Digitally signed by Spela Munih Stanic
DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=Government,
serialNumber=1235444814021, cn=Spela Munih Stanic
Reason: Direktorica Uradnega lista Republike Slovenije
Date: 2013.07.26 14:19:12 +02'00'

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

Št.

63

Ljubljana, petek

e-pošta: info@uradni-list.si

ISSN 1318-0576
26. 7. 2013		

DRŽAVNI ZBOR
2509.

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
(uradno prečiščeno besedilo) (ZFPPIPP-UPB7)

Na podlagi drugega odstavka 153. člena Poslovnika dr‑
žavnega zbora in sklepa Državnega zbora z dne 23. 5. 2013 je
Državni zbor na seji dne 20. 6. 2013 potrdil uradno prečiščeno
besedilo Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju, ki obsega:
– Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insol‑
ventnosti in prisilnem prenehanju – ZFPPIPP (Uradni list RS,
št. 126/07 z dne 31. 12. 2007),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finanč‑
nem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju – ZFPPIPP-A (Uradni list RS, št. 40/09 z dne 29. 5.
2009),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finanč‑
nem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju – ZFPPIPP-B (Uradni list RS, št. 59/09 z dne 30. 7.
2009),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finanč‑
nem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju – ZFPPIPP-C (Uradni list RS, št. 52/10 z dne 30. 6.
2010),
– Avtentično razlago 3. točke prvega odstavka 21. člena
Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventno‑
sti in prisilnem prenehanju – ORZFPPIPP21 (Uradni list RS,
št. 106/10 z dne 27. 12. 2010),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finanč‑
nem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju – ZFPPIPP-D (Uradni list RS, št. 26/11 z dne 8. 4.
2011),
– Avtentično razlago 1. točke prvega odstavka 21. člena
Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventno‑
sti in prisilnem prenehanju – ORZFPPIPP21-1 (Uradni list RS,
št. 47/11 z dne 17. 6. 2011),
– Zakon o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgo‑
vornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih gospodarskih
družb – ZPUOOD (Uradni list RS, št. 87/11 z dne 2. 11. 2011),
– Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o raz‑
veljavitvi 34. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zako‑
na o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju, kolikor se nanaša na predpis iz 2. točke
prvega odstavka 114. člena Zakona o finančnem poslova‑
nju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
in na opravila upravitelja v stečajnem postopku, na katera ta
zakon veže pravico do nagrade upravitelju, opravljena pred

Leto XXIII

uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju, št. U-I-185/10 (Uradni list RS, št. 23/12
z dne 26. 3. 2012),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finanč‑
nem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju – ZFPPIPP-E (Uradni list RS, št. 47/13 z dne
31. 5. 2013).
Št. 450-01/13-19/3
Ljubljana, dne 20. junija 2013
EPA 1230-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

