (UL L št. 108 z dne 24. 4.
2002, str. 7), zadnjič spremenjena z Direktivo 2009/140/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o
spremembi direktiv 2002/21/ES o skupnem regulativnem okviru
za elektronska komunikacijska omrežja in storitve, 2002/19/ES
o dostopu do elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajočih naprav ter o njihovem medomrežnem povezovanju in
2002/20/ES o odobritvi elektronskih komunikacijskih omrežij in
storitev (UL L št. 337 z dne 18. 12. 2009, str. 37), (v nadaljnjem
besedilu: Direktiva 2009/140/ES),
– Direktiva 2002/20/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 7. marca 2002 o odobritvi elektronskih komunikacijskih
omrežij in storitev (Direktiva o odobritvi) (UL L št. 108 z dne 24. 4.
2002, str. 21), zadnjič spremenjena z Direktivo 2009/140/ES,
– Direktiva 2002/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 7. marca 2002 o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve (Okvirna direktiva)
(UL L št. 108 z dne 24. 4. 2002, str. 33), zadnjič spremenjena
z Direktivo 2009/140/ES,
– Direktiva 2002/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 7. marca 2002 o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov
v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami
(Direktiva o univerzalnih storitvah) (UL L št. 108 z dne 24. 4.
2002, str. 51), zadnjič spremenjena z Direktivo 2009/136/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o
spremembah Direktive 2002/22/ES o univerzalnih storitvah in
pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi
omrežji in storitvami, Direktive 2002/58/ES o obdelavi oseb-
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nih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih
komunikacij in Uredbe (ES) št. 2006/2004 o sodelovanju med
nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o
varstvu potrošnikov (UL L št. 337 z dne 18. 12. 2009, str. 11),
(v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/136/ES),
– Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu
zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva
o zasebnosti in elektronskih komunikacijah) (UL L št. 201 z
dne 31. 7. 2002, str. 37), zadnjič spremenjena z Direktivo
2009/136/ES,
– Direktiva 2002/77/ES z dne 16. septembra 2002 o
konkurenci na trgih za elektronska komunikacijska omrežja in
storitve (UL L št. 249 z dne 17. 9. 2002, str. 21) in
– Direktiva 2006/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 15. marca 2006 o hrambi podatkov, pridobljenih ali obdelanih v zvezi z zagotavljanjem javno dostopnih elektronskih
komunikacijskih storitev ali javnih komunikacijskih omrežij, in
spremembi Direktive 2002/58/ES (UL L št. 105 z dne 13. 4.
2006, str. 54).
3. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
1. Aplikacijski programski vmesnik (API) pomeni programske vmesnike med aplikacijami, ki jih zagotavljajo radiodifuzijske hiše ali izvajalci storitev, in viri v zmogljivejši digitalni
televizijski opremi za digitalne televizijske in radijske storitve.
2. Dostopovna točka je element elektronskega komunikacijskega omrežja, ki omogoča povezavo med dostopovnim
omrežjem in hrbteničnim omrežjem fizične ali pravne osebe, ki
zagotavlja elektronska komunikacijska omrežja.
3. Dostopovno omrežje je del elektronskega komunikacijskega omrežja, ki neposredno ali preko razdelilne točke
povezuje končne uporabnike z najbližjo dostopovno točko.
4. Elektronsko komunikacijsko omrežje so prenosni sistemi in, kjer je primerno, komutacijska ali usmerjalna oprema ter
drugi viri, vključno z neaktivnimi omrežnimi elementi, ki omogočajo prenos signalov po žicah, z radijskimi valovi, optičnimi
ali drugimi elektromagnetnimi sredstvi, vključno s satelitskimi
omrežji, fiksnimi (vodovno in paketno komutiranimi, vključno z
internetom) in mobilnimi prizemnimi omrežji, električnimi kabelskimi sistemi, če se uporabljajo za prenos signalov, omrežji,
ki se uporabljajo za radijsko in televizijsko radiodifuzijo ter
z omrežji kabelske televizije ne glede na vrsto prenesenih
informacij.
5. Elektronska komunikacijska oprema so pripadajoče
naprave elektronskih komunikacijskih omrežij, ki omogočajo
elektronske komunikacijske storitve. Med drugim vključujejo
komutacijsko ali usmerjalno opremo ali vse vrste baznih postaj
ali električne kabelske sisteme, kadar se uporabljajo za prenos signalov pri izvajanju elektronskih komunikacijskih storitev,
vključno z radijsko in televizijsko radiodifuzijo ter kabelsko
televizijo in kabelskimi komunikacijami ne glede na vrsto prenesenih informacij.
6. Elektronska komunikacijska storitev je storitev, ki se
navadno izvaja za plačilu in ki obsega v celoti ali pretežno prenos signalov po elektronskih komunikacijskih omrežjih, vključno
s telekomunikacijskimi storitvami in prenosnimi storitvami v
omrežjih, ki se uporabljajo za radiodifuzijo, ne vključuje pa storitev, ki zagotavljajo ali izvajajo uredniško nadzorovanje vsebine,
ki se prenaša prek elektronskih komunikacijskih omrežij ali z
elektronskimi komunikacijskimi storitvami, kot tudi ne vključuje
storitev informacijske družbe, ki ne obsegajo v celoti ali pretežno prenosa signalov po elektronskih komunikacijskih omrežjih.
7. Elementi oštevilčenja so številke in kode, imena in naslovi, vključno s številkami ENUM, ki so preslikava mnemoničnih internetnih naslovov (domen). Med elemente oštevilčenja
ne spadajo internetni naslovi (številčni naslovi po internetnem
protokolu), ki so potrebni za vzpostavljanje komunikacij med
omrežnimi priključnimi točkami, ter številke in kode, imena
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in naslovi, ki se uporabljajo izključno v posameznem javnem
komunikacijskem omrežju.
8. Elektronska pošta pomeni vsako besedilno, govorno,
zvočno ali slikovno sporočilo, poslano po javnem komunikacijskem omrežju, ki se lahko shrani v omrežju ali prejemnikovi
terminalski opremi, dokler ga prejemnik ne prevzame.
9. ENUM je standardni protokol, ki preslika mnemonične
internetne naslove sistemskega imenskega prostora (DNS) v
telefonsko številko in obratno.
10. ENUM-številka je internetni mnemonični naslov telefonske številke, določen s protokolom ENUM.
11. Evropski telefonski številski prostor je evropski številski prostor, vzporeden z državnimi številskimi prostori, ki se
uporablja za zagotavljanje vseevropskih storitev.
12. Geografska številka pomeni številko iz načrta telefonskega oštevilčenja Republike Slovenije iz 63. člena tega
zakona, pri kateri ima en del njene števčne zgradbe geografski
pomen, ki se uporablja za usmerjanje klicev na fizično lokacijo
omrežne priključne točke.
13. Hišna komunikacijska napeljava je elektronsko komunikacijsko omrežje znotraj stavbe, ki zagotavlja povezljivost
enega ali več naročnikov z javnim komunikacijskim omrežjem.
14. ID celice je identiteta celice, iz katere izvira klic mobilne telefonije ali v kateri se konča.
15. Izjemna stanja za potrebe tega zakona so vojno ali
izredno stanje, stanje nastalo zaradi naravnih ali drugih nesreč
ter katastrofalni izpad omrežja.
16. Izvajalec storitve je fizična ali pravna oseba, ki izvaja
javno dostopno elektronsko komunikacijsko storitev ali je obvestila pristojni regulativni organ o nameravanem izvajanju javno
dostopne elektronske komunikacijske storitve.
17. Izvajalec ali izvajalka (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) univerzalne storitve je fizična ali pravna oseba, ki izvaja
univerzalno storitev ali njen del.
18. Javno dostopna telefonska storitev je storitev, ki je
na voljo javnosti za neposredno ali posredno odpravljanje in
sprejemanje nacionalnih ali nacionalnih in mednarodnih klicev
z uporabo številke ali številk iz nacionalnega ali mednarodnega
načrta telefonskega oštevilčenja.
19. Javno komunikacijsko omrežje je elektronsko komunikacijsko omrežje, ki se v celoti ali pretežno uporablja za
zagotavljanje elektronskih komunikacijskih storitev dostopnih
javnosti, ki omogočajo prenos informacij med omrežnimi priključnimi točkami.
20. Javna komunikacijska storitev je javno dostopna elektronska komunikacijska storitev.
21. Javna komunikacijska storitev povezljivosti v širokopasovno komunikacijsko omrežje je javna komunikacijska storitev, ki zagotavlja uporabniško povezljivost s širokopasovnim
komunikacijskim omrežjem.
22. Javna telefonska govorilnica je javno dostopen telefon, katerega uporaba se plača s plačilnimi sredstvi, kot so kovanci, kreditne ali debetne plačilne kartice in telefonske kartice,
vključno s karticami za uporabo s klicnimi kodami.
23. Kabelska kanalizacija je horizontalni gradbeno-inženirski objekt, sestavljen iz kanalov, cevi in podobnega, ki
omogoča postavitev in vzdrževanje telekomunikacijskih vodov.
24. Katastrofalni izpad omrežja so težje okvare elektronskega komunikacijskega omrežja, ki jih ni mogoče odpraviti v
enem dnevu.
25. Klic je zveza, vzpostavljena s pomočjo javno dostopne
elektronske komunikacijske storitve, ki omogoča dvosmerno
govorno komunikacijo.
26. Klici v sili so klici na številke v sili, ki jih obravnavajo
organi, ki so v Republiki Sloveniji določeni za sprejemanje takih klicev, vključno z organi pregona, reševalnimi službami na
področju zaščite, reševanja in pomoči.
27. Komunikacija je vsaka informacija, ki se izmenja ali
prenese med končnim številom strank s pomočjo javno dostopne elektronske komunikacijske storitve. Ne vključuje pa
informacij, ki so javnosti prenesene kot del radiodifuzijske
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storitve prek elektronskega komunikacijskega omrežja, razen v
obsegu, v katerem se da informacija povezati s prepoznavnim
naročnikom ali uporabnikom, ki jo prejme.
28. Komunikacijski objekt je stavba ali gradbeno-inženirski objekt, ki je del elektronskega komunikacijskega omrežja in
pripadajoče infrastrukture, vključno z morebitnimi napravami,
lahko pa tudi naprava, oprema in infrastruktura, ki ni objekt po
predpisih o gradnji objektov.
29. Končni uporabnik ali končna uporabnica (v nadaljnjem
besedilu: končni uporabnik) je uporabnik, ki ne zagotavlja javnih komunikacijskih omrežij ali javno dostopnih elektronskih
komunikacijskih storitev.
30. Krajevna zanka je fizični vod, ki povezuje omrežno
priključno točko z glavnim razdelilnikom ali enakovredno napravo v fiksnem javnem elektronskem komunikacijskem omrežju.
31. Kršitev varstva osebnih podatkov pomeni kršitev varstva, ki povzroči nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo,
spremembo, nepooblaščeno razkritje ali dostop do osebnih
podatkov, ki so poslani, shranjeni ali kako drugače obdelani v
zvezi z zagotavljanjem javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev v Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: EU).
32. Medomrežno povezovanje je fizično in logično povezovanje javnih komunikacijskih omrežij, ki jih uporablja isti ali
drug operater, da omogoči uporabnikom enega operaterja komunikacijo z uporabniki istega ali drugega operaterja ali dostop
do storitev, ki jih zagotavlja drug operater. Storitve lahko zagotavljajo udeležene stranke ali druge stranke, ki imajo dostop
do omrežja. Medomrežno povezovanje je posebna vrsta operaterskega dostopa, ki je izveden med operaterji javnih omrežij.
33. Meddržavni trgi so trgi, določeni v skladu s 110. členom tega zakona, ki pokrivajo EU ali njen znatni del v več kakor
eni državi članici.
34. Naročnik ali naročnica (v nadaljnjem besedilu: naročnik) je vsaka fizična ali pravna oseba, ki z izvajalcem javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev sklene pogodbo
o zagotavljanju takih storitev.
35. Negeografska številka je številka iz načrta telefonskega oštevilčenja Republike Slovenije iz 63. člena tega zakona, ki
ni geografska številka in med drugim vključuje številke mobilnih
telefonov, številke brezplačnih telefonskih klicev (zelenih telefonov) in številke premijskih storitev.
36. Neuspešni klic pomeni komunikacijo, pri kateri je bila
povezava uspešno vzpostavljena, a ni bilo odgovora oziroma
je bil klic kako drugače zaključen v omrežju.
37. Nevtralnost interneta je načelo, po katerem se vsak
internetni promet po javnem komunikacijskem omrežju obravnava enakovredno, to je neodvisno od vsebine, aplikacij, storitev, naprave, vira in cilja komunikacije.
38. Objekt kot del pripadajoče elektronske komunikacijske infrastrukture pomeni stavbo ali del stavbe ali samostojne
prostore v njej, kjer je nameščena elektronska komunikacijska
oprema, pa tudi gradbeno-inženirske objekte, kot so na primer
kabelska kanalizacija, antenski stolp ali antenski nosilec.
39. Odprta komunikacijska omrežja so javna komunikacijska omrežja, do katerih pod enakimi pogoji lahko dostopajo
vsi operaterji.
40. Omrežna priključna točka je fizična točka, na kateri
ima naročnik dostop do javnega komunikacijskega omrežja; kadar omrežja vključujejo komutacijo ali usmerjanje, je omrežna
priključna točka določena s posebnim omrežnim naslovom, ki
je lahko vezan na številko ali ime naročnika.
41. Operater je operater omrežja oziroma izvajalec storitve. Fizična ali pravna oseba, ki omogoča brezplačen dostop
do interneta in pri tem nima pridobitnega namena ter zagotavljanje dostopa do interneta ni del njene pridobitne dejavnosti,
ni operater.
42. Operater omrežja je fizična ali pravna oseba, ki zagotavlja javno komunikacijsko omrežje ali pripadajoče zmogljivosti
ali je obvestila pristojni regulativni organ o nameravanem zagotavljanju javnega komunikacijskega omrežja ali pripadajočih
zmogljivosti.
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43. Operaterski dostop pomeni zagotovitev razpoložljivosti naprav oziroma storitev drugemu operaterju pod določenimi pogoji, bodisi na izključni ali neizključni podlagi, za
zagotavljanje elektronskih komunikacijskih storitev, tudi kadar
se uporabljajo za zagotavljanje storitev informacijske družbe ali
storitev radiodifuzijskih vsebin. Med drugim zajema: dostop do
omrežnih elementov in pripadajočih naprav, ki lahko vključuje
tudi priključitev opreme s fiksnimi ali nefiksnimi sredstvi (zlasti
dostop do krajevne zanke ter naprav in storitev, ki so potrebne
za zagotavljanje storitev prek krajevne zanke), dostop do fizične infrastrukture, vključno s stavbami, kanali in drogovi, dostop
do ustreznih sistemov programske opreme, vključno s sistemi
za obratovalno podporo, dostop do informacijskih sistemov ali
podatkovnih zbirk za prednaročanje, zagotavljanje, naročanje,
zahteve za vzdrževanje in popravilo ter zaračunavanje, dostop
do pretvorbe številk ali do sistemov, ki zagotavljajo enakovredno delovanje, dostop do fiksnih in mobilnih omrežij, zlasti
za gostovanja, dostop do sistemov s pogojnim dostopom za
digitalne televizijske storitve in dostop do virtualnih omrežnih
storitev.
44. Podatki o lokaciji so vsakršni podatki, obdelani v
elektronskem komunikacijskem omrežju ali v okviru elektronske komunikacijske storitve, ki kažejo na zemljepisni položaj
terminalske opreme uporabnika javno dostopne elektronske
komunikacijske storitve.
45. Podatki o prometu so kateri koli podatki, obdelani za
namen prenosa komunikacije po elektronskem komunikacijskem omrežju ali zaradi njegovega zaračunavanja.
46. Pripadajoče zmogljivosti so pripadajoče storitve, fizična infrastruktura in druge naprave ali elementi, povezani z
elektronskim komunikacijskim omrežjem oziroma elektronsko
komunikacijsko storitvijo, ki omogočajo oziroma podpirajo zagotavljanje storitev po tem omrežju oziroma ali s to storitvijo ali
pa imajo sposobnost za to in vključujejo med drugim stavbe
ali vhode v stavbe, ožičenje stavb, antene, stolpe in druge
podporne konstrukcije, kanale, vodila, stebre, vstopne jaške
in omarice.
47. Pripadajoče storitve so storitve, povezane z elektronskim komunikacijskim omrežjem oziroma elektronsko komunikacijsko storitvijo, ki omogoča oziroma podpira zagotavljanje storitev prek tega omrežja oziroma storitve ali pa imajo
zmožnost za to in vključujejo med drugim prevedbo številk ali
sisteme, ki ponujajo enakovredno funkcionalnost, sisteme s
pogojnim dostopom in elektronske programske vodnike ter druge storitve, kot so identiteta, lokacija in navzočnostna storitev.
48. Prikaz identitete kličočega priključka je funkcija, ki
omogoča klicanemu, da razpozna omrežno priključno točko, iz
katere izvira klic, na podlagi številke ali oznake, ki je dodeljena
tej omrežni priključni točki.
49. Prikaz identitete priključka v zvezi je funkcija, ki omogoča kličočemu, da razpozna omrežno priključno točko, v kateri
se zaključuje klic, na podlagi številke ali oznake, ki je dodeljena
tej omrežni priključni točki.
50. Potrošnik ali potrošnica (v nadaljnjem besedilu: potrošnik) je vsaka fizična oseba, ki uporablja ali zaprosi za javno
dostopno komunikacijsko storitev za namene, ki ne spadajo v
njeno trgovsko, poslovno ali poklicno dejavnost.
51. Radioamaterska storitev je radiokomunikacijska storitev za samoizobraževanje, medsebojno komuniciranje (vzpostavljanje medsebojnih povezav) in tehnične raziskave, ki jo
izvajajo radioamaterji, to so pravilno pooblaščene osebe, ki
jih zanima radijska tehnika samo iz osebnih nagibov in brez
gmotnih koristi.
52. Radioamaterska satelitska storitev je radiokomunikacijska storitev, ki uporablja vesoljske postaje na zemeljskih
satelitih za iste namene kot radioamaterska storitev.
53. Radiofrekvenčno zaščitno razmerje je najmanjša
vrednost razmerja želenega in neželenega signala na vhodu v sprejemnik pod določenimi pogoji, tako da je določena
kakovost sprejema želenega signala dosežena na izhodu iz
sprejemnika.
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54. Radiokomunikacijske storitve so elektronske komunikacijske storitve, ki se izvajajo z uporabo radijskih frekvenc.
55. Radijska frekvenca v tem zakonu je del radiofrekvenčnega spektra in je določena s centralno frekvenco ter
širino radiofrekvenčnega kanala, zgornjo ali spodnjo mejno
frekvenco radiofrekvenčnega kanala ali navedbo posameznih
nosilnih frekvenc.
56. Radiodifuzija je radiokomunikacijska storitev, ki je
namenjena za oddajanje in razširjanje radijskih ali televizijskih
programov z neposrednim javnim sprejemom v odprtem prostoru brez selektivnega izbiranja. Program ima pomen, kakor
je opredeljen v zakonu, ki ureja medije.
57. Razdelilna točka (točka koncentracije ali distribucije)
je vmesna dostopovna točka, ki omogoča posameznemu operaterju dostop do vsakega dela stavbe (naročnika) posebej.
58. Razporeditev spektra pomeni določitev danega radiofrekvenčnega pasu eni ali več vrstam radiokomunikacijskih
storitev, kjer je to primerno, pod določenimi pogoji.
59. Sistem s pogojnim dostopom je vsak tehničen ukrep
oziroma vsaka ureditev, kjer je dostop do zaščitene radijske ali
televizijske radiodifuzijske storitve v razumljivi obliki pogojen s
sklenitvijo naročniškega razmerja ali drugo obliko predhodne
individualne avtorizacije.
60. Soglasje je osebna privolitev uporabnika ali naročnika
v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
61. Storitev informacijske družbe je storitev, ki se navadno
zagotavlja za plačilo, na daljavo, z elektronskimi sredstvi in na
posamezno zahtevo prejemnika storitev. Pri tem »na daljavo«
pomeni, da se storitev zagotavlja, ne da bi bili strani sočasno
prisotni. »Z elektronskimi sredstvi« pomeni, da se storitev na
začetku pošlje in v namembnem kraju sprejme z elektronsko
opremo za obdelavo (vključno z digitalnim stiskanjem) in shranjevanje podatkov ter v celoti pošlje, prenese in sprejme po žici,
radiu, optičnih sredstvih ali drugih elektromagnetnih sredstvih.
»Na posamezno zahtevo prejemnika storitev« pa pomeni, da
se storitev zagotavlja s prenosom podatkov na posamezno
zahtevo. Storitve informacijske družbe vključujejo zlasti storitve
prodaje blaga ali storitev, dostopa do podatkov ali oglaševanja
na svetovnem spletu ter storitve dostopa do komunikacijskega
omrežja, prenosa podatkov ali shranjevanja prejemnikovih podatkov v komunikacijskem omrežju.
62. Storitev z dodano vrednostjo je vsaka storitev, ki zahteva obdelavo podatkov o prometu ali lokaciji razen podatkov
o prometu, ki niso nujno potrebni za prenos komunikacije ali
njegovo zaračunavanje.
63. Širokopasovno omrežje je javno komunikacijsko
omrežje, ki omogoča prenos podatkov z visoko hitrostjo.
64. Širokozaslonska televizijska storitev je televizijska storitev, v celoti ali delno sestavljena iz programov, ki so izdelani in
pripravljeni za prikazovanje v širokozaslonskem formatu v polni
višini. Format 16:9 je referenčni format za širokozaslonsko
televizijsko storitev.
65. Škodljivo motenje je motenje, ki ogroža delovanje
radionavigacijske storitve ali drugih varnostnih storitev ali ki
drugače resno poslabšuje, ovira ali neprestano prekinja radiokomunikacijsko storitev, ki deluje v skladu z veljavnimi mednarodnimi ali državnimi predpisi ali predpisi EU.
66. Številka je številka ali predpona, določena s priporočilom E.164 Mednarodne telekomunikacijske zveze (ITU).
67. Številke za klice v sili so enotna evropska telefonska
številka za klice v sili 112, številka policije 113, enotna evropska
telefonska številka za prijavo pogrešanih otrok 116 000 in vse
druge številke, ki so kot take določene v načrtu oštevilčenja.
68. Telekomunikacijski vod je celotna podzemna ali nadzemna povezava med dvema ali več točkami, po katerih je
možna enosmerna, dvosmerna ali obojesmerna komunikacija.
69. Uporabnik ali uporabnica (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) je fizična ali pravna oseba, ki uporablja ali zaprosi za
uporabo javno dostopne elektronske komunikacijske storitve.
70. Uporabniško ime je enolični alfanumerični identifikator, dodeljen osebam, ko se prijavijo ali registrirajo za
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storitev internetnega dostopa ali storitev internetne komunikacije.
71. Upravljavec ali upravljavka (v nadaljnjem besedilu:
upravljavec) v tem zakonu pomeni fizično ali pravno osebo,
javni organ, agencijo ali kateri koli drug organ, ki sam ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih
podatkov.
72. Vertikalno integrirani operater je operater, ki deluje na
različnih ravneh maloprodajnega in veleprodajnega zagotavljanja omrežij in opravljanja storitev.
73. Zagotavljanje elektronskega komunikacijskega
omrežja pomeni vzpostavitev, obratovanje, upravljanje ali zagotavljanje razpoložljivosti takega omrežja.
74. Zakonito prestrezanje komunikacij je postopek, odrejen
na podlagi zakona, ki ureja kazenski postopek, ali zakona, ki ureja Slovensko obveščevalno-varnostno agencijo, pri katerem se
zbirajo vsebina, okoliščine in dejstva, povezani s komunikacijami
na določeni točki v javnem komunikacijskem omrežju.
75. Zmogljivejša digitalna televizijska oprema so naprave, ki se priključijo na televizijske sprejemnike, ali integrirani
digitalni televizijski sprejemniki, ki lahko sprejemajo digitalne
interaktivne televizijske storitve.
76. Zmogljivost omrežne priključne točke za potrebe tega
zakona pomeni obstoj omrežne priključne točke na določeni
lokaciji z določljivo hitrostjo prenosa podatkov.

II. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE ELEKTRONSKIH
KOMUNIKACIJSKIH OMREŽIJ IN STORITEV
4. člen
(zagotavljanje elektronskih komunikacijskih omrežij
in storitev)
Vsaka fizična ali pravna oseba lahko zagotavlja elektronska komunikacijska omrežja oziroma izvaja elektronske komunikacijske storitve pod pogoji, določenimi s tem zakonom in na
njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi ter v skladu
z drugo veljavno zakonodajo, če s tem ne ogroža javnega reda,
življenja in zdravja ljudi ter javne varnosti in obrambe države.
5. člen
(obvestilo)
(1) Pred začetkom ali spremembo zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih
storitev je agencijo treba pisno obvestiti.
(2) Operater z obvestilom agencije pridobi pravico, da
se pod pogoji in v skladu z 90. členom tega zakona z drugimi
operaterji pogaja o medomrežnem povezovanju in, kjer je to
primerno, od njih pridobi operaterski dostop ali medomrežno
povezavo ter možnost, da je določen za izvajalca univerzalne
storitve v skladu s 117. členom tega zakona. Merila in postopki
za naložitev posamičnih obveznosti operaterjem izhajajo iz
VII. in X. poglavja ter iz 90. in 117. člena tega zakona.
(3) V obvestilu iz prejšnjega odstavka morajo biti navedeni podatki, ki jih agencija potrebuje za vzdrževanje uradne
evidence operaterjev in nadzor, in sicer:
1. ime, naslov in davčna številka za fizične osebe,
2. firma, sedež, davčna številka in navedba zakonitega
zastopnika za pravne osebe,
3. kratek opis javnih komunikacijskih omrežij oziroma
javnih komunikacijskih storitev, vključno z opisom značilnih
fizičnih in okoljskih lastnosti omrežij in naprav ter načina njihove
izvedbe,
4. predviden datum začetka ali spremembe zagotavljanja
javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev.
(4) Spremembo podatkov iz 1., 2. in 3. točke prejšnjega
odstavka mora operater sporočiti agenciji v 30 dneh po nastanku spremembe. Spremembo podatkov iz 4. točke prejšnjega
odstavka mora operater sporočiti pred predvidenim datumom,
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razen v primeru višje sile, ko spremembo lahko sporoči v osmih
dneh po predvidenem datumu. Za spremembo podatkov iz
4. točke prejšnjega odstavka se šteje, če se zagotavljanje
javnih komunikacijskih omrežij oziroma storitev na predvideni
datum ne začne dejansko opravljati.
(5) Agencija v sedmih dneh po prejemu obvestila z vsemi
potrebnimi podatki iz tretjega odstavka tega člena vpiše operaterja v uradno evidenco in mu hkrati pošlje potrdilo o vpisu v
uradno evidenco. Vpis v uradno evidenco ni pogoj za izvajanje
pravic in obveznosti, ki jih imajo operaterji po tem zakonu.
Potrdilo ni upravni akt in samo po sebi ne ustvarja pravic in
obveznosti po tem zakonu.
(6) Agencija v sedmih dneh po prejemu obvestila, ki ne
vsebuje vseh potrebnih podatkov iz tretjega odstavka tega člena, operaterja posebej pozove, da je obvestilo treba dopolniti
v roku, ki ne sme biti krajši od osem dni.
(7) Agencija s splošnim aktom podrobneje predpiše vsebino in obliko obvestila iz prvega odstavka tega člena ter vsebino
podatkov iz tretjega odstavka tega člena. Agencija s splošnim
aktom določi tudi obliko in vsebino potrdila iz petega odstavka
tega člena.
(8) Operater mora najmanj 90 dni pred predvidenim prenehanjem zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma
izvajanja javnih komunikacijskih storitev o tem pisno obvestiti agencijo. Operater mora v tem obvestilu opisati tudi način
zagotavljanja trajne hrambe podatkov o registraciji zakonitega
prestrezanja in hranjenih podatkov o prometu elektronskih komunikacij za celotno obdobje, za katero je treba zagotoviti hrambo
v skladu s tem zakonom, zlasti pa mora navesti, kje bo tako hranjeno gradivo dostopno. V zvezi z načinom in pogoji hrambe se
uporabljajo določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov,
in zakona, ki ureja varstvo dokumentarnega gradiva.
6. člen
(plačilo na podlagi obvestila)
(1) Na podlagi obvestila iz prvega odstavka prejšnjega
člena so operaterji zavezanci za letno plačilo agenciji. Plačila
po tem členu krijejo stroške, ki jih ima agencija z izvrševanjem
določb tega zakona, razen določb V. in VI. poglavja tega zakona.
(2) Višina plačila iz prejšnjega odstavka se določi tako, da
se število točk pomnoži z vrednostjo točke. Število točk je nominalno enako 0,1 odstotka letnega prihodka, ki ga ima posamezni operater iz zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij
oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev na ozemlju
Republike Slovenije, pri čemer ne glede na letni prihodek operaterja število točk ne more biti manjše od 100. Vrednost točke
se določi s tarifo, ki je splošni akt agencije.
(3) Operater mora vsako leto do 31. marca obvestiti
agencijo o višini prihodkov iz prejšnjega odstavka iz preteklega
leta. Če operater tega ne stori do roka, agencija upošteva kot
prihodek iz prejšnjega odstavka celotni prihodek operaterja iz
preteklega leta, pridobljen na podlagi podatkov Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.
(4) Če agencija utemeljeno sumi o resničnosti podatkov,
ki jih je sporočil operater, lahko agencija ali pooblaščeni revizor
ali revizorka (v nadaljnjem besedilu: revizor) po izboru agencije
pregleda podatke in oceni prihodek na stroške tega operaterja. Če ocenjeni prihodek bistveno odstopa od sporočenega
prihodka iz drugega odstavka, agencija pri izračunu upošteva
ocenjeni prihodek.
(5) Agencija pri izdaji tarife iz drugega odstavka tega člena upošteva potrebno pokrivanje stroškov iz prvega odstavka
tega člena glede na načrtovane cilje in naloge, določene v njenem programu dela, ter saldo finančnih sredstev iz preteklega
leta. Tarifa se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati po njeni objavi.
(6) Predlog tarife iz prejšnjega odstavka vsebuje posebno
obrazložitev, v kateri se navedejo razlogi za sprejetje ali spremembo tarife in cilje, ki bi jih tako dosegli, in mora biti prehodno
javno objavljen v skladu z 204. členom tega zakona. Predlog
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tarife mora agencija najpozneje do 31. oktobra tekočega leta
predložiti v soglasje Vladi Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: vlada) skupaj s programom dela in finančnim načrtom
za prihodnje koledarsko leto ter revidiranimi računovodskimi
izkazi za preteklo koledarsko leto. Če vlada do 15. decembra
tekočega leta ne izda soglasja, se do uveljavitve nove tarife
uporablja veljavna tarifa.
(7) Pred izdajo ali spremembo tarife je treba ugotoviti in
predvideti stroške iz prvega odstavka tega člena ter določiti rok,
ki ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od dveh mesecev, v
katerem so zavezanci iz prvega odstavka tega člena pozvani,
da dajo svoje mnenje, pripombe in predloge glede načrtovane
izdaje ali spremembe tarife. V tem času se lahko opravijo tudi
medsebojni razgovori.
7. člen
(odmera plačil in njihovo plačevanje)
(1) Plačilo iz prejšnjega člena za posameznega zavezanca odmeri agencija z odločbo o odmeri plačila.
(2) Plačila se odmerijo vnaprej za tekoče koledarsko leto.
(3) V prvem koledarskem letu, ko nastopi obveznost plačila, agencija odmeri le toliko dvanajstin letnega plačila, kolikor
celih mesecev preostane od nastanka obveznosti do konca
leta, vendar ne manj od ene dvanajstine letnega plačila.
(4) Zavezanec za plačilo mora za koledarsko leto, v katerem je prenehal zagotavljati javna komunikacijska omrežja
oziroma izvajati javne komunikacijske storitve, plačati toliko
dvanajstin letnega plačila, kolikor celih mesecev je zagotavljal javna komunikacijska omrežja oziroma izvajal javne
komunikacijske storitve, vendar ne manj od ene dvanajstine
letnega plačila. Agencija na zahtevo zavezanca spremeni že
izdano odločbo o odmeri plačila in morebitno preplačilo vrne
zavezancu v 30 dneh od vročitve spremenjene odločbe o
odmeri plačila.
8. člen
(nadzor)
Agencija nadzira izvajanje določb tega poglavja.
III. GRADNJA OMREŽIJ IN PRIPADAJOČE
INFRASTRUKTURE
9. člen
(prostorsko načrtovanje, gradnja in vzdrževanje)
(1) Za potrebe prostorskega načrtovanja se javno komunikacijsko omrežje in pripadajoča infrastruktura šteje za
gospodarsko javno infrastrukturo.
(2) Šteje se, da je v javno korist gradnja javnih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture, gradnja elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture
za potrebe varnosti, policije, obrambe in zaščite, reševanja in
pomoči ter gradnja drugih elektronskih komunikacijskih omrežij
in pripadajoče infrastrukture na nepremičninah v lasti oseb javnega prava, nad temi nepremičninami ali pod njimi.
(3) Vzdrževanje komunikacijskih objektov, ki so del omrežij in pripadajoče infrastrukture iz prejšnjega odstavka, se šteje
za vzdrževalna dela v javno korist v smislu predpisov o gradnji
objektov ne glede na to, da niso namenjena zagotavljanju
opravljanja gospodarske javne službe. Za vzdrževalna dela v
javno korist na komunikacijskih objektih se štejejo:
1. dograditev in nadgraditev obstoječih komunikacijskih
objektov oziroma opreme elektronskih komunikacijskih omrežij
(npr. nameščanje ali zamenjava opreme, vključno z zamenjavo
oporišč nadzemnih linij, povečanje zmogljivosti, uvlečenje komunikacijskih kablov v obstoječe cevi, rekonstrukcija, prestavitev, zaščita in popravila),
2. statična ojačitev in nadomestitev obstoječih antenskih
sistemov in njihovo zvišanje ali znižanje,
3. zamenjava obstoječih zabojnikov,
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4. izvedba zahtevanih ozemljitev ali razširitev obstoječe
ozemljitve zaradi zamenjave zabojnika/stolpa, izvedba strelovodne zaščite, strojnih inštalacij, električne inštalacije in zagotovitev potrebnega povečanja obstoječe električne priključne
moči.
(4) Minister, pristojen za elektronske komunikacije (v nadaljnjem besedilu: minister), določi glede na stopnjo zahtevnosti gradnje enostavne komunikacijske objekte, za katere v skladu s predpisi o gradnji objektov ni treba pridobiti gradbenega
dovoljenja, in predpiše, kaj se poleg del iz prejšnjega odstavka
šteje za vzdrževanje komunikacijskih objektov.
(5) Komunikacijska omrežja in pripadajoča infrastruktura iz drugega odstavka tega člena morajo biti, razen kjer
dejanske in tehnične možnosti tega ne dopuščajo, grajeni
tako, da zaradi varstva okolja in omejevanja nepotrebnih posegov v prostor, javnega zdravja in javne varnosti omogočajo
njihovo skupno uporabo. S tem namenom je treba pri gradnji
teh komunikacijskih omrežij vedno predvideti in postaviti dostopovno točko, ki omogoča skupno uporabo dostopovnega
dela omrežja, o kateri odloča agencija v skladu z 91. členom
tega zakona.
(6) Pri gradnji večstanovanjskih in poslovnih stavb mora
biti projektirana in zgrajena komunikacijska infrastruktura v skupnih delih stavbe. V projektu in gradbeni izvedbi te infrastrukture mora biti predvidena in izdelana razdelilna točka, tako da
je posameznemu operaterju omogočena povezava do vsakega
dela stavbe (naročnika) posebej. Navedeno se smiselno upošteva tudi pri rekonstrukciji hišne komunikacijske infrastrukture.
(7) Agencija s splošnim aktom podrobneje uredi tehnična
in druga vprašanja, ki nastanejo pri izvrševanju petega in šestega odstavka tega člena.
(8) Lokalne skupnosti v okviru svojih pristojnosti pospešujejo gradnjo elektronskih komunikacijskih omrežij in
pripadajoče infrastrukture in, kjer je to primerno, sodelujejo
z agencijo. Pri tem zlasti določijo pogoje za gradnjo elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture v
svojih prostorskih aktih, sklepajo služnostne in druge pogodbe
z operaterji na svoji infrastrukturi, obveščajo operaterje in
agencijo o nameravanih bodočih posegih v svojo obstoječo
infrastrukturo ter lahko načrtujejo gradnjo odprtih javnih komunikacijskih omrežij.
10. člen
(skupna gradnja)
(1) Investitor v komunikacijska omrežja iz drugega odstavka prejšnjega člena mora vsaj 30 dni pred izdajo naročila za izdelavo projektne dokumentacije, ki je potrebna za
pridobitev gradbenega dovoljenja, oziroma kadar gradbeno
dovoljenje ni potrebno vsaj 60 dni pred začetkom izvajanja
del sporočiti agenciji namero o načrtovani gradnji in svoj poziv zainteresiranim soinvestitorjem v elektronska komunikacijska omrežja in pripadajočo infrastrukturo k skupni gradnji
teh zmogljivosti. Investitor v druge vrste gospodarske javne
infrastrukture pa mora v enakem času kot investitor v komunikacijska omrežja sporočiti agenciji namero o načrtovani gradnji
s pozivom investitorjem v elektronska komunikacijska omrežja,
da izrazijo interes za vključitev elektronskih komunikacijskih
omrežij in pripadajoče infrastrukture v načrtovanje. Agencija
mora najpozneje v sedmih dneh po prejemu na svojih spletnih
straneh javno objaviti sporočila investitorjev o začetku projektiranja z ustreznimi pozivi zainteresiranim, da se o pozivu odločijo v roku, ki ga določi investitor, ter o morebitnem interesu
obvestijo investitorja in agencijo. Postavljeni rok ne sme biti
krajši od 20 dni od objave.
(2) Pri izkazanem interesu zainteresiranih soinvestitorjev
za skupno gradnjo po postopku iz prejšnjega odstavka tega
člena mora investitor v komunikacijska omrežja in pripadajočo
infrastrukturo iz drugega odstavka prejšnjega člena tem zainteresiranim soinvestitorjem ponuditi sklenitev ustrezne pogodbe,
ki upošteva sorazmerni del investicije, in o tem obvestiti agencijo. Če se investitor in zainteresirani soinvestitor sama ne dogo-
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vorita o sklenitvi te pogodbe in njeni vsebini, odloča o zadevi na
zahtevo ene od strank agencija po postopku iz 218. člena tega
zakona, pri čemer mora biti njena odločitev objektivna, pregledna, nediskriminacijska in sorazmerna. Po sklenitvi ustrezne
pogodbe ali izvršljivosti takšne odločbe agencije mora investitor
ta komunikacijska omrežja in pripadajočo infrastrukturo načrtovati in graditi tako, da omogočajo povečanje zmogljivosti v
skladu z izkazanim interesom.
(3) Obveznosti investitorja v komunikacijska omrežja in
pripadajočo infrastrukturo iz prvega do tretjega odstavka tega
člena veljajo tudi pri vzdrževalnih delih v javno korist na komunikacijskih objektih iz tretjega odstavka prejšnjega člena.
(4) Investitor v druge vrste gospodarske javne infrastrukture (kot so na primer prometna, energetska, komunalna in
vodna infrastruktura) mora svoja omrežja načrtovati tako, da se
v okviru tehničnih zmožnosti hkrati z njimi v skladu z izkazanim
interesom po postopku iz prvega odstavka tega člena lahko
gradita tudi elektronsko komunikacijsko omrežje in pripadajoča
infrastruktura.
(5) Kjer se gradnja komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture iz drugega odstavka prejšnjega člena
ali druge gospodarske javne infrastrukture financira iz javnih
sredstev, morajo investitorji pri gradnji te infrastrukture vanje
položiti dovolj zmogljivo prazno kabelsko kanalizacijo, če glede
na podatke evidence iz prvega odstavka 14. člena tega zakona
na predvidenem območju gradnje še ne obstaja takšna kabelska kanalizacija in ne pridobi soinvestitorja iz prvega odstavka
tega člena. Tako zgrajena kabelska kanalizacija mora biti pod
enakimi pogoji na voljo vsem fizičnim ali pravnim osebam, ki
zagotavljajo elektronska komunikacijska omrežja in pripadajočo infrastrukturo.
11. člen
(uporaba javnih sredstev)
(1) Sredstva za gradnjo širokopasovnega omrežja ali za
izvajanje javne komunikacijske storitve povezljivosti v širokopasovno omrežje se lahko zagotovijo tudi iz javnih sredstev v
skladu s predpisi, ki urejajo spremljanje državnih pomoči.
(2) Javna sredstva za gradnjo širokopasovnega omrežja
se lahko zagotovijo in uporabijo le, kadar so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:
1. določeno območje Republike Slovenije ni zadostno pokrito s širokopasovnim omrežjem ali to omrežje ni na voljo vsem
pod primerljivimi pogoji glede hitrosti in cene širokopasovnega
dostopa kakor na večini drugih območij Republike Slovenije,
2. za gradnjo širokopasovnega omrežja ni izkazanega
tržnega interesa,
3. širokopasovna omrežja se morajo načrtovati in graditi
kot odprta komunikacijska omrežja,
4. zagotovljena je preglednost izbora izvajalcev gradnje
širokopasovnega omrežja in upravljavcev širokopasovnega
omrežja.
(3) Javna sredstva za izvajanje javne komunikacijske storitve povezljivosti v širokopasovno omrežje se lahko zagotovijo
in uporabijo le, kadar sta kumulativno izpolnjena naslednja
pogoja:
1. na določenem območju Republike Slovenije javne komunikacijske storitve povezljivosti v širokopasovno omrežje
niso na voljo vsem gospodinjstvom na tem območju pod primerljivimi pogoji glede hitrosti in cene širokopasovnega dostopa kakor na večini drugih območij Republike Slovenije in
2. za izvajanje javne komunikacijske storitve povezljivosti
v širokopasovno omrežje pod pogoji iz prejšnje točke ni izkazanega tržnega interesa.
(4) Kdor izkaže tržni interes za gradnjo širokopasovnega
omrežja, mora takšno omrežje na območjih in v obsegu, kakršnega je izkazal, zgraditi v treh letih, odkar je pisno obvestil ministrstvo, pristojno za elektronske komunikacije (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo), in agencijo, da je za to zainteresiran.
Agencija vodi evidenco izkazanega tržnega interesa za gradnjo
širokopasovnega omrežja.
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(5) Agencija opravlja nadzor nad odprtostjo širokopasovnih omrežij, zgrajenih s sredstvi iz prvega odstavka tega člena,
in nad izpolnitvijo obveznosti gradnje iz prejšnjega odstavka s
strani osebe, ki je izkazala tržni interes.
12. člen
(prestavitev ali sprememba drugih napeljav
in poznejša gradnja drugih napeljav)
(1) Operater, ki želi graditi javno komunikacijsko omrežje
in pripadajočo infrastrukturo, lahko v zahtevi za ustanovitev
služnosti zahteva premestitev ali spremembo obstoječih drugih
napeljav, vendar le, če se javno komunikacijsko omrežje in pripadajoča infrastruktura ne bi dala zgraditi, druge napeljave pa
se lahko premestijo ali spremenijo brez negativnih posledic za
njihovo uporabo, skupna uporaba napeljav pod pogoji 91. člena
tega zakona pa ni mogoča.
(2) Stroške premestitve ali spremembe napeljav mora v
celoti kriti operater omrežja, ki je premestitev ali spremembo
zahteval.
(3) Poznejša gradnja drugih napeljav se mora opraviti
tako, da ne moti obstoječega javnega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture.
13. člen
(prestavitev in zaščita obstoječih komunikacijskih omrežij)
(1) Če je zaradi gradnje komunalnih in drugih objektov,
naprav in napeljav treba prestaviti ali zaščititi obstoječe komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo iz tretjega odstavka 9. člena tega zakona, ki je vpisana v evidenco iz prvega
odstavka 14. člena tega zakona, mora investitor predvidene
gradnje komunalnih in drugih objektov, naprav in napeljav o
tem obvestiti lastnika omrežja, ki ga je treba prestaviti in zaščititi, najmanj 30 dni pred predvidenim pričetkom del ter njegovi
pooblaščeni osebi omogočiti navzočnost in strokovni nadzor pri
izvedbi del. V nasprotnem primeru investitor odgovarja lastniku
za morebitno povzročeno škodo.
(2) Prestavitev in zaščito iz prejšnjega odstavka lahko po
dogovoru z investitorjem izvede tudi lastnik omrežja iz prejšnjega odstavka ali od njega pooblaščeni izvajalec.
(3) Stroški prestavitve ali zaščite bremenijo investitorja
gradnje komunalnih in drugih objektov, naprav in napeljav,
če investitor gradnje komunalnih in drugih objektov, naprav in
napeljav ter lastnik omrežja iz prvega odstavka tega člena, ki
ga je treba prestaviti in zaščititi, s pogodbo ne določita drugače.
(4) Investitor predvidene gradnje komunalnih in drugih
objektov, naprav in napeljav ne odgovarja za morebitno škodo
iz prvega odstavka tega člena niti ne nosi stroškov prestavitve
ali zaščite, če omrežje in pripadajoča infrastruktura iz prvega
odstavka tega člena nista vpisana v evidenco iz prvega odstavka 14. člena tega zakona, razen če lastnik omrežja iz prvega
odstavka tega člena dokaže, da je investitor vedel za obstoj
omrežja in je bil predlog za vpis v evidenco že predložen.
14. člen
(vpis v evidenco)
(1) Lastnik ali lastnica (v nadaljnjem besedilu: lastnik)
komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture iz drugega odstavka 9. člena tega zakona mora sporočiti podatke o
vrstah in legi omrežij ter objektov, kolikor so ti del pripadajoče
infrastrukture, neposredno organu, pristojnem za geodetske
zadeve, za vpis v evidenco infrastrukturnih omrežij ter objektov v skladu s predpisom, ki ureja vpis v to evidenco. Vsaka
sprememba teh podatkov se sporoči pristojnemu organu v treh
mesecih po njenem nastanku.
(2) Lastnik javnega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture mora poleg podatkov iz prejšnjega odstavka
neposredno organu, pristojnemu za geodetske zadeve, za
vpis v evidenco iz prejšnjega odstavka sporočiti tudi podatke
o obstoječem stanju in zmogljivosti omrežne priključne točke v
skladu s predpisom iz prejšnjega odstavka. Vsaka sprememba
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teh podatkov se sporoči pristojnemu organu v treh mesecih
po njenem nastanku. Podatki evidence o obstoječem stanju
in zmogljivosti omrežne priključne točke niso javni. Dostop do
vseh podatkov vpisanih na podlagi tega odstavka imajo poleg
organa, pristojnega za geodetske zadeve, tudi agencija za
potrebe izvajanja tega zakona in organi, pristojni za izvajanje
11. člena tega zakona. Agencija s splošnim aktom podrobneje
predpiše podatke za vpis, način njihovega zbiranja, z namenom
ustreznega zavarovanja morebitnih poslovnih skrivnosti lastnikov določi kategorije drugih uporabnikov po načinu dostopa do
teh podatkov in uredi morebitna druga vprašanja, ki nastanejo
pri izvrševanju te določbe.
(3) Agencija lahko za potrebe izvajanja tega zakona od
zavezancev iz prvega odstavka tega člena zahteva tudi podatke o razpoložljivosti omrežij in objektov iz prvega odstavka,
o katerih vodi svojo evidenco, ter zainteresiranim strankam
v zvezi s postopki, ki jih vodi, omogoči vpogled v te podatke.
15. člen
(nadzor)
Agencija nadzira izvajanje določb tega poglavja in na
njegovi podlagi izdanih predpisov in aktov ter pri tem sodeluje
z inšpektorjem, pristojnim za gradnjo.

IV. RAZLASTITEV IN OMEJITVE LASTNINSKE PRAVICE
16. člen
(odvzem ali omejitev lastninske ali druge stvarne pravice
pri gradnji javnih komunikacijskih omrežij)
(1) Gradnja, postavitev, obratovanje ali vzdrževanje javnih
komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture v skladu s
predpisi je v javno korist.
(2) Javno komunikacijsko omrežje je treba načrtovati tako,
da so posegi v tujo lastnino čim manjši.
(3) Lastninska ali druga stvarna pravica na nepremičninah
se v javno korist lahko odvzame ali omeji, kadar je to potrebno
zaradi gradnje, postavitve, obratovanja in vzdrževanja javnega
komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture.
(4) Lastninska ali druga stvarna pravica na nepremičninah
se odvzame ali omeji po postopku in na način, določen z zakonom, ki ureja razlastitev nepremičnin in omejitve lastninske
pravice, ter zakonom, ki ureja stvarne pravice, razen če ta
zakon ne določa drugače.
(5) Operater omrežja, ki želi na tuji nepremičnini, nad
ali pod njo izvesti dela iz prvega odstavka tega člena, lahko v
postopku razlastitve nastopa kot razlastitveni upravičenec ali
v postopku ustanovitve služnosti kot služnostni upravičenec.
(6) Predpostavlja se, da gre pri odločanju v postopku razlastitve ali ustanovitve služnosti v korist operaterja omrežja za
nujni primer v smislu zakona, ki ureja razlastitev nepremičnin in
omejitve lastninske pravice. Če se upravni organ, ki je pristojen
za odločanje v teh zadevah, ne odloči za uporabo nujnega postopka po zakonu, ki ureja razlastitev nepremičnin in omejitve
lastninske pravice, mora to posebej obrazložiti in utemeljiti.
17. člen
(omrežja za potrebe varnosti, policije, obrambe in zaščite,
reševanja in pomoči)
Določbe prejšnjega člena veljajo tudi za elektronska komunikacijska omrežja in pripadajočo infrastrukturo za potrebe
varnosti, policije, obrambe in zaščite, reševanja in pomoči.
18. člen
(ustanovitev služnosti na nepremičninah v lasti oseb javnega
prava ob zgraditvi elektronskih komunikacijskih omrežij,
ki niso javna komunikacijska omrežja)
(1) Gradnja, postavitev, obratovanje ali vzdrževanje elektronskih komunikacijskih omrežij, ki niso omrežja iz 16. in
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17. člena tega zakona, ter pripadajoče infrastrukture na nepremičninah v lasti oseb javnega prava v skladu s predpisi je
v javno korist.
(2) Elektronsko komunikacijsko omrežje iz prejšnjega odstavka je treba načrtovati tako, da so posegi v lastnino oseb
javnega prava čim manjši.
(3) Lastninska ali druga stvarna pravica na nepremičninah
v lasti oseb javnega prava se v javno korist lahko obremeni
s služnostjo v korist fizične ali pravne osebe, ki zagotavlja
elektronska komunikacijska omrežja, ki niso omrežja iz 16. in
17. člena tega zakona, kadar je to potrebno zaradi gradnje,
postavitve, obratovanja in vzdrževanja tega omrežja ter pripadajoče infrastrukture.
(4) V primerih iz prejšnjega odstavka se lastninska ali
druga stvarna pravica na nepremičninah v lasti oseb javnega
prava obremeni s služnostjo po postopku in na način, določen z
zakonom, ki ureja razlastitev nepremičnin in omejitve lastninske
pravice, in zakonom, ki ureja stvarne pravice, razen če ta zakon
ne določa drugače.
(5) Fizična ali pravna oseba, ki zagotavlja elektronsko
komunikacijsko omrežje, ki ni omrežje iz 16. in 17. člena tega
zakona, ter želi na nepremičnini, ki je v lasti oseb javnega
prava, nad to nepremičnino ali pod njo izvesti dela iz prvega
odstavka tega člena, lahko v postopku ustanovitve služnosti
nastopa kot služnostni upravičenec.
19. člen
(služnost)
(1) Služnost na podlagi tega zakona je stvarna pravica,
ki obsega za služnostnega upravičenca iz 16., 17. in 18. člena
tega zakona naslednja upravičenja:
1. gradnja, postavitev, obratovanje in vzdrževanje elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture,
2. dostop do elektronskega komunikacijskega omrežja in
pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja in
vzdrževanja,
3. odstranjevanje naravnih ovir pri gradnji, postavitvi,
obratovanju in vzdrževanju elektronskega komunikacijskega
omrežja.
(2) Upravičenja iz prejšnjega odstavka mora upravičenec
izvrševati tako, da le v najnujnejšem obsegu moti lastnika
nepremičnine in obremenjuje služeče zemljišče. Če lastnik
nepremičnine zaradi izvrševanja teh upravičenj utrpi škodo,
jo mora povzročitelj povrniti v skladu z zakonikom, ki ureja
obligacijska razmerja.
20. člen
(ustanovitev služnosti)
(1) Služnost se sklene v takšnem obsegu in za takšno
časovno obdobje, kot je nujno potrebno za gradnjo, postavitev,
obratovanje ali vzdrževanje elektronskega komunikacijskega
omrežja in za čas obratovanja elektronskega komunikacijskega
omrežja in pripadajoče infrastrukture.
(2) Za ustanovitev služnosti mora služnostni upravičenec
lastniku nepremičnine predložiti predlog pogodbe.
(3) Obvezna sestavina pogodbe sta določilo o dopustnosti
skupne uporabe komunikacijskih objektov služnostnega upravičenca s strani le-tega ter drugih fizičnih in pravnih oseb, ki
zagotavljajo elektronska komunikacijska omrežja, v skladu z
določbami tega zakona, ter določilo o višini denarnega nadomestila za služnost.
(4) Denarno nadomestilo iz prejšnjega odstavka ne sme
presegati zmanjšanja vrednosti služeče nepremičnine ali dejanske škode in izgubljenega dobička, vključno zaradi dopustnosti
skupne uporabe komunikacijskih objektov služnostnega upravičenca s strani le-tega ter drugih fizičnih in pravnih oseb, ki
zagotavljajo elektronska komunikacijska omrežja, v skladu z
določbami tega zakona in omejitev, ki za investitorja izhajajo iz
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prvega do tretjega odstavka 13. člena tega zakona ob prestavitvi javnih komunikacijskih omrežij.
(5) Določbe drugega in četrtega odstavka tega člena se
ne uporabljajo v primeru, kadar se služnost ustanovi na podlagi
predloga pogodbe upravljavca druge gospodarske javne infrastrukture na kateri se služnost ustanavlja v skladu z zakoni, ki
urejajo gospodarske javne infrastrukture.
(6) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena je
služnost pri gradnji javnih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture, ki se financirajo iz javnih sredstev v skladu
z 11. členom tega zakona, na nepremičninah v lasti države ali
samoupravne lokalne skupnosti neodplačna.
(7) Če lastnik nepremičnine v desetih dneh po prejemu
predloga pogodbe ne pristane na njeno sklenitev, lahko služnostni upravičenec zahteva, da o ustanovitvi služnosti v skladu
s 16., 17. in 18. členom tega zakona odloči pristojni upravni
organ.
(8) Služnostni upravičenec mora agenciji predložiti kopijo
sklenjene pogodbe iz tretjega odstavka tega člena najpozneje
v 30 dneh po njeni sklenitvi. Agencija v postopku nadzora preverja le skladnost sklenjene pogodbe z zahtevami iz tretjega
odstavka tega člena.
21. člen
(pogoji za odločanje pristojnega organa)
(1) Pristojni upravni organ mora pri odločanju o ustanovitvi
služnosti ugotoviti in upoštevati, ali:
1. je pridobitev služnosti nujen pogoj za gradnjo, postavitev, obratovanje ali vzdrževanje elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture,
2. je bila gradnja elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture načrtovana tako, da so posegi v
tujo lastnino čim manjši,
3. bo izvrševanje služnosti bistveno oviralo lastnika nepremičnine.
(2) Za bistveno oviranje lastnika nepremičnine iz 3. točke
prejšnjega odstavka gre v primerih, če se:
1. lastniku nepremičnine onemogoči ali znatno oteži dostop do nepremičnine (do zemljišča oziroma objekta na njem),
2. lastniku nepremičnine onemogoči ali znatno oteži opravljanje dejavnosti,
3. znatno zmanjša vrednost nepremičnine (zemljišča ali
objekta na njem).
22. člen
(odločba pristojnega upravnega organa)
(1) Pristojni upravni organ z odločbo ustanovi služnost v
takšnem obsegu in za takšno časovno obdobje, kot je nujno
potrebno za gradnjo, postavitev, obratovanje ali vzdrževanje
elektronskega komunikacijskega omrežja in za čas obratovanja elektronskega komunikacijskega omrežja ter pripadajoče
infrastrukture. Obvezna sestavina odločbe o ustanovitvi služnosti je določba o dopustnosti skupne uporabe komunikacijskih
objektov služnostnega upravičenca ter drugih fizičnih in pravnih
oseb, ki zagotavljajo elektronska komunikacijska omrežja v
skladu s tem zakonom.
(2) Služnostni upravičenec mora agenciji v 30 dneh poslati kopijo dokončne odločbe iz prejšnjega odstavka.
23. člen
(prenehanje služnosti)
(1) Služnost preneha na podlagi sporazuma obeh strank
ali ko poteče čas, za katerega je bila ustanovljena.
(2) Služnost lahko preneha na podlagi odločbe pristojnega upravnega organa, če se ugotovi:
1. na zahtevo ene izmed strank, da služnost ni več potrebna,
2. na zahtevo lastnika nepremičnine, da nosilec upravičenj v treh letih ni začel izvrševati upravičenj, razen če za to
obstajajo utemeljeni razlogi.
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V. RADIOFREKVENČNI SPEKTER
1. Splošne določbe
24. člen
(upravljanje radiofrekvenčnega spektra)
(1) Radiofrekvenčni spekter je omejena naravna dobrina
s pomembno družbeno, kulturno in gospodarsko vrednostjo.
(2) Državni organi v skladu z mednarodnopravnimi akti,
uveljavljenimi v Republiki Sloveniji, skrbijo za učinkovito in
nemoteno uporabo radiofrekvenčnega spektra Republike Slovenije in pravic Republike Slovenije do orbitalnih pozicij.
(3) Z radiofrekvenčnim spektrom Republike Slovenije na
podlagi javnega pooblastila upravlja agencija in pri tem upošteva strateške usmeritve ministrstva ter strateške dokumente
Republike Slovenije in EU.
25. člen
(strateško načrtovanje in usklajevanje politike
radijskega spektra)
(1) Agencija in pristojni državni organi sodelujejo z Evropsko komisijo in organi drugih držav članic pri strateškem načrtovanju, koordinaciji in usklajevanju uporabe radijskega spektra
v EU. Pri tem med drugim upoštevajo gospodarske vidike in
vidike varnosti, zdravja, javnega interesa, svobode izražanja
ter kulturne, znanstvene, socialne in tehnične vidike v zvezi s
politikami EU ter različne interese uporabnikov radijskega spektra, da bi na ta način optimizirali uporabo radijskega spektra in
se izognili škodljivemu motenju.
(2) Agencija in pristojni državni organi v sodelovanju z
Evropsko komisijo in organi drugih držav članic spodbujajo
koordinacijo pristopov na področju politike radijskega spektra v
EU in, če je potrebno, usklajene pogoje glede razpoložljivosti in
učinkovite uporabe radijskega spektra, ki so potrebni za vzpostavitev in delovanje notranjega trga na področju elektronskih
komunikacij.
26. člen
(načrt razporeditve radiofrekvenčnih pasov)
(1) Vlada na predlog ministra z uredbo sprejme načrt
razporeditve radiofrekvenčnih pasov, s katero določi radiokomunikacijske storitve v povezavi z radiofrekvenčnimi pasovi,
način uporabe radiofrekvenčnih pasov in druga vprašanja v
zvezi z njihovo uporabo.
(2) Strokovno gradivo za predlog uredbe iz prejšnjega
odstavka pripravi agencija v skladu z mednarodnopravnimi akti,
ki urejajo področje radiofrekvenčnega spektra in so uveljavljeni
v Republiki Sloveniji.
27. člen
(načrt uporabe radijskih frekvenc)
(1) Načrt uporabe radijskih frekvenc, ki mora biti skladen
z načrtom iz prejšnjega člena, sprejme agencija s splošnim
aktom.
(2) Agencija s splošnim aktom iz prejšnjega odstavka podrobneje opredeli namen uporabe in način dodelitve radijskih
frekvenc znotraj radiofrekvenčnih pasov, ki so za posamezne
radiokomunikacijske storitve predvideni z uredbo iz prejšnjega člena, in določi tehnične parametre za uporabo radijskih
frekvenc.
(3) Agencija sprejme splošni akt iz prvega odstavka tega
člena z upoštevanjem potreb varnosti in obrambe države, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varnosti zračnega
prometa.
(4) Splošni akt iz prvega odstavka tega člena sprejme
agencija:
1. v delu, ki se nanaša na radijske frekvence, predvidene
za potrebe varnosti in obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, v soglasju z ministrstvom, pristojnim
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za obrambo, ministrstvom, pristojnim za notranje zadeve, in
direktorjem ali direktorico Slovenske obveščevalno-varnostne
agencije (v nadaljnjem besedilu: direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije),
2. v delu, ki se nanaša na radijske frekvence, predvidene
za potrebe za varnost zračnega prometa, pa v soglasju z ministrstvom, pristojnim za promet.
28. člen
(tehnološka nevtralnost)
(1) Vse vrste tehnologij, ki se uporabljajo za elektronske
komunikacijske storitve in ki ustrezajo minimalnim tehničnim
zahtevam v skladu z namenom uporabe radijskih frekvenc
iz splošnega akta iz prejšnjega člena, se lahko uporabljajo v
radiofrekvenčnih pasovih, ki so v načrtu iz 26. člena tega zakona opredeljeni kot razpoložljivi za elektronske komunikacijske
storitve v skladu s predpisi EU.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka agencija s
splošnim aktom iz prejšnjega člena določi sorazmerne in nediskriminacijske omejitve za vrste tehnologij radijskega omrežja
ali tehnologij za brezžični dostop, ki se uporabljajo za storitve
elektronskih komunikacij, če je to potrebno zaradi:
1. preprečevanja škodljivega motenja,
2. varovanja javnega zdravja pred elektromagnetnimi
polji,
3. zagotavljanja tehnične kakovosti storitve,
4. zagotavljanja maksimalne souporabe radijskih frekvenc,
5. varovanja učinkovite rabe spektra,
6. uresničevanja cilja javnega interesa po drugem odstavku 29. člena tega zakona.
(3) Agencija pred odločitvijo, ali bo določila omejitve iz
razloga iz 2. točke prejšnjega odstavka, pridobi predhodno
mnenje ministrstva, pristojnega za okolje.
29. člen
(storitvena nevtralnost)
(1) V radiofrekvenčnih pasovih, ki so v načrtu iz 26. člena
tega zakona opredeljeni kot razpoložljivi za elektronske komunikacijske storitve, se lahko izvajajo vse elektronske komunikacijske storitve, ki ustrezajo minimalnim tehničnim zahtevam
znotraj radiofrekvenčnih pasov, kakor je to določeno v splošnem aktu iz 27. člena tega zakona.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka agencija
s splošnim aktom iz 27. člena tega zakona predpiše zagotavljanje določene elektronske komunikacijske storitve v posameznem radiofrekvenčnem pasu, če oceni, da je to potrebno
zaradi:
1. varovanja življenja,
2. spodbujanja socialne, regionalne ali teritorialne kohezije,
3. preprečevanja neučinkovite uporabe radijskih frekvenc,
4. spodbujanja kulturne in jezikovne raznolikosti ter medijskega pluralizma z dodeljevanjem radijskih frekvenc za radiodifuzijo.
(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega
člena agencija s splošnim aktom iz 27. člena tega zakona določi prepoved zagotavljanja katere koli druge elektronske komunikacijske storitve v nekem radiofrekvenčnem pasu, če oceni,
da je to potrebno iz razloga iz 1. točke prejšnjega odstavka.
30. člen
(pregled omejitev in ukrepov v zvezi z zagotavljanjem
tehnološke in storitvene nevtralnosti)
Agencija v rednih časovnih intervalih, ki ne smejo biti daljši od treh let, preverja nujnost omejitev in ukrepov, ki izhajajo
iz drugega odstavka 28. člena ter drugega in tretjega odstavka
29. člena tega zakona. Agencija objavi rezultate pregleda na
svojih spletnih straneh.
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(uporaba radijskih frekvenc)
(1) V Republiki Sloveniji se radijske frekvence uporabljajo
na podlagi splošne odobritve, kjer to izhaja iz splošnega akta
iz 27. člena tega zakona, ali na podlagi odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc, kadar agencija s splošnim aktom iz 27. člena
tega zakona oceni, da je to potrebno zaradi:
1. preprečevanja škodljivega motenja,
2. zagotavljanja tehnične kakovosti storitve,
3. varovanja učinkovite uporabe spektra,
4. uresničevanja ciljev javnega interesa pri dodeljevanju
radijskih frekvenc za radiodifuzijo.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka za radijske
frekvence, ki so s splošnim aktom iz 27. člena tega zakona
predvidene za potrebe varnosti in obrambe države ter varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami, ni treba pridobiti odločbe
o dodelitvi radijskih frekvenc.
(3) Vlada na predlog ministra, pristojnega za obrambo,
uredi upravljanje in dodeljevanje radijskih frekvenc iz prejšnjega odstavka z uredbo.
(4) Agencija pripravi pregled dodeljenih radijskih frekvenc,
ki vsebuje podatke o tem, katerim fizičnim ali pravnim osebam
so določene radijske frekvence dodeljene, vendar ne vsebuje
podatkov za radijske frekvence iz drugega odstavka tega člena. Podatki iz pregleda dodeljenih radijskih frekvenc so javni.
Agencija pregled dodeljenih radijskih frekvenc javno objavi in
ga redno posodablja.
32. člen
(izvajanje radioamaterskih storitev)
(1) Radioamaterji lahko uporabljajo radijske frekvence,
ki so s splošnim aktom iz 27. člena tega zakona predvidene
za radioamatersko in radioamatersko satelitsko storitev, na
podlagi radioamaterskega dovoljenja.
(2) Tuji radioamaterji smejo uporabljati radijske frekvence
iz prejšnjega odstavka, če imajo veljavno radioamatersko dovoljenje Evropske konference poštnih in telekomunikacijskih uprav
(CEPT). Tujim radioamaterjem, ki nimajo veljavnega radioamaterskega dovoljenja CEPT, agencija izda začasno dovoljenje ob
smiselni uporabi tretjega in četrtega odstavka tega člena.
(3) Agencija izda dovoljenje iz prvega odstavka tega člena po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek, na
vlogo radioamaterja ali društva ali zveze društev, v katere se
združujejo radioamaterji, ki vlogi priloži potrdilo o opravljenem
izpitu za radioamaterja, ali na vlogo pravne osebe, ki vlogi
priloži dokazilo o registraciji društva ali druge pravne osebe
na podlagi zakona, ki ureja organizacijo društev, in veljavno
radioamatersko dovoljenje člana društva.
(4) Radioamatersko dovoljenje poleg vsebin, predvidenih
z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, vsebuje:
1. podatke o imetniku radioamaterskega dovoljenja,
2. dodeljen klicni znak,
3. razred radioamaterja in
4. čas veljavnosti radioamaterskega dovoljenja.
(5) Agencija s splošnim aktom podrobneje uredi način
izvajanja tega člena.
(6) Imetniki radioamaterskih dovoljenj iz prvega in drugega odstavka tega člena niso zavezanci za letno plačilo agenciji
za uporabo radijskih frekvenc iz prvega odstavka tega člena.
2. Postopek
2.1 Postopek za izdajo odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc
33. člen
(postopek za izdajo odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc)
(1) Agencija izda odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc v
skladu s splošnim aktom o načrtu uporabe radijskih frekvenc
po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek, in po
predhodnem javnem razpisu v primerih, ko to določa ta zakon.
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Postopki dodelitve radijskih frekvenc morajo biti odprti, objektivni, pregledni, sorazmerni in nediskriminacijski.
(2) Odločba se izda na podlagi javnega razpisa, kadar
se v postopku iz 36. člena tega zakona ugotovi, da se učinkovita uporaba določene radijske frekvence lahko zagotovi le z
omejitvijo števila izdanih odločb o dodelitvi radijskih frekvenc.
(3) Odločba o dodelitvi radijskih frekvenc za radiodifuzijo
in odločba o dodelitvi radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih
komunikacijskih storitev končnim uporabnikom se izdata na
podlagi javnega razpisa brez izvedbe postopka iz 36. člena
tega zakona. Če agencija prejme pobudo zainteresiranega
za uporabo razpoložljivih radijskih frekvenc za radiodifuzijo ali
radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom za javni razpis, se v 15 dneh pisno
opredeli do prejete pobude.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka agencija
izda odločbo o dodelitvi radijske frekvence za radiodifuzijo
iz drugega in tretjega odstavka 53. člena tega zakona brez
javnega razpisa.
(5) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena
agencija izda odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc za radiodifuzijo ponudnikom storitev radiodifuzije vsebin brez javnega
razpisa, če to za potrebe uresničevanja ciljev javnega interesa
določa drug zakon.
(6) Agencija izda odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc
fizični ali pravni osebi, ki je bila s preglednim in odprtim postopkom (ministrstva ali lokalne skupnosti) izbrana za upravljavca
z uporabo proračunskih sredstev zgrajenega širokopasovnega
omrežja, za območje, na katerem je to omrežje zgrajeno.
Odločba se izda na podlagi zakona, ki ureja splošni upravni
postopek in brez izvedbe postopka iz 36. člena tega zakona.
34. člen
(usklajeno dodeljevanje radijskih frekvenc v zvezi
s skupnimi izbirnimi postopki)
(1) Če je bila uporaba določenih radijskih frekvenc usklajena, pogoji in postopki dostopa dogovorjeni, fizične ali pravne
osebe, ki se jim dodelijo radijske frekvence, pa izbrane v skladu
z mednarodnimi sporazumi in predpisi EU, te osebe pridobijo
pravico do uporabe teh radijskih frekvenc v Republiki Sloveniji
na podlagi odločbe, izdane na podlagi tega zakona.
(2) Kadar je s splošnim aktom iz 27. člena tega zakona
predpisana uporaba radijskih frekvenc na podlagi odločbe o
dodelitvi radijskih frekvenc, agencija izda odločbo na podlagi določb zakona, ki ureja splošni upravni postopek, in brez
predhodnega postopka javnega razpisa. Če so bili v postopku
izbire iz prejšnjega odstavka izpolnjeni vsi pogoji, predpisani
za dodelitev teh radijskih frekvenc s tem zakonom, jim agencija
ne sme naložiti še dodatnih pogojev, meril ali postopkov, ki bi
lahko omejili, spremenili ali upočasnili izdajo odločbe o dodelitvi
radijskih frekvenc.
(3) Fizične ali pravne osebe, ki v Republiki Sloveniji pridobijo pravico uporabe radijskih frekvenc iz prvega odstavka tega
člena brez odločbe agencije, smejo te frekvence uporabljati le
v skladu z izbirno odločbo institucij EU (v nadaljnjem besedilu:
izbirna odločba) in predpisom EU, na podlagi katerega je bila
izdana, ter morajo pri tem izpolnjevati tudi vse pogoje, ki iz njiju
izhajajo. Agencija mora te osebe ustrezno obvestiti o njihovih
pravicah in načinu njihovega uresničevanja v Republiki Sloveniji. Pri tem agencija upošteva izbirno odločbo in predpis EU,
na podlagi katerega je bila izdana.
(4) Agencija spremlja in nadzira uporabo radijskih frekvenc iz prvega odstavka tega člena ter pri tem upošteva
predpise EU, vključno s poročanjem Evropski komisiji, kjer je
to določeno.
35. člen
(izdaja odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc)
(1) Vloga za začetek postopka za pridobitev odločbe o
dodelitvi radijskih frekvenc mora poleg sestavin, določenih z
zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, vsebovati podatke,
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ki jih agencija potrebuje za vodenje uradne evidence imetnikov
odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc in za nadzor uporabe
radijskih frekvenc, in sicer:
1. ime, naslov in davčno številko za fizične osebe,
2. firmo, sedež, davčno številko in navedbo zakonitega
zastopnika za pravne osebe,
3. navedbo radijske frekvence, na katero se vloga nanaša, in namen uporabe te radijske frekvence,
4. navedbo geografskega območja uporabe radijske frekvence,
5. podatke o predvideni tehnični rešitvi, predvsem podatke o predvidenem antenskem sistemu in radijski opremi ter
podatke, ki so potrebni za presojo sevanja, navedbo lokacije
objektov, škodljivega motenja in ekonomičnosti izrabe radijske
frekvence.
(2) Agencija mora odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc,
kadar javni razpis ni potreben, izdati in vročiti vlagatelju v 42
dneh po prejemu vloge za pridobitev odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc ter hkrati podatke o dodelitvi vpisati v pregled
dodeljenih radijskih frekvenc.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka agencija z
odločbo zavrne izdajo odločbe o dodelitvi, če ugotovi, da:
1. vlagatelj nima poravnanih vseh zapadlih obveznosti
do agencije,
2. dodelitev radijske frekvence ne bi bila skladna z aktoma
iz 26. in 27. člena tega zakona,
3. dodelitev radijske frekvence ne bi bila skladna z učinkovito uporabo radiofrekvenčnega spektra,
4. bi signal radijske opreme povzročal škodljivo motenje
druge radijske opreme, sprejemnikov ali električnih ali elektronskih sistemov, ki se mu ne bi bilo mogoče izogniti.
36. člen
(pridobitev mnenj zainteresirane javnosti)
(1) Če agencija oceni, da bi interes za določene radijske
frekvence lahko presegel njihovo razpoložljivost in zato ne bi
bila mogoča njihova učinkovita uporaba, objavi javni poziv za
pridobitev mnenj zainteresirane javnosti o pogojih uporabe teh
radijskih frekvenc, zlasti o omejitvi števila imetnikov odločb o
dodelitvi radijskih frekvenc. Agencija v rednih časovnih intervalih, ki ne smejo biti daljši od treh let, preverja, ali je potrebno
objaviti nov javni poziv iz prejšnjega stavka. Tak javni poziv
pa mora objaviti vedno, kadar od zainteresiranega za uporabo
določenih radijskih frekvenc prejme pobudo za javni razpis.
(2) Agencija v javnem pozivu določi rok za pridobitev
mnenj zainteresirane javnosti, ki ne sme biti krajši od 30 dni, in
vprašanja, o katerih želi pridobiti mnenje zainteresirane javnosti. Glede morebitnih predlogov zainteresirane javnosti o višini
plačila za radijske frekvence mora agencija ohraniti stopnjo
njihove zaupnosti.
(3) Če agencija na podlagi odziva zainteresirane javnosti
in na podlagi drugih ustreznih informacij, s katerimi razpolaga,
ugotovi, da določene radijske frekvence ne bodo dostopne
vsem interesentom, mora pred izdajo odločb o dodelitvi radijskih frekvenc izvesti javni razpis. V nasprotnem primeru
agencija izda odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc na podlagi
zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
37. člen
(uporaba določb pri izvajanju javnega razpisa)
(1) V samem postopku javnega razpisa se ne uporabljajo
določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, razen določb o izločitvi.
(2) Javni razpis vodi posebna nepristranska komisija
(v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo imenuje direktor ali
direktorica agencije (v nadaljnjem besedilu: direktor) in v
katero so lahko imenovane tudi osebe, ki niso zaposlene na
agenciji.
(3) Določbe o izločitvi uradne osebe se uporabljajo za člane komisije tudi, če niso uradne osebe, zaposlene na agenciji.
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38. člen
(sklep o uvedbi javnega razpisa)
(1) Javni razpis se začne s sklepom agencije, ki mora
vsebovati vsaj:
1. natančno navedbo radijskih frekvenc, ki so predmet
javnega razpisa, radiokomunikacijske storitve, ki se izvajajo z
uporabo teh radijskih frekvenc, ter območja oziroma lokacije,
kjer se bodo te radijske frekvence uporabljale,
2. pogoje, zahteve in kvalifikacije, ki jih mora ponudnik
izpolnjevati in morajo biti skladni z veljavno relevantno zakonodajo in prostorskimi akti,
3. merila za izbiro najugodnejše ponudbe in način njihove
uporabe ter morebitne druge omejitve, ki bodo upoštevane pri
ocenjevanju ponudb,
4. najmanjši znesek plačila za učinkovito rabo omejene
naravne dobrine in način njegovega plačila (enkratni znesek,
letno), razen če se javni razpis nanaša na radijske frekvence
za opravljanje analogne radiodifuzije,
5. rok, v katerem lahko ponudniki predložijo ponudbe, in
način njihove predložitve (datum, čas, naslov, oznaka),
6. naslov, prostor, datum in uro javnega odpiranja ponudb,
7. kraj, čas in osebo, pri kateri lahko interesenti dvignejo
razpisno dokumentacijo, ceno razpisne dokumentacije in način
plačila te dokumentacije,
8. osebo za stike, pri kateri lahko ponudniki dobijo dodatne informacije,
9. rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu razpisa (rok, v katerem bodo izdane odločbe).
(2) Agencija si pri oblikovanju razpisnih pogojev, zahtev in
kvalifikacij ter meril iz 2. in 3. točke prejšnjega odstavka prizadeva, da bi ti pogoji, zahteve, kvalifikacije in merila spodbujali
konkurenco, investicije in učinkovito rabo radijskega spektra ter
sobivanje obstoječih in novih storitev in naprav.
(3) Kadar je predmet javnega razpisa dodelitev radijskih
frekvenc za opravljanje analogne radiodifuzije, mora sklep
vsebovati tudi pogoje, ki jih mora izpolnjevati ponudnik glede
programske vsebine, in merila za izbiro najugodnejše ponudbe, ki bodo upoštevana pri ocenjevanju programskih vsebin.
Pogoje in merila iz tega odstavka določi Svet za radiodifuzijo v
skladu z zakonom, ki ureja medije.
(4) Agencija mora glede najmanjšega zneska za učinkovito rabo omejene naravne dobrine in načina njegovega plačila
predhodno pridobiti soglasje vlade.
(5) Sklep, ki ga agencija izda na podlagi prvega odstavka
tega člena, mora agencija objaviti v Uradnem listu Republike
Slovenije.
(6) Agencija lahko spremeni sklep iz prvega odstavka
tega člena, ob tem pa mora glede na obseg sprememb v sklepu odločiti tudi o podaljšanju roka za oddajo ponudb. O vsaki
spremembi morajo biti enakopravno in pregledno obveščeni
vsi zainteresirani ponudniki. Novi sklep mora biti objavljen v
Uradnem listu Republike Slovenije najpozneje sedem dni pred
potekom roka, ki je bil določen za oddajo ponudb s sklepom iz
prvega odstavka tega člena.
39. člen
(rok za predložitev ponudb)
(1) Rok za predložitev ponudb mora omogočati, da ponudniki pripravijo kakovostne ponudbe in ne sme biti krajši
od 30 dni, teči pa začne naslednji dan po objavi sklepa iz
prejšnjega člena.
(2) Za pravočasno vloženo se šteje ponudba, predložena
v roku, ki je določen v javnem razpisu.
(3) Agencija ne sme prevzeti ponudbe, njene spremembe,
dopolnitve ali nadomestitve, prispele po poteku roka iz prejšnjega odstavka. Če je poslana po pošti, jo mora zapečateno
poslati nazaj pošiljatelju.
(4) Agencija mora seznam ponudnikov in predložene ponudbe čuvati kot poslovno skrivnost do poteka roka za javno
odpiranje ponudb.
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(razpisna dokumentacija)
Agencija mora v razpisni dokumentaciji obrazložiti vse
točke sklepa o uvedbi javnega razpisa in navesti, katera dokazila o izpolnjevanju pogojev morajo biti priložena, da se bo
ponudba štela za pravilno.
41. člen
(posebne določbe o javnem odpiranju ponudb)
(1) Odpiranje ponudb je javno.
(2) Razpisna komisija o postopku odpiranja vodi zapisnik,
ki mora vsebovati zlasti podatke o zaporedni številki ponudbe,
pri anonimnem razpisu pa podatke o nazivu ali šifri ponudnika
in ponudbeno ceno. Pri tem je treba ves čas postopka paziti,
da ponudnikove poslovne skrivnosti niso razkrite.
(3) Na javnem odpiranju ponudb se preveri popolnost
ponudb glede na to, ali so bili predloženi vsi dokumenti, ki
jih zahteva razpisna dokumentacija (formalna popolnost), pri
čemer se verodostojnost in vsebina dokumentov ne preverja.
(4) Odpirajo se samo v roku prispele in pravilno označene
ponudbe. Nepravilno označene ponudbe mora razpisna komisija zapečatene poslati nazaj pošiljatelju.
(5) Javni razpis uspe, če je nanj prispela vsaj ena pravočasna in pravilna ponudba, ki ustreza razpisnim pogojem.
(6) V sklepu o uvedbi javnega razpisa lahko agencija
določi, da posamezen javni razpis uspe, če nanj prispe drugo
določeno najmanjše število ponudb, ki ustrezajo razpisnim
pogojem.
42. člen
(dopolnitev ponudb)
(1) Komisija v petih dneh po odpiranju ponudb pisno
pozove ponudnike nepopolnih ponudb, da jih dopolnijo. Rok
za dopolnitev ne sme biti krajši od osmih in ne daljši od 15 dni.
Vsebina ponudbe v delih, ki so predmet ocenjevanja, ni predmet dopolnitve.
(2) Nepopolne ponudbe, ki jih ponudniki v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolnijo, se zavržejo.
43. člen
(pregled in ocenjevanje ponudb)
(1) Po končanem javnem odpiranju ponudb komisija najprej ugotovi, ali vsi dokumenti v ponudbi ustrezajo zahtevam
zakona in razpisne dokumentacije. Če komisija ugotovi, da
neka ponudba ne ustreza zahtevam zakona in razpisne dokumentacije, jo izloči iz nadaljnjega postopka. Preostale ponudbe
komisija oceni v skladu z razpisnimi merili.
(2) Po pregledu in oceni prispelih ponudb komisija sestavi
poročilo, v katerem predstavi ocene posameznih ponudb in
navede, katera ponudba najbolj ustreza objavljenim merilom
za izbiro ponudb.
(3) Kadar je predmet javnega razpisa dodelitev radijskih
frekvenc za opravljanje analogne radiodifuzije, komisija pošlje
popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni v skladu z razpisnimi merili, ki pa ne zajema ocene ponudbe glede programskih vsebin, Svetu za radiodifuzijo. Svet za radiodifuzijo oceni
prispele ponudbe glede njihovih programskih vsebin v skladu
z merili, določenimi v sklepu o uvedbi javnega razpisa, in na
podlagi skupne ocene vseh razpisnih meril predloži agenciji
obrazložen predlog izbire. Obrazložen predlog izbire mora
Svet za radiodifuzijo poslati agenciji najpozneje v 60 dneh po
prejemu ponudb in poročila agencije.
(4) Komisija oziroma Svet za radiodifuzijo lahko zahtevata
od ponudnikov pojasnila v zvezi z njihovimi ponudbami, vendar
pri tem ne smeta zahtevati, dovoliti ali ponuditi kakršne koli
spremembe ali dopolnitve vsebine ponudbe.
(5) Komisija oziroma Svet za radiodifuzijo morata pri
pregledu in ocenjevanju ponudb upoštevati le tista merila za
izbiro najugodnejšega ponudnika, ki so določena v zakonu
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in razpisni dokumentaciji, zlasti učinkovitost izrabe radiofrekvenčnega spektra in spodbujanje ter varstvo konkurence.
2.2 Javna dražba
44. člen
(javni razpis za pripravo javne dražbe)
(1) Kadar je edino merilo za izbiro najugodnejše ponudbe
ponujena cena, agencija v sklepu o uvedbi javnega razpisa
lahko določi, da se po opravljenem javnem razpisu opravi
javna dražba.
(2) Sklep o uvedbi javnega razpisa mora v primeru iz
prejšnjega odstavka vsebovati tudi:
1. radijske frekvence, ki so predmet javne dražbe, in
morebitne omejitve števila pravic uporabe radijskih frekvenc,
2. pogoje in zahteve, ki jih mora izpolnjevati posamezni
ponudnik, da se kvalificira na javno dražbo, vključno s plačilom
zneska v višini administrativnih stroškov agencije za izvedbo
javne dražbe, ki ga dražitelj vplača pred pričetkom javne dražbe
in se dražitelju, ki se kvalificira na javno dražbo, v nobenem
primeru ne vrača,
3. najmanjše število ponudnikov, potrebnih, da se javna
dražba lahko izvede,
4. najnižji znesek plačila za učinkovito rabo omejene
naravne dobrine, ki se plača v enkratnem znesku (izklicno
plačilo),
5. podrobnejša pravila za izvedbo javne dražbe v skladu
z zakonom.
(3) Javni razpis, po katerem se opravi dražba, je uspel,
če se na javno dražbo uvrsti najmanjše število ponudnikov iz
3. točke prejšnjega odstavka.
(4) Agencija v sklepu o izbiri dražiteljev določi čas, kraj
in način izvedbe javne dražbe. Javna dražba se opravi ne prej
kakor 20 dni in ne pozneje kakor 30 dni po izdaji sklepa o izbiri
dražiteljev. Agencija objavi čas in kraj izvedbe javne dražbe na
svojih spletnih straneh in v Uradnem listu Republike Slovenije.
45. člen
(način izvedbe javne dražbe)
(1) Javno dražbo vodi predsednik komisije iz drugega
odstavka 37. člena zakona ali njegov namestnik.
(2) Javna dražba se opravi z neposrednim ustnim licitiranjem, s pisnimi ponudbami ali certificiranimi elektronskimi
aplikacijami, ki so namenjene elektronskim dražbam.
(3) Javna dražba se lahko opravi tudi na drug primeren
način, ki omogoča, da uradna oseba agencije, ki vodi javno
dražbo, in vsak dražitelj sproti in neposredno spremlja potek
javne dražbe in da dražitelj brez ovir in neposredno daje ponudbe uradni osebi.
(4) Najmanjši dvig plačila iz 4. točke drugega odstavka
prejšnjega člena na licitiranju ne sme biti nižji od enega odstotka izklicnega plačila.
(5) Pred ugotovitvijo najvišje ponudbe oziroma ponudb
je potrebno dražiteljem vsaj enkrat omogočiti, da dajo višjo
ponudbo, in pri tem navesti zadnjo višino najvišje ponudbe ali
ponudb, sicer bodo ta ponudba ali ponudbe ugotovljene in s
sklepom razglašene za najvišje.
(6) Dražitelju ali dražiteljem z najvišjo ponudbo se izda
pisni sklep o ugotovitvi najvišje ponudbe z navedbo roka, v
katerem morajo to plačilo plačati.
(7) Pri vodenju javne dražbe in vzdrževanju reda na njej
ima predsednik komisije ali njegov namestnik, ki vodi javno
dražbo, pooblastila uradne osebe v upravnem postopku v zvezi
z vodenjem javne obravnave.
(8) Če predsednik komisije ali njegov namestnik med
javno dražbo glede na potek licitiranja ugotovi, da sta se dva
ali več dražiteljev dogovorili o načinu licitiranja ali njegovem
rezultatu oziroma licitirajo usklajeno, te dražitelje izloči iz javne
dražbe ter o tem izda pisni sklep. Zoper ta sklep ni možna
posebna pritožba.
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(9) Če je bila javna dražba opravljena, se šteje, da so bili
na javnem razpisu izbrani dražitelj ali dražitelji, ki so na javni
dražbi uspeli in v predpisanem roku plačali plačilo za učinkovito
rabo omejene naravne dobrine iz drugega odstavka 47. člena
tega zakona.
46. člen
(nepodeljene radijske frekvence)
Če na podlagi javne dražbe niso bile podeljene vse radijske frekvence, lahko agencija za preostale radijske frekvence
ponovi postopek iz 36. člena tega zakona oziroma v primerih
iz tretjega odstavka 33. člena tega zakona neposredno izvede
javni razpis.
2.3 Postopek po opravljenem javnem razpisu
47. člen
(uporaba določb zakona, ki ureja splošni upravni postopek)
(1) Agencija po prejemu poročila komisije o oceni ponudb nadaljuje odločanje po zakonu, ki ureja splošni upravni
postopek, pri čemer imajo položaj stranke vsi ponudniki, ki so
v roku, določenem v javnem razpisu, predložili pravilno označene ponudbe.
(2) Če je v sklepu o uvedbi javnega razpisa določeno, da se
po opravljenem javnem razpisu opravi javna dražba, se upravni
postopek uvede šele potem, ko dražitelj ali dražitelji, ki so na
javni dražbi uspeli, plačajo plačilo za učinkovito rabo omejene
naravne dobrine ali glede na način plačevanja vplačilo tistih njegovih obrokov, ki jih je po sklepu o ugotovitvi najvišje ponudbe
treba plačati pred izdajo odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc.
48. člen
(omejitev dokazovanja)
V upravnem postopku, začetem po javnem razpisu, ni
dopustno predlagati ali izvajati dokazov, ki bi morali biti sestavni
del popolne in ustrezne ponudbe ali ki bi kakor koli spreminjali
ponudbo.
49. člen
(izbira ponudnikov)
Agencija odloči o ponudbah z izdajo ene ali več odločb o
dodelitvi radijskih frekvenc. Agencija mora izdati in vročiti odločbe najpozneje v osmih mesecih po poteku roka za predložitev
ponudb ter hkrati o svoji odločitvi obvestiti javnost.
50. člen
(prekinitev postopka)
Agencija lahko prekine postopek izdaje ali spremembe
odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc, če so po mednarodnopravnih aktih, ki urejajo področje radiofrekvenčnega spektra in
so uveljavljeni v Republiki Sloveniji, potrebne dodatne uskladitve, poizvedovanja ali dejavnosti.
51. člen
(vsebina odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc)
(1) Odločba o dodelitvi radijskih frekvenc poleg vsebin,
predvidenih z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek,
vsebuje predvsem:
1. podatke o imetniku pravice uporabe radijskih frekvenc,
2. dodeljene radijske frekvence,
3. območje pokrivanja,
4. čas veljavnosti odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc,
5. pogoje, ki morajo biti izpolnjeni pri uporabi radijskih
frekvenc.
(2) Pogoji iz 5. točke prejšnjega odstavka morajo pri odločbi o dodelitvi radijskih frekvenc, izdani na podlagi javnega
razpisa, vsebovati tudi pogoje, ki se nanašajo na 5. in 7. točko
52. člena tega zakona.

Št.

109 / 31. 12. 2012 /

Stran

12081

(3) Kadar je predmet odločbe dodelitev radijskih frekvenc
na podlagi izbirnega postopka iz prvega odstavka 34. člena
tega zakona, odločba o dodelitvi radijskih frekvenc vsebuje tudi
dodatne sestavine, potrebne za izvajanje predpisov EU, vključno s pogoji, ki izhajajo iz takšne izbirne odločbe in predpisa EU,
na podlagi katerega je bila izdana.
(4) Kadar je predmet odločbe dodelitev radijskih frekvenc
za opravljanje analogne radiodifuzije, odločba vsebuje tudi
navedbo imena programa.
(5) Spremembo podatkov iz 1. točke prvega odstavka
tega člena in spremembo imena programa iz prejšnjega odstavka mora imetnik pravice uporabe radijskih frekvenc sporočiti agenciji v 30 dneh od njihovega nastanka.
52. člen
(pogoji za uporabo radijskih frekvenc)
Pogoji iz 5. točke prvega odstavka prejšnjega člena se
lahko nanašajo samo na:
1. obveznost zagotavljanja storitve ali uporabe vrste tehnologije, za katero so bile podeljene pravice uporabe frekvence, vključno z zahtevami glede pokritosti in kakovosti, če je to
primerno,
2. zagotavljanje učinkovite uporabe radijskih frekvenc,
3. tehnične in operativne pogoje, ki so potrebni za preprečevanje škodljivega motenja in za omejitev izpostavljanja
najširše javnosti elektromagnetnim poljem, če se taki pogoji
razlikujejo od tistih, ki so vključeni v splošno dovoljenje,
4. rok trajanja pravice uporabe radijskih frekvenc,
5. prenos imetništva pravice uporabe radijskih frekvenc
ali oddajo pravice do uporabe radijskih frekvenc v najem ter
pogoje tega prenosa ali oddaje v najem,
6. plačila po 60. členu tega zakona,
7. dodatne obveznosti, ki jih je izbrani ponudnik prevzel
pri udeležbi na javnem razpisu (na primer glede hitrosti gradnje
elektronskega komunikacijskega omrežja, programskih vsebin
in podobno),
8. obveznosti glede mednarodnopravnih aktov, uveljavljenih v Republiki Sloveniji, ki se nanašajo na radijske frekvence,
9. posebne pogoje, določene za uporabo radijskih frekvenc, namenjenih za potrebe meritev, atestiranje in drugih
preizkusov radijske opreme,
10. pogoje, ki izhajajo iz izbirne odločbe iz 34. člena tega
zakona in predpisa EU, na podlagi katerega je bila izdana.
53. člen
(čas veljavnosti odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc)
(1) Odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc izda agencija
za določen čas z upoštevanjem primernega obdobja, potrebnega za amortizacijo naložb, vendar za največ 15 let, razen za
dodelitev radijskih frekvenc, ki so namenjene zrakoplovni ali
pomorski mobilni storitvi.
(2) Odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc, namenjenih
za potrebe meritev, atestiranje in drugih preizkusov radijske
opreme, izda agencija za omejeno območje pokrivanja in največ za 90 dni.
(3) Odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc, namenjenih za
prireditve, izda agencija praviloma največ za 15 dni ali za drug
predvideni čas trajanja prireditve.
54. člen
(podaljšanje odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc)
(1) Veljavnost odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc, razen odločb o dodelitvi radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom, se lahko
na predlog njenega imetnika podaljša, če so izpolnjeni vsi
pogoji, ki so ob poteku njene veljavnosti predpisani za uporabo
teh radijskih frekvenc, ter ob upoštevanju ciljev iz 194., 195.,
196. in 197. člena tega zakona.
(2) V primeru podaljšanja odločbe o dodelitvi radijskih
frekvenc iz prejšnjega odstavka se za vse radijske frekvence,
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ki so bile prvotno podeljene na podlagi javnega razpisa, razen
za radijske frekvence za analogno radiodifuzijo, plača tudi
določen znesek za učinkovito rabo omejene naravne dobrine,
s katerim se zagotovi optimalna uporaba dodeljenih radijskih
frekvenc. Ta je prihodek proračuna. Višino tega zneska in način njegovega plačila določi agencija, pri čemer mora pridobiti
predhodno soglasje vlade. Pri določitvi višine tega zneska in
določitvi načina plačila je treba upoštevati obdobje, za katero
se podaljšuje veljavnost odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc,
ter ponudbo in povpraševanje po razpisanih frekvencah, razvitost trga, na katerega se nanašajo razpisane frekvence, ter
višino tovrstnih plačil v drugih državah EU, v nobenem primeru
pa ne sme biti tako visok, da bi oviral razvoj inovativnih storitev
in konkurence na trgu.
(3) Vloga za podaljšanje odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc, razen za radijske frekvence za radiodifuzijo, mora biti
vložena na agencijo najmanj 30 dni in največ 120 dni pred potekom veljavnosti odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc. Agencija
120 dni pred potekom veljavnosti odločbe o dodelitvi radijskih
frekvenc na elektronski naslov, ki ji ga je sporočil imetnik odločbe, pošlje obvestilo o poteku veljavnosti odločbe o dodelitvi
radijskih frekvenc. To obvestilo je informativne narave in ne
ustvarja pravnih posledic.
(4) Vloga za podaljšanje odločbe o dodelitvi radijskih
frekvenc za radiodifuzijo sme biti vložena na agencijo največ
pet mesecev pred potekom veljavnosti takšne odločbe. Če
agencija ne prejme vloge imetnika za podaljšanje odločbe o
dodelitvi radijskih frekvenc za radiodifuzijo 120 dni pred potekom veljavnosti takšne odločbe, ga mora z dopisom opozoriti
na potek veljavnosti te odločbe in na pravne posledice, če
vloga za podaljšanje te odločbe ne bo vložena v roku 60 dni
od vročitve tega dopisa imetniku. Imetnik odločbe o dodelitvi
radijskih frekvenc za radiodifuzijo vloži na agencijo vlogo za
podaljšanje te odločbe najkasneje v roku 60 dni odkar mu je bil
dopis agencije vročen.
(5) V primeru podaljšanja agencija izda novo odločbo o
dodelitvi radijskih frekvenc.
(6) Veljavnost odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc, namenjenih za potrebe meritev, atestiranje in drugih preizkusov
radijske opreme, in odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc, namenjenih za prireditve, ni mogoče podaljšati.
55. člen
(prenos pravice do uporabe radijskih frekvenc
ali oddaja pravice v najem)
(1) Imetnik odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc lahko
svojo pravico do uporabe teh radijskih frekvenc s pravnim
poslom prenese na drugo fizično ali pravno osebo ali jo da
v najem drugi fizični ali pravni osebi, ki izpolnjuje predpisane
pogoje, vendar le s predhodnim soglasjem agencije. Agencija
pri tem preveri, ali ta druga fizična ali pravna oseba izpolnjuje
pogoje, določene z zakonom, podzakonskimi predpisi ali aktom
agencije, in da predvideno trgovanje ne povzroča izkrivljanja
konkurence zlasti, kjer je spekter neizkoriščen.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka imetnik
odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc, ki je pravico do uporabe
teh radijskih frekvenc pridobil brez plačila zneska iz osmega
odstavka 60. člena tega zakona, razen v primeru radijskih
frekvenc za analogno radiodifuzijo, ne more svoje pravice do
uporabe teh radijskih frekvenc s pravnim poslom prenesti na
drugo fizično ali pravno osebo ali jo dati v najem drugi fizični
ali pravni osebi.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena
imetnik odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc, zoper katerega
agencija vodi postopek za razveljavitev odločbe o dodelitvi
radijskih frekvenc na podlagi 3. točke četrtega odstavka 58. člena tega zakona, svoje pravice do uporabe radijskih frekvenc,
glede katerih se vodi postopek, ne more s pravnim poslom
prenesti na drugo fizično ali pravno osebo ali jo dati v najem
drugi fizični ali pravni osebi.
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(4) Agencija v primeru prenosa pravice do uporabe radijskih frekvenc na drugo fizično ali pravno osebo v skladu s
prvim odstavkom tega člena tej fizični ali pravni osebi izda
novo odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
(5) Namen uporabe radijskih frekvenc, ki je usklajena
na podlagi predpisov EU, se s prenosom pravice do uporabe
radijskih frekvenc ne sme spremeniti.
(6) Pogoji iz 52. člena tega zakona, ki jih vsebuje odločba o dodelitvi radijskih frekvenc, izdana na podlagi javnega
razpisa, se smejo spremeniti le s predhodnim soglasjem
agencije.
56. člen
(kopičenje radijskih frekvenc z namenom omejevanja
konkurence na trgu)
Operaterji ne smejo kopičiti radijskih frekvenc z namenom omejevanja konkurence na trgu radijskih komunikacij.
Takšno ravnanje operaterja je zlasti razvidno iz dejstva, da
operater ne uporablja radijske frekvence v obsegu in rokih,
določenih v sami odločbi oziroma v ponudbi operaterja v
javnem razpisu, ter za to ne obstajajo objektivni razlogi, na katere operater ni mogel vplivati oziroma jih ni mogel predvideti
v času podelitve odločbe, ali iz njegovega ravnanja izhaja, da
je operater pridobil radijsko frekvenco z namenom omejevanja
konkurence na trgu.
57. člen
(sprememba odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc)
(1) Agencija lahko odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc
spremeni po uradni dolžnosti ali na predlog njenega imetnika.
(2) Po uradni dolžnosti se odločba o dodelitvi radijskih
frekvenc spremeni, če:
1. se spremeni razporeditev radiofrekvenčnih pasov oziroma uporaba radijskih frekvenc,
2. se pojavijo javne potrebe, ki jih ni mogoče zadovoljiti
drugače,
3. je to potrebno zaradi učinkovite uporabe radiofrekvenčnega spektra v javno korist,
4. se ni mogoče drugače izogniti škodljivemu motenju ali
ni doseženo radiofrekvenčno zaščitno razmerje,
5. to zahtevajo mednarodnopravni akti, uveljavljeni v
Republiki Sloveniji, ki se nanašajo na radijske frekvence,
6. se spremeni ime imetnika odločbe o dodelitvi radijskih
frekvenc ali ime programa,
7. je to potrebno zaradi povezovanja imetnikov odločb o
dodelitvi radijskih frekvenc v širšo regionalno ali nacionalno
programsko radijsko ali televizijsko mrežo, ki je vpisana pri
pristojnem organu v skladu z zakonom, ki ureja medije,
8. je to potrebno zaradi izvajanja predpisov EU s področja elektronskih komunikacij.
(3) Sprememba odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc
na predlog njenega imetnika je mogoča samo v okviru območja pokrivanja iz te odločbe in to tako, da se s tem ne
posega v pravice drugih ter pod pogoji tega zakona. Kadar
gre za spremembo odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za
opravljanje radiodifuzije, je sprememba mogoča tudi zunaj
območja pokrivanja, če taka sprememba odločbe o dodelitvi
radijskih frekvenc zagotavlja večjo učinkovitost uporabe radijskih frekvenc ter taka sprememba ne posega v koristi, ki jih
imajo drugi imetniki odločb o dodelitvi radijskih frekvenc, če
so izpolnjeni pogoji iz tega zakona.
(4) Odločba o dodelitvi radijskih frekvenc se na predlog
imetnika ne sme spremeniti, če je proti imetniku pravice do
uporabe radijskih frekvenc voden postopek za razveljavitev
odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc na podlagi 3. točke
četrtega odstavka 58. člena tega zakona.
(5) Agencija ob spremembi odločbe o dodelitvi radijskih
frekvenc izda novo odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc,
prejšnjo pa razveljavi. V novi odločbi lahko agencija določi tudi
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obseg in rok prilagoditve. V primerih iz drugega odstavka tega
člena lahko agencija odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc z
novo odločbo tudi v celoti razveljavi in določi novo vsebino.
(6) Z odločbo iz prejšnjega odstavka lahko agencija
izjemoma podaljša veljavnost odločbe o dodelitvi radijskih
frekvenc, razen odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom, če so zaradi prilagoditve iz prejšnjega odstavka stroški
prilagoditve nesorazmerno posegli v koristi, ki jih ima imetnik
odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc.
(7) Imetnik spremenjene odločbe o dodelitvi radijskih
frekvenc ima pravico do dodelitve drugih primerljivih radijskih
frekvenc, ki tehnološko omogočajo izvajanje enakovrednih
storitev, če razlogi za spremembo niso nastali po njegovi krivdi. Radijske frekvence z enakovrednim območjem pokrivanja
se dodelijo z odločbo po upravnem postopku brez javnega
razpisa.
(8) Imetnik spremenjene odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za opravljanje radiodifuzije iz prejšnjega odstavka ima
pravico do dodelitve dodatnih radijskih frekvenc na območju
pokrivanja iz odločbe, ki se spreminja, če na enakovrednih
radijskih frekvencah ni mogoče opravljati storitev pričakovane kakovosti zaradi motenja sprejema. Dodatne radijske
frekvence se dodelijo z odločbo po upravnem postopku brez
javnega razpisa.
(9) Imetnik odločbe iz prejšnjega odstavka za dodatne
radijske frekvence ni zavezanec za letno plačilo agenciji za
uporabo dodeljenih radijskih frekvenc.
58. člen
(razveljavitev odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc)
(1) Agencija lahko razveljavi odločbo o dodelitvi radijskih
frekvenc ali na predlog imetnika odločbe o dodelitvi radijskih
frekvenc ali po uradni dolžnosti.
(2) Na predlog imetnika odločbe o dodelitvi radijskih
frekvenc agencija razveljavi odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc samo v primeru, če je ta imetnik izpolnil vse obveznosti,
določene na podlagi veljavne zakonodaje in na podlagi njegove odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc.
(3) Agencija mora po uradni dolžnosti začeti postopek
razveljavitve odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc, namenjenih za analogno radiodifuzijo, če to predlaga Svet za
radiodifuzijo.
(4) Agencija razveljavi odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc po uradni dolžnosti, če ugotovi, da:
1. je vloga za odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc vsebovala neresnične podatke,
2. imetnik ne izpolnjuje več predpisanih pogojev, določenih na podlagi veljavne zakonodaje ali na podlagi njegove
odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc,
3. imetnik ni začel uporabljati radijske frekvence v roku,
določenem v odločbi o dodelitvi radijskih frekvenc oziroma v
ponudbi operaterja v javnem razpisu, ali se dodeljena radijska
frekvenca v obdobju šestih mesecev med najmanj šestimi
naključnimi preverjanji ni uporabljala, razen če z odločbo ni
drugače določeno ali če imetnik s pisnimi dokazi ne dokaže
nasprotnega,
4. je imetnik s pravnim poslom v skladu s prvim odstavkom 55. člena tega zakona pravico do uporabe radijskih
frekvenc prenesel na drugo fizično ali pravno osebo,
5. se ni mogoče drugače izogniti škodljivemu motenju,
ki ga povzroča signal radijske opreme drugi radijski opremi,
sprejemnikom ali električnim ali elektronskim sistemom,
6. plačilo za uporabo radijskih frekvenc oziroma znesek
za učinkovito rabo omejene naravne dobrine kljub večkratnemu opozorilu ni bil plačan,
7. obstajajo druge hujše ali ponavljajoče se nepravilnosti
pri izpolnjevanju pogojev za uporabo radijskih frekvenc iz
52. člena tega zakona, ki so navedeni v odločbi o dodelitvi
radijskih frekvenc, če te nepravilnosti niso bile odpravljene z
milejšimi ukrepi v postopku nadzora.
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59. člen
(prenehanje odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc)
(1) Odločba o dodelitvi radijskih frekvenc preneha na
podlagi samega zakona veljati:
1. s potekom roka, za katerega je bila izdana,
2. če je prenehal obstajati njen imetnik,
3. z razveljavitvijo dovoljenja za izvajanje radijske ali
televizijske dejavnosti, ki je bilo izdano po postopku in pod
pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja medije.
(2) V primerih iz 2. in 3. točke prejšnjega odstavka agencija izda ugotovitveno odločbo.
60. člen
(plačila za uporabo radijskih frekvenc)
(1) Imetniki odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc so
zavezanci za letno plačilo agenciji za uporabo dodeljenih
radijskih frekvenc. Plačila krijejo stroške, ki jih ima agencija z
upravljanjem in nadzorom radiofrekvenčnega spektra.
(2) Agencija s splošnim aktom predpiše način izračuna
plačil agenciji na podlagi tega člena. Ta je odvisen od pokrivanja ali gostote prebivalstva na območju pokrivanja ali radijske
frekvence ali širine radifrekvenčnega pasu ali vrste radiokomunikacij ali kombinacije naštetega, ne sme pa omejevati
konkurence ali ovirati vstopa na trg.
(3) Višino plačil na podlagi prvega in drugega odstavka
tega člena določi agencija s tarifo z upoštevanjem potrebnega
pokrivanja stroškov iz prvega odstavka tega člena in smiselno
uporabo petega, šestega in sedmega odstavka 6. člena tega
zakona.
(4) Za odmero in plačevanje plačil za uporabo radijskih
frekvenc se uporablja 7. člen tega zakona.
(5) Ne glede na določbo drugega odstavka 7. člena tega
zakona se za uporabo radijskih frekvenc za namene iz drugega in tretjega odstavka 53. člena tega zakona odmeri enkratno plačilo, ki ustreza tolikim dvanajstinam letnega plačila,
kolikor celih mesecev je odločba o dodelitvi radijskih frekvenc
veljavna, vendar ne manj od ene dvanajstine letnega plačila.
(6) Ne glede na določbo četrtega odstavka 7. člena tega
zakona mora zavezanec, ki mu je pravica do uporabe radijskih
frekvenc prenehala zaradi poteka roka, za katerega je bila
podeljena, ali zaradi razlogov, ki niso na njegovi strani, plačati
le toliko dvanajstin letnega plačila, kolikor celih mesecev je
bila ta pravica veljavna, vendar ne manj kakor eno dvanajstino
letnega plačila.
(7) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena
državni organi, ki so imetniki odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za namene iz drugega odstavka 53. člena tega zakona,
niso zavezanci za letno plačilo iz prvega odstavka tega člena.
(8) Ne glede na določbo 23. člena Zakona o digitalni
radiodifuziji (Uradni list RS, št. 102/07 in 85/10) se za vse
radijske frekvence, ki se dodelijo na podlagi javnega razpisa,
razen za radijske frekvence za analogno radiodifuzijo, plača
tudi določen znesek za učinkovito rabo omejene naravne
dobrine, s katerim se zagotovi optimalna uporaba dodeljenih radijskih frekvenc. Ta je prihodek državnega proračuna.
Najmanjša višina tega zneska in način njegovega plačila se
določijo v sklepu o uvedbi postopka javnega razpisa. Pri določitvi višine oziroma najmanjše višine tega zneska in določitvi
načina plačila je treba upoštevati ponudbo in povpraševanje
po razpisanih frekvencah, razvitost trga, na katerega se nanašajo razpisane frekvence, ter višino tovrstnih plačil v drugih
državah EU, v nobenem primeru pa ne sme biti tako visok,
da bi oviral razvoj inovativnih storitev in konkurence na trgu.
61. člen
(nadzor in gradnja nadzorno-merilnega sistema)
(1) Agencija nadzira izvajanje določb tega poglavja in
izpolnjevanje odločb, ki jih izda na njegovi podlagi.
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(2) Za potrebe upravljanja in nadzora radiofrekvenčnega
spektra agencija postavlja in gradi nadzorno-merilni sistem
Republike Slovenije.
(3) Gradnja iz prejšnjega odstavka je v javno korist.

VI. OŠTEVILČENJE
62. člen
(cilji in upravljanje)
(1) Agencija na podlagi javnega pooblastila upravlja množico vseh elementov oštevilčenja v Republiki Sloveniji s ciljem
zagotavljanja njihovega učinkovitega strukturiranja in uporabe
ter poštenega in nediskriminacijskega zadovoljevanja potreb
operaterjev in drugih fizičnih in pravnih oseb, ki so upravičene pridobiti odločbo o dodelitvi elementov oštevilčenja po
tem zakonu. Pri tem agencija upošteva morebitne strateške
dokumente Republike Slovenije in EU ter strateške usmeritve
ministrstva, pristojnega za elektronske komunikacije.
(2) Agencija vodi vse podatke v zvezi z upravljanjem z
elementi številčenja.
(3) Agencija na svojih spletnih straneh objavi podatke o
dodeljenih številkah in številskih blokih, in sicer:
1. številko ali številski blok,
2. imetnika številke ali številskega bloka.
63. člen
(načrt oštevilčenja)
(1) Načrt oštevilčenja sprejme agencija s splošnim aktom.
(2) Načrt oštevilčenja določa vrsto, dolžino, zgradbo ter
namen in način uporabe elementov oštevilčenja, vključno s številkami za klice v sili in številkami, katerih uporaba je usklajena
na podlagi predpisov EU, omogočati pa mora tudi prenosljivost
številk in uvajanje novih elektronskih komunikacijskih storitev.
(3) Spremembe ali dopolnitve načrta oštevilčenja, ki bistveno posegajo v sistem oštevilčenja in katerih izvedba je
tehnološko zahtevna, se začnejo uporabljati šele dve leti po
njihovi uveljavitvi.
64. člen
(uporaba elementov oštevilčenja)
Operater in fizične ali pravne osebe iz prvega odstavka
66. člena tega zakona lahko uporabljajo elemente oštevilčenja
le na podlagi odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja, s
katero agencija podeli pravico do njihove uporabe.
65. člen
(postopek izdaje odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja)
(1) Agencija izda odločbo o dodelitvi elementov oštevilčenja v skladu z načrtom oštevilčenja po določbah zakona, ki
ureja splošni upravni postopek, ter po predhodno izvedenem
postopku javnega razpisa v primerih, kakor določa ta zakon. Pri
dodelitvi elementov oštevilčenja, ki jih upravlja Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU), agencija upošteva tudi postopke,
določene v ustreznih priporočilih te zveze. Pri dodelitvi številk,
katerih uporaba je usklajena na podlagi predpisov EU, agencija
upošteva tudi postopke, določene v predpisih in priporočilih EU.
(2) Agencija uporabi postopek javnega razpisa le takrat,
kadar ob smiselni uporabi postopka iz 36. člena tega zakona
ugotovi, da se učinkovita uporaba določenih elementov oštevilčenja (npr. kratke številke) lahko zagotovi le z omejitvijo števila
izdanih odločb o dodelitvi elementov oštevilčenja. V postopku javnega razpisa lahko kot ponudniki sodelujejo operaterji,
ki tako pridobljene elemente oštevilčenja lahko dodeljujejo v
uporabo svojim uporabnikom pod enakimi, stroškovno naravnanimi in preglednimi pogoji, druge fizične ali pravne osebe pa
le, če lahko dokažejo, da elemente oštevilčenja potrebujejo za
opravljanje dejavnosti, ki je v javnem interesu, kakor izhaja iz
področne zakonodaje ali predpisov EU.
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(3) Agencija v tem postopku javnega razpisa smiselno
uporabi določbe tega zakona, ki urejajo postopek javnega
razpisa za dodelitev določenih radijskih frekvenc.
(4) O ponudbah odloči agencija z izdajo ene ali več odločb
o dodelitvi elementov oštevilčenja, ki pa jih mora v tem primeru
izdati in vročiti v 42 dneh po poteku roka za predložitev ponudb
ter hkrati o svoji odločitvi obvestiti javnost.
66. člen
(izdaja odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja)
(1) Vlogo za pridobitev odločbe o dodelitvi elementov
oštevilčenja lahko vloži operater, druga fizična ali pravna oseba
pa le, če lahko dokaže, da elemente oštevilčenja potrebuje za
opravljanje dejavnosti, ki je v javnem interesu, kakor je določeno v področni zakonodaji ali predpisih EU, ki se nanašajo na
elemente oštevilčenja.
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke,
ki jih agencija potrebuje za vodenje uradne evidence imetnikov
odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja in za nadzor uporabe elementov oštevilčenja, in sicer zlasti:
1. ime, naslov in davčno številko za fizične osebe,
2. firmo, sedež, davčno številko in navedbo zakonitega
zastopnika za pravne osebe,
3. dokaze o tem, da je vlagatelj upravičen do dodelitve
elementov oštevilčenja,
4. podatke o vrsti, količini in namenu uporabe elementov
oštevilčenja, ki jih želi dobiti,
5. projekt, ki vsebuje načrt o oceni potreb za prihodnja tri
leta, če vlagatelj zahteva večji blok številk,
6. utemeljitve, na podlagi katerih vlagatelj dokazuje, da
bo dodeljena količina elementov oštevilčenja v treh letih uporabljena.
(3) Agencija s splošnim aktom podrobneje predpiše vsebino in obliko vloge.
(4) Agencija s splošnim aktom določi velikost bloka številk
iz 5. točke drugega odstavka tega člena.
(5) Agencija mora odločbo o dodelitvi elementov oštevilčenja, kadar se ne izvede javni razpis, izdati in vročiti v 21 dneh
po začetku postopka za pridobitev številk.
(6) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka agencija z
odločbo zavrne izdajo odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja, če ugotovi, da:
1. vlagatelj ni upravičen za dodelitev elementov oštevilčenja,
2. vlagatelj nima poravnanih vseh zapadlih obveznosti
do agencije,
3. nameravana uporaba ne upravičuje dodelitve zahtevane količine oziroma vrste elementov oštevilčenja,
4. bi bila dodelitev elementov oštevilčenja v nasprotju z
veljavno zakonodajo.
(7) Operater lahko dodeljene številke v skladu z odločbo o
dodelitvi elementov oštevilčenja in veljavno zakonodajo dodeli
končnim uporabnikom svojih storitev. Na podlagi pravnega posla jih lahko odplačno dodeljuje v uporabo tudi izvajalcem storitev, pri čemer lahko zaračuna le dejanske stroške. Operater
ne sme delati razlik med izvajalci storitev glede blokov številk,
ki se uporabljajo za dostop do njihovih storitev. Vse podatke o
takih pravnih poslih mora sporočiti agenciji.
67. člen
(vsebina odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja)
(1) Odločba o dodelitvi elementov oštevilčenja mora vsebovati najmanj:
1. podatke o imetniku pravice uporabe elementov oštevilčenja,
2. dodeljene elemente oštevilčenja,
3. pogoje uporabe elementov oštevilčenja iz 68. člena
tega zakona.
(2) O spremembi podatkov iz 1. točke prejšnjega odstavka
mora imetnik pravice uporabe elementov oštevilčenja agencijo
obvestiti v 30 dneh po njihovem nastanku.
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68. člen
(pogoji uporabe elementov oštevilčenja)
Pogoji iz 3. točke prvega odstavka prejšnjega člena se
smejo nanašati samo na:
1. določitev storitve, za katero se lahko uporabi dodeljeni
element ali elemente oštevilčenja, vključno z vsemi zahtevami,
povezanimi z izvajanjem te storitve, ter tarifnimi načeli in najvišjimi cenami, ki lahko veljajo v posebnem številčnem območju,
2. zagotavljanje dejanske in učinkovite uporabe elementov oštevilčenja,
3. prenosljivost številk,
4. obveznost zagotavljanja informacij o naročnikih, potrebnih v javnih imenikih v skladu s 116. in 137. členom tega
zakona,
5. čas trajanja odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja
ob upoštevanju vseh sprememb načrta številčenja,
6. prenos pravice uporabe elementov oštevilčenja in pogoje tega prenosa,
7. plačila za uporabo dodeljenih elementov oštevilčenja v
skladu s 74. členom tega zakona,
8. obveznosti, ki jih je imetnik odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja prevzel v postopku javnega razpisa,
9. obveznosti iz mednarodnopravnih aktov, uveljavljenih
v Republiki Sloveniji, ki se nanašajo na elemente oštevilčenja
in njihovo uporabo.
69. člen
(veljavnost odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja)
Odločbo o dodelitvi elementov oštevilčenja izda agencija
za nedoločen čas.
70. člen
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2. njen imetnik ne izpolnjuje več pogojev, določenih na
podlagi veljavne zakonodaje in odločbe o dodelitvi elementov
oštevilčenja,
3. se dodeljeni elementi oštevilčenja v treh letih po izdaji
odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja niso začeli uporabljati ali se ne uporabljajo več kakor eno leto,
4. je njen imetnik v skladu s prvim odstavkom 70. člena
tega zakona pravico do uporabo elementov oštevilčenja s
pravnim poslom prenesel na drugo fizično ali pravno osebo.
(2) Agencija razveljavi odločbo o dodelitvi elementov oštevilčenja po uradni dolžnosti tudi:
1. če plačilo za uporabo elementov oštevilčenja oziroma
znesek za učinkovito rabo omejene naravne dobrine kljub
opozorilu ni bil poravnan ali
2. če obstajajo druge hujše ali ponavljajoče se nepravilnosti pri izpolnjevanju pogojev za uporabo elementov oštevilčenja
iz 68. člena tega zakona, ki so navedeni v odločbi o dodelitvi
elementov oštevilčenja, če te nepravilnosti niso bile odpravljene
z milejšimi ukrepi v postopku nadzora.
73. člen
(prenehanje odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja)
(1) Odločba o dodelitvi elementov oštevilčenja preneha
veljati:
1. na predlog imetnika odločbe o dodelitvi elementov
oštevilčenja,
2. če preneha obstajati imetnik odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja,
3. z razveljavitvijo odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja.
(2) V primerih iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka mora
agencija izdati ugotovitveno odločbo.

(prenos pravice uporabe elementov oštevilčenja)

74. člen

(1) Imetnik odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja
lahko svojo pravico do uporabe teh elementov oštevilčenja
s pravnim poslom prenese na drugo fizično ali pravno osebo, ki izpolnjuje predpisane pogoje, vendar le s predhodnim
soglasjem agencije, ki preveri, ali ta druga fizična ali pravna
oseba izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, podzakonskimi
predpisi ali akti agencije.
(2) Agencija pri prenosu pravice do uporabe elementov
oštevilčenja na drugo fizično ali pravno osebo v skladu s prejšnjim odstavkom tej fizični ali pravni osebi izda novo odločbo o
dodelitvi elementov oštevilčenja po določbah zakona, ki ureja
splošni upravni postopek.
(3) Namen uporabe številk, ki je usklajena na podlagi
predpisov EU, se s prenosom pravice iz prejšnjega odstavka
ne sme spremeniti.

(plačila za uporabo elementov oštevilčenja)

71. člen
(sprememba odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja)
(1) Agencija lahko zaradi usklajevanja s spremembami oziroma dopolnitvami načrta v skladu s tretjim odstavkom
63. člena tega zakona po uradni dolžnosti z odločbami spremeni že izdane odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja v
30 dneh po dnevu uveljavitve sprememb oziroma dopolnitev
načrta. V tem primeru imetnik odločbe o dodelitvi elementov
oštevilčenja oziroma uporabniki, ki so jim bile dodeljene, nimajo
pravice zahtevati odškodnine.
(2) Agencija lahko spremeni odločbo o dodelitvi elementov oštevilčenja tudi na predlog njenega imetnika.
72. člen
(razveljavitev odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja)
(1) Agencija mora odločbo o dodelitvi elementov oštevilčenja razveljaviti po uradni dolžnosti, če ugotovi, da:
1. je vloga za dodelitev elementov oštevilčenja vsebovala
neresnične podatke,
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(1) Imetniki odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja so
zavezanci za letno plačilo agenciji za uporabo dodeljenih elementov oštevilčenja. Plačila krijejo stroške, ki jih ima agencija
z upravljanjem in nadzorom elementov oštevilčenja.
(2) Agencija s splošnim aktom predpiše način izračuna
višine plačila agenciji na podlagi tega člena. Ta je odvisen od
količine, dolžine in vrste elementov oštevilčenja, ne sme pa
omejevati konkurence ali ovirati vstopa na trg.
(3) Višino plačil na podlagi prvega in drugega odstavka
tega člena določi agencija s tarifo ob upoštevanju potrebnega
pokrivanja stroškov iz prvega odstavka tega člena ter s smiselno uporabo petega, šestega in sedmega odstavka 6. člena
tega zakona.
(4) Za odmero in plačevanje plačil za uporabo elementov
oštevilčenja se uporablja 7. člen tega zakona.
(5) Ne glede na določbo četrtega odstavka 7. člena tega
zakona mora zavezanec, ki mu je pravica do uporabe elementov oštevilčenja prenehala zaradi poteka roka, za katerega je
bila podeljena, ali iz razlogov, ki niso na njegovi strani, plačati
le toliko dvanajstin letnega plačila, kolikor celih mesecev je
bila ta pravica veljavna, vendar ne manj kakor eno dvanajstino
letnega plačila.
(6) Ne glede na določbe prvega odstavka pa operaterju
ni treba plačati agenciji za uporabo številk, ki so bile prenesene k drugemu operaterju. Zavezanec za plačilo agenciji za te
številke je operater, h kateremu so bile prenesene. Agencija
pri tem upošteva podatke, ki jih v skladu z devetim odstavkom
131. člena tega zakona sporoči operater.
(7) Za elemente oštevilčenja, ki se dodelijo na podlagi
javnega razpisa, razen če gre za elemente oštevilčenja, ki se
potrebujejo za opravljanje dejavnosti v javnem interesu v skladu s prvim odstavkom 66. člena tega zakona, se zahteva tudi
plačilo določenega zneska za učinkovito rabo omejene dobrine,
s katerim se zagotovi optimalna raba dodeljenih elementov
oštevilčenja. Ta je prihodek državnega proračuna. Najmanjša
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višina tega zneska in način njegovega plačila se v tem primeru
določita v sklepu o uvedbi postopka javnega razpisa. Pri odločitvi o takšnem razpisnem merilu, najmanjši višini tega zneska
in določitvi načina njegovega plačila se upošteva ponudbo in
povpraševanje po razpisanih elementih oštevilčenja, razvitost
trga, na katerega se nanašajo razpisani elementi oštevilčenja,
ter višino tovrstnih plačil v drugih državah EU, v nobenem primeru pa ne sme biti tako visok, da bi oviral razvoj inovativnih
storitev in konkurenco na trgu.
75. člen
(evropske telefonske dostopovne kode)
(1) Mednarodna predpona za klice iz Republike Slovenije
v tujino je 00. Operaterji o tem na primeren način obvestijo
svoje končne uporabnike.
(2) Izvajalec javno dostopnih telefonskih storitev, ki omogoča mednarodne klice, mora obravnavati vse klice v ali iz
evropskega telefonskega številskega prostora po cenah, podobnim cenam za klice v ali iz drugih držav članic EU.
76. člen
(dostop do storitev z uporabo negeografskih številk)
(1) Operater javnega komunikacijskega omrežja oziroma
izvajalec javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev
mora omogočiti končnim uporabnikom, da lahko kličejo na vse
številke, ki se zagotavljajo v EU, vključno s številkami iz evropskega telefonskega številskega prostora in enotnimi mednarodnimi številkami brezplačnih telefonskih klicev, ter dostopajo do
in uporabljajo storitve z uporabo negeografskih številk znotraj
EU, kadar je to tehnično in ekonomsko izvedljivo.
(2) Operaterju javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajalcu javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ni
treba izpolniti obveznosti iz prejšnjega odstavka, če se je klicani
iz komercialnih razlogov odločil za omejitev klicev, ki prihajajo
iz določenega območja EU.
(3) Sodišče lahko operaterju javnega komunikacijskega
omrežja oziroma izvajalcu javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev odredi, da onemogoči dostop do posameznih številk ali storitev, dostopnih prek teh številk, če je to
utemeljeno zaradi zlorabe ali goljufije v konkretni zadevi, ki jo
obravnava. Sodišče lahko v takem primeru od ponudnika elektronskih komunikacijskih storitev zahteva, da zadrži prihodke
od zadevne povezave ali druge storitve.
77. člen
(ENUM-številke)
(1) Agencija upravlja pretvorbo številk v ENUM-številke.
(2) Agencija s splošnim aktom podrobneje uredi način pretvorbe številk v ENUM-številke in način upravljanja podatkovnih
zbirk ter določi tehnične in druge zahteve, ki so povezane s
pretvorbo številk in potrebne za izvajanje tega člena.
78. člen
(nadzor)
Agencija nadzira izvajanje določb tega poglavja in izpolnjevanje odločb, ki jih izda na njegovi podlagi.
VII. VARNOST OMREŽIJ IN STORITEV TER DELOVANJE
V IZJEMNIH STANJIH
79. člen
(varnost omrežij in storitev)
(1) Operaterji morajo sprejeti ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za ustrezno obvladovanje tveganja za varnost
omrežij in storitev, zlasti zaradi preprečevanja in zmanjševanja
učinkov varnostnih incidentov na uporabnike in medsebojno
povezana omrežja. Sprejeti ukrepi morajo ob upoštevanju stanja zagotoviti raven varnosti, primerno predvidenemu tveganju.
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(2) Med ukrepe iz prvega odstavka spada tudi sprejem in
izvajanje ustreznega varnostnega načrta, ki ga operater določi
kot poslovno skrivnost.
(3) Varnostni načrt zajema najmanj:
– opredelitev vseh varnostnih tveganj znotraj operaterja,
kakor tudi tistih zunaj operaterja, ki lahko ogrozijo delovanje
javnega komunikacijskega omrežja oziroma lahko motijo delovanje javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev, ki
jih ta operater ponuja,
– opredelitev verjetnosti dogodka za vsa varnostna tveganja iz prejšnje alineje,
– opredelitev stopnje negativnih učinkov in posledic za
delovanje javnega komunikacijskega omrežja, in za javno dostopne komunikacijske storitve za vsa varnostna tveganja iz
prve alineje,
– opredelitev ukrepov za zmanjšanje verjetnosti za nastop
varnostnega incidenta,
– opredelitev ukrepov za zmanjšanje negativnih učinkov
in omilitev posledic varnostnega incidenta,
– opredelitev ustreznega načina organiziranja varnosti
znotraj operaterja, katerega integralni del je varnost omrežja,
informacijskega sistema in fizično varovanje objektov in naprav,
– opredelitev ustreznega načina zagotovitve kadrovske
zasedbe na ključnih delovnih mestih pri operaterju, ki se poklicno ukvarjajo z varnostjo,
– opredelitev načina rednega preverjanja skladnosti izvajanih ukrepov in postopkov s tistimi, ki so opisani v varnostnem
načrtu.
80. člen
(celovitost omrežij)
Operaterji omrežij morajo sprejeti vse potrebne ukrepe za
zagotovitev celovitosti svojih omrežij, da se zagotovi neprekinjeno izvajanje storitev prek teh omrežij.
81. člen
(obveznost obveščanja in poročanja o kršitvah varnosti
ali celovitosti)
(1) Operaterji morajo, takoj ko to zaznajo, obvestiti agencijo o vseh kršitvah varnosti ali celovitosti, če so te kršitve pomembno vplivale na delovanje javnih komunikacijskih omrežij
ali izvajanje javnih komunikacijskih storitev.
(2) Agencija o posameznih kršitvah varnosti omrežij in
storitev ter o kršitvah celovitosti omrežij po potrebi in glede na
stopnjo kršitve obvešča nacionalno kontaktno točko za obravnavo varnostnih incidentov (SI-CERT).
(3) Agencija obvešča o posameznih kršitvah varnosti
omrežij in storitev ter o kršitvah celovitosti omrežij po potrebi
in glede na stopnjo kršitve nacionalne regulatorne organe v
drugih državah članicah EU in Evropsko agencijo za varnost
omrežij in informacij (ENISA).
(4) Če agencija meni, da je razkritje kršitve iz prejšnjega
odstavka v javnem interesu, lahko o tem sama obvesti javnost
ali pa to naloži operaterju, ki ga zadeva kršitev varnosti in
celovitosti.
(5) Agencija Evropski komisiji in ENISA vsako leto najpozneje do konca februarja za preteklo leto predloži kratko letno
poročilo o prejetih prijavah in ukrepih, ki so bili sprejeti v skladu
s prvim, drugim oziroma tretjim odstavkom tega člena.
82. člen
(revizija varnosti)
(1) Operaterji morajo na zahtevo agencije privoliti v revizijo varnosti, ki jo na stroške operaterja izvede usposobljena
neodvisna organizacija, ki rezultate te revizije, ki ohrani stopnjo
zaupnosti iz drugega odstavka 79. člena tega zakona, posreduje agenciji in revidirancu.
(2) Operater mora za izvedbo revizije iz prejšnjega odstavka izbrati eno izmed neodvisnih revizijskih organizacij, ki
so registrirane pri Slovenskem inštitutu za revizijo, ter o izbrani
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revizijski organizaciji in o začetku postopka revizije varnosti
obvestiti agencijo v roku 30 dni od zahteve agencije iz prejšnjega odstavka.
(3) V primeru, da operater ne ravna v skladu s prejšnjim
odstavkom, določi agencija neodvisno revizijsko organizacijo,
ki je registrirana pri Slovenskem inštitutu za revizijo, za izvedbo
revizije iz prvega odstavka tega člena. Stroške revizije poravna
revidiranec.
83. člen
(ukrepi v primeru izjemnih stanj)
(1) Operaterji morajo v primeru izjemnih stanj prednostno
zagotavljati delovanje tistih delov omrežja, ki so nujni za nemoteno delovanje omrežij nosilcev varnostnega in obrambnega
sistema ter sistema zaščite in reševanja. Za čim krajše izpade
teh omrežij morajo operaterji po potrebi predvideti tudi nadomestne poti. S tem namenom morajo svoje ukrepe predhodno
uskladiti z nosilci varnostnega in obrambnega sistema ter sistema zaščite in reševanja.
(2) Operaterji, ki zagotavljajo javno telefonsko omrežje,
morajo svoje omrežje prilagoditi tako, da omogoča dodelitev
prednosti komunikacijam z določenih omrežnih priključnih točk
pred komunikacijami s preostalih omrežnih priključnih točk (v
nadaljnjem besedilu: funkcija prednosti). Komunikacija, ki ji je
dodeljena funkcija prednosti v javnem telefonskem omrežju določenega operaterja, to prednost ohrani tudi v javnih telefonskih
omrežjih drugih operaterjev. V izjemnih stanjih lahko operaterji
omogočijo delovanje omrežnih priključnih točk s prednostjo tudi
tako, da omejijo ali prekinejo delovanje preostalih telefonskih
priključkov.
(3) Vlada z uredbo določi skupine uporabnikov, ki imajo
pravico do omrežnih priključnih točk s prednostjo v skladu s
prejšnjim odstavkom.
(4) Vlada s sklepom določi tudi druge ukrepe in omejitve ali prekinitve delovanja, povezane z zagotavljanjem javnih
komunikacijskih omrežij ali storitev ob naravnih in drugih nesrečah ali ob katastrofalnem izpadu omrežja, če je to potrebno
zaradi odprave nastalih razmer.
(5) Ukrepi, izdani na podlagi četrtega odstavka tega člena,
morajo biti določeni v takšnem obsegu in veljavni toliko časa,
kolikor je to nujno potrebno za odpravo izjemnih stanj iz prvega
odstavka tega člena.
84. člen
(razpoložljivost javno dostopnih storitev)
(1) Izvajalci javno dostopnih telefonskih storitev, ki se
zagotavljajo po javnih komunikacijskih omrežjih, morajo sprejeti ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, ki omogočajo,
da so njihove dejavnosti v primeru izjemnih stanj čim manj
motene. Izvajalci javno dostopnih telefonskih storitev morajo
te ukrepe izvajati ves čas trajanja okoliščin, zaradi katerih so
bili sprejeti.
(2) Z ukrepi iz prejšnjega odstavka mora biti zagotovljeno,
da se v najkrajšem času zagotovi razpoložljivost javno dostopnih telefonskih storitev. S temi ukrepi se mora omogočiti zlasti
neprekinjen dostop do in uporaba številk za klic v sili, predvsem
do enotne evropske telefonske številke za klice v sili 112, številke policije 113 in do enotne evropske telefonske številke za
prijavo pogrešanih otrok 116 000.
85. člen
(stavka)
(1) Izvajalec univerzalne storitve oziroma operater, ki
mora izvrševati obveznosti na podlagi tega poglavja tega zakona z notranjim aktom uredi način nemotenega izvajanja
storitev v okviru univerzalne storitve oziroma obveznosti, ki jih
ima operater na podlagi tega poglavja.
(2) Agencija nadzira izpolnitev obveznosti sprejema in
izvajanja notranjega akta iz prejšnjega odstavka.
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86. člen
(splošni akt)
Agencija s splošnim aktom podrobneje uredi način izvajanja določb tega poglavja.
87. člen
(nadzor)
Agencija nadzira izvajanje določb tega poglavja.
VIII. ZAGOTAVLJANJE KONKURENCE
1. Splošno
88. člen
(neodvisnost delovanja agencije na področju
zagotavljanja konkurence)
(1) Agencija pri izvajanju nalog zagotavljanja konkurence
iz tega poglavja ne sme zaprositi ali prejemati navodil od drugih
državnih organov. Navedeno ne vpliva na možnost njenega posvetovanja z organom, pristojnim za varstvo konkurence, in na
sodelovanje z drugimi regulativnimi organi, Evropsko komisijo
in Organom evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije
(BEREC) v skladu s tem zakonom.
(2) Agencija lahko z namenom spodbujanja regulativne
predvidljivosti pripravi in na svojih spletnih straneh objavi večletne strategije regulacije.
89. člen
(operaterji s posebnimi ali izključnimi pravicami)
(1) Operaterji, ki imajo posebne ali izključne pravice za
izvajanje druge gospodarske dejavnosti in imajo letni prihodek
na področju elektronskih komunikacijskih omrežij ali storitev
večji od 10 milijonov eurov, morajo ali zagotavljati elektronska
komunikacijska omrežja ali storitve v pravno samostojni družbi, ali pa voditi ločene računovodske evidence za dejavnosti,
povezane z izvajanjem oziroma zagotavljanjem elektronskih
komunikacijskih storitev ali omrežij tako, kakor da bi te dejavnosti opravljali v pravno samostojni družbi.
(2) Ločene računovodske evidence iz prejšnjega odstavka se vodijo tako, da se opredelijo vsi elementi odhodkov in
prihodkov v zvezi z dejavnostmi, povezanimi z izvajanjem
oziroma zagotavljanjem elektronskih komunikacijskih storitev
ali omrežij, skupaj z osnovo za njihov izračun in uporabljenimi podrobnimi postopki razporeditve, vključno z razčlenitvijo
osnovnih sredstev in strukturnih stroškov po postavkah.
90. člen
(medomrežno povezovanje in operaterski dostop)
(1) Operaterji javnih komunikacijskih omrežij imajo pravico in, kadar tako zahtevajo drugi operaterji javnih komunikacijskih omrežij, dolžnost, da se medsebojno pogajajo o medomrežnem povezovanju za zagotovitev javnih komunikacijskih
storitev zaradi zagotavljanja storitev in njihovega vzajemnega
delovanja. Operaterji javnih komunikacijskih omrežij ponudijo
drugim operaterjem operaterski dostop oziroma medomrežno
povezovanje pod pogoji, ki so skladni z obveznostmi, ki jih
naloži agencija po tem zakonu v zvezi z medomrežnim povezovanjem in operaterskim dostopom.
(2) O tehničnih in komercialnih vprašanjih operaterskega
dostopa oziroma medomrežnega povezovanja se stranke dogovorijo same s pogodbo, ki ne sme biti v nasprotju z določbami tega zakona. Morebitne spore na zahtevo ene izmed strank
rešuje agencija po postopku iz 218. člena tega zakona.
(3) Pri sklepanju pogodb o medomrežnem povezovanju
oziroma operaterskem dostopu morajo stranke varovati zaupnost vseh podatkov, ki so si jih pri tem izmenjale. Izmenjani
podatki ne smejo biti uporabljeni za noben drug namen ali
izročeni tretji osebi, zlasti ne drugemu oddelku, podružnici ali
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hčerinski družbi ter partnerjem, ki bi jim posredovanje takšnih
informacij lahko prineslo konkurenčno prednost. Ne glede na
navedeno pa veljajo obveznosti iz 102. in 103. člena tega
zakona.
(4) Agencija v skladu s cilji iz 194., 195., 196. in 197. člena tega zakona spodbuja in, če oceni za primerno glede na
okoliščine primera, z odločbo zagotovi ustrezen operaterski
dostop in medomrežno povezovanje ter vzajemno delovanje
storitev na način, ki pospešuje učinkovitost, trajnostno konkurenco, učinkovite naložbe in inovacije ter prinaša končnim
uporabnikom največje možne koristi. Pri tem lahko agencija
zlasti operaterjem, ki nadzorujejo dostop do končnih uporabnikov, naloži obveznosti v obsegu, ki je potreben za zagotovitev
povezljivosti med obema koncema, vključno z obveznostjo
medomrežnega povezovanja njihovih omrežij, če to še ni bilo
storjeno, ali, v utemeljenih primerih ter v obsegu, ki je za to potreben, operaterjem naloži obveznost omogočanja vzajemnega
delovanja njihovih storitev. Navedeno ne posega v obveznosti,
ki jih lahko naloži operaterjem s pomembno tržno močjo v
skladu s tem zakonom.
(5) Obveznosti in pogoji v odločbi iz prejšnjega odstavka
morajo biti objektivni, pregledni, sorazmerni in nediskriminacijski.
Odločba mora biti izdana v skladu s postopki iz 204. člena tega
zakona ter v skladu s postopki sodelovanja in posvetovanja z
drugimi regulativnimi organi, Evropsko komisijo in BEREC, določenimi v 209., 210., 211. in 212. členu tega zakona.
(6) Zaradi zagotavljanja uresničevanja ciljev iz četrtega odstavka tega člena v zvezi z operaterskim dostopom in
medomrežnim povezovanjem v utemeljenih primerih agencija
lahko odloči tudi po uradni dolžnosti po postopkih iz 204., 209.,
210. in 212. člena tega zakona ter ob smiselni uporabi postopka iz 218. in 219. člena tega zakona.
(7) Operater, ki v Republiki Sloveniji ne izvaja storitev ali
upravlja omrežja, lahko zaprosi za operaterski dostop ali medomrežno povezovanje, ne da bi predhodno obvestil agencijo
v skladu s 5. členom tega zakona.
91. člen
(skupna uporaba)
(1) Kadar je fizična ali pravna oseba, ki zagotavlja elektronska komunikacijska omrežja, pridobila pravico do gradnje,
postavitve, obratovanja ali vzdrževanja teh omrežij in pripadajoče infrastrukture na nepremičnini v tuji lasti, nad ali pod
njo ali kadar lahko izkoristi postopek razlastitve ali ustanovitve
služnosti za to nepremičnino, agencija lahko odredi skupno
uporabo komunikacijskih objektov iz drugega odstavka tega
člena z upoštevanjem načela sorazmernosti.
(2) Agencija lahko odredi ukrep iz prejšnjega odstavka v
korist fizičnih ali pravnih oseb, ki zagotavljajo elektronska komunikacijska omrežja, ki so prikrajšana za dostop do uporabnih
alternativ zaradi varstva okolja, javnega zdravja, javne varnosti
ali prostorskih ureditev in se stranke same ne dogovorijo o skupni uporabi iz prvega odstavka tega člena. V tem primeru lahko
agencija odredi, da fizična ali pravna oseba iz prvega odstavka
tega člena drugi stranki omogoči skupno uporabo lastnine oziroma komunikacijskih objektov, kot so na primer stavbe, vhodi
v stavbe in napeljave v njih, drogov, anten, stolpov in drugih
podobnih konstrukcij, pa tudi cevnih vodov, kanalov, vstopnih
jaškov in priključnih omaric, vključno s fizično skupno lokacijo.
Pri tem lahko določi pravila za delitev stroškov skupne uporabe
zmogljivosti oziroma nepremičnin.
(3) Agencija lahko, če oceni za primerno glede na okoliščine primera, odloči o ukrepu iz prvega odstavka tega člena tudi
po uradni dolžnosti v skladu s postopkom iz petega odstavka
prejšnjega člena.
(4) Agencija lahko odredi skupno uporabo tudi na predlog
stranke po postopku iz 218. člena tega zakona, vendar le na
podlagi predhodnega javnega posvetovanja z zainteresirano
javnostjo v roku iz 204. člena tega zakona, v okviru katerega
morajo imeti vse zainteresirane stranke možnost izraziti svoje
mnenje.
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(5) Odreditev skupne uporabe mora biti objektivna, pregledna, nediskriminacijska in sorazmerna. Ukrep odreditve
skupne uporabe se, če agencija glede na okoliščine primera to
oceni za potrebno, izvede v sodelovanju z organi samoupravnih lokalnih skupnosti.
92. člen
(skupna uporaba napeljav v stavbah)
(1) Agencija fizičnim ali pravnim osebam iz prvega odstavka prejšnjega člena z odločbo naloži obveznosti skupne
uporabe napeljave v stavbah ali do prve razdelilne točke, če
je ta zunaj stavbe, po postopku iz prejšnjega člena, če bi bilo
podvajanje te infrastrukture gospodarsko neučinkovito ali fizično neizvedljivo. Pri tem lahko določi pravila za delitev stroškov
skupne uporabe zmogljivosti oziroma lastnine ki so prilagojena
tveganju investicije, če agencija glede na okoliščine primera to
oceni za primerno.
(2) Kadar je lastnik napeljave iz prejšnjega odstavka
lastnik stavbe, mora dovoliti skupno uporabo te napeljave
drugim fizičnim ali pravnim osebam, ki zagotavljajo elektronska
komunikacijska omrežja.
93. člen
(skupna uporaba druge gospodarske javne infrastrukture)
(1) Investitor ali lastnik druge vrste gospodarske javne
infrastrukture mora v skladu s tehničnimi zmožnostmi operaterjem omrežij in zainteresiranim državnim organom omogočiti
skupno uporabo svojih prostih zmogljivosti te infrastrukture
ob upoštevanju stroškovno naravnanih cen. Med proste zmogljivosti se štejejo zlasti prazne ali delno izkoriščene cevi,
neuporabljena optična vlakna ter zmogljivost nosilnih stebrov
za obešanje dodatnih kablov ali anten za gradnjo omrežij elektronskih komunikacij. Če se investitor ali lastnik gospodarske
javne infrastrukture in zainteresirana stranka za skupno uporabo sama ne dogovorita o sklenitvi te pogodbe in njeni vsebini,
na zahtevo ene od strank o zadevi odloča agencija po postopku
iz 218. člena tega zakona. Pri tem določi pravila za delitev
stroškov skupne uporabe zmogljivosti oziroma nepremičnin.
(2) Agencija lahko odredi skupno uporabo le na podlagi
predhodnega javnega posvetovanja, ki ne sme biti krajše od
30 dni. V okviru javnega posvetovanja morajo imeti vse zainteresirane stranke možnost, da izrazijo svoje mnenje.
(3) Odreditev skupne uporabe mora biti objektivna, pregledna, nediskriminacijska ter sorazmerna.
94. člen
(izvajanje skupne uporabe)
Fizična ali pravna oseba, ki zagotavlja komunikacijska
omrežja, mora izvajati pravico skupne uporabe komunikacijskih
objektov oziroma lastnine iz 91., 92. in 93. člena tega zakona
tako, da le v najnujnejšem obsegu moti lastnika nepremičnine
in posega v nepremičnino, ki se nanaša na skupno uporabo
komunikacijskih objektov oziroma lastnine, ter le v najnujnejšem obsegu moti lastnika infrastrukture, na kateri je dodeljena
pravica skupne uporabe ali osebo, ki to infrastrukturo upravlja.
2. Regulacija operaterjev s pomembno tržno močjo
95. člen
(operaterji s pomembno tržno močjo)
(1) Pri zagotavljanju učinkovite konkurence na trgu elektronskih komunikacij s predhodno (ex ante) regulacijo se šteje,
da ima operater pomembno tržno moč po tem zakonu, če ima
sam ali skupaj z drugimi operaterji na določenem trgu javnih
komunikacijskih omrežij oziroma javnih komunikacijskih storitev
(v nadaljnjem besedilu: upošteven trg) položaj, enakovreden
prevladujočemu položaju, torej tak ekonomski vpliv, da mu
omogoča znatno samostojnost nasproti konkurentom, uporabnikom in potrošnikom.
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(2) Če dva ali več operaterjev delujejo na trgu, katerega
struktura pospešuje usklajene učinke, se lahko obravnavajo
kot operaterji s skupnim prevladujočim položajem v smislu
prejšnjega odstavka tudi kadar med njimi ni strukturnih ali
drugih povezav.
(3) Kadar ima operater na upoštevnem trgu (prvi trg) pomembno tržno moč, se lahko ta operater določi za operaterja
s pomembno tržno močjo tudi na trgu, ki je tesno povezan s
prvim trgom (drugi trg), če povezave med obema trgoma omogočajo, da se tržna moč s prvega trga prenese na drugega in
se s tem okrepi tržna moč operaterja. Na drugem trgu se tako
lahko uporabijo ukrepi za preprečevanje takega prenosa tržne
moči v skladu s 102., 103., 104. in 106. členom tega zakona,
če pa ti ne zadoščajo, so lahko naloženi ukrepi iz 107. člena
tega zakona.
96. člen
(merila za presojo prevladujočega položaja)
Kadar agencija presoja, ali ima operater pomembno tržno
moč v skladu s prvim odstavkom prejšnjega člena, upošteva
zlasti naslednja merila, ki niso kumulativne narave:
1. tržni delež operaterja na upoštevnem trgu in spreminjanje njegovega tržnega deleža na upoštevnem trgu v daljšem
obdobju,
2. ovire za vstop na upoštevni trg in vpliv na potencialno
konkurenco na tem trgu,
3. vpliv velikih uporabnikov na moč operaterja (izravnalna
kupna moč),
4. elastičnost povpraševanja,
5. faza v razvoju upoštevnega trga,
6. tehnološke prednosti,
7. razvitost prodajne in distribucijske mreže,
8. doseganje ekonomij obsega oziroma ekonomij povezanosti,
9. stopnjo vertikalne integracije,
10. stopnjo diferenciacije produkta,
11. možnosti dostopa do finančnih virov,
12. nadzor infrastrukture, ki se je ne da zlahka podvojiti,
13. zvezanost storitev.
97. člen
(merila za presojo skupnega prevladujočega položaja)
(1) Agencija lahko za operaterje s skupnim prevladujočim
položajem v smislu drugega odstavka 95. člena tega zakona
določi dva ali več operaterjev, če ti operaterji, tudi kadar med
njimi ni strukturnih ali drugih povezav, delujejo na trgu, kjer ni
učinkovite konkurence in noben posamezen operater nima
pomembne tržne moči.
(2) Okoliščine iz prvega odstavka so verjetne zlasti v primeru koncentriranega trga s številnimi ustreznimi značilnostmi,
izmed katerih so lahko najpomembnejše, ne pa kumulativne,
naslednje:
1. majhna prožnost povpraševanja,
2. podobni tržni deleži,
3. velike pravne ali gospodarske ovire za vstop,
4. vertikalna integracija s kolektivnim zavračanjem ponudbe,
5. pomanjkanje izravnalne kupne moči,
6. pomanjkanje potencialne konkurence.
98. člen
(ravnanje agencije pri določanju pomembne tržne moči)
Pri določanju pomembne tržne moči in uporabi meril iz
96. in 97. člena tega zakona agencija ravna v skladu z zakonodajo EU in dosledno upošteva smernice Evropske komisije,
ki urejajo tržno analizo in določitev pomembne tržne moči
na področju elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev.
Pri tem agencija sodeluje z organom, pristojnim za varstvo
konkurence.

Št.

109 / 31. 12. 2012 /

Stran

12089

99. člen
(določitev upoštevnih trgov)
(1) Agencija mora na področju zagotavljanja in izvajanja elektronskih komunikacij v skladu z načeli konkurenčnega
prava in ob doslednem upoštevanju vsakokratnega priporočila
Evropske komisije o upoštevnih trgih produktov in storitev
na področju elektronskih komunikacij in smernic iz prejšnjega
člena tega zakona določiti produktne, storitvene in geografske
trge, ki ustrezajo razmeram v državi, v analizi posamičnega
upoštevnega trga. Pri tem agencija sodeluje z organom, pristojnim za varstvo konkurence.
(2) Kadar namerava agencija z odločbo iz 101. člena tega
zakona regulirati trg, ki ni naveden v priporočilu iz prejšnjega
odstavka, mora pred tem v skladu s tem priporočilom za tak trg
izvesti preizkus treh meril, ki so kumulativne narave:
1. prisotnost visokih in stalnih vstopnih ovir strukturne,
pravne ali regulativne narave,
2. struktura trga, ki se nagiba k neučinkoviti konkurenci v
ustreznem časovnem okviru, ter
3. dejstvo, da konkurenčna zakonodaja ne zadostuje za
ustrezen odziv trga.
(3) Pri kumulativni izpolnitvi meril iz prejšnjega odstavka
mora agencija za regulacijo takšnega upoštevnega trga izpeljati
javno posvetovanje v skladu z 204. členom tega zakona in sodelovanje v skladu z 214. členom tega zakona ter posvetovanje
z drugimi regulativnimi organi, Evropsko komisijo in BEREC v
skladu z 209., 210, in 212. členom tega zakona.
100. člen
(analiza upoštevnih trgov)
(1) Agencija mora v rednih časovnih intervalih analizirati
trge iz prvega odstavka prejšnjega člena. Pri tem, če oceni za
primerno glede na okoliščine primera, strokovno sodeluje z
organom, pristojnim za varstvo konkurence v skladu z 214. členom tega zakona.
(2) Agencija mora analizo iz prejšnjega odstavka izvesti
najpozneje v treh letih po sprejetju prejšnjega ukrepa, ki se nanaša na ta upoštevni trg. To obdobje se lahko izjemoma podaljša za
največ tri leta, če agencija Evropski komisiji priglasi predlagano
podaljšanje z obrazložitvijo in če Evropska komisija v enem
mesecu od prejetja obvestila o podaljšanju temu ne nasprotuje.
(3) Za upoštevne trge, za katere Evropska komisija predhodno ni bila obveščena, mora agencija izvesti analizo iz
prvega odstavka v dveh letih po sprejetju spremenjenega priporočila Evropske komisije o upoštevnih trgih iz prvega odstavka
prejšnjega člena.
(4) Pri analizi iz prvega odstavka mora agencija upoštevati določila 98. in 99. člena tega zakona ter slediti smernicam
Evropske komisije, ki urejajo tržno analizo in določitev pomembne tržne moči.
(5) Če agencija ne dokonča analize upoštevnega trga v
roku iz drugega in tretjega odstavka, lahko za pomoč zaprosi
BEREC. Ob tej pomoči mora agencija o osnutku ukrepa v skladu z 209., 210. in 212. členom tega zakona v šestih mesecih
obvestiti Evropsko komisijo.
101. člen
(naložitev, sprememba, ohranitev ali razveljavitev obveznosti
operaterjem s pomembno tržno močjo)
(1) Če na podlagi analize upoštevnega trga agencija
ugotovi, da ta trg ni dovolj konkurenčen, z odločbo določi
operaterja ali operaterje s pomembno tržno močjo na tem trgu.
Pred izdajo odločbe lahko pridobi mnenje organa, pristojnega
za varstvo konkurence.
(2) Z odločbo iz prejšnjega odstavka mora agencija naložiti operaterju s pomembno tržno močjo vsaj eno izmed obveznosti iz 102. do vključno 107. člena tega zakona. Agencija
pri tem upošteva načelo sorazmernosti, kar mora v obrazložitvi
odločbe tudi ustrezno obrazložiti.
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(3) Če namerava agencija operaterju s pomembno tržno močjo z odločbo naložiti obveznost funkcijske ločitve iz
108. člena tega zakona ali z upoštevanjem načela sorazmernosti, druge obveznosti za operaterski dostop ali medomrežno
povezovanje, ki niso obveznosti, navedene v prejšnjem odstavku, sme to storiti samo na podlagi predhodnega soglasja
Evropske komisije.
(4) Ob ponovni določitvi določenega operaterja za operaterja s pomembno tržno močjo lahko agencija temu operaterju
naloži iste ali druge obveznosti, prejšnjo odločbo pa razveljavi.
(5) Če na podlagi analize upoštevnega trga agencija ugotovi, da je ta trg dovolj konkurenčen, ne sme določiti nobenega
operaterja za operaterja s pomembno tržno močjo. Če je bil ta
trg prej nekonkurenčen, mora agencija z ustreznimi odločbami
razveljaviti vse odločbe, ki so na tem trgu določale operaterje
s pomembno tržno močjo. V tem primeru v odločbi določi tudi
primeren odložilni rok, ki ne sme biti krajši od 15 dni, in odločbo
javno objavi v obliki, ki upošteva prepoved objave poslovnih
skrivnosti strank.
(6) Pri razveljavitvi odločb na podlagi prejšnjega odstavka
agencija razveljavi tudi vse obveznosti, ki so jih ti operaterji
imeli kot operaterji s pomembno tržno močjo.
(7) Vsak ukrep na podlagi tega člena lahko agencija
izvede le na podlagi predhodno izpeljanega posvetovanja z zainteresirano javnostjo, ki je določeno v 204. členu tega zakona,
v sodelovanju z organom, pristojnim za varstvo konkurence na
podlagi 214. člena tega zakona, pod pogoji iz členov od 209 do
212 tega zakona pa tudi z drugimi pristojnimi organi urejanja v
državah članicah EU, Evropsko komisijo in BEREC.
(8) Ukrepe, ki spreminjajo tehnične podrobnosti predhodno naloženih obveznosti na podlagi tega člena in nimajo
znatnega vpliva na trg, lahko naloži agencija z odločbo v upravnem postopku na podlagi analize upoštevnih trgov, ki je bila
podlaga za predhodno naložene obveznosti in ob upoštevanju
členov 209 do 212 tega zakona. Pred izdajo odločbe, ki spreminja tehnične podrobnosti predhodno naloženih obveznosti,
mora agencija pridobiti mnenje organa, pristojnega za varstvo
konkurence.
102. člen
(obveznost zagotavljanja preglednosti)
(1) Agencija lahko z odločbo iz prvega odstavka prejšnjega člena naloži določenemu operaterju omrežja s pomembno
tržno močjo, da zagotavlja preglednost glede medomrežnega
povezovanja oziroma operaterskega dostopa, tako da od njega
zahteva razkritje določenih informacij v zvezi medomrežnim
povezovanjem oziroma operaterskim dostopom.
(2) Agencija lahko pri tem od operaterja zahteva:
– računovodske informacije,
– tehnične specifikacije,
– značilnosti omrežja,
– pogoje izvedbe in uporabe,
– vse pogoje, ki omejujejo dostop do oziroma uporabo
storitev in aplikacij ter
– cene.
(3) Agencija v tej odločbi natančneje določi, katere informacije naj bodo razkrite, kako podrobne naj bodo in kako naj
bodo razkrite.
(4) Od operaterja omrežja iz prvega odstavka tega člena,
ki mu je naložena tudi obveznost iz 103. člena tega zakona,
lahko agencija v skladu s prvim, drugim in tretjim odstavkom
tega člena z odločbo zahteva, da objavi vzorčno ponudbo
za medomrežno povezovanje oziroma operaterski dostop. Ta
vzorčna ponudba mora biti dovolj razčlenjena, tako da drugim
operaterjem, ki želijo določeno storitev v zvezi z medomrežnim
povezovanjem oziroma operaterskim dostopom, ni treba plačati
zmogljivosti, ki niso nujno potrebne za zahtevano storitev. V
tej vzorčni ponudbi morajo biti opisane storitve, ki jih operater
omrežja s pomembno tržno močjo ponuja v zvezi z medomrežnim povezovanjem oziroma operaterskim dostopom, razčle-
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njene na komponente v skladu s tržnimi potrebami, ter z njimi
povezani pogoji, vključno s cenami. Če ta vzorčna ponudba ne
ustreza določbam tega zakona ali odločbi iz prvega odstavka
prejšnjega člena, sme agencija z odločbo v postopku nadzora
zahtevati njeno spremembo.
(5) Ne glede na določbe od prvega do četrtega odstavka
tega člena mora vzorčna ponudba za razvezan dostop do
krajevne zanke vsebovati vsaj tiste elemente, ki jih agencija
določi s splošnim aktom, pripravljenim v skladu s predpisi EU.
103. člen
(obveznost zagotavljanja enakega obravnavanja)
(1) Agencija lahko z odločbo iz prvega odstavka 101. člena tega zakona naloži določenemu operaterju omrežja s pomembno tržno močjo obveznost zagotavljanja enakega obravnavanja v zvezi z medomrežnim povezovanjem oziroma operaterskim dostopom.
(2) Z naložitvijo obveznosti iz prejšnjega odstavka se
zlasti zagotovi, da operater iz prejšnjega odstavka:
1. zagotavlja enakovredne pogoje medomrežnega povezovanja oziroma operaterskega dostopa v enakovrednih
okoliščinah za druge operaterje, ki zagotavljajo enakovredne
storitve, ter
2. zagotavlja drugim operaterjem enako kakovostne storitve in informacije v zvezi z medomrežnim povezovanjem
oziroma operaterskim dostopom pod enakimi pogoji kakor za
svoje storitve ali storitve svojih hčerinskih podjetij ali partnerskih podjetij.
104. člen
(obveznost ločitve računovodskih evidenc)
(1) Agencija lahko v skladu s predpisi, ki urejajo računovodstvo, z odločbo iz prvega odstavka 101. člena tega zakona
naloži določenemu operaterju omrežja s pomembno tržno močjo, da vodi računovodske evidence za določene dejavnosti,
povezane z medomrežnim povezovanjem oziroma operaterskim dostopom, ločeno od računovodskih evidenc za druge
dejavnosti. To pa ne posega v zakon, ki ureja preglednost
finančnih odnosov in ločeno evidentiranje različnih dejavnosti.
(2) Agencija naloži to obveznost zaradi nadzorovanja
izpolnjevanja obveznosti iz prejšnjega člena ali, kjer je to potrebno glede na okoliščine primera, zaradi preprečitve neutemeljenega navzkrižnega subvencioniranja. To obveznost naloži
zlasti vertikalno integriranemu operaterju in lahko od njega
zahteva, da zagotovi preglednost svojih grosističnih in internih
obračunskih cen. Pri tem lahko določi tudi obliko in metodologijo vodenja računovodstva, ki jo je treba uporabiti.
(3) Operater omrežja iz prvega odstavka tega člena mora
na zahtevo agenciji predložiti računovodske evidence, vključno s podatki o prihodkih, prejetih od drugih strank, s katerimi
posluje.
(4) Agencija lahko objavi informacije, ki bi prispevale k
odprtemu in konkurenčnemu trgu, vendar mora pri tem upoštevati stopnjo zaupnosti prejetih podatkov v skladu z domačimi
predpisi in predpisi EU, ki se nanašajo na poslovno tajnost.
(5) Agencija lahko s splošnim aktom podrobneje določi
način izpolnjevanja obveznosti iz tega člena.
105. člen
(obveznost dopustitve operaterskega dostopa do določenih
omrežnih zmogljivosti in njihove uporabe)
(1) Agencija lahko z odločbo iz prvega odstavka 101. člena tega zakona naloži določenemu operaterju omrežja s pomembno tržno močjo obveznost, da ugodi vsem razumnim zahtevam za operaterski dostop do in uporabo določenih omrežnih
elementov in pripadajočih zmogljivosti. Tako ravna agencija
zlasti, kadar oceni, da bi zavrnitev operaterskega dostopa ali
nerazumni pogoji, ki bi imeli podoben učinek, ovirali vzpostavitev zadostne konkurenčnosti trga na maloprodajnem nivoju, ali
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da ne bi bili v interesu končnih uporabnikov. Pri tem agencija
lahko naloži tudi dodatne pogoje, da se zagotovi poštenost,
razumnost in pravočasnost izpolnitve obveznosti.
(2) Agencija lahko od operaterja omrežja iz prejšnjega
odstavka med drugim zahteva zlasti, da:
1. omogoči operaterski dostop do določenih omrežnih
elementov oziroma naprav, vključno z:
– dostopom do neaktivnih omrežnih elementov oziroma
– razvezanim dostopom do krajevne zanke, da bi se med
drugim omogočila izbira oziroma predizbira oziroma ponudba
za preprodajo naročniškega voda,
2. se v dobri veri pogaja z operaterji, ki zahtevajo operaterski dostop,
3. ne zavrne že odobrenega operaterskega dostopa do
zmogljivosti,
4. zagotovi določene storitve na grosistični osnovi zaradi
preprodaje teh storitev na maloprodajnem trgu,
5. odobri odprt operaterski dostop do tehničnih vmesnikov, protokolov ali drugih pomembnih tehnologij, ki so nujno
potrebni za vzajemno delovanje storitev ali storitev navideznih
omrežij,
6. zagotovi skupno uporabo (skupno lokacijo) ali druge
oblike souporabe pripadajočih zmogljivosti, v skladu z 91. členom in prvim odstavkom 92. člena tega zakona,
7. zagotovi določene storitve, ki so potrebne za vzajemno
delovanje storitev med koncema za uporabnike, vključno z
zmogljivostmi za inteligentne omrežne storitve ali gostovanjem
v mobilnih omrežjih,
8. zagotovi operaterski dostop do sistemov za podporo obratovanju ali podobnih sistemov programske opreme, ki
so potrebni za zagotovitev pravične konkurence pri izvajanju
storitev,
9. medsebojno poveže omrežja ali omrežne zmogljivosti,
10. zagotovi dostop do pripadajočih storitev, kot so storitve za ugotavljanje identitete, lokacije in prisotnosti.
(3) Ko agencija preučuje obveznosti iz prvega odstavka
tega člena in predvsem ko presoja, kako bi se take obveznosti
naložile, mora proporcionalno glede na cilje, določene v 194.,
195., 196. in 197. členu tega zakona, upoštevati zlasti naslednje dejavnike:
1. tehnično in ekonomsko upravičenost uporabe ali namestitve konkurenčne opreme glede na hitrost razvoja trga
ter naravo in vrsto predlaganega medomrežnega povezovanja
oziroma operaterskega dostopa, vključno z izvedljivostjo drugih
proizvodov za dostop do nabavnega trga, kakor je dostop do
vodov,
2. izvedljivost predlaganega operaterskega dostopa glede
na zmogljivost, ki je na voljo,
3. začetno naložbo lastnika zmogljivosti ob upoštevanju
vseh javnih naložb in tveganja v zvezi s to naložbo,
4. potrebo po dolgoročnem varstvu konkurence, zlasti na
področju infrastrukture,
5. ustrezne pravice intelektualne lastnine, kadar je to
primerno,
6. zagotavljanje vseevropskih storitev.
(4) Agencija lahko s splošnim aktom podrobneje uredi
vprašanja, ki se pojavijo pri izvrševanju tega člena. Pri tem
lahko določi zlasti tehnične ali operativne pogoje dostopa,
ki jih morajo upravičenci oziroma ponudniki izpolnjevati za
zagotovitev normalnega delovanja omrežja. Kadar navedeno
zajema obveznosti upoštevanja posebnih tehničnih standardov
ali specifikacij, morajo te upoštevati zahteve iz 202. člena tega
zakona.
106. člen
(obveznost cenovnega nadzora in stroškovnega
računovodstva)
(1) Agencija lahko z odločbo iz prvega odstavka 101. člena tega zakona naloži določenemu operaterju omrežja s pomembno tržno močjo obveznosti v zvezi s pokrivanjem stro-
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škov in kontrolo cen, vključno z obveznostmi glede stroškovne
naravnanosti cen in obveznostmi glede sistemov stroškovnega
računovodstva, v povezavi z zagotavljanjem določene vrste
medomrežnega povezovanja oziroma operaterskega dostopa.
(2) Agencija naloži obveznosti iz prejšnjega odstavka,
če na podlagi tržne analize iz 100. člena tega zakona oceni,
da bi lahko operater omrežja iz prejšnjega odstavka zaradi
pomanjkanja učinkovite konkurence obdržal ali previsoke cene
ali prenizko razliko med maloprodajnimi in grosističnimi cenami
in bi to bilo v škodo končnih uporabnikov.
(3) Agencija mora pri naložitvi obveznosti iz prvega
odstavka tega člena zaradi spodbujanja naložb operaterjev
omrežij, vključno v omrežja naslednje generacije, upoštevati
naložbe operaterja omrežja iz prvega odstavka tega člena in
mu zagotoviti primerno stopnjo donosnosti naložbe glede na
vložena sredstva, pri čemer upošteva tveganja, povezana s
posamičnim projektom novih naložb v omrežje.
(4) Vsak mehanizem pokrivanja stroškov ali metodologija
določanja cen, ki ga predpiše agencija, mora biti namenjen
pospeševanju učinkovitosti in trajnostne konkurence ter povečanju koristi potrošnikov. Pri tem lahko agencija upošteva
tudi cene, ki so na voljo na primerljivih konkurenčnih trgih in pri
operaterjih omrežij.
(5) Če agencija operaterju omrežja iz prvega odstavka
tega člena naloži obveznosti glede stroškovne naravnanosti
cen, mora operater omrežja dokazati, da so cene izračunane
na podlagi stroškov, vključno s primerno stopnjo donosnosti
naložbe. Pri preverjanju te obveznosti lahko agencija uporabi
metode stroškovnega računovodstva, ki so neodvisne od tistih,
ki jih uporablja operater omrežja. Agencija lahko od operaterja
omrežja z odločbo tudi zahteva, da utemelji svoje cene, in
lahko, kjer je to primerno, zahteva prilagoditev cen. Pri tem je
dokazno breme na strani operaterja omrežja, ki je zavezan za
izpolnjevanje te zahteve.
(6) Če agencija operaterju omrežja iz prvega odstavka
tega člena naloži obvezno uporabo sistema stroškovnega računovodstva za podporo cenovnega nadzora, ga hkrati tudi zaveže, da mora javnosti zagotoviti tudi opis sistema stroškovnega
računovodstva, ki prikazuje vsaj glavne kategorije, po katerih
so stroški razvrščeni v skupine, in pravila, ki se uporabljajo
za razporeditev stroškov. Skladnost s sistemom stroškovnega
računovodstva preverja pooblaščeni revizor. Izjava o skladnosti
se objavi vsako leto.
107. člen
(obveznost regulacije maloprodajnih storitev)
(1) Agencija lahko z odločbo iz prvega odstavka 101. člena tega zakona naloži določenemu operaterju s pomembno
tržno močjo na določenem maloprodajnem trgu obveznosti,
povezane z regulacijo maloprodajnih storitev.
(2) Obveznosti iz tega člena lahko agencija naloži le, če
na podlagi tržnih analiz iz 100. člena tega zakona ugotovi, da
upošteven trg, ki je namenjen končnim uporabnikom, ni dovolj
konkurenčen, obveznosti na podlagi 102. do vključno 106. člena tega zakona pa ne bi dosegle ciljev, ki jih na trgu zasleduje.
Obveznosti iz tega člena lahko vključujejo prepoved:
1. zaračunavanja prekomernih cen,
2. oviranja vstopa na trg,
3. omejevanja konkurence s postavljanjem prenizkih cen,
4. dajanja neupravičene prednosti določenim končnim
uporabnikom,
5. neutemeljenega združevanja določenih storitev.
(3) Agencija lahko hkrati z naložitvijo obveznosti na podlagi tega člena predpiše eno izmed naslednjih metod:
1. metodo cenovne kapice na maloprodajnih cenah,
2. metodo regulacije individualnih tarif,
3. metodo stroškovne usmeritve cen,
4. metodo usmeritve k cenam na primerljivih trgih.
(4) Pri izpolnjevanju obveznosti na podlagi tega člena, ki
se nanašajo na regulacijo maloprodajnih tarif ali drug ustrezen
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maloprodajni nadzor, mora operater iz prvega odstavka tega
člena uporabiti potreben in primeren sistem stroškovnega računovodstva, ki ga določi agencija z odločbo iz prvega odstavka
tega člena. Pri tem lahko agencija določi obliko in metodologijo
vodenja računovodstva, ki ju mora ta operater uporabiti. Skladnost s stroškovnim računovodstvom preverja pooblaščeni
revizor v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje. Agencija letno
objavi izjave o skladnosti.
108. člen
(funkcijska ločitev)
(1) Kadar agencija ugotovi, da se z ustreznimi obveznostmi iz 102. do 106. člena tega zakona ni dosegla učinkovita
konkurenca ter da obstajajo pomembni in trajni konkurenčni
problemi ali tržne nepopolnosti, ugotovljene v zvezi z zagotavljanjem operaterskega dostopa, lahko z odločbo iz prvega
odstavka 101. člena tega zakona vertikalno integriranemu operaterju izjemoma naloži obveznost, da dejavnosti, povezane z
zagotavljanjem operaterskega dostopa, prenese na poslovno
enoto, ki deluje neodvisno. Ta poslovna enota operaterski
dostop zagotavlja vsem operaterjem, vključno z drugimi poslovnimi enotami v vertikalno integriranemu operaterju, po enakem
časovnem razporedu in pod enakimi pogoji, tudi glede cen in
kakovosti storitev, ter po enakih sistemih in postopkih.
(2) Kadar namerava agencija naložiti obveznost funkcijske ločitve po prvem odstavku tega člena, sme to storiti samo
po postopku iz tretjega odstavka 101. člena tega zakona. Zato
mora predložiti predlog, ki vključuje:
– dokaze, ki utemeljujejo ugotovitve agencije,
– utemeljeno oceno, da obstaja majhna možnost, da bo v
razumnem časovnem obdobju prišlo do učinkovite in trajnostne
konkurence na področju infrastrukture, ali pa je sploh ni,
– analizo pričakovanega vpliva na regulacijo trga, na
podjetje, vključno z analizo vpliva na zaposlene v neodvisni poslovni enoti in analizo vpliva na celotni sektor elektronskih komunikacij, kakor tudi na spodbude za naložbe v celotnem sektorju, zlasti ob upoštevanju potrebe po zagotavljanju socialne
in teritorialne kohezije, ter na druge zainteresirane stranke, še
posebej glede na konkurenco in mogoče učinke na potrošnike,
– analizo razlogov, ki utemeljujejo, da je obveznost funkcijske ločitve najbolj učinkovit ukrep za uresničevanje rešitev,
namenjenih obravnavanju težav, ugotovljenih glede konkurence ali tržne nepopolnosti.
(3) Predlog ukrepa mora vsebovati naslednje sestavine:
– natančno naravo in stopnjo ločitve in zlasti podroben
opis pravnega statusa ločene poslovne enote,
– opredelitev sredstev ločene poslovne enote in izdelkov
ali storitev, ki jih bo ta enota zagotavljala,
– ureditev vodenja za zagotovitev neodvisnosti osebja,
ki je zaposleno v ločeni poslovni enoti, ter ustrezen sistem
spodbud zanje,
– pravila za zagotovitev izpolnjevanja obveznosti,
– pravila za zagotovitev preglednosti operativnih postopkov, zlasti za druge zainteresirane stranke,
– program spremljanja dela, namenjen zagotavljanju izpolnjevanja obveznosti, vključno z objavo letnega poročila.
(4) Agencija izvede po pridobitvi soglasja Evropske komisije iz tretjega odstavka 101. člena tega zakona usklajeno
analizo upoštevnih trgov, povezanih z dostopovnim omrežjem,
v skladu s postopkom iz 100. člena tega zakona. Agencija
ob upoštevanju sedmega odstavka 101. člena tega zakona
na podlagi svoje ocene naloži, ohrani, spremeni ali umakne
obveznosti.
(5) Operaterju, ki mu je bila naložena funkcijska ločitev,
lahko agencija za kateri koli upoštevni trg iz 99. člena tega
zakona, na katerem ga je v skladu s 101. členom tega zakona
določila kot operaterja s pomembno tržno močjo, naloži tudi
katero koli drugo obveznost iz 102. do vključno 106. člena tega
zakona ali drugo obveznost iz tretjega odstavka 101. člena
tega zakona.
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109. člen
(prostovoljna ločitev vertikalno integriranega operaterja)
(1) Operater, ki je bil določen kot operater s pomembno
tržno močjo na enem ali na več upoštevnih trgih, mora najmanj
šest mesecev vnaprej obvestiti agencijo o načrtovanem prostovoljnem prenosu vseh ali znatnega dela sredstev svojega
krajevnega dostopovnega omrežja na drugo pravno osebo z
drugim lastnikom ali ustanovitvi druge poslovne enote, ki bi
vsem maloprodajnim ponudnikom, tudi operaterjevim lastnim
maloprodajnim enotam, zagotavljala popolnoma enakovredne
oblike operaterskega dostopa pod enakimi pogoji. Operaterji
prav tako obvestijo agencijo o spremembi te namere in končnem izidu postopka prostovoljne ločitve.
(2) Agencija oceni učinek načrtovane transakcije na obstoječe obveznosti, ki jih je naložila operaterju v skladu z
101. členom tega zakona. V ta namen agencija v skladu s
100. členom tega zakona brez odlašanja izvede usklajeno
analizo upoštevnih trgov, povezanih z dostopovnim omrežjem.
Agencija na podlagi svoje ocene naloži, ohrani, spremeni ali
umakne obveznosti na teh upoštevnih trgih ob upoštevanju
sedmega odstavka 101. člena tega zakona.
(3) Pravno ali operativno ločenemu operaterju lahko
agencija za kateri koli upoštevni trg iz 100. člena tega zakona,
na katerem ga je v skladu s 101. členom tega zakona določila
kot operaterja s pomembno tržno močjo, naloži katero koli
obveznost iz 102. do vključno 106. člena ali drugo obveznost
iz tretjega odstavka 101. člena tega zakona.
110. člen
(določitev in analiza meddržavnih trgov ter naložitev,
sprememba, ohranitev ali razveljavitev obveznosti
na meddržavnih trgih)
(1) Če Evropska komisija na področju zagotavljanja in izvajanja elektronskih komunikacij z odločbo določi meddržavne
trge, mora biti vsaka določitev meddržavnih trgov agencije v
skladu z odločbo Evropske komisije.
(2) Analizo meddržavnih trgov izvede agencija skupaj s
pristojnimi organi urejanja iz drugih držav članic EU, ki jih ta
meddržavni trg obsega.
(3) O naložitvi, spremembi, ohranitvi ali razveljavitvi obveznosti operaterjem s pomembno tržno močjo na meddržavnih
trgih, odloča agencija skupaj z drugimi pristojnimi organi urejanja v državah članicah EU, ki jih ta meddržavni trg zajema.
111. člen
(nadzor)
Agencija v okviru svojih pooblastil nadzira uporabo določb
tega zakona o zagotavljanju konkurence in izpolnjevanju obveznosti, ki jih z odločbo naloži na podlagi določb tega poglavja.
IX. DIGITALNA RADIJSKA
IN TELEVIZIJSKA DISTRIBUCIJA
112. člen
(digitalna radijska in televizijska distribucija)
(1) Javna komunikacijska omrežja, ki so namenjena za
distribucijo digitalnih televizijskih storitev, morajo biti načrtovana tako, da so primerna tudi za distribucijo širokozaslonskih
televizijskih storitev in programov.
(2) Operater, ki zagotavlja javna komunikacijska omrežja
iz prejšnjega odstavka, mora pri sprejemu in ponovni distribuciji širokozaslonskih televizijskih storitev ali programov ohraniti
njihov širokozaslonski format. Pri tem mora ohraniti izvorno
kvaliteto slike in zvoka, razen v primeru nujnega prilagajanja
tehničnim zmožnostim naprave za sprejemanje in dekodiranje
televizijskega programa oziroma lastnostim omrežja.
(3) Agencija operaterjem iz prejšnjega odstavka s splošnim aktom izda navodila za razvrstitev programov, ki jim je
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izdala dovoljenje po zakonu, ki ureja medije. Pri tem upošteva
javni interes, ki ga zasleduje zakonodaja s področja medijev in
interese končnih uporabnikov. Operater iz prejšnjega odstavka,
ki namerava spremeniti programsko mesto v okviru možnosti
splošnega akta iz prvega stavka tega odstavka, mora izdajatelja tega programa opozoriti in obvestiti o novem programskem
mestu najmanj 30 dni pred nameravano spremembo. Razvrstitev programov po splošnem aktu iz prvega stavka ne vpliva na
pravico končnega uporabnika, da svobodno določi vrstni red
programov za svojo uporabo.
(4) Agencija lahko z odločbo po postopku iz petega odstavka 90. člena ali po postopku iz šestega odstavka 90. člena naloži operaterju, ki zagotavlja elektronska komunikacijska
omrežja iz prvega odstavka tega člena, da zagotovi dostop do
vmesnikov aplikacijskih programov in elektronskih programskih
vodnikov pod poštenimi, upravičenimi in nediskriminacijskimi
pogoji.
(5) Agencija s splošnim aktom predpiše zahteve za medsebojno delovanje digitalnih interaktivnih televizijskih storitev in
digitalne televizijske opreme, ki jo uporabljajo potrošniki.
113. člen
(sistemi s pogojnim dostopom)
(1) Sistemi s pogojnim dostopom do storitev digitalne
televizije in radia, ki obratujejo na trgu EU, morajo imeti takšne
tehnične zmožnosti za stroškovno učinkovit prenos krmilnih
funkcij, da operaterjem javnih komunikacijskih omrežij na lokalni in regionalni ravni omogočajo popoln nadzor nad storitvami,
ki uporabljajo takšne sisteme s pogojnim dostopom.
(2) Operaterji storitev s pogojnim dostopom, ki zagotavljajo dostop do storitev digitalne televizije in radia, od katerih
so odvisne radiodifuzne hiše, morajo vsem radiodifuznim hišam pod poštenimi, upravičenimi in nediskriminacijskimi pogoji
zagotoviti tehnične storitve, ki omogočajo naročnikom le-teh
dostop do njihovih storitev z uporabo dekoderja.
(3) Operaterji iz prejšnjega odstavka morajo zagotavljanje pogojno dostopnih storitev računovodsko ločiti od drugih
dejavnosti.
(4) Imetniki pravice industrijske lastnine za izdelke in sisteme s pogojnim dostopom morajo te pravice pod pravičnimi,
upravičenimi in nediskriminacijskimi pogoji podeliti proizvajalcem uporabniške opreme. Ti imetniki ob podelitvi te pravice
ne smejo z nobenimi pogoji proizvajalcu preprečiti, da v isti
izdelek ne bi vključil skupnega vmesnika, ki omogoča povezavo z drugimi dostopnimi sistemi, ali elementov, ki so značilni
za drugi dostopovni sistem, če se ravna v skladu z ustreznimi
in sprejemljivimi pogoji, s čimer se zagotovi varnost transakcij
operaterjev sistemov s pogojnim dostopom.
114. člen
(nadzor)
Agencija nadzira izvajanje določb tega poglavja in obveznosti, ki jih naloži na njegovi podlagi.