ZAKON
O FINANČNEM POSLOVANJU, POSTOPKIH
ZARADI INSOLVENTNOSTI IN PRISILNEM
PRENEHANJU
(uradno prečiščeno besedilo)
(ZFPPIPP-UPB7)
1. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE
Oddelek 1.1: Vsebina zakona
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon ureja:
1. finančno poslovanje pravnih oseb,
2. postopke zaradi insolventnosti nad pravnimi in fizičnimi
osebami ter
3. postopke prisilnega prenehanja pravnih oseb.
1.a člen
(posebna ureditev)
Poseben zakon ureja pospešeni postopek zaradi nepo‑
sredno grozeče ali že nastale insolventnosti v primeru, ko
dolžnik in večina upnikov po načelu sorazmernosti sklenejo
poseben dogovor o ureditvi medsebojnih razmerij, katerega
pravne posledice veljajo tudi za tiste upnike, ki takšnega do‑
govora niso sklenili.
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2. člen
(prenos in izvajanje predpisov EU)
(1) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije
prenašata:
1. Direktiva 2001/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 19. marca 2001 o reorganizaciji in prenehanju zavaroval‑
nic (UL L št. 110 z dne 20. aprila 2001, str. 28) in
2. Direktiva 2001/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 4. aprila 2001 o reorganizaciji in prenehanju kreditnih
institucij (UL L št. 125 z dne 5. maja 2001, str. 15).
(2) S tem zakonom se podrobneje ureja izvajanje Uredbe
Sveta št. 1346/2000 z dne 29. maja 2000 o insolvenčnih po‑
stopkih (UL L št. 160 z dne 30. junija 2000, str. 1; v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1346/2000).
Oddelek 1.2: Opredelitev pojmov in kratic
3. člen
(namen opredelitve pojmov)
(1) V oddelku 1.2 tega zakona so opredeljeni pojmi, upo‑
rabljeni v tem zakonu, če ni za posamezen pojem določeno, da
je namen njegove opredelitve ožji.
(2) V oddelku 8.1 tega zakona so opredeljeni pojmi, upo‑
rabljeni v 8. poglavju tega zakona.
4. člen
(kratice drugih zakonov)
V tem zakonu so uporabljene naslednje kratice drugih
zakonov:
1. OZ je Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/01,
32/04 – UROZ195, 28/06 – odločba US, 29/07 – odločba US
in 40/07 – OZ-A),
2. ZD je Zakon o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76,
23/78, Uradni list RS, št. 17/91-I – ZUDE, 13/94 – ZN, 40/94
– odločba US, 82/94 – ZN-B, 117/00 – odločba US, 67/01,
83/01 – OZ),
3. ZGD-1 je Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list
RS, št. 42/06, 60/06 – popravek 26/07 – ZSDU-B, 33/07 –
ZSReg-B in 67/07 – ZTFI),
4. ZIZ je Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS,
št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo in 67/07 – ZS-G),
5. ZNVP je Zakon o nematerializiranih vrednostnih pa‑
pirjih (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo in
67/07 – ZTFI),
6. ZSReg je Zakon o sodnem registru (Uradni list RS,
št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo),
7. ZZK-1 je Zakon o zemljiški knjigi (Uradni list RS,
št. 58/03).
5. člen
(postopki zaradi insolvetnosti)
(1) Postopki zaradi insolventnosti so:
1. postopek prisilne poravnave,
2. postopek poenostavljene prisilne poravnave in
3. stečajni postopki.
(2) Stečajni postopki so:
1. stečajni postopek nad pravno osebo,
2. postopek osebnega stečaja in
3. postopek stečaja zapuščine.
6. člen
(postopka prisilnega prenehanja)
Postopka prisilnega prenehanja sta:
1. izbris iz sodnega registra brez likvidacije in
2. prisilna likvidacija.
7. člen
(pravna oseba, podjetnik, zasebnik in potrošnik)
(1) Gospodarska družba je pravna oseba, organizirana v
eni od oblik iz tretjega odstavka 3. člena ZGD-1.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Podjetnik ali podjetnica (v nadaljnjem besedilu: pod‑
jetnik) je fizična oseba iz šestega odstavka 3. člena ZGD-1.
(3) Zavod ali javni zavod je zavod ali javni zavod po za‑
konu, ki ureja zavode.
(4) Zadruga je zadruga po zakonu, ki ureja zadruge.
(5) Društvo je društvo po zakonu, ki ureja društva.
(6) Javni sklad je javni sklad po zakonu, ki ureja javne
sklade.