X. UNIVERZALNA STORITEV
IN DODATNE OBVEZNE STORITVE
115. člen
(univerzalna storitev)
(1) Univerzalna storitev je najmanjši nabor storitev določene kakovosti, ki je dostopen vsem končnim uporabnikom
v Republiki Sloveniji po dostopni ceni ne glede na njihovo
geografsko lego.
(2) Najmanjši nabor storitev, ki sodijo v univerzalno storitev, vključuje:
1. priključitev na javno komunikacijsko omrežje in dostop
do javno dostopnih telefonskih storitev na fiksni lokaciji na ra-
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zumno zahtevo končnega uporabnika, tako da mu to omogoča
prenos govornih, podatkovnih in telefaks komunikacij s prenosno hitrostjo, primerno za funkcionalen dostop do interneta, kot
je določena v splošnem aktu iz 124. člena tega zakona,
2. zagotavljanje dostopa do javno dostopnih telefonskih
storitev na razumno zahtevo uporabnika preko priključitve na
javno komunikacijsko omrežje iz prejšnje točke, ki omogoča
vzpostavljanje in sprejemanje nacionalnih in mednarodnih klicev,
3. zagotavljanje in dostop do univerzalnega imenika in
univerzalne službe za dajanje informacij o naročnikih (v nadaljnjem besedilu: univerzalna imeniška služba) v skladu s
116. členom tega zakona,
4. zagotavljanje javnih telefonskih govorilnic ali drugih
dostopovnih točk za javno govorno telefonijo, iz katerih je možno brezplačno in brez uporabe kakršnih koli plačilnih sredstev
klicati na številke za klice v sili, tako da so izpolnjene razumne
potrebe končnih uporabnikov glede geografske pokritosti, števila javnih telefonskih govorilnic ali drugih dostopovnih točk za
javno govorno telefonijo, dostopnosti za končne uporabnike
invalide in kakovosti storitev,
5. zagotavljanje ukrepov za končne uporabnike invalide,
ki jih določi vlada na usklajen predlog ministra in ministra,
pristojnega za invalide, in ki končnim uporabnikom invalidom
omogočajo enakovredno uporabo in dostop do storitev iz prejšnjih točk tega odstavka, kakor ga imajo drugi končni uporabniki, vključno z enakovrednim dostopom do storitev v sili.
Navedeni ukrepi vključujejo tudi obveznost izvajalca univerzalne storitve, da končnim uporabnikom invalidom po razumni
ceni zagotovi možnost nakupa ali najema takšne terminalske
opreme, ki končnim uporabnikom invalidom dejansko omogoča
enakovredno uporabo in dostop do storitev.
(3) Razumna zahteva končnega uporabnika iz prejšnjega
odstavka vključuje priključitev na eni lokaciji, kjer končni uporabnik dejansko prebiva ali dejansko opravlja svojo dejavnost.
Priključitev se lahko izvede z žičnimi ali brezžičnimi tehnologijami. Če ima končni uporabnik možnost alternativnega dostopa
do storitev iz nabora univerzalne storitve po dostopni ceni na
trgu, teh storitev ne more pod pogoji tega poglavja zahtevati od
izvajalca univerzalne storitve.
116. člen
(univerzalni imenik in univerzalna imeniška služba)
(1) Univerzalni imenik mora vsebovati najmanj podatke
iz od 1. do 4. točke prvega odstavka 148. člena tega zakona o
vseh naročnikih javno dostopnih telefonskih storitev, ki s tem
predhodno soglašajo v skladu s 150. členom tega zakona. Univerzalni imenik je lahko natiskan oziroma elektronski. K obliki
izdaje da predhodno soglasje agencija.
(2) Univerzalna imeniška služba, do katere morajo imeti
po dostopni ceni dostop vsi končni uporabniki, vključno z uporabniki javnih telefonskih govorilnic, mora dajati podatke o vseh
naročnikih, ki so vključeni v univerzalni imenik.
(3) Podatke v univerzalnem imeniku je treba redno oziroma najmanj enkrat letno obnavljati z upoštevanjem načina
njegovega izdajanja. Podatki, ki jih daje univerzalna imeniška
služba, pa morajo biti obnovljeni najmanj enkrat mesečno.
Izvajalec univerzalne storitve, ki zagotavlja univerzalni imenik
oziroma univerzalno imeniško službo, takoj obvesti agencijo,
če mu drug izvajalec javno dostopnih telefonskih storitev ne
sporoči podatkov iz prvega odstavka tega člena.
(4) Izvajalec univerzalne storitve, ki zagotavlja univerzalni
imenik oziroma univerzalno imeniško službo, ne sme različno
obravnavati podatkov, ki jih dobi od različnih izvajalcev javno
dostopne telefonske storitve.
(5) Izvajalec univerzalne storitve iz prejšnjega odstavka
ne sme izvajalcem javno dostopne telefonske storitve zara
čunavati objave podatkov o njihovih naročnikih v univerzalnem imeniku in uporabe teh podatkov v univerzalni imeniški
službi.
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(zagotavljanje univerzalne storitve)
(1) Vsem končnim uporabnikom na ozemlju Republike
Slovenije mora biti zagotovljena univerzalna storitev iz 115. člena tega zakona.
(2) Agencija lahko imenuje enega ali več izvajalcev univerzalne storitve, kadar na podlagi analize stanja in predhodnega posvetovanja z zainteresirano javnostjo presodi, da je to
potrebno za kakovostno zagotavljanje univerzalne storitve na
celotnem ozemlju Republike Slovenije. Agencija lahko imenuje
različne izvajalce univerzalne storitve za zagotavljanje različnih
delov univerzalne storitve oziroma za pokrivanje različnih delov
ozemlja Republike Slovenije.
(3) Če agencija na podlagi analize stanja in posvetovanja
z zainteresirano javnostjo iz prejšnjega odstavka ugotovi, da
za posamezen del univerzalne storitve oziroma za pokrivanje
posameznega dela ozemlja Republike Slovenije ni treba imenovati izvajalca univerzalne storitve, mora v rednih časovnih
intervalih, ki ne smejo biti daljši od dveh let, preverjati, ali
imenovanje izvajalca univerzalne storitve še vedno ni potrebno.
(4) Agencija lahko odloči, da ne bo izbrala izvajalca storitve iz 4. točke drugega odstavka 115. člena tega zakona
za celotno ozemlje Republike Slovenije ali njegov del, če na
podlagi posvetovanja z zainteresirano javnostjo ugotovi, da je
na tem območju v zadostnem obsegu na voljo ta storitev ali
primerljive storitve.
118. člen
(imenovanje izvajalca univerzalne storitve)
(1) Če v tem poglavju tega zakona ni drugače določeno,
agencija določi izvajalca univerzalne storitve z odločbo za dobo
pet let na podlagi smiselne uporabe določb V. poglavja tega
zakona, ki ureja javni razpis.
(2) Predmet javnega razpisa je zagotavljanje različnih storitev, ki jih zajema univerzalna storitev, oziroma zagotavljanje
univerzalne storitve na določenem območju ali na celotnem
ozemlju Republike Slovenije.
(3) Pri oblikovanju meril za izbiro izvajalca univerzalne
storitve agencija upošteva cilje zanesljivosti, kakovosti in stroškovne učinkovitosti izvajanja univerzalne storitve.
(4) Agencija mora v postopkih na podlagi tega člena
upoštevati načelo učinkovitosti, objektivnosti, preglednosti in
prepovedi diskriminacije.
(5) Če javni razpis ne uspe, agencija z odločbo za izvajalca univerzalne storitve določi tistega operaterja, ki ima na
področju javno dostopnih telefonskih storitev na fiksni lokaciji
pomembno tržno moč v skladu s prvim odstavkom 95. člena
tega zakona, če tega ni, pa določi operaterja, ki ima največ
naročnikov javno dostopnih telefonskih storitev na fiksni lokaciji. Pri tem mora agencija upoštevati načelo učinkovitosti,
objektivnosti in preglednosti.
(6) Agencija mora najmanj šest mesecev pred potekom
veljavnosti odločbe iz prvega odstavka tega člena na podlagi
podatkov o izvajanju univerzalne storitve ugotoviti, ali je splošna dostopnost zmogljivosti in storitev, ki jih zajema univerzalna
storitev, takšna, da je treba ponovno določiti izvajalca univerzalne storitve, pri čemer upošteva mnenje zainteresirane javnosti.
(7) Agencija obvešča Evropsko komisijo o obveznostih
zagotavljanja univerzalne storitve, naloženih izvajalcu ali izvajalcem univerzalne storitve iz prvega odstavka tega člena.
119. člen
(prenos krajevnega dostopovnega omrežja)
(1) Izvajalec univerzalne storitve mora pred nameravanim
prenosom vseh ali znatnega dela sredstev svojega krajevnega
dostopovnega omrežja na drugo pravno osebo z drugim lastnikom, pisno obvestiti agencijo.
(2) Agencija oceni učinke nameravanega prenosa na zagotavljanje dostopa na fiksni lokaciji in na izvajanje telefonskih
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storitev v skladu s 1. in 2. točko drugega odstavka 115. člena
tega zakona. Agencija na podlagi svoje ocene lahko z odločbo naloži, spremeni ali razveljavi obveznosti za zagotavljanje
univerzalne storitve. Če je zaradi prenosa treba na določenem
območju ali celotnem ozemlju Republike Slovenije ponovno
določiti izvajalca univerzalne storitve, mora agencija uporabiti
postopek iz 118. člena zakona.
120. člen
(cene in splošni pogoji)
(1) Agencija spremlja razvoj in višino maloprodajnih cen
storitev iz drugega odstavka 115. člena tega zakona.
(2) Cene posamezne storitve, ki se izvaja kot univerzalna
storitev, morajo biti pri posameznem izvajalcu univerzalne storitve enake na celotnem ozemlju Republike Slovenije.
(3) Agencija lahko od posameznega izvajalca univerzalne
storitve zahteva prilagoditev cen storitev, ki se izvajajo kot univerzalna storitev, če na podlagi podatkov iz prvega odstavka
tega člena ugotovi, da cene niso dostopne oziroma pri posameznem izvajalcu univerzalne storitve niso enake na celotnem
ozemlju Republike Slovenije.
(4) Agencija na podlagi zbranih podatkov iz prvega odstavka tega člena z odločbo od posameznega izvajalca univerzalne storitve zahteva, da za potrošnike z nizkimi dohodki oziroma posebnimi potrebami ponudi cenovne opcije ali pakete,
ki se razlikujejo od tistih, ki jih sicer zagotavlja pod običajnimi
komercialnimi pogoji, tako da jim dostop do omrežja in uporaba storitev iz drugega odstavka 115. člena tega zakona nista
onemogočena. Navedeno zahteva, kadar na podlagi zbranih
podatkov ugotovi, da so cene iz prvega odstavka tega člena
previsoke glede na povprečno mesečno plačo v Republiki
Sloveniji, kot jo objavi Statistični urad Republike Slovenije, in
če rastejo za več kot pet odstotnih točk hitreje kot indeks življenjskih stroškov v preteklem letu. Agencija s splošnim aktom
določi način upoštevanja navedenih meril. Minister v soglasju
z ministrom, pristojnim za socialne zadeve, določi kategorije
potrošnikov, ki štejejo za osebe z nizkimi dohodki oziroma s
posebnimi potrebami. Pri tem upošteva višino potrebnih sredstev za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb oziroma
stopnjo telesne okvare v skladu z zakonodajo, ki ureja invalidsko varstvo. Za potrošnika s posebnimi potrebami se šteje
tudi zakoniti zastopnik, skrbnik ali rejnik otroka s posebnimi
potrebami.
(5) Cene posameznih storitev, ki se izvajajo kot univerzalna storitev, in z njimi povezani pogoji morajo biti javno objavljeni, pregledni in nediskriminacijski.
(6) Izvajalec univerzalne storitve mora določiti cene in
splošne pogoje tako, da naročnikom neke storitve, ki se izvaja
kot univerzalna storitev, ni treba plačati še za zmogljivosti ali
storitve, ki pri tej storitvi niso potrebne ali zahtevane.
(7) Izvajalec univerzalne storitve, ki je bil imenovan na
podlagi 118. člena tega zakona, mora svojim naročnikom zagotoviti naslednje možnosti za nadzor stroškov:
1. razčlenitev računa v skladu s 121. členom tega zakona,
2. brezplačno selektivno zaporo izhodnih klicev ali premijskih SMS ali MMS, ali, kjer je to tehnično mogoče, drugih vrst
podobnih aplikacij, za preprečitev klicev ali premijskih SMS ali
MMS ali, kjer je tehnično mogoče, drugih vrst podobnih aplikacij
določene vrste ali klicev na določeno vrsto številk,
3. predplačniški sistem za plačilo dostopa do javnega komunikacijskega omrežja in uporabe javno dostopnih telefonskih
storitev za potrošnike,
4. obročno odplačevanje priključnine na javno komunikacijsko omrežje,
5. na zahtevo naročnika informacije o drugih nizko cenovnih tarifah, če so na voljo,
6. druge načine za nadzor izdatkov za javno dostopne
telefonske storitve, vključno z brezplačnimi opozorili v primeru
nenavadnih in prekomernih vzorcev porabe, če jih agencija v
odločbi iz prvega odstavka 118. člena tega zakona določi.
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121. člen
(obveznost izdaje razčlenitve računa)
(1) Izvajalec univerzalne storitve mora naročnikom, s katerimi ima sklenjeno naročniško razmerje, dati na razpolago
takšno stopnjo razčlenitve računa, ki jim omogoči preverjanje
in nadzor uporabe in zaračunanega zneska (osnovna stopnja
razčlenitve računa). Ta razčlenitev ne sme obsegati klicev na
brezplačne telefonske številke, vključno s številkami za klice
v sili.
(2) Osnovna stopnja razčlenitve računa se naročnikom
pošlje brezplačno in ob izstavitvi vsakega računa, razen če
naročnik izvajalca univerzalne storitve obvesti, da razčlenitve
računa ne želi prejemati.
(3) Agencija lahko s splošnim aktom predpiše minimalen
nabor elementov, ki morajo biti v osnovni stopnji razčlenitve
računa ločeno navedeni.
(4) Izvajalec univerzalne storitve se glede varovanja zasebnosti kličočih uporabnikov in klicanih naročnikov pri izdaji
razčlenjenega računa ravna po določbah četrtega in petega
odstavka 139. člena tega zakona.
122. člen
(omejitev ali odklopitev iz razlogov na strani naročnika)
(1) Izvajalec univerzalne storitve lahko omeji dostop do
svojih storitev ali naročnika odklopi ter prekine naročniško
pogodbo le, če ta ni poravnal zapadlih obveznosti ali je kršil
druge pogoje, določene v naročniški pogodbi. Izvajalec univerzalne storitve mora v splošnih pogojih določiti, kateri ukrep
se izvede pri določenih kršitvah in rok, v katerem se izvede.
Izbrani ukrep in rok morata biti sorazmerna tem kršitvam in
nediskriminacijska.
(2) Ob kršitvah mora izvajalec univerzalne storitve naročniku na zanesljiv način poslati opozorilo, v katerem navede
razumen rok, v katerem mora naročnik prenehati s kršitvami ali
poravnati svoje obveznosti, in ukrep, ki ga bo operater izvedel,
če naročnik tudi po poteku tega roka ne bo prenehal s kršitvami
ali ne bo poravnal svojih obveznosti.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka izvajalcu
univerzalne storitve ni treba predhodno obvestiti naročnika o
izvedbi ukrepa, če kršitev pomeni takojšnjo in resno grožnjo za
javni red, javno varnost ali javno zdravje in če je takšen ukrep
predviden v splošnih pogojih. Neplačevanje računov se v nobenem primeru ne sme šteti za kršitev, ki bi zahtevala izvedbo
ukrepa brez vnaprejšnjega obvestila.
(4) Če je to tehnično mogoče, mora izvajalec univerzalne
storitve omejiti dostop le do tistih storitev, glede katerih uporabnik krši naročniško pogodbo, razen v primeru zlorabe, večkrat
ponavljajočih se zamud pri plačilu računov ali večkrat ponavljajočega se neplačevanja računov. Izvajalec univerzalne storitve
ne sme omejiti dostopa in uporabe enotne evropske telefonske
številke za klice v sili 112, številke policije 113 in enotne evropske telefonske številke za prijavo pogrešanih otrok 116 000.
123. člen
(kakovost univerzalne storitve)
(1) Agencija s splošnim aktom predpiše kakovost univerzalne storitve, tako da zlasti določi parametre kakovosti,
njihove mejne vrednosti in metode merjenja teh parametrov.
(2) Agencija v splošnem aktu iz prejšnjega odstavka predpiše tudi vsebino, obliko, način in pogostost objave podatkov o
kakovosti univerzalne storitve.
(3) Izvajalci univerzalne storitve morajo podatke o kakovosti univerzalne storitve, vključno z vsako njihovo spremembo,
poslati agenciji.
(4) Agencija nadzoruje kakovost univerzalne storitve in
lahko ukrepa v skladu s postopkom iz 224. člena tega zakona.
(5) Če agencija utemeljeno sumi v resničnost podatkov iz
tretjega odstavka tega člena, lahko agencija po uradni dolžnosti
odredi neodvisno revizijo ali tej reviziji podoben pregled podat-
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kov o kakovosti zagotavljanja univerzalne storitve na stroške
določenega izvajalca univerzalne storitve.
(6) Če izmerjene vrednosti parametrov kakovosti določenega izvajalca univerzalne storitve najmanj trikrat zaporedoma
ne dosežejo mejnih vrednosti, lahko agencija začne postopek
izbire novega izvajalca univerzalne storitve.
124. člen
(prenosna hitrost)
(1) Agencija s splošnim aktom določi prenosno hitrost,
primerno za funkcionalen dostop do interneta, in rok, v katerem
jo je treba doseči, pri čemer ta rok ne sme biti daljši od dveh let.
Pri tem upošteva prevladujoče tehnologije in pasovne širine,
ki jih uporablja večina naročnikov, ter tehnično izvedljivost ob
minimalnem izkrivljanju trga.
(2) Agencija lahko na podlagi prejšnjega odstavka določi
tudi prenosno hitrost, ki omogoča širokopasovni dostop, če
širokopasovni dostop že uporablja vsaj polovica gospodinjstev
v Republiki Sloveniji. Prenosna hitrost pa se določi tako, da se
upošteva tisto prenosno hitrost, ki jo uporablja vsaj 80 odstotkov gospodinjstev z obstoječim širokopasovnim dostopom.
(3) Ko agencija ugotovi, da vsaj polovica gospodinjstev v
Republiki Sloveniji že uporablja širokopasovni dostop iz prejšnjega odstavka, izdela analizo vpliva spremembe prenosne
hitrosti, pri čemer analiza upošteva tudi predvidene stroške
izvajanja takšne obveznosti. Analizo je treba predložiti v javno
obravnavo v skladu z drugim odstavkom 204. člena tega zakona skupaj s predlogom splošnega akta.
(4) Po poteku roka, določenega v splošnem aktu iz prvega odstavka tega člena, agencija ponovno preveri okoliščine,
ki so pripeljale do določitve prenosne hitrosti, in po potrebi s
splošnim aktom določi novo prenosno hitrost.
125. člen
(nadomestilo neto stroškov zagotavljanja univerzalne storitve)
(1) Izvajalec univerzalne storitve lahko zaprosi za nadomestilo neto stroškov izvajanja univerzalne storitve iz drugega
odstavka 115. člena oziroma četrtega odstavka 120. člena
tega zakona.
(2) Neto stroški zagotavljanja univerzalne storitve se izračunajo kot razlika med neto stroški izbranega izvajalca, če
deluje z obveznostmi izvajanja univerzalne storitve in če deluje
brez teh obveznosti, pri tem pa se upošteva koristi, ki jih ima
z izvajanjem univerzalne storitve, vključno z nematerialnimi
koristmi. Agencija v splošnem aktu podrobneje predpiše način
izračuna neto stroškov in nematerialne koristi, ki se upoštevajo
pri izračunu neto stroškov zagotavljanja univerzalne storitve.
Pri tem mora upoštevati opredeljena izhodišča, navedena v
zakonodaji EU, ki urejajo univerzalno storitev.
(3) Izvajalec univerzalne storitve mora agenciji v 90 dneh
po koncu poslovnega leta poslati računovodske evidence in informacije, ki so podlaga za izračun neto stroškov zagotavljanja
univerzalne storitve. V nasprotnem primeru izgubi pravico do
uveljavljanja neto stroškov.
(4) Agencija ali revizor, ki ga pooblasti agencija, revidira
ali preveri računovodske izkaze in informacije iz prejšnjega
odstavka.
(5) Agencija presodi, ali je izvajanje univerzalne storitve
lahko neupravičeno breme za izvajalca univerzalne storitve.
V tem primeru izračuna neto stroške zagotavljanja univerzalne storitve. Če je bil izvajalec univerzalne storitve izbran na
javnem razpisu, agencija pri izračunu upošteva stroške zagotavljanja univerzalne storitve, ki jih je le-ta ponudil na javnem
razpisu. Agencija upošteva drugačne stroške, kot jih je na
javnem razpisu ponudil izvajalec storitve samo v primeru, ko je
prišlo do spremembe pogojev, ki so bili upoštevani pri javnem
razpisu in ko izvajalec univerzalne storitve dokaže upravičenost
odstopanj na objektivni in transparentni osnovi. Agencija objavi
rezultate izračuna stroškov in rezultate revizije podatkov, ki ji jih
je posredoval izvajalec univerzalne storitve.
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(6) Če agencija na podlagi izračuna neto stroškov izvajanja univerzalne storitve ugotovi, da res predstavljajo neupravičeno breme, z odločbo določi višino nadomestila, ki ne sme
presegati izračunanih neto stroškov.
(7) Izvajalcu univerzalne storitve se na podlagi njegove
zahteve in pod pogoji iz tega člena izplačuje nadomestilo za
izvajanje univerzalne storitve iz kompenzacijskega sklada, ki
ga v tem primeru ustanovi in upravlja agencija.
126. člen
(kompenzacijski sklad in njegovo delovanje)
(1) Kompenzacijski sklad iz sedmega odstavka prejšnjega
člena ustanovi agencija tako, da odpre poseben bančni račun
in zanj vodi ločeno računovodsko evidenco.
(2) V kompenzacijski sklad iz prejšnjega odstavka morajo
prispevati vsi operaterji, ki delujejo na območju Republike Slovenije in imajo prihodek iz zagotavljanja javnih komunikacijskih
omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev višji
od dveh milijonov evrov.
(3) Višino prispevka za posameznega operaterja določi
agencija na podlagi deleža njegovega prihodka iz zagotavljanja
javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev glede na prihodek iz zagotavljanja javnih
komunikacijskih omrežij in izvajanja javnih komunikacijskih
storitev vseh operaterjev iz prejšnjega odstavka na območju
Republike Slovenije.
(4) Izvajalec univerzalne storitve, katerega izračunani
prispevek v kompenzacijski sklad je manjši od izračunanega
nadomestila za izvajanje obveznosti univerzalne storitve, ne
prispeva v kompenzacijski sklad. Kot nadomestilo se mu izplača le razlika med izračunanim nadomestilom in izračunanim
prispevkom.
(5) Zavezanci iz drugega odstavka tega člena prispevajo
izračunano obveznost v kompenzacijski sklad na podlagi odločbe agencije. Agencija v odločbi določi tudi rok plačila, ki ne
sme biti krajši od 30 dni.
(6) Operaterji vsako leto do 31. marca obvestijo agencijo
o višini prihodkov, ki so jih imeli v preteklem letu iz zagotavljanja
javnih komunikacijskih omrežij in izvajanja javnih komunikacijskih storitev. Če operater do tega roka tega ne stori, upošteva
agencija kot prihodek iz drugega odstavka tega člena celotni
prihodek operaterja iz preteklega leta, pridobljen na podlagi
podatkov Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.
(7) Če agencija utemeljeno sumi o resničnosti podatkov,
ki jih je sporočil operater, lahko agencija ali pooblaščeni revizor po izboru agencije pregleda podatke in oceni prihodek na
stroške tega operaterja. Če ocenjeni prihodek bistveno odstopa
od sporočenega prihodka iz prejšnjega odstavka, agencija pri
izračunu upošteva ocenjeni prihodek.
(8) Podatki o nadomestilu neto stroškov zagotavljanja
univerzalne storitve, načinu njihove razporeditve in uporabe
ter delih, ki so bila financirana, so javni. Agencija v ta namen
vsako leto objavi letno poročilo o nadomestilih neto stroškov
zagotavljanja univerzalne storitve, izračunanih neto stroških,
nematerialnih koristih, ki so bile upoštevane pri izračunu neto
stroškov, in plačanih prispevkih.
127. člen
(dodatne obvezne storitve)
(1) Vlada lahko z uredbo določi dodatne storitve, ki so
poleg storitev iz drugega odstavka 115. člena tega zakona javno dostopne na vsem ozemlju Republike Slovenije, in njihovo
kakovost, upoštevaje razvoj elektronskih komunikacij, obstoječo ponudbo javnih komunikacijskih storitev na trgu, strategijo
razvoja države kot celote in interese končnih uporabnikov.
(2) Če neka dodatna storitev ni javno dostopna na določenem območju Republike Slovenije ali se tam ne izvaja
s predpisano kakovostjo, je za to območje izbran izvajalec
dodatne storitve.
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(3) Izvajalca dodatne storitve določi agencija z odločbo
na podlagi javnega razpisa ob smiselni uporabi določb V.
poglavja tega zakona ter ob upoštevanju načel učinkovitosti, objektivnosti in preglednosti. Predmet javnega razpisa je
izvajanje dodatne storitve na nekem območju Republike Slovenije. Pri izboru se kot merila upoštevajo zlasti sposobnost
izvajanja dodatne storitve in stroški tega izvajanja.
(4) Izbrani izvajalec dodatne storitve mora to storitev
izvajati stroškovno učinkovito in pod enakimi pogoji za vse
uporabnike.
(5) Za financiranje dodatnih storitev se ne uporablja
126. člen tega zakona niti drug kompenzacijski mehanizem,
ki bi vključeval prispevke operaterjev v Republiki Sloveniji.
Ob smiselni uporabi 125. člena tega zakona nadomestila
morebitnih neto stroškov izvajanja obvezne dodatne storitve
financira ministrstvo, pristojno za elektronske komunikacije.
128. člen
(nadzor)
Agencija nadzira izvajanje določb tega poglavja in obveznosti, ki jih naloži na njegovi podlagi.
XI. PRAVICE UPORABNIKOV
129. člen
(naročniške pogodbe)
(1) Naročniška pogodba mora v jasni, razumljivi in lahko
dostopni obliki vsebovati vsaj:
1. ime in naslov ali firmo in sedež operaterja,
2. navedbo storitev, in sicer predvsem:
– podatek o tem, ali zagotavlja dostop do storitev v sili
in informacije o lokaciji kličočega ter vse omejitve v zvezi z
zagotavljanjem storitev v sili iz 134. člena zakona,
– informacije o vseh drugih pogojih, ki omejujejo dostop
do storitev in aplikacij oziroma njihovo uporabo, in so dovoljeni na podlagi drugih predpisov,
– podatek o minimalni ravni kakovosti ponujene storitve,
vključno z rokom za začetno priključitev, in, kjer je to glede na
okoliščine primerno, podatke o drugih parametrih kakovosti
storitev, kakor so določeni s splošnim aktom iz 133. člena
zakona,
– informacije o vseh postopkih, ki jih vzpostavi operater
za merjenje in oblikovanje prometa, da se tako izogne obremenitvi ali preobremenitvi omrežne povezave, in informacije o
morebitnih vplivih teh postopkov na kakovost storitve,
– vrste ponujenih vzdrževalnih del in zagotovljene storitve pomoči uporabnikom ter načine za vzpostavitev stika s
temi službami,
– vse omejitve operaterja glede uporabe zagotovljene
terminalske opreme,
3. kadar obstaja obveznost iz 137. člena tega zakona,
podatek o tem, da ima naročnik možnost izbire, ali bo svoje
osebne podatke vključil v imenik, in zadevne podatke,
4. podatke o cenah in tarifah za storitve, ki so predmet
pogodbe in veljajo ob sklenitvi pogodbe, podatke o načinu
pridobivanja najnovejših informacij o vseh veljavnih tarifah in
stroških vzdrževanja ter podatke o možnih načinih plačila in
vseh razlikah v stroških glede na način plačila,
5. čas veljavnosti naročniške pogodbe in pogoje za njeno podaljšanje ter pogoje prekinitve naročniške pogodbe ali
izvajanja določene storitve, vključno s podatki o:
– najkrajšem obdobju vezave, ki se zahteva za uporabo
storitev pod pogoji iz posebne ponudbe,
– vseh obveznostih plačil, povezanih s prenosljivostjo
številk in drugimi identifikatorji,
– vseh obveznostih plačil, nastalih zaradi prekinitve
pogodbe, vključno z vsemi povračili stroškov glede prejete
terminalske opreme,
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6. podatek o predvidenih nadomestilih in povračilih za
primer, da operater storitve ne izvaja v skladu s pogodbeno
dogovorjeno kakovostjo,
7. postopek reševanja sporov po tem zakonu,
8. vrste ukrepov, ki so na voljo operaterju ob incidentih v
zvezi z varnostjo in celovitostjo ali v primeru groženj in ranljivosti omrežja,
9. način obveščanja naročnika o nameravanih spremembah pogojev, določenih v naročniški pogodbi, in način izvajanja
naročnikove pravice do prekinitve pogodbe v tem primeru,
10. postopke v primeru neplačevanja storitev,
11. način izračuna uporabnine za čas uporabe prejete
terminalske opreme v primeru predčasne prekinitve naročniškega razmerja, če je del naročniške pogodbe tudi prodaja
terminalske opreme,
12. informacije, posebej namenjene naročnikom invalidom, in
13. druga določila v dogovoru z naročnikom.
(2) O vsaki spremembi pogojev, določenih v naročniški
pogodbi, morajo biti naročniki obveščeni najmanj 30 dni pred
predlagano uveljavitvijo sprememb. Pri tem morajo biti naročniki obveščeni, da imajo, razen če je sprememba pogojev,
določenih v naročniški pogodbi, potrebna zaradi uskladitve s
tem zakonom oziroma na njegovi podlagi sprejetimi predpisi,
v istem roku pravico brez odpovednega roka, brez plačila
stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene
kazni odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi
spremembami ne strinjajo. Agencija lahko s splošnim aktom
predpiše obliko in način objave obvestila.
(3) Določbe prejšnjega odstavka ne vplivajo in ne posegajo v zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter v obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.
(4) Naročnik, ki je ob sklenitvi naročniškega razmerja
prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu
od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave v skladu
z drugim odstavkom tega člena izbira, ali bo operaterju povrnil
znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme in prejeto terminalsko opremo obdržal,
ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je
bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske
opreme, operater pa mu bo vrnil kupnino. Naročniku, ki želi izkoristiti odstopno upravičenje, lahko operater v zameno ponudi,
da ohrani naročniško razmerje v veljavi pod pogoji, določenimi
v obstoječi pogodbi.
(5) Določbe tega člena se uporabljajo za potrošnike,
kadar ti sklepajo naročniško razmerje z operaterjem, za druge
končne uporabnike pa, kadar ti tako zahtevajo.
130. člen
(obdobje vezave pri sklenitvi naročniške pogodbe)
(1) Naročniška pogodba med potrošnikom in izvajalcem
storitev ne sme določati začetnega zavezujočega obdobja vezave, ki presega 24 mesecev. V vsakem primeru pa mora operater uporabniku ponuditi možnost, da z njim sklene naročniško
razmerje z obdobjem vezave, ki ne presega 12 mesecev.
(2) Ne glede na minimalno pogodbeno obdobje vezave
pogoji in postopki za prekinitev pogodbe ne smejo odvračati
od zamenjave izvajalca storitev.
131. člen
(prenosljivost številk)
(1) Vsi operaterji morajo naročnikom s številkami iz načrta
telefonskega oštevilčenja iz 63. člena tega zakona omogočiti,
da lahko ohranijo svojo številko ali številke pri zamenjavi izvajalca storitev v naslednjih primerih:
1. pri geografskih številkah na točno določeni lokaciji,
2. pri negeografskih številkah na vsaki lokaciji.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pa se ne
more zahtevati prenos številk iz omrežja, ki zagotavlja storitve
na fiksni lokaciji, v mobilno omrežje ali v obratni smeri.
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(3) Operater lahko naročniku za prenos številke k drugemu operaterju zaračuna samo enkraten znesek, ki upošteva
stroške izvedbe prenosa številke, vendar ne sme biti tako visok,
da bi odvrnil naročnika od uporabe te zmogljivosti.
(4) Agencija operaterju ne sme določiti maloprodajnih cen
za prenos številk na način, ki bi izkrivljal konkurenco, na primer
z določitvijo posebnih ali skupnih maloprodajnih cen.
(5) Zagotavljanje take zmogljivosti omrežja, ki omogoča
prenosljivost telefonskih številk, je strošek operaterja. Operater
omrežja, v katerem se je generiral klic, plača stroške po pogodbi o medomrežnem povezovanju operaterju omrežja, v katerem
se klic na preneseno številko zaključi.
(6) Cene, ki si jih v zvezi s prenosljivostjo številk med seboj zaračunavajo operaterji, morajo biti stroškovno naravnane.
(7) Operaterji morajo kar najhitreje prenesti številko in jo
aktivirati. V vsakem primeru mora biti številka aktivirana v enem
delovnem dnevu, šteto od trenutka, ko operater, h kateremu
bo številka prenesena, prejme podpisano pogodbo o prenosu
številke k drugemu operaterju.
(8) Agencija s splošnim aktom podrobneje uredi način
izvedbe prenosljivosti številk ter tudi tehnične in druge zahteve
za izpolnjevanje določb tega člena.
(9) Operater mora do 15. januarja v tekočem letu agenciji
poslati izpis skupnega števila vseh številk po vrstah in blokih,
ki so bile v preteklem letu prenesene k drugim operaterjem
oziroma prenesene k njemu, in sicer s stanjem na dan 31. decembra preteklega leta, kakor ga je pridobil od upravljavca
centralne zbirke podatkov prenesenih številk. Za pošiljanje
podatkov o prenesenih številkah agenciji lahko operater pooblasti tudi upravljavca centralne zbirke podatkov prenesenih
številk.
132. člen
(preglednost in objava informacij)
(1) Agencija spodbuja operaterje, da objavijo pregledne,
primerljive, ustrezne in posodobljene informacije o veljavnih cenah in tarifah, o vseh plačilih povezanih s prekinitvijo pogodbe
ter o splošnih pogojih dostopa do javno dostopnih elektronskih
komunikacijskih storitev in uporabe teh storitev za končne uporabnike in potrošnike. Take informacije morajo biti objavljene v
jasni, izčrpni in preprosto dostopni obliki. S tem namenom lahko agencija izdaja priporočila, vključno z dodatnimi zahtevami
glede oblike, v kateri morajo biti take informacije objavljene.
Agencija lahko, kjer je to primerno, operaterje spodbuja tudi k
samoregulativnim oziroma koregulativnim ukrepom, kakor je na
primer sklepanje prostovoljnih kodeksov ravnanja.
(2) Če agencija ugotovi, da na podlagi prejšnjega odstavka ni na voljo ustreznih in kakovostnih informacij, lahko s
splošnim aktom predpiše, da morajo operaterji med drugim:
1. zagotoviti naročnikom informacije o veljavnih tarifah
glede katere koli številke ali storitve, ki je predmet posebnih cenovnih pogojev, pri čemer lahko agencija glede na posamezne
kategorije storitev zahteva, da se takšne informacije sporočijo
neposredno pred vzpostavitvijo klica,
2. obvestiti naročnike o vseh spremembah glede zagotavljanja dostopa do storitev v sili ali do informacij o lokaciji
kličočega v okviru storitve, na katero so naročeni,
3. obvestiti naročnike o vseh spremembah glede pogojev,
ki omejujejo dostop do storitev in aplikacij oziroma njihovo
uporabo, in so dovoljeni v pravnem redu Republike Slovenije v
skladu s predpisi EU,
4. zagotoviti informacije o vseh postopkih, ki jih operater
vzpostavi za merjenje in oblikovanje prometa, da se tako izogne obremenitvi ali preobremenitvi omrežne povezave, kakor
tudi o morebitnih vplivih teh postopkov na kakovost storitve,
5. obvestiti naročnike o pravici vključitve svojih osebnih
podatkov v imenik in o vrstah osebnih podatkov v skladu s
137. členom tega zakona,
6. redno obveščati naročnike invalide, v njim prilagojenih
tehnikah, o podrobnostih njim namenjenih izdelkov in storitev.
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(3) Agencija na svetovnem spletu sprotno objavlja aktualne povezave do spletnih strani operaterjev, ki služijo spremljanju in primerjavi podatkov o storitvah, cenah in splošnih pogojih
operaterjev. Če na trgu aplikacije, ki zagotavljajo primerljive
informacije, niso na voljo brezplačno ali po razumni ceni, jih
agencija lahko zagotovi sama.
133. člen
(kakovost javnih komunikacijskih storitev)
(1) Agencija lahko po posvetovanju z zainteresiranimi
stranmi zahteva od operaterjev, da objavijo primerljive, primerne in posodobljene informacije o kakovosti svojih storitev in o
ukrepih za zagotovitev enakovrednosti pri dostopu za končne
uporabnike invalide. Operater mora na zahtevo te informacije
še pred objavo sporočiti agenciji.
(2) Agencija lahko s splošnim aktom podrobneje uredi
vprašanja, ki nastanejo pri izvajanju tega člena, zlasti lahko
določi parametre kakovosti storitev, ki jih je treba meriti, vsebino, obliko in način objave informacij, vključno z morebitnimi
mehanizmi za potrjevanje kakovosti, da se končnim uporabnikom, vključno s končnimi uporabniki invalidi, zagotovi dostop
do izčrpnih, primerljivih, zanesljivih in uporabnikom prijaznih
informacij.
(3) Agencija lahko z odločbo naloži operaterjem javnih
komunikacijskih omrežij minimalne zahteve glede kakovosti
storitev, da se prepreči poslabšanje storitev, vključno z oviranjem ali upočasnjevanjem prometa po njihovih omrežjih.
(4) Pred izdajo odločbe iz prejšnjega odstavka mora
agencija Evropski komisiji in BEREC poslati povzetek razlogov za ukrepanje, predvidene zahteve in predlagani potek
ukrepanja. Če Evropska komisija po pregledu teh informacij
pripravi pripombe ali priporočila, jih agencija upošteva v kar
največjem obsegu.
(5) Agencija lahko izda priporočilo o načinu določanja
nadomestil, ki jih operaterji povrnejo svojim končnim uporabnikom ob nedelovanju ali slabši kakovosti delovanja javnih
komunikacijskih storitev.
134. člen
(številke za klice v sili)
(1) Operater mora zagotoviti, da imajo uporabniki elektronskih komunikacijskih storitev, ki omogočajo odpravljanje
notranjih klicev na številko ali številke iz načrta oštevilčenja iz
63. člena tega zakona, vključno z uporabniki javnih telefonskih
govorilnic, brezplačno in brez uporabe plačilnih sredstev, možnost dostopa do številk za klice v sili.
(2) Operater mora uporabnikom invalidom omogočiti klice
v sili z uporabo govornih in znakovnih jezikov ter drugih oblik
negovorjenih jezikov. Operater oziroma izvajalec zagotavlja
tovrstne klice v sili na način in v obsegu, kot je to tehnično
mogoče. Če operater oziroma izvajalec zatrjuje, da ne more
zagotavljati obveznosti v skladu s prejšnjima stavkoma, nosi
breme dokazovanja tehnične nezmožnosti zagotavljanja tovrstnih klicev v sili.
(3) Operaterji javnih komunikacijskih omrežij in izvajalci
javno dostopnih telefonskih storitev morajo brezplačno zagotoviti prenos klica v sili organu, ki ga obravnava.
(4) Operaterji javnih komunikacijskih omrežij morajo ob
vsakem klicu na enotno evropsko telefonsko številko za klice
v sili 112 in številko policije 113 organu, ki ga obravnava, takoj
in brezplačno posredovati informacije o številki in lokaciji kličočega. Operater posreduje vse podatke v obsegu, kot je to
tehnično mogoče. Operater nosi breme dokazovanja obsega
tehnične nezmožnosti.
(5) Operater mora obveščati svoje uporabnike o obstoju
in pomenu enotne evropske telefonske številke za klice v sili
112 in enotne evropske telefonske številke za prijavo pogrešanih otrok 116 000 z objavo na svojih spletnih straneh in v
imeniku na vidnem mestu. Svoje naročnike mora ob vstopu
v omrežje druge države članice EU obvestiti o obstoju in
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pomenu številke za klic v sili 112 s SMS sporočilom. Ob predhodnem dogovoru z operaterjem gostujočega uporabnika,
gostujočega uporabnika ob vstopu v njegovo omrežje obvesti
o obstoju in pomenu številke za klic v sili 112 s SMS sporočilom, če je to tehnično mogoče. Vsebino obvestila določi
organ, pristojen za obravnavo klicev v sili na enotno evropsko
številko za klic v sili 112.
(6) Minister v soglasju z ministrom ali ministrico, pristojnim
oziroma pristojno za zaščito in reševanje, predpiše kakovost
storitve za enotno evropsko telefonsko številko za klice v sili
112, tako da zlasti določi parametre kakovosti, njihove mejne
vrednosti in metode merjenja teh parametrov ter merila za
zagotavljanje točnih in zanesljivih podatkov o lokaciji kličočega.
(7) Zloraba klica v sili je prepovedana. Klic v sili zlorabi,
kdor kljub vsakokratnemu opozorilu organa, ki sprejema klice
v sili, da vsebina klica ni taka, da bi jo obravnaval kateri koli
organ, ki je v Republiki Sloveniji določen za sprejem takih klicev, najmanj trikrat v enem dnevu in z enakim namenom kliče
številko za klic v sili.
135. člen
(ukrepi za uporabnike invalide)
(1) Vlada lahko na usklajen predlog ministra in ministra,
pristojnega za invalide, če oceni, da je to potrebno, z uredbo
določi tehnične in funkcionalne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci javno dostopnih elektronskih komunikacijskih
storitev, da se končnim uporabnikom invalidom zagotovi dostop
do elektronskih komunikacijskih storitev, ki je enakovreden dostopu večine končnih uporabnikov, in možnost, da izbirajo med
izvajalci in storitvami, ki so na voljo večini končnih uporabnikov.
(2) Republika Slovenija v skladu z zakonom, ki ureja
medije, posebej podpira ustvarjanje in razširjanje programskih
vsebin namenjenih slepim in gluhim ter gluhoslepim v njim prilagojenih tehnikah ter razvoj ustrezne tehnične infrastrukture.
(3) Ministrstvo, pristojno za radijsko in telekomunikacijsko
terminalsko opremo, s svojimi ukrepi spodbuja k zagotavljanju
razpoložljivosti ustrezne terminalske opreme, ki končnim uporabnikom invalidom nudi potrebne storitve in funkcije.
(4) Ministrstvo iz prejšnjega odstavka ob sodelovanju ministrstva, pristojnega za medije, spodbuja ponudnike digitalne
televizijske opreme in ponudnike digitalnih televizijskih storitev,
da medsebojno sodelujejo pri zagotavljanju medobratovalnih
televizijskih storitev za končne uporabnike invalide.
136. člen
(radijska in telekomunikacijska terminalska oprema)
(1) Uporabniki ne smejo na javno komunikacijsko omrežje
priključiti radijske ali telekomunikacijske terminalske opreme,
ki ne ustreza zahtevam iz predpisov, ki urejajo radijsko in
telekomunikacijsko terminalsko opremo in predpisov o elektromagnetni združljivosti.
(2) Operaterji ne smejo zavrniti razumne zahteve za priključitev uporabnikove radijske ali telekomunikacijske terminalske opreme, ki ustreza zahtevam iz predpisov, ki urejajo
radijsko in telekomunikacijsko terminalsko opremo in predpisov
o elektromagnetni združljivosti.
137. člen
(imeniki in imeniška služba)
(1) Naročniki javno dostopnih telefonskih storitev imajo
pravico do vpisa v univerzalni imenik iz 116. člena tega zakona.
(2) Naročniki iz prejšnjega odstavka, ki želijo biti vpisani v
univerzalni imenik, imajo pravico, da so njihove informacije na
voljo ponudnikom imeniških storitev oziroma imenikov.
(3) Vsak končni uporabnik javno dostopnih telefonskih
storitev mora imeti dostop do univerzalne imeniške službe iz
116. člena tega zakona in dostop preko klica ali kratkega sporočila do ustreznih imeniških služb v drugih državah članicah.
(4) Operaterji in preprodajalci njihovih storitev, ki dodeljujejo telefonske številke naročnikom, morajo izpolniti vse ra-
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zumne zahteve za zagotavljanje javno dostopnih imeniških
storitev in imenikov, vključno z univerzalno imeniško službo
in univerzalnim imenikom, in morajo dati ponudnikom imeniških storitev oziroma imenikov na voljo ustrezne informacije v
dogovorjeni obliki in pod pravičnimi, objektivnimi, stroškovno
naravnanimi in nediskriminacijskimi pogoji. V primeru spora
odloči agencija na podlagi 217. in 218. člena tega zakona.
(5) Agencija lahko operaterjem, ki nadzorujejo dostop do
končnih uporabnikov, z odločbo naloži obveznosti in pogoje v
zvezi z zagotavljanjem imeniških storitev v skladu s postopkom
iz 90. člena tega zakona.
138. člen
(dodatne zmogljivosti in obveznosti)
Če agencija na podlagi posvetovanja z zainteresirano
javnostjo ugotovi, da na celotnem ozemlju Republike Slovenije ali na njegovem delu ni zadostnega zagotavljanja spodaj
naštetih zmogljivosti oziroma upoštevanja obveznosti, lahko s
splošnim aktom predpiše, da morajo operaterji, ki zagotavljajo
javno dostopne telefonske storitve oziroma dostop do javnega
komunikacijskega omrežja:
1. omogočiti tonsko izbiranje oziroma prikaz identitete
kličočega priključka, če je to tehnično in ekonomsko izvedljivo,
2. omogočiti vse ali le nekatere izmed možnosti za nadzor stroškov iz sedmega odstavka 120. člena tega zakona,
vključno z možnostmi za nadzor stroškov za podatkovne
storitve,
3. upoštevati obveznosti iz 122. člena tega zakona.
139. člen
(razčlenjeni račun)
(1) Vsi naročniki javno dostopnih telefonskih storitev imajo
pravico najmanj do nerazčlenjenega računa.
(2) Če izvajalci javno dostopnih telefonskih storitev v
skladu s svojimi splošnimi pogoji oziroma v skladu s splošnim
aktom iz prejšnjega člena nudijo storitev razčlenjenega računa,
se zanje smiselno uporabljajo določbe 121. člena tega zakona.
(3) Vse razčlenitve računa, ki presegajo osnovno stopnjo
razčlenitve računa iz prvega odstavka 121. člena tega zakona,
ki jih nudi operater, morajo biti opredeljene v splošnih pogojih.
Če jih operater nudi odplačno, morajo biti njihove cene določene v višini dejanskih stroškov, ki jih imajo operaterji z zahtevano
dodatno razčlenitvijo. Navedeno ne posega v možnost drugih
uporabnikov in naročnikov, da posamične storitve plačujejo
posebej, kjer je to tehnično mogoče, in v tem primeru niso
vključene v razčlenjeni račun.
(4) Operater na zahtevo naročnika javno dostopnih telefonskih storitev izda razčlenjeni račun iz prejšnjega odstavka
s takšno stopnjo členitve klicanih številk, da je zagotovljeno
varovanje zasebnosti kličočih uporabnikov, ki so fizične osebe,
in klicanih naročnikov tako, da se izpustijo ali prekrijejo zadnja
tri mesta klicanih telefonskih številk. Klicanih številk operaterju
ni treba prikriti:
1. pri razčlenjenem računu za klice med telefonskimi
številkami istega naročnika,
2. če je naročnik potrošnik ali
3. če naročnik, ki je fizična ali pravna oseba, ki na trgu
opravlja gospodarsko ali drugo samostojno dejavnost, zahteva nezakriti razčlenjeni račun in zahtevi priloži dokument, iz
katerega je razvidno, kateremu uporabniku je bila dodeljena
številka, za katero zahteva razčlenjeni račun, in uporabnikovo
soglasje za razkritje klicanih številk, iz katerega izhaja, da je
dano zaradi dokazovanja utemeljenosti prekoračitve dogovorjenih stroškov službenega telefona. Operater razčlenjeni račun
posreduje uporabniku, ki lahko telefonske številke klicev, opravljenih za zasebne namene, na računu prekrije.
(5) Operater mora zahtevo v zvezi s posredovanjem razčlenjenih računov z neprikritimi klicanimi številkami v skladu s
3. točko prejšnjega odstavka hraniti eno leto po dnevu posredovanja in jo na zahtevo predložiti na vpogled pristojnim organom.
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140. člen
(odvzem ali omejitev dostopa in uporabe storitev in aplikacij)
(1) Posameznemu končnemu uporabniku lahko dostop
in uporabo storitev in aplikacij, ki se izvajajo po elektronskih
komunikacijskih omrežjih odvzame ali omeji samo sodišče v
konkretnem kazenskem postopku z upoštevanjem načela sorazmernosti in v skladu z zakonom, ki ureja kazenski postopek.
(2) Določba prejšnjega odstavka ne posega v pravice
operaterja, da omeji dostop ali uporabo svojih storitev iz drugih
razlogov pod pogoji, kakor je določeno s tem zakonom.
141. člen
(omejitev ali prekinitev zaradi razlogov na strani operaterja)
(1) Operater lahko brez soglasja uporabnikov začasno
omeji ali prekine dostop do svojih storitev, če je to potrebno
zaradi dograditve, posodobitve ali vzdrževanja ali če je prišlo
do napake ali okvare.
(2) Operater mora najaviti omejitve ali prekinitve zaradi
dograditve, posodobitve ali vzdrževanja v sredstvih javnega obveščanja vsaj en dan vnaprej in istočasno obvestiti agencijo, o
večjih omejitvah ali prekinitvah zaradi okvar ali napak pa mora
nemudoma obvestiti uporabnike in agencijo.
(3) Omejitve ali prekinitve smejo trajati le toliko časa, kolikor je potrebno zaradi izvedbe ustreznih del oziroma odprave
napake ali okvare.
142. člen
(pravica do ugovora in spor)
(1) Vsak končni uporabnik ima pravico do ugovora zoper
odločitev ali ravnanje operaterja v zvezi s pravicami in obveznostmi, ki jih določajo ta zakon in na njegovi podlagi izdani
predpisi, ter pogodbe o zagotavljanju elektronskih komunikacijskih omrežij oziroma storitev na ustrezen organ ali telo, ki ga
ustanovi operater.
(2) Organizacije, ki lahko vložijo tožbo po zakonu, ki ureja
varstvo potrošnikov, smejo vložiti ugovor zaradi kršitve splošnih
pogojev in cen operaterjev pri poslovanju z uporabniki in potrošniki, kot tudi postopati po določbah od petega do devetega
odstavka tega člena.
(3) Operater mora vsako prijavo napake v zvezi s svojo
odločitvijo ali ravnanjem iz prvega odstavka tega člena, ki jo
končni uporabnik sporoči s klicem na telefonsko številko operaterja, ki je namenjena sprejemu takih klicev, zabeležiti.
(4) Ugovor mora končni uporabnik vložiti v 15 dneh od
dneva, ko je izvedel za izpodbijano odločitev ali ravnanje iz
prvega odstavka tega člena, vendar najpozneje v 60 dneh od
izdaje računa ali od dne, ko se je zgodil sporni dogodek, ki je
predmet ugovora, pri čemer se šteje, da je ugovor pravočasen
tudi, če je vložen zadnji dan pritožbenega roka priporočeno po
pošti. Če bi se rok iztekel na soboto, nedeljo, praznik ali dela
prost dan, je ugovor pravočasen, če je vložen prvi naslednji
delovni dan.
(5) Ugovor se lahko vloži tudi s klicem na telefonsko
številko operaterja, ki je namenjena sprejemu prijav napak. Pri
tem mora končni uporabnik opozoriti, da vlaga ugovor v smislu
prvega odstavka tega člena. Pooblaščena oseba operaterja,
ki sprejema telefonske klice v zvezi s prijavo napak, mora
zabeležiti vse podatke, ki so pomembni za vložitev tovrstnega
ugovora. Šteje se, da je operater prejel ugovor na dan, ko je bil
sporočen s klicem na telefonsko številko operaterja.
(6) Če je končni uporabnik poslal ugovor po elektronski
pošti, lahko operater s predhodnim soglasjem končnega uporabnika pošlje svojo odločitev o ugovoru po elektronski pošti
na naslov, s katerega ga je končni uporabnik poslal, ali na
elektronski naslov, ki ga je končni uporabnik navedel v svojem
elektronskem ugovoru ali dal ob svoji privolitvi.
(7) Operater mora v svoji odločitvi izrecno navesti, da
gre za njegovo končno odločitev, in v pravnem pouku pojasniti
možnost uvedbe postopka pred agencijo ter navesti rok za
vložitev tega predloga. Odločitev glede ugovora mora operater

Stran

12100 /

Št.

109 / 31. 12. 2012

poslati končnemu uporabniku na način, s katerim je mogoče
dokazati njeno vročitev.
(8) Če operater v 15 dneh po vložitvi ugovora temu ne
ugodi, lahko končni uporabnik v 15 dneh po vročitvi odločitve
vloži predlog za rešitev spora na agencijo.
(9) Če operater v 15 dneh od vložitve ugovora o njem ne
odloči, lahko končni uporabnik vloži predlog za rešitev spora v
30 dneh po vložitvi ugovora pri operaterju.
(10) Končni uporabnik lahko vloži predlog za rešitev spora na agencijo, tudi kadar operater ugodi njegovemu ugovoru,
pa nato svojih obveznosti ne izpolni v 15 dneh od vročitve
odločitve. Končni uporabnik v tem primeru lahko vloži predlog za rešitev spora v 15 dneh po poteku roka za izpolnitev
obveznosti.
(11) Agencija s sklepom zavrže predlog za rešitev spora,
če predlog ni vložen v rokih iz osmega, devetega in desetega
odstavka tega člena.
(12) Če naročnik na podlagi tega člena vloži ugovor oziroma predlaga rešitev spora po postopku iz 218. člena tega zakona, do končne rešitve spora oziroma do dokončne odločitve
agencije operater zaradi neplačila obveznosti ne sme omejiti
dostopa do svojih storitev ali naročnika odklopiti ter prekiniti
naročniške pogodbe, če je naročnik v roku poravnal nesporni
del računa ali znesek, ki ustreza povprečni vrednosti zadnjih
treh nespornih računov.
(13) Agencija obravnava predlog za rešitev spora po postopku iz 218. člena tega zakona.
(14) Način in postopek reševanja ugovorov končnih uporabnikov mora operater podrobneje določiti v splošnih pogojih.
143. člen
(nadzor)
Agencija nadzira izvajanje določb tega poglavja. Pri nadzoru izvajanja prvega odstavka 136. člena tega zakona nadzira
le delovanje radijske ali telekomunikacijske opreme v delovanju
ter pri tem sodeluje in usklajeno deluje z inšpektorjem, pristojnim na nadzor blaga na trgu, ob smiselni uporabi 222. člena
tega zakona.
XII. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV IN VARSTVO
ZASEBNOSTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ
144. člen
(pojem uporabnika in vključene storitve)
(1) Uporabnik za potrebe tega poglavja je fizična oseba, ki
uporablja javno komunikacijsko storitev v zasebne ali poslovne
namene, čeprav ni nujno, da je naročena nanjo.
(2) To poglavje ureja obdelavo osebnih podatkov v zvezi z
zagotavljanjem javnih komunikacijskih storitev v javnih komunikacijskih omrežjih, vključno z javnimi komunikacijskimi omrežji,
ki podpirajo zbiranje podatkov in identifikacijske naprave.
145. člen
(splošne določbe o varnosti obdelave)
(1) Izvajalci javnih komunikacijskih storitev morajo sprejeti ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev
zavarovanja svojih storitev. Če je potrebno za zagotovitev zavarovanja svojih storitev v delu, ki se nanaša na varnost omrežja,
sprejmejo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe skupaj s
ponudnikom javnega komunikacijskega omrežja.
(2) Ukrepi morajo ob upoštevanju tehnološkega razvoja
in stroškov njihove izvedbe zagotoviti takšno raven varnosti
in zavarovanja, ki ustreza predvidenemu tveganju. Tveganje
predstavlja zlasti vsako dejanje, storitev ali izdelek, ki posega
v tajnost, zaupnost in varnost elektronskega komunikacijskega
omrežja ali elektronske komunikacijske storitve, s tem ko spremeni dostopnost, vsebino, ceno ali kakovost storitve, in ki ga
lahko operater sam ali skupaj z drugimi operaterji učinkovito
onemogoči.
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(3) Ukrepi iz prejšnjega odstavka morajo vsaj:
– zagotoviti, da ima dostop do osebnih podatkov le pooblaščeno osebje za z zakonom dovoljene namene,
– varovati shranjene ali poslane osebne podatke pred
nenamernim ali nezakonitim uničenjem, nenamerno izgubo
ali spremembo ter nepooblaščenim ali nezakonitim shranjevanjem, obdelavo, dostopom ali razkritjem, in
– zagotavljati izvajanje varnostne politike pri obdelavi
osebnih podatkov.
(4) Agencija izvaja občasne preglede ukrepov ponudnikov
javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev in lahko
izdaja priporočila o najboljših praksah glede ravni zavarovanja,
ki bi jo ti ukrepi morali doseči.
146. člen
(dolžnost obveščanja pri posebnem tveganju
za varnost omrežja)
(1) Pri posebnem tveganju za varnost omrežja mora izvajalec javnih komunikacijskih storitev takoj, ko za to tveganje
izve, z objavo na svojih spletnih straneh in na drug primeren
način obvestiti naročnike o takem tveganju. Če tveganje presega obseg ukrepov, ki jih izvajalec storitve lahko sprejme, mora
hkrati obvestiti naročnike o vseh možnih sredstvih za odpravo
tveganja, vključno z navedbo verjetnih stroškov, ter jim omogočiti hiter in učinkovit dostop do zaščitnih ukrepov.
(2) Pri zlorabah, ki jih storijo tretje osebe in ki niso nastale
po krivdi naročnikov ali uporabnikov, izvajalci javnih komunikacijskih storitev prevzamejo stroške zagotavljanja javnih
komunikacijskih storitev, ki jim nastanejo kot posledica teh
zlorab. Šteje se, da zloraba ni nastala po krivdi naročnika ali
uporabnika, kadar je ta uporabil vse razumne ukrepe za zaščito
in spoštoval navodila, o katerih ga je obvestil izvajalec javnih
komunikacijskih storitev v skladu s prejšnjim odstavkom.
147. člen
(zaupnost komunikacij)
(1) Zaupnost komunikacij se zagotavlja s tem zakonom
z namenom varovanja pričakovane zasebnosti na področju
uporabe elektronskih komunikacij, zagotavljanja svobode komuniciranja in svobode izražanja. Zaupnost komunikacij se
nanaša na:
1. vsebino komunikacij,
2. podatke o prometu in lokacijske podatke, povezane s
komunikacijo iz prejšnje točke,
3. dejstva in okoliščine v zvezi s prekinitvijo povezave ali
s tem, da povezava ni bila vzpostavljena.
(2) Operater in vsakdo, ki sodeluje pri zagotavljanju in
izvajanju njegove dejavnosti, mora varovati zaupnost komunikacij tudi po prenehanju opravljanja dejavnosti, pri kateri je bil
zavezan k varovanju zaupnosti.
(3) Zavezanci iz prejšnjega odstavka smejo pridobiti informacije o komunikacijah iz prvega odstavka tega člena le
v obsegu, ki je nujno potreben za izvajanje določenih javnih
komunikacijskih storitev, in smejo te informacije uporabljati ali
posredovati drugim le zaradi izvajanja teh storitev.
(4) Če morajo operaterji v skladu s prejšnjim odstavkom
pridobiti informacije o vsebini komunikacij, posneti ali shraniti komunikacije in z njimi povezane podatke o prometu, morajo o tem
ob sklenitvi naročniške pogodbe oziroma ob začetku izvajanja
javne komunikacijske storitve seznaniti uporabnika, informacije
o vsebini komunikacije oziroma komunikacijo pa zbrisati takoj,
ko je to tehnično izvedljivo in ko ti podatki niso več potrebni za
izvedbo določene javne komunikacijske storitve.
(5) Vse oblike nadzora oziroma prestrezanja komunikacij,
ki jih izvajajo tretje osebe in te niso uporabniki, kot so poslušanje, prestrezanje, snemanje, shranjevanje in posredovanje komunikacij iz prvega odstavka tega člena brez soglasja zadevnih
uporabnikov, so prepovedane, razen če je to dovoljeno v skladu
s prejšnjim odstavkom ali v skladu s 153., 160. ter 162., 163.,
164., 165., 166., 167. in 168. členom tega zakona oziroma če
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je taka oblika nadzora oziroma prestrezanja nujno potrebna
za prenos sporočil (npr. telefaks sporočila, elektronska pošta,
elektronski predali, glasovna pošta, storitev SMS).
(6) Snemanje in shranjevanje komunikacij brez predhodne privolitve udeležencev komunikacije je prepovedano tudi
uporabnikom, kadar gre za komunikacije, kjer taka obdelava
podatkov ni običajna in je udeleženci komunikacije zaradi njene
narave ne pričakujejo in ne morejo vnaprej pričakovati.
(7) Ne glede na določbe petega odstavka tega člena je
dovoljeno snemanje komunikacij in z njimi povezanih podatkov
o prometu v okviru zakonite poslovne prakse zato, da se zagotovi dokaz o tržni transakciji ali kateri koli drugi poslovni komunikaciji, pod pogojem, da so stranke v komunikaciji predhodno
obveščene o snemanju, njegovem namenu in trajanju hrambe
posnetka (npr. avtomatski odzivniki). Posneto sporočilo je treba
nemudoma izbrisati, najpozneje do poteka dobe, v kateri se
posel lahko zakonito izpodbija.
(8) Obvestilo o snemanju mora biti dano po istovrstnem
mediju in v enaki obliki, kakor poteka snemana komunikacija.
(9) Ne glede na določbe petega odstavka tega člena je
snemanje vsebine komunikacij in pridobivanje povezanih podatkov iz prvega odstavka tega člena dovoljeno tudi v okviru
organizacij in državnih organov, ki so pristojni za izvajanje
obveščevalnih in varnostnih nalog, nalog policije, obrambe in
zaščite, reševanja in pomoči pod pogojem, da so kličoči uporabniki predhodno obveščeni o snemanju, njegovem namenu in
trajanju hranjenja posnetka (npr. avtomatski odzivniki). Drugim
državnim organom pa je dovoljeno snemanje vsebine komunikacij, če tako določa zakon.
148. člen
(podatki o naročnikih)
(1) Izvajalci storitev lahko o svojih naročnikih zbirajo naslednje podatke:
1. osebno ime oziroma firmo naročnika in njeno organizacijsko obliko,
2. naslov naročnika,
3. naročniško številko in druge elemente oštevilčenja, ki
se uporabljajo za vzpostavitev zveze do naročnika,
4. na željo naročnika akademski, znanstveni ali strokovni
naziv, naslov njegove spletne strani in druge vrste njegovih
osebnih stikov (npr. IM-naslov) ali njegov e-naslov,
5. davčno številko za fizično osebo ter davčno in matično
številko za pravno osebo,
6. na podlagi plačila naročnika še dodatne podatke, če
to želi naročnik in se s tem ne poseže v pravice tretjih oseb.
(2) Zbrane podatke iz prejšnjega odstavka lahko izvajalci
storitev obdelujejo le za:
1. sklepanje, izvajanje, spremljanje in prekinitev naročniške pogodbe,
2. zaračunavanje storitev,
3. pripravo in izdajanje imenikov po tem zakonu,
4. na podlagi soglasja naročnika tudi za druge zakonite
namene.
(3) Podatke iz prvega odstavka tega člena lahko izvajalci
storitev iz prvega odstavka po prenehanju naročniškega razmerja hranijo do popolnega poplačila storitev, vendar najdlje
do preteka zastaralnega roka za svoje terjatve za izvajanje
storitev, razen v primerih, ko je s tem zakonom določen daljši
rok hrambe glede notranjih postopkov (149. člen), glede posredovanja prometnih in lokacijskih podatkov v primerih varovanja
življenja in telesa (153. člen), glede sledenja zlonamernih ali
nadležnih klicev (155. člen), glede zakonitega prestrezanja
komunikacij (peti odstavek 160. člena) in glede posredovanja
hranjenih podatkov (peti odstavek 166. člena).
149. člen
(notranji postopki)
(1) Z namenom zagotavljanja varnosti obdelave osebnih
podatkov in ob upoštevanju tretjega odstavka 145. člena tega
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zakona, morajo izvajalci storitev vzpostaviti notranje postopke
o odzivanju na zahteve pristojnih organov za dostop do osebnih
podatkov uporabnikov na podlagi področnih zakonov. O odzivanju na te zahteve morajo voditi triletno neizbrisno evidenco,
ki vključuje podatke o številu prejetih zahtev in vlagateljih, o
pravni podlagi teh zahtev in svojem odzivu nanje.
(2) Izvajalci storitev morajo informacijskemu pooblaščencu na njegovo zahtevo predložiti informacije o notranjih postopkih iz prejšnjega odstavka ter podatke o številu prejetih
zahtev in vlagateljih, o pravni podlagi teh zahtev in svojem
odzivu nanje.
150. člen
(imeniki)
(1) Preden se naročnikovi podatki vključijo v tiskan ali
elektronski imenik, ki je dostopen javnosti ali ga uporabljajo
imeniške službe, morajo biti naročniki brezplačno obveščeni o
namenu tega imenika ter o vseh nadaljnjih možnostih uporabe
teh podatkov, predvsem na podlagi iskalnih funkcij. Stroške
obveščanja nosi izdajatelj imenika.
(2) Naročniki morajo imeti možnost, da sami s predhodnim soglasjem odločijo, ali bodo njihovi osebni podatki,
določeni v prvem odstavku 148. člena tega zakona, vpisani v
javni imenik, in kateri od teh podatkov naj bodo vpisani. Če se
naročniki odločijo, da bodo njihovi osebni podatki vpisani v javni
imenik, se v tem primeru v imenik obvezno vpišejo podatki iz
prve in druge točke prvega odstavka 148. člena ter naročnikova
telefonska številka. Naročniki smejo preveriti vpisane podatke,
zahtevati njihovo spremembo ali njihov izbris.
(3) Naročniki morajo imeti možnost, da prepovedo uporabo svojih osebnih podatkov za klice, ki imajo komercialni ali
raziskovalni namen. Naročnik lahko prepove uporabo svojih
osebnih podatkov za oba ali samo za enega od navedenih
namenov ob vpisu v imenik ali kadar koli pozneje. Izdajatelj
imenika mora prepoved uporabe naročnikovih osebnih podatkov za določen namen nedvoumno označiti v imeniku. Če je
naročnik prepoved uporabe posredoval po vpisu v imenik ali jo
je vsebinsko spremenil, mora izdajatelj imenika spremembo v
imeniku označiti takoj ob prvi naslednji izdaji.
(4) Zavrnitev vpisa v javni imenik, preverjanje, sprememba ali izbris osebnih podatkov iz drugega odstavka tega člena
kakor tudi vpis prepovedi uporabe naročnikovih osebnih podatkov za namena iz prejšnjega odstavka ali vpisi sprememb te
prepovedi morajo biti za naročnika brezplačni.
151. člen
(podatki o prometu)
(1) Podatki o prometu, ki se nanašajo na naročnike in
uporabnike ter jih je operater obdelal in shranil, morajo biti izbrisani ali spremenjeni tako, da se ne dajo povezati z določeno ali
določljivo osebo takoj, ko niso več potrebni za prenos sporočil,
razen v primerih podatkov, pri katerih je po tem zakonu določen daljši rok hrambe glede notranjih postopkov (149. člen),
glede posredovanja prometnih in lokacijskih podatkov v primerih varovanja življenja in telesa (153. člen), glede sledenja
zlonamernih ali nadležnih klicev (155. člen), glede zakonitega
prestrezanja komunikacij (peti odstavek 160. člena) in glede
njihovih obveznosti, ki izhajajo iz poglavja o hrambi podatkov
tega zakona (162., 163., 164., 165., 166., 167. in 168. člen).
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko operater do popolnega plačila storitve, vendar najdlje do preteka
zastaralnega roka, hrani in obdeluje podatke o prometu, ki
jih potrebuje za obračun in za plačila v zvezi z medomrežnim
povezovanjem.
(3) Izvajalec javne komunikacijske storitve lahko zaradi
trženja elektronskih komunikacijskih storitev ali izvajanja storitev z dodano vrednostjo obdeluje podatke iz prvega odstavka
tega člena v obsegu in trajanju, potrebnem za takšno trženje
ali storitve, samo na podlagi predhodnega soglasja naročnika
ali uporabnika, na katerega se ti podatki nanašajo. Naročniki
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oziroma uporabniki morajo biti pred danim soglasjem obveščeni o vrstah podatkov o prometu, ki se obdelujejo, ter namenu in
trajanju takšne obdelave. Uporabnik ali naročnik ima pravico,
da kadar koli prekliče to soglasje.
(4) Izvajalec storitve mora za namene iz drugega odstavka tega člena zaradi seznanitve naročnikov in uporabnikov
v splošnih pogojih navesti, kateri prometni podatki se bodo
obdelovali in koliko časa.
(5) Podatke o prometu smejo v skladu s prejšnjimi odstavki tega člena obdelovati le pooblaščene osebe, ki pod nadzorstvom operaterja skrbijo za zaračunavanje ali upravljanje
prometa, odgovarjajo na vprašanja porabnikov, odkrivajo prevare, tržijo elektronske komunikacijske storitve ali zagotavljajo
storitve z dodano vrednostjo, pri čemer mora biti ta obdelava
omejena na obseg, ki je potreben za namene takih dejavnosti.
(6) Ne glede na določbe prvega, drugega, tretjega in
petega odstavka tega člena operater na pisno zahtevo, ki
je vložena zaradi reševanja sporov, zlasti sporov v zvezi z
medsebojnim povezovanjem ali zaračunavanjem, in v skladu z
veljavno zakonodajo, agenciji ali pristojnemu sodišču posreduje
podatke o prometu.
152. člen
(lokacijski podatki, ki niso hkrati podatki o prometu)
(1) Lokacijske podatke, ki niso hkrati podatki o prometu in
se nanašajo na uporabnike ali naročnike, se sme obdelovati le
v takšni obliki, da se ne dajo povezati z določeno ali določljivo
osebo, ali pa na podlagi predhodnega soglasja uporabnika
ali naročnika v obsegu in trajanju, ki sta potrebna za izvedbo
storitve z dodano vrednostjo. Uporabnik ali naročnik lahko to
soglasje kadar koli prekliče.
(2) Uporabnik ali naročnik mora biti pred izdajo soglasja v
zvezi z obdelavo podatkov iz prejšnjega odstavka seznanjen z:
1. možnostjo zavrnitve soglasja,
2. vrsto teh podatkov, ki bodo obdelani,
3. namenom in trajanjem takšne obdelave,
4. možnostjo posredovanja teh lokacijskih podatkov tretji
osebi zaradi izvedbe storitve z dodano vrednostjo.
(3) Uporabnik ali naročnik, ki je soglašal z obdelavo
podatkov iz prvega odstavka tega člena, ima možnost, da na
preprost in brezplačen način začasno zavrne obdelavo takšnih
podatkov pri vsaki priključitvi na omrežje ali za vsak prenos
komunikacije.
(4) Podatke iz prvega odstavka tega člena smejo v skladu
s prejšnjimi odstavki tega člena obdelovati le osebe, ki so pod
nadzorom operaterja ali tretje osebe, ki izvaja storitev z dodano
vrednostjo, pri čemer mora biti ta obdelava omejena na to, kar
je potrebno za izvedbo storitve z dodano vrednostjo.
(5) Pri klicih na enotno evropsko številko za klice v sili
112 in številko policije 113 mora operater v skladu s tretjim
odstavkom 134. člena tega zakona pristojnim organom posredovati lokacijske podatke iz prvega odstavka tega člena tudi v
primerih, ko je uporabnik ali naročnik začasno zavrnil obdelavo
podatkov iz prvega odstavka tega člena ali ni izdal soglasja za
njihovo obdelavo.
(6) Določbe prvega do četrtega odstavka tega člena se
ne uporabljajo za lokacijske podatke, ki niso hkrati podatki o
prometu, za katere ta zakon določa obveznost hrambe.
153. člen
(posredovanje prometnih in lokacijskih podatkov v primerih
varovanja življenja in telesa)
(1) Operater mora zaradi varstva življenjskih interesov
posameznika policiji na podlagi njene pisne zahteve, če je to
glede na okoliščine konkretnega primera nujno, posredovati
podatke, potrebne za ugotovitev zadnje lokacije opreme za
mobilno komunikacijo, če:
1. obstaja utemeljena verjetnost, da je neposredno ogroženo življenje ali telo osebe, ki ima ali se domneva, da je
imela pri sebi opremo za mobilno komunikacijo in je pridobi-
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tev teh podatkov nujna, da se prepreči smrt ali hujša telesna
poškodba te osebe,
2. je pridobitev podatkov potrebna zato, da se najde oseba, ki ji je poslovna sposobnost odvzeta ali omejena oziroma
ima ugotovljene zdravstvene težave, ki kažejo na nevarnost
za njeno življenje ali telo, in ki je bila prijavljena kot pogrešana
ter ima ali se domneva, da je imela pri sebi opremo za mobilno
komunikacijo, ali
3. je pridobitev podatkov potrebna zato, da se najde otrok,
ki so ga starši ali zakoniti zastopniki prijavili kot pogrešanega
in ima ali se domneva, da je imel pri sebi opremo za mobilno
komunikacijo.
(2) Obrazloženo zahtevo za posredovanje podatkov, potrebnih za ugotovitev zadnje lokacije opreme za mobilno komunikacijo, policija pošlje operaterju pisno, ali po elektronski pošti
z uporabo kvalificiranih digitalnih potrdil, izjemoma pa lahko
tudi po telefaksu, če je to glede na okoliščine zadeve nujno.
(3) Podatki, potrebni za ugotovitev zadnje lokacije opreme
za mobilno komunikacijo posameznika, so podatki o lokacijski
oznaki (ID celice) na začetku komunikacije in podatki, ki določajo zemljepisno lego celic z navedbo njihovih lokacijskih
oznak (ID celice) med obdobjem, za katero se hranijo, podatki o
komunikaciji ter drugi podatki, ki jih v zbirkah osebnih in drugih
podatkov obdeluje operater in lahko omogočajo natančnejšo
ugotovitev zadnje lokacije opreme za mobilno komunikacijo
posameznika.
(4) Policija vso dokumentacijo in ugotovitve, ki so podlaga
za podajo zahteve, in samo zahtevo iz prvega odstavka tega
člena hrani na način in pod pogoji iz 165. člena tega zakona ter
zagotavlja neizbrisno registracijo izvedenih ukrepov in posegov
v skladu s petim odstavkom 166. člena tega zakona.
(5) Operater podatke, poslane na podlagi zahteve iz prvega odstavka tega člena, hrani na način in pod pogoji iz
165. člena tega zakona ter zagotavlja neizbrisno registracijo
izvedenih ukrepov in posegov v skladu s petim odstavkom
166. člena tega zakona.
(6) Minister, pristojen za notranje zadeve, po predhodnem
mnenju informacijskega pooblaščenca podrobneje predpiše
način posredovanja zahteve, obdelave posredovanih podatkov,
notranjega nadzora glede načina oziroma tehničnih vprašanj
obdelave osebnih podatkov ter tehnične značilnosti informacijskega sistema za izvajanje nalog iz prvega odstavka tega
člena.
(7) Na podlagi prejete zahteve iz prvega odstavka tega
člena mora operater zahtevane podatke poslati vlagatelju
zahteve v najkrajšem možnem času oziroma takoj, ko je to
tehnično mogoče. Operater nosi breme dokazovanja tehnične
nezmožnosti.
(8) Policija mora osebo, za katero je zahtevala in pridobila
podatke o lokaciji v skladu s tem členom, o tem takoj, ko je to
mogoče, pisno seznaniti, razen če bi to škodovalo interesom
samega posameznika ali interesom drugih, njemu bližnjih posameznikov v primerih iz prvega odstavka tega člena, dokler
traja takšno stanje, vendar ne več kakor eno leto.
(9) Policija ne sme posredovati pridobljenih podatkov po
tem členu prijaviteljem pogrešanih oseb in otrok iz 2. ali 3. točke
prvega odstavka tega člena, če bi bila s posredovanjem teh
podatkov ogrožena osebna varnost ali dostojanstvo oseb ali
otrok, zlasti ob upoštevanju predpisov, ki urejajo zaščito prič,
prepoved približevanja ali preprečevanje nasilja v družini.
(10) Inšpekcijski nadzor nad obdelavo podatkov iz prvega
odstavka tega člena opravlja informacijski pooblaščenec najmanj enkrat letno.
154. člen
(prikaz identitete kličočega priključka in priključka v zvezi)
(1) Če izvajalec storitve nudi prikaz identitete kličočega
priključka, mora imeti pred vsakim klicem kličoči uporabnik
možnost, da sam, z enostavnimi sredstvi in brezplačno prepreči prikaz identitete priključka, s katerega kliče. Naročnik
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pa lahko od izvajalca elektronskih komunikacijskih storitev
to zahteva avtomatično in brezplačno za vse klice s svojih
priključkov.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka morajo
operaterji brezplačno razveljaviti preprečitev prikaza identitete
kličočega priključka pri klicih na številko za klic v sili.
(3) Če izvajalec storitve nudi prikaz identitete kličočega
priključka, mora imeti klicani naročnik možnost, da sam z enostavnimi sredstvi in, ob razumni uporabi te funkcije, brezplačno
za dohodne klice prepreči prikaz identitete kličočega priključka.
(4) Če izvajalec storitve nudi prikaz identitete kličočega
priključka in je identiteta kličočega priključka prikazana že pred
vzpostavitvijo zveze, mora imeti klicani naročnik možnost, da
z enostavnimi sredstvi zavrne dohodne klice, pri katerih je kličoči uporabnik ali naročnik preprečil prikaz identitete kličočega
priključka.
(5) Če izvajalec storitve nudi prikaz identitete priključka
v zvezi, mora imeti klicani naročnik možnost, da brezplačno in
z enostavnimi sredstvi prepreči kličočemu uporabniku prikaz
identitete priključka v zvezi.
(6) Izvajalec storitve mora v svojih splošnih pogojih objaviti možnost prikaza in preprečitve prikaza identitete kličočega
priključka in priključka v zvezi.
(7) Določba prvega odstavka tega člena se uporablja tudi
za klice, ki izvirajo iz držav članic EU, in se zaključijo v tretjih
državah. Določbe tretjega, četrtega in petega odstavka tega
člena se uporabljajo tudi za dohodne klice, ki izvirajo iz tretjih
držav.
155. člen
(sledenje zlonamernih ali nadležnih klicev)
(1) Če naročnik pisno zahteva od operaterja, da izsledi
zanj zlonamerne ali nadležne klice, sme operater začasno,
vendar največ tri mesece, beležiti izvor vseh klicev, ki se
zaključijo v omrežni priključni točki tega naročnika, tudi tistih,
za katere se zahteva preprečitev prikaza identitete kličočega
priključka.
(2) Operater mora podatke o sledenju shraniti in o rezultatu sledenja, to je identifikacijski oznaki kličočega (npr. telefonska številka), pisno obvestiti naročnika, ki je zahteval sledenje
zlonamernih ali nadležnih klicev.
(3) Le v primeru, ko naročnik izkaže pravni interes za
zaščito svojih pravic pred sodiščem, mu operater posreduje
morebitne podatke, ki razkrijejo identiteto kličočega naročnika,
o čemer pa obvesti tudi kličočega naročnika in informacijskega
pooblaščenca.
(4) Operaterji zagotavljajo hrambo podatkov, zbranih na
podlagi tega člena, ob upoštevanju ukrepov iz tretjega odstavka 145. člena tega zakona za obdobje treh let od njihove
izročitve naročniku.
(5) Informacijski pooblaščenec nadzira izvajanje določb
tega člena.
156. člen
(preusmeritev klicev)
Operater mora naročniku omogočiti, da z uporabo preprostih sredstev in brezplačno prepreči avtomatsko preusmeritev
klicev od tretjih oseb na svoj terminal.
157. člen
(piškotki)
(1) Shranjevanje podatkov ali pridobivanje dostopa do
podatkov, shranjenih v terminalski opremi naročnika ali uporabnika, je dovoljeno samo pod pogojem, da je naročnik ali uporabnik v to privolil potem, ko je bil predhodno jasno in izčrpno
obveščen o upravljavcu in namenih obdelave teh podatkov v
skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je dovoljeno
tehnično shranjevanje podatkov ali dostop do njih izključno
zaradi prenosa sporočila po elektronskem komunikacijskem
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omrežju, ali če je to nujno potrebno za zagotovitev storitve
informacijske družbe, ki jo naročnik ali uporabnik izrecno zahtevata.
(3) Če je tehnično izvedljivo in učinkovito ter v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, se šteje,
da uporabnik lahko izrazi svojo privolitev iz prvega odstavka
tega člena tudi z uporabo ustreznih nastavitev v brskalniku ali
drugih aplikacijah. Privolitev uporabnika ali naročnika pomeni
osebno privolitev v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih
podatkov.
(4) Kadar gre za kršitev pravil o obveščanju in privolitvi
posameznika iz prvega odstavka tega člena ter hkrati za kršitev zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, se uporabljajo
določbe tega zakona.
(5) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega člena
opravlja informacijski pooblaščenec.
158. člen
(neželena komunikacija)
(1) Uporaba samodejnih klicnih in komunikacijskih sistemov za opravljanje klicev na naročnikovo telefonsko številko
brez človekovega posredovanja (npr. klicni avtomati, SMS,
MMS), telefaksov ali elektronske pošte za namene neposrednega trženja je dovoljena samo na podlagi naročnikovega ali
uporabnikovega predhodnega soglasja.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko fizična
ali pravna oseba, ki od kupca svojih izdelkov ali storitev pridobi
njegov elektronski naslov za elektronsko pošto, ta naslov uporablja za neposredno trženje svojih podobnih izdelkov ali storitev pod pogojem, da kupcu ponuja jasno in izrecno možnost,
da brezplačno in enostavno zavrne takšno uporabo svojega
elektronskega naslova takrat, ko so ti podatki za stike pridobljeni in ob vsakem sporočilu v primeru, da kupec ni zavrnil takšne
uporabe že na začetku.
(3) Uporaba drugačnih sredstev za neposredno trženje z
uporabo elektronskih komunikacij (npr. govorni telefonski klici),
kakor so določena v prejšnjih dveh odstavkih, je dovoljena le
s soglasjem naročnika ali uporabnika. Zavrnitev soglasja mora
biti za zadevnega naročnika ali uporabnika brezplačna.
(4) Prvi in tretji odstavek tega člena se uporabljata za
naročnike, ki so fizične osebe.
(5) Prepovedano je pošiljanje elektronske pošte za namene neposrednega trženja v nasprotju z zakonom, ki ureja
elektronsko poslovanje na trgu, tako, da se skrije ali prikrije
identiteta pošiljatelja, v imenu katerega se sporočilo pošilja, in
brez veljavnega naslova, na katerega lahko prejemnik pošlje
zahtevo za prenehanje pošiljanja takih sporočil. Prav tako je
prepovedano pošiljanje elektronske pošte za namene neposrednega trženja, ki vabi prejemnike, da obiščejo spletne strani, ki
so v nasprotju s prej navedenim zakonom.
(6) Kadar se pošiljajo komercialna sporočila po elektronski pošti v nasprotju z določbami tega člena in gre hkrati tudi za
nezaželeno elektronsko pošto v skladu z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov, se uporabijo določbe tega zakona. Določbe
tega zakona se uporabljajo tudi, kadar se pošiljajo komercialna
sporočila po elektronski pošti v nasprotju z določbami tega člena in gre hkrati tudi za nezaželeno elektronsko pošto v skladu
z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje na trgu.
(7) Ne glede na morebitni postopek nadzora zaradi kršitev
določb tega člena ima pravni interes za vložitev civilne tožbe
oziroma začasne odredbe zoper kršitelja določb tega člena
vsaka s kršitvijo oškodovana fizična ali pravna oseba, tudi
izvajalec storitev, ki ščiti svoje poslovne interese in interese
svojih strank.
159. člen
(kršitev varstva osebnih podatkov)
(1) Ob kršitvah varstva osebnih podatkov mora izvajalec javnih komunikacijskih storitev o tem nemudoma obvestiti
agencijo.
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(2) Če je verjetno, da kršitev varstva osebnih podatkov
škodljivo vpliva na osebne podatke in zasebnost naročnika
ali posameznika, mora izvajalec iz prejšnjega odstavka brez
neupravičenega odlašanja o tej kršitvi obvestiti tudi zadevnega
naročnika ali posameznika.
(3) Obveščanje iz prejšnjega odstavka ni potrebno, kadar
je izvajalec javne komunikacijske storitve agenciji zadovoljivo
dokazal, da je izvedel ustrezne tehnične zaščitne ukrepe in so
bili ti ukrepi uporabljeni za podatke, na katere se je nanašala
kršitev varstva. Z uporabo teh ukrepov mora izvajalec javne komunikacijske storitve zagotoviti, da so ti podatki nerazpoznavni
vsem, ki jim dostop do njih ni dovoljen.
(4) Kadar izvajalec javne komunikacijske storitve zadevnega naročnika ali posameznika ni obvestil o kršitvi varstva
osebnih podatkov, mu lahko agencija po preučitvi morebitnih
škodljivih učinkov takšne kršitve naloži, da o tej kršitvi obvesti
zadevnega naročnika ali posameznika. O izpolnitvi te obveznosti izvajalec javne komunikacijske storitve obvesti agencijo.
(5) Obvestilo naročniku ali posamezniku iz drugega ali
četrtega odstavka tega člena mora vsebovati najmanj opis kršitve varstva osebnih podatkov, naslove za stike za pridobitev
več informacij in priporočene ukrepe za ublažitev morebitnih
škodljivih učinkov kršitve varstva osebnih podatkov. Obvestilo
agenciji iz prvega odstavka tega člena pa mora poleg navedenega vsebovati tudi opis posledic kršitve varstva osebnih
podatkov in ukrepov, ki jih je izvajalec javne komunikacijske
storitve predlagal ali sprejel za obravnavanje tovrstne kršitve.
(6) Za izvrševanje določb tega člena agencija lahko izda
splošni akt glede okoliščin, v katerih morajo izvajalci javnih
komunikacijskih storitev izdati obvestilo o kršitvi varstva osebnih podatkov, oblike takega obvestila in načina obveščanja.
Agencija mora pri tem upoštevati morebitne zadevne tehnične
izvedbene ukrepe, ki jih je sprejela Evropska komisija.
(7) Izvajalci javnih komunikacijskih storitev morajo hraniti
zadosten popis podatkov o kršitvah varstva osebnih podatkov.
Popis podatkov mora zato vključevati dejstva, ki se nanašajo
na kršitve, njihove učinke, vključno z oceno števila oškodovanih
oseb, in sprejete popravne ukrepe, kar agenciji omogoča, da
preveri izpolnjevanje določb tega člena. Popis lahko vključuje
samo informacije, ki so potrebne za ta namen.
160. člen
(zakonito prestrezanje komunikacij)
(1) Operater mora omogočiti zakonito prestrezanje komunikacij na določeni točki javnega komunikacijskega omrežja
takoj, ko prejme prepis tistega dela izreka odredbe pristojnega
organa, v katerem je navedba točke javnega komunikacijskega
omrežja, na kateri naj se izvaja zakonito prestrezanje komunikacij, odrejeno trajanje tega ukrepa ter drugi podatki, povezani
z načinom in obsegom tega ukrepa.
(2) Prepis odredbe iz prejšnjega odstavka opravi organ,
ki je odredbo izdal.
(3) Operater mora omogočiti zakonito prestrezanje komunikacij na način, v obsegu in trajanju, kakor je določeno v
prepisu izreka odredbe iz prvega odstavka tega člena.
(4) Izjemoma mora operater omogočiti zakonito prestrezanje komunikacij na podlagi ustne odredbe, če je tako določeno v zakonu, v katerem so določeni tudi pogoji in okoliščine
za izdajo ustne odredbe. Pisni odpravek ustne odredbe se
operaterju vroči čim prej, vendar najkasneje v roku 48 ur po
njegovi izdaji.
(5) Operaterji morajo zagotoviti tridesetletno neizbrisno
registracijo vsakega zakonitega prestrezanja komunikacij, ki
vključuje podatke iz prvega oziroma četrtega odstavka tega
člena in podatke o izvršitvi odredbe (kdo jo je izvršil, trajanje
prestrezanja) ter jih v okviru tega roka varovati v skladu z
oznako stopnje tajnosti prepisa odredbe. Organ, ki skladno
z odredbo iz tretjega odstavka tega člena izvaja nadzor komunikacij, hrani te podatke v skladu s predpisom, ki ureja
njegovo delovanje.
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(6) Operater mora v svojem omrežju na svoje stroške
zagotoviti ustrezno opremo in primerne vmesnike, ki v njegovem omrežju omogočajo zakonito prestrezanje komunikacij.
Pri prestrezanju komunikacij v mednarodnih elektronskih komunikacijskih omrežjih v skladu z zakonom, ki ureja Slovensko
obveščevalno varnostno agencijo, mora operater omrežja na
svoje stroške zagotoviti ustrezno opremo in izročilne vmesnike,
ki v njegovem omrežju omogočajo zakonito prestrezanje mednarodnih komunikacij, ali ustrezne prenosne poti do izročilnih
vmesnikov v nadzornem centru pristojnega organa.
(7) Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve, ministrom, pristojnim za obrambo in direktorjem
Slovensko obveščevalno-varnostne agencije predpiše funkcionalnost opreme in določi primerne vmesnike iz prejšnjega
odstavka.
(8) Agencija nadzira izpolnitev obveznosti operaterjev iz
tega člena, kar ne posega v pristojnosti nadzora zakonitega
prestrezanja s strani pristojnih organov na podlagi drugih zakonov.
161. člen
(nadzor)
Agencija ob upoštevanju omejitev iz 160. člena tega zakona nadzira izvajanje določb tega poglavja, razen določb
149., 153., 155. in 157. člena tega zakona, kjer nadzor izvaja
informacijski pooblaščenec.
XIII. HRAMBA PODATKOV
162. člen
(pomen izrazov)
Ne glede na določbo 3. člena tega zakona imajo izrazi,
uporabljeni v tem poglavju, naslednji pomen:
1. Podatki pomenijo podatke o prometu in lokaciji ter
povezane podatke, potrebne za določitev naročnika ali uporabnika.
2. Uporabnik je pravna ali fizična oseba, ki uporablja javno
komunikacijsko storitev v zasebne ali poslovne namene, čeprav
ni nujno, da je naročena nanjo.
3. Telefonska storitev pomeni klice, vključno z govornimi
klici, govorno pošto, konferenčnimi ali podatkovnimi klici, dopolnilne storitve, vključno s preusmeritvijo in predajo klica, pošiljanje sporočil in multimedijske storitve, vključno s storitvijo kratkih
sporočil, nadgrajene medijske storitve in multimedijske storitve.
163. člen
(splošne določbe o podatkih, ki se hranijo)
(1) Operater mora za namene pridobivanja podatkov v
javnem komunikacijskem omrežju, ki jih določa zakon, ki ureja
kazenski postopek, za namene zagotavljanja nacionalne varnosti in ustavne ureditve ter varnostnih, političnih in gospodarskih
interesov države, kakor jih določa zakon, ki ureja Slovensko
obveščevalno-varnostno agencijo, in za obrambo države, kakor
jih določa zakon, ki ureja obrambo države, hraniti podatke iz
164. člena tega zakona, če jih ustvari ali obdela pri zagotavljanju z njimi povezanih javnih komunikacijskih storitev.
(2) Obveznost iz prejšnjega odstavka ima operater, ki
pridobiva ali obdeluje podatke iz 164. člena tega zakona in je
sedež družbe ali podružnice oziroma oprema za izvajanje javne
komunikacijske storitve ali za zagotavljanje javnega komunikacijskega omrežja v Republiki Sloveniji.
(3) Obveznost iz prvega odstavka tega člena vključuje
tudi hrambo podatkov iz 164. člena tega zakona o neuspešnih
klicih, kjer se podatki pridobivajo ali obdelujejo ali hranijo (pri
podatkih o telefoniji) ali beležijo (pri internetnih podatkih) pri izvajalcih javnih komunikacijskih storitev ali operaterjih omrežja.
Ta obveznost ne vključuje hrambe podatkov o vsebini komunikacij.
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(4) Operaterji lahko hrambo podatkov iz 164. člena tega
zakona zagotavljajo tudi skupaj. Agencija lahko operaterju z
odločbo naloži, da mora zagotavljati hrambo tudi za druge
operaterje, če je to glede na medsebojni poslovni odnos operaterjev primerno in potrebno. Z odločbo odloči tudi o upravičenih
stroških operaterja, ki je s tako hrambo obremenjen.
(5) Operaterji zagotavljajo hrambo podatkov iz prvega,
tretjega in četrtega odstavka tega člena v skladu z določbami
tega zakona za 14 mesecev od dneva komunikacije za podatke v zvezi z javno dostopnimi telefonskimi storitvami ter osem
mesecev od dneva komunikacije v zvezi z drugimi podatki.
(6) Pristojni organ, ki odloča o dostopu do podatkov iz
prvega odstavka tega člena, lahko na predlog predlagatelja
odredbe za dostop do podatkov podaljša rok hrambe za omejen čas, če to upravičujejo posebne okoliščine kazenskega
pregona, ki jih določa zakon, ki ureja kazenski postopek, zagotavljanje nacionalne varnosti in ustavne ureditve ter varnostnih,
političnih in gospodarskih interesov države, kakor jih določa
zakon, ki ureja Slovensko obveščevalno-varnostno agencijo,
ter obrambe države, kakor jih določa zakon, ki ureja obrambo
države. O tem pristojni organ, ki odloča o dostopu do podatkov,
obvesti ministrstvo in informacijskega pooblaščenca. Ministrstvo o podaljšanju hrambe uradno obvesti Evropsko komisijo
in druge države članice EU ter navede razloge za podaljšanje.
Izvajanje ukrepa se prekine takoj, ko prenehajo posebne okoliščine ali ko pristojni organ, ki je odločil o podaljšanju, prejme
obvestilo Evropske komisije o nedopustnosti ukrepa.
(7) Operaterji morajo ob koncu hrambe uničiti vse podatke, ki so jih hranili v skladu z določbami tega poglavja, razen
tistih, za katere je bila izdana odredba za dostop in so bili
posredovani pristojnemu organu.
164. člen
(vrste podatkov, ki se hranijo)
Podatki, ki se hranijo (v nadaljnjem besedilu: hranjeni
podatki), so:
1. podatki, ki so potrebni za odkritje in prepoznanje vira
komunikacije in vključujejo:
– pri telefonskih storitvah v fiksnem in mobilnem omrežju
telefonsko številko kličočega ter ime in naslov naročnika ali
registriranega uporabnika,
– pri dostopu do interneta, elektronske pošte in uporabi
telefonije prek internetnega protokola: naslov internetnega protokola, uporabniško ime, telefonsko številko, dodeljeno za vsako komunikacijo, s katero se vstopa v javno telefonsko omrežje,
ter ime in naslov naročnika ali registriranega uporabnika, ki mu
je bil med komunikacijo dodeljen naslov internetnega protokola,
uporabniško ime ali telefonsko številko,
2. podatki, ki so potrebni za prepoznanje cilja komunikacije in vključujejo:
– pri telefonskih storitvah v fiksnem in mobilnem omrežju
klicano telefonsko številko in v primerih, ki vključujejo dodatne
storitve, kot je preusmeritev ali predaja klica, številko ali številke, na katere je klic preusmerjen, ime in naslov naročnika ali
registriranega uporabnika,
– pri dostopu do elektronske pošte in uporabi telefonije
prek internetnega protokola: naslov internetnega protokola,
uporabniško ime ali telefonsko številko prejemnika klica prek
telefonije prek internetnega protokola, ime in naslov naročnika
ali registriranega uporabnika in uporabniško ime namembnega
prejemnika komunikacije,
3. podatki, ki so potrebni za ugotovitev datuma, časa in
trajanja komunikacije ter vključujejo:
– pri telefonskih storitvah v fiksnem in mobilnem omrežju
datum ter čas začetka in trajanje ali čas konca komunikacije,
– pri dostopu do interneta datum in čas prijave na internet in odjave z njega, pri čemer se upošteva določen časovni
pas, skupaj z naslovom statičnega ali dinamičnega internetnega protokola, ki ga je ponudnik dostopa do interneta dodelil
komunikaciji, in uporabniško ime naročnika ali registriranega
uporabnika,
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– pri uporabi storitev elektronske pošte in telefonije prek
internetnega protokola datum in čas pričetka izvajanje storitve
ter pri telefoniji prek internetnega protokola tudi čas trajanja ali
čas konca izvajanja storitve, pri čemer se upošteva določen
časovni pas,
4. podatki, ki so potrebni za ugotovitev vrste komunikacije
in vključujejo:
– pri telefonskih storitvah v fiksnem in mobilnem omrežju
vrsto uporabljene telefonske storitve,
– pri dostopu do elektronske pošte in uporabi telefonije
prek internetnega protokola vrsto uporabljene storitve,
5. podatki, ki so potrebni za razpoznavo komunikacijske
opreme uporabnikov in vključujejo:
– pri telefonskih storitvah v fiksnem omrežju kličočo in
klicano telefonsko številko,
– pri telefonskih storitvah v mobilnem omrežju kličočo in
klicano telefonsko številko, mednarodno identiteto mobilnega
naročnika kličoče in klicane stranke, mednarodno identiteto
mobilnega terminala kličoče in klicane stranke, pri predplačniških anonimnih storitvah pa datum in čas začetka uporabe
storitve ter ID celice, kjer je bila storitev izvedena,
– pri dostopu do interneta, elektronske pošte in uporabi
telefonije prek internetnega protokola kličočo telefonsko številko za klicni dostop, digitalni naročniški vod ali drugo končno
točko začetnika komunikacije,
6. podatki, ki so potrebni za ugotovitev lokacije opreme za
mobilno komunikacijo:
– lokacijska oznaka (ID celice) na začetku komunikacije,
– podatki, ki določajo zemljepisno lego celic z navedbo
njihovih lokacijskih oznak med obdobjem, za katero se hranijo
podatki o komunikaciji.
165. člen
(zavarovanje hranjenih podatkov)
(1) Operaterji zagotovijo zavarovanje hranjenih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
V zvezi s tem vsak zase ali skupaj sprejmejo primerne tehnične in organizacijske ukrepe, s katerimi hranjene podatke
zaščitijo pred uničenjem, izgubo ali spremembo in nepooblaščenimi ali nezakonitimi oblikami hrambe, obdelave, dostopa
ali razkritja.
(2) Operaterji lahko hranjene podatke obdelujejo le v
obsegu, ki je nujen za zagotavljanje hrambe.
(3) Hranjeni podatki morajo biti enake kakovosti kakor
podatki v omrežju. Za hranjene podatke veljajo določbe tega
zakona o varstvu in zaščiti podatkov v omrežju.
(4) Agencija po predhodnem mnenju informacijskega pooblaščenca v splošnem aktu podrobneje predpiše način hranjenja podatkov in način izvajanja tega člena. Agencija izvaja
nadzor nad izvajanjem splošnega akta, sprejetega na podlagi
te določbe.
166. člen
(posredovanje hranjenih podatkov pristojnim organom)
(1) Operater mora takoj oziroma brez nepotrebnega odlašanja posredovati hranjene podatke od trenutka prejema prepisa tistega dela izreka odredbe pristojnega organa, v katerem je
navedba vseh potrebnih podatkov o obsegu dostopa.
(2) Prepis odredbe iz prejšnjega odstavka opravi organ,
ki je odredbo izdal.
(3) Operater mora po prejeti odredbi posredovati hranjene
podatke pristojnemu organu v obsegu, kakor je določeno v
prepisu izreka odredbe.
(4) Operater osebam, ki jih odredba iz prvega ostavka
tega člena zadeva, ali tretjim osebam ne sme razkriti te odredbe in da je ali da bo hranjene podatke na podlagi tega člena
posredoval pristojnemu organu.
(5) Operaterji morajo skupaj s pristojnimi organi, ki lahko
zahtevajo dostop do hranjenih podatkov, zagotoviti desetletno
neizbrisno registracijo vsakega sporočanja hranjenih podatkov
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in v okviru tega roka tudi hraniti pridobljene in izročene podatke
od dneva, ko so jih sporočili pristojnemu organu, ter jih varovati
v skladu z oznako stopnje tajnosti prepisa odredbe.
(6) Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje
zadeve, ministrom, pristojnim za obrambo, in direktorjem Slovenske obveščevalno-varnostne agencije podrobneje predpiše
način posredovanja hranjenih podatkov.
(7) Informacijski pooblaščenec nadzira izpolnitev ob
veznosti operaterjev iz tega člena, kar ne posega v pristojnosti nadzora s strani pristojnih organov na podlagi drugih
zakonov.
167. člen
(stroški hrambe)
Operaterji morajo na lastne stroške zagotoviti vse potrebne tehnične in organizacijske ukrepe za hrambo podatkov v
skladu z določbami tega zakona.
168. člen
(podatki o odredbah o dostopu do podatkov
in posredovanja podatkov)
(1) Sodišče, ki je odredilo dostop do podatkov, vodi zbirne
podatke o odredbah o dostopu do podatkov in posredovanja
podatkov, hranjenih na podlagi 166. člena tega zakona, ki
obsegajo:
1. število zadev, v katerih je bil odrejen dostop do hranjenih podatkov,
2. navedbo dneva ali časovnega obdobja, za katero so bili
podatki zahtevani, dneva, ko je pristojni organ izdal odredbo o
dostopu do podatkov in dneva posredovanja podatkov,
3. število zadev, v katerih odredbe za dostop do podatkov
ni bilo mogoče izvršiti.
(2) Pristojno sodišče posreduje zbirne podatke iz prejšnjega odstavka za tekoče leto ministrstvu, pristojnemu za
pravosodje, najpozneje do 31. januarja naslednje leto.
(3) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, na podlagi prejetih zbirnih podatkov vseh sodišč najpozneje do 20. februarja
vsako leto pripravi skupno poročilo o dostopu do hranjenih
podatkov za preteklo leto in ga pošlje ministrstvu, ki jih takoj
posreduje Evropski komisiji in komisiji državnega zbora, ki je
pristojna za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb.
(4) Minister, pristojen za pravosodje, po predhodnem
mnenju predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije,
izda navodilo z obrazci za poročanje po tem členu.
169. člen
(nadzor)
Informacijski pooblaščenec ob upoštevanju omejitev iz
166. člena tega zakona nadzira izvajanje določb tega poglavja,
razen določb iz četrtega odstavka 165. člena tega zakona, kjer
nadzor izvaja agencija.
XIV. AGENCIJA
1. Splošne določbe
1.1 Splošno

Uradni list Republike Slovenije
171. člen
(delovanje agencije)
(1) Agencija izvaja naloge, ki so določene s tem zakonom in drugimi zakoni s področja njenega delovanja ter na
njihovi podlagi sprejetimi podzakonskimi akti. S tem zasleduje
razvojne cilje, ki izhajajo iz strateških dokumentov Republike
Slovenije s področja njenega delovanja.
(2) Agencija mora naloge iz svoje pristojnosti izvajati
nepristransko, pregledno in pravočasno v okviru zakonsko
določenih rokov.
(3) Organizacijo in poslovanje agencije ureja statut.
172. člen
(akti agencije)
(1) Agencija izdaja splošne akte o vprašanjih s področja
svojih pristojnosti.
(2) Agencija lahko s splošnim aktom podrobneje uredi
vprašanja, ki se pojavijo pri izvrševanju posameznih določb
zakonov, s področij v njeni pristojnosti.
(3) Agencija v okviru svojih regulativnih pristojnosti izdaja
priporočila, s katerimi naslovnikom nezavezujoče priporoča
določena ravnanja.
(4) Agencija odloča o posamičnih zadevah s področja
svojih pristojnosti z odločbo ali sklepom.
(5) Statut in splošni akti agencije za izvajanje javnih
pooblastil se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije,
priporočila pa na spletni strani agencije.
173. člen
(organi agencije)
Organa agencije sta svet agencije in direktor agencije.
1.2 Svet agencije
174. člen
(sestava in imenovanje članov sveta agencije)
(1) Svet agencije sestavlja pet članov, od katerih je eden
predstavnik sveta za elektronske komunikacije.
(2) Člane sveta agencije imenuje vlada.
(3) Predsednika sveta agencije izvolijo člani sveta agencija med seboj z večino glasov in na tajnem glasovanju.
(4) Vlada pri imenovanju kandidatov za člane sveta agencije uporablja merilo strokovnosti in usposobljenosti osebe. Pri
imenovanju kandidata, ki je predstavnik sveta za elektronske
komunikacije, vlada preveri le izpolnjevanje pogojev iz drugega
odstavka 175. člena.
(5) Svet za elektronske komunikacije izmed svojih članov
izbere in predlaga predstavnika, ki postane član sveta agencije iz prvega odstavka tega člena brez razpisa, če izpolnjuje
pogoje iz drugega odstavka 175. člena. Predstavnik sveta za
elektronske komunikacije je član sveta agencije do izteka njegovega mandata v svetu za elektronske komunikacije.
(6) Če noben član sveta za elektronske komunikacije ne
izpolnjuje pogojev iz drugega odstavka 175. člena, svet za
elektronske komunikacije v svetu agencije nima predstavnika.
V tem primeru, ne glede na prvi odstavek tega člena, svet
agencije sestavljajo štirje člani.

170. člen

175. člen

(agencija)

(mandat in pogoji za člane sveta agencije)

(1) Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) je pravna
oseba javnega prava.
(2) Agencija je pri izvajanju nalog iz svoje pristojnosti
samostojna.
(3) V imenu Republike Slovenije izvršuje pravice in obveznosti ustanovitelja vlada.

(1) Člani sveta agencije so imenovani za dobo petih let in
so lahko ponovno imenovani.
(2) Za člana sveta agencije je lahko imenovana oseba, ki
– je državljan Republike Slovenije,
– je poslovno sposobna,
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje ali raven izobrazbe,
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pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom
ustrezajo izobrazbi druge stopnje ustrezne smeri,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na delovnem mestu, ki zahteva izobrazbo iz prejšnje alineje,
– je strokovnjak na področju delovanja agencije,
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kakor šest mesecev.
176. člen
(nezdružljivost)
Člani sveta agencije ne morejo biti:
1. člani organov političnih strank,
2. funkcionarji po zakonu, ki ureja sistem plač v javnem
sektorju,
3. javni uslužbenci v državnih organih,
4. osebe, ki so zaposlene ali so člani upravnega ali
nadzornega organa pravne osebe, ki opravlja dejavnost na
področju, ki ga je pristojna urejati agencija, ali imajo lastninske
deleže v pravnih osebah, ki opravljajo dejavnost na področju,
ki ga je pristojna urejati agencija, ali v pravnih osebah, ki imajo
lastninski delež v takih pravnih osebah,
5. osebe, katerih zakonec, zunajzakonski partner ali partner v skladu z zakonom, ki ureja istospolno partnersko skupnost, ter sorodnik v ravni vrsti do vključno drugega kolena
je član upravnega ali nadzornega organa pravne osebe, ki
opravlja dejavnost na področju, ki ga je pristojna urejati agencija, ali ima lastninske deleže v pravnih osebah, ki opravljajo
dejavnost na področju, ki ga je pristojna urejati agencija, ali v
pravnih osebah, ki ima lastninski delež v takih pravnih osebah.
177. člen
(pristojnosti sveta agencije)
(1) Svet agencije:
– sprejema svoj poslovnik,
– daje mnenja k programu dela, finančnemu načrtu in
letnemu poročilu,
– daje soglasje k statutu, ki ga sprejme direktor agencije,
– predlaga imenovanje ali razrešitev direktorja agencije,
– predlaga začasno prepoved opravljanja nalog direktorja,
– predlaga predčasno razrešitev članov sveta agencije.
(2) Člani sveta agencije oziroma osebe, ki jih svet agencije pooblasti, lahko pregledujejo poslovne knjige kot so opredeljene v slovenskih računovodskih standardih in knjigovodske
listine agencije.
(3) Direktor mora svetu agencije vedno na njegovo zahtevo predložiti poročilo o poslovanju agencije in druge informacije, ki jih svet agencije potrebuje za izvajanje svojih pristojnosti.
(4) Svet agencije lahko direktorju predlaga izboljšave
poslovanja agencije, opozori na morebitne nepravilnosti poslovanja agencije oziroma o tem obvesti pristojne organe.
178. člen
(predčasna razrešitev člana sveta)
(1) Član sveta agencije je predčasno razrešen, če
– to sam zahteva,
– ne izpolnjuje več z zakonom določenih pogojev za
imenovanje,
– če trajno izgubi delovno možnost za opravljanje dela,
– če nastopi položaj nezdružljivosti iz 176. člena tega
zakona.
(2) Člane sveta agencije predčasno razreši z upravno
odločbo vlada na obrazložen predlog sveta agencije.
(3) Svet agencije je pristojen za izvedbo postopka predčasne razrešitve članov sveta agencije, ki je določen s statutom
agencije. Pri izvedbi postopka predčasne razrešitve ne sme
sodelovati član sveta agencije, katerega razrešitev se predlaga.
(4) Zoper odločitev o razrešitvi je zagotovljeno sodno
varstvo v upravnem sporu.
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179. člen
(sklic seje in odločanje sveta agencije)
(1) Svet agencije dela in odloča na sejah najmanj štirikrat
letno, ki jih sklicuje predsednik sveta agencije na lastno pobudo, na zahtevo vsaj dveh članov sveta agencije ali na zahtevo
direktorja agencije. Zahteva članov sveta agencije in direktorja
mora biti posebej obrazložena.
(2) Svet agencije sprejema odločitve po posvetovanju z
glasovanjem na seji. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje
večina vseh članov sveta agencije. O seji sveta agencije se
sestavi zapisnik.
180. člen
(pravice in obveznosti članov sveta agencije)
(1) Člani sveta morajo pri svojem delu ravnati nepristransko in s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika ter varovati
poslovno skrivnost agencije.
(2) Člani sveta agencije so upravičeni do sejnin in povračil
drugih stroškov v skladu s predpisom vlade, izdanim na podlagi
zakona, ki ureja javne agencije. Sredstva, pogoje za delo in
informiranje zagotovi agencija.
(3) Člani sveta so odgovorni za škodo, ki je nastala kot
posledica kršitve njihove dolžnosti.
1.3 Direktor agencije
181. člen
(imenovanje direktorja in vršilca dolžnosti direktorja)
(1) Direktorja agencije imenuje vlada na predlog sveta
agencije po predhodno izvedenem javnem natečaju.
(2) Javni natečaj se objavi v dnevnem tisku, Uradnem listu
Republike Slovenije in na spletnih straneh agencije ter mora
biti objavljen največ 90 dni in najmanj 60 dni pred potekom
mandata trenutnega direktorja agencije.
(3) Javni natečaj izvede posebna natečajna komisija, ki jo
imenuje uradniški svet.
(4) Zoper odločbo o imenovanju ni pritožbe, zagotovljeno
pa je sodno varstvo v upravnem sporu, pri čemer pristojno
sodišče o tem odloča prednostno.
(5) Če direktor umre, je razrešen ali mu je potekel mandat
in novi direktor še ni imenovan, imenuje vlada brez javnega
natečaja vršilca dolžnosti direktorja do imenovanja novega
direktorja, vendar najdlje za šest mesecev. Glede pogojev
za imenovanje, razlogov za predčasno razrešitev in začasne
prepovedi opravljanja nalog direktorja se za vršilca dolžnosti
direktorja smiselno uporabljajo določbe 182., 185. in 186. člena
tega zakona.
(6) Pri začasni prepovedi opravljanja nalog direktorja iz
186. člena tega zakona je imenovan vršilec dolžnosti do prenehanja tega ukrepa.
182. člen
(mandat in pogoji za imenovanje direktorja)
(1) Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki:
1. je državljan Republike Slovenije,
2. je poslovno sposobna,
3. ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje ali raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom
ustrezajo izobrazbi druge stopnje ustrezne smeri,
4. ima najmanj deset let delovnih izkušenj na delovnem
mestu, ki zahteva izobrazbo iz prejšnje alineje,
5. je strokovnjak na področjih, ki so v pristojnosti delovanja agencije,
6. ima vodstvene, organizacijske in mednarodne izkušnje,
7. ima višjo raven znanja vsaj enega svetovnega jezika,
8. ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kakor šest mesecev oziroma
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ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper
uradno dolžnost in javna pooblastila,
9. zoper njo ni uveden kazenski postopek zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
10. izpolnjuje zahteve iz 183. člena zakona.
(2) Direktor je imenovan za dobo petih let in je lahko ponovno imenovan po predhodno izvedenem javnem natečaju.
183. člen
(nezdružljivost)
Direktor in njegovi namestniki, njihov zakonec, zunajzakonski partner ali partner v skladu z zakonom, ki ureja
istospolno partnersko skupnost, ter sorodnik v ravni vrsti do
vključno drugega kolena ne smejo:
– sami kot fizične osebe opravljati dejavnosti na področju, ki ga je pristojna urejati agencija,
– biti člani upravnega ali nadzornega organa pravne
osebe, ki opravlja dejavnost na področju, ki ga je pristojna
urejati agencija,
– imeti lastniških deležev v pravnih osebah, ki opravljajo dejavnost na področju, ki ga je pristojna urejati agencija,
ali v pravnih osebah, ki imajo lastniški delež v takih pravnih
osebah.
184. člen
(pristojnosti in odgovornosti direktorja agencije)
(1) Direktor agencije:
1. zastopa in predstavlja agencijo,
2. vodi njeno poslovanje in organizira njeno delo, pri čemer lahko za posamezna področja imenuje svoje namestnike,
3. sprejme statut, program dela, finančni načrt in letno
poročilo agencije,
4. vodi postopke ter daje pooblastila za vodenje postopkov v zadevah iz pristojnosti agencije,
5. izdaja posamične akte ter sprejema splošne akte in
priporočila iz pristojnosti agencije,
6. varuje poslovne skrivnosti agencije,
7. sodeluje s svetom agencije in področnimi posvetovalnimi sveti v skladu z njihovimi pristojnostmi.
(2) Direktor agenciji odgovarja za škodo, ki jo je povzročil
s svojim nevestnim ali protipravnim ravnanjem, po splošnih
pravilih odškodninske odgovornosti.
185. člen
(predčasna razrešitev direktorja)
(1) Direktor je predčasno razrešen le, če:
– to sam zahteva,
– ne izpolnjuje več pogojev za imenovanje iz prvega
odstavka 182. člena, razen pogoja iz 9. točke prvega odstavka
182. člena,
– če trajno izgubi delovno zmožnost za opravljanje dela
na delovnem mestu direktorja.
(2) Direktor je lahko predčasno razrešen tudi, če Računsko sodišče Republike Slovenije v skladu s svojimi pristojnostmi po zakonu, ki ureja računsko sodišče, da poziv za
njegovo razrešitev.
(3) Direktorja razreši vlada na lastno pobudo ali na predlog sveta agencije, če obstajajo razlogi iz prvega in drugega
odstavka tega člena.
(4) O razlogih za predčasno razrešitev mora biti direktor
obveščen, hkrati pa mora imeti možnost zagovora.
(5) Vlada razreši direktorja z upravno odločbo, v kateri
mora obrazložiti razloge za svojo odločitev. Za razrešitev
direktorja se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja
delovna razmerja javnih uslužbencev, kolikor ta zakon ne
določa drugače.
(6) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ni pritožbe,
zagotovljeno pa je sodno varstvo v upravnem sporu, pri čemer
pristojno sodišče odloča prednostno.

Uradni list Republike Slovenije
(7) Informacijo o razrešitvi direktorja vlada javno objavi.
V primeru, da ta informacija ne vsebuje utemeljitve vseh
razlogov za razrešitev, mora vlada na zahtevo razrešenega
direktorja odločbo iz petega odstavka v celoti javno objaviti na
svojih spletnih straneh.
(8) Razrešeni direktor je razporejen na prosto delovno
mesto v agenciji, ki ustreza njegovi usposobljenosti, za čas,
za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi ali za nedoločen
čas, če je imel pred imenovanjem sklenjeno takšno delovno
razmerje. Če takšnega delovnega mesta ni, mu vlada v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, odpove pogodbo o
zaposlitvi v skladu z določbami o redni odpovedi.
(9) Če je direktor predčasno razrešen, ker ne izpolnjuje
več pogojev za njegovo imenovanje iz 8. ali 10. točke prvega
odstavka 182. člena, gre za razrešitev iz krivdnih razlogov in
za odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov v skladu
z zakonom, ki ureja delovna razmerja.
186. člen
(začasna prepoved opravljanja nalog direktorja)
(1) Vlada na lastno pobudo ali na predlog sveta agencije
z upravno odločbo odloči o začasni prepovedi opravljanja
nalog direktorja, če je zoper njega:
– v zvezi z njegovim delom uveden kazenski postopek
zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja iz 257.,
257. a, 261. ali 263. člena Kazenskega zakonika (Uradni list
RS, št. 55/08, 66/08 – popr., 39/09 in 91/11) ali
– vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, za katerega je kot glavna kazen predpisana zaporna kazen najmanj
šest mesecev.
(2) V primerih iz prvega odstavka tega člena se direktorju začasno odvzamejo pooblastila, hkrati pa se mu ponudi
sklenitev pogodbe o zaposlitvi za drugo delovno mesto v
agenciji. Le v primerih, ko ni mogoče drugače zagotoviti
zakonitosti poslovanja agencije oziroma nepristranskosti njenega odločanja, se direktorju začasno odvzamejo pooblastila
direktorja in se mu hkrati prepove delo v agenciji.
(3) Začasna prepoved opravljanja nalog direktorja iz
prvega odstavka tega člena traja do:
– dokončne odločitve vlade o njegovi razrešitvi,
– poteka njegovega mandata ali
– pravnomočno končanega kazenskega postopka.
(4) O razlogih za začasno prepoved opravljanja nalog
direktorja mora biti direktor obveščen, hkrati pa mora imeti
možnost zagovora.
(5) Vlada o začasni prepovedi opravljanja nalog direktorja odloči z upravno odločbo, zoper katero je zagotovljeno
sodno varstvo v upravnem sporu.
(6) Če je direktorju začasno v celoti prepovedano opravljanje dela v agenciji, mu v času prepovedi pripada 50 %
osnovne plače, ki bi jo prejemal, če bi opravljal naloge direktorja agencije. Če je direktorju ponujena sklenitev pogodbe
o zaposlitvi za drugo delovno mesto v agenciji in to sprejme,
mu v tem času pripada plača za to delovno mesto. Če takšno
ponudbo zavrne, pravice iz tega odstavka nima.
(7) Če se postopek zaradi kaznivega dejanja iz prvega
odstavka tega člena pred kazenskim sodiščem pravnomočno
konča tako, da ni podlage za razrešitev direktorja po tem
zakonu, se z dnem pravnomočnosti sodne odločbe odpravijo
posledice ukrepa iz prvega odstavka tega člena.
1.4 Delovanje agencije
187. člen
(število zaposlenih)
Agencija za izvajanje svojih pristojnosti v programu dela
določi ustrezno število zaposlenih glede na njene potrebe
dela.
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188. člen
(plače zaposlenih)
Za plače zaposlenih v agenciji veljajo predpisi, ki urejajo
sistem plač v javnem sektorju.
189. člen
(financiranje agencije)
Agencija se financira izključno s prihodki od plačil, ki so
določena s tem zakonom in z drugimi zakoni s področij njenega
delovanja.
190. člen
(nadzor nad delom agencije)
(1) Statut agencije potrdi vlada.
(2) K programu dela in finančnemu načrtu agencije daje
vlada soglasje po pozitivnem mnenju sveta agencije.
(3) Agencija mora voditi računovodstvo ločeno po področjih svojega urejanja v skladu z zakonom, ki ureja računovodstvo, in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi. Računovodske
izkaze in poslovno poročilo agencije mora pregledati pooblaščeni revizor.
(4) Agencija mora vsako leto pripraviti letno poročilo, h
kateremu vlada da soglasje, in z njima seznani državni zbor.
Letno poročilo je sestavljeno iz poročila o delu in poslovnega
poročila.
(5) Nadzor nad zakonitostjo dela agencije opravlja ministrstvo, pristojno za posamezno delovno področje, na katerem
deluje agencija. Ta nadzor ne zajema možnosti poseganja v
vsebino splošnih ali konkretnih pravnih aktov, ki jih je izdala
agencija v zvezi z izvajanjem njenih pristojnosti na podlagi tega
ali drugih zakonov s področij njenega delovanja.
(6) Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, učinkovito
in uspešno rabo sredstev agencije opravlja računsko sodišče.
(7) Ministrstvo, pristojno za upravo, izvaja nadzor nad
izvajanjem predpisov o upravnem postopku.
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publike Slovenije v Ljubljani. V sporu odloča upravno sodišče
s sedežem v Ljubljani.
(3) Postopki v zvezi s tožbami v upravnem sporu iz prejšnjega odstavka so hitri. Sodišče o njih odloča prednostno, kar
velja tudi za sodišče, ki odloča o pravnih sredstvih.
193. člen
(zbiranje podatkov v zvezi s postopkom
pred upravnim sodiščem)
(1) Upravno sodišče zbira podatke o številu in splošnem
predmetu tožb v upravnem sporu, trajanju postopkov pred sodiščem od vložitve tožbe do pravnomočne sodne odločbe ter o
številu odločitev o začasnih odredbah, ki jih je izdalo sodišče v
zvezi z elektronskimi komunikacijami.
(2) Upravno sodišče pošlje podatke iz prejšnjega odstavka za tekoče leto ministrstvu, pristojnemu za pravosodje,
najpozneje do 31. januarja naslednje leto.
(3) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, prejete podatke
posreduje Evropski komisiji in BEREC na njuno utemeljeno
zahtevo.
2. Cilji agencije na področju elektronskih komunikacij
194. člen
(splošni cilji in načela)
(1) Agencija mora pri opravljanju svojih nalog sprejeti vse
ukrepe, ki so primerni za dosego ciljev iz 195. do 197. člena
tega zakona, pri čemer morajo biti ukrepi sorazmerni ciljem, ki
se zasledujejo.
(2) Ukrepi, ki jih sprejema agencija, morajo biti čim bolj
tehnološko nevtralni, razen če z določbami tega zakona in na
njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi, ki urejajo
radiofrekvenčni spekter, ni določeno drugače.
(3) Agencija mora v okviru svojih pristojnosti prispevati k
uresničevanju usmeritev, ki so namenjene spodbujanju kulturne
in jezikovne raznolikosti ter tudi pluralnosti medijev.

191. člen

195. člen

(postopek pred agencijo)

(spodbujanje konkurence)

(1) Agencija vodi postopek in izdaja odločbe ter druge
posamične akte po zakonu, ki ureja splošni upravni postopek,
če s tem zakonom ni določeno drugače. Kadar ta zakon določa,
da se odločba ali drug posamični akt izda po javnem razpisu,
agencija izvede pred uvedbo upravnega postopka postopek
javnega razpisa po tem zakonu.
(2) Za odločanje v posamičnih zadevah lahko direktor
pooblasti osebo v agenciji, ki izpolnjuje pogoje za odločanje v
splošnem upravnem postopku.
(3) Odločba ali drug posamičen akt agencije, izdan v
upravnem postopku, sta dokončna, če ta ali drug zakon s področja njenega delovanja ne določa drugače.
(4) Zoper odločbo ali drug posamičen akt agencije iz
prejšnjega odstavka so dovoljena le tista izredna pravna sredstva po zakonu, ki ureja splošni upravni postopek, za katera je
pristojna agencija.
(5) Agencija sama opravlja upravno izvršbo svojih izvršljivih odločb in lahko pri tem izreka ustrezne globe ter uporablja
prisilne ukrepe, ki so predpisani z zakonom, ki ureja splošni
upravni postopek. Upravno izvršbo denarnih obveznosti opravi
davčni organ po postopku, predpisanem za izvršbo davčnih
obveznosti.

Agencija pospešuje učinkovito konkurenco pri zagotavljanju elektronskih komunikacijskih omrežij, elektronskih komunikacijskih storitev in pripadajočih zmogljivosti ter storitev med
drugim tako, da zlasti:
1. poskrbi, da uporabniki, vključno z uporabniki invalidi,
starejšimi uporabniki in uporabniki s posebnimi socialnimi potrebami v kar največjem obsegu izkoristijo ugodnosti v smislu
izbire, cene in kakovosti,
2. zagotovi, da v sektorju elektronskih komunikacij,
vključno s prenosom vsebin, ni izkrivljanja ali omejevanja
konkurence,
3. spodbuja učinkovito uporabo radijskih frekvenc in številskega prostora ter zagotovi njihovo učinkovito upravljanje,
4. spodbuja gradnjo in razvoj omrežij ter storitev.

192. člen
(sodno varstvo)
(1) Zoper dokončne odločbe ali druge posamične akte
agencije je zagotovljeno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki
ureja upravni spor.
(2) Tožba v upravnem sporu zoper akte, ki jih izda agencija na podlagi tega zakona, se vloži pri Upravnem sodišču Re-

196. člen
(spodbujanje razvoja notranjega trga)
Agencija prispeva k razvoju notranjega trga med drugim
tako, da:
1. odpravi preostale ovire pri zagotavljanju elektronskih
komunikacijskih omrežij, pripadajočih zmogljivosti in storitev ter
elektronskih komunikacijskih storitev na ravni EU,
2. spodbuja gradnjo in razvoj vseevropskih omrežij, vzajemno delovanje vseevropskih storitev in povezljivost med
koncema,
3. sodeluje z drugimi pristojnimi regulativnimi organi držav
članic EU (v nadaljnjem besedilu: drugi regulativni organi), z
Evropsko komisijo in BEREC na pregleden način, da bi zagotovila razvoj enotne prakse njihovega delovanja in enotne
uporabe zakonodaje EU.
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(podpiranje interesov državljanov)
Agencija podpira interese državljanov med drugim tako,
da zlasti:
1. zagotovi vsem državljanom dostop do univerzalne storitve,
2. poskrbi za visoko raven varstva potrošnikov pri njihovem
poslovanju z dobavitelji, zlasti z zagotovitvijo možnosti preprostih
in ne predragih postopkov reševanja sporov prek institucije, ki je
neodvisna od vseh vpletenih strank,
3. prispeva k zagotavljanju visoke ravni varstva osebnih
podatkov in zasebnosti,
4. spodbuja zagotavljanje jasnih informacij zlasti tako, da
zahteva preglednost tarif in pogojev za uporabo javnih komunikacijskih storitev,
5. obravnava potrebe posebnih družbenih skupin, še posebej uporabnikov invalidov, starejših uporabnikov in uporabnikov
s posebnimi socialnimi potrebami,
6. poskrbi za ohranjanje celovitosti javnih komunikacijskih
omrežij ter varnosti teh omrežij in javnih komunikacijskih storitev,
7. spodbuja možnost dostopa in razširjanja informacij ali
uporabe aplikacij ter storitev po lastni izbiri končnih uporabnikov,
8. spodbuja ohranitev odprtega in nevtralnega značaja
interneta.
198. člen
(regulativna načela)
Agencija pri uresničevanju ciljev iz 194. do 197. člena tega
zakona uporabi objektivna, pregledna, nediskriminacijska in sorazmerna regulativna načela med drugim s:
1. spodbujanjem regulativne predvidljivosti z izvajanjem
konsistentnega regulativnega pristopa v primernih obdobjih pregleda,
2. zagotavljanjem, da v podobnih razmerah ni diskriminacije pri obravnavi fizičnih in pravnih oseb, ki zagotavljajo elektronska komunikacijska omrežja in storitve,
3. zaščito konkurence v korist uporabnikov, vključno s
spodbujanjem ohranjanja odprtega in nevtralnega značaja interneta in, če je potrebno, s spodbujanjem konkurence na področju
infrastrukture,
4. spodbujanjem učinkovitega vlaganja in inovacij na področju novih in izboljšanih infrastruktur, vključno z zagotavljanjem, da vse obveznosti dostopa ustrezno upoštevajo tveganje,
ki ga sprejmejo podjetja, ki vlagajo, in z omogočanjem različnih
dogovorov o sodelovanju med vlagatelji in strankami, ki iščejo
dostop, da razpršijo naložbeno tveganje in hkrati zagotovijo, da
se ohranita konkurenčnost na trgu in načelo nediskriminacije,
5. ustreznim upoštevanjem različnih pogojev glede konkurence in uporabnikov, ki obstajajo na različnih geografskih
območjih države,
6. nalaganjem predhodnih regulativnih obveznosti le, če ni
učinkovite in trajnostne konkurence, in z omilitvijo in odpravo teh
obveznosti takoj, ko je ta pogoj izpolnjen.
199. člen
(neodvisnost delovanja)
Agencija mora pristojnosti na področju elektronskih komunikacij izvajati neodvisno od fizičnih in pravnih oseb, ki zagotavljajo elektronska komunikacijska omrežja oziroma izvajajo
elektronske komunikacijske storitve.
3. Pristojnosti agencije na področju elektronskih
komunikacij
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3. imetnikov odločb o dodelitvi elementov oštevilčenja,
4. imetnikov radioamaterskih dovoljenj.
(2) Uradne evidence iz prejšnjega odstavka vodi agencija
kot med seboj povezano informatizirano zbirko podatkov.
(3) V uradni evidenci operaterjev agencija vodi naslednje
podatke:
1. ime, naslov, davčno številko za fizične osebe,
2. firmo, sedež, matično številko, registrsko številko za
pravne osebe,
3. o obvestilu, o javnem komunikacijskem omrežju oziroma javni komunikacijski storitvi,
4. o datumu začetka, spremembe ali prenehanja zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij in izvajanja javnih
komunikacijskih storitev,
5. o odločbi o ugotovitvi, da gre za operaterja s pomembno tržno močjo,
6. o poravnavanju obveznosti operaterjev, ki izvirajo iz
tega zakona,
7. o kaznovanju zaradi kršitev določil tega zakona.
(4) V uradni evidenci imetnikov odločb o dodelitvi radijskih
frekvenc agencija vodi naslednje podatke:
1. ime, naslov, davčno številko za fizične osebe,
2. firmo, sedež, matično številko, registrsko številko za
pravne osebe,
3. o odločbi o dodelitvi radijskih frekvenc, o elektronskem
komunikacijskem omrežju, oziroma elektronski komunikacijski
storitvi, za katero se uporablja dodeljena radijska frekvenca, o
datumu prenehanja veljavnosti te odločbe in druge podatke iz
te odločbe,
4. o poravnavanju obveznosti imetnika odločbe o dodelitvi
radijskih frekvenc, ki izvirajo iz tega zakona,
5. o kaznovanju imetnika odločbe o dodelitvi radijskih
frekvenc zaradi kršitev določil tega zakona.
(5) V uradni evidenci imetnikov odločb o dodelitvi elementov oštevilčenja agencija vodi naslednje podatke:
1. ime, naslov, davčno številko za fizične osebe,
2. firmo, sedež, matično številko, registrsko številko za
pravne osebe,
3. o odločbi o dodelitvi elementov oštevilčenja, o elektronskem komunikacijskem omrežju oziroma elektronski komunikacijski storitvi, za katero se uporabljajo dodeljeni elementi
oštevilčenja, o datumu prenehanja veljavnosti te odločbe ter
druge podatke iz te odločbe,
4. o poravnavanju obveznosti imetnika ali imetnikov odločb o dodelitvi elementov oštevilčenja, ki izvirajo iz tega zakona,
5. o kaznovanju imetnikov odločb o dodelitvi elementov
oštevilčenja zaradi kršitev določil tega zakona.
(6) V uradni evidenci imetnikov radioamaterskih dovoljenj
agencija vodi naslednje podatke:
1. ime in naslov za fizične osebe,
2. firmo, sedež, matično številko, registrsko številko za
pravne osebe,
3. o dodeljenem klicnem znaku.
(7) Agencija lahko v tem členu navedene podatke pridobiva tudi iz uradnih evidenc drugih državnih organov in neposredno po elektronski poti.
(8) Agencija vodi podatke iz tretjega odstavka tega člena, dokler operater zagotavlja javna komunikacijska omrežja
oziroma izvaja javne komunikacijske storitve na podlagi tega
zakona, nato pa jih hrani trajno. Podatke iz četrtega in petega
odstavka tega člena pa agencija vodi ves čas, dokler ima
fizična ali pravna oseba pravico uporabljati radijske frekvence
oziroma uporabljati številke, nato pa jih hrani trajno.

200. člen

201. člen

(uradne evidence)

(zbiranje in dajanje podatkov in informacij)

(1) Agencija vodi uradne evidence:
1. operaterjev,
2. imetnikov odločb o dodelitvi radijskih frekvenc,

(1) Vse fizične in pravne osebe, ki zagotavljajo elektronska komunikacijska omrežja oziroma izvajajo elektronske
komunikacijske storitve, morajo dati agenciji na podlagi njene
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pisne zahteve na voljo vse podatke in informacije, s katerimi
razpolagajo, vključno z listinami in finančnimi podatki, ki jih
agencija potrebuje za izvajanje svojih pristojnosti po tem zakonu, med drugim za:
1. sistematično ali posamično preverjanje izpolnjevanja
zahtev, povezanih z učinkovito uporabo radijskih frekvenc ali
elementov oštevilčenja, s prispevki za financiranje univerzalne
storitve ali plačil na podlagi obvestila, za uporabo radijskih
frekvenc, za uporabo elementov oštevilčenja oziroma plačil za
učinkovito rabo omejene naravne dobrine,
2. posamično preverjanje izpolnjevanja določb tega zakona ali posamičnih aktov agencije,
3. oceno varnosti in celovitosti storitev in omrežij operaterjev, vključno z dokumentiranimi varnostnimi politikami,
4. reševanje sporov po določbah tega zakona,
5. izvedbo postopkov, povezanih z vlogami za dodelitev
pravic uporabe omejenih dobrin na podlagi tega zakona,
6. objavo primerjalnih pregledov kakovosti in cen storitev
v korist potrošnikov,
7. jasno opredeljene statistične namene,
8. izvedbo analiz upoštevnih trgov in izvajanje drugih
pristojnosti na področju zagotavljanja konkurence,
9. izvedbo njenih pristojnosti na področju gradnje.
(2) Pri izvajanju pristojnosti iz prejšnjega odstavka ima
agencija predvsem pravico, da od fizičnih in pravnih oseb iz
prejšnjega odstavka zahteva, da ji morajo predložiti tudi informacije in podatke o prihodnjem razvoju omrežja ali storitev,
če bi ta lahko vplival na veleprodajne storitve, ki jih dajo na
voljo konkurentom. Agencija lahko od operaterjev s pomembno
tržno močjo na veleprodajnih trgih tudi zahteva, da predložijo
računovodske podatke o maloprodajnih trgih, ki so povezani s
temi veleprodajnimi trgi.
(3) Zahtevani podatki in informacije morajo biti sorazmerni
namenu, za katerega bodo uporabljeni. Agencija mora v zahtevi navesti namen uporabe zahtevanih informacij in informacije
obravnavati v skladu s sedmim odstavkom tega člena.
(4) Osebe iz prvega odstavka tega člena morajo agenciji
predložiti podatke in informacije brezplačno ter v obsegu in
roku, določenem v zahtevi agencije. Nepravočasno sporočanje
podatkov in informacij ter sporočanje napačnih, nepopolnih
podatkov ali informacij v nasprotju z zahtevo agencije se šteje
za kršitev dolžnosti dajanja zahtevanih podatkov in informacij.
(5) Agencija mora Evropski komisiji na njeno utemeljeno
zahtevo poslati podatke in informacije, ki jih Evropska komisija
potrebuje za izvajanje svojih nalog in so sorazmerne izvajanju
teh nalog. Če je agencija zahtevane podatke in informacije
predhodno pridobila od določene osebe iz prvega odstavka
tega člena, mora to osebo pred izročitvijo teh podatkov in
informacij o tem obvestiti in ji pojasniti, da Evropska komisija
lahko te podatke in informacije posreduje tudi drugim regulativnim organom. Če ta oseba utemeljeno nasprotuje, da bodo
ti podatki in informacije posredovani drugim organom urejanja,
mora agencija o tem obvestiti Evropsko komisijo.
(6) Agencija lahko da podatke in informacije, pridobljene
od oseb iz prvega odstavka tega člena, na voljo drugim regulativnim organom na njihovo utemeljeno zahtevo.
(7) Pri posredovanju in uporabi zaupnih podatkov in informacij mora agencija poskrbeti, da se ohrani stopnja njihove
zaupnosti. Zaupne podatke in informacije, ki jih agencija pridobi
od drugega regulativnega organa, lahko uporabi le za namen,
za katerega jih je zahtevala.
(8) Če agencija meni, da bi pripomogla k odprtosti in
konkurenčnosti trga, lahko določene podatke in informacije
tudi objavi. Pri tem mora s splošnim aktom podrobneje določiti
način dostopa do takih objav.
202. člen
(uporaba standardov in specifikacij)
(1) Za zagotavljanje storitev, tehničnih vmesnikov in omrežnih funkcij in kadar je to nujno potrebno za zagotovitev medsebojnega vzajemnega delovanja storitev in boljšo izbiro za
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uporabnike, agencija in drugi pristojni državni organi spodbujajo uporabo standardov in specifikacij s seznama neobveznih
standardov in specifikacij, ki ga sestavi Evropska komisija ter
objavi v Uradnem listu EU.
(2) Do objave standardov in specifikacij v skladu s prejšnjim odstavkom agencija in drugi pristojni državni organi spodbujajo uporabo standardov in specifikacij, ki so jih sprejele
evropske organizacije za standarde, kot so Evropski odbor
za standardizacijo (CEN), Evropski odbor za elektrotehnično
standardizacijo (CENELEC) in Evropski inštitut za telekomunikacijske standarde (ETSI).
(3) Če standardi in specifikacije iz prejšnjega odstavka ne
obstajajo, agencija in drugi pristojni državni organi spodbujajo
uvedbo mednarodnih standardov ali priporočil, ki jih sprejme
Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU), Evropska konferenca poštnih in telekomunikacijskih uprav (CEPT), Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO) ali Mednarodna
komisija za elektrotehniko (IEC).
203. člen
(nevtralnost interneta)
(1) Agencija spodbuja ohranitev odprtega in nevtralnega
značaja interneta ter možnost dostopa in razširjanja informacij
ali uporabe aplikacij in storitev po lastni izbiri končnih uporabnikov.
(2) Agencija mora cilje iz prejšnjega odstavka še posebej
upoštevati pri izvajanju svojih pristojnosti iz 3. in 4. točke drugega odstavka 132. člena tega zakona in tretjega ter četrtega
odstavka 133. člena tega zakona in pri svojih pristojnostih v
zvezi z izvajanjem 2. točke prvega odstavka 129. člena s strani
operaterja omrežja in izvajalca storitev dostopa do interneta.
(3) Operaterji omrežij in izvajalci storitev dostopa do interneta si kar najbolj prizadevajo za ohranitev odprtega in
nevtralnega značaja interneta, s tem da ne smejo omejevati,
zadrževati ali upočasnjevati internetnega prometa na ravni
posameznih storitev ali aplikacij ali izvajati ukrepov za njihovo
razvrednotenje, razen v primeru:
1. nujnih tehničnih ukrepov za zagotavljanje nemotenega
delovanja omrežij in storitev (npr. izogibanje zgostitvi prometa),
2. nujnih ukrepov za ohranjanje celovitosti in varnosti
omrežij in storitev (npr. odpravljanje neupravičenega prekomernega zasega prenosnega medija – kanala),
3. nujnih ukrepov za omejevanje neželenih komunikacij v
skladu s 158. členom tega zakona,
4. odločbe sodišča.
(4) Ukrepi iz 1., 2. in 3. točke prejšnjega odstavka morajo
biti sorazmerni, nediskriminacijski, časovno omejeni in v obsegu, ki je nujno potreben.
(5) Storitve operaterjev omrežij in izvajalcev storitev dostopa do interneta ne smejo temeljiti na storitvah ali aplikacijah, ki so nudene ali se uporabljajo prek storitev dostopa do
interneta.
(6) Agencija lahko za izvajanje določb iz tretjega, četrtega
in petega odstavka tega člena izda splošni akt.
4. Javnost dela na področju elektronskih komunikacij
204. člen
(vpliv javnosti)
(1) Agencija in drugi državni organi morajo pri oblikovanju
politike na trgu elektronskih komunikacij pred sprejetjem ukrepov, ki bodo pomembno vplivali na ta trg, in pri sprejemanju
predpisov pridobiti in primerno upoštevati mnenje zainteresirane javnosti.
(2) Agencija in drugi državni organi morajo pred sprejetjem aktov in predpisov iz prejšnjega odstavka njihove predloge
objaviti in zbirati mnenja v objavljenem roku, ki ne sme biti krajši
od 30 dni.
(3) Po poteku roka iz drugega odstavka tega člena in
pred sprejetjem akta ali predpisa iz prvega odstavka tega
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člena mora agencija ali drug državni organ na spletnih straneh
objaviti pridobljena mnenja in pripombe ter v objavi navesti
način, kako so bila upoštevana, ali razloge, zaradi katerih niso
bila upoštevana. Pri tem se informacije in podatki, ki so zaupne
narave, ne objavijo.

tnih vsebin, s čimer omogoča večjo dostopnost in preglednost
informacij, pomembnih za kakovostno izbiro.

205. člen

5.1 Vloga Evropske komisije in BEREC

(javnost dela agencije)
(1) Delovanje agencije je javno.
(2) Program dela agencije, njen finančni načrt in letno
poročilo se objavijo na spletnih straneh agencije.
(3) Agencija mora v statutu z namenom izvajanja določbe prvega odstavka podrobneje določiti:
1. pravila v zvezi s postopkom za zbiranje mnenj na
podlagi prejšnjega člena tega zakona, v katerem opredeli vsaj
način in mesto objave aktov iz prvega odstavka prejšnjega
člena tega zakona in rezultatov posvetovanja ter obliko sprejemanja mnenj zainteresirane javnosti,
2. način dostopa do podatkov in informacij, ki jih mora
agencija objavljati, ter drugih javnih podatkov in informacij,
3. obliko sodelovanja s predstavniki potrošniških in invalidskih organizacij ter organizacij drugih uporabnikov javnih
komunikacijskih storitev.
(4) Agencija zagotavlja informacije javnega značaja v
skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega
značaja.
(5) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka so podatki, ki so si jih stranke izmenjale v postopkih posredovanja
iz 220. člena tega zakona, izvzeti od dostopa, razen če se
vpletene stranke z razkritjem teh podatkov izrecno strinjajo.
206. člen
(objava podatkov in informacij)
(1) Agencija mora na svojih spletnih straneh objavljati
podatke in informacije najmanj o:
1. sklenjenih pogodbah o medomrežnem povezovanju
operaterjev s pomembno tržno močjo,
2. vzorčnih ponudbah tistih operaterjev omrežij, ki jih
morajo oblikovati in objaviti,
3. izračunih nadomestila in stroškov za zagotavljanje
univerzalne storitve,
4. odločbah o pravicah uporabe radijskih frekvenc in
elementov oštevilčenja,
5. izdanih radioamaterskih dovoljenjih,
6. nameravanem in izvedenem prenosu pravice do uporabe radijskih frekvenc in elementov oštevilčenja,
7. javnih pozivih za pridobitev mnenj zainteresirane javnosti na podlagi tega zakona,
8. javnih razpisih, ki jih vodi agencija na podlagi tega
zakona,
9. odločbah, ki se nanašajo na spore med fizičnimi in
pravnimi osebami, ki zagotavljajo elektronska komunikacijska
omrežja oziroma storitve,
10. odločbah, ki se nanašajo na spore med fizičnimi in
pravnimi osebami, ki zagotavljajo elektronska komunikacijska
omrežja oziroma storitve, in končnimi uporabniki,
11. končanih postopkih nadzora,
12. strategijah, ki jih sprejme na podlagi tega zakona.
(2) Agencija na svojih spletnih straneh spodbuja ozaveščenost uporabnikov o obstoju in pomenu številk za klice v sili
in drugih telefonskih številk z dodano družbeno vrednostjo, ki
se začnejo s 116.
(3) Ne glede na način objave iz prvega odstavka tega
člena mora agencija zagotoviti objavo tudi kako drugače, če
tako določa drug zakon.
(4) Agencija mora pri objavi podatkov in informacij primerno upoštevati prepoved razkritja poslovnih skrivnosti in
osebnih podatkov.
(5) Agencija spletne strani in portale, ki jih upravlja, oblikuje v skladu z mednarodnimi priporočili za dostopnost sple-

5. Sodelovanje agencije z drugimi organi na področju
elektronskih komunikacij

207. člen
(obveznost upoštevanja priporočil Evropske komisije)
Agencija mora pri opravljanju svojih nalog upoštevati
priporočila Evropske komisije, izdana za uskladitev uporabe
določb direktiv iz drugega odstavka 2. člena tega zakona. Če
se agencija odloči, da ne bo upoštevala priporočila, o tem
obvesti Evropsko komisijo in navede razloge za svoje stališče.
208. člen
(upoštevanje mnenj in stališč BEREC)
Agencija pri spodbujanju boljšega regulativnega usklajevanja in večje skladnosti ter ob sprejemanju odločitev o svojih
nacionalnih trgih podpira in v kar največjem obsegu upošteva
mnenja in skupna stališča BEREC.
5.2 Sodelovanje agencije z drugimi regulativnimi organi,
Evropsko komisijo in BEREC
209. člen
(sodelovanje in posvetovanje)
(1) Zaradi skladne uporabe evropskega regulativnega
okvira za elektronske komunikacije agencija sodeluje z drugimi regulativnimi organi, Evropsko komisijo in BEREC.
(2) Agencija se mora posvetovati z drugimi regulativnimi
organi, Evropsko komisijo in BEREC pred sprejetjem ukrepa,
ki se nanaša na:
– določitev upoštevnega trga ali
– postopek tržne analize ali
– naložitev, spremembo ali preklic določenih obveznosti
iz poglavja o zagotavljanju konkurence
in bi ukrep lahko vplival na trgovinsko menjavo med državami
članicami EU.
(3) V ta namen mora agencija obrazloženi osnutek
ukrepa iz prejšnjega odstavka hkrati sporočiti z uradnim obvestilom drugim regulativnim organom, Evropski komisiji in
BEREC, ter jim omogočiti, da v enem mesecu sporočijo svoje
pripombe.
(4) Agencija opravi posvetovanje iz drugega odstavka
tega člena po končanem posvetovanju z zainteresirano javnostjo iz 204. člena tega zakona in predloži drugim regulativnim
organom, Evropski komisiji in BEREC tudi že pridobljena
mnenja in pripombe javnosti, razen če je drugače določeno
v priporočilih ali smernicah Evropske komisije, v katerih so
opredeljena oblika, štetje rokov, vsebina in podrobne informacije v zvezi z uradnim obvestilom iz prejšnjega odstavka, ter
okoliščine, v katerih uradno obvestilo ni potrebno.
(5) Agencija lahko po poteku roka iz tretjega odstavka
tega člena sprejme osnutek ukrepa, pri čemer mora v kar
največjem obsegu upoštevati pripombe, prejete od drugih
regulativnih organov, Evropske komisije in BEREC.
(6) Agencija mora vse sprejete končne ukrepe iz drugega odstavka tega člena sporočiti Evropski komisiji in BEREC.
210. člen
(postopek sodelovanja in posvetovanja pred sprejetjem
ukrepa, ki se nanaša na določitev upoštevnega trga ali
postopek tržne analize)
(1) Če Evropska komisija v enomesečnem roku iz tretjega odstavka prejšnjega člena sporoči, da bi predlagani
osnutek ukrepa iz prve ali druge alineje drugega odstavka
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prejšnjega člena oviral delovanje enotnega trga ali da resno
dvomi o njegovi združljivosti z veljavno zakonodajo EU, mora
agencija odložiti sprejetje predlaganega ukrepa za dodatna
dva meseca.
(2) Če Evropska komisija v tem času sprejme odločitev,
na podlagi katere mora agencija umakniti osnutek ukrepa,
agencija osnutek ukrepa spremeni ali umakne v šestih mesecih po izdaji odločitve Evropske komisije. Če je osnutek
ukrepa spremenjen, začne agencija v skladu s postopki iz
204. člena tega zakona javno posvetovanje in Evropsko komisijo v skladu z določbo iz drugega odstavka prejšnjega člena
ponovno uradno obvesti o osnutku ukrepa.
211. člen
(postopek sodelovanja in posvetovanja pred sprejetjem
ukrepa, ki se nanaša na naložitev, spremembo ali preklic
določenih obveznosti)
(1) Če Evropska komisija v enomesečnem roku iz tretjega odstavka 209. člena sporoči, da bi predlagani ukrep iz
tretje alineje drugega odstavka 209. člena oviral delovanje
enotnega trga ali da resno dvomi o njegovi združljivosti z veljavno zakonodajo EU, mora agencija za dodatne tri mesece
odložiti sprejetje predlaganega ukrepa.
(2) V obdobju treh mesecev agencija tesno sodeluje z
Evropsko komisijo in BEREC, da se opredeli najustreznejši
in najučinkovitejši ukrep glede na cilje, ki se zasledujejo na
notranjem trgu za elektronske komunikacije.
(3) V obdobju iz prejšnjega odstavka tega člena lahko
agencija predlagani ukrep spremeni ali umakne, pri čemer v
kar največjem obsegu upošteva sporočilo Evropske komisije
in morebitno mnenje ali nasvet BEREC, lahko pa predlagani
ukrep ohrani.
(4) Če po poteku obdobja treh mesecev iz drugega
odstavka tega člena Evropska komisija izda priporočilo, naj
agencija spremeni ali umakne predlagani ukrep, agencija
na podlagi tega priporočila v enem mesecu sprejme končni
ukrep in ga sporoči Evropski komisiji. Enomesečni rok se
lahko podaljša, če je to potrebno za ponovno izvedbo javnega
posvetovanja.
(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko
agencija odloči, da priporočila Evropske komisije ne bo upoštevala in predlaganega ukrepa ne bo spremenila ali umaknila, kar mora ustrezno obrazložiti.
212. člen
(notifikacija nujnih in izrednih ukrepov)
(1) Če je to potrebno zaradi takojšnega varstva konkurence ali pravic uporabnikov, lahko agencija izjemoma
brez posvetovanja v skladu z drugim do četrtim odstavkom
209. člena in prvim odstavkom 210. člena tega zakona sprejme začasni ukrep, ki pa mora biti sorazmeren s cilji, ki jih želi
doseči. Agencija mora začasni ukrep skupaj z vsemi razlogi
za njegovo sprejetje nemudoma poslati drugim regulativnim
organom, Evropski komisiji in BEREC.
(2) Če želi agencija začasni ukrep iz prejšnjega odstavka
spremeniti v stalnega ali podaljšati njegovo veljavnost, mora
upoštevati drugi do četrti odstavek 209. člena in prvi odstavek
210. člena tega zakona.
5.3 Sodelovanje agencije in drugih pristojnih državnih
organov ali organizacij javnega sektorja
213. člen
(splošno)
Kadar so za določeno področje, za katero je na podlagi
tega zakona pristojna agencija, pristojni tudi drugi državni
organi, morajo agencija in pristojni drugi državni organi med
seboj sodelovati in se posvetovati.

Št.

109 / 31. 12. 2012 /

Stran

12113

214. člen
(sodelovanje agencije z organom, pristojnim
za varstvo konkurence)
(1) Agencija in organ, pristojen za varstvo konkurence,
si morata izmenjavati podatke in informacije, ki jih potrebujeta
za izvajanje svojih pristojnosti. Pri tem morata ohraniti stopnjo
njihove zaupnosti.
(2) Podatki in informacije iz prejšnjega odstavka morajo
biti omejeni le na to, kar je primerno in sorazmerno namenu,
zaradi katerega pride do njihove izmenjave.
(3) Pri analiziranju upoštevnih trgov in določanju pomembne tržne moči po tem zakonu agencija sodeluje z organom,
pristojnim za varstvo konkurence, kar pa ne posega v njeno
izključno pristojnost sprejemanja odločitev na tem področju.
215. člen
(sodelovanje z informacijskim pooblaščencem)
Informacijski pooblaščenec lahko v postopkih, ki so po
tem zakonu v njegovi pristojnosti, zaprosi agencijo za sodelovanje.
216. člen
(sodelovanje z organi, pristojnimi za varnost
in celovitost omrežij)
Zaradi zagotavljanja varnosti in celovitosti omrežij lahko
agencija zaprosi za strokovno sodelovanje tudi SI-CERT, ki deluje v okviru javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža
Slovenije (ARNES), in druge organe, pristojne za varnost in
celovitost omrežij.
XV. REŠEVANJE SPOROV
217. člen
(pristojnost za reševanje sporov)
(1) Agencija rešuje spore med subjekti na trgu elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji, kakršni so:
– spori med fizičnimi in pravnimi osebami, ki zagotavljajo
elektronska komunikacijska omrežja oziroma storitve, če se
spori nanašajo na pravice in obstoječe obveznosti, ki jih določajo ta zakon, na njegovi podlagi izdani predpisi, splošni in
posamični akti (medoperaterski spori) ter
– spori med fizičnimi in pravnimi osebami, ki zagotavljajo
elektronska komunikacijska omrežja in storitve ter končnimi
uporabniki, če se spori nanašajo na pravice in obveznosti, ki
jih določajo ta zakon, na njegovi podlagi izdani predpisi, ter
pravice in obveznosti iz pogodb o zagotavljanju elektronskih
komunikacijskih omrežij oziroma storitev (spori končnih uporabnikov).
(2) Spori med fizičnimi in pravnimi osebami, ki zagotavljajo elektronska komunikacijska omrežja oziroma storitve, in
drugimi fizičnimi in pravnimi osebami, ki imajo koristi od obveznosti dostopa oziroma medomrežnega povezovanja, ki je bila
naložena ali dogovorjena v skladu s tem zakonom ali na njegovi
podlagi izdanim splošnim ali posamičnim aktom agencije, se
rešujejo kot medoperaterski spori.
(3) Reševanje sporov iz prvega in drugega odstavka tega
člena ne posega v morebitno sodno pristojnost.
(4) Agencija pri izvajanju nalog reševanja sporov iz prvega odstavka tega člena deluje neodvisno in ne sme zaprositi
ali prejemati navodil od drugih državnih organov. Navedeno ne
vpliva na možnost posvetovanja agencije z organom, pristojnim za varstvo konkurence, ali organom, pristojnim za varstvo
potrošnikov, kjer agencija to oceni za primerno.
218. člen
(postopek reševanja spora)
(1) Agencija si prizadeva rešiti spor s posredovanjem v
skladu z določili postopka iz 220. člena tega zakona.

Stran

12114 /

Št.

109 / 31. 12. 2012

(2) Če katera od strank nasprotuje posredovanju agencije
ali to ne pripelje do poravnave ali sporazuma med strankami
in o zadevi ni bil sprožen sodni postopek, agencija nadaljuje
postopek reševanja spora ter o sporu odloči z odločbo.
(3) V postopku reševanja sporov agencija uporablja določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, kadar s tem
zakonom ni določeno drugače.
(4) Če katera koli stranka med postopkom reševanja
spora pred agencijo o isti zadevi začne pravdo pred pristojnim
sodiščem ali zahtevek za rešitev spora umakne, se postopek
reševanja spora pred agencijo ustavi.
(5) Če stranka, ki je zahtevala začetek postopka, ne pride
na ustno obravnavo, čeprav je bila nanjo pravilno vabljena, in
v določenem roku ne odgovori na prejeti zapisnik o opravljeni
ustni obravnavi, se šteje, da je umaknila zahtevek. Agencija
mora vlagatelja zahteve za rešitev spora opozoriti na posledice,
ki ga doletijo, če v določenem roku ne odgovori na predloženi
zapisnik.
(6) Agencija izda odločbo čim prej, najpozneje pa v štirih
mesecih od uvedbe postopka reševanja spora.
(7) Agencija mora odločiti na podlagi zakona, podzakonskih predpisov in splošnih aktov ter v skladu s cilji, ki jih na
podlagi 194., 195., 196. in 197. člena tega zakona zasleduje
na trgu, zlasti glede zagotavljanja učinkovite konkurence in
zaščite interesov uporabnikov. V postopku reševanja sporov
morajo stranke polno sodelovati z agencijo. Fizične in pravne osebe, ki zagotavljajo elektronska komunikacijska omrežja
oziroma storitve, ali druge stranke v sporu morajo v skladu s
4. točko prvega odstavka 201. člena tega zakona agenciji na
njeno pisno zahtevo dati na voljo vse potrebne informacije, s
katerimi razpolagajo.
(8) Agencija mora odločbe, ki se nanašajo na spore iz
prve alineje prvega odstavka in iz drugega odstavka 217. člena tega zakona, javno objaviti v obliki, ki upošteva prepoved
objave poslovnih skrivnosti strank, razen če stranke predlagajo objavo svojih poslovnih skrivnosti. Agencija na svojih spletnih straneh objavlja tudi informacije o sporih iz druge alineje
prvega odstavka 217. člena tega zakona, ki jih obravnava,
pri čemer pa ne sme objaviti osebnih podatkov ali poslovnih
skrivnosti.
219. člen
(reševanje čezmejnih sporov)
(1) V sporu med subjekti na trgu elektronskih komunikacij,
ki nastane v različnih državah članicah EU in za katerega so
poleg agencije pristojni še eden ali več drugih regulativnih organov, mora agencija uskladiti prizadevanja za njegovo rešitev
skupaj z njimi in v skladu s cilji, ki jih pristojni organi na trgu
zasledujejo. Hkrati ima agencija tudi pravico, da se posvetuje
z BEREC zaradi konsistentnosti rešitve spora v skladu s cilji
sekundarne zakonodaje EU.
(2) Če je bil spor predložen v reševanje agenciji in po
uskladitvi z drugimi pristojnimi organi urejanja, se smiselno
uporabljajo določbe 217. in 218. člena tega zakona.
(3) V primerih iz prvega odstavka tega člena agencija
lahko, še preden sprejme ukrep za njegov rešitev, od BEREC
zahteva, da sprejme mnenje o ukrepu. Če je v zvezi z rešitvijo spora agencija ali kateri koli regulativni organ zahteval
mnenje BEREC, agencija počaka nanj in ga v čim večjem
obsegu upošteva. Ne glede na to lahko po potrebi sprejme
nujne ukrepe.
(4) Če je za reševanje spora pristojna agencija, si prizadeva rešiti spor s posredovanjem v skladu z določili iz 220. člena
tega zakona.
(5) Če katera od strank nasprotuje posredovanju agencije ali to ne pripelje do poravnave ali sporazuma med strankami ter o zadevi ni bil sprožen sodni postopek, agencija po
uskladitvi z drugimi regulativnimi organi ter v skladu s cilji,
ki jih pristojni organi zasledujejo na trgu in ob upoštevanju
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mnenj BEREC, nadaljuje postopek reševanja spora in o sporu
odloči z odločbo.
220. člen
(posredovanje)
(1) Agencija v osmih dneh po prejemu predloga za rešitev
spora ene od sprtih strani ali v primeru 90. člena tega zakona
tudi po uradni dolžnosti pisno obvesti sprti strani o uvedbi
posredovalnega postopka in pogojih za reševanje spora z
odločbo agencije iz drugega odstavka 218. člena tega zakona,
če do sporazuma ne pride.
(2) Agencija ima v posredovalnem postopku vlogo posrednika in vodi celoten postopek tako, da upošteva načela
nepristranskosti, enakosti, zakonitosti, pravičnosti in zaupnosti
ter cilje, ki jih zasleduje v skladu s 194., 195., 196. in 197. členom tega zakona.
(3) Če agencija končnemu uporabniku, ki je vlagatelj
zahteve za rešitev spora iz druge alineje prvega odstavka
217. člena tega zakona, predloži predlog sporazumne rešitve,
ki ga je pripravila fizična ali pravna oseba, ki zagotavlja elektronska komunikacijska omrežja in storitve, in s katerim ta v
celoti ugodi zahtevku končnega uporabnika, vlagatelj pa na
ta predlog v za to določenem roku ne odgovori, se šteje, da
se strinja s ponujeno rešitvijo in je umaknil zahtevek. Agencija
mora v predloženem predlogu sporazumne rešitve vlagatelja
zahteve za rešitev spora opozoriti na posledice, če ne odgovori
v roku, določenem v predloženem predlogu.
(4) Posredovalni postopek je zaupne narave, kar mora
spoštovati vsakdo, kdor v njem kakor koli sodeluje.
(5) Agencija lahko pravila posredovanja natančneje opredeli v splošnem aktu.

XVI. NADZOR IN ODLOČANJE O PREKRŠKIH
221. člen
(pristojnost za nadzor)
(1) Agencija nadzira izvajanje določb tega zakona in na
njegovi podlagi izdanih predpisov ter splošnih aktov, razen v
primerih, ki spadajo v pristojnosti informacijskega pooblaščenca na podlagi 155. in 157. člena tega zakona. Agencija opravlja
tudi nadzor nad izvajanjem vseh posamičnih aktov in ukrepov,
ki jih sprejema na podlagi tega zakona ter na njegovi podlagi
sprejetih predpisov in splošnih aktov.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek agencija ne nadzira
določb IV. poglavja tega zakona, razen sedmega odstavka
20. člena in drugega odstavka 22. člena.
(3) Agencija na ozemlju Republike Slovenije nadzira tudi
izvajanje določb predpisov EU s področja elektronskih komunikacij, ki imajo neposredni učinek v pravnem redu Republike
Slovenije in hkrati določajo nadzor njihovega izvajanja s strani
nacionalnih regulativnih organov s področja elektronskih komunikacij, kot tudi sankcioniranje na ravni držav članic.
222. člen
(sodelovanje med organi nadzora)
Agencija in informacijski pooblaščenec se morata obveščati o izvedenih ukrepih nadzora, drug drugemu zagotavljati
podatke, potrebne za izvajanje nadzora, in medsebojno strokovno sodelovati.
223. člen
(postopek nadzora)
(1) V postopku nadzora po tem zakonu se uporabljajo
določbe zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor, če s tem zakonom
ni določeno drugače.
(2) Če izvaja nadzor informacijski pooblaščenec, se v
postopku nadzora uporabljajo tudi določbe zakona, ki ureja
varstvo osebnih podatkov.
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224. člen
(postopek nadzora fizičnih in pravnih oseb, ki zagotavljajo
elektronska komunikacijska omrežja oziroma storitve)
(1) Če agencija pri nadzoru fizičnih in pravnih oseb, ki
zagotavljajo elektronska komunikacijska omrežja oziroma storitve, ugotovi nepravilnosti pri izvajanju določb tega zakona
ter na njegovi podlagi izdanih predpisov, splošnih aktov in
posamičnih aktov ali ukrepov, ki jih sama sprejema, te osebe
o tem pisno obvesti in jim da možnost, da se o zadevi izrečejo
v razumnem roku.
(2) Agencija lahko po prejemu odgovora ali po poteku
roka za odgovor iz prejšnjega odstavka zahteva ustavitev kršitve iz prejšnjega odstavka tega člena takoj ali v razumnem
roku ter hkrati sprejme ustrezne in sorazmerne ukrepe za
zagotovitev odprave nepravilnosti.
(3) Z odločbo, izdano v postopku nadzora, ki vsebuje
ukrepe in razloge za odpravo nepravilnosti ter razumen rok
za izpolnitev naloženih ukrepov, lahko agencija naloži tudi
prekinitev ali odložitev zagotavljanja storitev ali paketa storitev,
ki bi lahko, če bi se nadaljevale, zelo škodile konkurenci, vse
dokler oseba iz prvega odstavka tega člena ne izpolni obveznosti dostopa na podlagi analize trga, ki se izvede v skladu s
100. členom tega zakona.
(4) V primeru kršitev 102. člena in 1. in 2. točke prvega
odstavka 201. člena tega zakona se ne uporabljajo določbe
prvega in drugega odstavka tega člena.
(5) Če ukrepi iz drugega odstavka tega člena v določenem roku niso bili izpolnjeni, lahko agencija ob resnih in
ponavljajočih se kršitvah osebi iz prvega odstavka tega člena
z odločbo prepove nadaljnje zagotavljanje elektronskih komunikacijskih omrežij ali storitev ali pa začasno ali trajno odvzame
pravico uporabe radijskih frekvenc ali elementov oštevilčenja.
(6) Agencija lahko v primeru kršitve iz prejšnjega odstavka
osebi iz prvega odstavka tega člena izreče globo za prekršek
za obdobje kršitve, četudi je bila kršitev morebiti pozneje odpravljena.
(7) Ne glede na določbo prvega, drugega in petega odstavka tega člena lahko agencija, če ima dokaze o kršitvi, ki
pomeni takojšnjo in resno grožnjo za javni red, javno varnost
in življenje ter zdravje ljudi ali bo povzročila resne gospodarske ali obratovalne težave drugim izvajalcem ali uporabnikom
elektronskih komunikacijskih omrežij ali storitev ali drugim uporabnikom radijskega spektra, sprejme nujne začasne ukrepe za
odpravo tega stanja pred sprejetjem končne odločbe in ne da
bi prej določila rok za odpravo nepravilnosti ali dala možnost
izreči se o zadevi. V tem primeru dobi oseba iz prvega odstavka
tega člena možnost, da se o zadevi izreče in predlaga rešitev,
vendar šele po sprejetju nujnih začasnih ukrepov.
225. člen
(trajanje začasnih ukrepov)
Začasni ukrepi iz sedmega odstavka prejšnjega člena
veljajo največ tri mesece, ki pa se lahko v primeru, da izvršilni
postopki niso bili končani, podaljšajo za nadaljnje obdobje do
treh mesecev.
226. člen
(pooblaščene osebe agencije)
(1) Naloge nadzora agencije na podlagi tega poglavja
opravljajo osebe, ki so zaposlene na agenciji in imajo za to
pooblastilo ministra (v nadaljnjem besedilu: pooblaščene osebe
agencije).
(2) Pooblastilo za opravljanje nalog nadzora se izkazuje s
službeno izkaznico in značko, ki ju izda minister.
(3) Pooblaščene osebe agencije morajo izpolnjevati pogoje, ki jih predpisuje zakon, ki ureja inšpekcijski nadzor za
inšpektorje.
(4) Osebe iz prvega odstavka tega člena samostojno
opravljajo naloge nadzora po tem zakonu, vodijo upravni po-

Št.