(7) Zasebnik je zdravnik, notar, odvetnik, kmet ali druga
fizična oseba, ki ni podjetnik in ki kot poklic opravlja določeno
dejavnost.
(8) Potrošnik ali potrošnica (v nadaljnjem besedilu: potro‑
šnik) je fizična oseba, ki ni niti podjetnik niti zasebnik.
8. člen
(poslovodstvo, organ nadzora in zastopniki pravne osebe)
(1) Poslovodstvo:
1. ima pri gospodarski družbi pomen, opredeljen v
10. členu ZGD-1,
2. je pri zavodu direktor ali drug poslovodni organ zavoda,
3. je pri zadrugi upravni odbor ali predsednik zadruge,
4. je pri javnem skladu uprava,
5. je pri drugi pravni osebi organ, ki je po zakonu ali njenih
pravilih pristojen in odgovoren za vodenje njenih poslov.
(2) Organ nadzora je:
1. pri delniški družbi z dvotirnim sistemom upravljanja ali
javnem skladu nadzorni svet,
2. pri delniški družbi z enotirnim sistemom upravljanja
upravni odbor,
3. pri družbi z omejeno odgovornostjo nadzorni svet, če
ga družba ima,
4. pri zavodu svet ali drug kolegijski organ upravljanja
zavoda,
5. pri zadrugi nadzorni odbor zadruge, če ga zadruga ima,
6. pri drugi pravni osebi organ, ki je po zakonu ali njenih
pravilih pristojen in odgovoren za nadzor nad vodenjem njenih
poslov.
(3) Zastopnik oziroma zastopnica (v nadaljnjem besedilu:
zastopnik) pravne osebe je oseba, ki v pravni osebi opravlja
funkcijo, za katero zakon ali pravila pravne osebe določajo,
da oseba z imenovanjem na to funkcijo pridobi upravičenje
zastopati pravno osebo.
(4) Član oziroma članica (v nadaljnjem besedilu: član)
poslovodstva ali organa nadzora je oseba, ki je bila imenovana
za opravljanje funkcije poslovodstva ali organa nadzora.
9. člen
(družbenik, pravila pravne osebe in delež)
(1) Družbenik oziroma družbenica (v nadaljnjem besedilu:
družbenik) je:
1. družbenik družbe z neomejeno odgovornostjo, koman‑
ditne družbe ali družbe z omejeno odgovornostjo,
2. delničar oziroma delničarka (v nadaljnjem besedilu:
delničar) delniške družbe ali komanditne delniške družbe,
3. ustanovitelj oziroma ustanoviteljica (v nadaljnjem bese‑
dilu: ustanovitelj) ali član druge pravne osebe.
(2) Pravila pravne osebe so:
1. pri družbi z neomejeno odgovornostjo, komanditni druž‑
bi ali družbi z omejeno odgovornostjo: družbena pogodba,
2. pri delniški družbi ali komanditni delniški družbi: statut,
3. pri drugi pravni osebi: akt o ustanovitvi ali drug pravni
akt, s katerim družbeniki v skladu z zakonom uredijo medse‑
bojna pravna razmerja.
(3) Delež družbenika je delež, v sorazmerju s katerim
je družbenik po zakonu ali pravilih pravne osebe upravičen
prejeti izplačilo iz premoženja pravne osebe po plačilu vseh
terjatev upnikov oziroma upnic (v nadaljnjem besedilu: upnik)
te pravne osebe.
(4) Osebno odgovorni družbenik je družbenik osebne
družbe ali druge pravne osebe, ki je po zakonu ali pravilih te
pravne osebe odgovoren za njene obveznosti.
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10. člen
(premoženje, obveznosti in kapital)
(1) Premoženje posamezne osebe so:
1. stvari v njeni lasti,
2. njene terjatve in
3. njene druge premoženjske pravice.
(2) Obveznosti posamezne osebe so vse njene obliga‑
cijske in druge denarne in nedenarne obveznosti do njenih
upnikov.
(3) Čista vrednost premoženja posamezne osebe pomeni
razliko med vrednostjo njenega premoženja in višino njenih
obveznosti.
(4) Kapital pomeni:
1. pri gospodarski družbi in podjetniku: kapital v raču‑
novodskem pomenu in vključuje vse sestavine kapitala, ki se
izkazujejo v bilanci stanja po 65. členu ZGD-1,
2. pri drugi pravni osebi: čista vrednost njenega premo‑
ženja.
11. člen
(kratkoročna in dolgoročna plačilna sposobnost;
kapitalska ustreznost; dolgoročni viri financiranja)
(1) Kratkoročna plačilna sposobnost je sposobnost prav‑
ne ali fizične osebe v določenem časovnem obdobju poravnati
vse obveznosti, ki so zapadle v tem časovnem obdobju.
(2) Dolgoročna plačilna sposobnost je trajna sposobnost
pravne ali fizične osebe izpolniti vse obveznosti ob njihovi
zapadlosti.
(3) Pravna oseba ali podjetnik je dolgoročno plačilno