109 / 31. 12. 2012 /

Stran

12115

stopek ter izdajajo odločbe in sklepe v upravnem postopku. Za
druga pooblastila, pristojnosti, postopek in ukrepanje se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor.
227. člen
(pravna sredstva)
(1) Odločba agencije in informacijskega pooblaščenca,
izdana v postopku nadzora na podlagi tega zakona, je v upravnem postopku dokončna. Zoper odločbo se lahko vloži tožba
v upravnem sporu.
(2) Tožba v upravnem sporu zoper dokončno odločbo,
izdano v postopku nadzora po tem zakonu, se vloži na sedežu
Upravnega sodišča Republike Slovenije.
(3) Sodišče prve stopnje in sodišče, ki odloča o pravnih
sredstvih, odločata o tožbah v upravnem sporu po tem zakonu
prednostno.
228. člen
(prekrškovni organi)
(1) Agencija in informacijski pooblaščenec odločata o
prekrških za kršitve tega zakona in na njegovi podlagi izdanih
predpisov kot prekrškovni organ v skladu z zakonom, ki ureja
prekrške, vsak na svojem področju, ki ga nadzoruje.
(2) Prekrškovni postopki iz prejšnjega odstavka se rešujejo po hitrem postopku v skladu z zakonom, ki ureja prekrške.
(3) Prekrškovni organ lahko za prekrške iz tega zakona
izreče globo v znesku, višjem od najnižje predpisane mere za
posamezni prekršek.
(4) Za nadzor pooblaščene osebe agencije so hkrati tudi
pooblaščene uradne osebe, ki vodijo postopek prekrškovnega
organa in v njem odločajo, vse pod pogoji in v skladu z zakonom, ki ureja prekrške.
XVII. SVET ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE
REPUBLIKE SLOVENIJE
229. člen
(Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije)
(1) Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: svet) je organ za svetovanje pri usmerjanju razvoja elektronskih komunikacij in pri varstvu interesov
potrošnikov na področju elektronskih komunikacij v Republiki
Sloveniji.
(2) Svet ima 11 članov, ki jih za dobo pet let imenuje
državni zbor. Pri tem štiri člane imenuje izmed predstavnikov
potrošniških, reprezentativnih invalidskih organizacij na predlog
nacionalnega sveta invalidskih organizacij in izobraževalnih
institucij, tako da je imenovan najmanj po en predstavnik iz
omenjenih organizacij, preostalih sedem članov pa izmed različnih strokovnjakov s področja elektronskih komunikacij.
(3) Predsednika ali predsednico (v nadaljnjem besedilu:
predsednik sveta) in namestnika ali namestnico predsednika
sveta imenujejo člani sveta izmed sebe.
(4) Člani sveta ne smejo biti:
1. člani organov političnih strank,
2. funkcionarji po zakonu, ki ureja sistem plač v javnem
sektorju,
3. javni uslužbenci v državnih organih,
4. osebe, ki so zaposlene pri operaterju ali so člani nadzornega sveta ali upravnega odbora organizacije, ki opravlja
dejavnost s področja urejanja iz pristojnosti agencije, ali imajo
lastninske deleže v organizacijah, ki opravljajo dejavnost, ki
je neposredno predmet urejanja iz pristojnosti agencije, ali v
organizacijah, ki imajo lastninski delež v takih organizacijah,
5. osebe, katerih zakonec, zunajzakonski partner ali partner v skladu z zakonom, ki ureja istospolno partnersko skupnost, ter sorodnik v ravni vrsti do vključno drugega kolena je
član nadzornega sveta ali upravnega odbora organizacije, ki
opravlja dejavnost s področja urejanja iz pristojnosti agencije,
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ali ima lastninske deleže v organizaciji, ki opravlja dejavnost,
ki je neposredno predmet urejanja iz pristojnosti agencije, ali v
organizaciji, ki ima lastninski delež v taki organizaciji.
(5) Člani sveta imajo pravico do povračila stroškov in do
nagrade za svoje delo. Višino nagrade določi državni zbor.
Sredstva, pogoje za delo in informiranje sveta zagotovi agencija.
(6) Svet ima sekretarja, ki pomaga predsedniku sveta
pri pripravi in izvedbi seje ter opravlja druge strokovne in administrativne naloge, ki so potrebne za nemoteno delo sveta.
Sekretarja na predlog direktorja agencije imenuje svet agencije
izmed zaposlenih v agenciji. Sekretar je upravičen do 70 odstotkov sejnine člana sveta agencije iz prejšnjega odstavka.
230. člen
(delovanje sveta)
(1) Svet sprejme svoj poslovnik.
(2) Svet se mora sestati na seji najmanj dvakrat letno.
Seja se skliče, če direktor agencije ali vsaj štirje člani pisno
zahtevajo sklic. Predsednik sveta lahko kadar koli skliče sejo.
(3) Sejam sveta lahko prisostvujeta direktor agencije oziroma njegovi pooblaščenci in minister oziroma predstavniki
ministrstva, pristojnega za elektronske komunikacije.
(4) Seja sveta je sklepčna, če je navzoča več kakor polovica članov. Sklepi se sprejemajo z navadno večino navzočih
članov.
231. člen
(naloge sveta)
(1) Svet daje mnenja, priporočila in predloge glede zadev
na področju elektronskih komunikacij, vključno glede varstva
potrošnikov, invalidov in uporabnikov s posebnimi socialnimi
potrebami na tem področju. Agencija lahko glede zadev s področja elektronskih komunikacij svet zaprosi za mnenje. Mnenja, priporočila in predlogi sveta za agencijo niso zavezujoči,
mora pa se do njih opredeliti.
(2) Svet sme zahtevati informacije, razen osebnih podatkov, od agencije, državnih organov in drugih akterjev na področju elektronskih komunikacij. Pri uporabi zaupnih informacij
mora svet poskrbeti, da se ohrani stopnja njihove zaupnosti.
(3) Mnenja, priporočila in predloge iz prvega odstavka
tega člena agencija objavi na svojih spletnih straneh.
XVIII. KAZENSKE DOLOČBE
232. člen
(prekrški)
(1) Z globo do pet odstotkov letnega prometa, ustvarjenega na trgu javnih komunikacijskih omrežij oziroma javnih
komunikacijskih storitev v predhodnem poslovnem letu, se za
prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
1. ne izpolni naloženih obveznosti, povezanih z zagotavljanjem preglednosti, ali ne ravna v skladu z objavljeno vzorčno ponudbo za medomrežno povezovanje oziroma operaterski
dostop (102. člen),
2. ne izpolni naloženih obveznosti, povezanih z zagotavljanjem enakega obravnavanja (103. člen),
3. ne izpolni naloženih obveznosti, povezanih z ločitvijo
računovodskih evidenc (104. člen),
4. ne izpolni naloženih obveznosti, povezanih z dopustitvijo operaterskega dostopa do določenih omrežnih zmogljivosti
in njihove uporabe (105. člen),
5. ne izpolni naloženih obveznosti, povezanih s cenovnim
nadzorom ali stroškovnim računovodstvom (106. člen),
6. ne izpolni naloženih obveznosti, povezanih z regulacijo
storitev (107. člen),
7. ne izpolni naloženih obveznosti, povezanih s funkcijsko
ločitvijo (108. člen).
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(2) Z globo od 1.000 do 10.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega
podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
233. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 50.000 do 400.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če:
1. pisno ne obvesti agencije pred začetkom, spremembo
ali prenehanjem zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij
oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev (prvi in osmi
odstavek 5. člena),
2. ne ravna v skladu z 10. in 11. členom tega zakona,
3. ne pošlje podatkov organu, pristojnemu za geodetske
zadeve, v skladu s prvim in drugim odstavkom 14. členom tega
zakona,
4. ne uporablja radijskih frekvenc v skladu s prvim odstavkom 31. člena tega zakona,
5. ne deluje v skladu z odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc ali ne izpolnjuje pogojev, določenih v odločbi o dodelitvi
radijskih frekvenc (51. in 52. člen),
6. pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji ali zunaj
Republike Slovenije ne deluje v skladu z odločbo, izdano na
podlagi skupnega izbirnega postopka, ki so ga izvedle pristojne
institucije EU na podlagi predpisa EU (tretji odstavek 51. člena
in 10. točka 52. člena),
7. je imetnik odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc in brez
predhodnega soglasja agencije prenese pravico do uporabe
teh radijskih frekvenc ali odda pravico do uporabe teh radijskih
frekvenc v najem (55. člen),
8. kopiči radijske frekvence z namenom omejevati konkurenco na trgu (56. člen),
9. uporablja elemente oštevilčenja brez veljavne odločbe
o dodelitvi elementov oštevilčenja (64. člen),
10. dodeljene številke na podlagi pravnega posla dodeljuje v uporabo izvajalcem storitev in pri tem zaračuna več kakor
le dejanske stroške (sedmi odstavek 66. člena),
11. imetnik odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja
brez predhodnega soglasja agencije prenese pravico do uporabe teh elementov oštevilčenja (prvi odstavek 70. člena),
12. ne sprejme ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov za ustrezno obvladovanje tveganj za varnost omrežij in
storitev (prvi odstavek 79. člena),
13. ne sprejme potrebnih ukrepov za zagotovitev celovitosti svojih omrežij (80. člen),
14. ne obvesti agencije o kršitvah varnosti ali celovitosti
(prvi odstavek 81. člena),
15. ne predloži informacij, potrebnih za oceno varnosti
oziroma celovitosti njihovih storitev in omrežij ali ne privoli v
revizijo varnosti, ki jo na njegove stroške izvede usposobljena
neodvisna organizacija (82. člen),
16. ukrepe za primere izpadov omrežij, vojnega ali izrednega stanja ter naravnih in drugih nesreč ne uskladi z nosilci
varnostnega in obrambnega sistema ter sistema zaščite in
reševanja (prvi odstavek 83. člena),
17. ne prilagodi svojega omrežja tako, da omogoča funkcijo prednosti (drugi odstavek 83. člena),
18. ob naravnih in drugih nesrečah ali ob katastrofalnem
izpadu omrežja ne izvede drugih ukrepov oziroma omejitev ali
prekinitev delovanja v skladu s sprejetimi ukrepi vlade (četrti
odstavek 83. člena),
19. ne sprejme ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov za primer izpada omrežja, vojnega ali izrednega stanja ter
naravnih in drugih nesreč oziroma teh ukrepov ne izvaja ves
čas trajanja okoliščin, zaradi katerih so bili sprejeti, razen če
je bilo to nemogoče zaradi višje sile (prvi odstavek 84. člena),
20. ne zagotavlja neprekinjenega dostopa do številke za
klic v sili in uporabe te številke (drugi odstavek 84. člena),
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21. s sklepom ne določi svojih zaposlenih, ki morajo med
stavko omogočiti nemoteno izvajanje univerzalne storitve oziroma obveznosti, ki jih ima operater ob izjemnih stanjih (85. člen),
22. ne zagotavlja elektronskih komunikacijskih omrežij
oziroma ne izvaja elektronskih komunikacijskih storitev v pravno samostojni družbi ali ne vodi ločenih računovodskih evidenc
za dejavnosti, povezane z izvajanjem in zagotavljanjem elektronskih komunikacijskih storitev ali omrežij (89. člen),
23. se ne pogaja o medomrežnem povezovanju (prvi
odstavek 90. člena),
24. ne varuje zaupnosti podatkov pri sklepanju pogodb o
medomrežnem povezovanju (tretji odstavek 90. člena),
25. ne izvrši odločbe agencije iz četrtega odstavka 90. člena tega zakona,
26. ne izvrši odločbe agencije o skupni uporabi iz drugega
odstavka 91. člena ali prvega odstavka 92. člena tega zakona,
27. ne uresničuje pravice skupne uporabe v skladu s
94. členom tega zakona,
28. ne obvesti agencije v skladu s prvim odstavkom
109. člena tega zakona,
29. ne razvršča programov v skladu s tretjim odstavkom
112. člena tega zakona,
30. na podlagi odločbe agencije ne zagotovi dostopa do
vmesnikov aplikacijskega programa ali elektronskega programskega vodnika ali tega ne zagotovi pod poštenimi, upravičenimi
in nediskriminacijskimi pogoji (četrti odstavek 112. člena),
31. ne spoštuje predpisanih zahtev za medsebojno delovanje digitalnih interaktivnih televizijskih storitev in digitalne
televizijske opreme, ki jo uporabljajo potrošniki (peti odstavek
112. člena),
32. njeni sistemi s pogojnimi dostopom do storitev digitalne televizije ali radia ne delujejo v skladu s prvim odstavkom
113. člena tega zakona,
33. ne zagotovi tehničnih storitev pod poštenimi, upravičenimi in nediskriminacijskimi pogoji (drugi odstavek 113. člena),
34. pri zagotavljanju pogojno dostopnih storitev teh računovodsko ne loči od drugih dejavnosti (tretji odstavek 113. člena),
35. pravic industrijske lastnine za izdelke in sisteme s pogojnim dostopom pod pravičnimi in nediskriminacijskimi pogoji
ne podeli proizvajalcem uporabniške opreme (četrti odstavek
113. člena),
36. s kakršnimi koli pogoji prepreči izdelovalcu, da v isti
izdelek vključi skupni vmesnik, ki dopušča priključitev na druge
dostopne sisteme, ali elemente, ki so značilni za druge dostopne sisteme (četrti odstavek 113. člena),
37. zagotavlja univerzalni imenik oziroma univerzalno
imeniško službo in različno obravnava podatke, ki jih dobi od
različnih izvajalcev javno dostopne telefonske storitve (četrti
odstavek 116. člena),
38. ne zagotavlja univerzalne storitve, ki ji je bila naložena
z odločbo agencije (prvi in peti odstavek 118. člena),
39. je izvajalec univerzalne storitve in pred prenosom
sredstev krajevnega dostopovnega omrežja na drugo pravno
osebo z drugim lastnikom pisno ne obvesti agencije (prvi odstavek 119. člena),
40. cene posameznih storitev, ki se izvajajo kot univerzalna storitev, in z njimi povezani pogoji niso javno objavljeni,
pregledni in nediskriminacijski (prvi odstavek 120. člena),
41. cene storitev, ki jih izvaja kot univerzalno storitev,
niso enake na celotnem ozemlju Republike Slovenije (drugi
odstavek 120. člena),
42. ne spoštuje odločbe agencije (četrti odstavek 120. člena),
43. cen in splošnih pogojev ni določila v skladu s šestim
odstavkom 120. člena tega zakona,
44. izmerjene vrednosti parametrov kakovosti univerzalne
storitve, ki jo izvaja, najmanj trikrat zaporedoma ne dosežejo
mejnih vrednosti (šesti odstavek 123. člena),
45. svojega prispevka izračunane obveznosti ne plača
v kompenzacijski sklad v roku in višini, ki ju z odločbo določi
agencija (peti odstavek 126. člena),
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46. v roku, ki je določen s tem zakonom, ne obvesti
agencije o prihodkih iz zagotavljanja javnih komunikacijskih
omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev (šesti
odstavek 126. člena),
47. ovira agencijo pri pregledu podatkov in oceni prihodkov (sedmi odstavek 126. člena),
48. svojim naročnikom ne omogoči prenosljivosti številk
(prvi odstavek 131. člena),
49. prenos številke drugemu operaterju naročniku zaračuna v nasprotju s tretjim odstavkom 131. člena tega zakona,
50. cene medomrežnega povezovanja niso stroškovno
naravnane (šesti odstavek 131. člena),
51. ne izvede prenosa številke in njenega aktiviranja v
enem delovnem dnevu od prejema podpisane pogodbe o prenosu številke (sedmi odstavek 131. člena),
52. ne zagotavlja ustreznih in kakovostnih informacij glede dostopa do javno dostopnih elektronsko komunikacijskih
storitev in uporabe teh storitev v skladu z drugim odstavkom
132. člena tega zakona,
53. ne spoštuje zahtev iz odločbe iz tretjega odstavka
133. člena tega zakona,
54. svojim uporabnikom ne omogoči brezplačnega dostopa do številk za klic v sili (prvi odstavek 134. člena),
55. ne omogoči uporabnikom invalidom klicev v sili z uporabo govornih in znakovnih jezikov ter drugih oblik negovorjenih
jezikov na način in v obsegu, kakor je to tehnično mogoče
(drugi odstavek 134. člena),
56. v skladu s tehničnimi zmožnostmi pristojnim organom
ne pošlje podatkov o številki in lokaciji kličočega (četrti odstavek 134. člena),
57. ne obvešča uporabnikov v skladu s petim odstavkom
134. člena tega zakona,
58. ne obvesti uporabnikov in agencije v skladu z drugim
odstavkom 141. člena tega zakona,
59. izvede ukrep, čeprav je naročnik ravnal v skladu z
enajstim odstavkom 142. člena,
60. tehnično in organizacijsko ne ukrepa tako, da zagotovi varnost svojega omrežja in svojih storitev (prvi odstavek
145. člena),
61. ne sprejme takih ukrepov, ki zagotovijo raven varnosti
in zavarovanja, ki je sorazmerna s pričakovanimi tveganji in
stroški ter v skladu s tehničnim in tehnološkim razvojem (drugi
odstavek 145. člena),
62. ne opozori uporabnikov na posebna tveganja za
varnost omrežja ali storitev takoj, ko za tveganje izve, ali
jih ne obvesti o vseh mogočih sredstvih za odpravo tveganja in verjetnih stroških ali uporabnikom ne omogoči hitrega
in učinkovitega dostopa do zaščitnih ukrepov (prvi odstavek
146. člena),
63. ne varuje zaupnosti elektronskih komunikacij v skladu
z drugim odstavkom 147. člena tega zakona,
64. sebi ali komu drugemu pridobi podatke o vsebini, dejstvih in okoliščinah prenesenih sporočil, ki presegajo najmanjšo
potrebno mero, nujno potrebno za izvajanje določenih elektronskih storitev, oziroma teh podatkov ne uporablja samo za
izvajanje teh storitev ter uresničevanje pogodbenih obveznosti
v zvezi z njimi (tretji odstavek 147. člena),
65. ne seznani naročnika ali uporabnika v skladu s četrtim
odstavkom 147. člena tega zakona,
66. nadzoruje oziroma prestreza komunikacije, kadar to
ni izrecno dovoljeno s tem zakonom (peti odstavek 147. člena),
67. uporabniki niso bili predhodno pravilno obveščeni
o snemanju, njegovem namenu in trajanju hrambe posnetka
ter posneto sporočilo ni bilo pravočasno izbrisano v skladu s
sedmim odstavkom 147. člena tega zakona,
68. obvestilo o snemanju ni dano po istovrstnem mediju
oziroma v enaki obliki, kakor poteka snemana komunikacija
(osmi odstavek 147. člena),
69. ne vzpostavi svojih notranjih postopkov in ne zagotavlja neizbrisne evidence o odzivanju na zahteve za dostop do
osebnih podatkov naročnikov (prvi odstavek 149. člena),
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70. podatkov o prometu po končani zvezi ne izbriše ali ne
naredi tako, da postanejo brezosebni (prvi odstavek 151. člena),
71. ne pridobi naročnikovega oziroma uporabnikovega
predhodnega soglasja v skladu s tretjim odstavkom 151. člena
tega zakona,
72. podatke o prometu namesto oseb, ki so pod njenim
nadzorom, obdeluje kdo drug (peti odstavek 151. člena),
73. ne ravna v skladu s šestim odstavkom 151. člena tega
zakona,
74. ne obdeluje lokacijskih podatkov v skladu s prvim odstavkom 152. člena tega zakona,
75. uporabniku ali naročniku krši pravico do začasne zavrnitve obdelave podatkov iz tretjega odstavka 152. člena tega
zakona,
76. lokacijske podatke namesto oseb, ki so pod njenim
nadzorom, obdeluje kdo drug (četrti odstavek 152. člena),
77. ne hrani dokumentacije, ugotovitev in zahtev oziroma
podatkov na način in pod pogoji iz 165. člena tega zakona ali ne
zagotavlja neizbrisne registracije izvedenih ukrepov in posegov
v skladu s 166. členom tega zakona (peti odstavek 153. člena),
78. ne pošlje zahtevanih podatkov, kakor določa zakon
(sedmi odstavek 153. člena),
79. ne ravna v skladu s prvim, drugim ali četrtim odstavkom
159. člena tega zakona,
80. ne hrani zadostnega popisa podatkov o kršitvi varstva
osebnih podatkov (sedmi odstavek 159. člena),
81. ne začne zakonitega prestrezanja komunikacij po prejemu prepisa izreka odredbe oziroma ustne odredbe (prvi in
četrti odstavek 160. člena),
82. ne izvaja zakonitega prestrezanja na način, v obsegu
in trajanju, kakor je določeno v prepisu izreka odredbe ali v ustni
odredbi (tretji in četrti odstavek 160. člena),
83. ne zagotovi tridesetletne neizbrisne registracije prestrezanja ali podatkov ne varuje v skladu z oznako stopnje tajnosti
prepisa odredbe (peti odstavek 160. člena),
84. na svoje stroške ne zagotovi ustrezne opreme in primernih vmesnikov ali ustreznih prenosnih poti do nadzornih
centrov pristojnega organa (šesti odstavek 160. člena),
85. ne zagotovi hrambe za druge operaterje, če ji je naložena z odločbo (četrti odstavek 163. člena),
86. hrani podatke za krajši čas, kakor ga določa zakon (peti
odstavek 163. člena),
87. hranjenih podatkov ne uniči po koncu obdobja hranjenja ali uniči tiste podatke, do katerih je bil odrejen dostop (sedmi
odstavek 163. člena),
88. ne zagotavlja hrambe podatkov v obsegu, kakor ga
določa zakon (164. člen),
89. ne zavaruje hranjenih podatkov (prvi odstavek 165. člena),
90. hranjene podatke pregleda, obdeluje ali drugače uporablja v nasprotju z zakonom (drugi odstavek 165. člena),
91. ne zagotavlja enake kakovosti, varnosti ali zaščite
hranjenih podatkov kakor za podatke v omrežju (tretji odstavek
165. člena),
92. ne posreduje hranjenih podatkov takoj oziroma brez
nepotrebnega odlašanja na način in v obsegu, kakor je določeno
v prepisu izreka odredbe (prvi in tretji odstavek 166. člena),
93. ne zagotovi neizbrisne registracije sporočanja hranjenih podatkov ali podatkov ne varuje v skladu z oznako tajnosti
prepisa odredbe (peti odstavek 166. člena),
94. ne vodi zbirnih podatkov v skladu s prvim odstavkom
168. člena tega zakona,
95. ovira pooblaščene osebe agencije oziroma informacijskega pooblaščenca pri opravljanju nalog nadzora (221. do
225. člen).
(2) Z globo od 2.000 do 20.000 eurov se kaznuje pravna
oseba, ki se ne šteje za pravno osebo iz prvega odstavka tega
člena, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
(3) Z globo od 500 do 10.000 eurov se kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega pod-
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jetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.
234. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 20.000 do 50.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če:
1. ne ravna v skladu z 9. členom tega zakona,
2. deluje v nasprotju z drugim odstavkom 19. člena tega
zakona,
3. sklenjena pogodba o služnosti ne vsebuje vseh obveznih
sestavin iz tretjega odstavka 20. člena tega zakona,
4. ne pošlje vseh podatkov o pravnih poslih v zvezi z dodeljenimi številkami agenciji (sedmi odstavek 66. člena),
5. ne deluje v skladu z odločbo o dodelitvi številk (67. in
68. člen),
6. ne omogoči končnim uporabnikom, da lahko kličejo na
vse številke, ki se zagotavljajo v EU, ter dostopajo do in uporabljajo storitve z uporabo negeografskih številk znotraj EU, kadar
je to tehnično in ekonomsko izvedljivo (prvi odstavek 76. člena),
7. elektronskih komunikacijskih omrežij za razširjanje storitev digitalne televizije ne načrtuje tako, da se da po njih razširjati
tudi širokozaslonske televizijske storitve in programe (prvi odstavek 112. člena),
8. ne ohrani širokozaslonskega formata (drugi odstavek
112. člena),
9. svojim naročnikom ne zagotavlja možnosti za nadzor
stroškov v skladu s sedmim odstavkom 120. člena tega zakona,
10. ne omogoča take stopnje razčlenitve računa, ki omogoča preverjanje in nadzor uporabe in zaračunanega zneska (prvi
odstavek 121. člena in drugi odstavek 139. člena),
11. naročnikom osnovne stopnje razčlenitve računa ne
omogoča brezplačno (drugi odstavek 121. člena in drugi odstavek 139. člena),
12. ne upošteva naročnikove zahteve (drugi odstavek
121. člena in drugi odstavek 139. člena),
13. osnovna stopnja razčlenitve računa ne vsebuje elementov, določenih s splošnim aktom iz tretjega odstavka 121. člena
tega zakona,
14. omeji dostop do svojih storitev ali naročnika odklopi ter
prekine naročniško pogodbo iz razlogov, ki niso določeni v njenih
splošnih pogojih (prvi odstavek 122. člena),
15. ukrep, ki ga izvede, ni določen v splošnih pogojih
oziroma ni sorazmeren s kršitvami ali je diskriminacijski (prvi
odstavek 122. člena),
16. ne opozori uporabnika v skladu z drugim odstavkom
122. člena tega zakona,
17. zaradi neplačevanja računov izvede ukrep iz tretjega
odstavka 122. člena tega zakona brez vnaprejšnjega obvestila,
18. ne odklopi uporabnika le od neplačane ali premalo plačane storitve, pa je tak odklop tehnično izvedljiv (četrti odstavek
122. člena),
19. naročniška pogodba ne vsebuje vseh predpisanih elementov (prvi in četrti odstavek 129. člena),
20. ne obvešča svojih naročnikov v skladu z drugim odstavkom 129. člena tega zakona,
21. uporabnikom ob odstopu od naročniške pogodbe ne
omogoči izbire v skladu s tretjim odstavkom 129. člena tega
zakona,
22. ne spoštuje najdaljšega začetnega zavezujočega obdobja vezave iz prvega odstavka 130. člena tega zakona,
23. ne omogoči predpisanega tonskega izbiranja oziroma
prikaza identitete kličočega priključka, kjer je to tehnično in ekonomsko izvedljivo (1. točka 138. člena),
24. ne omogoči predpisanih možnosti za nadzor stroškov
(2. točka 138. člena),
25. ne upošteva predpisanih obveznosti v zvezi z omejitvijo ali odklopom zaradi razlogov na strani naročnika (3. točka
138. člena),
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26. zaračuna višjo ceno za dodatno razčlenitev računa,
kakor pa so dejanski stroški (tretji odstavek 139. člena),
27. operater ustrezno ne zabeleži prijave napake končnega
uporabnika (tretji odstavek 142. člena),
28. zbrane podatke uporablja v nasprotju z drugim odstavkom 148. člena tega zakona,
29. naročnikov predhodno in brezplačno ne obvesti o namenu in nadaljnji uporabi tiskanega ali elektronskega naročniškega imenika, ki vsebuje njihove osebne podatke (prvi odstavek
150. člena),
30. naročnikom ne da možnosti za odločitev (drugi odstavek 150. člena),
31. v zakonskem roku ne označi prepovedi uporabe naročnikovih osebnih podatkov za določene namene (tretji odstavek
150. člena),
32. kljub naročnikovi prepovedi uporabe njegovih osebnih
podatkov za klice, ki imajo komercialni ali raziskovalni namen,
te podatke za ta namen uporablja (tretji odstavek 150. člena),
33. zavrnitev vpisa v javni naročniški imenik, preverjanje,
sprememba ali izbris osebnih podatkov ni brezplačna (četrti
odstavek 150. člena),
34. podatke o prometu obdeluje za trženje ali za izvajanje
storitev z dodano vrednostjo brez predhodnega soglasja uporabnika (tretji odstavek 151. člena),
35. v svojih splošnih pogojih ne navede, kateri podatki o
prometu se bodo hranili ali obdelovali ali koliko časa oziroma
ne izjavi, da se bo z njimi ravnalo v skladu z zakonom, ki ureja
varstvo podatkov (četrti odstavek 151. člena),
36. ne seznani uporabnika pred njegovim soglasjem z:
1. možnostjo zavrnitve soglasja,
2. vrsto lokacijskih podatkov, ki se bodo obdelovali,
3. namenom in trajanjem obdelovanja lokacijskih podatkov,
4. možnostjo posredovanja teh lokacijskih podatkov
tretjim osebam (drugi odstavek 152. člena),
37. ne daje naročniku oziroma uporabniku možnosti, da kadar koli enostavno in brezplačno začasno prepreči obdelovanje
lokacijskih podatkov (tretji odstavek 152. člena),
38. ne zagotavlja možnosti, ki so določene v prvem do
vključno petem odstavku 154. člena tega zakona ter sedmem
odstavku 154. člena tega zakona,
39. v svojih splošnih pogojih ne objavi možnosti prikaza in
preprečitve prikaza identitete kličočega ali klicanega priključka
ali priključka v zvezi (šesti odstavek 154. člena),
40. ne zagotavlja možnosti, ki je določena v prvem odstavku 155. člena tega zakona v skladu s prvim, drugim in tretjim
odstavkom 155. člena tega zakona,
41. ne zagotavlja hrambe podatkov v skladu s četrtim odstavkom 155. člena tega zakona,
42. agenciji ne pošlje zahtevanih podatkov v skladu z
201. členom tega zakona,
43. krši obveznosti iz tretjega ali četrtega odstavka 203. člena tega zakona.
(3) Z globo od 500 do 15.000 eurov se kaznuje pravna oseba, ki se ne šteje za pravno osebo iz prvega odstavka tega člena,
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(4) Z globo od 200 do 2.000 eurov se kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.
235. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 1.000 do 20.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če:
1. v zakonsko določenem roku o spremembi podatkov, določenih z zakonom, ne obvesti agencije (četrti odstavek 5. člena),
2. v zakonsko določenem roku agenciji ne predloži zahtevanih podatkov o višini letnega prihodka, ki ga ima iz zagota-

Št.

109 / 31. 12. 2012 /

Stran

12119

vljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja javnih
komunikacijskih storitev (tretji odstavek 6. člena),
3. v zakonsko določenem roku agenciji ne predloži kopije
sklenjene pogodbe o služnosti (sedmi odstavek 20. člena) ali
kopije dokončne odločbe (drugi odstavek 22. člena),
4. v roku ne sporoči spremembe podatkov (peti odstavek
51. člena in drugi odstavek 67. člena),
5. ne ravna v skladu z vsebino splošnega akta agencije
iz 123. člena tega zakona oziroma ne pošlje podatkov o kakovosti univerzalne storitve, skupaj z vsako njihovo spremembo,
agenciji,
6. ne objavi ustreznih in posodobljenih podatkov o kakovosti svojih storitev ali jih ne dostavi agenciji (133. člen),
7. na javno komunikacijsko omrežje priključi radijsko ali
telekomunikacijsko terminalsko opremo v nasprotju z določbo
prvega odstavka 136. člena tega zakona,
8. zavrne priključitev radijske ali telekomunikacijske terminalske opreme v nasprotju z določbo drugega odstavka 136. člena tega zakona,
9. ne omogoči vsem svojim naročnikom vpisa v univerzalen imenik, ki se zagotavlja v okviru univerzalne storitve (prvi
odstavek 137. člena),
10. vsem uporabnikom ne zagotovi dostopa do univerzalne
imeniške službe oziroma do ustreznih imeniških služb v drugih
državah (tretji odstavek 137. člena),
11. ne da na voljo ustreznih informacij za potrebe zagotavljanja javno dostopnih imenikov ali imeniške službe pod
pravičnimi, objektivnimi, stroškovno usmerjenimi in nediskriminacijskimi pogoji (četrti odstavek 137. člena),
12. pri izvajanju elektronske komunikacijske storitve, ki
omogoča preusmeritev klicev, ne omogoči naročnikom, da za
posamezen klic ali priključek, brezplačno in z enostavnimi sredstvi preprečijo avtomatsko preusmeritev klicev s strani tretjih
oseb na svoj terminal (156. člen),
13. obdeluje podatke uporabnika, pridobljene na način iz
prvega odstavka 157. člena tega zakona, brez uporabnikove
predhodne privolitve in brez jasnega in razumljivega obvestila
uporabniku o upravljavcu in namenih obdelave teh podatkov,
14. uporablja elektronske komunikacije za neposredno
trženje brez soglasja naročnika (prvi oziroma tretji odstavek
158. člena),
15. elektronski naslov kupca uporablja za neposredno trženje, čeprav je kupec tako neposredno trženje odklonil (drugi
odstavek 158. člena),
16. pri neposrednem trženju z uporabo elektronskih komunikacij uporablja lažno identiteto ali lažni naslov (peti odstavek
158. člena).
(2) Z globo od 200 do 1.000 eurov se kaznuje pravna oseba, ki se ne šteje za pravno osebo iz prvega odstavka tega člena,
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 100 do 500 eurov se kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.
236. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se kaznuje posameznik ali društvo ali zveza društev, v katere se združujejo
radioamaterji, če uporablja radijske frekvence, predvidene za
radioamatersko in radioamatersko satelitsko storitev brez veljavnega radioamaterskega dovoljenja ali brez veljavnega radioamaterskega dovoljenja CEPT (prvi in drugi odstavek 32. člena), ali
če uporablja radijske frekvence, predvidene za radioamatersko
in radioamatersko satelitsko storitev, v nasprotju z določili splošnega akta agencije (peti odstavek 32. člena).
(2) Z globo od 200 do 500 eurov se kaznuje posameznik,
ki kljub opozorilom organa, ki sprejema klice v sili, da vsebina
klica ni taka, da bi jo obravnaval kateri koli organ, ki je v Republiki
Sloveniji določen za sprejem takih klicev, najmanj trikrat v enem
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dnevu in z enakim namenom kliče številko za klic v sili (šesti
odstavek 123. člena).
(3) Z globo od 500 do 5.000 eurov se kaznuje posameznik,
ki stori prekršek iz 232. člena tega zakona.
(4) Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz 233. člena tega zakona.
(5) Z globo od 250 do 3.000 eurov se kaznuje posameznik,
ki stori prekršek iz 234. člena tega zakona.
(6) Z globo od 300 do 1.000 eurov se kaznuje posameznik,
ki stori prekršek iz 235. člena tega zakona.
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(2) Agencija v treh mesecih od uveljavitve tega zakona
po uradni dolžnosti pregleda obstoječe odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja, izdane na podlagi Zakona o elektronskih
komunikacijah. Če je zaradi uskladitve z določbami tega zakona
potrebna sprememba odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja, agencija razveljavi obstoječo odločbo o dodelitvi elementov
oštevilčenja in imetniku izda novo odločbo. Nova odločba ne
sme biti v škodo njenega imetnika.
242. člen
(uskladitev z načeli tehnološke in storitvene nevtralnosti)

XIX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
237. člen
(obstoječa obvestila)
Fizične in pravne osebe, ki so pisno obvestile agencijo
na podlagi prvega odstavka 5. člena Zakona o elektronskih
komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 102/07 – ZDRad, 110/09 in 33/2011, v nadaljnjem
besedilu: Zakon o elektronskih komunikacijah), da nameravajo
zagotavljati javna komunikacijska omrežja oziroma izvajati javne
komunikacijske storitve, še naprej opravljajo dejavnost v obsegu,
na način in pod pogoji, določenimi v tem zakonu.
238. člen
(obstoječa omrežja na tujem zemljišču)
(1) Lastniki zemljišč, po katerih potekajo ali na katerih
se gradijo ali postavljajo elektronska komunikacijska omrežja,
morajo dovoliti nadaljnjo uporabo svojih zemljišč za potrebe
gradnje ali postavitve, vzdrževanja in obratovanja elektronskega
komunikacijskega omrežja, če so sami ali njihovi pravni predniki
pisno izrazili strinjanje s takšno uporabo.
(2) Pravica operaterja, ki izhaja iz obveznosti lastnikov
zemljišča iz prejšnjega odstavka, vsebuje upravičenja, ki jih
vsebuje služnost po tem zakonu, izvrševati pa jo treba v skladu
z določbami 19. člena tega zakona.
239. člen
(vpis v evidenco)
Lastniki javnih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture morajo sporočiti podatke o zmogljivosti omrežne
priključne točke po drugem odstavku 14. člena tega zakona
neposredno organu, pristojnemu za geodetske zadeve, za vpis
v evidenco iz prvega odstavka 14. člena tega zakona v enem
letu od njegove uveljavitve.
240. člen
(obstoječe odločbe in postopki)
(1) Odločbe, izdane na podlagi Zakona o elektronskih
komunikacijah, se lahko spremenijo, razveljavijo ali prenehajo
veljati pod pogoji in na način, kakor so določeni s tem zakonom.
(2) Postopki, ki sta jih vodila Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije in Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije na podlagi Zakona o elektronskih
komunikacijah in ki do uveljavitve tega zakona še niso dokončani, se nadaljujejo v skladu z določbami tega zakona.
241. člen
(obstoječe odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc in odločbe
o dodelitvi elementov oštevilčenja)
(1) Agencija v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona po
uradni dolžnosti pregleda obstoječe odločbe o dodelitvi radijskih
frekvenc, izdane na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah. Če je zaradi uskladitve z določbami tega zakona potrebna sprememba odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc, agencija
razveljavi obstoječo odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc ter
imetniku po potrebi izda novo odločbo. Nova odločba ne sme
biti v škodo njenega imetnika.

(1) Ne glede na določbo prvega odstavka prejšnjega člena se odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc, izdane na podlagi
Zakona o elektronskih komunikacijah, glede skladnosti z načeli
tehnološke in storitvene nevtralnosti štejejo za skladne s tem
zakonom in veljajo ne glede na določbe 28. in 29. člena tega
zakona.
(2) Agencija najpozneje do 25. maja 2016 po uradni dolžnosti pregleda odločbe iz prejšnjega odstavka z vidika skladnosti z določbami o tehnološki in storitveni nevtralnosti iz 28. in
29. člena tega zakona. Če je to potrebno, razveljavi obstoječo
odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc in imetniku izda spremenjeno odločbo. Odločba o dodelitvi radijskih frekvenc ne sme biti
spremenjena v škodo njenega imetnika.
(3) Agencija najpozneje do 25. maja 2016 svoje podzakonske akte glede omejitev obstoječih pravic rabe radijskih frekvenc
na dan uveljavitve tega zakona ustrezno uskladi z načeli tehnološke in storitvene nevtralnosti iz 28. in 29. člena tega zakona.
(4) Agencija pri izvajanju določb tega člena upošteva, da
morajo ti ukrepi spodbujati konkurenco.
243. člen
(podaljšanje veljavnosti obstoječih odločb)
(1) Ne glede na določbo prvega odstavka 54. člena tega
zakona lahko agencija na predlog imetnika podaljša veljavnost
odločb o dodelitvi radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom, ki so v veljavi na
dan uveljavitve tega zakona, če so izpolnjeni vsi pogoji, ki so
ob poteku njene veljavnosti predpisani za uporabo teh radijskih
frekvenc, za obdobje, ki je nujno potrebno, da se izvedejo spremembe v razporeditvi oziroma dodelitvi radiofrekvenčnega spektra, in se hkrati neprekinjeno zagotavljajo javne komunikacijske
storitve končnim uporabnikom, vendar najdlje do 25. maja 2016.
Agencija pri tem upošteva načela objektivnosti, preglednosti,
nediskriminacije in sorazmernosti ter cilje iz 194., 195., 196. in
197. člena tega zakona.
(2) V primeru podaljšanja odločb o dodelitvi radijskih frekvenc iz prejšnjega odstavka se plača tudi določen znesek za
učinkovito rabo omejene naravne dobrine, s katerim se zagotovi
optimalna uporaba dodeljenih radijskih frekvenc. Ta je prihodek
proračuna. Višino tega zneska in način njegovega plačila določi
agencija, pri čemer mora pridobiti predhodno soglasje vlade.
Pri določitvi višine tega zneska je treba upoštevati kriterije iz
osmega odstavka 60. člena tega zakona in obdobje, za katero
se podaljšuje veljavnost odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc.
(3) Vloga za podaljšanje odločb iz prvega odstavka tega
člena mora biti na agencijo vložena najmanj tri mesece in največ
dvanajst mesecev pred potekom njene veljavnosti.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka mora imetnik
odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih
komunikacijskih storitev končnim uporabnikom, katere veljavnost
poteče v manj kot treh mesecih od uveljavitve tega zakona, na
agencijo vložiti vlogo za podaljšanje odločbe v 30 dneh od uveljavitve tega zakona.
(5) O vlogi za podaljšanje odločbe o dodelitvi radijskih
frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom, ki je bila vložena na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah in o kateri do uveljavitve tega zakona
še ni bilo odločeno, agencija odloči v skladu z določbami tega
zakona.
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(6) Podaljšanje obstoječih odločb o dodelitvi radijskih frekvenc iz prvega odstavka tega člena na podlagi in po pogojih
Zakona o elektronskih komunikacijah po 31. decembru 2012, je
razlog za spremembo takšnih odločb skladno z določbama 2. in
3. točke drugega odstavka 57. člena tega zakona.
(7) Pri podaljšanju agencija izda novo odločbo o dodelitvi
radijskih frekvenc v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni
postopek.
244. člen
(obstoječa radioamaterska dovoljenja)
Radioamaterska dovoljenja, ki jih je izdala agencija na
podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah in njegovih podzakonskih predpisov, se štejejo za dovoljenja, skladna s tem
zakonom in veljajo do poteka njihove veljavnosti.
245. člen
(rok za prilagoditev obveznostim glede vključitve številke
116 000 med številke za klic v sili)
Operaterji se morajo prilagoditi obveznostim iz 84., 122. in
134. člena tega zakona v zvezi z enotno evropsko telefonsko
številko za prijavo pogrešanih otrok 116 000 v treh mesecih po
njegovi uveljavitvi.
246. člen
(digitalna radijska in televizijska distribucija)
Operaterji javnih komunikacijskih omrežij, namenjenih za
distribucijo digitalnih televizijskih storitev, morajo programsko
shemo prilagoditi določbam splošnega akta iz tretjega odstavka 112. člena tega zakona v treh mesecih od uveljavitve tega
splošnega akta.
247. člen
(veljavnost odločbe o imenovanju izvajalca
univerzalne storitve)
Dosedanji izvajalec univerzalne storitve po uveljavitvi tega
zakona še naprej izvaja univerzalno storitev na podlagi odločbe,
izdane v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah, do
poteka veljavnosti te odločbe.
248. člen
(uskladitev splošnih pogojev)
Operaterji morajo svoje splošne pogoje prilagoditi določbam tega zakona, vključno z zahtevo glede obveznih sestavin
naročniške pogodbe iz 129. člena tega zakona, v štirih mesecih
po njegovi uveljavitvi.
249. člen
(posredovanje informacij o lokaciji kličočega)
(1) Operaterji javnih komunikacijskih omrežij morajo obveznost posredovanja informacij o številki in lokaciji kličočega
za klice na številko policije 113 prilagoditi zahtevam iz četrtega
odstavka 134. člena tega zakona v treh mesecih po njegovi
uveljavitvi.
(2) Do poteka roka iz prejšnjega odstavka morajo operaterji
javnih komunikacijskih omrežij ob vsakem klicu na številko policije 113 organu, ki ga obravnava, takoj in brezplačno posredovati
informacije o številki, podatke o lokaciji kličočega pa na zahtevo
takoj in brezplačno.
250. člen
(rok za prilagoditev obveznostim iz 157. člena
tega zakona o piškotkih)
Rok za prilagoditev obveznostim iz 157. člena tega zakona
o piškotkih, ki se nanaša na shranjevanje podatkov ali pridobivanje dostopa do podatkov, shranjenih v terminalski opremi naročnika ali uporabnika, je pet mesecev po uveljavitvi tega zakona.
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251. člen
(agencija)
(1) Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, ki je delovala na podlagi Zakona o elektronskih
komunikacijah, nadaljuje z delom kot agencija po določbah tega
zakona.
(2) Vlada v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona
prilagodi Sklep o ustanovitvi Agencije za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 60/01,
52/02, 80/04 in 35/11) določbam tega zakona.
(3) Direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije
Republike Slovenije in njegovi namestniki do poteka mandatov
nadaljujejo z delom kot direktor in njegovi namestniki po tem
zakonu.
(4) V šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona direktor
agencije prilagodi statut agencije iz prvega odstavka tega člena
z določbami tega zakona.
252. člen
(svet agencije)
Vlada v šestih mesecih po začetku veljavnosti tega zakona
imenuje člane sveta agencije.
253. člen
(svet za elektronske komunikacije)
Člani sveta za elektronske komunikacije nadaljujejo z delom do poteka obdobja, za katero so bili imenovani na podlagi
drugega odstavka 148. člena Zakona o elektronskih komunikacijah.
254. člen
(prehod z inšpektorata na agencijo)
(1) V treh mesecih od uveljavitve zakona agencija prevzame javne uslužbence Inšpektorata za elektronske komunikacije
in elektronsko podpisovanje s področja elektronskih komunikacij
na delo kot pooblaščene osebe agencije, vključno s sredstvi za
delo, pravicami in obveznostmi, nedokončanimi zadevami in
arhivom.
(2) Javni uslužbenci iz prejšnjega odstavka sklenejo pogodbo o zaposlitvi z agencijo kot pooblaščene osebe za delovna
mesta, določena v aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest agencije.
(3) Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
agencije se uskladi s tem zakonom najpozneje v 30 dneh po
uveljavitvi tega zakona.
(4) Do prevzema iz prvega odstavka tega člena opravlja
nadzor nad prvim odstavkom 14. člena, nad 83., 84. in 85. členom ter nad prvim odstavkom 136. člena tega zakona v zvezi z
delovanjem radijske ali telekomunikacijske opreme v delovanju
Inšpektorat za elektronske komunikacije in elektronsko podpisovanje. Prav tako opravlja do prevzema iz prvega odstavka
tega člena tudi nadzor nad izvajanjem določb pravilnika, ki ureja
radijsko in telekomunikacijsko opremo ter pravilnika, ki ureja
elektromagnetno združljivost.
255. člen
(izdaja podzakonskih aktov)
Rok za izdajo podzakonskih aktov, ki so po tem zakonu
obvezni, je največ šest mesecev po uveljavitvi tega zakona.
256. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati naslednji podzakonski predpisi, izdani na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah in Zakona o telekomunikacijah (Uradni list
RS, št. 30/01 in 110/02 – ZGO-1):
1. Splošni akt o vsebini in obliki obvestila o zagotavljanju
javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev (Uradni list RS, št. 81/04, 118/05 in 81/07),
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2. Pravilnik načinu izračuna plačil na podlagi obvestila, za
uporabo radijskih frekvenc in za uporabo elementov oštevilčenja (Uradni list RS, št. 118/04, 90/05, 22/07, 46/10 in 35/11),
3. Pravilnik o objektih in njihovi razčlenitvi v okviru javnih
komunikacijskih omrežij in pripadajočih zmogljivosti (Uradni
list RS, št. 100/05),
4. Uredba o ukrepih za končne uporabnike invalide (Uradni list RS, št. 92/10),
5. Splošni akt o načinu upoštevanja meril glede nudenja
cenovnih opcij in za določitev paketov za potrošnike z nizkimi
dohodki oziroma s posebnimi potrebami v okviru zagotavljanja
univerzalne storitve (Uradni list RS, št. 139/04 in 103/09),
6. Pravilnik o kategorijah potrošnikov, ki so upravičeni do
posebnih cenovnih opcij ali paketov (Uradni list RS, št. 101/05
in 92/10),
7. Splošni akt o kakovosti univerzalne storitve (Uradni list
RS, št. 79/07 in 40/10),
8. Splošni akt o prenosni hitrosti, primerni za funkcionalni
dostop do interneta (Uradni list RS, št. 81/04 in 111/06),
9. Splošni akt o načinu izračuna neto stroškov univerzalne storitve (Uradni list RS, št. 81/04),
10. Splošni akt o elementih vzorčne ponudbe za razvezan dostop do krajevne zanke (Uradni list RS, št. 96/04),
11. Uredba o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov
(Uradni list RS, št. 107/04, 99/08 in 3/10),
12. Pravilnik o radijskih frekvencah, ki se smejo uporabljati brez odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc (Uradni list RS,
št. 45/05, 37/06, 13/08 in 27/10),
13. Splošni akt o načrtu uporabe radijskih frekvenc
(NURF-2) (Uradni list RS, št. 66/12 in 68/12 – popr.),
14. Splošni akt o načrtu oštevilčenja (Uradni list RS,
št. 79/07 in 74/09),
15. Splošni akt o velikosti številskih blokov, za pridobitev
katerih je treba vlogi priložiti projekt (Uradni list RS, št. 104/07),
16. Splošni akt o prenosljivosti številk (Uradni list RS,
št. 75/05, 83/05 – popr., 25/06, 39/06, 16/07, 71/08 in 96/08
– popr.),
17. Pravilnik o kakovosti storitve za enotno evropsko telefonsko številko za klice v sili »112« (Uradni list RS, št. 53/09),
18. Splošni akt o upravljanju pretvorbe številk v ENUM
domene številk (Uradni list RS, št. 89/08 in 48/09 – popr.),
19. Uredba o pravici do omrežnih priključnih točk s prednostjo (Uradni list RS, št. 100/05),
20. Pravilnik o opremi in vmesnikih za zakonito prestrezanje informacij (Uradni list RS, št. 29/06),
21. Pravilnik o načinu posredovanja hranjenih podatkov
o prometu telefonskih in podatkovnih storitev v mobilnem in
fiksnem elektronskem komunikacijskem omrežju (Uradni list
RS, št. 103/09 in 55/12),
22. Splošni akt o pogojih za medobratovalnost digitalne
televizijske opreme, ki jo uporabljajo potrošniki (Uradni list
RS, št. 136/06),
23. Splošni akt o tajnosti, zaupnosti in varnosti elektronskih komunikacij ter hrambi in zavarovanju hranjenih podatkov
(Uradni list RS, št. 126/08),
24. Splošni akt o pogojih za uporabo radijskih frekvenc,
namenjenih radioamaterski in radioamaterski satelitski storitvi
(Uradni list RS, št. 117/04 in 118/07),
25. Splošni akt o zbiranju, uporabi in dajanju podatkov o razvoju trga elektronskih komunikacij (Uradni list RS,
št. 73/07),
26. Splošni akt o omejitvah modulacijskega signala analognih zvokovnih radiodifuznih radijskih postaj (Uradni list RS,
št. 79/07),
27. Splošni akt o uporabi sistema RDS (Uradni list RS,
št. 75/04)
28. Priporočilo o dejanskih prenosnih hitrostih širokopasovnega dostopa do interneta (Uradni list RS, št. 107/09),
29. Priporočilo o pogodbenih razmerjih med operaterji elektronskih komunikacijskih omrežij, operaterji posredniki
oziroma operaterji preprodajalci in izvajalci javno dostopnih
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elektronskih komunikacijskih storitev ter končnimi uporabniki
(Uradni list RS, št. 107/09),
30. Splošni akt o posredovalnem postopku (Uradni list
RS, št. 92/07),
31. Pravilnik o službeni izkaznici in znački pooblaščene
osebe Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 26/10),
32. Navodilo za izvajanje nadzora telekomunikacijskega
prometa (Uradni list RS, št. 78/01)
33. Sklep o ustanovitvi Agencije za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 60/01,
52/02 in 80/04),
34. Odlok o ustanovitvi Sveta za elektronske komunikacije
(Uradni list RS, št. 56/01, 39/02, 13/03, 19/05, 68/06, 100/07,
46/09 in 27/10),
35. Statut Agencije za pošto in elektronske komunikacije
(Uradni list RS, št. 68/05),
36. Pravilnik o načinu izvajanja 104.a člena Zakona o
elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 28/11),
37. Priporočilo o ravnanju operaterjev v primeru nerazumnih zahtev za operaterski dostop (Uradni list RS, št. 106/11),
38. Priporočilo o cenovni dostopnosti univerzalne storitve
(Uradni list RS, št. 34/11).
(2) Podzakonski predpisi iz prejšnjega odstavka se uporabljajo do izdaje podzakonskih predpisov na podlagi tega
zakona.
257. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon
o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07 – ZDRad, 110/09 in 33/11) in
naslednji podzakonski predpisi, izdani na njegovi podlagi, in na
podlagi Zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01
in 110/02 – ZGO-1):
1. Splošni akt o spodbujanju pogodbenega urejanja skupne uporabe lastnine in zmogljivosti elektronskih komunikacijskih omrežij (Uradni list RS, št. 80/10),
2. Splošni akt o določitvi upoštevnih trgov (Uradni list RS,
št. 18/08 in 112/08),
3. Splošni akt o razčlenjenem računu (Uradni list RS,
št. 18/02),
4. Splošni akt o minimalnem naboru zakupljenih vodov
(Uradni list RS, št. 96/04),
5. Splošni akt o registru Agencije za telekomunikacije,
radiodifuzijo in pošto RS (Uradni list RS, št. 111/02),
6. Splošni akt o izbiri in predizbiri operaterja (Uradni list
RS, št. 45/03),
7. Splošni akt o souporabi delov omrežij UMTS/IMT-2000
(Uradni list RS, št. 70/03),
8. Splošni akt o preglednosti in objavi informacij (Uradni
list RS, št. 96/04, 59/08, 55/10 in 7/12).
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 9. člen
Zakona o digitalni radiodifuziji (Uradni list RS, št. 102/07, 85/10
in 47/12).
258. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 011-02/12-12/39
Ljubljana, dne 20. decembra 2012
EPA 667-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik
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4316.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o deviznem poslovanju (ZDP-2B)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o deviznem poslovanju
(ZDP-2B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o deviznem poslovanju (ZDP-2B), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 20. decembra 2012.
Št. 003-02-10/2012-20
Ljubljana, dne 28. decembra 2012
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O DEVIZNEM POSLOVANJU (ZDP-2B)
1. člen
V Zakonu o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 16/08
in 85/09) se prvi odstavek 6. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Menjalec oziroma menjalka (v nadaljnjem besedilu:
menjalec) je:
– pravna oseba,
– samostojni podjetnik posameznik in
– posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost,
ki opravlja menjalniške posle na podlagi dovoljenja Banke
Slovenije.«.
2. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
(način opravljanja menjalniških poslov)
(1) Menjalniške posle lahko opravljajo menjalci ter banke
in hranilnice, ki v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, opravljajo storitve trgovanja s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z
menjalniškimi posli.
(2) Menjalec je dolžan ves čas trajanja veljavnosti dovoljenja Banke Slovenije:
– za vsako menjalno mesto zagotavljati poslovni prostor, ki
omogoča nemoteno opravljanje menjalniških poslov in nadzor;
– zagotoviti, da so delavci, ki opravljajo menjalniške posle,
ustrezno usposobljeni in
– zagotoviti računalniško tehnologijo, potrebno za opravljanje menjalniških poslov.
(3) Menjalec oziroma banka in hranilnica iz prvega odstavka tega člena je dolžan:
– Banki Slovenije omogočati izvajanje nadzora v skladu
s tem zakonom;
– Banki Slovenije sporočati spremembe podatkov v zvezi
z odgovornimi osebami in kvalificiranimi lastniki;
– poročati Banki Slovenije o opravljanju menjalniških poslov;
– opravljati menjalniške posle izključno na menjalnem
mestu, za katerega je pridobil nalepko Banke Slovenije;
– na menjalnem mestu prodajati samo veljavno in nepoškodovano gotovino;
– na blagajniškem mestu imeti gotovino, namenjeno za
menjalniško poslovanje, in ločeno od ostalih poslov voditi blagajno ter ustrezno voditi blagajniški dnevnik menjalnega mesta in
– Banki Slovenije sporočati podatke o številu zaposlenih,
ki opravljajo menjalniške posle.
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(4) V primeru statusnih sprememb, ki imajo za posledico
dodelitev nove matične številke, je menjalec dolžan pridobiti
novo dovoljenje.
(5) O vseh spremembah, ki vplivajo na statusni ustroj
ali poslovanje menjalca, je menjalec dolžan Banko Slovenije
obvestiti v roku desetih delovnih dni po nastali spremembi.
(6) Banka Slovenije predpiše pogoje in način opravljanja
menjalniških poslov iz drugega in tretjega odstavka tega člena, podrobnejšo vsebino dokumentacije, ki jo je treba priložiti
zahtevi za izdajo dovoljenja, ter obseg in način poročanja.«.
3. člen
V prvem odstavku 9. člena se na koncu 3. točke pika nadomesti s podpičjem in doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. če niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 8. člena
tega zakona.«.
4. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
(odvzem dovoljenja za opravljanje menjalniških poslov)
Banka Slovenije odvzame dovoljenje za opravljanje menjalniških poslov:
1. če je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih podatkov;
2. če menjalec opravlja menjalniške posle v nasprotju
z drugim, tretjim, četrtim in petim odstavkom 8. člena tega
zakona;
3. če niso več izpolnjeni pogoji iz 9. člena tega zakona.«.
5. člen
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
(prenehanje dovoljenja za opravljanje menjalniških poslov)
(1) Dovoljenje za opravljanje menjalniških poslov preneha:
1. če menjalec ne začne opravljati menjalniških poslov v
treh mesecih od izdaje dovoljenja;
2. če menjalec preneha opravljati menjalniške posle za
več kot eno leto ali Banko Slovenije pisno obvesti o prenehanju
opravljanja menjalniških poslov ali
3. če je menjalec prenehal obstajati ali se je zoper njega
začel postopek zaradi insolventnosti ali postopek prisilnega
prenehanja v skladu z zakonom, ki ureja finančno poslovanje,
postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje.
(2) Ob razlogu iz prvega odstavka tega člena Banka
Slovenije izda odločbo, s katero ugotovi, da je dovoljenje prenehalo.
(3) Menjalec ne sme več sklepati novih poslov v zvezi z
opravljanjem menjalniških poslov:
1. v primeru iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena:
od naslednjega dne po poteku roka oziroma naslednji dan po
prejemu pisnega obvestila o prenehanju opravljanja menjalniških poslov;
2. v primeru iz 3. točke prvega odstavka tega člena: z
dnem prenehanja obstoja oziroma od dneva, ko je objavljen
oklic o začetku postopka prisilne poravnave, stečajnega postopka ali postopka prisilne likvidacije.«.
6. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
(nadzor Banke Slovenije)
(1) Nadzor nad menjalniškim poslovanjem oseb iz prvega
odstavka 8. člena tega zakona opravlja Banka Slovenije.
(2) Za postopke odločanja v posamičnih zadevah in izvajanje nadzora po tem zakonu se smiselno uporabljajo določbe
zakona, ki ureja bančništvo.«.
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7. člen
Za drugim odstavkom 14. člena se dodata nova tretji in
četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Kadar vračilo zasežene gotovine, ki ni bila odvzeta v
postopku o prekršku, ni mogoče ali je pravica za vračilo zastarala v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, je zasežena
gotovina prihodek državnega proračuna.
(4) O prenosu sredstev iz prejšnjega odstavka iz podračunov, odprtih za zaseženo gotovino, na podračun Proračuna
Republike Slovenije odloči predstojnik carinskega organa.«.
Dosedanji tretji odstavek postane nov peti odstavek.
8. člen
V 16. členu se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. opravlja menjalniške posle v nasprotju s pogoji iz
8. člena tega zakona;«
Na koncu 3. točke se pika nadomesti s podpičjem in doda
nova 4. točka, ki se glasi:
»4. opravlja menjalniške posle brez dovoljenja Banke
Slovenije.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Devizna sredstva, za katera je o odvzemu pred prevzemom pristojnosti carinskega organa odločal drug nadzorni organ
in je pravica za vračilo sredstev, ki so na podračunu številka
01700-0007380075 – Carinska uprava Republike Slovenije –
Začasno zasežena sredstva po ZDP, odprtem pri Banki Slovenije, in na podračunu številka 01100-6000020102 – Ministrstvo
za finance, Davčna uprava Republike Slovenije – Zasežena
sredstva po ZDP, odprtem pri Upravi za javna plačila, zastarala
v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, se v osmih dneh
po uveljavitvi tega zakona prenesejo v državni proračun.
10. člen
Banka Slovenije v treh mesecih od uveljavitve tega zakona uskladi predpis iz 8. člena zakona z določbami tega zakona.
11. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 440-01/12-2/12
Ljubljana, dne 20. decembra 2012
EPA 719-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

4317.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o trošarinah (ZTro-M)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-M)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o trošarinah (ZTro-M), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 20. decembra 2012.
Št. 003-02-10/2012-21
Ljubljana, dne 28. decembra 2012
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O TROŠARINAH (ZTro-M)
1. člen
V Zakonu o trošarinah (Uradni list RS, št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo in 48/12) se za četrtim odstavkom
30. člena doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Če s tem zakonom ni določeno drugače, se zahtevek
za vračilo trošarine vloži kot mesečni zahtevek do zadnjega
dne tekočega meseca za pretekli mesec, ali kot letni zahtevek
do 30. junija tekočega leta za preteklo leto. Mesečni in letni način uveljavljanja vračila trošarine v posameznem koledarskem
letu se izključujeta.«.
2. člen
V prvem odstavku 32. člena se 1. točka spremeni tako,
da se glasi:
»1. ki so v prodaji na letalih in ladjah med poletom ali morsko plovbo med Slovenijo in tretjim ozemljem ali tretjo državo,
pri čemer je odhodni oziroma namembni kraj v Sloveniji;«.
Za 1. točko se doda nova 1.a točka, ki se glasi:
»1.a ki se v prostocarinski prodajalni prodajo potnikom,
ki jih iznesejo v svoji osebni prtljagi pri poletu ali morski plovbi
na tretje ozemlje ali v tretjo državo, kar potniki dokazujejo s
predložitvijo vozovnice;«.
3. člen
Za tretjim odstavkom 48. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Sprostitev v porabo oziroma prodaja cigaret v zavojčkih, ki vsebujejo manj kot dvajset cigaret, ni dovoljena.«.
4. člen
Drugi in tretji odstavek 52. člena se spremenita tako, da
se glasita:
»(2) Tobačno znamko lahko pridobi trošarinski zavezanec, ki je imetnik trošarinskega dovoljenja oziroma pooblaščeni
ali začasno pooblaščeni prejemnik oziroma uvoznik.
(3) Tobačna znamka mora biti nalepljena na embalažo
pod celofanskim ali drugim papirjem tako, da je vidna in je ni
mogoče odstraniti, ne da bi bila poškodovana embalaža, razen
pri originalni embalaži za cigare, cigarilose, drobno rezani tobak in preostali tobak za kajenje, ki ne vsebuje celofanskega
ali drugega papirja, kjer je tobačna znamka lahko nalepljena
neposredno na embalažo.«.
5. člen
V tretjem odstavku 54. člena se v točki 2.2. znesek
»70,0000« nadomesti z zneskom »105,0000«.
Sedmi do dvanajsti odstavek se črtajo.
Dosedanji trinajsti do osemnajsti odstavek postanejo sedmi do dvanajsti odstavek.
Devetnajsti do triindvajseti odstavek se črtajo.
6. člen
Za 54. členom se dodajo novi 54.a do 54.č člen, ki se
glasijo:
»54.a člen
(vračilo trošarine za industrijsko komercialni namen)
(1) Za energente, ki se dokazljivo porabijo za pogon statičnih delovnih strojev, strojev v gradbeništvu in strojegradnji,
motornih tirnih vozil v železniškem prometu ter žičnic in strojev
ter naprav na smučiščih (poraba za industrijsko komercialni
namen), imajo kupci – osebe, ki opravljajo dejavnost, pravico
do vračila trošarine v višini 50 % povprečnega zneska trošarine,
ki je predpisana za plinsko olje za pogonski namen v obdobju,
za katero se zahteva vračilo trošarine.
(2) Zahtevek za vračilo trošarine iz prejšnjega odstavka se
vloži kot mesečni zahtevek do zadnjega dne tekočega meseca
za pretekli mesec.

Uradni list Republike Slovenije
(3) Upravičenec do vračila trošarine iz prvega odstavka tega
člena mora hraniti listine, na podlagi katerih mu je bila vrnjena
trošarina, deset let po poteku leta, na katero se listine nanašajo.
(4) Način vračila trošarine, carinski organ, pristojen za
vračilo, vsebino zahtevka za vračilo in potrebna dokazila ter
evidence, ki jih mora voditi upravičenec iz prvega odstavka
tega člena, predpiše minister, pristojen za finance.
54.b člen
(vračilo trošarine za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo)
(1) Za energente, ki se dokazljivo porabijo za pogon
kmetijske in gozdarske mehanizacije (vključno s traktorji), imajo
kupci pravico do vračila trošarine v višini 70 % povprečnega
zneska trošarine, ki je predpisana za plinsko olje za pogonski
namen v obdobju, za katero se zahteva vračilo trošarine.
(2) Vračilo trošarine se priznava za dejansko porabljene
količine goriva, vendar največ do višine normativne porabe
goriva. Do vračila trošarine so upravičene le osebe iz prvega
odstavka tega člena, ki so v registru kmetijskih gospodarstev
pri ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo, evidentirane kot nosilci
kmetijskega gospodarstva in imajo na dan 30. junija leta, za katero se uveljavlja vračilo, v uporabi toliko kmetijskih in gozdnih
zemljišč, da njihova normativna poraba goriva dosega količino
goriva, določeno s predpisom iz šestega odstavka tega člena.
(3) Upravičenec do vračila trošarine iz prvega odstavka tega
člena mora hraniti listine, na podlagi katerih mu je bila vrnjena
trošarina, deset let po poteku leta, na katero se listine nanašajo.
(4) Fizične osebe vložijo zahtevek za vračilo trošarine iz
drugega odstavka tega člena kot letni zahtevek do 31. marca
tekočega leta za preteklo leto.
(5) Pravne osebe, agrarne skupnosti in samostojni podjetniki posamezniki vložijo zahtevek za vračilo trošarine kot
mesečni zahtevek do zadnjega dne tekočega meseca za pretekli mesec, kot zahtevek za koledarsko trimesečje (januar,
februar, marec; april, maj, junij; julij, avgust, september; oktober, november, december) v šestdesetih dneh po preteku
koledarskega trimesečja ali kot letni zahtevek do 31. marca
tekočega leta za preteklo leto. Upravičenec do vračila izbere
mesečni, trimesečni ali letni način uveljavljanja vračila v okviru
posameznega koledarskega leta. Mesečni, trimesečni in letni
način uveljavljanja vračila trošarine v posameznem koledarskem letu se izključujejo.
(6) Način vračila trošarine, kriterije za določitev normativne porabe goriva in količino goriva iz drugega odstavka tega
člena, carinski organ, pristojen za vračilo, vsebino zahtevka
za vračilo in potrebna dokazila predpiše minister, pristojen za
finance, v soglasju z ministrom, pristojnim za kmetijstvo.
54.c člen
(vračilo trošarine za dodana biogoriva)
(1) Za energente, katerim je dodano biogorivo iz šestega
odstavka 53. člena tega zakona ali izdelki iz tarifnih oznak od
1507 do 1518, 3824 90 55, 3824 90 80, 3824 90 85, 2201,
2853 00 10, 4401 in 4402, za katere je nastala trošarinska
obveznost v skladu s 5. členom tega zakona, ima plačnik
trošarine pravico do vračila plačane trošarine ali do oprostitve
plačila trošarine sorazmerno deležu dodanega izdelka, vendar
do največ 5 %. Za nove energente lahko vlada določi delež
vračila oziroma oprostitve plačila trošarine v skladu s standardi,
ki urejajo kakovost goriv.
(2) Upravičenec do vračila trošarine iz prejšnjega odstavka mora hraniti listine, na podlagi katerih mu je bila vrnjena trošarina, deset let po poteku leta, na katero se listine nanašajo.
(3) Način vračila trošarine, carinski organ, pristojen za
vračilo, vsebino zahtevka za vračilo in potrebna dokazila predpiše minister, pristojen za finance.
54.č člen
(vračilo trošarine za komercialni prevoz)
(1) Za plinsko olje, ki se dokazljivo porabi kot pogonsko
gorivo za komercialni prevoz, imajo kupci – osebe, ki opravljajo
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registrirano dejavnost in imajo sedež v Uniji ali državah članicah Efte – pravico do vračila dela plačane trošarine. Vračilo se
določi v višini razlike med zneskom povprečne trošarine, ki jo
za posamezni koledarski mesec ugotovi minister, pristojen za
finance, in najnižjim dovoljenim zneskom, ki ga določa 7. člen
Energetske direktive.
(2) Za potrebe prejšnjega odstavka se šteje, da je plinsko
olje porabljeno kot pogonsko gorivo za komercialni prevoz, če
je porabljeno za:
– prevoz blaga za plačilo ali za lasten račun z lastnimi ali
najetimi registriranimi motornimi vozili ali tovornjaki s prikolico,
ki so namenjeni izključno cestnemu prevozu blaga in z največjo
dovoljeno maso, ki ni manjša od 7,5 tone, ali
– prevoz potnikov, linijski ali izredni, z motornimi vozili
kategorije M2 ali M3, kakor jih določajo predpisi, ki urejajo
področje ugotavljanja skladnosti vozil.
(3) Upravičenec iz prvega odstavka tega člena je dolžan
voditi evidence o nakupu in porabi plinskega olja ter hraniti
listine, na podlagi katerih mu je bila vrnjena trošarina, deset let
po poteku leta, na katero se listine nanašajo. Vračilo plačane
trošarine uveljavlja na podlagi pisnega zahtevka, ki ga vloži
pri carinskem organu, in dokazil o registraciji vozila, za pogon
katerega je bilo plinsko olje porabljeno, ter računov o nakupu
plinskega olja, ki vključujejo registrsko oznako za zadevno vozilo, carinski organ pa glede na okoliščine primera lahko zahteva
predložitev še drugih dokazil.
(4) Zahtevek za vračilo trošarine iz prvega odstavka tega
člena se vloži kot mesečni zahtevek do zadnjega dne tekočega meseca za pretekli mesec, kot zahtevek za koledarsko
trimesečje (januar, februar, marec; april, maj, junij; julij, avgust,
september; oktober, november, december) v šestdesetih dneh
po preteku koledarskega trimesečja ali kot letni zahtevek do
31. marca tekočega leta za preteklo leto. Upravičenec do vračila izbere mesečni, trimesečni ali letni način uveljavljanja vračila
v okviru posameznega koledarskega leta. Mesečni, trimesečni
in letni način uveljavljanja vračila trošarine v posameznem koledarskem letu se izključujejo. Vračila ni mogoče zahtevati za
gorivo, kupljeno z gotovino.
(5) Pristojni carinski organ vrne trošarino v 15 dneh od
dneva vročitve odločbe o vračilu.
(6) Način vračila trošarine, carinski organ, pristojen za
vračilo, vsebino zahtevka za vračilo in potrebna dokazila ter
evidence, ki jih mora voditi upravičenec iz prvega odstavka
tega člena, predpiše minister, pristojen za finance.«.
7. člen
V prvem odstavku 57.b člena se za sedmo alinejo doda
nova osma alineja, ki se glasi:
»– izdelke iz tarifnih oznak 3811 11 10, 3811 11 90,
3811 19 00 in 3811 90 00;«.
Dosedanja osma alineja postane nova deveta alineja.
8. člen
64. člen se črta.
9. člen
V 64.a členu se uvodni stavek spremeni tako, da se glasi:
»Carinski organ v skladu s tem zakonom in zakonom, ki ureja
carinsko službo, vzpostavi in vodi naslednje evidence:«.
V peti alineji se številka »54.« nadomesti z besedilom
»54.a do 54.č«.
10. člen
V prvem odstavku 66. člena se četrta alineja spremeni
tako, da se glasi:
»– zmanjša ali poveča trošarino za tobačne izdelke do
50 % trošarin, določenih s tem zakonom;«
Za četrto alinejo se doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– do 20 % zmanjša ali do 40 % poveča odstotek vračila
plačane trošarine ali oprostitve plačila trošarine, določene s
tem zakonom, za energente, ki se porabijo za industrijsko ko-
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mercialni namen, za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije ter za dodana biogoriva in do 20 % poveča znesek trošarine,
nad katerim se vrača trošarina za plinsko olje, porabljeno kot
pogonsko gorivo za komercialni prevoz.«.
11. člen
V prvem odstavku 68. člena se 18. točka spremeni tako,
da se glasi:
»18. v svojem knjigovodstvu ne zagotovi predpisanih
podatkov oziroma ne vodi predpisanih evidenc (tretji odstavek
54.č člena in 59. člen);«.
20. točka se spremeni tako, da se glasi:
»20. zahteva vračilo trošarine po 30., 30.a, 54.a, 54.b,
54.c in 54.č členu na podlagi neresničnih podatkov;«.
Za 22. točko se dodata novi 23. in 24. točka, ki se glasita:
»23. sprosti v porabo oziroma prodaja cigarete v zavojčkih, ki vsebujejo manj kot dvajset cigaret v posameznem
zavojčku (4. odstavek 48. člena);
24. ne hrani dokumentacije v zvezi z vračilom trošarine
oziroma je ne hrani v predpisanem roku (54.a do 54.č člen).«.
V tretjem odstavku se besedilo »če zahteva vračilo trošarine na podlagi neresničnih podatkov (54. člen)« nadomesti z
besedilom »če zahteva vračilo trošarine na podlagi neresničnih
podatkov (54.a, 54.b, 54.c in 54.č člen)«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
12. člen
Pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah (Uradni list
RS, št. 49/04, 47/05, 17/07 in 26/10), Pravilnik o vračilu trošarine za komercialni namen (Uradni list RS, št. 52/09, 68/09
in 82/10), Pravilnik o načinu vračila trošarine za energente,
ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije
(Uradni list RS, št. 10/06, 12/07, 3/09) in Odredbo o vračilu
trošarine za mineralna olja, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen (Uradni list RS, št. 40/99 in 38/01) je
treba uskladiti z določbami tega zakona v enem mesecu od
njegove uveljavitve, do tedaj pa se uporabljajo, kolikor niso
v nasprotju s tem zakonom.
13. člen
Ne glede na četrti in peti odstavek 54.b člena zakona ter
12. člen tega zakona se za zahtevke za vračilo trošarine za
kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo za energente, porabljene
v letu 2012, uporabljajo določbe Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 10/06, 12/07 in 3/09).
14. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 2013, četrti odstavek
48. člena ter 23. točka prvega odstavka 68. člena zakona pa
se začneta uporabljati 1. januarja 2014.
Št. 434-03/12-7/17
Ljubljana, dne 20. decembra 2012
EPA 775-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1E)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
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UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih
sankcij (ZIKS-1E)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. decembra 2012.
Št. 003-02-10/2012-23
Ljubljana, dne 28. decembra 2012
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O IZVRŠEVANJU KAZENSKIH SANKCIJ
(ZIKS-1E)
1. člen
V Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS,
št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09 in 9/11
– ZP-1G) se prvi odstavek 8. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Odločbe, izdane na podlagi 12., 22., 25., 26., 62.,
tretjega odstavka 73., drugega odstavka 77., 79., 81., 82., 89.,
95., 98., 98.a, 107., 108., 109., 113., 193., 206. in 236. člena
tega zakona, se izdajajo po določbah zakona, ki ureja splošni
upravni postopek.«.
2. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen
(1) Pod pogoji iz kazenskega zakonika in po postopku iz
zakona, ki ureja kazenski postopek, se izvršitev kazni zapora
tako, da obsojenec med prestajanjem kazni zapora še naprej
dela ali se izobražuje in prebiva doma, razen ob prostih dneh,
praviloma ob koncu tedna, ko mora biti v zavodu (v nadaljnjem
besedilu: zapor ob koncu tedna), lahko dopusti obsojencu, ki je
osebnostno toliko urejen, da mu je mogoče zaupati, da takega
načina prestajanja kazni zapora ne bo zlorabil in ki je v času
odločanja o načinu izvršitve kazni zapora:
– zaposlen v skladu s predpisi o delovnih razmerjih ali
javnih uslužbencih ali na drugi pravni podlagi, samozaposlen
ali samostojno opravlja kmetijsko dejavnost ali
– če ima status dijaka in se redno šola oziroma ima status
študenta in redno izpolnjujejo svoje študijske obveznosti.
(2) Izvršitev kazni zapora z zaporom ob koncu tedna se
pod pogoji iz prejšnjega odstavka lahko dopusti tudi na predlog
obsojenca, ki že prestaja kazen zapora, po predhodnem mnenju direktorja zavoda.
(3) O izvršitvi kazni zapora po določbi prejšnjega odstavka
sodišče odloči s sklepom po postopku, ki ga zakon, ki ureja
kazenski postopek, določa za nadomestitev kazni zapora z
zaporom ob koncu tedna, na podlagi predloga, vloženega po
pravnomočnosti sodbe.
(4) Direktor zavoda, v katerem obsojenec prestaja kazen
zapora ob koncu tedna, najkasneje v enem mesecu po prejemu
pravnomočne odločbe o dopustnosti izvršitve kazni z zaporom ob
koncu tedna, po posvetovanju z obsojencem in njegovim delodajalcem oziroma izvajalcem izobraževanja, izda odločbo, v kateri
določi natančnejše pogoje izvrševanja zapora ob koncu tedna.
Do izdaje odločbe obsojenec prestaja kazen zapora v zavodu.
(5) Z odločbo iz prejšnjega odstavka se določijo:
– dan in čas odhoda in vrnitve obsojenca v zavod,
– število in razpored dni oziroma noči, ki jih mora obsojenec prestati v zavodu, v okviru obveznosti, ki v povprečju ne
more biti manjša od dveh prenočitev na teden v zavodu,
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– način preverjanja rednega izpolnjevanja delovnih oziroma izobraževalnih obveznosti obsojenca,
– obveznosti, ki jih je delodajalec oziroma izvajalec izobraževanja po predhodnem pisnem dogovoru z direktorjem
zavoda sprejel glede vsebine, rokov in načina obveščanja
zavoda o izpolnjevanju oziroma opuščanju delovnih oziroma
izobraževalnih obveznosti obsojenca, morebitnih zlorabah načina prestajanja kazni zapora ob koncu tedna, hujših kršitvah
delovnih oziroma učnih ali študijskih obveznosti in drugih okoliščinah, ki lahko vplivajo na način izvrševanja kazni zapora,
– način in roke izvajanja neposrednega nadzora zavoda
nad izpolnjevanjem delovnih oziroma izobraževalnih obveznosti obsojenca, če tega ni mogoče zagotoviti na drugačen način,
– druge obveznosti obsojenca, njegovega delodajalca oziroma izvajalca izobraževanja, s katerimi se zagotavlja izvrševanje zapora ob koncu tedna in preprečujejo njegove zlorabe,
– organi, ki jih zavod obvesti o začetku in poteku izvrševanja zapora ob koncu tedna zaradi izvajanja njihovih zakonskih
pristojnosti in nalog.
(6) Direktor zavoda lahko po postopku iz četrtega odstavka tega člena spremeni natančnejše pogoje izvrševanja zapora
ob koncu tedna, če se spremenijo okoliščine, na podlagi katerih
so pogoji bili določeni.
(7) Če obsojenec zlorablja način prestajanja kazni zapora
ob koncu tedna ali ne izpolnjuje več pogojev glede zaposlitve
oziroma šolanja ali študija iz prvega odstavka tega člena ali
njegov delodajalec oziroma izvajalec izobraževanja ne upošteva pogojev izvrševanja kazni zapora ob koncu tedna in s tem
onemogoča nadzor nad njegovim izvrševanjem, lahko sodišče
na predlog direktorja zavoda s sklepom odloči, da obsojenec
preostanek kazni zapora prestane v zavodu.
(8) Če obsojenec zlorabi zapor ob koncu tedna na način,
ki ima znake kaznivega dejanja ali hujšega disciplinskega
prestopka po tem zakonu ali tak prestopek stori v času, ko
prestaja kazen v zavodu, lahko direktor zavoda začasno zadrži
izvrševanje zapora ob koncu tedna do odločitve sodišča, ki je
izdalo sodbo na prvi stopnji, o direktorjevem predlogu za izvršitev preostanka izrečene kazni v zavodu, če iz okoliščin izhaja,
da pogojev za izvrševanje kazni zapora ob koncu tedna ni več.
Sodišče o predlogu odloči najpozneje v osmih dneh.
(9) Začasno zadržanje izvrševanje zapora ob koncu tedna
iz prejšnjega odstavka se odredi ustno, pisna odločba pa mora
biti obsojencu vročena najpozneje v 24 urah od ure odreditve
začasnega zadržanja. Zoper odločbo ima obsojenec pravico do
pritožbe v treh dneh od dneva, ko mu je bila odločba vročena.
Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.
(10) O pritožbi iz prejšnjega odstavka sodišče odloči hkrati
z odločitvijo o predlogu direktorja zavoda za izvršitev preostanka izrečene kazni v zavodu.«.
3. člen
12.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»12.a člen
(1) S sodbo ali s posebnim sklepom, s katerim sodišče,
pod pogoji iz kazenskega zakonika in po postopku iz zakona,
ki ureja kazenski postopek, dopusti izvršitev kazni zapora s
hišnim zaporom in odredi ali spremeni način njegovega izvrševanja, se v okviru pravil o izvrševanju hišnega zapora določijo:
– naslov stavbe in po potrebi tudi natančen opis posameznega dela stavbe v katerem obsojenec stalno ali začasno
prebiva oziroma javnega zavoda za zdravljenje ali oskrbo, v
katerem je obsojenec nameščen in v katerem se izvršuje hišni
zapor,
– organ, ki opravlja nadzor in njegova pooblastila ter obveznosti obsojenca pri izvajanju nadzora,
– izjeme od prepovedi oddaljevanja od stavbe, kadar je
to neizogibno potrebno, da si obsojenec zagotovi najnujnejše
življenjske potrebščine ali zdravstveno pomoč, ali za opravljanje dela in način izvajanja izjem, z navedbo njihovega namena,
časa, trajanja in načina nadziranja,
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– način, po katerem osebe, ki jih obsojenec obiskuje v
okviru dovoljenega oddaljevanja od stavbe obveščajo za nadzor pristojne organe o obiskih obsojenca, o izvajanju delovne
obveznosti in drugih okoliščinah povezanih z dovoljenim oddaljevanjem obsojenca,
– osebna imena, rojstni datumi in naslovi posameznikov,
s katerimi obsojenec ne prebiva oziroma ga ne zdravijo ali
oskrbujejo in s katerimi so mu stiki prepovedani ali omejeni,
– način seznanitve teh oseb s prepovedjo ali omejitvijo
stikov in način, po katerem te osebe lahko obvestijo pristojne
organe o morebitnih kršitvah prepovedi.
(2) Sodišče pošlje sodbo oziroma poseben sklep o načinu
izvršitve hišnega zapora in sklep o spremembi načina njegovega izvrševanja iz prejšnjega odstavka obsojencu, zavodu za
prestajanje kazni, v katerega bi bil obsojenec sicer napoten po
določbah tega zakona ter policijski postaji, na območju katere
se izvršuje hišni zapor.
(3) Izvajanje hišnega zapora nadzoruje sodišče samo ali
preko policije. Policija sme vsak čas tudi brez zahteve sodišča preverjati izvajanje hišnega zapora, o morebitnih kršitvah
hišnega zapora pa mora brez odlašanja obvestiti sodišče in
zavod, pri katerem je bil opravljen postopek nastopa kazni
hišnega zapora.«.
4. člen
V 13. členu se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se
glasita:
»(4) Za izvršitev denarne kazni z delom v splošno korist
se smiselno uporabljajo določbe prejšnjih odstavkov.
(5) V času od sklenitve dogovora o začetku opravljanja
nalog iz prvega odstavka tega člena, do poteka roka za njihovo
opravo, se kazen ne sme izvršiti.«.
5. člen
Za 20. členom se doda nov 20.a člen, ki se glasi:
»20.a člen
(1) Če v tem zakonu ni drugače določeno, sodišče v
pozivu na prestajanje hišnega zapora obsojencu odredi, da se
na dan, ki ga določi za dan nastopa hišnega zapora, zglasi v
zavodu, v katerega bi bil sicer po tem zakonu napoten na prestajanje kazni zapora, pri čemer se kot dolžina izrečene kazni
upošteva dolžina hišnega zapora.
(2) Obsojenec se mora na dan, ki je določen za nastop
hišnega zapora, med uradnimi urami zglasiti v zavodu, ki je
naveden v pozivu na prestajanje kazni hišnega zapora iz prejšnjega odstavka.
(3) Dan, ko se je obsojenec zglasil v zavodu v skladu s
prejšnjim odstavkom, se šteje za dan nastopa in začetek prestajanja hišnega zapora.
(4) Če obsojenec določenega dne ne nastopi kazni hišnega zapora, sodišče, ki je obsojenca pozvalo na prestajanje
kazni, po prejemu obvestila zavoda o tem obvesti sodišče, ki
je izdalo sodbo na prvi stopnji. Sodišče, ki je izdalo sodbo na
prvi stopnji, po prejemu obvestila opravi ustrezne poizvedbe o
razlogih, zaradi katerih obsojenec ni nastopil hišnega zapora
in odloči, ali naj se kazen izvrši s hišnim zaporom ali v zavodu.
(5) Če sodišče, ki je izdalo sodbo na prvi stopnji, ugotovi, da obsojenec hišnega zapora ni nastopil iz opravičenih
razlogov, o tem obvesti sodišče, ki je obsojenca pozvalo na
prestajanje kazni, da obsojenca ponovno pozove na prestajanje hišnega zapora.
(6) Če sodišče, ki je izdalo sodbo na prvi stopnji, ugotovi,
da obsojenec hišnega zapora ni nastopil brez opravičenih
razlogov in da zaradi tega niso več podani pogoji za izvršitev
kazni s hišnim zaporom, odloči, da se kazen zapora izvrši v
zavodu, če posebne okoliščine kažejo na nevarnost, da bi
obsojenec pobegnil, pa hkrati odredi takojšnjo privedbo obsojenca v zavod in o tem obvesti zavod in sodišče, ki je obsojenca
pozvalo na prestajanje kazni.
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(7) Pritožba obsojenca zoper sklep o izvršitvi izrečene
kazni zapora v zavodu ne zadrži izvršitve privedbe in začetka
prestajanja kazni v zavodu.
(8) Glede drugih vprašanj v zvezi s pozivom obsojenca na
prestajanje hišnega zapora, prekinitve in odložitve izvršitve ter
za nastop hišnega zapora se smiselno uporabljajo določbe od
18. do 28. člena in 82. člena tega zakona.«.
6. člen
Drugi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Stroške privedbe na prestajanje kazni plača obsojenec. Obsojenec plača stroške tudi, če je na prestajanje kazni
priveden z bega. Odločbo o plačilu stroškov privedbe izda
direktor zavoda.«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dovoljena pritožba. Pravnomočno in izvršljivo odločbo izvrši pristojni
davčni organ po določbah zakona, ki ureja davčni postopek,
na predlog zavoda.«.
7. člen
V prvem odstavku 29. člena se črta besedilo »bris ustne
sluznice in druge biometrične podatke,«.
8. člen
Za 29. členom se doda nov 29.a člen, ki se glasi:
»29.a člen
(1) Ob zglasitvi obsojenca zaradi prestajanja hišnega
zapora zavod ugotovi njegovo istovetnost, ga fotografira, mu
vzame prstne odtise, zapiše njegov osebni opis ter ga seznani
z njegovimi pravicami in dolžnostmi.
(2) Zavod obsojenca iz prejšnjega odstavka vpiše v matično knjigo, centralno evidenco o osebah na prestajanju kazni
zapora, zanj odpre osebni list in v njem poleg osebnih podatkov
po tem zakonu zapiše nastop hišnega zapora in o tem obvesti
sodišče in pristojno policijsko postajo.
(3) Po opravljenih dejanjih iz prejšnjih odstavkov zavod
napoti obsojenca v stavbo ali posamezni del stavbe, kjer se po
sodni odločbi izvršuje hišni zapor.
(4) Za namene izvršitve kazni zavod za obsojenca, ki
prestaja hišni zapor, upravlja zbirke osebnih podatkov iz 31.,
32., 33., 34., 35., 37., 38., 39. in 40. člena tega zakona. Osebne
podatke obsojencev v hišnem zaporu zavod obdeluje ločeno
od osebnih podatkov drugih obsojencev.«.
9. člen
V 33. členu se doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– davčno številko,«.
Dosedanja tretja alineja postane četrta alineja.
V dosedanji četrti alineji, ki postane peta alineja, se črta
besedilo »podatke o DNK profilu osebe in druge biometrične
podatke,«.
Dosedanja peta, šesta, sedma, osma in deveta alineja
postanejo šesta, sedma, osma, deveta in deseta alineja.
10. člen
V 34. členu se tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– osebno ime in naslov stalnega oziroma začasnega
prebivališča ter spol in starost družinskih članov,«.
11. člen
V 40. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Informacijski sistem uprave se lahko za namene
zagotavljanja točnosti in ažurnosti podatkov, ki jih pridobiva in
posreduje za vodenje centralne evidence oseb na prestajanju
kazni zapora, poveže z uradnimi evidencami in javnimi knjigami iz prejšnjega odstavka, razen z zbirko osebnih podatkov
iz kazenske evidence in prekrškovne evidence. Povezovanje
se izvede z imenom in priimkom, enotno matično številko ali
davčno številko ali drugimi podatki, ki v povezavi z osebnim
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imenom zagotavljajo enoznačno identifikacijo osebe, o kateri
se zahteva podatek.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se za prvo alinejo doda nova druga alineja, ki se glasi:
»– davčna številka,«.
Dosedanja druga, tretja, četrta, peta, šesta in sedma
alineja postanejo tretja, četrta, peta, šesta, sedma in osma
alineja.
Dosedanji peti in šesti odstavek postaneta šesti in sedmi
odstavek.
12. člen
Drugi odstavek 59. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zdravstveno oskrbo obsojencev v zavodih zagotavljajo zdravstveni domovi, na območju katerih deluje zavod, na
podlagi dogovora, ki ga skleneta zavod in zdravstveni dom.«.
Tretji in četrti odstavek se črtata.
Dosedanji peti, šesti in sedmi odstavek postanejo tretji,
četrti in peti odstavek.
13. člen
64. in 65. člen se črtata.
14. člen
69. člen se črta.
15. člen
V 73. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) O obiskih in drugih stikih pooblaščenca z obsojencem
iz prejšnjega odstavka, ki ni odvetnik, odloča direktor zavoda
na obrazloženo prošnjo obsojenca in jih lahko prepove ali časovno omeji le z odločbo, s katero ugotovi, da:
– pooblaščenec, ki lahko obsojenca obiskuje kot ožji
družinski član, rejnik ali skrbnik, oziroma kot pooblaščenec, ki
ima dovoljenje direktorja zavoda za obisk obsojenca na podlagi
prvega odstavka tega člena, zadeve, za katere je pooblaščen,
lahko uredi ob obiskih, ali
– obsojenec lahko na drug način uredi zadeve, ki naj bi jih
uredil pooblaščenec, ali
– iz okoliščin izhaja, da obisk lahko ogrozi red ali varnost
v zavodu.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
16. člen
V petem odstavku 75. člena se drugi stavek črta.
17. člen
Za 82. členom se doda nov naslov in nov 82.a člen, ki
se glasita:
»Privedba obsojenca
82.a člen
(1) Privedbo obsojenca na pristojno sodišče ali k pristojnemu državnemu tožilstvu se sme opraviti, če je to potrebno
zaradi izvedbe predkazenskega ali kazenskega postopka in
na podlagi pisnega naloga ter na stroške pristojnega sodišča
oziroma državnega tožilstva.
(2) Privedbo obsojenca, ki prestaja kazen zapora v zavodu za prestajanje kazni zapora, opravijo pravosodni policisti.
Privedbo obsojenca, ki prestaja hišni zapor, opravi policija.«.
18. člen
Za 98. členom se doda nov 98.a člen, ki se glasi:
»98.a člen
(1) V zaprtem zavodu ali oddelku se lahko določijo bivalni
in drugi prostori s strožjim režimom, v katere se namestijo obsojenci, ki so izrazito begosumni oziroma s svojim vedenjem
in obnašanjem huje motijo druge obsojence ali delavce zavoda
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in obsojence, ki jih ogrožajo ali jim grozijo drugi obsojenci.
Namestitev lahko traja največ en mesec in se lahko podaljša
vsakokrat za en mesec, če še obstajajo navedeni razlogi.
(2) Direktor zavoda mora najpozneje tri dni pred iztekom enomesečnega roka namestitve oziroma vsakokratnega
podaljšanja preveriti, ali še obstajajo razlogi za namestitev
iz prejšnjega odstavka, in po potrebi odločiti o podaljšanju
namestitve.
(3) O namestitvi iz prvega odstavka tega člena in o njenem podaljšanju odloči direktor zavoda z odločbo. Zoper odločbo direktorja je dovoljena pritožba, ki ne zadrži njene izvršitve.
(4) V prostore iz prvega odstavka tega člena je v skladu z
usmeritvami enote, pristojne za zaščito ogroženih oseb, lahko
nameščen tudi obsojenec, ki je zaščitena oseba po zakonu,
ki ureja zaščito prič. Tak obsojenec je praviloma nameščen
ločeno od drugih obsojencev.«.
19. člen
Drugi odstavek 105. člena se črta.
Dosedanji tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek postanejo drugi, tretji, četrti, peti, in šesti odstavek.
20. člen
Drugi odstavek 106. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zaradi odločanja o pogojnem odpustu lahko zavod
brez soglasja obsojenca:
– od sodišč pridobi podatek, ali zoper obsojenca teče drug
kazenski postopek;
– od sodišč oziroma pristojnih prekrškovnih organov pridobi podatek, ali zoper obsojenca teče postopek o prekršku, ki
je glede varovane dobrine soroden kaznivemu dejanju, zaradi
katerega je bil obsojen na kazen zapora, ki jo prestaja;
– pridobi podatke iz tretjega, petega in šestega odstavka
250.a člena tega zakona;
– pridobi podatke iz evidence pravnomočnih sodb sodišč
oziroma odločb prekrškovnih organov o ugotovitvi odgovornosti
za prekrške, ki so glede varovane dobrine sorodni kaznivemu
dejanju, zaradi katerega je bil obsojen na kazen zapora, ki jo
prestaja.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Pogojno odpuščeni obsojenec se mora po prihodu
v kraj iz tretjega odstavka tega člena v osmih dneh v skladu z
zakonom, ki ureja prijavo prebivališča, prijaviti pristojni upravni
enoti, ki ji mora v enakem roku sporočiti tudi vsako spremembo
kraja prebivanja in skladno z načrtom varstvenega nadzorstva
pristojnemu centru.«.
Šesti in sedmi odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(6) Če komisija odredi pogojni odpust z varstvenim nadzorstvom, z odločbo o pogojnem odpustu na predlog pristojnega centra za socialno delo med strokovnimi delavci centra ali
drugih oseb, ki so primerne za opravljanje dolžnosti svetovalca
in s tem soglašajo, določi svetovalca, ki bo opravljal varstveno
nadzorstvo.
(7) Za pogojni odpust z varstvenim nadzorstvom in naloge, ki so naložene obsojencu, se smiselno uporabljajo določbe
kazenskega zakonika o pogojni obsodbi z varstvenim nadzorstvom in navodilih v okviru varstvenega nadzorstva.«.
21. člen
Za 106. členom se doda nov 106.a člen, ki se glasi:
»106.a člen
(1) Določbe 105., tretjega do sedmega odstavka 106.,
107. ter drugega in tretjega odstavka 108. člena tega zakona se
smiselno uporabljajo tudi za pogojni odpust iz hišnega zapora.
(2) Komisija odloča o pogojnem odpustu obsojenca iz
hišnega zapora na prošnjo obsojenca ali njegovih ožjih družinskih članov, rejnika in skrbnika.
(3) Za potrebe odločanja o pogojnem odpustu iz prvega
odstavka tega člena lahko komisija brez soglasja obsojenca:
– od pristojnih organov pridobi podatke iz drugega odstavka 106. člena tega zakona;
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– od sodišča pridobi podatke o izvrševanju in morebitnih
kršitvah pravil, ki jih je sodišče določilo glede izvrševanja hišnega zapora.«.
22. člen
Za 109. členom se doda nov 109.a člen, ki se glasi:
»109.a člen
(1) Obsojenec, ki je prestajal hišni zapor, se mora na dan,
ko se mu izteče kazen, med uradnimi urami zglasiti v zavodu,
v katerem se vodi njegov osebni list, zaradi ugotovitve in vpisa
odpusta s prestajanja kazni.
(2) Zavod o odpustu obvesti sodišče in pristojno policijsko
postajo.«.
23. člen
V 128. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ko policisti izvršujejo odredbo sodišča o privedbi storilca prekrška v uklonilni zapor, se storilcu med privedbo lahko
omogoči plačilo globe, če varnostne okoliščine to dopuščajo
in storilec lahko izvrši plačilo brez odlašanja ter o tem predloži
potrdilo o plačilu, hkrati pa plača tudi stroške privedbe. Policisti
o plačilu globe brez odlašanja obvestijo pristojno sodišče, ki
je odredilo uklonilni zapor in zavod, ki je v odredbi določen za
izvršitev uklonilnega zapora.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
24. člen
Za 142. členom se dodata novi 4. oddelek in 142.a člen,
ki se glasita:
»4. oddelek
Prepoved razpolaganja z vrednostnimi papirji, katerih
imetnica je pravna oseba
142.a člen
(1) Sodišče, ki je pravni osebi s pravnomočno odločbo
izreklo stransko kazen prepovedi razpolaganja z vrednostnimi
papirji, katerih imetnica je pravna oseba, v treh delovnih dneh
po pravnomočnosti te odločbe o tem obvesti pravno osebo, ki
vodi centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev
(v nadaljnjem besedilu: register).
(2) V obvestilu iz prejšnjega odstavka sodišče navede
polno ime, sedež in matično številko pravne osebe ter datum,
do katerega je pravni osebi prepovedano razpolaganje z vrednostnimi papirji.
(3) Pravna oseba, ki vodi register, izbriše prepoved razpolaganja z vrednostnimi papirji iz registra najpozneje v treh
delovnih dneh po datumu iz prejšnjega odstavka.«.
25. člen
146. člen se spremeni tako, da se glasi:
»146. člen
(1) Izvajalca zdravstvene dejavnosti v zdravstvenem zavodu, obiskovanje poklicne, psihološke ali druge posvetovalnice oziroma usposabljanje za poklic ali sprejetje zaposlitve
obsojenec izbere s pomočjo svetovalca.
(2) Obsojenec in svetovalec se z ustreznim zavodom,
posvetovalnico, nosilcem javnih pooblastil, pravno osebo, samostojnim podjetnikom posameznikom ali posameznikom, ki
samostojno opravlja dejavnost, natančneje dogovorita o izvajanju navodil v zvezi s pogojno obsodbo z varstvenim nadzorstvom, o nadzoru nad izvajanjem navodil in o medsebojnem
obveščanju.
(3) Osebe iz prejšnjega odstavka morajo svetovalcu omogočiti izvajanje nadzora nad izvrševanjem navodil in ga nemudoma obvestiti, če obsojenec brez opravičenega razloga ne
začne ali opusti izvrševanje navodil.
(4) Svetovalec nemudoma obvesti sodišče, ki je izreklo
pogojno obsodbo z varstvenim nadzorstvom, če ugotovi, da
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obsojenec med preizkusno dobo ne izpolnjuje navodil ali se
neopravičeno izogiba stikom s svetovalcem.
(5) Svetovalec najmanj vsakih šest mesecev poroča sodišču iz prejšnjega odstavka o poteku izvrševanja varstvenega
nadzorstva. V poročilu lahko glede na uspešnost izvajanja
posebnega navodila predlaga spremembo ali odpravo navodil
oziroma ustavitev nadzorstva.
(6) Določbe tega oddelka se smiselno uporabljajo tudi za
izvrševanje nalog pri pogojnem odpustu z varstvenim nadzorstvom.«.
26. člen
148. člen se spremeni tako, da se glasi:
»148. člen
(1) Varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja
in varstva v zdravstvenem zavodu se izvaja v zdravstvenih
zavodih, varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja
na prostosti pa v zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih
osebah, ki izvajajo psihiatrično dejavnost na podlagi koncesije
(v nadaljevanju: zdravstveni zavodi).
(2) Zdravstveni zavodi morajo za izvrševanje varnostnih
ukrepov iz prejšnjega odstavka izpolnjevati pogoje, ki jih določajo predpisi, ki urejajo zdravstveno dejavnost in ta zakon.
(3) Minister, pristojen za zdravje, v soglasju z ministrom,
pristojnim za pravosodje, na predlog zainteresiranega zdravstvenega zavoda in po predhodnem mnenju strokovne komisije iz tretjega odstavka 151. člena tega zakona odloča o
izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka in v Uradnem listu
Republike Slovenije objavi seznam zdravstvenih zavodov, ki so
na tej podlagi pridobili pravico izvrševati varnostne ukrepe iz
prvega odstavka tega člena.«.
27. člen
150. člen se spremeni tako, da se glasi:
»150. člen
Minister, pristojen za zdravje, v soglasju z ministrom, pristojnim za pravosodje, s pravilnikom določi izvrševanje varnostnih ukrepov obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v
zdravstvenem zavodu in obveznega psihiatričnega zdravljenja
na prostosti ter posebne strokovne in varnostne pogoje, ki jih
morajo zdravstveni zavodi izpolnjevati za njihovo izvrševanje.«.
28. člen
151. člen se spremeni tako, da se glasi:
»151. člen
(1) Sodišče, ki je izreklo varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu, napoti
tistega, ki mu je izreklo ukrep, v zdravstveni zavod, v katerem
se bo ta ukrep izvršil.
(2) Varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja
in varstva v zdravstvenem zavodu se lahko izvršuje v oddelkih
za forenzično psihiatrijo zdravstvenega zavoda, ki ustrezajo
tem posebnim strokovnim in varnostnim pogojem:
– zagotovljeno ločeno bivanje zaprtih oseb glede na podlago ukrepa, ki se izvršuje,
– zagotovitev prostorov in opreme, ki omogoča ureditev
strokovno ustreznega oviranja nasilne osebe do sebe ali drugih
oseb,
– ustrezno zgrajeni, razporejeni, opremljeni in varovani
prostori za spanje in počitek, bivanje, terapijo in gibanje zaprtih
oseb, ki omogočajo zdravljenje in fizično, tehnično, komunikacijsko in osebno varovanje zaprtih oseb v skladu z zahtevami
psihiatrične, penološke in varnostne stroke,
– ustrezno število, usposobljenost in izkušenost zdravstvenega osebja, ki izvaja zdravljenje in usposobljenost ter
opremljenost pravosodnih policistov, ki izvajajo varovanje oseb,
ki jim je varnostni ukrep izrečen.
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(3) Minister, pristojen za zdravje, v soglasju z ministrom,
pristojnim za pravosodje, imenuje strokovno komisijo treh strokovnjakov psihiatrične, penološke in varnostne stroke, ki poda
obrazloženo predhodno mnenje o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka za odločitev iz tretjega odstavka 148. člena
tega zakona.
(4) Strokovna komisija iz prejšnjega odstavka najmanj
enkrat v treh letih na način iz prejšnjega odstavka preveri izpolnjevanje pogojev iz drugega odstavka tega člena za
zdravstvene zavode, ki že imajo pravico izvrševati varnostne
ukrepe obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu in o tem obvesti ministra, pristojnega za
zdravje in ministra, pristojnega za pravosodje.
(5) Poleg izvrševanja varnostnega ukrepa obveznega
psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu
se v oddelku za forenzično psihiatrijo lahko izvaja tudi pripor in
opazovanje zaradi izdelave psihiatričnega izvedenskega mnenja glede prištevnosti ali sposobnosti za udeležbo v postopku
ter psihiatrično bolnišnično zdravljenje obsojencev.
(6) Posebni strokovni in varnostni pogoji iz drugega
odstavka tega člena se podrobneje opredelijo v predpisu iz
150. člena tega zakona.«.
29. člen
V 154. členu se v drugem odstavku besedi »enkrat letno« nadomestita z besedilom »najmanj enkrat na vsakih šest
mesecev«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Zdravstveni zavod, v katerem se izvaja ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem
zavodu, po uradni dolžnosti izvede postopek, ki ga zakon, ki
ureja duševno zdravje, določa za sprejem na zdravljenje brez
privolitve v nujnih primerih, če je to ob poteku najdaljšega zakonskega trajanja potrebno glede na zdravstveno stanje osebe,
ki ji je bil varnostni ukrep izrečen.«.
30. člen
V 155. členu se dodajo novi tretji, četrti in peti odstavek,
ki se glasijo:
»(3) Ne glede na prejšnji odstavek mora zdravstveni zavod najmanj enkrat na vsakih šest mesecev poročati sodišču, ki
je izreklo ukrep, o njegovem izvrševanju in uspehih zdravljenja.
(4) Za določitev zdravstvenih zavodov, v katerih se izvršujejo varnostni ukrepi obveznega psihiatričnega zdravljenja na
prostosti, se glede pogojev smiselno uporabljata tretja in četrta
alineja drugega odstavka v delu, ki se nanaša na izvajanje
zdravljenja ter določbi tretjega in četrtega odstavka 151. člena
zakona.
(5) Natančnejši pogoji iz prejšnjega odstavka se podrobneje opredelijo v predpisu iz 150. člena tega zakona.«.
31. člen
Naslov pred 156. členom, 156. in 157. člen se črtajo.
32. člen
V 197. členu se številka »69« nadomesti s številko »68«.
33. člen
V drugem odstavku 199. člena se drugi stavek črta.
34. člen
V prvem odstavku 202. člena se enajsta alineja črta.
Dosedanja dvanajsta alineja postane enajsta alineja.
35. člen
224. člen se spremeni tako, da se glasi:
»224. člen
Uprava zavaruje pooblaščene uradne osebe za primer
nesreče pri delu, katere posledica je smrt ali trajna izguba
splošne delovne zmožnosti.«.
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36. člen
Peti odstavek 235. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Varovani objekti so: zavodi za prestajanje kazni zapora, oddelki za forenzično psihiatrijo zdravstvenih zavodov,
v katerih se izvaja varnostni ukrep obveznega psihiatričnega
zdravljenja in varstva, lahko pa tudi stavbe ministrstva, pristojnega za pravosodje.«.
V šestem odstavku se za besedo »obsojenci« doda vejica
in besedilo »osebe, ki jim je izrečen varnostni ukrep obveznega
psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu«.
37. člen
V četrtem odstavku 239. člena se v šesti alineji črta besedilo »z življenjsko manj nevarnim strelivom«.
38. člen
249. člen se spremeni tako, da se glasi:
»249. člen
Kadar obstajajo pogoji, da se gospodarske dejavnosti
uprave v enaki kakovosti lahko učinkoviteje zagotavljajo na
drug način, se pravno-organizacijske oblike iz prejšnjega člena
lahko ustanovijo ali preoblikujejo skladno z zakoni, ki urejajo
javno-zasebno partnerstvo, zavode oziroma javne gospodarske službe.«.
39. člen
V prvem odstavku 250.a člena se na koncu besedila
doda nov stavek, ki se glasi: »Kazenska evidenca vsebuje
tudi podatke o prstnem odtisu ter DNK profilu oseb za storilce
določenih kaznivih dejanj, v skladu z zakonom.«
V petem odstavku se za besedama »173. členu« doda
vejica in besedilo »po 173.a členu«, besedilo »drugem odstavku 175. člena« pa nadomesti z besedilom »drugem in tretjem
odstavku 175. člena«.
40. člen
251. člen se spremeni tako, da se glasi:
»251. člen
(1) Z globo od 1.400 eurov do 21.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik
in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost:
1. če kot delodajalec oziroma izvajalec izobraževanja ne
izvršuje obveznosti glede vsebine, rokov in načina obveščanja
zavoda o izpolnjevanju oziroma opuščanju delovnih oziroma
izobraževalnih obveznosti obsojenca, morebitnih zlorabah načina prestajanja kazni zapora ob koncu tedna, hujših kršitvah
delovnih ali učnih oziroma študijskih obveznosti in drugih okoliščinah, ki lahko vplivajo na način izvrševanja kazni zapora (peti
odstavek 12. člena tega zakona);
2. če ne omogoči svetovalcu izvajanja nadzora nad izvrševanjem navodil oziroma nalog v okviru varstvenega nadzorstva ali ga nemudoma ne obvesti, da pogojno obsojeni oziroma
pogojno odpuščeni brez opravičenega razloga ni začel ali je
opustil zdravljenje, obiskovanje posvetovalnice, usposabljanje
ali zaposlitev (tretji odstavek 146. člena tega zakona);
3. če omogoči drugemu opravljanje poklica, dejavnosti in
dolžnosti, čeprav ve, da mu je bil s pravnomočno odločbo izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja določenega poklica,
določene samostojne dejavnosti ali kakšne dolžnosti (159. člen
tega zakona);
4. če opravlja določeno gospodarsko dejavnost, ki ji je
prepovedana z varnostnim ali varstvenim ukrepom prepovedi
določene gospodarske dejavnosti (168. člen tega zakona).
(2) Z globo od 150 eurov do 1.400 eurov se za prekršek
kaznuje tudi odgovorna oseba državnega organa, samoupravne lokalne skupnosti, pravne osebe, samostojnega podjetnika
posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«.