sposoben, če je obseg njegovih dolgoročnih virov financiranja
zadosten glede na obseg in vrste poslov, ki jih opravlja, ter
tveganja, ki jim je izpostavljen pri opravljanju teh poslov (v
nadaljnjem besedilu: kapitalska ustreznost).
(4) Dolgoročni viri financiranja pravne osebe ali podjetnika
so:
1. kapital kot njegov lastni vir financiranja in
2. tiste njegove obveznosti kot tuji dolgoročni viri finan‑
ciranja, ki so po svojih lastnostih in namenu v skladu s pra‑
vili poslovnofinančne stroke primerne za kritje obveznosti iz
poslovanja in izgub zaradi tveganj, ki jim je pravna oseba ali
podjetnik izpostavljen pri svojem poslovanju.
12. člen
(pravila poslovnofinančne stroke in stroke upravljanja podjetij)
(1) Pravila poslovnofinančne stroke so:
1. poslovnofinančna načela in standardi, ki jih sprejme
Slovenski inštitut za revizijo v skladu z zakonom, ki ureja re‑
vidiranje, ter
2. druga izkustvena pravila skrbnega finančnega poslova‑
nja, ki so splošno uveljavljena v poslovnofinančni stroki.
(2) Pravila stroke upravljanja podjetij so izkustvena pravila
skrbnega upravljanja podjetij, ki so splošno uveljavljena v stroki
upravljanja podjetij.
13. člen
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(2) Če se ne dokaže drugače, velja, da je dolžnik trajneje
nelikviden:
1. pri dolžniku, ki je pravna oseba, podjetnik ali zasebnik:
– če za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali
več obveznosti v skupnem znesku, ki presega 20 odstotkov
zneska njegovih obveznosti, izkazanih v zadnjem javno obja‑
vljenem letnem poročilu, ali
– če sredstva na njegovih računih ne zadoščajo za izvr‑
šitev sklepa o izvršbi ali poplačilo izvršnice in tako stanje traja
neprekinjeno zadnjih 60 dni ali s prekinitvami več kot 60 dni
v obdobju zadnjih 90 dni, in takšno stanje traja na dan pred
vložitvijo predloga za začetek stečajnega postopka, ali
– če nima odprtega najmanj enega bančnega računa
pri ponudnikih plačilnih storitev v Republiki Sloveniji in če po
preteku 60 dni od pravnomočnosti sklepa o izvršbi ni poravnal
svoje obveznosti, ki izhaja iz sklepa o izvršbi,
2. pri dolžniku, nad katerim je tekel postopek prisilne po‑
ravnave ali poenostavljene prisilne poravnave, ki je bil končan
s pravnomočno potrditvijo prisilne poravnave ali poenostavljene
prisilne poravnave, če za več kot dva meseca zamuja:
– s plačilom svojih obveznosti na podlagi potrjene prisilne
poravnave ali poenostavljene prisilne poravnave ali
– s plačilom svojih obveznosti do ločitvenih upnikov, ki so
nastale pred začetkom postopka prisilne poravnave ali poeno‑
stavljene prisilne poravnave, ali
– z izvedbo drugih ukrepov finančnega prestrukturiranja,
določenih v načrtu finančnega prestrukturiranja,
3. pri dolžniku, ki je potrošnik:
– če za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo ene ali
več obveznosti v skupnem znesku, ki presega trikratnik njego‑
ve plače, nadomestil ali drugih prejemkov, ki jih prejema redno
v obdobjih, ki niso daljša od dveh mesecev, ali
– če je nezaposlen in ne prejema nobenih drugih rednih
prejemkov ter za več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo
obveznosti, ki presega 1.000 eurov.
(3) Če se ne dokaže drugače, velja, da je dolžnik postal
dolgoročno plačilno nesposoben:
1. če je vrednost njegovega premoženja manjša od vsote
njegovih obveznosti (v nadaljnjem besedilu: prezadolženost),
2. pri dolžniku, ki je kapitalska družba: tudi če je izguba
tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico
osnovnega kapitala in te izgube ni mogoče pokriti v breme
prenesenega dobička ali rezerv.
(4) Velja in nasproten dokaz ni dovoljen, da je pravna
oseba, podjetnik ali zasebnik postal trajneje nelikviden, če za
več kot tri mesece zamuja:
1. s plačilom plač delavcem do višine minimalne plače ali
2. s plačilom davkov in prispevkov, ki jih mora izplačeva‑
lec obračunati ali plačati hkrati s plačilom plač delavcem,
in takšno stanje traja na dan pred vložitvijo predloga za začetek
stečajnega postopka.
15. člen

(finančno poslovanje)

(finančno prestrukturiranje)

Finančno poslovanje je zagotavljanje finančnih sredstev,
upravljanje finančnih sredstev in njihovih virov ter razporejanje
virov finančnih sredstev zaradi zagotavljanja pogojev za opra‑
vljanje gospodarske dejavnosti ali drugih poslov.

Finančno prestrukturiranje je celota ukrepov, ki se izve‑
dejo, da bi dolžnik postal kratkoročno in dolgoročno plačilno
sposoben (v nadaljnjem besedilu: ukrep finančnega prestruk‑
turiranja), in lahko vključujejo:
1. zmanjšanje in odložitev zapadlosti dolžnikovih obve‑
znosti,
2. pri kapitalski družbi: izvedbo povečanja osnovnega
kapitala z novimi stvarnimi vložki, katerih predmet so terjatve
upnikov do dolžnika, ali z novimi denarnimi vložki in
3. druge ukrepe, katerih izvedba v skladu s pravili po‑
slovnofinančne stroke omogoča odpravo vzrokov dolžnikove
insolventnosti in zagotavlja, da dolžnik postane kratkoročno in
dolgoročno plačilno sposoben.

14. člen
(insolventnost)
(1) Insolventnost je položaj, ki nastane, če dolžnik oziro‑
ma dolžnica (v nadaljnjem besedilu: dolžnik):
1. v daljšem obdobju ni sposoben poravnati vseh svojih
obveznosti, ki so zapadle v tem obdobju (v nadaljnjem besedi‑
lu: trajnejša nelikvidnost), ali
2. postane dolgoročno plačilno nesposoben.
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16. člen
(insolventni dolžnik)
Insolventni dolžnik je pravna ali fizična oseba, nad katero
se v skladu s tem zakonom začne postopek zaradi insolven‑
tnosti.
17. člen
(identifikacijski podatki o dolžniku in upniku)
(1) Identifikacijski podatki o dolžniku, ki je pravna oseba, so:
1. firma ali ime, sedež in poslovni naslov,
2. matična številka, s katero je vpisan v sodnem ali po‑
slovnem registru.
(2) Identifikacijski podatki o dolžniku, ki je podjetnik ali
zasebnik, so:
1. osebno ime,
2. podatki, s katerimi je vpisan v poslovnem registru:
– firma, sedež in poslovni naslov,
– matična številka in
3. v postopku osebnega stečaja tudi podatki iz 2. do
4. točke tretjega odstavka tega člena.
(3) Identifikacijski podatki o dolžniku, ki je potrošnik, so:
1. osebno ime,
2. naslov stalnega prebivališča,
3. datum rojstva in
4. EMŠO, če je dolžnik vpisan v centralni register pre‑
bivalstva, in davčna številka, če je dolžnik vpisan v davčni
register.
(4) Če zakon določa, da mora upnikova vloga v postopku
vsebovati identifikacijske podatke o dolžniku, za dolžnika, ki je
fizična oseba, ni treba, da bi vsebovala podatek iz 4. točke tre‑
tjega odstavka tega člena, temveč ta podatek pridobi sodišče
po uradni dolžnosti iz centralnega registra prebivalstva oziroma
davčnega registra.
(5) Za identifikacijske podatke o zapustniku se pri stečaju
zapuščine smiselno uporabljata tretji in četrti odstavek tega
člena.
(6) Za identifikacijske podatke o upniku se smiselno upo‑
rabljajo prvi odstavek, 1. in 2. točka drugega odstavka ter 1. in
2. točka tretjega odstavka tega člena.
(7) Identifikacijski podatki o dolžniku in drugi podatki o
postopku zaradi insolventnosti se vodijo po 122. a členu in
objavljajo po 122. členu tega zakona:
1. zaradi varnosti pravnega prometa in
2. da se upnikom omogoči popolna identifikacija dolžnika
zaradi pravočasne prijave terjatev v postopku zaradi insolven‑
tnosti in uresničevanja drugih pravic v tem postopku.
18. člen
(ožje povezana oseba)
Ožje povezana oseba posamezne osebe je:
1. njen zakonec ali oseba, s katero živi v življenjski sku‑
pnosti, ki ima po zakonu enake premoženjske posledice kot
zakonska zveza, ali oseba, s katero živi v istospolni partnerski
skupnosti po zakonu, ki ureja registracijo istospolne partnerske
skupnosti,
2. otrok ali posvojenec te osebe ali osebe iz 1. točke tega
člena, ki nima polne poslovne sposobnosti,
3. polnoletni otrok ali posvojenec,
4. starši ali posvojitelji,
5. bratje in sestre,
6. oseba, ki z njo živi v skupnem gospodinjstvu,
7. druga oseba, ki nima polne poslovne sposobnosti in ji
je dodeljena v skrbništvo.
19. člen
(ločitvena pravica; ločitveni upnik)
(1) Ločitvena pravica je pravica upnika do plačila njego‑
ve terjatve iz določenega premoženja insolventnega dolžnika
pred plačilom terjatev drugih upnikov tega dolžnika iz tega