Št.

109 / 31. 12. 2012 /

Stran

12131

41. člen
256. člen se spremeni tako, da se glasi:
»256. člen
Nadzor nad izvrševanjem petega odstavka 12. člena tega
zakona izvajata inšpektorat, pristojen za šolstvo in inšpektorat,
pristojen za delo, vsak v okviru svojih pristojnosti, nad izvrševanjem 97. člena tega zakona policija, nad izvrševanjem
petega odstavka 106. člena tega zakona, inšpektorat, pristojen
za notranje zadeve, nad izvrševanjem 160. člena tega zakona
inšpektorat, pristojen za promet, nad izvrševanjem tretjega
odstavka 146. člena tega zakona inšpektorat, pristojen za delo,
vsak v okviru svoje pristojnosti, nad izvrševanjem 158., 159.,
163. in 168. člena tega zakona inšpektorat, pristojen za delo,
nadzor nad izvrševanjem 170. člena tega zakona pa inšpektorat, pristojen za šolstvo.«.
PREHODNE DOLOČBE
42. člen
O dopustitvi prestajanja kazni na način iz 12. člena zakona na predlog obsojenca, ki je bil pravnomočno obsojen pred
uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega
zakonika (Uradni list RS, št. 91/11), pa kazni zapora do uveljavitve tega zakona še ni nastopil, odloči sodišče s sklepom
po postopku, ki ga zakon, ki ureja kazenski postopek, določa
za nadomestitev kazni zapora z zaporom ob koncu tedna, pri
čemer mora biti predlog vložen do nastopa kazni zapora.
43. člen
Zavodi sklenejo dogovore iz drugega odstavka 59. člena
zakona najpozneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona.
44. člen
(1) Minister, pristojen za zdravje, v soglasju z ministrom,
pristojnim za pravosodje, določi zdravstvene zavode iz spremenjenega 148. člena zakona, ki izpolnjujejo pogoje iz spremenjenega 151. in spremenjenega 155. člena zakona, najkasneje v
enem letu po uveljavitvi tega zakona.
(2) Do določitve zdravstvenih zavodov iz prejšnjega
odstavka se varnostna ukrepa obveznega psihiatričnega
zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu in obveznega
psihiatričnega zdravljenja na prostosti izvršujeta v skladu s
Pravilnikom o izvrševanju varnostnih ukrepov obveznega
psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu,
obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti in obveznega zdravljenja alkoholikov in narkomanov (Uradni list RS,
št. 84/09 in 6/12).
45. člen
Zdravstveni zavodi iz spremenjenega 151. in spremenjenega 155. člena zakona morajo za osebe, za katere izvršujejo ukrepe obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva
v zdravstvenem zavodu oziroma obveznega psihiatričnega
zdravljenja na prostosti, če je ob uveljaviti tega zakona že preteklo več kot šest mesecev od zadnjega poročila, prvič poročati
pristojnemu sodišču o izvrševanju teh ukrepov najpozneje v
enem mesecu po uveljavitvi tega zakona.
46. člen
Črta se 105. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS,
št. 76/08).
47. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 6. člen
Pravilnika o izvrševanju kazni zapora (Uradni list RS, št. 102/00,
127/06, 112/07, 62/08, 76/08 – ZIKS-1C, 19/09 in 86/09).
(2) Minister, pristojen za pravosodje, uskladi podzakonske
predpise, izdane na podlagi Zakona o izvrševanju kazenskih
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sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09 in 9/11 – ZP-1G) s tem zakonom v šestih
mesecih po njegovi uveljavitvi.
(3) Minister, pristojen za zdravje, v soglasju z ministrom,
pristojnim za pravosodje, uskladi Pravilnik o izvrševanju varnostnih ukrepov obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva
v zdravstvenem zavodu, obveznega psihiatričnega zdravljenja
na prostosti in obveznega zdravljenja alkoholikov in narkomanov (Uradni list RS, št. 84/09 in 6/12) s tem zakonom v šestih
mesecih po njegovi uveljavitvi.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Za 64. členom se doda nov 64.a člen, ki se glasi:
»64.a člen
(1) V primeru utemeljenosti tožbe iz druge alineje prvega
odstavka 33. člena tega zakona sodišče s sodbo ugotovi, da je
upravni akt nezakonit.
(2) Če je tožnik postavil zahtevek za povrnitev škode,
ravna sodišče po 67. členu tega zakona.«.
KONČNA DOLOČBA

KONČNA DOLOČBA
48. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 713-03/12-3/15
Ljubljana, dne 20. decembra 2012
EPA 704-VI

4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 717-01/12-2/12
Ljubljana, dne 20. decembra 2012
EPA 705-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

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

4320.
4319.

Zakon o dopolnitvah Zakona o upravnem
sporu (ZUS-1B)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o dopolnitvah
Zakona o upravnem sporu (ZUS-1B)
Razglašam Zakon o dopolnitvah Zakona o upravnem sporu (ZUS-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije
na seji dne 20. decembra 2012.
Št. 003-02-10/2012-24
Ljubljana, dne 28. decembra 2012
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O DOPOLNITVAH ZAKONA O UPRAVNEM
SPORU (ZUS-1B)
1. člen
V Zakonu o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06
in 62/10) se v prvem odstavku 30. člena za besedo »odpravi«
doda besedilo »ali ugotovi njegova nezakonitost«.
2. člen
V prvem odstavku 33. člena se za prvo alinejo doda nova
druga alineja, ki se glasi:
»– ugotovitev nezakonitosti upravnega akta, s katerim je
bilo poseženo v tožnikove pravice ali pravne koristi (ugotovitvena tožba),«.
Dosedanji druga in tretja alineja postaneta tretja in četrta
alineja.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o visokem šolstvu (ZViS-I)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu
(ZViS-I)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o visokem šolstvu (ZViS-I), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. decembra 2012.
Št. 003-02-10/2012-31
Ljubljana, dne 28. decembra 2012
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O VISOKEM ŠOLSTVU (ZViS-I)
1. člen
V Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 –
uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP) se
peti odstavek 14. člena spremeni tako, da se glasi:
»Vlogo za podaljšanje akreditacije mora visokošolski zavod vložiti najmanj leto dni pred iztekom veljavnosti akreditacije. Če visokošolski zavod vlogo vloži v roku iz prejšnjega
stavka, Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost
v visokem šolstvu pa o njej do izteka veljavnosti akreditacije ne
odloči, se šteje, da je akreditacija veljavna do dokončnosti nove
odločbe o podaljšanju akreditacije.«.
2. člen
Tretji odstavek 32. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vlogo za podaljšanje akreditacije mora visokošolski zavod vložiti najmanj leto dni pred iztekom veljavnosti akreditacije. Če visokošolski zavod vlogo vloži v roku iz prejšnjega
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stavka, Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost
v visokem šolstvu pa o njej do izteka veljavnosti akreditacije ne
odloči, se šteje, da je akreditacija veljavna do dokončnosti nove
odločbe o podaljšanju akreditacije.«.
3. člen
V 33.c členu se za drugim odstavkom doda nov tretji
odstavek, ki se glasi:
»Visokošolsko transnacionalno izobraževanje lahko v
Republiki Sloveniji izvaja tudi tuji visokošolski zavod oziroma
druga tuja institucija, če pristojni organi države, kjer je sedež
nosilca visokošolskega študijskega programa, priznavajo, da
za primer transnacionalno izvajanega visokošolskega študijskega programa nosilec tega programa in program sodita v
njihov visokošolski sistem, kar pred začetkom izvajanja transnacionalnega izobraževanja ugotavlja Nacionalna agencija
Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane peti odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»Podrobnejše pogoje, načine in oblike visokošolskega
transnacionalnega izobraževanja, obvezne sestavine pogodbe
za izvajanje visokošolskega transnacionalnega izobraževanja
iz drugega in četrtega odstavka tega člena ter način ugotavljanja izpolnjevanja pogojev iz tretjega odstavka tega člena
določi Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v
visokem šolstvu.«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se
glasi:
»Listina o zaključenem visokošolskem transnacionalnem
izobraževanju, ki se izvaja v Republiki Sloveniji kot del tujega
visokošolskega sistema, se šteje kot tuja listina in je predmet
postopka, ki ureja vrednotenje oziroma priznavanje izobraževanja v Republiki Sloveniji.«.
4. člen
V enajstem odstavku 51.h člena se v enajsti alineji besedilo »in daje soglasje k pogodbi iz drugega in tretjega« nadomesti z besedilom »pogodbe iz drugega in četrtega«.
5. člen
Prvi odstavek 51.r člena se spremeni tako, da se glasi:
»Postopek za podaljšanje akreditacije visokošolskega
zavoda ali študijskega programa se začne z vložitvijo vloge
visokošolskega zavoda v skladu z določbo petega odstavka
14. člena in tretjega odstavka 32. člena tega zakona, nadaljuje
se z zunanjo evalvacijo ter konča z odločitvijo o podaljšanju
akreditacije. Zunanjo evalvacijo izvede skupina strokovnjakov,
ki jo imenuje svet agencije.«.
6. člen
Za prvi odstavkom 51.s člena se doda nov drugi odstavek,
ki se glasi:
»V primeru zamude roka za vložitev vloge za podaljšanje akreditacije visokošolskega zavoda iz petega odstavka
14. člena tega zakona lahko ustanovitelj ponovno vloži vlogo
za prvo akreditacijo visokošolskega zavoda šele po izbrisu iz
razvida visokošolskih zavodov.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
»V primeru zamude roka za vložitev vloge za podaljšanje akreditacije študijskega programa iz četrtega odstavka
32. člena tega zakona lahko visokošolski zavod ponovno vloži
vlogo za prvo akreditacijo tega študijskega programa šele po
izbrisu iz razvida visokošolskih zavodov.«.
7. člen
V 51.š členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Postopek za izvedbo izredne evalvacije visokošolskega
zavoda ali študijskega programa začne agencija.«.
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V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se za besedilom »Izredna evalvacija se« doda vejica in
besedilo »razen začetka postopka,«.
8. člen
V prvem odstavku 63. člena se v prvi alineji besedi »šest
ur« nadomestita z besedami »pet do sedem ur«.
V drugem odstavku se besedilo »Oblike neposredne tedenske pedagoške obveznosti« nadomesti z besedilom »Neposredno tedensko pedagoško obveznost in njene oblike«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
Za visokošolske zavode in študijske programe, ki so na
dan uveljavitve tega zakona že v postopku podaljšanja akreditacije, ne glede na datum vložitve vloge, je akreditacija veljavna
do dokončnosti nove odločbe o podaljšanju akreditacije.
10. člen
Agencija uskladi merila, ki urejajo akreditacijo in zunanjo
evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, z določbami tega zakona najkasneje v 30 dneh po njegovi uveljavitvi.
Agencija uskladi merila, ki urejajo visokošolsko transnacionalno izobraževanje, z določbami tega zakona najkasneje v
30 dneh po njegovi uveljavitvi.
11. člen
Postopek v zvezi z vlogo za izdajo soglasja k pogodbi o izvajanju visokošolskega transnacionalnega izobraževanja, vloženo
do uveljavitve tega zakona, se konča po dosedanjih predpisih.
12. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/12-25/51
Ljubljana, dne 20. decembra 2012
EPA 651-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

4321.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o vrednotenju in priznavanju izobraževanja
(ZVPI-A)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o vrednotenju
in priznavanju izobraževanja (ZVPI-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI-A), ki ga je
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. decembra 2012.
Št. 003-02-10/2012-19
Ljubljana, dne 28. decembra 2012
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O VREDNOTENJU IN PRIZNAVANJU
IZOBRAŽEVANJA (ZVPI-A)
1. člen
V Zakonu o vrednotenju in priznavanju izobraževanja
(Uradni list RS, št. 87/11 in 97/11 – popr.) se v 29. členu doda
nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se zaradi
zaposlovanja v reguliranih poklicih, za katere se s predpisom
zahteva slovenski naziv poklicne oziroma strokovne izobrazbe
ali strokovni oziroma znanstveni naslov, lahko še do 1. 6. 2014
vloži vloga za ugotavljanje enakovrednosti tujega naslova s slovenskim strokovnim naslovom oziroma znanstvenim naslovom
ter tujega naziva poklicne oziroma strokovne izobrazbe s slovenskim nazivom poklicne oziroma strokovne izobrazbe. Za ta
postopek se uporabljajo 1., 2., 3. in 4. člen, prvi, drugi, šesti in
sedmi odstavek 11. člena, 12. člen, druga, četrta in peta alineja
drugega odstavka ter četrti, šesti in sedmi odstavek 17. člena
Zakona o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Uradni list
RS, št. 73/04), prvi, drugi in tretji odstavek 19. člena Zakona o
strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06)
ter 1. in 3. člen, prvi odstavek 5. člena, 6., 7., 8., 10., 11., 12.
in 13. člen Pravilnika o obrazcih, dokumentaciji, stroških in
načinu vodenja evidenc v postopkih priznavanja in vrednotenja
izobraževanja (Uradni list RS, št. 6/05 in 98/09).«.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti
odstavek.
2. člen
Vloge, prejete po preteku roka iz prvega odstavka
29. člena zakona in do uveljavitve tega zakona, se štejejo kot
pravočasne.
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 600-01/12-10/9
Ljubljana, dne 20. decembra 2012
EPA 800-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

4322.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o izvajanju rejniške dejavnosti (ZIRD-A)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o izvajanju rejniške
dejavnosti (ZIRD-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o izvajanju rejniške dejavnosti (ZIRD-A), ki ga je sprejel Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 20. decembra 2012.
Št. 003-02-10/2012-33
Ljubljana, dne 28. decembra 2012
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O IZVAJANJU REJNIŠKE DEJAVNOSTI (ZIRD-A)
1. člen
V Zakonu o izvajanju rejniške dejavnosti (Uradni list RS,
št. 110/02, 56/06 – odl. US in 114/06 – ZUTPG) se v prvem
in drugem odstavku 23. člena, prvem odstavku 31. člena,
prvem odstavku 36. člena, 38., 40., 41. in 43. členu, prvi alinei
45. člena in prvem odstavku 57. člena beseda »rejenec« v vseh
sklonih in številih nadomesti z besedo »otrok« v ustreznem
sklonu in številu.
2. člen
V prvem odstavku 1. člena se za besedilom »način izvajanja rejniške dejavnosti« doda vejica in besedilo »spremljanje
izvajanja te dejavnosti«.
V drugem odstavku se beseda »rejenec« nadomesti z
besedo »otrok«.
3. člen
Peti odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Otrok je mladoletna oseba, ki se namesti v rejniško
družino na podlagi odločbe o namestitvi otroka v rejništvo.«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se
glasi:
»(6) Center otroka je tisti center za socialno delo, ki je v
skladu z določbami zakona, ki ureja socialno varstvo, krajevno
pristojen za mladoletno osebo ali osebo, ki iz razlogov, določenih v tem zakonu, ostane v rejniški družini po polnoletnosti.«.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se beseda »rejenca« nadomesti z besedo »otroka«.
4. člen
V drugem odstavku 5. člena se beseda »rejenčevo« nadomesti z besedo »otrokovo«.
5. člen
V 6. členu se na koncu tretje alinee pika nadomesti z
vejico in dodata novi četrta in peta alinea, ki se glasita:
»– oseba, ki je bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali
zaradi kaznivega dejanja zoper življenje in telo ter kaznivega
dejanja zoper spolno nedotakljivost, za katerega se storilec
preganja na predlog;
– oseba, ki živi skupaj z osebo, ki je bila pravnomočno
obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti ali zaradi kaznivega dejanja zoper življenje
in telo ter kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, za
katerega se storilec preganja na predlog.«.
6. člen
V 13. členu se beseda »uspešno« nadomesti z besedilom
»v celoti«.
7. člen
V drugem odstavku 14. člena se za besedilom »na podlagi« doda besedilo »njegove vloge iz drugega odstavka 8. člena
tega zakona ter«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»(3) Izjemoma lahko ministrstvo izda dovoljenje tudi osebi, ki ni kandidirala za izvajanje rejniške dejavnosti po določbah
tega zakona in ni otrokov sorodnik iz 7. člena tega zakona, če
je otroku zaradi njegovih potreb le s tovrstno obliko rejništva
mogoče zagotoviti varstvo in vzgojo v največjo otrokovo korist.
Ministrstvo izda dovoljenje na podlagi njegove vloge iz drugega
odstavka 8. člena tega zakona ter pisne in obrazložene ugotovitve centra otroka, da je le tovrstna oblika varstva in vzgoje v
največjo otrokovo korist.«.
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8. člen
Prvi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Rejniku preneha dovoljenje, če:
– odjavi izvajanje rejniške dejavnosti,
– se opravi odvzem dovoljenja,
– umre.«.
V drugem odstavku se na koncu tretje alinee pika nadomesti
z vejico in dodajo nove četrta, peta in šesta alinea, ki se glasijo:
»– rejnik ne začne izvajati rejniške dejavnosti v treh letih
od pridobitve dovoljenja,
– center rejnika poda predlog za odvzem dovoljenja, ker
rejnik po strokovni oceni centra ni več primeren za izvajanje
rejniške dejavnosti,
– rejnik pet let ni imel nameščenega otroka.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) V primerih iz prvega odstavka tega člena ministrstvo
rejnika izbriše iz evidence izdanih dovoljenj.«.
9. člen
Prvi odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Rejnik, ki izvaja rejniško dejavnost kot poklic, mora
imeti istočasno nameščene tri otroke, od tega vsaj dva za obdobje celega meseca.«.
Na koncu drugega odstavka se doda nov tretji stavek,
ki se glasi: »V primeru znižanega normativa mora imeti rejnik
nameščenega vsaj enega otroka za obdobje celega meseca.«.
10. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen
Osnovne dolžnosti rejnika so:
– pripraviti sebe in družino na prihod otroka,
– truditi se za čim hitrejšo prilagoditev otroka v rejnikovem
domu in za ustrezno ravnanje vseh članov rejnikove družine z
otrokom,
– nuditi pomoč otroku ob prilagajanju na novo okolje,
– otroka pravilno negovati, vzgajati in mu nuditi primerno
nastanitev, prehrano, obleko in obutev ter šolske in osebne
potrebščine,
– nuditi otroku primerne igrače, osnovne športne pripomočke in druge pripomočke manjše vrednosti za različne
aktivnosti,
– skrbeti za krepitev in ohranjanje zdravja otroka ter mu,
če je to potrebno, priskrbeti ustrezno zdravstveno oskrbo preko
izbranega osebnega zdravnika,
– pridobivati informacije in sprejemati odločitve, ki so povezane z otrokovim vsakdanjim življenjem (vpogled v ocene,
seznanitev s šolskim uspehom, odhod v šolo v naravi, odhod
na počitnice, izbira osebnega zdravnika, seznanitev z informacijami o otrokovem zdravstvenem stanju, ipd.),
– zastopati otroka v postopku izdaje osebne izkaznice,
– skrbeti za otrokov pravilen odnos do učenja in dela in
za privzgojitev delovnih navad,
– skrbeti za vključitev otroka v poklicno usposabljanje ali
ustrezno zaposlitev,
– skrbeti za izoblikovanje lastne identitete otroka,
– pripraviti otroka na odhod iz rejniške družine.«.
11. člen
Doda se nov prvi odstavek 26. člena, ki se glasi:
»(1) Z namestitvijo otroka v rejništvo ostanejo staršem ali
skrbniku tiste pravice in obveznosti, določene z zakonom, ki
ureja družinska razmerja, ki so združljive z namenom rejništva,
razen če te zaradi varovanja koristi otroka staršem ali skrbniku
niso odvzete ali omejene.«.
V dosedanji določbi 26. člena, ki postane drugi odstavek,
se beseda »rejencem« nadomesti z besedo »otrokom«.
12. člen
V prvem odstavku 27. člena se beseda »rejenčeve« nadomesti z besedo »otrokove«, beseda »rejenčevimi« z besedo
»otrokovimi«, beseda »rejenca« pa z besedo »otroka«.
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13. člen
V prvem odstavku 28. člena se za besedo »mora« črta
vejica in besedilo »dokler izvaja rejniško dejavnost,«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
»(4) Rejnik se mora enkrat letno udeležiti tudi usposabljanja, ki ga organizira in financira center za socialno delo v
skladu z 42. členom tega zakona, razen če se udeleži drugega
usposabljanja po svoji izbiri. V tem primeru rejnik centru rejnika
predloži potrdilo o udeležbi, pri čemer stroške tega usposabljanja krije rejnik sam. V primeru vsebinske neustreznosti
takšnega usposabljanja, center rejnika ne prizna izpolnitev
pogoja iz tega člena.«.
14. člen
35. člen se spremeni tako, da se glasi:
»35. člen
(1) Center otroka mora po namestitvi otroka v rejniško
družino sestaviti individualno projektno skupino, v kateri sodeluje strokovni delavec centra otroka, strokovni delavec centra
rejnika, rejnik, starši in otrok, razen če center otroka oceni, da
udeležba glede na okoliščine primera za otroka ne bi bila koristna. Zaradi zagotavljanja individualne in strokovne obravnave
se individualne projektne skupine vabljeni udeležijo osebno
brez pooblaščenca.
(2) Delo individualne projektne skupine koordinira strokovni delavec centra otroka. Po potrebi se individualna projektna skupina lahko razširi.«.
15. člen
44. člen se spremeni tako, da se glasi:
»44. člen
Rejniška pogodba je pisna pogodba, ki jo po izvršljivosti
odločbe o namestitvi otroka v rejništvo skleneta pristojni center
otroka in rejnik za posameznega otroka.«.
16. člen
46. člen se spremeni tako, da se glasi:
»46. člen
(1) Center otroka lahko podaljša veljavnost rejniške pogodbe z rejnikom tudi po polnoletnosti osebe, vendar najdlje do
dopolnjenega 26. leta starosti:
– če oseba zaradi motenj v telesnem in duševnem razvoju
ni sposobna za samostojno življenje in delo, če oseba ali njen
skrbnik s tem soglaša;
– če ta ostane v rejniški družini zaradi nadaljevanja šolanja, če oseba s tem soglaša.
(2) Za osebo, za katero je bila po njeni polnoletnosti v
skladu s prejšnjim odstavkom podaljšana veljavnost rejniške
pogodbe z rejnikom zaradi motenj v telesnem in duševnem
razvoju, zaradi katerih ni sposobna za samostojno življenje in
delo, center otroka najpozneje do njenega 26. leta starosti razveže rejniško pogodbo in na podlagi soglasja osebe ali skrbnika
v skladu s 65. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list
RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07
– popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12) sklene
pogodbo o izvajanju storitve institucionalnega varstva v drugi
družini ali na drug ustrezen način poskrbi za njeno varstvo.«.
17. člen
V 47. členu se črta druga alinea.
Dosedanja tretja do peta alinea postanejo druga do četrta
alinea.
V dosedanji šesti alinei, ki postane peta alinea, se beseda
»rejenca« nadomesti z besedo »otroka«.
18. člen
48. člen se spremeni tako, da se glasi:
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»48. člen
(1) Rejnik lahko odpove rejniško pogodbo z odpovednim
rokom najmanj treh mesecev, če ni v pogodbi drugače določeno. Odpoved mora biti pisna ali dana ustno na zapisnik pri
centru otroka.
(2) Na podlagi odpovedi rejniške pogodbe center otroka
izda odločbo o prenehanju rejniške pogodbe. Zoper odločbo je
dovoljena pritožba na ministrstvo.
(3) Center otroka v primeru iz prvega odstavka tega
člena odloči o namestitvi otroka v drugo rejniško družino ali
o prenehanju rejništva ali poskrbi za drugo obliko varstva in
vzgoje otroka.«.
19. člen
49. člen se spremeni tako, da se glasi:
»49. člen
(1) Center otroka razveže rejniško pogodbo brez odpovednega roka, če:
– nastopi kateri od razlogov iz 6. člena tega zakona,
– se rejnik ne udeleži usposabljanj iz 28. člena tega
zakona,
– oceni, da to zahteva zaščita otrokovih koristi,
– otrok sklene zakonsko zvezo,
– otrok postane roditelj, razen če center oceni, da je namestitev v rejniško družino zanj še vedno koristna,
– rejnik ne izpolnjuje z rejniško pogodbo določenih dolžnosti ali
– zahteva razvezo rejnik in se ugotovi, da ima za to utemeljene razloge.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka center otroka izda
odločbo o razvezi rejniške pogodbe. Zoper odločbo je dovoljena pritožba na ministrstvo.
(3) Center otroka v primeru iz prvega odstavka tega
člena odloči o namestitvi otroka v drugo rejniško družino ali
o prenehanju rejništva ali poskrbi za drugo obliko varstva in
vzgoje otroka.«.
20. člen
V prvem odstavku 50. člena se beseda »rejenca« nadomesti z besedo »otroka«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
»(2) Ob prvi namestitvi otroka je rejnik upravičen tudi do
enkratnega prejemka v višini enkratnega denarnega prejemka
za opremo novorojenca, določenega s posebnim predpisom,
ki ureja družinske prejemke, če center otroka oceni, da je ob
namestitvi potreben dodaten nakup oblačil, obutve, potrebščin
in opreme za otroka.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
21. člen
51. člen se spremeni tako, da se glasi:
»51. člen
(1) Oskrbnino sestavljajo sredstva za materialne stroške
za otroka in denarni prejemek v znesku otroškega dodatka, kot
je določen za najnižji dohodkovni razred za prvega otroka, ob
upoštevanju starosti in šolanja nameščenega otroka, v skladu z
zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.
(2) Materialni stroški za otroka znašajo 291,27 eurov.
(3) Višina oskrbnine je sorazmerna času bivanja otroka v
rejniški družini.«.
22. člen
Prvi odstavek 52. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Oskrbnina se zniža, če ima otrok svoje redne prihodke, in sicer za 25 % ali 50 % materialnih stroškov, odvisno od
višine prihodkov. Za redni prihodek se po tem členu štejeta preživnina in družinska pokojnina, ki ga otrok dejansko periodično
prejema v določenem znesku. Center otroka je dolžan narediti
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vse potrebno za ureditev preživnine in družinske pokojnine, do
katerih bi bil otrok lahko upravičen.«.
V drugem odstavku se beseda »rejenca« nadomesti z
besedo »otroka«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»(3) Oskrbnina se zviša za 25 % od višine materialnih
stroškov tudi v primerih, ko je otrok nameščen v zavod in v
vikend rejništvo ter nima rednih prihodkov, določenih v prvem
odstavku tega člena.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane peti odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»(5) Pogoje za zvišanje in znižanje oskrbnine podrobneje
določi minister.«.
23. člen
53. člen se spremeni tako, da se glasi:
»53. člen
(1) Plačilo dela rejniku znaša 123,51 eurov za otroka.
(2) Glede na zahtevnost oskrbe, varstva in vzgoje otroka
(rejništvo za hudo bolnega otroka, otroka z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju, zlorabljenega otroka, trpinčenega
otroka, vedenjsko ali osebnostno motenega otroka) se lahko
plačilo dela iz prejšnjega odstavka začasno zviša za največ
50 %.
(3) Komisija za določitev znižanega normativa in zvišanja
plačila dela iz 3. člena tega zakona na podlagi meril, ki jih določi minister, odloči o odstotku zvišanja plačila dela in trajanju
pravice do povišanega plačila dela.
(4) Pravica do zvišanega plačila dela se lahko dodeli za
največ eno leto. Pravica se lahko podaljšuje toliko časa, kolikor
trajajo razlogi za zvišanje plačila dela.
(5) Višina plačila dela je sorazmerna času bivanja otroka
v rejniški družini.«.
24. člen
Drugi odstavek 58. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pri odpovedi rejniške pogodbe rejniku preneha pravica do rejnine z dnem, ko otrok ne prebiva več v rejniški
družini.«.
Tretji odstavek se črta.
25. člen
Naslov XI. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»XI. ZBIRKE PODATKOV«.
26. člen
V prvem odstavku 64. člena se črta beseda »vodi« in za
besedo »ministrstvo« doda besedilo »vzpostavi in vodi«.
27. člen
V prvem odstavku 65. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »Ministrstvo in centri za socialno delo vodijo
za namene, določene v prejšnjem členu, zbirke podatkov o:«.
Četrta alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– otrocih, nameščenih v rejniške družine,«.
V peti alinei se besedilo »rejencev« nadomesti z besedilom »otrok, nameščenih v rejniške družine«.
V drugem odstavku se napovedni stavek spremeni tako,
da se glasi: »Ministrstvo vodi za namene, določene v prejšnjem
členu, poleg zbirk podatkov iz prejšnjega odstavka, še zbirke
podatkov o:«.
Druga alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– prenehanju veljavnosti dovoljenj,«.
Na koncu tretje alinee se vejica nadomesti s piko, četrta
alinea pa se črta.
28. člen
66. člen se spremeni tako, da se glasi:
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»66. člen
(1) Podatki, ki se zbirajo za namen vodenja zbirke podatkov o rejnikih in zbirke podatkov o rejnikih, ki izvajajo rejniško
dejavnost kot poklic iz prejšnjega člena, so:
– osebno ime,
– datum rojstva,
– enotna matična številka občana,
– spol,
– državljanstvo,
– prebivališče,
– zakonski stan,
– izobrazba,
– nekaznovanost,
– zaposlitev,
– podatek o obveznem zdravstvenem zavarovanju,
– podatek o zneskih plačila prispevkov za socialno varnost,
– davčna številka,
– datum vloge za izvajanje rejniške dejavnosti,
– datum začetka veljavnosti dovoljenja,
– številka in datum izdanega dovoljenja,
– datum prenehanja dovoljenja,
– razlog prenehanja dovoljenja,
– vrsta in datum izobraževanja,
– datum vpisa v register izvajanja rejniške dejavnosti kot
poklic,
– datum izbrisa iz registra izvajanja rejniške dejavnosti
kot poklic,
– razlog izbrisa iz registra izvajanja rejniške dejavnosti
kot poklic,
– pristojni center za socialno delo,
– datum prijave v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
– številka in datum izdanega potrdila o vpisu v register
izvajanja rejniške dejavnosti kot poklic,
– datum odjave iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
(2) Podatki, ki se zbirajo za namen vodenja zbirke podatkov o članih rejniške družine iz prejšnjega člena, so:
– osebno ime,
– datum rojstva,
– enotna matična številka občana,
– sorodstveno razmerje družinskega člana do rejnika,
– status (šolanje, zaposlitev, upokojitev).
(3) Podatki, ki se zbirajo za namen vodenja zbirke podatkov o sklenjenih rejniških pogodbah in rejninah iz prejšnjega
člena, so:
– osebno ime rejnika in otroka,
– enotna matična številka občana rejnika in otroka,
– prebivališče rejnika in otroka,
– zdravstveno stanje otroka (podatek o motnji ali bolezni,
zaradi katere potrebuje posebno nego in varstvo, v skladu s
posebnimi predpisi),
– davčna številka rejnika,
– višina rejnine,
– številka osebnega računa rejnika.
(4) Podatki, ki se zbirajo za namen vodenja zbirk podatkov o otrocih, nameščenih v rejniške družine iz prejšnjega
člena, so:
– osebno ime,
– datum rojstva,
– enotna matična številka občana,
– spol,
– državljanstvo,
– prebivališče,
– šolanje,
– zdravstveno stanje (podatek o motnji ali bolezni, zaradi
katere potrebuje posebno nego in varstvo, v skladu s posebnimi predpisi),
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– podatek o obveznem zdravstvenem zavarovanju,
– določenost in višina preživnine,
– določenost in višina družinske pokojnine (številka in
datum odločbe),
– število dni namestitve,
– izplačano nadomestilo preživnine,
– vključenost v socialnovarstveni zavod,
– podaljšanje roditeljske pravice,
– davčna številka.
(5) Podatki, ki se zbirajo za namen vodenja zbirke podatkov o članih bioloških družin otrok iz prejšnjega člena, so:
– osebno ime,
– rojstni podatki,
– enotna matična številka občana,
– sorodstveno razmerje družinskega člana do otroka,
– prebivališče,
– status (šolanje, zaposlitev, upokojitev),
– podaljšanje roditeljske pravice,
– izobrazba.
(6) Podatki, ki se zbirajo za namen vodenja zbirk podatkov o izdanih dovoljenjih in o prenehanju veljavnosti dovoljenj
iz prejšnjega člena, so:
– osebno ime,
– enotna matična številka občana rejnika,
– prebivališče rejnika,
– datum začetka veljavnosti dovoljenja,
– datum prenehanja veljavnosti dovoljenja.«.
29. člen
67. člen se spremeni tako, da se glasi:
»67. člen
(1) Podatki iz prejšnjega člena se zbirajo neposredno od
posameznika za njega in za njegove družinske člane ter iz uradnih zbirk, ki jih v Republiki Sloveniji vodijo za to pooblaščeni
organi in organizacije.
(2) Ministrstvo in centri za socialno delo za namen izvajanja javnih pooblastil po tem zakonu brezplačno pridobivajo
osebne podatke iz prejšnjega člena iz obstoječih zbirk osebnih
podatkov naslednjih upravljavcev:
– ministrstva, pristojnega za notranje zadeve – podatke
o posamezniku, družinskih članih in skupnem gospodinjstvu
(osebno ime, datum rojstva, enotno matično številko občana,
državljanstvo, prebivališče);
– izvajalcev vzgojne in izobraževalne dejavnosti ter ministrstva, pristojnega za šolstvo in visoko šolstvo – podatke o
vključitvi v vzgojni ali izobraževalni zavod;
– ministrstva, pristojnega za pravosodje – podatke o izrečenih kaznih, varnostnih ukrepih, pogojnih obsodbah, sodnih
opominih in obsodbah, s katerimi je bila storilcem kaznivih
dejanj, o katerih se vodi kazenska evidenca, oproščena kazen, ter o njihovih pravnih posledicah; poznejše spremembe o
obsodbah, ki so bile vpisane v kazensko evidenco; podatke o
izvršeni kazni in o razveljavitvi vpisa neupravičene obsodbe;
– Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije – podatke o zavarovancih in uživalcih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja;
– Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije – podatke o obveznem zdravstvenem zavarovanju;
– izvajalcev zdravstvene dejavnosti – podatke o zdravstvenem stanju;
– sklada Republike Slovenije, pristojnega za izplačilo
nadomestila preživnine – podatke o izplačanem nadomestilu
preživnine;
– centrov za socialno delo – podatke iz zbirk podatkov,
vodenih pri izvajanju nalog, ki so jim z zakonom poverjena kot
javna pooblastila (vrsta in višina pravice za otroka, določenost
in višina preživnine);
– izvajalcev socialnovarstvene dejavnosti – podatke o
vključitvi v socialnovarstveni zavod.
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(3) Podatke o zdravstvenem stanju je mogoče pridobivati
le ob pisni privolitvi posameznika, na katerega se nanašajo
ali njegovega skrbnika, razen če bodo podatki uporabljeni za
statistike ali znanstveno raziskovalne namene v obliki, ki ne
omogoča identifikacije posameznikov.
(4) Kadar je to mogoče, se posamezne zbirke za izvajanje
tega zakona lahko medsebojno povezujejo na podlagi enotne
matične številke občana.«.
30. člen
Naslov XII. poglavja in 70. člen se črtata.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
V šestih mesecih od dneva začetka uporabe tega zakona
center otroka razveže rejniške pogodbe za tiste osebe, ki so ob
začetku uporabe tega zakona že dopolnile 26 let in na podlagi
soglasja osebe ali skrbnika v skladu s 65. členom Zakona o
socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre,
62/10 – ZUPJS in 57/12) sklene pogodbo o izvajanju storitve
institucionalnega varstva v drugi družini ali na drug ustrezen
način poskrbi za njeno varstvo.
32. člen
Ne glede na določbo 51. člena zakona, se materialni
stroški od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2013 priznajo v
višini 282,74 eurov.
33. člen
Z dnem začetka uporabe tega zakona se rejnine, določene z rejniškimi pogodbami, sklenjenimi pred dnevom uporabe
tega zakona, izplačajo v zneskih, določenih s tem zakonom.
34. člen
Minister v treh mesecih od dneva uveljavitve tega zakona
uskladi Pravilnik o pogojih in postopkih za izvajanje zakona o
izvajanju rejniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 54/03 in 78/08)
z določbami tega zakona.
35. člen
(1) Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2013, razen šeste alinee drugega odstavka 16. člena
zakona, ki se začne uporabljati 1. januarja 2018.
(2) Do začetka uporabe določb tega zakona se uporabljajo določbe Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti (Uradni list
RS, št. 110/02, 56/06 – odl. US in 114/06 – ZUTPG).
Št. 542-02/12-2/15
Ljubljana, dne 20. decembra 2012
EPA 706-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

4323.

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

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

Uradni list Republike Slovenije
UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o prostorskem
načrtovanju (ZPNačrt-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 20. decembra 2012.
Št. 003-02-10/2012-29
Ljubljana, dne 28. decembra 2012
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU
(ZPNačrt-C)
1. člen
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 57/12) se v prvem
odstavku 29. člena črta besedilo »do uveljavitve občinskega
prostorskega načrta vendar« in se za besedo »kmetijskih«
doda vejica in besedilo »storitvenih, obrtnih«.
V prvi alineji prvega odstavka se za besedo »kmetijskih« doda vejica in besedilo »storitvenih, obrtnih«.
Druga alineja prvega odstavka se spremeni tako, da
se glasi:
»– da širitev območja stavbnih zemljišč bistveno ne
posega v varstvena, zavarovana, degradirana, ogrožena in
druga območja, na katerih je na podlagi predpisov vzpostavljen poseben pravni režim, razen v primerih, ko predvideni
posegi niso v nasprotju s temi režimi,«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Na območju širitve območja stavbnih zemljišč se
pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja
upoštevajo prostorski izvedbeni pogoji, ki veljajo na območju
obstoječe pozidave, s katero je območje širitve funkcionalno
povezano.«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki
se glasi:
»(7) Sklep o širitvi in presoja sprejemljivosti posega v
naravo po predpisih o ohranjanju narave, kolikor je zahtevana, sta sestavni del investitorjeve vloge za izdajo gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov.«.
Dosedanji sedmi odstavek postane osmi odstavek.
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 800-01/12-17/30
Ljubljana, dne 20. decembra 2012
EPA 712-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije
4324.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o ukrepih za odpravo posledic določenih
zemeljskih plazov večjega obsega iz let 2000
in 2001 (ZUOPZP-B)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o ukrepih za odpravo
posledic določenih zemeljskih plazov večjega
obsega iz let 2000 in 2001 (ZUOPZP-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001 (ZUOPZP-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. decembra 2012.
Št. 003-02-10/2012-30
Ljubljana, dne 28. decembra 2012
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O UKREPIH ZA ODPRAVO POSLEDIC
DOLOČENIH ZEMELJSKIH PLAZOV VEČJEGA
OBSEGA IZ LET 2000 IN 2001 (ZUOPZP-B)
1. člen
V Zakonu o ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001 (Uradni
list RS, št. 3/06 – uradno prečiščeno besedilo in 80/10 –
ZUPUDPP) se v 2. členu doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ne glede na določbe prvega in tretjega odstavka
tega člena se sredstva za izvajanje ukrepov zagotovijo tudi
v državnih proračunih Republike Slovenije v obdobju od leta
2013 do leta 2020.«.
2. člen
Za drugim odstavkom 14. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se sredstva za izvajanje ukrepov zagotovijo tudi v državnih proračunih
Republike Slovenije v obdobju od leta 2013 do leta 2020.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
3. člen
V drugem odstavku 21. člena se črta besedilo »oziroma
Direkcija za železniški promet«, besedilo »Agencija Republike
Slovenije za okolje« pa se nadomesti z besedilom »ministrstvo,
pristojno za okolje«.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 212-07/12-5/11
Ljubljana, dne 20. decembra 2012
EPA 720-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

Št.
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o računskem sodišču (ZRacS-1A)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o računskem sodišču
(ZRacS-1A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o računskem sodišču (ZRacS-1A), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 20. decembra 2012.
Št. 003-02-10/2012-22
Ljubljana, dne 28. decembra 2012
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O RAČUNSKEM SODIŠČU
(ZRacS-1A)
1. člen
V Zakonu o računskem sodišču (Uradni list RS, št. 11/01)
se v 33. členu črtajo osmi, deveti in deseti odstavek.
2. člen
Za 33. členom se dodata nova 33.a in 33.b člen, ki se
glasita:
»33.a člen
(pravice članov računskega sodišča po prenehanju funkcije)
(1) Član računskega sodišča, ki mu je prenehala funkcija
in iz objektivnih razlogov ne more nadaljevati z opravljanjem
prejšnje funkcije ali nadaljevati prejšnjega dela ali dobiti druge
ustrezne zaposlitve in ne izpolnjuje minimalnih pogojev za
pridobitev pravice do starostne pokojnine brez zmanjšanja v
skladu s predpisi, ki urejajo obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, oziroma s posebnimi predpisi, v katerih je urejena pravica do starostne pokojnine, ima, dokler se ne zaposli
ali začne opravljati pridobitne dejavnosti oziroma dokler ne
izpolni navedenih pogojev za upokojitev, pravico do nadomestila plače v višini 80 odstotkov zadnje mesečne plače, ki jo je
prejel, ko je opravljal funkcijo, vendar najdlje devet mesecev od
prenehanja funkcije člana računskega sodišča. Če je namesto
zadnje plače prejel nadomestilo, se nadomestilo plače iz tega
odstavka odmeri od zadnje mesečne plače, ki bi jo prejel, če
bi opravljal funkcijo.
(2) Pravica do nadomestila plače iz prejšnjega odstavka
se lahko podaljša do izpolnitve pogojev za upokojitev, navedenih v prejšnjem odstavku, vendar najdlje še za šest mesecev.
(3) Član računskega sodišča, ki je opravljal funkcijo
člana že pred mandatom, ki mu je prenehal, ima za vse
prejšnje mandate pravico do dodatnega trimesečnega nadomestila plače.
(4) Čas prejemanja nadomestila plače se članu računskega sodišča, ki mu je prenehala funkcija, šteje v pokojninsko
dobo. V tem času je socialno zavarovan po predpisih, ki urejajo
socialno zavarovanje oseb v delovnem razmerju, ob upokojitvi
pa mu pripada pravica do odpravnine.
(5) Član računskega sodišča, ki mu je funkcija člana prenehala pred potekom enega leta od imenovanja, nima pravice
do nadomestila plače.
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109 / 31. 12. 2012
33.b člen

(uveljavljanje pravice do nadomestila plače)
(1) O pravici do nadomestila plače odloča pristojno delovno telo državnega zbora.
(2) Za uveljavljanje pravice do nadomestila plače mora
član računskega sodišča, ki mu je prenehala funkcija, najkasneje v 15 dneh po prenehanju funkcije, pristojnemu delovnemu telesu državnega zbora predložiti vlogo za uveljavljanje
pravice do nadomestila plače in dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev pravice do nadomestila plače. V primeru
nemožnosti vrnitve na delovno mesto v okviru prejšnjega delodajalca je treba izkazati, zakaj vrnitev ni mogoča.
(3) O vlogi za uveljavljanje pravice do nadomestila plače
odloči pristojno delovno telo državnega zbora najkasneje v
14 dneh z odločbo.
(4) Pravica do prejemanja nadomestila plače preneha,
če član računskega sodišča, ki mu je prenehala funkcija, pred
potekom obdobja, za katerega mu pripada nadomestilo plače,
začne opravljati drugo funkcijo, se zaposli, začne opravljati
pridobitno dejavnost ali izpolni minimalne pogoje za pridobitev
pravice do starostne pokojnine brez zmanjšanja v skladu s
predpisi, ki urejajo obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma v skladu s posebnimi predpisi, v katerih je urejena
pravica do starostne pokojnine.
(5) Član računskega sodišča, ki mu je prenehala funkcija, je v času prejemanja nadomestila plače dolžan obvestiti
pristojno delovno telo državnega zbora in organ, ki izplačuje
nadomestilo plače, o vseh prejemkih iz naslova opravljanja
dela najkasneje v sedmih dneh po prejetem plačilu. Za prejete
zneske po plačilu davkov in obveznih prispevkov se članu
računskega sodišča, ki mu je prenehala funkcija, zniža znesek
nadomestila, ki mu pripada v skladu s prvim odstavkom prejšnjega člena, kar se obračuna pri prvem naslednjem izplačilu
nadomestila.
(6) Član računskega sodišča, ki mu je prenehala funkcija,
zaradi izogibanja določbam o trajanju in višini nadomestila, ne
sme sklepati dogovorov za odložena plačila in drugih dogovorov,
ki bi bili v nasprotju z namenom pravice do nadomestila plače.
(7) Če član računskega sodišča, ki mu je prenehala funkcija, ravna v nasprotju s petim in šestim odstavkom tega člena,
mu preneha pravica do nadomestila plače in mora vrniti zneske
nadomestila plače, ki so bili prejeti neupravičeno.
(8) Nadomestilo plače, prispevki za socialno zavarovanje
in odpravnina se izplačujejo iz proračunskih sredstev računskega sodišča.«.

Uradni list Republike Slovenije
(5) Če organ, ki mu je bil vročen poziv za ukrepanje, ne
predloži pravočasno računskemu sodišču poročila o ukrepanju niti
obrazložitve opustitve ukrepov (osmi odstavek 29. člena), se odgovorno osebo organa kaznuje za prekršek z globo 2.000 eurov.
(6) Če organ, ki mu je bil vročen poziv za razrešitev odgovorne osebe, ne odloči pravočasno o pozivu ali če ne sporoči
pravočasno računskemu sodišču, kako je odločil (štirinajsti
odstavek 29. člena), se odgovorno osebo organa kaznuje za
prekršek z globo 2.000 eurov.
(7) Prekrškovni organ, ki odloča o prekrških in izreka
globe po tem členu, je računsko sodišče.
(8) Postopek o prekršku po tem členu vodi in v njem
odloča pooblaščena uradna oseba računskega sodišča, ki
izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja prekrške, in na njegovi
podlagi sprejetih predpisih.«.
4. člen
Za 38. členom se doda nov 38.a člen, ki se glasi:
»38.a člen
(prekršek glede izvajanja pravice do nadomestila plače)
(1) Z globo v višini 1.000 eurov se za prekršek kaznuje
član računskega sodišča, ki mu je prenehala funkcija, če v času
prejemanja nadomestila plače v nasprotju s petim odstavkom
33.b člena tega zakona ne obvesti pristojnega delovnega telesa
državnega zbora in organa, ki izplačuje nadomestilo plače o vseh
prejemkih iz naslova opravljanja dela ali če v času prejemanja
nadomestila plače sklene dogovor o odloženem plačilu ali drug
dogovor v nasprotju s šestim odstavkom 33.b člena tega zakona.
(2) Nadzor nad izvajanjem uveljavljanja pravice do nadomestila kot prekrškovni organ opravljajo proračunski inšpektorji.«.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 020-14/12-4/9
Ljubljana, dne 20. decembra 2012
EPA 776-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

3. člen
38. člen se spremeni tako, da se glasi:
»38. člen
(prekršek odgovorne osebe ali posameznika)
(1) Če uporabnik javnih sredstev, ki mu je bila vročena
zahteva za predložitev podatkov, zahteve ne izvrši pravočasno (drugi odstavek 26. člena), se njegovo odgovorno osebo
kaznuje za prekršek z globo 2.000 eurov.
(2) Če revidiranec, ki mu je bil vročen nalog za predložitev
listin, ne predloži pravočasno računskemu sodišču vseh dokumentov, ki so navedeni v nalogu ali dopolnitvi naloga za predložitev listin (osmi in deveti odstavek 27. člena), se odgovorno
osebo revidiranca kaznuje za prekršek z globo 2.000 eurov.
(3) Če uporabnik javnih sredstev, v čigar poslovanju so
bile razkrite nepravilnosti ali nesmotrnosti in za katerega ne
velja določba tretjega odstavka 29. člena tega zakona, ne predloži pravočasno računskemu sodišču odzivnega poročila (prvi
odstavek 29. člena), ki ga je potrdila odgovorna oseba (drugi
odstavek 29. člena), se odgovorno osebo uporabnika javnih
sredstev kaznuje za prekršek z globo 2.000 eurov.
(4) Z globo 600 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka
tega člena.

4326.

Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona
o ustavnem sodišču (ZUstS-B)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembi
in dopolnitvi Zakona o ustavnem sodišču
(ZUstS-B)
Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o
ustavnem sodišču (ZUstS-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. decembra 2012.
Št. 003-02-10/2012-25
Ljubljana, dne 28. decembra 2012
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
ZAKON
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI
ZAKONA O USTAVNEM SODIŠČU
(ZUstS-B)
1. člen
V Zakonu o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07
– uradno prečiščeno besedilo) se 78. člen spremeni tako, da
se glasi:
»78. člen
(1) Sodnik ustavnega sodišča, ki mu je prenehala funkcija
in iz objektivnih razlogov ne more nadaljevati z opravljanjem
prejšnje funkcije ali dobiti druge ustrezne zaposlitve in ne izpolnjuje minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine brez zmanjšanja v skladu s predpisi, ki urejajo obvezno
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, oziroma s posebnimi
predpisi, v katerih je urejena pravica do starostne pokojnine,
ima, dokler ne začne opravljati funkcije, se ne zaposli ali začne
opravljati pridobitne dejavnosti oziroma dokler ne izpolni navedenih pogojev za upokojitev, pravico do nadomestila plače
v višini 80 odstotkov zadnje mesečne plače, ki jo je prejel, ko
je opravljal funkcijo sodnika ustavnega sodišča, vendar najdlje
eno leto od prenehanja te funkcije. Če je sodnik ustavnega sodišča namesto zadnje plače prejel nadomestilo, se nadomestilo
plače iz tega člena odmeri od zadnje mesečne plače, ki bi jo
prejel, če bi opravljal funkcijo.
(2) Pravica do nadomestila plače iz prejšnjega odstavka
se lahko podaljša do izpolnitve pogojev za upokojitev, navedenih v prejšnjem odstavku, vendar najdlje še za eno leto.
(3) Čas prejemanja nadomestila plače se sodniku ustavnega sodišča, ki mu je prenehala funkcija, šteje v pokojninsko
dobo. V tem času je socialno zavarovan po predpisih, ki urejajo
socialno zavarovanje oseb v delovnem razmerju, ob upokojitvi
pa mu pripada pravica do odpravnine.
(4) Sodnik ustavnega sodišča, ki mu je funkcija prenehala
pred potekom enega leta od izvolitve v državnem zboru, nima
pravice do nadomestila plače.«.

Št.
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dela najkasneje v sedmih dneh po prejetem plačilu. Za prejete
zneske po plačilu davkov in obveznih prispevkov se sodniku
ustavnega sodišča, ki mu je prenehala funkcija, zniža znesek
nadomestila plače, ki mu pripada v skladu s prvim ali drugim
odstavkom prejšnjega člena, kar se obračuna pri prvem naslednjem izplačilu nadomestila plače.
(5) Sodnik ustavnega sodišča, ki mu je prenehala funkcija,
v času prejemanja nadomestila plače ne sme sklepati dogovorov o odloženih plačilih ali drugih podobnih dogovorov, ki bi bili
v nasprotju z namenom pravice do nadomestila plače.
(6) Če sodnik ustavnega sodišča, ki mu je prenehala funkcija, ravna v nasprotju s četrtim ali petim odstavkom tega člena,
preneha pravica do nadomestila plače in mora vrniti zneske
nadomestila plače, ki so bili prejeti neupravičeno.
(7) Nadomestila plače, prispevki za socialno zavarovanje
in odpravnine se izplačujejo iz proračunskih sredstev ustavnega sodišča.
(8) Z globo v višini 1.000 eurov se za prekršek kaznuje
sodnik ustavnega sodišča, ki mu je prenehala funkcija, če v
času prejemanja nadomestila plače ne obvesti pristojni organ
iz prvega odstavka tega člena o vseh prejemkih iz naslova
opravljanja dela (četrti odstavek tega člena) ali, če v času prejemanja nadomestila plače sklene dogovor o odloženem plačilu
ali drug podobni dogovor (peti odstavek tega člena).
(9) Proračunski inšpektorji izvajajo nadzor nad izvajanjem
določb četrtega in petega odstavka tega člena ter odločajo o
prekrških.«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 020-13/12-3/10
Ljubljana, dne 20. decembra 2012
EPA 777-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

2. člen
Za 78. členom se doda nov 78.a člen, ki se glasi:
»78.a člen
(1) O pravici do nadomestila plače in obveznostih v zvezi
z nadomestilom po tem zakonu odloča predsednik ustavnega
sodišča. Zoper odločitev predsednika ustavnega sodišče je dovoljen ugovor v roku osmih dni od vročitve odločbe. O ugovoru
odloči ustavno sodišče na nejavni seji.
(2) Za uveljavljanje pravice do nadomestila plače mora
sodnik ustavnega sodišča, ki mu je prenehala funkcija, najkasneje v 15 dneh po prenehanju funkcije predložiti ustavnemu
sodišču vlogo za uveljavljanje pravice do nadomestila plače in
dokazila o izpolnjevanju pogojev za njeno pridobitev. V primeru
nemožnosti vrnitve na funkcijo ali na delovno mesto v okviru
prejšnjega delodajalca, mora izkazati, zakaj vrnitev ni mogoča.
Ustavno sodišče odloči v roku 14 dni.
(3) Pravica do prejemanja nadomestila plače preneha, če
sodnik ustavnega sodišča, ki mu je prenehala funkcija, pred
potekom obdobja, za katerega mu pripada nadomestilo plače,
začne opravljati drugo funkcijo, se zaposli, prične opravljati
pridobitno dejavnost ali izpolni minimalne pogoje za pridobitev
pravice do starostne pokojnine brez zmanjšanja v skladu s
predpisi, ki urejajo obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, oziroma v skladu s posebnimi predpisi, v katerih je urejena
pravica do starostne pokojnine.
(4) Sodnik ustavnega sodišča, ki mu je prenehala funkcija,
mora v času prejemanja nadomestila plače obvestiti ustavno
sodišče o vseh izplačanih prejemkih iz naslova opravljanja
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4327.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o varuhu človekovih pravic (ZVarCP-A)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o varuhu človekovih
pravic (ZVarCP-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o varuhu človekovih pravic (ZVarCP-A), ki ga je sprejel Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 20. decembra 2012.
Št. 003-02-10/2012-26
Ljubljana, dne 28. decembra 2012
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC
(ZVarCP-A)
1. člen
V Zakonu o varuhu človekovih pravic (Uradni list RS,
št. 71/93, 15/94 – popr. in 56/02 – ZJU) se 49. člen spremeni
tako, da se glasi:
»49. člen
Varuh, ki mu je prenehala funkcija in iz objektivnih razlogov ne more nadaljevati z opravljanjem prejšnje funkcije ali
nadaljevati prejšnjega dela ali dobiti druge ustrezne zaposlitve
in ne izpolnjuje minimalnih pogojev za pridobitev pravice do
starostne pokojnine brez zmanjšanja v skladu s predpisi, ki
urejajo obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma
s posebnimi predpisi, v katerih je urejena pravica do starostne
pokojnine, ima, dokler ne začne opravljati funkcije oziroma
dokler se ne zaposli ali začne opravljati pridobitne dejavnosti
oziroma dokler ne izpolni navedenih pogojev za upokojitev,
pravico do nadomestila plače v višini 80 odstotkov zadnje mesečne plače, ki jo je prejel, ko je opravljal funkcijo, vendar
najdlje osem mesecev od prenehanja funkcije. Če je namesto
zadnje plače prejel nadomestilo plače, se nadomestilo plače iz
tega odstavka odmeri od zadnje mesečne plače, ki bi jo prejel,
če bi opravljal funkcijo.
Pravica do nadomestila plače iz prejšnjega odstavka se
lahko podaljša do izpolnitve pogojev za upokojitev, navedenih v
prejšnjem odstavku, vendar najdlje še za šest mesecev.
Varuh, ki je opravljal funkcijo že pred mandatom, ki mu je
prenehal, ima pravico do dodatnega trimesečnega nadomestila
plače.
Čas prejemanja nadomestila plače se varuhu, ki mu je
prenehala funkcija, šteje v pokojninsko dobo. V tem času je
socialno zavarovan po predpisih, ki urejajo socialno zavarovanje oseb v delovnem razmerju, ob upokojitvi pa mu pripada
pravica do odpravnine.
Če varuhu funkcija preneha pred potekom šestih mesecev od izvolitve v državnem zboru, nima pravice do nadomestila plače.«.
2. člen
Za 49. členom se doda nov 49.a člen, ki se glasi:
»49.a člen
O pravici do nadomestila plače iz prejšnjega člena odloča
pristojno delovno telo državnega zbora.
Za uveljavljanje pravice do nadomestila plače mora varuh,
ki mu je prenehala funkcija, najkasneje v 15 dneh po prenehanju funkcije, pristojnemu delovnemu telesu iz prejšnjega odstavka predložiti vlogo za uveljavljanje pravice do nadomestila
plače in dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev pravice
do nadomestila plače. V primeru nemožnosti vrnitve na delovno
mesto v okviru prejšnjega delodajalca je treba izkazati, zakaj
vrnitev ni mogoča.
O vlogi za uveljavljanje pravice do nadomestila plače
odloči pristojno delovno telo državnega zbora najkasneje v
14 dneh z odločbo.
Pravica do prejemanja nadomestila plače preneha, če
varuh, ki mu je prenehala funkcija, pred potekom obdobja, za
katerega mu pripada nadomestilo plače, začne opravljati drugo
funkcijo, se zaposli, začne opravljati pridobitno dejavnost ali
izpolni minimalne pogoje za pridobitev pravice do starostne
pokojnine brez zmanjšanja v skladu s predpisi, ki urejajo obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, oziroma v skladu s
posebnimi predpisi, v katerih je urejena pravica do starostne
pokojnine.
Varuh, ki mu je prenehala funkcija, je v času prejemanja nadomestila plače dolžan obvestiti pristojno delovno telo

Uradni list Republike Slovenije
državnega zbora in organ, ki izplačuje nadomestilo plače, o
vseh prejemkih iz naslova opravljanja dela najkasneje v sedmih
dneh po prejetem plačilu. Za prejete zneske po plačilu davkov
in obveznih prispevkov se varuhu zniža znesek nadomestila
plače, ki mu pripada v skladu s prvim odstavkom prejšnjega
člena, kar se obračuna pri prvem naslednjem izplačilu nadomestila plače.
Varuh, ki mu je prenehala funkcija, zaradi izogibanja določbam o trajanju in višini nadomestila ne sme sklepati dogovorov za odložena plačila in drugih dogovorov, ki bi bili v nasprotju
z namenom pravice do nadomestila.
Če varuh, ki mu je prenehala funkcija, ravna v nasprotju
s petim in šestim odstavkom tega člena, mu preneha pravica
do nadomestila plače in mora vrniti zneske nadomestila plače,
ki so bili prejeti neupravičeno.
Nadomestilo plače, prispevki za socialno zavarovanje
in odpravnina se izplačujejo iz proračunskih sredstev varuha
človekovih pravic.«.
3. člen
50. člen se spremeni tako, da se glasi:
»50. člen
Določbe 48., 49. in 49.a člena tega zakona veljajo tudi za
namestnika varuha.«.
4. člen
V 56. členu se besedilo »Z denarno kaznijo najmanj
10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek:« nadomesti z besedilom »Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek:«.
Za prvim odstavkom se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Prekrškovni organ, ki odloča o prekrških in izreka globe
po tem členu, je varuh.
Postopek o prekršku po tem členu vodi in v njem odloča
pooblaščena uradna oseba varuha, ki izpolnjuje pogoje po
zakonu, ki ureja prekrške in na njegovi podlagi sprejetih predpisih.«.
5. člen
Za 56. členom se doda nov 56.a člen, ki se glasi:
»56.a člen
Z globo v višini 1.000 eurov se za prekršek kaznujeta
varuh in njegov namestnik, če v času prejemanja nadomestila plače v nasprotju s petim odstavkom 49.a člena tega
zakona ne obvestita pristojnega delovnega telesa državnega zbora in organa, ki izplačuje nadomestilo plače o vseh
prejemkih iz naslova opravljanja dela ali v času prejemanja
nadomestila plače skleneta dogovor o odloženem plačilu ali
drug dogovor v nasprotju s šestim odstavkom 49.a člena
tega zakona.
Nadzor nad izvajanjem uveljavljanja pravice do nadomestila kot prekrškovni organ opravljajo proračunski inšpektorji.«.
KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 000-04/12-14/11
Ljubljana, dne 20. decembra 2012
EPA 778-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije
4328.

Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona
o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije
predsednika republike (ZZPOFPR-A)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvi Zakona o zagotavljanju pogojev
za opravljanje funkcije predsednika republike
(ZZPOFPR-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o
zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike (ZZPOFPR-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 20. decembra 2012.
Št. 003-02-10/2012-27
Ljubljana, dne 28. decembra 2012
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVI
ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU POGOJEV
ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE PREDSEDNIKA
REPUBLIKE (ZZPOFPR-A)
1. člen
V Zakonu o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije
predsednika republike (Uradni list RS, št. 15/03) se 17. člen
spremeni tako, da se glasi:
»17. člen
Predsednik republike, ki mu je prenehala funkcija in iz
objektivnih razlogov ne more nadaljevati z opravljanjem prejšnje funkcije ali nadaljevati prejšnjega dela ali dobiti druge
ustrezne zaposlitve in ne izpolnjuje minimalnih pogojev za
pridobitev pravice do starostne pokojnine brez zmanjšanja v
skladu s predpisi, ki urejajo obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, oziroma s posebnimi predpisi, v katerih je urejena
pravica do starostne pokojnine, ima, dokler ne začne opravljati
funkcije, se ne zaposli ali začne opravljati pridobitne dejavnosti
oziroma dokler ne izpolni navedenih pogojev za upokojitev,
pravico do nadomestila plače v višini 80 odstotkov zadnje mesečne plače, ki jo je prejel, ko je opravljal funkcijo predsednika
republike, vendar najdlje eno leto od prenehanja funkcije. Če
je namesto zadnje plače prejel nadomestilo, se osnova za
nadomestilo plače iz tega člena odmeri od plače, ki bi jo prejel,
če bi opravljal funkcijo.
Pravica do nadomestila plače iz prejšnjega odstavka se
lahko podaljša do izpolnitve pogojev za upokojitev, navedenih
v prejšnjem odstavku, vendar najdlje še za eno leto.
Čas prejemanja nadomestila plače se predsedniku republike, ki mu je prenehala funkcija, šteje v pokojninsko dobo. V
tem času je socialno zavarovan v skladu s predpisi, ki urejajo
socialno zavarovanje oseb v delovnem razmerju, ob upokojitvi
pa mu pripada pravica do odpravnine.«.
2. člen
Za 17. členom se doda nov 17.a člen, ki se glasi:
»17.a člen
O pravici do nadomestila plače iz 17. člena tega zakona
odloča urad predsednika republike.
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Za uveljavljanje pravice do nadomestila plače mora predsednik republike, ki mu je prenehala funkcija, najkasneje v
15 dneh po prenehanju funkcije, predložiti uradu predsednika republike vlogo za uveljavljanje pravice do nadomestila
in dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev pravice do
nadomestila. V primeru nemožnosti vrnitve na delovno mesto
v okviru prejšnjega delodajalca mora izkazati, zakaj vrnitev
ni mogoča. O vlogi urad predsednika republike odloči v roku
14 dni z odločbo.
Pravica do prejemanja nadomestila plače preneha, če
predsednik republike, ki mu je prenehala funkcija, pred potekom obdobja, za katerega mu pripada nadomestilo plače,
začne opravljati drugo funkcijo, se zaposli, prične opravljati
pridobitno dejavnost ali izpolni pogoje za upokojitev, navedene
v prvem odstavku prejšnjega člena.
Predsednik republike, ki mu je prenehala funkcija, je v
času prejemanja nadomestila plače dolžan obvestiti urad predsednika republike o vseh prejemkih iz naslova opravljanja dela
najkasneje v sedmih dneh po prejetem plačilu. Za prejete zneske po plačilu davkov in obveznih prispevkov se zniža znesek
nadomestila plače, ki mu pripada v skladu s prvim odstavkom
prejšnjega člena, kar se obračuna pri prvem naslednjem izplačilu nadomestila plače.
Predsednik republike, ki mu je prenehala funkcija, zaradi
izogibanja določbam o trajanju in višini nadomestila ne sme
sklepati dogovorov za odložena plačila in drugih dogovorov,
ki bi bili v nasprotju z namenom pravice do nadomestila plače.
Če predsednik republike, ki mu je prenehala funkcija,
ravna v nasprotju s četrtim ali petim odstavkom tega člena, mu
preneha pravica do nadomestila plače in mora vrniti zneske
nadomestila plače, ki so bili prejeti neupravičeno.
Nadomestilo plače, prispevki za socialno zavarovanje in
odpravnine se izplačujejo iz proračunskih sredstev predsednika
republike.
Z globo v višini 1.000 eurov se za prekršek kaznuje
predsednik republike, ki mu je prenehala funkcija, če v času
prejemanja nadomestila plače v nasprotju s četrtim odstavkom tega člena ne obvesti urada predsednika republike o
vseh prejemkih iz naslova opravljanja dela ali če v času
prejemanja nadomestila plače v nasprotju s petim odstavkom tega člena sklene dogovor o odloženem plačilu ali drug
posebni dogovor.
Proračunski inšpektorji kot prekrškovni organ izvajajo
nadzor nad uveljavljanjem pravice iz četrtega in petega odstavka tega člena.«.
3. člen
20. člen se črta.
4. člen
V prvem odstavku 21. člena se besedilo »pet let« nadomesti z besedilom »eno leto«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
Predsedniku republike, ki mu je funkcija prenehala pred
uveljavitvijo tega zakona, se pravica do nadomestila plače v
skladu s tem zakonom določi s prvim dnem meseca, ki sledi
mesecu uveljavitve tega zakona.
Predsedniku republike, ki mu je prenehala funkcija pred
uveljavitvijo tega zakona, pravica iz prvega odstavka 21. člena
zakona preneha v enem letu od uveljavitve tega zakona.
Predsedniku republike, ki mu je prenehala funkcija pred
uveljavitvijo tega zakona in ima pravico do mesečnega prejemka iz tretjega odstavka 20. člena Zakona o zagotavljanju
pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike (Uradni
list RS, 15/03), ta pravica ne preneha.
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6. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 020-11/12-3/16
Ljubljana, dne 20. decembra 2012
EPA 779-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

4329.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o funkcionarjih v državnih organih (ZFDO-E)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o funkcionarjih
v državnih organih (ZFDO-E)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o funkcionarjih v državnih organih (ZFDO-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. decembra 2012.
Št. 003-02-10/2012-28
Ljubljana, dne 28. decembra 2012
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O FUNKCIONARJIH
V DRŽAVNIH ORGANIH (ZFDO-E)
1. člen
V Zakonu o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list
RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93, 13/93 – ZNOIP in
18/94 – ZRPJZ) se 14. člen spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
Funkcionar, ki mu je prenehala funkcija in iz objektivnih
razlogov ne more nadaljevati z opravljanjem prejšnje funkcije
ali nadaljevati prejšnjega dela ali dobiti druge ustrezne zaposlitve in ne izpolnjuje minimalnih pogojev za pridobitev pravice do
starostne pokojnine brez zmanjšanja v skladu s predpisi, ki urejajo obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, oziroma s
posebnimi predpisi, v katerih je urejena pravica do starostne
pokojnine, ima, dokler se ne zaposli ali začne opravljati funkcije
ali začne opravljati pridobitne dejavnosti oziroma dokler ne izpolni navedenih pogojev za upokojitev, pravico do nadomestila
plače v višini 80 odstotkov zadnje mesečne plače, ki jo je prejel,
ko je opravljal funkcijo, vendar najdlje tri mesece od prenehanja
funkcije. Če je namesto zadnje plače prejel nadomestilo, se
nadomestilo plače iz tega odstavka odmeri od zadnje mesečne
plače, ki bi jo prejel, če bi opravljal funkcijo.
Pravica do nadomestila plače iz prejšnjega odstavka se
lahko podaljša do izpolnitve pogojev za upokojitev, navedenih v
prejšnjem odstavku, vendar najdlje še za šest mesecev.
Čas prejemanja nadomestila plače se funkcionarju, ki mu
je prenehala funkcija, šteje v pokojninsko dobo. V tem času je
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socialno zavarovan po predpisih, ki urejajo socialno zavarovanje oseb v delovnem razmerju, ob upokojitvi pa mu pripada
pravica do odpravnine.
Če funkcionarju preneha funkcija pred potekom šestih
mesecev od izvolitve ali imenovanja, nima pravice do nadomestila plače.«.
2. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
O pravici funkcionarja, ki mu je prenehala funkcija, do nadomestila plače, odloča organ, pristojen za njegovo imenovanje
oziroma izvolitev, ali od njega pooblaščeno telo, za občinske
funkcionarje pa delovno telo predstavniškega organa (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ).
Za uveljavljanje pravice do nadomestila plače mora funkcionar, ki mu je prenehala funkcija, najkasneje v 15 dneh po
prenehanju funkcije, pristojnemu organu iz prejšnjega odstavka
predložiti vlogo za uveljavljanje pravice do nadomestila plače
in dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev pravice do
nadomestila plače. V primeru nemožnosti vrnitve na delovno
mesto v okviru prejšnjega delodajalca mora izkazati, zakaj
vrnitev ni mogoča.
O vlogi za uveljavljanje pravice do nadomestila plače
odloči pristojni organ v 14 dneh od prejema vloge z odločbo.
Pravica do prejemanja nadomestila plače preneha, če
funkcionar, ki mu je prenehala funkcija, pred potekom obdobja,
za katerega mu pripada nadomestilo plače, začne opravljati
funkcijo, se zaposli, začne opravljati pridobitno dejavnost ali
izpolni minimalne pogoje za pridobitev pravice do starostne
pokojnine brez zmanjšanja v skladu s predpisi, ki urejajo obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma v skladu
s posebnimi predpisi, v katerih je urejena pravica do starostne
pokojnine.
Funkcionar, ki mu je prenehala funkcija, je v času prejemanja nadomestila plače dolžan obvestiti pristojni organ in
organ, ki izplačuje nadomestilo plače, o vseh prejemkih iz
naslova opravljanja dela najkasneje v sedmih dneh po prejetem plačilu. Za prejete zneske po plačilu davkov in obveznih
prispevkov se funkcionarju, ki mu je prenehala funkcija, zniža
znesek nadomestila plače, ki mu pripada v skladu s prvim
odstavkom prejšnjega člena, kar se obračuna pri prvem naslednjem izplačilu nadomestila plače.
Funkcionar, ki mu je prenehala funkcija, zaradi izogibanja določbam o trajanju in višini nadomestila ne sme sklepati
dogovorov za odložena plačila in drugih dogovorov, ki bi bili v
nasprotju z namenom pravice do nadomestila plače.
Nadomestilo plače, prispevki za socialno zavarovanje in
odpravnina se izplačujejo iz proračunskih sredstev organa, kjer
je funkcionar, ki mu je prenehala funkcija, opravljal funkcijo.«.
3. člen
Za 15. členom se dodajo novi 15.a člen, 15.b člen in
15.c člen, ki se glasijo:
»15.a člen
Če funkcionar, ki mu je prenehala funkcija, ravna v nasprotju s petim in šestim odstavkom 15. člena tega zakona,
mu preneha pravica do nadomestila plače in mora vrniti zneske
nadomestila plače, ki so bili prejeti neupravičeno.
15.b člen
V času, ko funkcionar zaradi pripora, uklonilnega zapora
ali prestajanja zaporne kazni ne more opravljati funkcije, nima
pravice do plače, do povračila stroškov v zvezi z opravljanjem
funkcije in do drugih prejemkov ter ostalih pogojev za opravljanje funkcije.
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Če funkcionar, ki mu je prenehala funkcija, v obdobju, ko
je upravičen do prejemanja nadomestila plače v skladu s tem
ali drugim zakonom, prestaja pripor, uklonilni zapor ali zaporno
kazen, v času prestajanja ni upravičen do nadomestila plače.
Če se prestajanje pripora, uklonilnega zapora ali zaporne kazni izteče pred potekom časa, ki je s tem zakonom določen
za prejemanje nadomestila, ima pravico do nadomestila za
preostalo obdobje.
15.c člen
Če funkcionar, ki mu je prenehala funkcija, v obdobju, ko
je upravičen do prejemanja nadomestila plače, v nasprotju s
petim odstavkom 15. člena tega zakona ne obvesti pristojnega
organa in organa, ki izplačuje nadomestilo plače, o vseh prejemkih iz naslova opravljanja dela ali v nasprotju s šestim odstavkom 15. člena tega zakona v času prejemanja nadomestila
plače sklene dogovor o odloženem plačilu ali drug dogovor, se
kaznuje za prekršek z globo v višini 1.000 eurov.
Nadzor nad izvajanjem uveljavljanja pravice do nadomestila plače kot prekrškovni organ opravljajo proračunski inšpektorji.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Določbe tega zakona se uporabljajo tudi za funkcionarje,
ki jim je funkcija prenehala pred uveljavitvijo tega zakona in
prejemajo nadomestilo na podlagi izdane odločbe pristojnega
organa.
Funkcionarjem iz prejšnjega odstavka pristojni organ ponovno odmeri nadomestilo plače v skladu s tem zakonom.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 020-01/12-7/11
Ljubljana, dne 20. decembra 2012
EPA 780-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik
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ANEKS
h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko
industrijo Slovenije
(Uradni list RS, št. 36/11)
1. člen
(Časovna veljavnost)
V Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo
Slovenije (Uradni list RS, št. 36/11) se 4. člen (časovna veljavnost) spremeni tako, da se glasi:
»Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo
Slovenije (Uradni list RS, št. 36/11) je sklenjena za določen čas
in velja do najdalj 31. 12. 2013.
Po prenehanju veljavnosti Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije, se določbe normativnega
dela uporabljajo do sklenitve nove kolektivne pogodbe vendar
najdalj eno leto.
V primeru uveljavitve novega zakona o delovnih razmerjih
oziroma sprememb in dopolnitve Zakona o delovnih razmerjih
(Uradni list RS, št. 42/02, 79/06, 46/07, 103/07), se stranki
Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije zavezujeta, da bosta najkasneje v roku enega meseca od
uveljavitve novega zakona o delovnih razmerjih oziroma od
uveljavitve sprememb in dopolnitev Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 79/06, 46/07, 103/07), pričeli
postopek za sklenitev aneksa ali nove Kolektivne pogodbe za
kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije.
Kolikor stranki ne bosta sklenili aneksa ali nove Kolektivne
pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije, Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije iz
prvega odstavka tega člena, velja do 31. 12. 2013.
Po prenehanju veljavnosti Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije iz razloga navedenega v
prejšnjem odstavku, se določbe normativnega dela uporabljajo
do sklenitve nove Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko
industrijo Slovenije, vendar najdalj do 31. 3. 2014.«
2. člen
(Spremembe tarifne priloge)
Tarifna priloga Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije, Uradni list RS, št. 36/11, se spremeni
tako, da se glasi:
»Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo
in živilsko industrijo Slovenije
1. člen
(Najnižje osnovne plače)

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
4330.

Aneks h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo
in živilsko industrijo Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 70. člena Kolektivna pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije (Uradni list
RS, št. 36/11) in Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list
RS, št. 43/06) ter Aneksa h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in
živilsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 36/11) sklepata
pogodbeni stranki:
kot predstavniki delodajalcev:
– Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih
in živilskih podjetij,
– Združenje delodajalcev Slovenije in
– Zadružna zveza Slovenije
ter
kot predstavniki delojemalcev:
– Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije

(1) Najnižje osnovne plače po tarifnih razredih znašajo:
Tarifni
razred
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Mesečni znesek za 174 ur v €

Urni znesek v €

459,36
501,12
556,80
614,22
687,30
810,84
913,50
1.077,06

2,64
2,88
3,20
3,53
3,95
4,66
5,25
6,19

2. člen
(Povračilo stroškov v zvezi z delom)
2a) Prehrana med delom
(1) Če delodajalec delavcu ne zagotovi prehrane med
delom, delavcu pripada povračilo stroškov za prehrano med
delom v višini 4,15 € na dan.
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(2) Če je prehrana organizirana in delavec iz utemeljenih razlogov takega obroka ne more uživati, delavcu pripada
povračilo stroškov za prehrano med delom v višini 3,69 €
na dan.
(3) V primeru, da delo traja več kot 10 ur pripada delavcu zgornji znesek, ki ga za ta primer določa uredba.
2b) Prevoz na delo in z dela
(1) Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela znaša
70 % cene javnega prevoza.
(2) Če ni možnosti javnega prevoza, pripada delavcu
povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini 0,15 €
za vsak poln kilometer med prebivališčem in mestom opravljanja dela.
2c) Službeno potovanje v Sloveniji
(1) Delavec je upravičen do povračila stroškov za službena potovanja v Sloveniji:
– če službeno potovanje traja nad 6–8 ur in se je potovanje začelo 2 uri pred začetkom delovnega časa ali končalo
2 uri po končanem delovnem času: 6,12 €,
– če službeno potovanje traja nad 8–12 ur v višini:
9,00 €,
– če službeno potovanje traja nad 12 ur v višini: 18,00 €.
(2) Delavec je upravičen do povračila dejansko nastalih
stroškov prevoza na službenem potovanju, ki so dokazani
z računi. V primeru, da delavec uporablja lastno prevozno
sredstvo, je za vsak poln kilometer upravičen do povračila
stroška v višini zgornjega zneska, določenega v uredbi.
2d) Službeno potovanje v tujini
Delavec je upravičen do povračila stroškov za službeno
potovanje v tujini v skladu z Uredbo o povračilu stroškov za
službena potovanja v tujino.
2e) Terenski dodatek
Terenski dodatek se izplačuje v višini 4,49 €.
3. člen
(Drugi osebni prejemki)
3a) Jubilejna nagrada
Jubilejna nagrada za delovno dobo pri zadnjem delodajalcu znaša:
– za 10 let: 460 €,
– za 20 let: 689 €,
– za 30 let: 919 €,
– za 40 let: 919 €.
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3b) Solidarnostna pomoč
Solidarnostna pomoč znaša v primeru:
– smrti delavca 2.500 €,
– smrti vzdrževanega ožjega družinskega člana 1.200 €.
3c) Odpravnina ob upokojitvi
Odpravnina ob upokojitvi se izplača skladno s 132. členom
Zakona o delovnih razmerjih.
3č) Regres za letni dopust
Regres za letni dopust se izplača skladno s 131. členom
Zakonom o delovnih razmerjih.«
3. člen
(vsebina Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko
industrijo Slovenije, Uradni list RS, 36/11)
Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo
Slovenije, Uradni list RS, št. 36/11, v ostalem delu ostane
nespremenjena.
Aneks h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije začne veljati prvi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 6. decembra 2012
Gospodarska zbornica Slovenije
Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij
Anka Miklavič Lipušček l.r.
Združenje delodajalcev Slovenije
Zdravko Sančanin l.r.
Zadružna zveza Slovenije
Peter Vrisk l.r.
Sindikat kmetijstva
iz živilske industrije Slovenije
Marjan Vindiš l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne
24. 12. 2012 izdalo potrdilo št. 02047-5/2005-24 o tem, da je
Aneks h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo
Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi
25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS,
št. 43/06), pod zaporedno številko 2/8.

Uradni list Republike Slovenije
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OBČINE
DOBJE
4331.

Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje
v obdobju januar–marec 2013

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – UPB4) in 17. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 114/06 – UPB1) in Odloka o proračunu Občine
Dobje za leto 2012 (Uradni list RS, št. 59/12) je župan Občine
Dobje dne 28. 12. 2012 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Dobje
v obdobju januar–marec 2013
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Dobje v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2013, oziroma do sprejetja proračuna Občine Dobje za leto 2013, kolikor
bo ta sprejet pred iztekom navedenega obdobja.
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Dobje
za leto 2012. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Dobje za leto 2011
(Uradni list RS, št. 51/12).
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti sredstva do višine, ki je sorazmerna s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2012. Ta znašajo za obdobje
januar–marec 2012 = 123.590,40 EUR.
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja
izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2012.
5. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2013
dalje.
Št. 410-0042/2012-01(01)
Dobje, dne 28. decembra 2012
Župan
Občine Dobje
Franc Leskovšek l.r.

DRAVOGRAD
4332.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o določitvi cene programov v Vzgojno
varstvenem zavodu Vrtec Dravograd

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 12/96, 44/00, 78/03, 113/03 – UPB1, 72/05, 100/05 – UPB2,
25/08, 98/09, 36/10, 62/10 in 40/12) in 4. člena Pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo
javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) ter
16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 117/08
– UPB2) je Občinski svet Občine Dravograd na 18. redni seji
dne 20. 12. 2012 sprejel

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi
cene programov v Vzgojno varstvenem zavodu
Vrtec Dravograd
1. člen
S tem sklepom se spreminja in dopolnjuje Sklep o določitvi cene programov v Vzgojno varstvenem zavodu Vrtec
Dravograd (Uradni list RS, št. 108/11), tako, da se glasi:
2. člen
1. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V Vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Dravograd se določijo naslednje cene programov predšolske vzgoje in veljajo
od 1. 1. 2013:
DNEVNI PROGRAMI
– Oddelki prvega starostnega obdobja
353,29 EUR
– Oddelki drugega starostnega obdobja
248,63 EUR
– Heterogeni oddelki
266,63 EUR
– Kombinirani oddelki in oddelki 3–4 let
281,79 EUR
POLDNEVNI PROGRAMI
– Kombinirani oddelki
293,79 EUR.«
3. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Strošek živil za otroka v dnevnih programih je vključen v
ceno programa in znaša 22,40 EUR.
V cenah dnevnih programov je zagotovljeno dnevno varstvo in vzgoja otroka za največ 9 ur bivanja v vrtcu z malico in
kosilom. V ceni poldnevnega programa je zagotovljeno varstvo
in vzgoja za največ 4.30 ure z malico.«
4. člen
Prvi odstavek 4. člena se dopolni tako, da se na koncu
doda stavek: »To določilo ne velja za otroke, za katere se program vrtca sofinancira iz državnega proračuna.«
5. člen
Ostala določila Sklepa o določitvi cene programov v
Vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Dravograd (Uradni list RS,
št. 108/11) ostanejo nespremenjena.
6. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2013 dalje.
Št. 007-0017/2008-41
Dravograd, dne 20. decembra 2012
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

Stran

12148 /

Št.

109 / 31. 12. 2012

GORENJA VAS - POLJANE
4333.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2013

Na podlagi 22. člena Zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 123/06, 101/07 – odl. US, 57/08 in 36/11), 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2,
27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl.
US, 51/10, 84/10 – odl. US), 16. člena Statuta Občine Gorenja
vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99, Uradni list
RS, št. 80/01, 59/12) in 13. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 60/98, 102/01, 55/02, 82/04, 106/05 in 59/11) je
Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 14. redni seji
dne 20. 12. 2012 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorenja
vas - Poljane za leto 2013
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Gorenja vas - Poljane za leto
2013 znaša 0,0046732 EUR.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2013 dalje.
S pričetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep
o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gorenja vas - Poljane za leto
2011 (Uradni list RS, št. 106/10).
Št. 422-007/2007-005
Gorenja vas, dne 20. decembra 2012
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

LJUBLJANA
4334.

Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti
točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Mestne
občine Ljubljana za leto 2013

Na podlagi 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) in
drugega odstavka 10. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 130/03, 120/05, 4/06 –
popr., 57/06, 122/07 in 107/09 – obv. razlaga) je župan Mestne
občine Ljubljana sprejel

SKLEP
o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke
za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana
za leto 2013
1. člen
Ugotovi se, da znaša revalorizirana vrednost točke za
izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana za leto 2013:
– 0,000481 eurov/m2/mesec za zazidana stavbna zemljišča in
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– 0,000722 eurov/m2/mesec za nezazidana stavbna zemljišča.
2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 422-1348/2012-6
Ljubljana, dne 28. decembra 2012
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

MEŽICA
4335.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Mežica

Na podlagi 16. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Mežica (Uradni list RS, št. 118/08),
9. člena ZFO-1 (Uradni list RS, št. 123/06), 15. člena Statuta
Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet
Občine Mežica na 18. seji dne 19. 12. 2012 sprejel naslednji

SKLEP
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mežica znaša 0,000375 €.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. januarjem 2013.
Št. 4224-0004/2012
Mežica, dne 19. decembra 2012
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.

4336.

Sklep o vrednosti točke za izračun občinske
takse v Občini Mežica

Na podlagi 17. člena Odloka o občinskih taksah v Občini
Mežica (Uradni list RS, št. 14/09, 83/09 in 105/10), 9. člena
ZFO-1 (Uradni list RS, št. 123/06) in 15. člena Statuta Občine
Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Mežica na 18. seji dne 19. 12. 2012 sprejel naslednji

SKLEP
1. člen
Vrednost točke za izračun občinske takse v Občini Mežica
znaša 0,041 €.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. januarjem 2013.
Št. 426-0071/2012
Mežica, dne 19. decembra 2012
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.
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Št.

Sklep o določitvi cen programov v vrtcu
Mežica

Na podlagi Zakona o vrtcih (ZVrt, Uradni list RS, št. 100/05
– UPB2, 25/08, 36/10, 62/10, in 94/10), Pravilnika o plačilih
staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08,
119/08, 102/09 in 62/10), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni
list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05), Zakona za uravnoteženje
javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) in 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine
Mežica na 18. seji dne 19. 12. 2012 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov v vrtcu Mežica
1.
Cene dnevnih programov v Vzgojno-izobraževalnem
zavodu Osnovna šola Mežica, enota vrtec Mežica znašajo
mesečno:
I. starostno obdobje
II. starostno obdobje
Kombinirani oddelek

393,01eur
296,26 eur
328,10 eur

Cena poldnevnega programa za II. starostno obdobje
(4–6 ur dnevno) znaša 266,27 eur mesečno.

4.
Starši vpišejo otroka v vrtec praviloma za obdobje šolskega
leta, ki traja od 1. septembra do 31. avgusta naslednjega leta.
Pravice in obveznosti staršev in vrtca ureja Pogodba o določitvi
medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca, ki jo sklenejo
starši in vrtec ob vključitvi otroka v vrtec. Starši lahko kadarkoli
prekinejo to pogodbo in otroka izpišejo iz vrtca. Izpis otroka iz
vrtca starši sporočijo 30 dni pred nameravanim izpisom.
5.
Starši otrok, za katere je Občina Mežica po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v
vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo enkrat letno za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en mesec in največ dva meseca.
Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje en
teden pred prvim dnem otrokove odsotnosti iz vrtca.
Starši plačajo rezervacijo v višini 25 % zneska določenega
s sklepom oziroma določbo o plačilu staršev za program, v
katerega je otrok vpisan.
6.
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Mežica po
veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko
uveljavljajo rezervacijo, razliko med ceno programa in rezervacijo pa krije občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do
cene programa.
7.
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena
programa zniža:
– v primeru odsotnosti otroka iz vrtca, se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na vrednost za
posamezni plačilni razred),
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– v primeru odsotnosti otroka iz vrtca, zaradi bolezni
neprekinjeno en mesec, so starši ob predložitvi ustreznega
zdravniškega potrdila v celoti oproščeni plačila.
Ta določila se upoštevajo za starše otrok, za katere je
Občina Mežica po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene
programa.
Staršem, ki po otroka ne pridejo pravočasno, se k ceni
programa prišteje dodatno plačilo v višini 7,74 eur za vsako
začeto uro izven obratovalnega časa vrtca.
8.
Zaradi izpisa otroka iz vrtca, ki vstopa s 1. 9. v osnovno
šolo, v času od 1. julija do 31. avgusta, Občina Mežica krije
ceno programa za vsakega izpisanega otroka.
9.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep
o določitvi cen programov v vrtcu Mežica (Uradni list RS,
št. 49/12).
10.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2013 dalje.
Št. 602-0005/2012
Mežica, dne 19. decembra 2012
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.

2.
Stroški programa za otroke s posebnimi potrebami, ki so
vključeni v redni oddelek vrtca, so sestavljeni iz cene programa,
v katerega je vključen otrok, in dodatnih stroškov, ki izhajajo iz
odločbe o usmeritvi (dodatna strokovna pomoč in stroški zaradi
oblikovanja oddelka z manjšim številom otrok).
3.
Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov, znašajo 31,50 eur. Cena ene malice znaša 0,60 eur,
enega kosila pa 0,90 eur.
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MORAVSKE TOPLICE
4338.

Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice
za leto 2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10
Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 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 16. člena Statuta
Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01,
69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na
20. seji dne 28. 12. 2012 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Moravske Toplice
za leto 2013
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Moravske Toplice 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 prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
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Splošni del proračuna Občine Moravske Toplice se na
ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

70

71

72

73

74

40

41

42

43

III.
B.
IV. 75

I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago
in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije od domačih
virov
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki
zaposlenim
401 Prispevki delodajalca za
socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim
organizacijam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi
proračunskim uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN POVEČANJE
KAITALSKIH DELEŽEV

v evrih
Proračun
leta 2013
8.597.518
6.029.540
4.988.758
4.162.048
345.810
480.900
1.040.782
320.305
2.000
4.300
3.000
711.177
908.633
908.633
5.000
5.000
1.654.345
1.654.345
9.371.518
2.402.737
381.086
63.587
1.904.444
12.000
41.620
2.532.448
258.545
958.400
198.790
1.052.955
63.758
3.924.331
3.924.331
512.002
90.110
421.892
–774.000

4.000

V. 44

VI.
C.

750 Prejeta vračila danih posojil
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 50 ZADOLŽEVANJE (500)
VIII. 55 ODPLAČILA DOLGA (550)
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. 2012
9009 Splošni sklad za drugo

4.000
0
0
+4.000
1.000.000
0
230.000
0
+770.000
+774.000

0

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, ki so določeni
s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in
se objavita na spletni strani Občine Moravske Toplice.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta.
4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.
Župan je pooblaščen tudi:
– da odloča o porabi nerazporejenih sredstev na proračunskih postavkah znotraj glavnega programa za namene, ki
so povezani z isto vsebino in jih prej ni bilo možno predvideti,
– da odloča o vlogah za sponzoriranje in donacije različnih prireditev do višine 1.500 eurov po vlogi znotraj možnosti,
ki jih dovoljuje proračunski namen oziroma tekoča proračunska
rezervacija,
– da odloča o pridobitvi oziroma odtujitvi premoženja
občine v skladu s statutom občine,
– da daje soglasje k sklenitvi pravnega posla krajevne
skupnosti oziroma krajevnega odbora, ki presega 1.000 evrov,
sklepa pravne posle zamenjave kmetijskih in stavbnih zemljišč
v lasti občine pod pogojem, da se vrednost občinskega premoženja ne znižuje,
– sklepa poroštvene pogodbe v skladu z aktom, ki ga
sprejema občinski svet.
5. člen
Finančna služba občine je zadolžena za:
– sprotno spremljanje poslovanja in tekoče evidentiranje
vseh poslovnih dogodkov,
– pripravo analiz, medletnih ter končnih realizacij proračuna,
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– za pripravo odloka o zaključnem računu proračuna
za preteklo leto, premoženjsko bilanco občine ter poročila za
potrebe statistike finančnih računov v skladu z roki, ki jih predpisujejo zakoni in podzakonski akti,
– za pomoč KS, zavodom in drugim uporabnikom proračuna pri pripravi finančnih načrtov, sprotno evidentiranje poslovnih dogodkov in pravočasno pripravo zaključnih poročil,
– za izvajanje nadzora nad porabo sredstev vseh proračunskih porabnikov v skladu s sprejetim planom in opredeljenimi nameni,
– za izvrševanje nakazil in izplačil iz proračun v skladu z
veljavno zakonodajo.

storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo 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 uporabnika in načrtu razvojnih programov.

6. člen
Občinska uprava občine je zadolžena za upravljanje z
občinskim premoženjem v duhu dobrega gospodarja ter za
spremljanje in nadziranje upravljanja s premoženjem KS.
Občinska uprava, zadolžena za investicije, katerih investitor je občina oziroma KS je dolžna spoštovati določila Zakona o
javnih naročilih in le-te izvajati v skladu s tem zakonom.
Nadzor nad poslovanjem javnih podjetij, javnih zavodov,
skladov ter agencij, ki opravljajo javno službo in katerih ustanovitelj oziroma soustanovitelj je občina, v skladu z 71. členom Zakona o javnih financah opravlja finančna služba občinske uprave.

10. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več
kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekte, 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.

7. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. Prihodki požarne takse, ki se uporabijo za namene,
določene v Zakonu o varstvu pred požarom,
2. Prihodki iz naslova turistične takse, ki se uporabljajo
za namene določene v Zakonu o spodbujanju razvoja turizma,
3. Prihodki krajevnih skupnosti v občini – prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za katere se zbirajo,
4. Prihodki iz naslova prodaje stanovanj,
5. Drugi namenski prihodki proračuna – prihodki za narodnostne potrebe, ki se namenijo za pokrivanje narodnostnih potreb.
8. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med posameznimi proračunskimi postavkami znotraj
podprograma, med podprogrami v okviru glavnih programov in
med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe
odloča župan na predlog neposrednega uporabnika.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna med proračunskim letom in konec leta z zaključnim računom poroča
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2013 in
njegovi realizaciji.
9. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračuna 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 uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80 %
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2014 največ 60 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 40 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in

11. člen
(proračunska rezerva)
Proračunska rezerva se v letu 2013 oblikuje v višini
20.810 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave
odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za posamezne
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan do višine
20.810 evrov in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
V primeru, ko se sredstva proračunske rezerve namenjajo
za odpravo posledic naravnih nesreč širših dimenzij in namenska sredstva presegajo višino oblikovane rezerve s tem odlokom, odloča o njihovi porabi občinski svet s posebnim odlokom.
12. člen
Proračun vsebuje kot nerazporejeni del prejemkov splošno proračunsko rezervacijo do maksimalne višine 1,5 % celotnih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, in sicer za
financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo
mogoče predvideti zadostnih sredstev. Znesek splošne proračunske rezervacije je določen v posebnem delu proračuna.
13. člen
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča s sklepom o prerazporeditvi sredstev župan in o tem
obvešča občinski svet v poročilih o realizaciji proračuna in ob
predložitvi Odloka o zaključnem računu.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se
razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
14. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan v letu 2013 posameznemu dolžniku odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine do višine 210 evrov, vendar
odpisani dolg ne sme presegati skupne višine 3.000,00 evrov.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
15. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra-
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čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2013 lahko zadolži do
višine 1.000.000,00 eurov.
Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi tekočih
likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove
vrednosti.
Župan je pooblaščen, da lahko v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna, ko izvrševanje proračuna
ne more uravnovesiti, za začasno kritje odhodkov najame
premostitveno kratkoročno posojilo, ki pa mora biti vrnjeno do
konca proračunskega leta.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Moravske Toplice, v letu 2013 ne sme preseči skupne višine
glavnic 100.000 evrov.

Uradni list Republike Slovenije
21. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-45/2012-9
Moravske Toplice, dne 28. decembra 2012
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.

4339.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje
malih čistilnih naprav v Občini Moravske
Toplice

16. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv
se lahko v letu 2013 zadolžijo do skupne višine 250.000 EUR
in le ob pogoju, da pridobijo soglasje občine v skladu z določili
Zakona o financiranju občin.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv
lahko v letu 2013 izdajo poroštva do skupne višine glavnice
50.000 EUR.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/069, 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) ter 16. člena Statuta Občine
Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01 in 69/02 in
28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 20. redni
seji dne 28. 12. 2012 sprejel

17. člen
(Obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom
občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko
zadolži do višine 1.000.000 EUR.

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje
malih čistilnih naprav v Občini Moravske Toplice

18. člen
Uporabniki proračuna morajo pri oddaji izvajalskih del in
nabavi blaga spoštovati Zakon o javnih naročilih s podzakonskimi predpisi in Zakon o izvrševanju proračuna.
Amortizacijska sredstva se pri proračunskih porabnikih
formirajo in trošijo v skladu s proračunskimi izhodišči Občine
Moravske Toplice za posamezno proračunsko leto.
Za začetek izvajanja vseh investicij v občini in v KS morajo predhodno biti zagotovljena finančna sredstva oziroma
zaprta finančna konstrukcija, ki je potrjena s strani župana občine. Za pogodbe in druga naročila proračunskih uporabnikov, ki
nimajo tega soglasja, občina ne prevzema nobenih obveznosti.
Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati. Krajevne
skupnosti naročajo blago in storitve le ob sopodpisu naročila
s strani finančne službe občinske uprave, finančna služba pa
vodi evidenco naročil KS. Za izvrševanje finančnega načrta KS
so odgovorni predsedniki svetov KS.
Knjigovodska opravila za KS in administrativno-tehnična
opravila za organe KS opravlja občinska uprava, v okviru katere se lahko izvaja tudi knjigovodstvo za zavode in druge osebe
javnega prava, katerih ustanovitelj je občina.
19. člen
Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem
svojim premoženjem. Občina odgovarja za obveznosti KS subsidiarno, vendar ima pri tem prednostno pravico pobota s
premoženjem KS.
Občina ne odgovarja za obveznosti društev in zvez na
območju občine.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
(začasno financiranje v letu 2014)
V obdobju začasnega financiranja Občine Moravske Toplice v letu 2014, če bo začasno financiranje potrebno, se
uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

1. člen
Ta pravilnik določa spremembe in dopolnitve Pravilnika
o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v
Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 108/11).
2. člen
Prvi in drugi odstavek 5. člena pravilnika, se spremenita
tako, da se glasita:
»(1) Višina sofinanciranja čistilne naprave za posamezno
stanovanjsko hišo znaša 1.500,00 EUR, vendar največ do 50 %
investicijske vrednosti čistilne naprave z DDV.
(2) Višina sofinanciranja čistilne naprave za večstanovanjsko hišo oziroma za povezovanje več stanovanjskih hiš na
eno čistilno napravo znaša 1.500,00 EUR po stanovanjski enoti
oziroma stanovanjski hiši, vendar največ do 50 % investicijske
vrednosti čistilne naprave z DDV.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2013 naprej.
Št. 354-00030/2011
Moravske Toplice, dne 28. decembra 2012
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.

4340.

Soglasje k določitvi cene storitve pomoč
družini na domu in določitvi subvencioniranja
cene storitve pomoč družini na domu
za leto 2013

Na podlagi 99. člena in tretjega odstavka 101. člena
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno

Uradni list Republike Slovenije
prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr. in 122/07 –
Odl. US: U-I-11/07-45), 38. člena Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) ter 16. člena Statuta
Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01,
69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na
20. seji dne 28. 12. 2012 sprejel

Št.
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ževanja 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)

SOGLASJE
k določitvi cene storitve pomoč družini na domu
in določitvi subvencioniranja cene storitve
pomoč družini na domu za leto 2013

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

1. člen
Občinski svet Občine Moravske Toplice soglaša, da ekonomska cena storitve pomoč družini na domu za leto 2013 znaša 16,30 EUR na uro. V ekonomsko ceno so vključeni stroški
storitve pomoči na domu do uporabnika storitve (stroški neposredne socialne oskrbe) v višini 14,36 EUR na efektivno uro in
stroški strokovnega vodenja v višini 1,94 EUR na efektivno uro.

A.

2. člen
Cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu,
zmanjšana za 50 % subvencijo občine za neposredno socialno
oskrbo ter 100 % stroškov vodenja v skupni višini 9,12 EUR,
znaša za uporabnika 7,18 EUR na efektivno uro.
3. člen
Izvajalcu javne službe se bodo sredstva za izvajanje storitve pomoči družini na domu nakazovala mesečno, na podlagi
posebej sklenjene pogodbe.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-00069/2012-3
Moravske Toplice, dne 28. decembra 2012
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.

ODRANCI
4341.

Odlok o proračunu Občine Odranci
za leto 2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10
– odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno
prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12) in 15. člena Statuta
Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11) je Občinski svet
Občine Odranci na 15. seji dne 27. 12. 2012 sprejel

v eurih

I.

70

71

72

73
74

II.
40

41

ODLOK
o proračunu Občine Odranci za leto 2013
1. SPLOŠNA DOLOČBA

42

1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Odranci za leto 2013 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadol-
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Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupina/Podskupina kontov/
Konto/Podkonto
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitev
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
PREJETE DONACIJE
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna in sredstev proračuna EU
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam

2.922.850,00
1.169.375,00
924.477,00
867.331,00
48.945,00
8.201,00
0,00
244.898,00
22.800,00
380,00
600,00
500,00
220.618,00
100.300,00
300,00
100.000,00
0,00
1.653.175,00
305.006,00
1.348.169,00
3.676.750,00
560.232,00
136.082,00
22.017,00
337.387,00
40.500,00
24.246,00
496.979,00
11.000,00
306.050,00
53.368,00
126.561,00
2.609.509,00
2.609.509,00
10.030,00
2.200,00
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432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III.
PRORAČUNSKI – PRIMANJKLJAJ
(I.-II.)
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPIT. DELEŽEV
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPIT. DELEŽEV
441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
… (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
55
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII. -II.-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJ (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

Uradni list Republike Slovenije
7.830,00
–753.900,00

0
10.000,00
10,000,00
10.000,00
–10.000,00
0
0
0
56.100,00
56.100,00
56.100,00
–820.000,00
–56.100,00
753.900,00
820.000,00

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Odranci.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– prihodki iz naslova namenskih sredstev iz državnega
proračuna in drugih javnih skladov,
– prihodki iz naslova najemnin za komunalno infrastrukturo,
– prihodki iz EU za investicije,
– drugi namenski prihodki.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med področji proračunske porabe v okviru proračunskega
porabnika odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu avgustu in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu
svetu o veljavnem proračunu za leto 2013 in njegovi realizaciji.
6. 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 – kontih v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme ne sme presegati
70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnik, od tega:
1. v letu 2014 50 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic porabe.
Župan 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 uporabnika, 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 uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo 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 uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih 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.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2013 oblikuje v višini
4.000 EUR.
O uporabi proračunske rezerve občine za namene iz
drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o uporabi
sredstev obvešča občinski svet v polletnem poročilu in zaključnem računu proračuna.
9. člen
(financiranje posrednih in ostalih proračunskih uporabnikov)
Sredstva za financiranje programov posrednih proračunskih uporabnikov se zagotovijo v skladu s predpisi, ki urejajo
posamezna področja.

Uradni list Republike Slovenije
Višino in obseg porabe sredstev namenjenih za delovanje
posrednih in drugih uporabnikov proračuna, ki ni določena s
predpisi in merili določi župan s sklepom v okviru zagotovljenega obsega sredstev za posamezno proračunsko postavko.
Poraba sredstev za sofinanciranje programov posrednih
in drugih proračunskih uporabnikov se določi s pogodbo.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
10. člen
(odpis terjatev)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan v letu 2013 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do
občine, in sicer največ do skupne višine 500 EUR.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
(1) Župan je pooblaščen, da odloča o likvidnostnem zadolževanju do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega
proračuna, če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov
izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti.
(2) Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki
v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v
računu financiranja se občina za proračun leta 2013 ne bo
zadolževala.
(3) Javni zavodi, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Odranci, se smejo zadolžiti le s soglasjem
ustanoviteljev. O soglasju k zadolžitvi in izdaji poroštev odloča
občinski svet.

Št.

12. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Odranci v letu
2014, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 97-15/2012
Odranci, dne 27. decembra 2012
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.

4342.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2013

Na podlagi 20. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 2/04) in 15. člena
Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11) je Občinski
svet Občine Odranci na 15. redni seji dne 27. 12. 2012 sprejel
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SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2013
1. člen
S tem sklepom se določi vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
Odranci za leto 2013, ki znaša:
– zazidana stavbna zemljišča 0,00030 €
– nezazidana stavbna zemljišča 0,000052 €.
2. člen
Pri izračunu nadomestila za zazidano stavbno zemljišče
za stanovanjske objekte se upošteva 110 točk, za poslovne
objekte 170 točk, za nezazidano stavbno zemljišče na območju
stanovanjske gradnje 30 točk, za nezazidano stavbno zemljišče
v obrtni coni 60 točk.
3. člen
Z dnem uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o
določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v letu 2012 (Uradni list RS, št. 1/12).
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2013 dalje.
Št. 98-15/2012
Odranci, dne 27. decembra 2012
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.

OPLOTNICA

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
(začasno financiranje v letu 2014)
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4343.

Sklep o vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v letu 2013

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradni
list RS, št. 35/12) in 21. člena Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 142/04) je
Občinski svet Občine Oplotnica na 11. redni seji dne 20. 12.
2012 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za odmero nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2013
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča na območju
Občine Oplotnica znaša 0,0017943 EUR/m2.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2013.
Št. 11.14.1/2012
Oplotnica, dne 20. decembra 2012
Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.

Stran
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4344.

Uradni list Republike Slovenije
Št. 75
Videm, dne 13. septembra 2011

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Ptuj

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 17/91-1, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odločba US,
8/96, 31/00, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 9. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04 – UPB1)
so Mestni svet Mestne občine Ptuj na seji dne 18. 4. 2011, Občinski svet Občine Destrnik na seji dne 14. 11. 2011, Občinski
svet Občine Kidričevo na seji dne 20. 10. 2011, Občinski svet
Občine Majšperk na seji dne 25. 8. 2011, Občinski svet Občine
Videm na seji dne 13. 9. 2011, Občinski svet Občine Žetale na
seji dne 3. 10. 2011 sprejeli

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Ptuj
1. člen
V 6. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne
Ptuj (Uradni list RS, št. 72/09) se za sedmo alinejo doda nova
osma alineja, ki se glasi:
»Lekarniška podružnica Destrnik, Destrnik 9, Destrnik«.
Dosedanja osma alineja postane deveta alineja.
2. člen
V sedmem odstavku 10. člena se za besedilom »47.789
Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah«
doda besedilo « I 55.201 Počitniški domovi in letovišča«.
3. člen
V 24. členu se doda nova pete alineja, ki se glasi: »Lekarniška podružnica Destrnik (Destrnik 9, Destrnik – nestanovanjski prostor št. 3, parc. št. 25/1, k.o. Destrnik)«. Dosedanja peta
in šesta alineja postaneta šesta in sedma alineja.
4. člen
Ta odlok začne veljati, ko ga v enakem besedilu sprejmejo
mestni svet in občinski sveti občin ustanoviteljic ter naslednji
dan po objavi v uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-04-1/03
Ptuj, dne 18. aprila 2011
Župan
Mestne občine Ptuj
dr. Štefan Čelan l.r.
Št. 900-17/2011-9R-8/10
Destrnik, dne 14. novembra 2011
Župan
Občine Destrnik
Franc Pukšič l.r.

Župan
Občine Videm
Friderik Bračič l.r.
Št. 032-0002/2011-2/I
Žetale, dne 3. oktobra 2011
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.

PUCONCI
4345.

Na podlagi 2. točke tretjega odstavka 149. člena Zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 17/06, 20/06, 28/06 Skl. US:
U-I-51/06-5, 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US:
U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt,
57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12,
57/12), 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10
– ZUKN, 57/11), 3. in 22. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12) ter 16. člena
Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB-1,
18/10, 103/11) je Občinski svet Občine Puconci na 17. redni
seji dne 20. 12. 2012 sprejel

SKLEP
o ukinitvi subvencioniranja cene storitev
obdelave ter odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
za leto 2013
1. člen
Občina Puconci z letom 2013 ukinja subvencioniranje
storitev obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave
ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne
infrastrukture.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2013 dalje.
Št. 354-0001/2011
Puconci, dne 20. decembra 2012
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

Št. 014-2/2007
Kidričevo, dne 20. oktobra 2011
Župan
Občine Kidričevo
Anton Leskovar l.r.
Št. 030-19/2009-4
Majšperk, dne 1. avgusta 2011
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.

Sklep o ukinitvi subvencioniranja cene storitev
obdelave ter odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
za leto 2013

RADEČE
4346.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Radeče
za leto 2012

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 29. člena

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in
102. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 –
UPB1 in 110/09) je občinski svet na 18. redni seji dne 20. 12.
2012 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Radeče
za leto 2012
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se spremeni 2. člen Odloka o proračunu
Občine Radeče za leto 2012, tako da se glasi:
»(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih
EUR
A. BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans 2012
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
6.456.976
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.844.076
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
3.144.458
700 Davki na dohodek in dobiček
2.623.358
703 Davki na premoženje
224.100
704 Domači davki na blago in storitve
297.000
705 Davki na mednarodno trgovino
in transakcije
–
706 Drugi davki
–
71 NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
699.618
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
499.300
711 Takse in pristojbine
2.000
712 Denarne kazni
21.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
9.300
714 Drugi nedavčni prihodki
168.018
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
73 PREJETE DONACIJE (730+731+732)
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
732 Donacije za odpravo posledic naravnih
nesreč
74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
740 Transferni prihodki iz drugih javno
finančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državn. proračuna
iz sred. proračuna Evropska unija
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE (787)
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij

954.516
325.606
–
628.910
10.000
10.000
–
–
1.598.384
374.740
1.223.644
50.000
50.000
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II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
40 TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitev
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413+414)
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
450 Plačila sredstev v proračun Evropske
unije
III./2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD
PRIHODKI (II. – I.) (SKUPAJ ODHODKI
MINUS SKUPAJ PRIHODKI)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752+753)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
753 Prejeta vračila danih posojil subjektom,
vključenim v enotno
upravljanje sredstev sistema EZR
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namen. premož. v jav.
skladih in drugih prav. osebah jav. prava,
ki imajo premoženje v svoji lasti
444 Dana posojila subjektom vključenim v
enotno upravljanje sredstev sistema EZR
VI. DANA MINUS PREJETA POSOJILA
IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)

Stran

12157

7.561.976
942.972
346.738
50.508
456.226
76.000
13.500
2.224.443
45.500
422.766
180.869
1.575.308
–
4.026.786
4.026.786
367.775
41.000
326.775
–
1.105.000

10.000
10.000
–
10.000
–
–
10.000
10.000
10.000
10.000
–
–
–
–

Stran

12158 /

Št.
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C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

Uradni list Republike Slovenije
1.365.000
1.365.000
1.365.000
260.000
260.000
260.000
–
1.105.000
1.105.000
226.118

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov 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 www.radece.si in na
oglasni deski v hodniku Občine Radeče.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-7/2012
Radeče, dne 20. decembra 2012
Županja
Občine Radeče
Rafaela Pintarič l.r.

4347.

Odlok o proračunu Občine Radeče za leto 2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 29. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in
100. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 –
UPB1 in 110/09) je Občinski svet Občine Radeče na 18. redni
seji dne 20. 12. 2012 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Radeče za leto 2013
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Radeče 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 prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/konto/podkonto
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
705 Davki na mednarodno trgovino
in transakcije
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
73 PREJETE DONACIJE (730+731+732)
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
732 Donacije za odpravo posledic naravnih
nesreč
74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
740 Transferni prihodki iz drugih javno
finančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državn. proračuna
iz sred. proračuna Evropska unija
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE (740+741)
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
40 TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitev
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413+414)
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2013

6.511.853,94
3.813.629,00
3.026.829,00
2.500.829,00
225.000,00
301.000,00
–
–
786.800,00
577.800,00
2.000,00
21.000,00
11.000,00
175.000,00
924.499,15
234.581,00
–
689.918,15
10.000,00
10.000,00
–
–
1.713.725,79
404.518,03
1.309.207,76
50.000,00
50.000,00
6.716.853,94
846.158,44
311.678,80
48.016,00
366.963,64
87.000,00
32.500,00
2.249.853,99
39.200,00
447.535,00
181.229,00
1.581.889,99
–
3.081.809,40
3.081.809,40
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43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
450 Plačila sredstev v proračun evropske
unije
III./2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD
PRIHODKI (I. – II.)
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ
ODHODKI)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752+753)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
753 Prejeta vračila danih posojil subjektom,
vključenim v enotno upravljanje sredstev
sistema EZR
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namen. premož. v jav.
skladih in drugih prav. osebah jav. prava,
ki imajo premoženje v svoji lasti
444 Dana posojila subjektom vključenim
v enotno upravljanje sredstev sistema EZR
VI. DANA MINUS PREJETA POSOJILA
IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

Št.

539.032,11
21.200,00
517.832,11
–
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Stran

12159

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

–205.000,00

10.000,00
10.000,00
–
10.000,00
–
–
10.000,00

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1, 9/11 in 83/12),
ki se uporabijo za namen, določen v tem zakonu
– prihodki krajevnih skupnosti Jagnjenica, Radeče, Svibno in Vrhovo:
– prihodki od občanov, ki se uporabijo za namene, za
katere se pobirajo
– grobnine, ki se namensko uporabijo za tekoče stroške,
vzdrževanje in obnovo pokopališča
– okoljske dajatve, ki se uporabijo za odobrene namenske
investicije
– prejeta sredstva za sofinanciranje investicij ali drugih
točno določenih nalog
– drugi prihodki, ki jih določi občina.
5. člen

10.000,00
–
10.000,00
–
–
–
0,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
295.000,00
295.000,00
295.000,00
0,00
205.000,00
205.000,00
8.370,00

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov 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 www.radece.si in na
oglasni deski v hodniku Občine Radeče.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske
porabe kakor tudi med podprogrami v okviru glavnih programov
odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika župan oziroma v primeru ožjih delov
občin predsednik sveta.
Župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.
6. 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 uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 %
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2014 50 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 50 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 20 % pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo 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.
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Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v
primeru ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je tako
določeno v statutu) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu
razvojnih 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.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. proračunska rezerva, oblikovana po ZJF,
2. rezervni stanovanjski sklad.
Proračunska rezerva se v letu 2013 oblikuje v višini
12.000 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 40.000 eurov
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

Uradni list Republike Slovenije
12. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-5/2012
Radeče, dne 20. decembra 2012
Županja
Občina Radeče
Rafaela Pintarič l.r.

4348.

Odlok o proračunu Občine Radeče za leto 2014

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 29. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in
100. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 –
UPB1 in 110/09) je Občinski svet Občine Radeče na 18. redni
seji dne 20. 12. 2012 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Radeče za leto 2014
1. SPLOŠNA DOLOČBA

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan v letu 2013 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do
občine, in sicer največ do skupne višine 1.000 eurov.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA

1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Radeče 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

10. člen

2. člen

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2013 lahko zadolži do
višine 500.000,00 eurov za izvedbo naslednjih investicij:
– za investicije, ki se bodo sofinancirale iz sredstev EU;
– za izgradnjo centralne čistilne naprave Radeče;
– za izgradnjo kanalizacijske infrastrukture;
– za TRC SAVUS;
– CEROZ izgradnja II.faze;
– za izgradnjo večnamenskega objekta Jagnjenica;
– za izgradnjo cestne infrastrukture;
– za izgradnjo vodovodov;
– za izgradnjo radeške tržnice.
Občina Radeče ne bo dajala poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov ter javnega podjetja, katerih ustanoviteljica je Občina Radeče.

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v EUR

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(začasno financiranje v letu 2014)
V obdobju začasnega financiranja Občine Radeče v letu
2014, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/konto/podkonto

2014

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 5.637.901,94
TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.743.629,00

70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)

3.026.829,00

700 Davki na dohodek in dobiček

2.500.829,00

703 Davki na premoženje

225.000,00

704 Domači davki na blago in storitve

301.000,00

705 Davki na mednarodno trgovino
in transakcije

–

706 Drugi davki

–

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

716.800,00

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

507.800,00

Uradni list Republike Slovenije
711 Takse in pristojbine

Št.

2.000,00

712 Denarne kazni

21.000,00

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

11.000,00

714 Drugi nedavčni prihodki

175.000,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

924.499,15

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

234.581,00

721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja

–
689.918,15

73 PREJETE DONACIJE (730+731+732)

10.000,00

730 Prejete donacije iz domačih virov

10.000,00

731 Prejete donacije iz tujine
732 Donacije za odpravo posledic naravnih
nesreč

–
–

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)

909.773,79

740 Transferni prihodki iz drugih javno
finančnih institucij

269.345,04

741 Prejeta sredstva iz državn. proračuna
iz sred. proračuna Evropska unija

640.428,75

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE (740+741)

50.000,00

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij

50.000,00

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

5.672.901,94

40 TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)

862.217,54

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

311.967,56

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitev

48.016,00
382.733,98
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752+753)

10.000,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

10.000,00

750 Prejeta vračila danih posojil

–

751 Prodaja kapitalskih deležev

10.000,00

752 Kupnine iz naslova privatizacije

–

753 Prejeta vračila danih posojil subjektom,
vključenim v enotno upravljanje sredstev
sistema EZR

–

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

10.000,00

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

10.000,00

440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

–
10.000,00

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

–

443 Povečanje namen. premož. v jav. skladih
in drugih prav. osebah jav. prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti

–

444 Dana posojila subjektom vključenim
v enotno upravljanje sredstev sistema EZR

–

VI. DANA MINUS PREJETA POSOJILA
IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)

0,00

403 Plačila domačih obresti

87.000,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

409 Rezerve

32.500,00

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)

330.000,00

50 ZADOLŽEVANJE

330.000,00

500 Domače zadolževanje

330.000,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

295.000,00

55 ODPLAČILA DOLGA

295.000,00

550 Odplačila domačega dolga

295.000,00

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

2.211.053,68
37.200,00

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

447.535,00

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

179.229,00

413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino

1.547.089,68
–

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

2.507.582,70

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2.507.582,70

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)

92.048,02

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

21.200,00

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

70.848,02

450 Plačila sredstev v proračun evropske
unije
III./2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD
PRIHODKI (I. – II.)
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ
ODHODKI)

–

–35.000,00

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

0,00

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

35.000,00

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

35.000,00

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

8.370,00

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov 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 www.radece.si in na
oglasni deski v hodniku Občine Radeče.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
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3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1, 9/11 in 83/12),
ki se uporabijo za namen, določen v tem zakonu
– prihodki krajevnih skupnosti Jagnjenica, Radeče, Svibno in Vrhovo:
– prihodki od občanov, ki se uporabijo za namene, za
katere se pobirajo
– grobnine, ki se namensko uporabijo za tekoče stroške,
vzdrževanje in obnovo pokopališča
– okoljske dajatve, ki se uporabijo za odobrene namenske
investicije
– prejeta sredstva za sofinanciranje investicij ali drugih
točno določenih nalog
– drugi prihodki, ki jih določi občina.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske
porabe kakor tudi med podprogrami v okviru glavnih programov
odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika župan oziroma v primeru ožjih delov
občin predsednik sveta.
Župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.
6. 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 uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 %
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2015 50 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 50 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 20 % pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo 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 uporabnika in načrtu razvojnih programov.

Uradni list Republike Slovenije
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma
v primeru ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je
tako določeno v statutu) lahko spreminja vrednost projektov
v načrtu razvojnih 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.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. proračunska rezerva, oblikovana po ZJF,
2. rezervni stanovanjski sklad.
Proračunska rezerva se v letu 2014 oblikuje v višini
12.000 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 40.000
eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski
svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan v letu 2014 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 1.000 eurov.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v
računu financiranja se občina za proračun leta 2014 lahko
zadolži do višine 330.000,00 eurov za izvedbo naslednjih
investicij:
– za investicije, ki se bodo sofinancirale iz sredstev EU;
– za izgradnjo kanalizacijske infrastrukture;
– za izgradnjo večnamenskega objekta Jagnjenica;
– za izgradnjo cestne infrastrukture;
– za izgradnjo vodovodov;
– za energetsko sanacijo osnovne šole;
– za izgradnjo radeške tržnice.
Občina Radeče ne bo dajala poroštev za izpolnitev
obveznosti javnih zavodov ter javnega podjetja, katerih ustanoviteljica je Občina Radeče.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(začasno financiranje v letu 2015)
V obdobju začasnega financiranja Občine Radeče v
letu 2015, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

Uradni list Republike Slovenije
12. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-6/2012
Radeče, dne 20. decembra 2012
Županja
Občine Radeče
Rafaela Pintarič l.r.

4349.

Št.

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za odmero
komunalnih taks v Občini Radeče za leto 2013
1. člen
Vrednost točke za odmero komunalnih taks na območju
Občine Radeče za leto 2013 znaša 0,712064 EUR.

Stran
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2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2013 dalje.
3. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati
Sklep o določitvi vrednosti točke za ugotovitev nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 109/11).
Št. 354-35/2012/2
Radeče, dne 20. decembra 2012
Županja
Občine Radeče
Rafaela Pintarič l.r.

Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero
komunalnih taks v Občini Radeče za leto 2013

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list
RS, št. 52/06 – UPB 1 in 110/09 – NPB1) in 2. člena Odloka
o komunalnih taksah v Občini Radeče (Uradni list RS, št. 5/00
in 112/00) je občinski svet na 18. redni seji dne 20. 12. 2012
sprejel
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4351.

Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj
in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini
Radeče za leto 2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08
– Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10 in 84/10 – Odl. US)
in 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 –
UPB1 in 110/09 – NPB1) je občinski svet na 18. redni seji dne
20. 12. 2012 sprejel

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2013 dalje.

SKLEP
o primerljivi gradbeni ceni stanovanj
in vrednosti stavbnega zemljišča
v Občini Radeče za leto 2013

3. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks
(Uradni list RS, št. 109/11).

1. člen
S tem sklepom se ugotavlja primerljiva gradbena cena
stanovanj in vrednost stavbnega zemljišča v Občini Radeče
za leto 2013.

Št. 354-35/2012
Radeče, dne 20. decembra 2012
Županja
Občine Radeče
Rafaela Pintarič l.r.

4350.

Sklep o določitvi vrednosti točke za ugotovitev
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Radeče za leto 2013

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list
RS, št. 52/06 – UPB1 in 110/09 – NPB1) in 13. člena Odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Radeče
(Uradni list RS, št. 5/04 in 16/05) je občinski svet na 18. redni
seji dne 20. 12. 2012 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Radeče za leto 2013
1. člen
Vrednost točke za obračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Radeče za leto 2013 znaša
0,013863 EUR.

2. člen
Primerljiva gradbena cena za m2 neto tlorisne stanovanjske površine za območje Občine Radeče v decembru 2012
znaša 890,3541 EUR in se med letom valorizira v skladu z
indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga mesečno objavlja Statistični urad Republike Slovenije.
3. člen
Cena stavbnega zemljišča se določi na 0,7 % od primerljive gradbene cene.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2013
dalje.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati
Sklep o ugotovitvi povprečne gradbene cene in povprečnih
stroškov komunalnega urejanja stavnih zemljišč v Občini Radeče (Uradni list RS, št. 109/11).
Št. 354-35/2012/3
Radeče, dne 20. decembra 2012
Županja
Občine Radeče
Rafaela Pintarič l.r.

Stran
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Št.

109 / 31. 12. 2012
4352.

Uradni list Republike Slovenije
Sklep o letnem načrtu razpolaganja
z nepremičnim premoženjem Občine Radeče
za leto 2013

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10),
11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12),
7. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12) in 95. člena Statuta Občine
Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1 in 110/09) je Občinski
svet Občine Radeče na 18. seji dne 20. 12. 2012 sprejel

SKLEP
o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Radeče za leto 2013
1. S tem sklepom se določi Letni načrt razpolaganja z
nepremičnin premoženjem Občine Radeče za leto 2013.
2. Za realizacijo prihodkov proračuna Občine Radeče za
leto 2013 iz naslova prodaje nepremičnega premoženja se
prodajo poslovni prostori v orientacijski vrednosti 177.357,00 €,
stanovanja oziroma stanovanjske hiše v orientacijski vrednosti
47.756,00 €, garaže v orientacijski vrednosti 9.468 €, kmetijska zemljišča v orientacijski vrednosti 48.878,15 € ter stavbna
zemljišča v orientacijski vrednosti 641.040,00 €.
3. Vrednost nepremičnin se določi na podlagi cenitve
sodno zapriseženega cenilca.
4. Individualni program razpolaganja z nepremičnim premoženjem in pogodbo o prodaji premoženja podpiše županja
Občine Radeče.
5. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Županja
Občine Radeče
Rafaela Pintarič l.r.
Priloga

Uradni list Republike Slovenije
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Stran

Prodaja nepremičnin ‐ proračun 2013
zap.št.
lastnik
1.
Občina Radeče
2.
Občina Radeče
3.
Občina Radeče
Skupaj poslovni prostori

k.o.
Radeče
Radeče
Radeče

parc. št.
14/1
130/11
367/9

lokacija
bivša Hrana
ZD Radeče kletni prostor
bivša Pošta

velikost (m2)
39,07

vrsta rabe zemljišča
posl. prostor

128,55

zap.št.
lastnik
1.
Občina Radeče
2.
Občina Radeče
Skupaj stanovanja

k.o.
Radeče
Radeče

parc. št.
315
1177/14

lokacija
Titova ulica 58
Svibno 28

zap.št.
lastnik
1.
Občina Radeče
2.
Občina Radeče
Skupaj druge zgradbe

k.o.
Radeče
Radeče

parc. št.
367/26
185/8

zap.št.
1.

k.o.
Svibno
Svibno
Svibno
Svibno
Radeče
Radeče
Radeče
Radeče
Radeče
Radeče
Zavrate
Zavrate
Zavrate
Zavrate
Zavrate
Zavrate

k.o.
Radeče
Radeče
Radeče
Vrhovo
Vrhovo
Obrežje
Obrežje
Obrežje
Radeče
Radeče
Radeče

2.
3.

lastnik
Občina Radeče
Občina Radeče
Občina Radeče
Občina Radeče
Občina Radeče
Občina Radeče
Občina Radeče
Občina Radeče
Občina Radeče
Občina Radeče
Občina Radeče
Občina Radeče
Občina Radeče
Občina Radeče
Občina Radeče
Občina Radeče

posl. prostor

vrednost
18.000,00 €
58.453,00 €
100.904,00 €

skupaj
18.000,00
58.453,00
100.904,00
177.357,00

velikost (m2)
142,34
126,00

vrsta rabe zemljišča
del hiše
stavba ali zgradba

vrednost
27.756,00 €
20.000,00 €

skupaj
27.756,00 €
20.000,00 €
47.756,00 €

opomba

lokacija
Titova ulica 12
Pot na brod 4

velikost (m2)
15,00
16,56

vrsta rabe zemljišča
garaža
garaža

vrednost
4.500,00 €
4.968,00 €

skupaj
4.500,00 €
4.968,00 €
9.468,00 €

opomba

parc. št.
1177/13
1174/2
1177/37
1177/38
331/3
443
444
445
447
449
17
18
19/1
20
21
22

lokacija
Svibno 28
Svibno 28
Svibno 28
Svibno 28
Radeče
Jelovo
Jelovo
Jelovo
Jelovo
Jelovo
Zavrate
Zavrate
Zavrate
Zavrate
Zavrate
Zavrate

velikost (m2)
17.300
1.460
549
319
363
23.893
3.640
1.640
996
6.755
10.092
2.680
939
2.784
1.978
2.651

vrsta rabe zemljišča
njiva, gozd
travnik
njiva
travnik
ekstenz.sadovnjak
gozd
gozd
travnik
gozd
gozd
gozd
gozd
gozd
gozd
gozd
gozd

vrednost

skupaj

opomba
1/2
1/2
1/2
1/2

parc. št.
174/26
174/3
173/14
614/21
616/9
338/5
338/5
339/1
331/3
331/14
323/2

lokacija
bivša lokacija Spar
bivša lokacija Spar
bivša lokacija Spar
Vrhovo
Vrhovo
Obrežje/PC
Obrežje/PC
Obrežje/PC
Radeče
Radeče
Radeče

velikost (m2)
1.382
4.632
451
465
97
816
1.016
634
638
488
614

vrsta rabe zemljišča
travnik
njiva
travnik
travnik
travnik
travnik
travnik
travnik
ekstenz.sadovnjak
travnik
travnik

vrednost

30.000,00 €
1.815,00 €
4.061,81 €
1.565,20 €
2.263,20 €
428,28 €
2.904,65 €
5.449,68 €
1.447,20 €
159,63 €
1.503,36 €
336,26 €
450,67 €

Skupaj kmetijska zemljišča
zap.št.
1.

lastnik
Občina Radeče
Občina Radeče
Občina Radeče
2.
Občina Radeče
Občina Radeče
3.
Občina Radeče
Občina Radeče
Občina Radeče
4.
Občina Radeče
Občina Radeče
5.
Občina Radeče
Skupaj stavbna zemljišča

Skupaj prodaja nepremičnin

13.950,00 €
2.910,00 €
24.480,00 €
30.480,00 €
19.020,00 €
19.140,00 €
14.640,00 €
18.420,00 €

opomba
€
€
€
€

30.000,00 €
1.815,00 €
3.046,36 €
1.173,90 €
1.697,40 €
321,21 €
2.178,49 €
5.040,95 €
1.338,66 €
147,66 €
1.390,61 €
311,04 €
416,87 €
17.063,15 €
48.878,15 €
skupaj

3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
93/100
93/100
93/100
93/100
93/100
93/100

opomba

498.000,00 €
13.950,00 €
2.910,00 €

73.980,00
19.140,00
14.640,00
18.420,00
641.040,00

1/2

€
€
€
€
€

924.499,15 €

Stran
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Št.
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Uradni list Republike Slovenije
Sklep o letnem načrtu razpolaganja
z nepremičnim premoženjem Občine Radeče
za leto 2014

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10),
11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12),
7. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12) in 95. člena Statuta Občine
Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1 in 110/09) je Občinski
svet Občine Radeče na 18. seji dne 20. 12. 2012 sprejel

SKLEP
o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Radeče za leto 2014
1. S tem sklepom se določi Letni načrt razpolaganja z
nepremičnin premoženjem Občine Radeče za leto 2014.
2. Za realizacijo prihodkov proračuna Občine Radeče za
leto 2014 iz naslova prodaje nepremičnega premoženja se
prodajo poslovni prostori v orientacijski vrednosti 177.357,00 €,
stanovanja oziroma stanovanjske hiše v orientacijski vrednosti
47.756,00 €, garaže v orientacijski vrednosti 9.468 €, kmetijska zemljišča v orientacijski vrednosti 48.878,15 € ter stavbna
zemljišča v orientacijski vrednosti 641.040,00 €.
3. Vrednost nepremičnin se določi na podlagi cenitve
sodno zapriseženega cenilca.
4. Individualni program razpolaganja z nepremičnim premoženjem in pogodbo o prodaji premoženja podpiše županja
Občine Radeče.
5. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Županja
Občine Radeče
Rafaela Pintarič l.r.
Priloga

Uradni list Republike Slovenije
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Prodaja nepremičnin ‐ proračun 2014
zap.št.
lastnik
1.
Občina Radeče
2.
Občina Radeče
3.
Občina Radeče
Skupaj poslovni prostori

k.o.
Radeče
Radeče
Radeče

parc. št.
14/1
130/11
367/9

lokacija
bivša Hrana
ZD Radeče kletni prostor
bivša Pošta

velikost (m2)
39,07

vrsta rabe zemljišča
posl. prostor

128,55

zap.št.
lastnik
1.
Občina Radeče
2.
Občina Radeče
Skupaj stanovanja

k.o.
Radeče
Radeče

parc. št.
315
1177/14

lokacija
Titova ulica 58
Svibno 28

zap.št.
lastnik
1.
Občina Radeče
2.
Občina Radeče
Skupaj druge zgradbe

k.o.
Radeče
Radeče

parc. št.
367/26
185/8

zap.št.
1.

k.o.
Svibno
Svibno
Svibno
Svibno
Radeče
Radeče
Radeče
Radeče
Radeče
Radeče
Zavrate
Zavrate
Zavrate
Zavrate
Zavrate
Zavrate

k.o.
Radeče
Radeče
Radeče
Vrhovo
Vrhovo
Obrežje
Obrežje
Obrežje
Radeče
Radeče
Radeče

2.
3.

lastnik
Občina Radeče
Občina Radeče
Občina Radeče
Občina Radeče
Občina Radeče
Občina Radeče
Občina Radeče
Občina Radeče
Občina Radeče
Občina Radeče
Občina Radeče
Občina Radeče
Občina Radeče
Občina Radeče
Občina Radeče
Občina Radeče

skupaj
18.000,00 €
58.453,00 €
100.904,00 €
177.357,00 €

opomba

posl. prostor

vrednost
18.000,00 €
58.453,00 €
100.904,00 €

velikost (m2)
142,34
126,00

vrsta rabe zemljišča
del hiše
stavba ali zgradba

vrednost
27.756,00 €
20.000,00 €

skupaj
27.756,00 €
20.000,00 €
47.756,00 €

opomba

lokacija
Titova ulica 12
Pot na brod 4

velikost (m2)
15,00
16,56

vrsta rabe zemljišča
garaža
garaža

vrednost
4.500,00 €
4.968,00 €

skupaj
4.500,00 €
4.968,00 €
9.468,00 €

opomba

parc. št.
1177/13
1174/2
1177/37
1177/38
331/3
443
444
445
447
449
17
18
19/1
20
21
22

lokacija
Svibno 28
Svibno 28
Svibno 28
Svibno 28
Radeče
Jelovo
Jelovo
Jelovo
Jelovo
Jelovo
Zavrate
Zavrate
Zavrate
Zavrate
Zavrate
Zavrate

velikost (m2)
17.300
1.460
549
319
363
23.893
3.640
1.640
996
6.755
10.092
2.680
939
2.784
1.978
2.651

vrsta rabe zemljišča
njiva, gozd
travnik
njiva
travnik
ekstenz.sadovnjak
gozd
gozd
travnik
gozd
gozd
gozd
gozd
gozd
gozd
gozd
gozd

vrednost

skupaj

opomba
1/2
1/2
1/2
1/2

parc. št.
174/26
174/3
173/14
614/21
616/9
338/5
338/5
339/1
331/3
331/14
323/2

lokacija
bivša lokacija Spar
bivša lokacija Spar
bivša lokacija Spar
Vrhovo
Vrhovo
Obrežje/PC
Obrežje/PC
Obrežje/PC
Radeče
Radeče
Radeče

velikost (m2)
1.382
4.632
451
465
97
816
1.016
634
638
488
614

vrsta rabe zemljišča
travnik
njiva
travnik
travnik
travnik
travnik
travnik
travnik
ekstenz.sadovnjak
travnik
travnik

vrednost

30.000,00 €
1.815,00 €
4.061,81 €
1.565,20 €
2.263,20 €
428,28 €
2.904,65 €
5.449,68 €
1.447,20 €
159,63 €
1.503,36 €
336,26 €
450,67 €

Skupaj kmetijska zemljišča
zap.št.
1.

lastnik
Občina Radeče
Občina Radeče
Občina Radeče
2.
Občina Radeče
Občina Radeče
3.
Občina Radeče
Občina Radeče
Občina Radeče
4.
Občina Radeče
Občina Radeče
5.
Občina Radeče
Skupaj stavbna zemljišča

Skupaj prodaja nepremičnin

13.950,00 €
2.910,00 €
24.480,00 €
30.480,00 €
19.020,00 €
19.140,00 €
14.640,00 €
18.420,00 €

30.000,00 €
1.815,00 €
3.046,36 €
1.173,90 €
1.697,40 €
321,21 €
2.178,49 €
5.040,95 €
1.338,66 €
147,66 €
1.390,61 €
311,04 €
416,87 €
17.063,15 €
48.878,15 €
skupaj

498.000,00 €
13.950,00 €
2.910,00 €

73.980,00 €
19.140,00 €
14.640,00 €
18.420,00 €
641.040,00 €

924.499,15 €

1/2

3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
93/100
93/100
93/100
93/100
93/100
93/100

opomba

Stran
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Št.

109 / 31. 12. 2012
4354.

Uradni list Republike Slovenije
Sklep o letnem načrtu pridobivanja
nepremičnega premoženja Občine Radeče
za leto 2013

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10),
11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12),
7. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12) in 95. člena Statuta Občine
Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1 in 110/09) je Občinski
svet Občine Radeče na 18. seji dne 20. 12. 2012 sprejel

SKLEP
o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega
premoženja Občine Radeče za leto 2013
1. S tem sklepom se določi Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radeče za leto 2013.
2. Za realizacijo odhodkov proračuna Občine Radeče
za leto 2013 iz naslova nakupa nepremičnega premoženja se
predvideva nakup naslednjih nepremičnin (glej specifikacijo v
prilogi) v vrednosti 42.070,00 €.
3. Vrednost nepremičnin se določi na podlagi cenitve
sodno zapriseženega cenilca.
4. Individualni program pridobivanja nepremičnega premoženja in pogodbe o nakupu nepremičnin podpiše županja
Občine Radeče.
5. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Županja
Občine Radeče
Rafaela Pintarič l.r.
Priloga

2.

zap.št.
1.

parc. št.
165/1
165/4
1901/1
1901/2
1900/11
1967/1

Skupaj nakup nepremičnin

k.o.
Radeče
Radeče
Dole pri Litiji
Dole pri Litiji
Dole pri Litiji
Dole pri Litiji

Nakup nepremičnin ‐ proračun 2013
lokacija
"Svoboda"
"Svoboda"
Bele vode
Bele vode
Bele vode
Bele vode
400

velikost (m2)
230
305

vrsta rabe
stavba in dvorišče
stavba in dvorišče
zemljišče
zemljišče
zemljišče
zemljišče

vrednost

42.070,00 €

2.070,00 €

40.000,00 €

skupaj

opomba

Uradni list Republike Slovenije
Št.

109 / 31. 12. 2012 /
Stran

12169

Stran

12170 /

Št.

109 / 31. 12. 2012
4355.

Uradni list Republike Slovenije
Sklep o letnem načrtu pridobivanja
nepremičnega premoženja Občine Radeče
za leto 2014

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10),
11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12),
7. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12) in 95. člena Statuta Občine
Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1 in 110/09) je Občinski
svet Občine Radeče na 18. seji dne 20. 12. 2012 sprejel

SKLEP
o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega
premoženja Občine Radeče za leto 2014
1. S tem sklepom se določi Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radeče za leto 2014.
2. Za realizacijo odhodkov proračuna Občine Radeče
za leto 2014 iz naslova nakupa nepremičnega premoženja se
predvideva nakup naslednjih nepremičnin (glej specifikacijo v
prilogi) v vrednosti 262.866,95 €.
3. Vrednost nepremičnin se določi na podlagi cenitve
sodno zapriseženega cenilca.
4. Individualni program pridobivanja nepremičnega premoženja in pogodbe o nakupu nepremičnin podpiše županja
Občine Radeče.
5. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Županja
Občine Radeče
Rafaela Pintarič l.r.
Priloga

8.

4.

3.

2.

zap.št.
1.

parc. št.
173/21
173/22
174/16
174/17
174/18
174/2
184/2
184/7
184/6
282/1
*36
281/4
268/2
*35/2
570/4
840
568/5
568/1
1901/1
1901/2
1900/11
1967/1

Skupaj nakup nepremičnin

k.o.
Radeče
Radeče
Radeče
Radeče
Radeče
Radeče
Radeče
Radeče
Radeče
Obrežje
Obrežje
Obrežje
Obrežje
Obrežje
Radeče
Radeče
Radeče
Radeče
Dole pri Litiji
Dole pri Litiji
Dole pri Litiji
Dole pri Litiji

Nakup nepremičnin ‐ proračun 2014
lokacija
pri Sparu
pri Sparu
pri Sparu
pri Sparu
pri Sparu
bivša lokacija Spar
stari Petrol
stari Petrol
stari Petrol
Obrežje
Obrežje
Obrežje
Obrežje
Obrežje
"obvoznica"
"obvoznica"
"obvoznica"
"obvoznica"
Bele vode
Bele vode
Bele vode
Bele vode
400

velikost (m2)
416
219
742
464
811
1.738
1.041
374
120
138
237
410
108
44
454
840
1.593
818

vrsta rabe zemljišča
travnik
travnik
njiva
njiva
njiva
njiva
dvorišče
zelenica
posl.stavba, funkc.obj.
njiva
stavba ali zgradba
ekstenzivni sadovnjak
ekstenzivni sadovnjak
stavba ali zgradba
travnik
travnik
neplodno
travnik
zemljišče
zemljišče
zemljišče
zemljišče
70.000,00 €

vrednost
10.400,00 €
5.475,00 €
18.550,00 €
11.600,00 €
20.275,00 €
43.450,00 €
31.230,00 €
11.220,00 €
3.600,00 €
5.154,30 €
8.851,95 €
15.313,50 €
4.033,80 €
1.643,40 €

262.866,95 €

2.070,00 €

70.000,00 €

34.996,95 €

46.050,00 €

109.750,00 €

skupaj

opomba
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VLADA
4356.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o organih v sestavi ministrstev

Na podlagi 21. člena, petega odstavka 23. člena in drugega odstavka 42. člena Zakona o državni upravi (Uradni list
RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 – ZUP-E,
48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F in 21/12) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o organih v sestavi ministrstev
1. člen
V Uredbi o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS,
št. 58/03, 45/04, 86/04 – ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06,
76/06, 132/06, 41/07, 64/08 – ZViS-F, 63/09, 69/10, 40/11,
98/11, 17/12, 23/12 in 82/12) se v prvem odstavku 5. člena
črta četrta alineja.
V tretjem odstavku se za besedilom »davčnega informacijskega sistema,« doda besedilo »izdajanja dovoljenj in nadziranja področnih predpisov, ki urejajo igre na srečo, nadziranja
dejavnosti iger na srečo ter spremljanja, zbiranja in analiziranja
podatkov, prejetih od prirediteljev oziroma koncesionarjev,«.
Črta se peti odstavek.
Dosedanji šesti in sedmi odstavek postaneta peti in šesti
odstavek.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Davčna uprava Republike Slovenije s 1. januarjem 2013
prevzame naloge iz 1. člena te uredbe in dokumentacijo, povezano z njimi.
Davčna uprava Republike Slovenije in Ministrstvo za finance prevzameta javne uslužbence Urada Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo.
Pravice porabe, zagotovljene za stroške dela in materialne stroške v finančnem načrtu Urada Republike Slovenije za
nadzor prirejanja iger na srečo za leto 2013, se prerazporedijo
Davčni upravi Republike Slovenije in Ministrstvu za finance
sorazmerno deležu prevzetih javnih uslužbencev, in sicer v
razmerju Davčna uprava Republike Slovenije 74 odstotkov in
Ministrstvo za finance 26 odstotkov.
Obveznosti za izplačilo sredstev za delo za december
2012 se prerazporedijo na enak način, kot je določeno v prejšnjem odstavku.
Opremo Urada Republike Slovenije za nadzor prirejanja
iger na srečo prevzame Ministrstvo za finance.
3. člen
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
Davčne uprave Republike Slovenije in Ministrstva za finance
se s to uredbo uskladi najpozneje v petnajstih dneh od njene
uveljavitve.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00730-49/2012
Ljubljana, dne 31. decembra 2012
EVA 2012-2030-0088
Vlada Republike Slovenije
Ljudmila Novak l.r.
Ministrica

Uradni list Republike Slovenije
4357.

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi
tarife stroškov na področju prirejanja iger
na srečo

Na podlagi 109.b člena Zakona o igrah na srečo (Uradni
list RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno besedilo in 108/12) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah Uredbe o določitvi tarife stroškov
na področju prirejanja iger na srečo
1. člen
V Uredbi o določitvi tarife stroškov na področju prirejanja
iger na srečo (Uradni list RS, št. 41/05 in 85/08) se v prvi alineji
1. člena besedilo »Uradu Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo (v nadaljnjem besedilu: Urad)« nadomesti z
besedilom »ministrstvu, pristojnemu za finance, ali nadzornemu organu (v nadaljnjem besedilu: državni organ)«.
V drugi alineji se beseda »Urad« nadomesti z besedama
»državni organ«.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se beseda »Uradu« nadomesti
z besedama »državnemu organu«.
3. člen
V prilogi Tarifa stroškov se v Tarifni številki 17 beseda
»Urad« nadomesti z besedama »državni organ«.
V Tarifni številki 18 se beseda »Urada« nadomesti z besedama »državnega organa«.
V tarifnih številkah 20 do 24 se beseda »Urada« nadomesti z besedama »državnega organa«.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-84/2012
Ljubljana, dne 31. decembra 2012
EVA 2011-1611-0013
Vlada Republike Slovenije
Ljudmila Novak l.r.
Ministrica

4358.

Uredba o dopolnitvi Uredbe o določitvi
davčnih uradov Davčne uprave Republike
Slovenije

Na podlagi petega odstavka 9. člena Zakona o davčni
službi (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo,
40/09 in 33/11) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o dopolnitvi Uredbe o določitvi davčnih uradov
Davčne uprave Republike Slovenije
1. člen
V Uredbi o določitvi davčnih uradov Davčne uprave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 142/04, 4/05, 120/05, 63/08
in 51/10) se v 4. členu za četrtim odstavkom doda novi peti
odstavek, ki se glasi:

Uradni list Republike Slovenije

Št.

2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2013.

Vlada Republike Slovenije
Ljudmila Novak l.r.
Ministrica

Stran
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UREDBO
o spremembah Uredbe o določitvi
dokumentacije in ureditvi drugih vprašanj
v zvezi z izdajo soglasja za pridobitev
oziroma odsvojitev delnic in za naložbe
v kapital pravnih oseb

»Posebni davčni urad opravlja nadzor nad prirejanjem
iger na srečo.«.

Št. 00712-78/2012
Ljubljana, dne 31. decembra 2012
EVA 2012-1611-0208

109 / 31. 12. 2012 /

1. člen
V Uredbi o določitvi dokumentacije in ureditvi drugih
vprašanj v zvezi z izdajo soglasja za pridobitev oziroma odsvojitev delnic in za naložbe v kapital pravnih oseb (Uradni
list RS, št. 127/03) se v prvem odstavku 6. člena besedilo
»Uradu Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo
(v nadaljnjem besedilu: urad)« nadomesti z besedama »nadzornemu organu«.
2. člen
V 7. členu se beseda »uradu« nadomesti z besedama
»nadzornemu organu«.

4359.

Uredba o spremembi Uredbe o podrobnejših
pogojih, ki jih mora izpolnjevati prireditelj
pri trajnem prirejanju klasičnih iger na srečo

Na podlagi 38. člena Zakona o igrah na srečo (Uradni list
RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno besedilo in 108/12) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi Uredbe o podrobnejših pogojih,
ki jih mora izpolnjevati prireditelj pri trajnem
prirejanju klasičnih iger na srečo

3. člen
Naslov poglavja »IV. NALOŽBE KONCESIONARJA V
KAPITAL PRAVNE OSEBE«, 8. in 9. člen se črtajo.
4. člen
Naslov V. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»IV. POSTOPEK ZA IZDAJO SOGLASJA«.

8.«.

5. člen
V prvem odstavku 10. člena se črta besedilo »oziroma

V četrtem odstavku se beseda »urada« nadomesti z
besedama »nadzornega organa«.

1. člen
V Uredbi o podrobnejših pogojih, ki jih mora izpolnjevati
prireditelj pri trajnem prirejanju klasičnih iger na srečo (Uradni
list RS, št. 70/00 in 38/09), se v drugem odstavku 3.a člena
besedilo »Urada Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger
na srečo (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organ)« nadomesti
z besedama »nadzornega organa«.

6. člen
V 13. členu se v napovednem stavku številka »8.« nadomesti s številko »3.«.

2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00712-83/2012
Ljubljana, dne 31. decembra 2012
EVA 2012-1611-0221

7. člen
Naslov VI. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»V. KONČNA DOLOČBA«.

Št. 00712-86/2012
Ljubljana, dne 31. decembra 2012
EVA 2012-1611-0223
Vlada Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije

Ljudmila Novak l.r.
Ministrica

Ljudmila Novak l.r.
Ministrica

4360.

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi
dokumentacije in ureditvi drugih vprašanj
v zvezi z izdajo soglasja za pridobitev oziroma
odsvojitev delnic in za naložbe v kapital
pravnih oseb

Na podlagi 15. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 101/03) izdaja
Vlada Republike Slovenije

4361.

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi
društev in neprofitnih humanitarnih
organizacij, ki smejo občasno prirejati klasične
igre na srečo, in o kriterijih za občasno
prirejanje klasičnih iger na srečo

Na podlagi 13. in 18. člena Zakona o igrah na srečo
(Uradni list RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno besedilo in
108/12) izdaja Vlada Republike Slovenije

Stran

12174 /

Št.

109 / 31. 12. 2012

UREDBO
o spremembah Uredbe o določitvi društev
in neprofitnih humanitarnih organizacij,
ki smejo občasno prirejati klasične igre na
srečo, in o kriterijih za občasno prirejanje
klasičnih iger na srečo
1. člen
V Uredbi o določitvi društev in neprofitnih humanitarnih
organizacij, ki smejo občasno prirejati klasične igre na srečo, in
o kriterijih za občasno prirejanje klasičnih iger na srečo (Uradni list RS, št. 70/00) se v tretjem odstavku 3. člena besedilo
»Urad Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo«
nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za finance, in
nadzorni organ«.

Uradni list Republike Slovenije
4362.

Uredba o dopolnitvi Uredbe o metodologiji
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja

Na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo,
49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 –
ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o dopolnitvi Uredbe o metodologiji
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja

2. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Skupna vrednost izdanih srečk pri posamezni klasični
igri na srečo ne sme presegati 200.000 eurov. Cena posamezne srečke ne sme biti večja od vrednosti najmanjšega dobitka.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka število izdanih
srečk ne sme presegati 200.000 srečk.
Vrednost posameznega vplačila na stavni listek pri športnih stavah ne sme presegati 20 eurov.«.

1. člen
V drugem odstavku 31. člena Uredbe o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12) se za prvim
stavkom doda stavek, ki se glasi:
»V primeru, da v tem soglasju navedena cena presega
130 odstotkov sedaj veljavne cene, mora pristojni občinski
organ pred potrditvijo in uveljavitvijo cene predhodno pridobiti
soglasje ministrstva, pristojnega za okolje, o ustreznosti oblikovanja cene.«.

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

2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00712-85/2012
Ljubljana, dne 31. decembra 2012
EVA 2012-1611-0224
Vlada Republike Slovenije
Ljudmila Novak l.r.
Ministrica

Št. 00728-71/2012
Ljubljana, dne 31. decembra 2012
EVA 2012-2330-0276
Vlada Republike Slovenije
mag. Radovan Žerjav l.r.
Minister

Uradni list Republike Slovenije
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MINISTRSTVA

4363.

Pravilnik o plačilnih navodilih, SEPA direktnih
obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju,
delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in
elektronski obliki

Na podlagi drugega odstavka v zvezi s 3. točko prvega
odstavka 4. člena in šeste alineje petega odstavka 22. člena
Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o plačilnih navodilih, SEPA direktnih
obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju,
delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni
in elektronski obliki
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
Ta pravilnik določa plačilna navodila, ki jih za opravljanje
plačilnih storitev uporabljajo proračunski uporabniki, ter obliko
in vsebino izpiskov o prometu in stanju, delne izpise in obrestne liste, ki jih Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v
nadaljnjem besedilu: UJP) zagotavlja prek spletne aplikacije
UJPnet (v nadaljnjem besedilu: UJPnet), v obliki za tiskanje in
v elektronski obliki.

men:

2. člen
Pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji po-

1. proračunski uporabnik je neposredni ali posredni uporabnik državnega proračuna oziroma občinskega proračuna,
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, upravljavec sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (v nadaljnjem
besedilu: EZR) ter nadzornik javnofinančnih prihodkov, ki je
vpisan v register proračunskih uporabnikov pri UJP;
2. gotovinski račun je posebni račun z ničelnim stanjem,
odprt pri banki, ki ga proračunski uporabnik uporablja izključno
za namene dvigov in pologov gotovine;
3. domača valuta je valuta euro;
4. tuja valuta je druga valuta države članice Evropske
unije, ki ni euro, ali valuta države, ki ni članica Evropske unije
in nima euro kot svojo domačo valuto;
5. domača plačilna transakcija je plačilna transakcija v
domači valuti, kjer ima prejemnik plačila odprt račun pri banki
s sedežem v Republiki Sloveniji;
6. čezmejna plačilna transakcija je plačilna transakcija v
domači valuti ali v drugi valuti države članice Evropske unije,
ki še ni prevzela valute euro, kjer ima prejemnik plačila odprt
račun pri banki s sedežem izven Republike Slovenije v državi
članici Evropske unije;
7. druga plačilna transakcija je plačilna transakcija v domači valuti, kjer ima prejemnik plačila odprt račun pri banki
s sedežem izven države članice Evropske unije, ter plačilna
transakcija v valuti države, ki ni članica Evropske unije in nima
euro kot svojo domačo valuto, ne glede na sedež banke prejemnika plačila;

8. SEPA direktna obremenitev (v nadaljnjem besedilu:
SDD) je plačilna transakcija za poravnavo enkratnih ali ponavljajočih obveznosti v eurih na območju SEPA, kjer lahko proračunski uporabnik nastopa kot prejemnik sredstev ali
kot plačnik. SDD omogoči plačniku negotovinsko poravnavo
obveznosti do proračunskega uporabnika brez aktivnosti pri
svojem ponudniku plačilnih storitev. Proračunski uporabnik kot
prejemnik sredstev na podlagi predhodnega soglasja plačnika
odredi plačilno navodilo za SDD za odobritev svojega podračuna. Proračunski uporabnik kot plačnik da soglasje prejemniku
sredstev za pripravo plačilnega naloga za obremenitev podračuna proračunskega uporabnika;
9. plačilno navodilo je naročilo proračunskega uporabnika UJP za negotovinsko poravnavo obveznosti ali terjatev v
domači ali tuji valuti, Banki Slovenije za polog in dvig gotovine
v domači ali tuji valuti, ali banki za polog in dvig gotovine v
domači valuti;
10. plačilna navodila v papirni obliki so obrazec UPN –
univerzalni plačilni nalog, obrazec TPNO 70 – tuje plačilno
navodilo za odliv in obrazec TPNP 60 – tuje plačilno navodilo
za priliv ter so podrobneje opisana v tretjem poglavju, ki opisuje
plačilna navodila v papirni obliki;
11. plačilna navodila za predložitev podatkov v elektronski
obliki so domače plačilno navodilo z nazivom datoteke TKDIS.txt,
evropski plačilni nalog z nazivom datoteke EvropskiNalog.xml,
plačilno navodilo za SDD z nazivom datoteke SDD.xml in tuje
plačilno navodilo za odliv z nazivom datoteke TPNO.txt;
12. evropski plačilni nalog je plačilno navodilo, ki ga plačnik uporabi za negotovinsko poravnavo obveznosti v domači
valuti, če ima prejemnik odprt račun pri enem od ponudnikov
plačilnih storitev s sedežem v Republiki Sloveniji ali izven
Republike Slovenije na območju evropskega gospodarskega
prostora;
13. izpisek o prometu in stanju je izpisek plačilnih transakcij in stanja podračuna proračunskega uporabnika, gotovinskega računa pri banki, ali posebnega namenskega transakcijskega računa (v nadaljnjem besedilu: PNTR) pri Banki Slovenije;
14. delni izpis je izpis določenih plačilnih transakcij enega
ali več podračunov, pripravljenih za potrebe nadzornikov po
posebnih merilih, ki so določena v pravilniku, ki ureja način plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev
in drugih javnofinančnih prihodkov in za potrebe evidentiranja
poslovnih dogodkov na podračunu prek katerega posluje več
proračunskih uporabnikov;
15. obrestni list za račune je izpis obračunanih obresti na
stanje računov, odprtih pri Banki Slovenije (EZR in PNTR), in
podračunov, odprtih pri UJP;
16. obračun stroškov iz naslova negativnih obresti je izpis
obračunanih negativnih obresti za stanje na EZR in PNTR;
17. standardizirana referenca je podatek na plačilnem
navodilu in je sestavljena iz modela in sklicevanja na številko.
II. UPORABA PLAČILNIH NAVODIL
3. člen
(1) Standardizirana referenca se pri uporabi plačilnih navodil zagotavlja v skladu s Pravili za oblikovanje in uporabo
standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev ter
pregledom in vsebino osnovnih modelov za sklicevanje na
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številko obremenitve in odobritve skupaj s pojasnili za njihovo
uporabo, ki so določena v Prilogi 1, ki je priloga in sestavni del
tega pravilnika.
(2) Plačilna navodila se uporabljajo v skladu s spodnjo
preglednico:
Vrsta plačilnega
navodila

Vrsta plačilne transakcije

Oblika

Valuta

UPN

papir

EUR

DA

DA

NE

TPNO 70

papir

Vse

DA*

DA

DA

TPNP 60

papir

Vse

NE

DA

DA

domače plačilno
navodilo

txt

EUR

DA

NE

NE

evropski plačilni
nalog

xml

EUR

DA

DA

NE

tuje plačilno
navodilo

txt

Vse

DA

DA

DA

plačilno navodilo za SDD

xml

EUR

DA

DA

NE

Domače Čezmejne Druge

* v primeru več statističnih vrstic
(3) Za polog in dvig gotovine v domači valuti pri Banki Slovenije ali banki, ki vodi gotovinski račun, proračunski uporabnik
predloži obrazec UPN.
(4) Za dvig gotovine v tuji valuti pri Banki Slovenije ali
banki, ki vodi gotovinski račun, proračunski uporabnik zagotovi
kritje tako, da UJP predloži obrazec TPNO 70.
(5) Za polog gotovine v tuji valuti pri Banki Slovenije proračunski uporabnik predloži obrazec TPNP 60.
(6) Za polog ali dvig gotovine v tuji valuti pri banki, ki vodi
gotovinski račun, proračunski uporabnik predloži obrazec, ki
ga določa banka.

III. PLAČILNA NAVODILA V PAPIRNI OBLIKI
1. Obrazec UPN
4. člen
(1) Glede oblike, vsebine in tiskanja obrazca UPN se
neposredno uporablja Tehnični standard plačilnega naloga
Univerzalni plačilni nalog UPN Združenja bank Slovenije, ki je
objavljen na spletnih straneh UJP.
(2) Vsebina in navodila za izpolnjevanje obrazca UPN so
določena v Prilogi 2, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
(3) Vzorčni primeri izpolnjenih obrazcev UPN so objavljeni
na spletnih straneh UJP.
5. člen
Obrazec UPN lahko proračunski uporabniki kot prejemniki
plačila izdajo plačniku, da lahko gotovinsko ali negotovinsko
poravna obveznost do prejemnika. Proračunski uporabniki kot
izdajatelji lahko izdajajo obrazec UPN z ali brez vrstice OCR.
6. člen
Obrazec UPN se uporablja tudi, kadar UJP v skladu z zakonom obremeni podračun proračunskega uporabnika na podlagi odločb pristojnih organov in sklepov sodišč, ali v primeru
unovčenja menice ali drugega instrumenta zavarovanja plačila.
7. člen
Proračunski uporabniki za dva ali več obrazcev UPN v
breme istega podračuna predložijo UJP popis zneskov s posamičnih obrazcev UPN in njihov seštevek.

8. člen
(1) Proračunski uporabnik sme izdati obrazec UPN z
vrstico OCR (v nadaljnjem besedilu: izdajatelj obrazca UPN
z OCR), če:
1. ima odprt podračun pri UJP,
2. na obrazcu UPN uporabi model 12. Pojasnilo o uporabi
modela 12 je določeno v Prilogi 1,
3. je uspešno opravil preverjanje pravilnosti podatkov v
vrstici OCR na obrazcu UPN, ki ga izvaja s strani Združenja
bank Slovenije za to pooblaščeni izvajalec.
(2) Proračunski uporabnik oziroma izdajatelj obrazca UPN
z OCR zagotovi izpis vrstice OCR na obrazcu UPN v skladu s
Tehničnim standardom plačilnega naloga – Univerzalni plačilni
nalog UPN. Vsebina in način zapisa podatkov v vrstici OCR
na obrazcu UPN je opredeljena v pravilih, ki določajo vsebino
in način zapisa podatkov v vrstici OCR, ki so objavljena na
spletnih straneh UJP.
9. člen
(1) Izdajatelj obrazca UPN z OCR pri UJP podpiše Izjavo
UPN, ki je objavljena na spletnih straneh UJP.
(2) Izdajatelj obrazca UPN z OCR se s podpisom Izjave
UPN zavezuje, da bo UJP na podlagi zahteve in sporočene
reference posredoval zahtevane podatke o plačniku. Izdajatelj
obrazca UPN z OCR je podatke o plačniku dolžan hraniti pet
let po izvršeni transakciji.
10. člen
(1) UJP podpisano Izjavo UPN iz prejšnjega člena ter
preklice Izjav UPN vnese v register izjav, ki ga vodi s strani
Združenja bank Slovenije za to pooblaščeno podjetje.
(2) Postopek podpisa Izjave UPN in preklica Izjave UPN
je objavljen na spletnih straneh UJP.
2. Obrazec TPNO 70
11. člen
(1) Oblika obrazca TPNO 70 je določena v Prilogi 3, ki je
priloga in sestavni del tega pravilnika.
(2) Vsebina in navodila za izpolnjevanje obrazca TPNO
70 so določena v Prilogi 4, ki je priloga in sestavni del tega
pravilnika.
(3) Vzorčni primeri izpolnjenih obrazcev TPNO 70 so
objavljeni na spletnih straneh UJP.
3. Obrazec TPNO 70 s seznamom prejemnikov plačil
12. člen
(1) Proračunski uporabnik lahko pri odrejanju plačil več
prejemnikom hkrati predloži UJP en obrazec TPNO 70 skupaj
z obrazcem Seznam prejemnikov plačil, pri čemer morajo biti
izpolnjeni naslednji pogoji:
1. vsi prejemniki morajo imeti račun ali podračun pri istem
ponudniku plačilnih storitev,
2. za vsa plačila velja ista oznaka stroškov,
3. obveznosti se plačujejo v isti valuti,
4. za vsa plačila velja ista valuta kritja in
5. vsa plačila se izvršujejo v breme istega podračuna
proračunskega uporabnika.
(2) Obrazec TPNO 70 lahko uporablja tudi UJP, in sicer
v skladu s Protokolom o postopku prenosa sredstev s posebnih namenskih transakcijskih računov med UJP in Zakladnico
enotnega zakladniškega računa države (v nadaljnjem besedilu:
Zakladnica).
(3) Predlagana oblika obrazca Seznam prejemnikov plačil
je določena v Prilogi 5, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika. Dovoljeni so dodatni podatki ali drugačna razporeditev
podatkov.
(4) Vsebina in navodila za izpolnjevanje obrazca TPNO
70 s seznamom prejemnikov plačil so določena v Prilogi 6, ki
je priloga in sestavni del tega pravilnika.
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(5) Vzorčni primer izpolnjenega obrazca Seznam prejemnikov plačil je objavljen na spletnih straneh UJP.
4. Nalog za kritje
13. člen
(1) V primeru da proračunski uporabnik predloži obrazec
TPNO 70 v breme podračuna državnega proračuna in kritje
zagotavlja Zakladnica, mora le-ta na UJP predložiti obrazec
Nalog za kritje.
(2) Postopek, po katerem Zakladnica določa kritje za
čezmejna in druga plačila, velja le za neposredne uporabnike
državnega proračuna.
(3) Predlagana oblika obrazca Nalog za kritje je določena
v Prilogi 7, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika. Dovoljeni
so dodatni podatki ali drugačna razporeditev podatkov.
(4) Vsebina in navodila za izpolnjevanje obrazca Nalog
za kritje so določena v Prilogi 8, ki je priloga in sestavni del
tega pravilnika.
(5) Vzorčni primer izpolnjenega obrazca Nalog za kritje je
objavljen na spletnih straneh UJP.
14. člen
Pri nujnih čezmejnih in drugih transakcijah mora proračunski uporabnik poleg predložitve obrazca TPNO 70 UJP o
nujnosti plačila telefonsko obvestiti tudi Banko Slovenije, in
sicer takoj ob predložitvi obrazca TPNO 70 oziroma najkasneje
do 12. ure istega dne.
5. Obrazec TPNP 60
15. člen
(1) Oblika obrazca TPNP 60 je določena v Prilogi 9, ki je
priloga in sestavni del tega pravilnika.
(2) Vsebina in navodila za izpolnjevanje obrazca TPNP
60 so določena v Prilogi 10, ki je priloga in sestavni del tega
pravilnika.
(3) Vzorčni primer izpolnjenega obrazca TPNP 60 je objavljen na spletnih straneh UJP.
16. člen
(1) Obrazec TPNP 60 se uporablja:
1. kot obvestilo UJP proračunskemu uporabniku o prejetem plačilu v katerikoli valuti, kadar ima plačnik račun odprt v
državi članici Evropske unije ali v tretji državi,
2. kot obvestilo UJP proračunskemu uporabniku o prejetem plačilu v tuji valuti, kadar ima plačnik račun ali podračun
odprt v Republiki Sloveniji ali
3. za polog tuje gotovine pri Banki Slovenije, medtem
ko se za pologe tuje gotovine pri banki uporabi obrazec, ki ga
določa banka.
(2) Kadar je prejeto plačilo v valuti, v kateri se EZR ali
PNTR ne vodita, se sredstva razporedijo v domači valuti.
(3) Banka Slovenije posreduje UJP obvestilo o prejetem
plačilu, na podlagi katerega UJP pripravi obrazec TPNP 60.
UJP posreduje proračunskemu uporabniku obrazec TPNP 60:
1. na zahtevo ali
2. v dopolnitev v primeru, da so podatki na obvestilu o
prejetem plačilu nepopolni oziroma ne zadoščajo za razporeditev prejetega plačila.
(4) UJP posreduje obrazec TPNP 60 na način dogovorjen
s proračunskim uporabnikom.
(5) Obrazec TPNP 60, ki ga proračunski uporabnik prejme
v dopolnitev, mora proračunski uporabnik predložiti UJP najkasneje četrti delovni dan po prejemu.
(6) Proračunski uporabnik je dolžan svojim dolžnikom
posredovati najmanj naslednje podatke: BIC kodo, ki je za
Banko Slovenije BSLJSI2X, številko podračuna proračunskega
uporabnika v strukturi IBAN, šifro proračunskega uporabnika in
referenco v dobro v skladu s Prilogo 1.

Št.

109 / 31. 12. 2012 /

Stran

12177

6. Predložitev plačilnega navodila za SDD
17. člen
(1) Proračunski uporabnik prejemnik plačila lahko po
predhodnem soglasju plačnika predloži UJP plačilno navodilo
za SDD v dobro svojega podračuna in v breme računa plačnika.
(2) Do spremembe soglasja za SDD pride v primeru:
– spremembe naziva prejemnika plačila ali naziva plačnika,
– spremembe računa plačnika ali spremembe podračuna
prejemnika plačila,
– spremembe BIC banke plačnika ali
– statusne spremembe proračunskega uporabnika.
(3) Ob spremembi soglasja za SDD mora proračunski
uporabnik kot prejemnik plačila v plačilnem navodilu za SDD
predložiti tudi naslednje podatke soglasja SDD:
– referenca originalnega soglasja,
– naziv originalnega prejemnika plačila,
– originalna oznaka prejemnika plačila,
– originalni račun plačnika in
– originalni BIC banke plačnika.
7. Pogoji za izvršitev plačilnih navodil
v papirni obliki
18. člen
(1) Proračunski uporabnik mora papirne obrazce plačilnih
navodil predložiti na predpisan način in izpolnjene s podatki
skladno s tem pravilnikom in drugimi predpisi, ki zahtevajo
obvezno uporabo referenc.
(2) Obrazce UPN in TPNO 70 mora proračunski uporabnik predložiti UJP najkasneje na dan obremenitve podračuna,
vendar ne več kot šestdeset dni pred datumom obremenitve
podračuna proračunskega uporabnika. Če proračunski uporabnik obrazce UPN in TPNO 70 predloži UJP na dan, ki ni
določen kot njegov delovni dan ali po uri, ki je določena v urniku
za prejem plačilnih navodil objavljenem na spletnih straneh
UJP (v nadaljnjem besedilu: urnik), UJP takšen obrazec obdela
naslednji delovni dan.
(3) Obrazec TPNP 60 pripravi UJP na podlagi obvestila
Banke Slovenije o prejetem plačilu skladno s Prilogo 10 in ga
v skladu s tretjim odstavkom prejšnjega člena predloži proračunskemu uporabniku.
(4) UJP ob sprejemu papirnih obrazcev plačilnih navodil
izvaja vsebinsko kontrolo, tako da preveri pravilnost, čitljivost
in popolnost obrazcev, ter formalno kontrolo podatkov s podatki
na veljavnem seznamu deponiranih podpisov pri UJP.
(5) Nepravilno izpolnjeni papirni obrazci plačilnih navodil
so obrazci, na katerih:
– posamezni podatki niso vpisani v zanje predvidena polja
na način, kot je to določeno s tem pravilnikom ali
– podatki niso čitljivo vpisani ali
– niso vpisani obvezni podatki.
19. člen
(1) UJP zavrne prejem obrazcev UPN in TPNO 70 ter jih
vrne proračunskemu uporabniku v dopolnitev v primeru:
– ko plačilna navodila niso izpolnjena v skladu s Prilogo
2, Prilogo 4, Prilogo 6, Prilogo 8 in Prilogo 10,
– ko sredstva na podračunu proračunskega uporabnika
tudi konec dneva ne zadoščajo za celotno poravnavo obveznosti,
– ko je naveden pretekli datum izvršitve, ali
– če so predloženi več kot šestdeset dni pred datumom
obremenitve podračuna proračunskega uporabnika.
(2) UJP na dan zavrnitve oziroma najkasneje naslednji
delovni dan obvesti proračunskega uporabnika o razlogih zavrnitve.
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20. člen
(1) Podatek standardizirana referenca se na papirnih
obrazcih plačilnih navodil izpolni v skladu s Prilogo 1.
(2) UJP v primeru napačne uporabe modela oziroma
napačnega izračuna kontrolne številke pri uporabi reference SI:
– na papirnih obrazcih plačilnih navodil spremeni model
v 00,
– zavrne obrazce UPN in TPNO 70, če gre za plačilo
obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov v skladu z
drugimi predpisi, ki urejajo obvezno uporabo referenc.
(3) UJP v primeru navedbe računa oziroma podračuna
pravne osebe, ki ni objavljen v registru transakcijskih računov,
ali navedbe ukinjenega računa oziroma podračuna pravne
osebe zavrne obrazce UPN, TPNO 70 in TPNP 60.
21. člen
Na zahtevo proračunskega uporabnika UJP izda potrdilo
o plačilu, ki vsebuje enake podatke, kot so predloženi na papirnih obrazcih plačilnih navodil.
IV. PLAČILNA NAVODILA V ELEKTRONSKI
OBLIKI
22. člen
(1) Za predložitev plačilnih navodil v elektronski obliki se
uporablja naslednje nosilce podatkov:
a) zgoščenka, dostavljena osebno ali po pošti,
b) USB ključ, dostavljen osebno ali po pošti,
c) UJPnet sporočilo, posredovano prek UJPnet.
(2) Za predložitev podatkov prek UJPnet veljajo splošni pogoji, ki urejajo spletno poslovanje med proračunskimi
uporabniki in UJP. Podrobnosti in morebitne posebnosti pisno
uredita proračunski uporabnik in UJP.
23. člen
(1) Struktura elektronske oblike plačilnih navodil, plačilnih
navodil za SEPA direktno obremenitev, izpiskov o prometu in
stanju, delnih izpisov ter obrestnih listov (v nadaljnjem besedilu: struktura elektronske oblike) se objavi na spletni strani
Ministrstva za finance.
(2) Proračunski uporabnik predloži UJP elektronska plačilna navodila v elektronski obliki na zgoščenki, na USB ključu ali
prek UJPnet v strukturi, ki je določena s strukturo elektronske
oblike.
(3) Če proračunski uporabnik uporablja elektronska plačilna navodila in jih predloži na zgoščenki ali na USB ključu, mora
UJP predložiti tudi izpis podatkov na papirju. Vsebina izpisa
na papirju mora biti enaka vsebini podatkov na predloženi
zgoščenki ali predloženem USB ključu. Podpis in žig plačnika
se morata ujemati s podpisom in žigom na veljavnem seznamu
deponiranih podpisov pri UJP.
24. člen
(1) Proračunski uporabnik lahko UJP na predpisan način
predloži tudi nujna plačilna navodila v elektronski obliki, in sicer
vse vrste plačilnih navodil, razen plačilnih navodil za SDD.
(2) Če proračunski uporabnik UJP predloži nujna plačilna
navodila v elektronski obliki, morajo biti ta plačilna navodila
posredovana ločeno od ostalih plačilnih navodil.
25. člen
(1) Plačilna navodila v elektronski obliki mora proračunski uporabnik predložiti UJP najkasneje na dan obremenitve
podračuna, vendar ne več kot šestdeset dni pred datumom
obremenitve podračuna proračunskega uporabnika v skladu z
urnikom, ki je objavljen na spletni strani UJP.
(2) Plačilna navodila za SDD v elektronski obliki lahko
proračunski uporabnik predloži UJP najkasneje pet delovnih
dni pred datumom izvršitve SDD v skladu z urnikom in ne
več kot trideset koledarskih dni pred datumom izvršitve SDD.
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Izjema so ponavljajoče in zadnja SDD, ki jih mora proračunski uporabnik predložiti najkasneje dva delovna dneva pred
datumom izvršitve SDD v skladu z urnikom, ki je objavljen na
spletni strani UJP.
(3) Čezmejna plačilna navodila za SDD v elektronski obliki lahko proračunski uporabnik predloži UJP najkasneje šest
delovnih dni pred datumom izvršitve SDD v skladu z urnikom
in ne več kot trideset koledarskih dni pred datumom izvršitve
SDD. Izjema so ponavljajoče in zadnje SDD, ki jih mora proračunski uporabnik predložiti najkasneje tri delovne dni pred
datumom izvršitve SDD v skladu z urnikom, ki je objavljen na
spletni strani UJP.
(4) Če proračunski uporabnik plačilna navodila predloži
UJP na zgoščenki ali USB ključu na dan, ki ni določen kot
delovni dan, ali po uri, ki je določena v urniku za prejem plačilnih navodil, objavljenem na spletnih straneh UJP, UJP takšna
plačilna navodila obdela naslednji delovni dan.
26. člen
(1) UJP zavrne izvršitev elektronskega plačilnega navodila v elektronski obliki, če:
1. je naveden pretekli datum izvršitve,
2. so plačilna navodila predložena več kot šestdeset dni
pred datumom obremenitve podračuna proračunskega uporabnika,
3. so plačilna navodila za SDD predložena več kot trideset
dni pred datumom izvršitve SDD,
4. plačilna navodila niso pripravljena v predpisani strukturi,
5. sredstva na podračunu proračunskega uporabnika na
dan predvidene obremenitve podračuna proračunskega uporabnika ne zadoščajo za celotno poravnavo obveznosti,
6. račun oziroma podračun pravne osebe ni aktiven ali ni
objavljen v registru transakcijskih računov.
7. plačilna navodila za SDD niso bila posredovana v skladu z urnikom, ki je objavljen na spletni strani UJP,
8. se prekine izvajanje SDD plačilnih transakcij v skladu s
pravilnikom, ki opredeljuje postopke in pogoje vodenja računov
neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov pri UJP.
(2) UJP na dan zavrnitve oziroma najkasneje naslednji
delovni dan obvesti proračunskega uporabnika o razlogih zavrnitve.
27. člen
(1) Podatek strukturirana referenca se na plačilnih navodilih v elektronski obliki izpolni v skladu s strukturo elektronske
oblike.
(2) UJP v primeru napačne uporabe modela oziroma
napačnega izračuna kontrolne številke pri strukturirani referenci SI:
– na plačilnih navodilih iz prvega odstavka tega člena
spremeni model v 00,
– zavrne plačilna navodila iz prvega odstavka tega člena,
če gre za plačilo obveznih dajatev in drugih javnofinančnih
prihodkov, in sicer v skladu s drugimi predpisi.
(3) Podatek strukturirana referenca se na plačilnih navodilih za SDD v elektronski obliki v UJP kontrolira le za podračune,
pri katerih je predpisana oblika strukturirane reference.
(4) Kontrolo strukturiranih referenc v dobro oziroma v
breme UJP opravi v skladu s strukturo elektronske oblike.
28. člen
(1) Na zahtevo proračunskega uporabnika UJP izda potrdilo o plačilu, ki vsebuje enake podatke kot predložena plačilna
navodila v elektronski obliki.
(2) V primeru SDD plačilnih transakcij na zahtevo proračunskega uporabnika UJP izda potrdilo o plačilu samo za
plačnike, ki imajo svoj podračun odprt v UJP, in sicer s podatki,
ki jih je prejel za obremenitev podračuna proračunskega uporabnika v elektronski obliki.
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29. člen
Kontrolo strukture številke podračuna plačnika in računa
oziroma podračuna prejemnika plačila UJP opravi v skladu z
izračunom kontrolne številke po poenostavljenem modulu MOD
97-10, ki je določen v standardu ISO/IEC 7064. Primer izračuna
kontrole strukture številke podračuna in računa je objavljen na
spletnih straneh UJP.
V. IZPISKI O PROMETU IN STANJU,
DELNI IZPISI TER OBRESTNI LISTI V PAPIRNI
IN ELEKTRONSKI OBLIKI
30. člen
(1) UJP proračunskim uporabnikom zagotavlja izpiske o
prometu in stanju na podračunu, izpiske o prometu in stanju na
gotovinskem računu, PNTR, delne izpise o določenih transakcijah na podračunu ter obrestne liste v obliki primerni za tiskanje
in v elektronski obliki na UJPnet.
(2) Vse vrste izpiskov iz prvega odstavka tega člena UJP
posreduje proračunskim uporabnikom, ki ne poslujejo prek
UJPneta, v papirni obliki.
(3) O načinu posredovanja izpiskov o prometu in stanju
na podračunu, izpiskov o prometu in stanju na gotovinskem
računu, PNTR, delnih izpisov o dnevnem prometu ter določenih
transakcijah na podračunu ter obrestnih listov se dogovorita
proračunski uporabnik oziroma nadzornik javnofinančnih prihodkov in UJP.
VI. LASTNOSTI IN PRAVILA OBLIKOVANJA
STRUKTURE DATOTEK V TXT OBLIKI
31. člen
V strukturo elektronske oblike so vključene lastnosti in
pravila oblikovanja struktur datotek v txt obliki, in sicer:
– struktura datoteke z nazivom TKDIS.txt predstavlja datoteko podatkov za predložitev domačega plačilnega navodila,
– struktura datoteke z nazivom TPNO.txt predstavlja datoteko podatkov za predložitev tujega plačilnega navodila za
odliv,
– struktura datoteke z nazivom TKIZP.txt predstavlja datoteko podatkov za prevzem podatkov izpiska o stanju na
podračunu, izpiska o stanju na gotovinskem računu, PNTR in
delnega izpisa o dnevnem prometu na računu/podračunu in
TKDIS.txt za prevzem podatkov izpiska o transakcijah na računu/podračunu, izpiska o transakcijah na gotovinskem računu,
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PNTR in delnega izpisa o določenih transakcijah na računu/
podračunu.
VII. LASTNOSTI IN PRAVILA OBLIKOVANJA STRUKTURE
DATOTEK V XML OBLIKI
32. člen
(1) V strukturo elektronske oblike so vključene lastnosti in
pravila oblikovanja struktur datotek v xml obliki, in sicer:
1. struktura datoteke z nazivom EvropskiNalog.xml predstavlja datoteko podatkov za predložitev evropskih plačilnih
nalogov,
2. struktura datoteke z nazivom Izpisek.xml predstavlja
datoteko podatkov za prevzem izpiska o prometu in dnevnem
prometu na podračunu,
3. struktura datoteke z nazivom DelniIzpis.xml predstavlja
datoteko podatkov za prevzem delnega izpisa o stanju in določenih transakcijah na podračunu,
4. struktura datoteke z nazivom ObrestniList.xml predstavlja datoteko podatkov za prevzem obrestnega lista o dnevnih
obrestih za denarna sredstva na EZR in PNTR.
(2) V strukturo elektronske oblike plačilnih navodil za SDD
so vključene tudi lastnosti in pravila oblikovanja datotek za
SEPA direktne obremenitve v strukturi ISO 20022 XML.
VIII. KONČNE DOLOČBE
33. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o plačilnih navodilih, izpiskih o prometu in stanju, delnih
izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki (Uradni
list RS, št. 107/10) in Pravilnik o obliki, vsebini in uporabi obrazca domačega plačilnega navodila (Uradni list RS, št. 137/06,
117/07 in 59/10 – ZOPSPU).
34. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-887/2012/9
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PRILOGA 1
1.1.

PRAVILA ZA OBLIKOVANJE IN UPORABO STANDARDIZIRANIH REFERENC PRI
OPRAVLJANJU PLAýILNIH STORITEV

S to prilogo se doloþa naþin oblikovanja in uporabe standardiziranih referenc pri opravljanju plaþilnih
storitev. Namen priloge je z uporabo standardiziranih referenc zagotavljati veþjo toþnost podatkov. S tem
se zmanjšuje možnost nastanka napak in omogoþa veþja avtomatizacijo v celotnem procesu obdelave
plaþilih transakcij, od plaþnika do konþnega prejemnika plaþil.
Uporaba standardiziranih referenc se priporoþa pri izvrševanju domaþih in þezmejnih plaþilnih transakcij.
S pravili SEPA se na obmoþju SEPA uvaja uporaba reference po standardu ISO 11649:2009(E).
Referenca (v uporabi tudi kot: »sklic na številko«, »kreditna referenca« ali »strukturirana referenca«) se
uporablja pri izvrševanju plaþilnih transakcij kot enoliþna oznaka dokumenta ali dogodka. Sestavljena je
iz številk in/ali þrk skladno s to prilogo.
Referenco praviloma doloþi prejemnik plaþila in jo sporoþi plaþniku (npr. izda raþun, obraþun, pošlje
pogodbo, plaþilni nalog). Namenjena je avtomatski prepoznavi plaþil ter avtomatskemu usklajevanju
evidenc oziroma postavk v postopku knjiženja prejetih plaþil. S tem je omogoþena poenostavitev
postopkov povezanih s prejetimi plaþili.
Referenca se, v postopku izvrševanja plaþilnih transakcij pri ponudnikih plaþilnih storitev, prenaša od
plaþnika do prejemnika plaþila nespremenjena, in sicer tako kot jo je zapisal plaþnik in predložil v
izvršitev ponudniku plaþilnih storitev.

1.2.

REFERENCA SI

Z referenco SI se omogoþa nadaljnja uporaba modelov za sklic na številko odobritve in obremenitve, ki
so bila doloþena v Prilogi 1 Pravilnika o obliki, vsebini in uporabi obrazca domaþega plaþilnega navodila
(Uradni list RS, št. 137/06, 117/07 in 59/10 – ZOPSPU).
Struktura reference SI:
-

na 1. in 2. mestu:

konstanta SI

-

na 3. in 4. mestu:

številka modela

-

od 5. do 26. mesta:

vsebina modela, ki je sestavljena iz najveþ 22 znakov, od
tega do 20 številk in najveþ dva vezaja

Primer vizualnega zapisa:

SI05 19-1235-84503

Primer elektronskega zapisa:

SI0519-1235-84503

1.3.

PREGLED IN VSEBINA OSNOVNIH MODELOV ZA SKLICEVANJE NA ŠTEVILKO
OBREMENITVE IN ODOBRITVE TER POJASNILA ZA NJIHOVO UPORABO

Številka modela
00 P1
01 (P1
02 P1
03 (P1) K
04 (P1) K
05 (P1) K
06 P1
07 P1
08(P1
09 (P1
10 (P1) K
11 (P1) K
12 (P1) K
18 (P1) K

-

Vsebina modela
(razdelitev polja in pozicija kontrolnih številk v modelu)
P2
P3
P2
P3) K
(P2) K
(P3) K
(P2) K
(P3) K
P2
(P3) K
P2
P3
(P2
P3) K
(P2) K
P3
P2) K
(P3) K
P2) K
P3
(P2
P3) K
(P2) K
P3
(P2) K

-

12
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19 (P1) K
21 (P1) K
28 (P1) K
31 (P1) K
38 (P1) K
40 (P1) K
41 (P1) K
48 (P1) K
49 (P1) K
51 (P1) K
55 (P1) K
58 (P1) K
99*

-

Št.
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* Uporablja UJP

Proraþunski uporabnik sam oziroma v dogovoru z Upravo Republike Slovenije za javna plaþila (v
nadaljnjem besedilu: UJP), izbere številko modela in število podatkov, ki jih bo uporabljal za številþno
oznaþevanje vsebine sklicevanja na številko.
Številka modela je dvomestni podatek, ki ga uporabnik vpiše v polje referenca za predpono SI in tako
doloþi naþin kontrole vsebine modela.
Podatek v polju sklicevanje na številko je lahko izpisan z enim, dvema ali s tremi podatki (P1 – P2 – P3).
Podatki so loþeni z vezajem. Dolžina enega podatka je omejena na 12 številþnih znakov, tako da vsi trije
podatki nimajo veþ kot 20 številþnih znakov, ne glede na število uporabljenih vezajev (eden ali dva).
ýe je vsebina sklicevanja na številko izkazana z enim podatkom velja, kot da je to podatek P1, þe je
izkazana z dvema podatkoma, sta to podatka P1 in P2. Podatka P2 in P3 se vpišeta brez vodilnih niþel.
Kontrolna številka podatka (kratica K v tabeli zgoraj) je zadnja številka v podatku ali v skupini podatkov in
je njen sestavni del. Izraþunana je po modulu 11.
Izjema od navedenih pravil je struktura podatka v sklicevanju na številko v primerih, ko proraþunski
uporabnik kot plaþilni nalog uporablja posebno položnico oziroma posebno nakaznico v skladu s
predpisom, ki doloþa obliko, vsebino in uporabo posebne položnice in posebne nakaznice ter naþin
poravnavanja obveznosti pri matiþni banki s trajnim nalogom, direktno obremenitvijo in direktno
odobritvijo. V teh primerih (model 12) ima lahko podatek v sklicevanju na številko le eno skupino
podatkov P1 z najveþ 13 številþnimi znaki, kjer je zadnja številka v podatku kontrolna številka (K) in je
sestavni del podatka. Kontrolna številka je izraþunana po modulu 11. Pri plaþilnih nalogih z OCR vrstico
je obvezna uporaba reference po modelu 12. Podatek P1 se v OCR vrstici zapiše z vodilnimi niþlami.
Izbira modela je odvisna od odloþitve proraþunskega uporabnika, kateri podatki P1, P2 ali P3 v
informaciji morajo biti pod raþunalniško kontrolo (Pn)K.
Model 00** se uporablja, ko podatki nimajo kontrolne številke.
Model 01** se uporablja, ko imajo podatki skupno kontrolno številko.
Model 02 se uporablja, ko imata podatka P2 in P3 loþeno kontrolno številko. Podatek P1 nima kontrolne
številke.
Model 03 se uporablja, ko imajo podatki P1, P2 in P3 loþeno kontrolno številko.
Model 04 se uporablja, ko imata podatka P1 in P3 loþeno kontrolno številko. Podatek P2 nima kontrolne
številke.
**

Uporaba modela priporoþljiva za proraþunske uporabnike z manjšim obsegom plaþilnega prometa.
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Model 05 se uporablja, ko ima podatek P1 kontrolno številko. Podatka P2 in P3 nimata kontrolne
številke.
Model 06 se uporablja, ko imata podatka P2 in P3 skupno kontrolno številko. Podatek P1 nima kontrolne
številke.
Model 07 se uporablja, ko ima podatek P2 kontrolno številko. Podatki P1 in P3 nimata kontrolne številke.
Model 08 se uporablja, ko imata podatka P1 in P2 skupno kontrolno številko. Podatek P3 ima loþeno
kontrolno številko.
Model 09 se uporablja, ko imata podatka P1 in P2 skupno kontrolno številko. Podatek P3 nima kontrolne
številke.
Model 10 se uporablja, ko ima podatek P1 loþeno kontrolno številko. Podatka P2 in P3 imata skupno
kontrolno številko.
Model 11 se uporablja, ko imata podatka P1 in P2 loþeni kontrolni številki. Podatek P3 nima kontrolne
številke. Model 11 je namenjen tudi plaþilom obveznih dajatev in drugih javnofinanþnih prihodkov.
Model 12 se uporablja za vsa plaþila s posebno položnico oziroma obrazcem UPN v skladu s to prilogo.
Modeli 18, 19, 21, 28, 31, 38, 40, 41, 48, 49 in 51 so namenjeni plaþilom, vraþilom, uskladitvam in
popravkom obveznih dajatev in drugih javnofinanþnih prihodkov in odhodkov ter prihodkov in odhodkov
iz lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov državnega in obþinskih proraþunov.
Model 55 se uporablja, ko proraþunski uporabnik z enim plaþilnim navodilom poravnava veþ razliþnih
obveznosti pri istemu upniku. V tem primer dolžnik pošlje upniku seznam (specifikacijo) opravljenih plaþil
na naþin, ki sta se zanj dogovorila z upnikom.
Model 58 se uporablja za posle spremljanja upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega
zakladniškega raþuna.
Model 99 uporablja UJP za potrebe raþunalniške obdelave podatkov plaþilnega prometa.
Izraþun kontrole številke
Priporoþeno je, da ponudniki plaþilnih storitev preverjajo pravilnost izraþuna kontrolne številke v referenci
SI in na ta naþin prepreþijo napake, ki lahko nastanejo pri vnosu podatkov.
V kolikor ponudnik plaþilnih storitev plaþnika pri kontrolnem izraþunu kontrolne številke ugotovi, da je le
ta napaþna, plaþilo izvrši do prejemnika plaþila z nespremenjeno vsebino reference, þe ni sklenjen
drugaþen dogovor s plaþnikom.
Izraþun kontrolne številke z uporabo modula 11 se opravi tako:
x posamezne številke v podatku za katerega se izraþunava kontrolna številka, se pomnoži s
ponderjem, zaþne se s številko dve, nadaljuje z desne proti levi strani podatka,
x zmnožki številk in ponderjev se seštejejo, seštevek pa deli s številko enajst,
x ostanek pri delitvi se odšteje od številke enajst, dobljeni rezultat je kontrolna številka (K).
ýe je rezultat deset, je kontrolna številka niþ .
Številþnih podatkov, pri katerih je seštevek zmnožkov posameznih številk in ponderjev deljiv s številko
enajst (rezultat = 11, kontrolna številka pa 0), UJP ne priporoþa.
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Primeri izraþuna kontrolne številke:
a)
podatek
ponder
seštevek zmnožkov
delitev seštevka z 11
kontrolna številka
podatek s kontrolno številko
b)

c)

1
7
7+
70 :
11 –
1

0
6
0+
11
4
0
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2
6
7
5
4
3
10 +
24 + 21 +
= 6 (ostanek 4
= 7 (kontr. št. = 7)
2
6
7

podatek
ponder
seštevek zmnožkov
delitev seštevka z 11
kontrolna številka
podatek s kontrolno številko

1
3
3+
11 :
11 –
1

4
2
8
11
0
4

= 11
= 1 (ostanek 0)
= 11 (kontr. št. = 0)
0

podatek
ponder
seštevek zmnožkov
delitev seštevka z 11
kontrolna številka
podatek s kontrolno številko

5
3
15 +
23 :
11 –
5

4
2
8
11
1
4

= 23
= 2 (ostanek 1)
= 10 (kontr. št. 0)
0
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4
2
8 =70
4 7

Kontrolna številka je enomestna, vpiše pa se kot zadnja številka v podatku, za katerega se
izraþunava, in je sestavni del tega podatka.

1.4.

REFERENCA RF

Referenca RF se uvaja s shemami SEPA za kreditna in debetna plaþila po standardu ISO
11649:2009(E). Ponudniki plaþilnih storitev bodo pri izvajanju plaþilnih transakcij upoštevali pravila za
kontrolo izraþuna kontrolnih številk. Referenca RF omogoþa uporabo številk ter malih in velikih þrk, veþjo
kontrolo in s tem veþjo toþnost podatkov ter uporabo v celotnem SEPA obmoþju, zato je njena uporaba
priporoþljiva.
Predvideva se, da bo referenca RF v prihodnje nadomestila že obstojeþe nacionalne standarde na
podroþju doloþanja referenc v razliþnih državah obmoþja SEPA.
Struktura reference RF:
-

na 1. in 2. mestu:

konstanta RF

-

na 3. in 4. mestu:

kontrolna številka, izraþunana po modulu MOD 97-10, ki je
definiran v standardu ISO/IEC 7064 (v nadaljnjem
besedilu: MOD 97-10)

-

od 5. do 25. mesta:

zaporedje dovoljenih znakov*, ki doloþajo nek dokument
(npr. faktura, pogodba ipd.); vezaji, presledki in drugi
posebni znaki niso dovoljeni

*Dovoljeni znaki: številke od niþ do devet; male in velike þrke od A do Z po kodni tabeli UTF-8, z
naborom znakov v latinici.
Primera vizualnega zapisa:

RF71 2348 231
RF45 SBO2 010
Vizualno se referenca zapiše v sklopih po štiri znake
(številke in/ali þrke). Posamezen sklop štirih znakov je med
seboj loþen s presledkom, zaradi lažjega branja in zapisa
pri vnosu podatkov. Zadnji sklop znakov lahko vsebuje tudi
manj kot štiri znake.
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RF712348231
RF45SBO2010
V elektronski obliki se vsi znaki reference pišejo skupaj
brez medsebojnih presledkov.

Konverzija velikih in malih þrk v številke
Konverzija velikih in malih þrk v številke se uporablja za izraþun kontrolne številke.
Konverzija se izvrši na naslednji naþin, kot opisuje konverzijska tabela spodaj:
A
B
C
D
E
Z

10
11
12
13
14
35

F
G
H
I
J

15
16
17
18
19

K
L
M
N
O

20
21
22
23
24

P
Q
R
S
T

25
26
27
28
29

U
V
W
X
Y

30
31
32
33
34

Generiranje in izraþun kontrolne številke
Generiranje kontrolne številke poteka v treh korakih:
1. Nizu znakov od 5. do 25. mesta dodamo na desni strani RF00.
2. ýrke pretvorimo v številke (skladno s konverzijsko tabelo).
3. Naredimo izraþun kontrolne številke po modulu MOD 97-10.
Primera generiranja in izraþuna kontrolne številke za referenco RF sta opisana spodaj:
1.

a.) Za primer izraþuna vzamemo referenco 2348231 (primer je povzet po standardu ISO
11649:2009(E)):

1. Zbrišemo vse nedovoljene znake.
2. Na desno stran reference dodamo »RF00«;
primer: število postane 2348231RF00.
3. Pretvorimo þrki »RF« v številko »2715« (skladno s konverzijsko tabelo);
primer: število postane 2348231271500.
4. Izraþunamo po modulu MOD 97-10;
primer: pri deljenju števila 2348231271500 s 97 je ostanek 27.
5. Ostanek odštejemo od 98, in þe je rezultat manjši od 10, vstavimo vodilno niþlo;
primer: 98 – 27 = 71.
6. Rezultat izraþuna: RF712348231 (elektronski zapis) ali RF71 2348 231 (vizualni zapis).
b.) Za primer izraþuna vzamemo referenco SBO2010:
1. Zbrišemo vse nedovoljene znake.
2. Na desno stran reference dodamo »RF00«;
primer: referenca postane SBO2010RF00.
3. Pretvorimo þrki »RF« v številko »2715« ter þrke »SBO« v številko »281124« (skladno s
konverzijsko tabelo);
primer: referenca postane število 2811242010271500.
4. Izraþunamo po modulu MOD 97-10;
primer: pri deljenju števila 2811242010271500 s 97 je ostanek 53.
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5. Ostanek odštejemo od 98, in þe je rezultat manjši od 10, vstavimo vodilno niþlo;
primer: 98 – 53 = 45.
6. Rezultat izraþuna: RF45SBO2010.
Kontrola pravilnosti izraþuna kontrolne številke
Priporoþeno je, da ponudniki plaþilnih storitev preverjajo pravilnost izraþuna kontrolne številke v referenci
RF in na ta naþin prepreþijo napake, ki lahko nastanejo pri vnosu podatkov.
V kolikor ponudnik plaþilnih storitev plaþnika pri kontrolnem izraþunu kontrolne številke ugotovi, da je le
ta napaþna, plaþilo izvrši do prejemnika plaþila z nespremenjeno vsebino reference, þe ni sklenjen
drugaþen dogovor s plaþnikom.
Naþin kontrole pravilnosti izraþuna kontrolne številke:
1. Prve štiri znake reference premaknemo v desno, na konec reference.
2. Pretvorimo þrki »RF« v številko 2715 in morebitne ostale þrke v številke
(skladno s konverzijsko tabelo).
3. Naredimo izraþun po modulu MOD 97-10.
V kolikor je ostanek enak 1, je kontrola pravilna in referenca RF veljavna.
Shematski prikaz:
RF CC XXYYZZ
Vrednost

X

 XXYYZZ RFCC  XXYYZZ 2715CC  X (izraþun po MOD 97-10)
=

1 pomeni, da je RF veljavna

< > 1 pomeni, da je RF napaþna
Primer kontrole pravilnosti izraþuna kontrolne številke za referenco RF712348231:
1. Prve štiri znake reference RF712348231 premaknemo v desno in dobimo zapis 2348231RF71.
2. Pretvorimo þrki »RF« v številko 2715 in dobimo 2348231271571.
3. Izraþunamo po modulu MOD 97-10 (število delimo z 97) in dobimo ostanek 1. Pomeni, da je
referenca RF veljavna.
Primer kontrole pravilnosti izraþuna kontrolne številke za referenco RF45SBO2010:
1. Prve štiri znake reference RF45SBO2010 premaknemo v desno in dobimo zapis SBO2010RF45.
2. Pretvorimo þrki »RF« v številko 2715, þrke »SBO« v 281124 in dobimo 2811242010271545.
3. Izraþunamo po modulu MOD 97-10 (število delimo z 97) in dobimo ostanek ena. Pomeni, da je
referenca RF veljavna.
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PRILOGA 2
VSEBINA IN NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA UPN
(1) Obrazec UPN je lahko izpolnjen strojno (raþunalniško) ali roþno. Podatki se morajo vpisati v
posamezna ustrezna polja s temno modro ali þrno barvo.
(2) Obrazec UPN sestavljata levi del obrazca oziroma talon in desni del obrazca oziroma nalog za
plaþilo.
(3) Talon obdrži plaþnik, nalog za plaþilo obdrži UJP, Banka Slovenije ali banka.
(4) Proraþunski uporabnik podatke iz naloga za plaþilo prepiše v ustrezna polja na talonu.
(5) Talon vsebuje: Ime plaþnika, Namen/rok plaþila, Znesek, IBAN prejemnika (mednarodna številka
banþnega raþuna; v nadaljnjem besedilu: IBAN) in BIC banke prejemnika (banþna identifikacijska koda;
v nadaljnjem besedilu: BIC), Referenca prejemnika in Ime prejemnika.
(6) Posamezna polja obrazca UPN sestavljajo: Predel PLAýNIK, Predel PREJEMNIK in Predel za
optiþni zapis podatkov – vrstica OCR.
(7) Predel PLAýNIK:
1. IBAN: vpiše se številka raþuna ali podraþuna plaþnika v strukturi IBAN.
2. Polog: v primeru pologa gotovine pri banki se oznaþi z znakom »X«.
3. Dvig: v primeru dviga gotovine pri banki se oznaþi z znakom »X«.
4. Referenca: neobvezen podatek, razen pri plaþilih obveznih dajatev in drugih javnofinanþnih
prihodkov, in sicer v skladu s pravilnikom, ki ureja podraþune ter naþin plaþevanja obveznih
dajatev in drugimi predpisi, ki doloþajo obvezno uporabo referenc. Vpiše se standardizirana
referenca, ki je doloþena v Prilogi 1.
5. Ime in naslov: vpiše se ime in naslov plaþnika oziroma naziv ali logiþno skrajšan naziv podraþuna
proraþunskega uporabnika ter naslov proraþunskega uporabnika, razen za podraþune
javnofinanþnih prihodkov, kjer se naslov ne vpiše.
6. Koda namena: vpiše se koda namena plaþila. Seznam kod namenov plaþila je objavljen na
spletnih straneh UJP.
7. Namen/rok plaþila: vpiše se podatek o namenu in roku plaþila.
8. Nujno: neobvezen podatek, oznaþi se z znakom »X«, kar pomeni, da bo nalog izvršen kot nujno
negotovinsko kreditno plaþilo.
9. Podpis plaþnika (neobvezno žig): kadar je podpisov veþ, se ne smejo prekrivati. ýe se nalog za
plaþilo žigosa, je priporoþljiva uporaba temno modre ali þrne barve žiga. Podpis in žig plaþnika se
morata ujemati s podpisom in žigom na veljavnem seznamu deponiranih podpisov pri UJP.
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(8) Predel PREJEMNIK:
1. Znesek: vpiše se znesek plaþila v evrih s centi; þe znesek ni vpisan v posamezna okenca se med
evre in cente vpiše vejica, þe je znesek vpisan v posamezna okenca med evre in cente ni
potrebno vpisati vejice; pred znesek se vpiše znak * ali =, zapis zneska brez znaka * ali = ni razlog
za zavrnitev obrazca UPN.
2. Datum plaþila: vpiše se predvideni datum obremenitve podraþuna proraþunskega uporabnika z
možnostjo zapisa datuma vnaprej v obliki DDMMLLLL.
3. BIC banke prejemnika: obvezen vpis podatka za raþune prejemnikov izven Republike Slovenije,
neobvezen vpis podatka za raþune ali podraþune prejemnikov v Republiki Sloveniji.
4. IBAN: vpiše se številka raþuna ali podraþuna prejemnika v strukturi IBAN.
5. Izjava: neobvezen podatek, oznaþi se z znakom »X«, þe je na obrazcu UPN izpolnjena vrstica
OCR in podpisana Izjava o izdajanju obrazca UPN z izpolnjeno vrstico OCR (v nadaljnjem
besedilu: Izjava UPN).
6. Referenca: neobvezen podatek, razen pri plaþilih obveznih dajatev in drugih javnofinanþnih
prihodkov, in sicer v skladu s pravilnikom, ki ureja podraþune ter naþin plaþevanja obveznih
dajatev in drugimi predpisi, ki doloþajo obvezno uporabo referenc. Vpiše se standardizirana
referenca, ki je doloþena v Prilogi 1.
7. Ime in naslov: vpiše se ime prejemnika oziroma naziv ali logiþno skrajšan naziv podraþuna
proraþunskega uporabnika ali naziv pravne ali fiziþne osebe ter naslov prejemnika, razen za
podraþune javnofinanþnih prihodkov, kjer se naslov ne vpiše.
8. Prostor za vpise ponudnika plaþilnih storitev: neobvezen podatek, UJP vpiše datum prejema
obrazca UPN.
(9) Predel za optiþni zapis podatkov – vrstica OCR: vpiše se vrstica OCR, þe proraþunski uporabnik izda
obrazec UPN z vrstico OCR.
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UJP

Kraj in datum

Žig

Podpis pooblašþene osebe

Valuta kritja:

Opis transakcije:
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PU

Žig

Referenca v breme:

Kraj in datum

Znesek v valuti plaþila:

Podpis pooblašþene osebe

Namen PU-ja:
Vknjižba:
Odredba:

Šifra države banke:
Znesek plaþila:
Valuta
plaþila:
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PODATKI O KRITJU:
Zap. št.:
Znesek v valuti kritja:

PODATKI ZA STATISTIKO:
Zap. št.
Šifra
Registrska št.
osnove: osnove:
kredita:

BANKA PREJEMNIKA PLAýILA
Naziv:
Naslov :
BIC koda:
Klirinška koda:
Oznaka stroška:

PREJEMNIK PLAýILA:
Naziv:
Naslov:
Raþun:
Obvestilo prejemniku plaþila/Referenca v dobro:

Kritje po n.
zakladnice:
Šifra države prejemnika
plaþila:

Telefon:

Št.

Seznam prejem.
plaþila:

Šifra PU:

12188 /

Referent:

Matiþna Številka:
Številka podraþuna:

Matiþna številka:
5023912
Datum obremenitve:

Številka navodila:

Naslov:

PLAýNIK:
Naziv:

TUJE PLAýILNO NAVODILO ZA ODLIV
Vrsta posla: 70
Naþin izvršitve plaþila:
Instrument plaþila:
Banka: Banka Slovenije

PRILOGA 3: OBRAZEC TPNO 70
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PRILOGA 4
4.1.

VSEBINA IN NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA TPNO 70

(1) Obrazec TPNO 70 je lahko izpolnjen strojno (raþunalniško) ali roþno. Podatki se morajo vpisati v
posamezna ustrezna polja s temno modro ali þrno barvo.
(2) Obrazec TPNO 70 mora biti natisnjen na papirju standardne kakovosti, ki omogoþa þitljivost v skladu
z zakonom, ki opredeljuje opravljanje plaþilnih storitev za proraþunske uporabnike.
(3) Na obrazcu TPNO 70 so vsi podatki obvezni, razen tistih za katere je s to prilogo doloþeno, da niso
obvezni.
(4) Posamezna polja obrazca TPNO 70 sestavljajo: Splošni predel, Predel o plaþniku, Predel o
prejemniku plaþila, Predel za statistiko, Predel o kritju in Predel o predložitvi in prejemu dokumenta.
(5) Splošni predel:
1. Ime obrazca: besedilo “ TUJE PLAýILNO NAVODILO ZA ODLIV“.
2. Vrsta posla: konstanta “70“.
3. Naþin izvršitve plaþila: vpiše se eno od naslednjih besed: “plaþilo“, “þek“, “akreditiv“ ali “gotovina“.
4. Instrument plaþila: vpiše se podatek iz šifranta instrumentov plaþil za statistiko tujega plaþilnega
prometa, ki ga objavlja Banka Slovenije, in sicer:
-

1 – plaþila, kreditna pisma in þeki,

-

2 – storno plaþila, kreditnih pisem in þekov,

-

3 – pokritje akreditiva,

-

4 – storno pokritja akreditiva,

-

5 – þrpanje akreditiva,

-

6 – storno þrpanja akreditiva,

-

7 – tuja gotovina,

-

8 – storno tuje gotovine.

5. Banka: besedilo “Banka Slovenije“.
6. Matiþna številka: matiþna številka Banke Slovenije in je konstanta “5023912“.
7. Datum obremenitve: vpiše se datum obremenitve podraþuna proraþunskega uporabnika z
možnostjo zapisa datuma vnaprej v obliki DDMMLLLL.
(6) Predel o plaþniku:
1. Naziv: vpiše se naziv proraþunskega uporabnika – plaþnika.
2. Številka navodila: neobvezen podatek, vpiše se številka obrazca TPNO 70, ki jo doloþi
proraþunski uporabnik; sestavljena je iz 12 numeriþnih znakov, med katerimi ni vezajev:
Šifra proraþunskega
uporabnika

Leto

Zaporedna številka
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Zaporedna številka mora biti manjša od 899999, ker se tuja plaþilna navodila, ki jih tvori UJP,
številþijo od 900000 dalje.
3. Šifra PU: vpiše se štirimestna šifra proraþunskega uporabnika – plaþnika.
4. Naslov: vpiše se naslov proraþunskega uporabnika – plaþnika.
5. Seznam prejemnikov plaþila: vpiše se “S“, þe se prilaga Seznam prejemnikov plaþila.
6. Matiþna številka: vpiše se desetmestna matiþna številka proraþunskega uporabnika – plaþnika.
7. Referent: vpiše se ime in priimek kontaktne osebe, ki je pripravila TPNO 70.
8. Telefon: vpiše se telefonska številka kontaktne osebe, ki je pripravila TPNO 70.
9. Številka podraþuna: vpiše se številka podraþuna proraþunskega uporabnika - plaþnika.
10. Kritje po nalogu Zakladnice: vpiše se “K“, þe kritje doloþa Zakladnica z obrazcem Nalog za kritje.
(7) Predel o prejemniku plaþila:
1. Naziv: vpiše se naziv prejemnika plaþila.
2. Naslov: vpiše se naslov prejemnika plaþila.
3. Raþun: vpiše se številka raþuna ali podraþuna prejemnika plaþila; þe je podatek naþin izvršitve
plaþila »þek«, se vpiše konstanta CHQB.
4. Obvestilo prejemniku plaþila/Referenca v dobro: vpiše se besedilo po zahtevah prejemnika
plaþila (na primer podatek o številki raþuna oziroma fakture) ali referenca v dobro kot je doloþeno
v Prilogi 1.
5. Naziv banke prejemnika plaþila: vpiše se naziv banke; podatek se ne vpiše, þe je podatek naþin
izvršitve plaþila »þek«.
6. Naslov banke prejemnika plaþila: vpiše se naslov banke prejemnika plaþila; podatek se ne vpiše,
þe je podatek naþin izvršitve plaþila »þek«.
7. Šifra države prejemnika plaþila: vpiše se trimestna številþna oznaka države sedeža prejemnika iz
šifranta, ki ga objavlja Banka Slovenije, na primer za Nemþijo “276“; podatek se ne vpiše, þe je
podatek naþin izvršitve plaþila »þek«.
8. BIC koda: vpiše se BIC oziroma SWIFT koda banke; podatek se ne vpiše, þe je podatek naþin
izvršitve plaþila »þek«.
9. Šifra države banke prejemnika plaþila: vpiše se trimestna številþna oznaka države banke iz
šifranta, ki ga objavlja Banka Slovenije, na primer za Nemþijo “276“; podatek se ne vpiše, þe je
podatek naþin izvršitve plaþila »þek«.
10. Klirinška koda: neobvezen podatek, vpiše se oznaka nacionalne klirinške kode banke (na primer
ABA, Routing number); podatek se ne vpiše, þe je podatek naþin izvršitve plaþila »þek«.
11. Oznaka stroška: vpiše se oznaka naþina plaþila stroškov, in sicer:
-

SHA – plaþnik plaþa stroške izvršitve plaþila svoji banki, prejemnik pa svoji,

-

OUR – stroške nosi plaþnik, kar pomeni, da bo plaþal stroške izvršitve plaþila svoji in
prejemnikovi banki,

-

BEN – stroške nosi prejemnik, kar pomeni, da bo plaþal stroške izvršitve plaþila svoji in
plaþnikovi banki ter da bo zaradi navedenega prejel zmanjšano plaþilo.
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Za vse plaþilne transakcije v domaþi valuti ali v drugi valuti države þlanice evropskega
gospodarskega prostora je obvezna uporaba oznake stroškov SHA. Uporaba oznake stroškov
OUR in BEN je dopustna v primerih, ko kritje ni v isti valuti kot transakcija in se torej pred
izvršitvijo transakcije opravi konverzija na plaþnikovi strani ter v primeru, da ima prejemnikov
ponudnik plaþilnih storitev sedež v tretji državi (druge plaþilne transakcije) oziroma za vse ostale
plaþilne transakcije. Pri naþinu izvršitve plaþila »þek«, je obvezna uporaba oznake stroškov OUR.
12. Znesek plaþila: vpiše se znesek tako, da se loþi s piko po tri mesta in zadnji dve mesti z
decimalno vejico.
13. Valuta plaþila: vpiše se trimestni þrkovni podatek iz šifranta valut, ki ga objavlja Banka Slovenije,
na primer za ameriški dolar: “USD“.
(8) Predel za statistiko:
1. Zaporedna številka osnove: vpiše se narašþajoþa dvomestna zaporedna številka: 01, 02.
2. Šifra osnove: vpiše se trimestna številþna šifra osnove iz šifranta plaþil iz tujine in plaþil v tujino,
ki ga objavlja Banka Slovenije.
Predmet poroþanja o þezmejnih in drugih transakcijah so plaþila rezidenta nerezidentu in plaþila
rezidenta rezidentu v tuji valuti o vsaki posamezni transakciji, ki je enaka ali višja od
protivrednosti 50.000,00 EUR.
3. Registrska številka kredita: neobvezen podatek, vpiše se registrska številka kredita iz prijave o
odobrenem ali najetem kreditu v tujini.
4. Opis transakcije: vpiše se kratek opis transakcije iz šifranta plaþil iz tujine in plaþil v tujino, ki ga
objavlja Banka Slovenije; þe znesek v valuti za osnovo presega vrednosti 100.000,00 USD se
namesto teksta iz šifranta vpiše podrobnejši opis namena transakcije.
5. Znesek v valuti plaþila: vpiše se znesek tako, da se s piko loþi po tri mesta in zadnji dve mesti z
decimalno vejico.
6. Referenca v breme: vpiše se podatek standardizirane reference, ki je doloþena v Prilogi 1.
7. Namen PU (Vknjižba in Odredba): neobvezen podatek, þe ni s predpisom doloþeno drugaþe,
vpiše se številka vknjižbe in številka odredbe po eni od naslednjih variant; struktura namena je
naslednja:
Oznaka
Zap. št.
dokumenta
- odredbe
Oznaka
Zap. št.
2.Šifra organa
- L L - dokumenta
- odredbe
Številka odredbe po dveh variantah
1.Šifra PU

12 mest za številko vknjižbe

-

L

L

-

(9) Predel o kritju:
1. Zaporedna številka: vpiše se zaporedna številka.
2. Znesek v valuti kritja: neobvezen podatek, vpiše se znesek tako, da se loþi s piko po tri mesta in
zadnji dve mesti z decimalno vejico; þe se podatek ne izpolni in je istoþasno izpolnjen podatek v
polju “valuta kritja“, to pomeni, da UJP preraþuna znesek plaþila v znesek valute kritja; za
preraþun zneskov UJP uporabi teþaje (nakupni in prodajni) iz uradne teþajne liste za komitente
Banke Slovenije, z veljavnostjo za dan predvidene obremenitve podraþuna proraþunskega
uporabnika.
3. Valuta kritja: vpiše se trimestni þrkovni podatek iz šifranta valut, ki ga objavlja Banka Slovenije,
na primer za ameriški dolar “USD“; þe se podatek ne izpolni, se vrednost nakazila krije iz
sredstev v domaþi valuti.
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(10) Predel o predložitvi in prejemu dokumenta:
1. UJP: Kraj in datum, Žig, Podpis pooblašþene osebe; UJP ob prejemu obrazec TPNO 70 opremi s
podatki o kraju in datumu prejema, s štampiljko P ter podpisom pooblašþene osebe.
2. PU: Kraj in datum, Žig, Podpis pooblašþene osebe; proraþunski uporabnik obrazec TPNO 70
opremi s podatki o kraju in datumu predložitve obrazca TPNO 70, z žigom in podpisom
pooblašþene osebe.
Žig ni obvezen element na obrazcu TPNO 70, priporoþljiva je uporaba temno modre ali þrne barve
žiga. Kadar je podpisov veþ, se ne smejo prekrivati. Podpis in žig plaþnika se morata ujemati s
podpisom in žigom na veljavnem seznamu deponiranih podpisov pri UJP.

4.2.

UPORABA OBRAZCA TPNO 70 ZA DVIG TUJE GOTOVINE

Za dvig tuje gotovine proraþunski uporabnik izpolni obrazec TPNO 70 (za zagotovitev kritja) z enako
vsebino kot za negotovinsko plaþilo, s tem da se:
-

v polje Instrument plaþila vpiše oznaka za dvig tuje gotovine,

-

v polje Raþun prejemnika plaþila vpiše številka gotovinskega raþuna proraþunskega
uporabnika, ki ga ima odprtega pri banki ali številka raþuna Banke Slovenije, þe se gotovina
dviguje pri Banki Slovenije,

-

v polje Obvestilo prejemniku plaþila/Referenca v dobro vpiše ime in priimek osebe, ki potuje v
tujino (za potrebe katere se gotovina dviguje, þe gre za porabo v tujini), ali ime in priimek ter
številka osebnega dokumenta pooblašþene osebe, ki bo dvignila tujo gotovino (þe ni drugega
pooblastila za dvig).
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UJP:
PU:

001
002

Kraj in datum
Kraj in datum

Zap. Naziv/Ime in priimek
št.
prejemnika plaþila
1
2
(do 35 AN znakov)

Skupno število prejemnikov:

Datum obremenitve:

Številka navodila:
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4
(do 35 AN znakov)

3
(do 50 AN znakov)

Žig
Žig

Raþun prejemnika

Naslov prejemnika

PRILOGA 5: OBRAZEC SEZNAM PREJEMNIKOV PLAýIL

Podpis pooblašþene osebe
Podpis pooblašþene osebe

Obvestilo prejemniku
plaþila/Referenca v dobro
5
(do 70 AN znakov)

6
(15 N z decimalno
vejico)

Znesek v valuti plaþila
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PRILOGA 6
VSEBINA IN NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA TPNO 70 S SEZNAMOM
PREJEMNIKOV PLAýIL
(1) Proraþunski uporabnik v primeru, da predloži UJP en obrazec TPNO 70 skupaj z obrazcem Seznam
prejemnikov plaþil, izpolni obrazec TPNO 70 kot je doloþeno v Prilogi 4, razen za naslednja polja:
-

Seznam prejemnikov plaþila: vpiše se þrka “S“,

-

Naziv prejemnika plaþila: vpiše se besedilo “po seznamu“,

-

Naslov prejemnika plaþila: prazno polje,

-

Raþun prejemnika plaþila: prazno polje,

-

Obvestilo prejemniku plaþila/Referenca v dobro: vpiše se namen vplaþila

-

Znesek plaþila: vpiše se skupni znesek vseh plaþil iz priloženega seznama.

(2) Posamezna polja obrazca Seznam prejemnikov plaþil sestavljajo: Splošni del, Podatki posameznega
prejemnika in Podatki o predložitvi in prejemu dokumenta.
(3) Splošni del seznama vsebuje naslednje podatke:
1. Številka navodila: vpiše se številka obrazca TPNO 70.
2. Datum obremenitve: vpiše se datum obremenitve iz TPNO 70.
3. Skupno število prejemnikov plaþila: vpiše se trimestna številka, ki predstavlja skupno število vseh
prejemnikov iz seznama.
(4) Podatki posameznega prejemnika so:
1. Zaporedna številka: vpiše se zaporedna številka prejemnika po seznamu.
2. Naziv/Ime in priimek prejemnika plaþila: vpiše se naziv oziroma ime in priimek prejemnika plaþila.
3. Naslov prejemnika: vpiše se naslov prejemnika plaþila.
4. Raþun prejemnika: vpiše se raþun prejemnika.
5. Obvestilo prejemniku plaþila/Referenca v dobro: vpiše se besedilo po zahtevah prejemnika
plaþila (na primer podatek o številki raþuna oziroma fakture) ali referenca v dobro, ki je doloþena
v Prilogi 1.
6. Znesek v valuti plaþila: vpiše se znesek v valuti plaþila.
(5) Predel o predložitvi in prejemu dokumenta vsebuje podatke, ki so doloþeni v Prilogi 4.
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Skupni znesek odredb:

Naziv PU:

Oznaka valute plaþila:

Šifra PU:

Kraj in datum
Kraj in datum

Naziv PU:

Šifra PU:

UJP:
Zakladnica:

Skupni znesek odredb:

Oznaka valute plaþila:

Datum obremenitve:

PRILOGA 7: OBRAZEC NALOG ZA KRITJE

Žig
Žig

Številka odredbe:

Številka odredbe:
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Podraþun kritja:

Podraþun kritja:

Podpis pooblašþene osebe
Podpis pooblašþene osebe

Znesek plaþila po odredbi:

Znesek plaþila po odredbi:

Valuta kritja:

Valuta kritja:
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PRILOGA 8
VSEBINA IN NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA NALOG ZA KRITJE

(1) Proraþunski uporabnik, za katerega kritje doloþa Zakladnica, mora na obrazec TPNO 70 vpisati þrko
“K“ v polje “kritje po nalogu Zakladnice“.
(2) Posamezna polja obrazca Nalog za kritje sestavljajo: Splošni del, Podatke o zahtevanih sredstvih,
Podatke o odredbah in Podatke o predložitvi in prejemu dokumenta.
(3) Splošni del Naloga za kritje vsebuje:
1. Datum obremenitve: vpiše se predvideni datum obremenitve podraþuna proraþunskega
uporabnika z možnostjo zapisa datuma vnaprej v obliki DDMMLLLL, enak je datumu obremenitve
na obrazcu TPNO 70.
2. Podatki o zahtevanih sredstvih so: Oznaka valute plaþila.
3. Skupni znesek odredb.
(4) Podatki o odredbah so:
1. Šifra PU.
2. Naziv PU.
3. Številka odredbe (po pravilih vpisovanja odredbe na obrazcu TPNO 70).
4. Znesek plaþila po odredbi.
5. Podraþun kritja.
6. Valuta kritja.
(5) Podatki o predložitvi in prejemu dokumenta so:
1. UJP: Kraj in datum, Žig, Podpis pooblašþene osebe; UJP ob prejemu Nalog za kritje opremi s
podatki o kraju in datumu prejema, s štampiljko P ter podpisom pooblašþene osebe.
2. Zakladnica: Kraj in datum, Žig, Podpis pooblašþene osebe; Zakladnica Nalog za kritje opremi s
podatki o kraju in datumu predložitve, z žigom ter podpisom pooblašþene osebe.
Žig ni obvezen element na obrazcu Nalog za kritje, priporoþljiva je uporaba temno modre ali þrne
barve žiga. Kadar je podpisov veþ, se ne smejo prekrivati. Podpis in žig se morata ujemati s
podpisom in žigom na veljavnem seznamu deponiranih podpisov pri UJP.
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Kraj in datum

Kraj in datum

Kraj in datum

PU:

Zakladnica:

Žig

Žig

Žig
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Šifra PU:

Podraþun odobritve:

Podpis pooblašþene osebe

Podpis pooblašþene osebe

Znesek v valuti
odobritve:

Valuta odobritve:

Šifra države:
Znesek odobritve:

Podpis pooblašþene osebe

Namen PU-ja:

Valuta plaþila:

Številka navodila:

Št.

UJP:

Znesek plaþila:

Znesek v
Referenca v
valuti plaþila: dobro:

Oznaka stroškov:
(BEN, SHA, OUR)

Opis transakcije:

Datum odobritve:

PODATKI ZA STATISTIKO:
Zap. št. Šifra
Registrska
osnove: osnove:
št. kredita:

Namen plaþila:
Datum priliva:

Referenþna številka BS:

PLAýNIK:
Naziv:
Naslov:

Matiþna Številka:

Matiþna številka:

Datum BS:

Naslov:

Banka: Banka Slovenije

5023912

Naziv:

PREJEMNIK PLAýILA:

TUJE PLAýILNO NAVODILO ZA PRILIV
Vrsta posla: 60
Instrument plaþila:

PRILOGA 9: OBRAZEC TPNP 60
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PRILOGA 10
VSEBINA IN NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA TPNP 60
(1) Na obrazcu TPNP 60 so vsi podatki obvezni, razen tistih za katere je skladno s to prilogo doloþeno,
da niso obvezni.
(2) Posamezna polja obrazca TPNP 60 sestavljajo: Splošni predel, Predel o prejemniku plaþila, Predel o
plaþniku, Predel za statistiko in Predel o predložitvi in prejemu dokumenta.
(3) Splošni predel:
1. Ime obrazca: besedilo “TUJE PLAýILNO NAVODILO ZA PRILIV“.
2. Vrsta posla: vrsta posla je konstanta “60".
3. Instrument plaþila: vpiše se podatek iz šifranta instrumentov plaþil za statistiko tujega plaþilnega
prometa, ki ga objavlja Banka Slovenije, in sicer:
o

1 – prejemki, kreditna pisma in þeki,

o

2 – storno prejemkov, kreditnih pisem in þekov,

o

3 – pokritje akreditiva,

o

4 – storno pokritja akreditiva,

o

5 – þrpanje akreditiva,

o

6 – storno þrpanja akreditiva,

o

7 – tuja gotovina,

o

8 – storno tuje gotovine.

4. Banka: besedilo “Banka Slovenije“.
5. Matiþna številka: matiþna številka Banke Slovenije in je konstanta “5023912“.
6. Datum BS: vpiše se datum prejema transakcije na UJP od Banke Slovenije.
7. Referenþna številka BS: vpiše se referenþna številka iz obvestila Banke Slovenije o prejetem
plaþilu.
8. Namen plaþila: neobvezen podatek, vpiše se opis za prejemnika plaþila.
9. Datum priliva: vpiše se datum prejema transakcije od plaþnikovega ponudnika plaþilne storitve na
Banki Slovenije.
10. Datum odobritve: vpiše se datum odobritve podraþuna proraþunskega uporabnika,
11. Oznaka stroškov: prevzame se oznaka za naþin plaþila stroškov iz obvestila o prilivu, ki ga UJP
prejme od Banke Slovenije, in sicer:
-

SHA – plaþnik plaþa stroške izvršitve plaþila svoji banki, prejemnik pa svoji.

-

OUR – stroške nosi plaþnik, kar pomeni, da bo plaþal stroške izvršitve plaþila svoji in
prejemnikovi banki.

-

BEN – stroške nosi prejemnik, kar pomeni, da bo plaþal stroške izvršitve plaþila svoji in
plaþnikovi banki, ter da bo zaradi navedenega prejel zmanjšano plaþilo.
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12. Znesek plaþila: vpiše se znesek, ki je enak vsoti zneskov v valuti plaþila iz vrstic podatkov za
statistiko.
13. Valuta plaþila: vpiše se trimestni þrkovni podatek iz šifranta valut, ki ga objavlja Banka Slovenije,
na primer za evro: “EUR“.
14. Znesek odobritve: vpiše se znesek, ki je enak vsoti zneskov v valuti prejemka iz vrstic podatkov
za statistiko.
15. Valuta odobritve: vpiše se trimestni þrkovni podatek – šifrant valut.
(4) Predel o prejemniku plaþila:
1. Naziv: vpiše se naziv proraþunskega uporabnika.
2. Številka navodila: vpiše se številka obrazca TPNP 60, ki se ne sme ponoviti v enem letu in je
sestavljena iz 12 numeriþnih znakov, med katerimi ni vezajev:
Šifra proraþunskega
uporabnika

Leto

Zaporedna številka

Zaporedna številka mora biti manjša od 899999, ker se tuja plaþilna navodila za priliv, ki jih tvori
UJP, številþijo od 900000 dalje.
3. Šifra PU: vpiše se štirimestna šifra proraþunskega uporabnika.
4. Naslov: vpiše se naslov proraþunskega uporabnika.
5. Matiþna številka: vpiše se desetmestna matiþna številka proraþunskega uporabnika.
(5) Predel o plaþniku:
1. Naziv: vpiše se naziv plaþnika.
2. Naslov: vpiše se naslov plaþnika.
3. Šifra države: vpiše se trimestna številþna oznaka države iz šifranta, ki ga objavlja Banka
Slovenije, npr: za Nemþijo “276“.
(6) Predel za statistiko (vsebuje poljubno število vrstic):
1. Zaporedna številka osnove: vpiše se dvomestna zaporedna številka izpolnjene vrstice.
2. Šifra osnove: vpiše se trimestna številþna šifra osnove iz šifranta plaþil iz tujine in plaþil v tujino, ki
ga objavlja Banka Slovenije.
Predmet poroþanja o þezmejnih in drugih transakcijah so plaþila rezident nerezidentu in plaþila
rezident rezidentu v tuji valuti o vsaki posamezni transakciji, ki je enaka ali višja od protivrednosti
50.000,00 EUR.
3. Registrska številka kredita: neobvezen podatek, vpiše se registrska številka kredita iz prijave o
odobrenem ali najetem kreditu v tujini.
4. Opis transakcije: vpiše se kratek opis transakcije iz šifranta plaþil iz tujine in plaþil v tujino, ki ga
objavlja Banka Slovenije; þe znesek v valuti za osnovo presega vrednosti 100.000,00 USD, se
namesto teksta iz šifranta vpiše podrobnejši opis namena transakcije.
5. Znesek v valuti plaþila.
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6. Referenca v dobro: vpiše se podatek standardizirane reference, ki je doloþena v Prilogi 1 in je
osnova za knjiženje pri proraþunskemu uporabniku.
7. Namen PU: vpiše se podatke, ki jih potrebuje proraþunski uporabnik za zapiranje knjižb.
8. Podraþun odobritve plaþila.
9. Znesek v valuti odobritve plaþila.
(7) Predel o predložitvi in prejemu dokumenta:
1. UJP: Kraj in datum, Žig, Podpis pooblašþene osebe; UJP ob predložitvi obrazec TPNP 60 opremi
s podatki o kraju in datumu, z žigom in podpisom pooblašþene osebe.
2. PU: Kraj in datum, Žig, Podpis pooblašþene osebe; proraþunski uporabnik ob vraþilu UJP
dopolnjen obrazec TPNP 60 opremi s podatki o kraju in datumu, z žigom in podpisom
pooblašþene osebe.
Žig ni obvezen element na obrazcu TPNP 60, priporoþljiva je uporaba temno modre ali þrne barve žiga.
Kadar je podpisov veþ, se ne smejo prekrivati. Podpis in žig plaþnika se morata ujemati s podpisom in
žigom na veljavnem seznamu deponiranih podpisov pri UJP.
3. Zakladnica: neobvezen podatek, Kraj in datum, Žig, Podpis pooblašþene osebe; (Zakladnica
vpiše navedene podatke pri posredovanju obrazca proraþunskemu uporabniku).
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Pravilnik o postopkih in pogojih vodenja
računov neposrednih in posrednih
uporabnikov državnega in občinskih
proračunov pri Upravi Republike Slovenije
za javna plačila

Na podlagi drugega odstavka v zvezi z 2. točko prvega
odstavka 4. člena in prve alineje petega odstavka 22. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike
(Uradni list RS, št. 59/10) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o postopkih in pogojih vodenja računov
neposrednih in posrednih uporabnikov
državnega in občinskih proračunov
pri Upravi Republike Slovenije
za javna plačila
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa postopke in pogoje vodenja računov
neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (v
nadaljevanju: UJP).
2. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– plačilno navodilo: navodilo, s katerim proračunski uporabnik naloži UJP, da izdela plačilni nalog v breme njegovega
podračuna ter ga predloži Banki Slovenije v izvršitev prek enotnega zakladniškega računa (v nadaljevanju: EZR);
– plačilno navodilo za SEPA direktno obremenitev (v
nadaljevanju SDD): navodilo, s katerim proračunski uporabnik
kot prejemnik plačila po SDD na podlagi plačnikovega soglasja naloži UJP, da izdela plačilno navodilo v dobro podračuna
proračunskega uporabnika ter ga predloži Banki Slovenije v
izvršitev prek EZR;
– plačilni nalog za SDD: nalog, s katerim prejemnik plačila
na podlagi soglasja proračunskega uporabnika naloži banki ali
hranilnici, da izdela plačilni nalog v breme podračuna proračunskega uporabnika kot plačnika po SDD;
– kritje na podračunu: pozitivno stanje (sredstva) na podračunu in odobrena prekoračitev pozitivnega stanja na podračunu;
– vračilo SDD: zahteva ponudnika plačilnih storitev plačnika poslana ponudniku plačilnih storitev prejemnika plačila SDD
za vračilo originalnega zneska SDD;
– povračilo SDD: zahteva plačnika SDD, poslana njegovemu ponudniku plačilnih storitev za povračilo originalnega
zneska SDD in pripadajočih obresti;
– SEPA: enotni evropski plačilni prostor;
– obračun stroškov: obračun, ki vsebuje podatke obračuna provizije za opravljene storitve plačilnega prometa in tudi
stroške v zvezi z vodenjem EZR države oziroma občine;
– delni izpis podračuna: izpis vseh transakcij posameznega neposrednega uporabnika državnega oziroma občinskega
proračuna, ki so bile na določeni delovni dan evidentirane prek
skupnega podračuna, ali izpis transakcij za nadzornike podračunov javnofinančnih prihodkov (v nadaljevanju: JFP);
– imetnik računa je proračunski uporabnik, ki sredstva
računa vodi v svoji poslovni knjigi;
– interna direktna obremenitev je plačilna transakcija,
pri kateri UJP na podlagi posebne izjave proračunskega uporabnika pripravi plačilno navodilo za obremenitev podračuna
proračunskega uporabnika za stroške iz 13. in 14. člena tega
pravilnika.
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3. člen
Računi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega
in občinskih proračunov (v nadaljevanju proračunski uporabniki) se pri UJP vodijo kot:
– podračuni sistema EZR države oziroma občine,
– evidenčni račun za posebni račun z ničelnim stanjem,
voden pri poslovni banki,
– evidenčni račun za posebni namenski transakcijski račun (v nadaljevanju PNTR), voden pri Banki Slovenije.
4. člen
(1) Podračuni neposrednih in posrednih uporabnikov državnega oziroma občinskih proračunov (v nadaljevanju podračuni proračunskih uporabnikov) se vodijo v domači valuti ter v
tujih valutah, v katerih se vodi EZR.
(2) UJP prek podračunov EZR izvršuje le negotovinsko
poslovanje proračunskih uporabnikov iz prejšnjega odstavka v
domači in tujih valutah. Dvige in pologe domače in tuje gotovine
lahko proračunski uporabniki izvršijo pri Banki Slovenije, ki vodi
EZR države oziroma občin, ter pri poslovnih bankah, in sicer
z dvigom in pologom domače gotovine, dvigom tuje gotovine
s posebnega računa z ničelnim stanjem ter s pologom domače in tuje gotovine neposredno na podračun proračunskega
uporabnika.
5. člen
Proračunski uporabniki lahko prejemajo oziroma nakazujejo sredstva le prek sistema EZR države oziroma občine, v
katerega so vključeni.
6. člen
(1) Proračunski uporabniki lahko v breme svojega podračuna posredujejo:
– plačila v dobro podračunov proračunskih uporabnikov
v okviru istega sistema EZR oziroma drugih sistemov EZR,
– plačila v dobro drugih komitentov Banke Slovenije oziroma v dobro Banke Slovenije,
– plačila v dobro bank in hranilnic ter njihovih komitentov,
– plačila v dobro tujih bank in njihovih komitentov,
– plačila v dobro svojih posebnih računov z ničelnim stanjem, odprtih pri poslovnih bankah.
(2) Posredni uporabniki državnega ali občinskega proračuna lahko v breme svojega podračuna izdajo prejemniku
plačila soglasje za plačilni nalog SDD.
(3) Neposredni uporabniki državnega ali občinskega proračuna v breme svojega podračuna prejemniku plačila ne morejo izdati soglasja za plačilni nalog SDD.
7. člen
(1) Za izvajanje plačil v dobro svojega podračuna mora
proračunski uporabnik z UJP skleniti pogodbo, ki ureja odnose
in pravila poslovanja s SDD prek UJP.
(2) Proračunski uporabnik lahko v dobro svojega podračuna posreduje:
– plačila v breme podračunov proračunskih uporabnikov
v okviru istega sistema EZR oziroma drugih sistemov EZR,
– plačila v breme drugih komitentov Banke Slovenije,
– plačila v breme bank in hranilnic ter njihovih komitentov,
– plačila v breme tujih bank in njihovih komitentov v SEPA.
8. člen
Proračunski uporabnik prosto razpolaga s sredstvi na
podračunu, razen v delu, ki izhaja iz izdanih sklepov oziroma
odločb v skladu s predpisi o izvršbi in zavarovanju ter predloženih izvršnic v izplačilo v skladu s predpisi o preprečevanju
zamud pri plačilih.
9. člen
(1) Proračunski uporabnik lahko v breme in v dobro svojega podračuna predloži le plačilna navodila, ki so opredeljena
v posebnem pravilniku.
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(2) Plačilna navodila lahko proračunski uporabnik predloži
UJP z datumom izvršitve istega dne ali z odloženim datumom izvršitve, vendar ne več kot za šestdeset dni od dneva predložitve.
(3) Plačilna navodila za SDD lahko proračunski uporabnik
predloži UJP z odloženim datumom izvršitve, vendar ne več kot
za trideset dni od dneva predložitve.
10. člen
(1) Proračunski uporabnik lahko UJP predloži plačilno
navodilo v višini kritja na podračunu na dan zahtevane izvršitve
navodila.
(2) Plačilno navodilo imetnika podračuna, ki se glasi na
znesek, ki presega kritje na njegovem podračunu, se postavi
v čakalno vrsto za izvršitev ob zagotovitvi zadostnega kritja na
podračunu.
(3) Če na podračunu predlagatelja plačilnega navodila iz
prejšnjega odstavka tudi ob koncu delovnega dne ni zagotovljeno zadostno kritje, UJP plačilno navodilo zavrne.
(4) Proračunski uporabnik lahko UJP predloži plačilno navodilo za SDD v višini, o kateri je predhodno obvestil plačnika.
11. člen
(1) Iz poravnalnega sistema UJP lahko prejme vračilo ali
povračilo SDD v breme podračuna proračunskega uporabnika.
Vračilo ali povračilo SDD se v poravnalnem sistemu poravna
ne glede na kritje na podračunu proračunskega uporabnika.
(2) Če vračilo ali povračilo SDD glasi v breme zaprtega
podračuna, usmeri UJP vračilo ali povračilo na podračun pravnega naslednika proračunskega uporabnika.
(3) Če je stanje na podračunu proračunskega uporabnika
nižje od vračila ali povračila SDD, razliko do zneska vračila ali
povračila založi državni oziroma občinski proračun glede na pripadnost proračunskega uporabnika posameznemu proračunu.
UJP pripravi plačilni nalog za prenos razlike do zneska vračila
ali povračila iz podračuna proračuna države oziroma občine
na podračun proračunskega uporabnika. Nato UJP pripravi
plačilni nalog za vračilo založenih sredstev v dobro podračuna
proračuna države oziroma občine in ga postavi v čakalno vrsto
odobrenega podračuna proračunskega uporabnika proračuna
države oziroma občine.
(4) V primeru, ko razpoložljivo stanje na podračunu proračuna občine ne zadošča za vračilo, povračilo ali založitev
sredstev za vračilo ali povračilo SDD, UJP pripravi plačilni
nalog za prenos razlike do zneska vračila ali povračila iz
podračuna proračuna države na podračun proračuna občine.
Nato UJP pripravi plačilni nalog za vračilo založenih sredstev
v dobro podračuna proračuna države in ga postavi v čakalno
vrsto odobrenega podračuna proračuna občine.
(5) Če je podračun proračunskega uporabnika iz tretjega odstavka blokiran, UJP izvede vračilo ali povračilo SDD
v breme podračuna nerazporejenih sredstev. V tem primeru
UJP pripravi plačilni nalog za prenos sredstev s podračuna
proračuna države oziroma občine na podračun nerazporejenih
sredstev. O izvedenem vračilu oziroma povračilu SDD UJP
obvesti proračunskega uporabnika in Ministrstvo za finance (v
nadaljevanju MF) oziroma občino, ki je založila sredstva. Glede
vračila založenih sredstev se MF oziroma občina dogovori s
proračunskim uporabnikom.
(6) Če sta podračuna proračunskih uporabnikov iz tretjega in četrtega odstavka blokirana, UJP izvede vračilo ali
povračilo SDD v breme podračuna nerazporejenih sredstev.
V tem primeru UJP pripravi plačilni nalog za prenos sredstev
s podračuna proračuna države na podračun nerazporejenih
sredstev. O izvedenem vračilu oziroma povračilu SDD UJP
obvesti proračunskega uporabnika in občino ter MF, ker je
založitev sredstev izvedena iz državnega proračuna. Glede
vračila založenih sredstev se MF dogovori z občino, občina pa
s proračunskim uporabnikom.
(7) Če je podračun proračunskega uporabnika iz četrtega
odstavka blokiran in podračun proračunskega uporabnika iz
tretjega odstavka nima zadostnih sredstev za vračilo ali povra-
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čilo SDD, razliko do zneska vračila ali povračila založi državni
proračun. UJP pripravi plačilni nalog za prenos sredstev s podračuna proračuna države na podračun PU iz tretjega odstavka.
Nato UJP pripravi plačilni nalog za vračilo založenih sredstev
v dobro podračuna proračuna države in ga postavi v čakalno
vrsto odobrenega podračuna proračunskega uporabnika.
(8) Če vračilo ali povračilo SDD glasi v breme JFP podračuna, UJP izvrši vračilo ali povračilo SDD v breme podračuna
nerazporejenih sredstev.
(9) UJP pripravi plačilni nalog za prenos sredstev s podračuna proračunskega uporabnika prejemnika sredstev iz
naslova JFP, s katerega zagotavlja kritje za vračila JFP (v
nadaljevanju podračun za kritje), na podračun JFP ter plačilni
nalog v breme podračuna JFP in v dobro podračuna nerazporejenih sredstev.
(10) Če proračunski uporabnik, prejemnik sredstev iz
naslova JFP na podračunu za kritje nima zadostnih sredstev
za vračilo ali povračilo SDD, se zagotovi razlika za kritje iz
podračuna proračuna države. UJP pripravi plačilni nalog za
prenos razlike v breme podračuna proračuna države in v dobro
podračuna za kritje in opravi postopek iz devetega odstavka
tega člena. Ko se obdelajo plačilni nalogi za vračilo ali povračilo
SDD, UJP pripravi plačilni nalog za vračilo založenih sredstev
v dobro podračuna proračuna države in ga postavi v čakalno
vrsto podračuna za kritje.
(11) Če ima proračunski uporabnik, prejemnik sredstev iz
naslova JFP, blokiran podračun za kritje, se kritje za vračilo ali
povračilo SDD v breme podračuna JFP zagotovi iz proračuna
države. UJP pripravi plačilni nalog za kritje v breme podračuna
proračuna države in v dobro podračuna JFP ter plačilni nalog
v breme podračuna JFP in v dobro podračuna nerazporejenih
sredstev. UJP o izvedenem vračilu ali povračilu SDD obvesti
proračunskega uporabnika, prejemnika sredstev iz naslova
JFP in MF. MF in proračunski uporabnik prejemnik sredstev iz
naslova JFP se dogovorita glede vračila založenih sredstev.
(12) V primeru, ko razpoložljivo stanje na EZR občine ne
zadošča za vračila ali povračila SDD in je razlika do zneska vračila
ali povračila SDD založena iz podračuna proračuna države na
podračun proračuna občine, UJP pripravi plačilni nalog za vračilo
založenih sredstev v dobro podračuna proračuna države in ga
postavi v čakalno vrsto odobrenega podračuna proračuna občine.
12. člen
Občina oziroma država ima iz naslova založitve sredstev za vračila ali povračila SDD pravico od UJP zahtevati
prekinitev poslovanja s SDD za posameznega proračunskega
uporabnika. V tem primeru UJP v 60 dneh od prejema zahteve
s strani občine oziroma države uveljavi prekinitev poslovanja
proračunskega uporabnika s SDD, o čemer obvesti proračunskega uporabnika.
13. člen
(1) UJP izda imetniku obračun stroškov na podlagi obračuna stroškov, ki ga za vodenje EZR in PNTR izda Banka
Slovenije.
(2) Imetnik stroške iz prejšnjega odstavka plača Banki
Slovenije. Plačilo stroškov se izvrši na osnovi interne direktne
obremenitve. V ta namen imetnik podpiše pri UJP posebno
izjavo.
14. člen
(1) UJP proračunskemu uporabniku izda obračun stroškov na podlagi obračuna stroškov, ki ga za opravljen plačilni
promet EZR, katerega del je podračun, izda Banka Slovenije, in
obračun stroškov iz naslova negativnih obresti na stanje EZR.
(2) Proračunski uporabnik stroške iz prvega odstavka
tega člena plača Banki Slovenije. Plačilo stroškov se izvrši na
osnovi interne direktne obremenitve. V ta namen proračunski
uporabnik podpiše pri UJP posebno izjavo.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, UJP
za stroške, ki izvirajo iz naslova upravljanja denarnih sredstev
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sistema EZR države oziroma občine prek zakladniškega podračuna, in za stroške negativnih obresti na stanje EZR pri BS
izda obračun MF oziroma za finance pristojnemu občinskemu
organu, ki plačilo izvrši v skladu s prejšnjim odstavkom.
15. člen
(1) UJP obvešča proračunskega uporabnika o spremembah in stanju na podračunu z izpiskom o prometu in stanju na
podračunu vsak delovni dan, ko nastane sprememba v stanju
sredstev na podračunu.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena izpisek o prometu in stanju na podračunu, prek katerega posluje
več neposrednih uporabnikov državnega oziroma občinskih
proračunov, prejme MF oziroma za finance pristojen organ
občinske uprave, neposredni uporabniki državnega oziroma
občinskih proračunov pa so s strani UJP obveščeni z delnim
izpisom podračuna.
(3) UJP obvešča zakladnico enotnega zakladniškega računa države o spremembah in stanju na PNTR proračunskega
uporabnika državnega proračuna vsak delovni dan, ko nastane
sprememba v stanju sredstev na računu.
(4) UJP najmanj enkrat letno, obvezno pa na zadnji dan
koledarskega leta, usklajuje stanja na računih, za vsako valuto
posebej, z računovodjo, kot ga opredeljuje Pravilnik o vodenju
registra posrednih in neposrednih uporabnikov državnega in
občinskih proračunov ter postopkih odpiranja in zapiranja računov (Uradni list RS, št. 67/10).
16. člen
Izpiske o prometu in stanju na računu, ki ga je proračunski
uporabnik odprl izven sistema EZR pri poslovni banki ali Banki
Slovenije (v nadaljevanju banka), banka sproti posreduje UJP.
UJP izpisek o prometu in stanju vključi v bazo podatkov plačilnega prometa, nato pa izpisek posreduje proračunskemu uporabniku na enak način, kot ga obvešča pri vodenju podračuna.
II. KONČNI DOLOČBI
17. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o
načinu in postopku vodenja računov neposrednih in posrednih
proračunskih uporabnikov državnega in občinskih proračunov
pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (Uradni list RS,
št. 79/04, 138/06, 120/07, 78/08 in 59/10 – ZOPSPU).
18. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-889/2012/10
Ljubljana, dne 5. decembra 2012
EVA 2012-1611-0184
dr. Janez Šušteršič l.r.
Minister
za finance
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PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o standardih in pogojih izmenjave elektronskih
računov prek enotne vstopne in izstopne točke
pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila
1. člen
V Pravilniku o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi
Republike Slovenije za javna plačila (Uradni list RS, št. 9/11; v
nadaljnjem besedilu: pravilnik) se v 1. členu za besedilom člena,
ki postane prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ta pravilnik se ne uporablja za račune, zahtevke
za plačilo, račune za nadomestilo, poročila, obračunske liste,
dobropise, bremepise in druge spremljajoče obračunske dokumente, ki jih Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije in
zavarovalnicam, ki opravljajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, pošiljajo bolnišnice, zdravstveni domovi, lekarne, zasebniki, v delu, ki se nanaša na izvajanje koncesijske pogodbe, zdravilišča, dobavitelji medicinskih pripomočkov in drugi izvajalci
zdravstvenih storitev, ki opravljajo storitve v breme obveznega
in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.«.
2. člen
V 2. členu se šesta in sedma alineja spremenita, tako da
se glasita:
»– »prijava« je lahko elektronska (e-prijava) ali druga oblika
izjave o prejemanju e-računov, ki jo določi izdajatelj e-računa,
– »odjava« je lahko elektronska (e-odjava) ali druga oblika
odjave prejemanja e-računov, ki jo določi izdajatelj e-računov,«.
3. člen
V 8. členu se za prvo alinejo doda nova druga alineja, ki
se glasi:
»– mora sprejeti splošne pogoje posredovanja izdanih
e-računov med proračunskimi uporabniki in UJP,«.
V četrti alineji se beseda »e-prijave« nadomesti z besedo
»prijava« in beseda »e-odjave« z besedo »odjave«.
4. člen
V prvem odstavku 9. člena se v prvi alineji beseda »e-prijavo« nadomesti z besedo »prijavo v elektronski obliki«, v drugi
alineji pa se beseda »e-prijavo« nadomesti z besedo »prijavo«.
V drugem odstavku se beseda »e-odjavo« nadomesti z
besedo »odjavo«.
V tretjem odstavku se beseda »e-prijavo« nadomesti z
besedo »prijavo«.
5. člen
V 11. členu se v drugi alineji beseda »e-prijave« nadomesti z besedo »prijave« in beseda »e-odjave« z besedo
»odjave«.
6. člen
Za 11. členom se doda novo 4. poglavje in člena 11.a in
11.b, ki se glasijo:
»4. OBRAČUN NADOMESTIL IN STROŠKOV IZMENJAVE
E-RAČUNOV

4365.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o standardih in pogojih izmenjave
elektronskih računov prek enotne vstopne in
izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije
za javna plačila

Na podlagi četrtega odstavka 26. člena in prvega odstavka 29. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10) izdaja minister
za finance

11.a člen
(1) Nadomestila in stroški izmenjave e-računov in spremljajočih dokumentov se obračunavajo v skladu s sporazumi,
dogovori in pogodbami, sklenjenimi med proračunskimi uporabniki, UJP, ponudniki plačilnih storitev in izvajalci storitve
izmenjave e-računov.
(2) Proračunski uporabnik – izdajatelj e-računov plača
nadomestila in stroške za storitev posredovanja e-računov, ki
jih zaračunavajo ponudniki plačilnih storitev in izvajalci storitve
izmenjave e-računov.
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(3) Ponudniki plačilnih storitev in izvajalci storitev izmenjave e-računov enkrat mesečno posredujejo UJP obračun nadomestil in stroškov za storitve izmenjave e-računov, opravljene
v preteklem mesecu.
(4) UJP izstavi posameznemu proračunskemu uporabniku
– izdajatelju e-računov obračun nadomestil in stroškov, ki ga
izdela na osnovi obračunov iz prejšnjega odstavka tega člena.
(5) UJP proračunskega uporabnika – izdajatelja e-računov
na podlagi interne direktne obremenitve neposredno obremeni
za nadomestila in stroške iz prejšnjega odstavka 30. (trideseti)
dan po izstavitvi obračuna prek spletne aplikacije UJPnet.
11.b člen
(1) V primeru, da je proračunski uporabnik – prejemnik
e-računov lahko UJP ponudnikom plačilnih storitev in izvajalcem storitve izmenjave e-računov zaračuna nadomestila in
stroške za storitve izmenjave e-računov, opravljene prek spletne aplikacije UJPnet.
(2) UJP lahko v primeru, ko je proračunski uporabnik –
prejemnik e-računov zaračunava nadomestila in stroške storitve izmenjave e-računov tudi izdajateljem e-računov, ki nimajo
statusa proračunskega uporabnika, in drugim izvajalcem storitve izmenjave e-računov, če je tako izrecno določeno v pogodbi
med UJP in drugo pogodbeno stranko.
(3) Nadomestila in stroške UJP za storitve izmenjave e-računov iz prvega in drugega odstavka tega člena potrdi minister
za finance in je objavljena na spletni strani UJP.«.
Dosedanje 4. poglavje postane 5. poglavje.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-888/2012/8
Ljubljana, dne 12. decembra 2012
EVA 2012-1611-0183
dr. Janez Šušteršič l.r.
Minister
za finance

4366.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o službeni izkaznici in znački
davčnega inšpektorja in davčnega izterjevalca

Na podlagi petega odstavka 17. člena Zakona o davčni
službi (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo,
40/09 in 33/11) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o službeni izkaznici in znački davčnega
inšpektorja in davčnega izterjevalca
1. člen
V Pravilniku o službeni izkaznici in znački davčnega inšpektorja in davčnega izterjevalca (Uradni list RS, št. 140/04 in
33/05) se 2. člen spremni tako, da se glasi:
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»2. člen
Službena izkaznica in značka se izda pooblaščenim uradnim osebam DURS za opravljanje nalog davčnega inšpektorja, inšpektorja za igre na srečo in davčnega izterjevalca (v
nadaljnjem besedilu: imetnik izkaznice) ter se z njo izkazuje
pooblaščenost za izvajanje davčnih pooblastil in nalog organa,
ki nadzira izvajanje zakona, ki ureja igre na srečo.«.
2. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vsebina izkaznice v velikosti 85 x 55 mm je naslednja:
1. na prvi strani:
a) prostor za fotografijo imetnika izkaznice v velikosti 25 x
30 mm;
b) pod fotografijo imetnika izkaznice je prostor za vpis:
– osebnega imena imetnika izkaznice,
– zaporedne številke iz evidence,
– desno od prostora za fotografijo je grb Republike Slovenije in napis: »REPUBLIKA SLOVENIJA«, pod njim »MINISTRSTVO ZA FINANCE« in pod njim »DAVČNA UPRAVA
REPUBLIKE SLOVENIJE«;
c) v spodnjem desnem kotu je prostor za podpis izdajatelja izkaznice, pod njim pa prostor za datum izdaje izkaznice;
d) v sredini spodaj je prostor za žig izdajatelja;
2. na drugi strani izkaznice je navedeno naslednje besedilo:
a) za delavce na delovnih mestih inšpektorja: »Imetnik te
izkaznice je pooblaščen, da v primerih in na način, kot je določeno z zakonom, ki ureja davčno službo in drugimi predpisi,
izvaja davčna pooblastila inšpektorja na celotnem območju
Republike Slovenije.«;
b) za delavce na delovnih mestih inšpektorja za igre na
srečo: »Imetnik te izkaznice je pooblaščen, da v primerih in
na način, kot je določeno z zakonom, ki ureja igre na srečo in
drugimi predpisi na področju iger na srečo, izvaja pooblastila
inšpektorja na celotnem območju Republike Slovenije.«;
c) za delavce na delovnih mestih izterjevalca: »Imetnik te
izkaznice je pooblaščen, da v primerih in na način, kot je določeno z zakonom, ki ureja davčno službo in drugimi predpisi,
izvaja davčna pooblastila izterjevalca na celotnem območju
Republike Slovenije.«.«.
3. člen
Izkaznice, ki jih uporabljajo inšpektorji in izterjevalci do
uveljavitve tega pravilnika, ostanejo v veljavi in uporabi.
4. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je priloga tega
pravilnika in njegov sestavni del.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-987/2012
Ljubljana, dne 31. decembra 2012
EVA 2012-1611-0209
dr. Janez Šušteršič l.r.
Minister
za finance
Priloga
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Priloga 1

ovitek

značka

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE

DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE

a.) davčni inšpektor
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
DAVČNA UPRAVA
REPUBLIKE SLOVENIJE

SLOVENIJ

PUBLIKA

SLUŽBENA IZKAZNICA
DAVČNI INŠPEKTOR

(osebno ime)
Zap. št.:

žig

Imetnik te izkaznice je pooblaščen, da v primerih in
na način, kot je določeno z zakonom, ki ureja davčno
službo in drugimi predpisi na področju davkov,
izvaja davčna pooblastila inšpektorja na celotnem
območju
Republike Slovenije.

Podpis izdajatelja
¸

Datum: ____________

b.) davčni izterjevalec
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
DAVČNA UPRAVA
REPUBLIKE SLOVENIJE

SLOVENIJ

PUBLIKA

SLUŽBENA IZKAZNICA
DAVČNI IZTERJEVALEC

Imetnik te izkaznice je pooblaščen, da v primerih in
na način, kot je določeno z zakonom, ki ureja davčno
službo in drugimi predpisi na področju davkov,
izvaja davčna pooblastila izterjevalca na celotnem
območju
Republike Slovenije.

(osebno ime)
Zap. št.:

žig

Podpis izdajatelja
¸

Datum: ____________

3
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c.) inšpektor za igre na srečo
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
DAVČNA UPRAVA
REPUBLIKE SLOVENIJE

SLOVENIJ

PUBLIKA

SLUŽBENA IZKAZNICA
INŠPEKTOR ZA IGRE NA SREČO

(osebno ime)
Zap. št.:

žig

Imetnik te izkaznice je pooblaščen, da v primerih in
na način, kot je določeno z zakonom, ki ureja igre na
srečo in drugimi predpisi na področju iger na srečo,
izvaja pooblastila
inšpektorja na celotnem območju
Republike Slovenije.

Podpis izdajatelja
¸

Datum: ____________

4
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4367.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o
institucijah za izdajanje poročil o preizkusu
igralne naprave
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Pravilnik o spremembah Pravilnika o licencah
za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger
na srečo

Na podlagi 3.b člena Zakona o igrah na srečo (Uradni list
RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno besedilo in 108/12) izdaja
minister za finance

Na podlagi 85.a člena Zakona o igrah na srečo (Uradni list
RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno besedilo in 108/12) izdaja
minister za finance

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o institucijah
za izdajanje poročil o preizkusu igralne naprave

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o licencah za delo v
dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo

1. člen
V Pravilniku o institucijah za izdajanje poročil o preizkusu
igralne naprave (Uradni list RS, št. 9/07) se v prvem odstavku
5. člena besedilo »Uradom RS za nadzor prirejanja iger na
srečo (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organ)« nadomesti z
besedama »nadzornim organom«.

1. člen
V Pravilniku o licencah za delo v dejavnosti prirejanja
posebnih iger na srečo (Uradni list RS, št. 45/02 in 77/02) se
v 6. členu besedilo »Uradu RS za nadzor prirejanja iger na
srečo (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organ)« nadomesti z
besedama »nadzornemu organu«.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-992/2012
Ljubljana, dne 31. decembra 2012
EVA 2012-1611-0215

Št. 007-994/2012
Ljubljana, dne 31. decembra 2012
EVA 2012-1611-0217

dr. Janez Šušteršič l.r.
Minister
za finance

4368.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o prirejanju
iger na srečo preko interneta oziroma drugih
telekomunikacijskih sredstev

dr. Janez Šušteršič l.r.
Minister
za finance

4370.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o
nadzornem informacijskem sistemu igralnih
naprav

Na podlagi 3.a člena Zakona o igrah na srečo (Uradni list
RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno besedilo in 108/12) izdaja
minister za finance

Na podlagi 80.a člena Zakona o igrah na srečo (Uradni list
RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno besedilo in 108/12) izdaja
minister za finance

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o prirejanju iger
na srečo preko interneta oziroma drugih
telekomunikacijskih sredstev

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o nadzornem
informacijskem sistemu igralnih naprav

1. člen
V Pravilniku o prirejanju iger na srečo preko interneta
oziroma drugih telekomunikacijskih sredstev (Uradni list RS,
št. 42/08 in 103/08) se v 2. členu peta alineja črta.

1. člen
V Pravilniku o nadzornem informacijskem sistemu igralnih
naprav (Uradni list RS, št. 59/08, 88/09, 84/10 in 37/11) se v
1. členu besedilo »Urada RS za nadzor prirejanja iger na srečo
(v nadaljnjem besedilu: nadzorni organ)« nadomesti z besedama »nadzornega organa«.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-993/2012
Ljubljana, dne 31. decembra 2012
EVA 2012-1611-0216
dr. Janez Šušteršič l.r.
Minister
za finance

Št. 007-995/2012
Ljubljana, dne 31. decembra 2012
EVA 2012-1611-0218
dr. Janez Šušteršič l.r.
Minister
za finance
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Uradni list Republike Slovenije
Pravilnik o spremembah Navodila o načinu,
obliki in rokih za pošiljanje podatkov Uradu
Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger
na srečo

Na podlagi 76. člena Zakona o igrah na srečo (Uradni list
RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno besedilo in 108/12) izdaja
minister za finance

PRAVILNIK
o spremembah Navodila o načinu, obliki in
rokih za pošiljanje podatkov Uradu Republike
Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo
1. člen
V Navodilu o načinu, obliki in rokih za pošiljanje podatkov
Uradu RS za nadzor prirejanja iger na srečo (Uradni list RS,
št. 11/96 (12/96 – popr.) in 79/05) se v 1. členu besedilo »Uradu
RS za nadzor prirejanja iger na srečo« nadomesti z besedama
»nadzornemu organu«.
2. člen
Ta pravilnik začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-996/2012
Ljubljana, dne 31. decembra 2012
EVA 2012-1611-0220
dr. Janez Šušteršič l.r.
Minister
za finance

Uradni list Republike Slovenije
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12209

VSEBINA

4315.
4316.
4317.
4318.
4319.
4320.
4321.
4322.
4323.
4324.

4325.
4326.
4327.
4328.
4329.

4356.
4357.
4358.
4359.
4360.

4361.

4362.

4363.
4364.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom‑1)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o deviznem poslovanju (ZDP-2B)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o trošarinah (ZTro-M)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1E)
Zakon o dopolnitvah Zakona o upravnem sporu
(ZUS-1B)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o visokem šolstvu (ZViS-I)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI-A)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o izvajanju rejniške dejavnosti (ZIRD-A)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem
načrtovanju (ZPNačrt-C)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001
(ZUOPZP-B)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o računskem sodišču (ZRacS-1A)
Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona
o ustavnem sodišču (ZUstS-B)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o varuhu človekovih pravic (ZVarCP-A)
Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike (ZZPOFPR-A)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o funkcionarjih v državnih organih (ZFDO-E)

4365.
12069
12123
12124
12126
12132
12132
12133
12134

MINISTRSTVA

4367.
4368.
4369.
4370.
4371.

12138

12139

4330.

12139
12140
12141
12143

12173

12207
12207
12208

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Aneks h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko
industrijo Slovenije
12145

DOBJE

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o
določitvi cene programov v Vzgojno varstvenem
zavodu Vrtec Dravograd
12147

4333.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorenja vas Poljane za leto 2013
12148

4334.

Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za
izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana za leto
2013
12148

4335.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mežica
12148
Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse
v Občini Mežica
12148
Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica
12149

4337.
4338.
4339.

12174

Pravilnik o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki 12175
Pravilnik o postopkih in pogojih vodenja računov
neposrednih in posrednih uporabnikov državnega
in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila
12201

12207

4332.

4336.
12173

12207

Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje
v obdobju januar–marec 2013
12147

12172
12173

12204

4331.

12172
12172

12203

OBČINE

12144

VLADA

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
organih v sestavi ministrstev
Uredba o spremembah Uredbe o določitvi tarife
stroškov na področju prirejanja iger na srečo
Uredba o dopolnitvi Uredbe o določitvi davčnih
uradov Davčne uprave Republike Slovenije
Uredba o spremembi Uredbe o podrobnejših pogojih, ki jih mora izpolnjevati prireditelj pri trajnem
prirejanju klasičnih iger na srečo
Uredba o spremembah Uredbe o določitvi dokumentacije in ureditvi drugih vprašanj v zvezi z
izdajo soglasja za pridobitev oziroma odsvojitev
delnic in za naložbe v kapital pravnih oseb
Uredba o spremembah Uredbe o določitvi društev
in neprofitnih humanitarnih organizacij, ki smejo
občasno prirejati klasične igre na srečo, in o kriterijih za občasno prirejanje klasičnih iger na srečo
Uredba o dopolnitvi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja

4366.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri
Upravi Republike Slovenije za javna plačila
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o službeni izkaznici in znački davčnega inšpektorja
in davčnega izterjevalca
Pravilnik o spremembah Pravilnika o institucijah za
izdajanje poročil o preizkusu igralne naprave
Pravilnik o spremembah Pravilnika o prirejanju iger
na srečo preko interneta oziroma drugih telekomunikacijskih sredstev
Pravilnik o spremembah Pravilnika o licencah za
delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo
Pravilnik o spremembah Pravilnika o nadzornem
informacijskem sistemu igralnih naprav
Pravilnik o spremembah Navodila o načinu, obliki
in rokih za pošiljanje podatkov Uradu Republike
Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo

4340.

4341.
4342.

DRAVOGRAD

GORENJA VAS - POLJANE

LJUBLJANA

MEŽICA

MORAVSKE TOPLICE

Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za
leto 2013
12149
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih čistilnih
naprav v Občini Moravske Toplice
12152
Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na
domu in določitvi subvencioniranja cene storitve
pomoč družini na domu za leto 2013
12152

ODRANCI

Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2013
12153
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto
2013
12155
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OPLOTNICA

4343.

Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v letu 2013
12155

4344.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Ptuj
12156

4345.

Sklep o ukinitvi subvencioniranja cene storitev obdelave ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2013
12156

4346.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Radeče za
leto 2012
Odlok o proračunu Občine Radeče za leto 2013
Odlok o proračunu Občine Radeče za leto 2014
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks v Občini Radeče za leto 2013
Sklep o določitvi vrednosti točke za ugotovitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radeče za leto 2013
Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Radeče za
leto 2013
Sklep o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Radeče za leto 2013
Sklep o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Občine Radeče za leto 2014
Sklep o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega
premoženja Občine Radeče za leto 2013
Sklep o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega
premoženja Občine Radeče za leto 2014

4347.
4348.
4349.
4350.
4351.
4352.
4353.
4354.
4355.

PTUJ

PUCONCI

RADEČE

12156
12158
12160
12163
12163
12163
12164
12166
12168
12170
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