premoženja.
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(2) Ločitveni upnik je upnik, ki v postopku zaradi insolven‑
tnosti uveljavlja terjatev, zavarovano z ločitveno pravico.
20. člen
(nedenarna, zavarovana in nezavarovana terjatev)
(1) Terjatev je pravica upnika od dolžnika zahtevati, da
opravi izpolnitveno ravnanje, katerega predmet je dajatev, sto‑
ritev, opustitev ali dopustitev.
(2) Nedenarna terjatev je terjatev upnika od dolžnika zah‑
tevati izpolnitev nedenarne dajatve ali izvedbo storitve.
(3) Zavarovana terjatev je terjatev upnika, ki je zavarova‑
na z ločitveno pravico.
(4) Nezavarovana terjatev je terjatev upnika, ki ni zavaro‑
vana z ločitveno pravico.
(5) Kot nezavarovana terjatev se obravnava tudi tisti del
zneska terjatve ločitvenega upnika, za katerega znesek terjatve
presega vrednost premoženja, ki je predmet ločitvene pravice.
21. člen
(prednostne, podrejene in navadne terjatve)
(1) Prednostne terjatve so naslednje nezavarovane ter‑
jatve:
1. plače in nadomestila plač za zadnje tri mesece pred
začetkom postopka zaradi insolventnosti,
2. odškodnine za poškodbe, ki so povezane z delom pri
dolžniku, in poklicne bolezni,
3. neizplačane odpravnine za prenehanje delovnega
razmerja pred začetkom stečajnega postopka, ki zaposlenim
pripadajo po zakonu, ki ureja delovna razmerja, vendar največ
v višini odpravnine, določene za delavca, ki mu delodajalec
odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov,
4. plače in nadomestila plač delavcem, katerih delo zaradi
začetka stečajnega postopka postane nepotrebno, za obdobje
od začetka stečajnega postopka do poteka odpovednega roka,
5. odpravnine delavcem, ki jim je upravitelj odpovedal
pogodbo o zaposlitvi, ker je njihovo delo zaradi začetka stečaj‑
nega postopka ali med postopkom postalo nepotrebno,
6. davki in prispevki, ki jih mora izplačevalec obračunati
ali plačati hkrati z izplačili iz 1., 3., 4. in 5. točke tega odstavka,
7. nadomestilo za neizrabljen letni dopust za tekoče ko‑
ledarsko leto.
("Avtentična razlaga 1. točke prvega odstavka 21. člena Zako‑
na o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju – ORZFPPIPP21-1 določa:
"1. točko prvega odstavka 21. člena Zakona o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prene‑
hanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 52/09, 52/10, 106/10
– ORZFPPIPP21 in 26/11) je treba razumeti tako, da se štejejo
kot prednostne terjatve v postopku zaradi insolventnosti med
plače in nadomestila plač za zadnje tri mesece pred začetkom
postopka tudi denarna povračila (odškodnine) namesto odpo‑
vednega roka za prenehanje delovnega razmerja, dogovorjena
med delodajalcem in delavci po zakonu, ki ureja delovna raz‑
merja in sicer v sorazmernem delu, glede na čas od sklenitve
dogovora do začetka postopka zaradi insolventnosti.")
(Avtentična razlaga 3. točke prvega odstavka 21. člena Zako‑
na o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju (ORZFPPIPP21) določa:
"3. točko prvega odstavka 21. člena Zakona o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prene‑
hanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09 in 52/10) je treba
razumeti tako, da se tudi v postopku prisilne poravnave štejejo
za prednostne terjatve neizplačane odpravnine za prenehanje
delovnega razmerja, ki so nastale pred začetkom postopka pri‑
silne poravnave, in ki zaposlenim pripadajo po zakonu, ki ureja
delovna razmerja, vendar največ v višini odpravnine, določene
za delavca, ki mu delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi iz
poslovnih razlogov.")
(2) V stečajnem postopku so prednostne terjatve tudi
nezavarovane terjatve za plačilo prispevkov, ki so nastale v
zadnjem letu pred začetkom stečajnega postopka.
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(3) Podrejene terjatve so nezavarovane terjatve, ki se
na podlagi pravnega razmerja med dolžnikom in upnikom,
če postane dolžnik insolventen, plačajo šele po plačilu drugih
nezavarovanih terjatev do dolžnika.
(4) Navadne terjatve so nezavarovane terjatve, ki niso niti
prednostne niti podrejene terjatve.
22. člen
(izločitvena pravica; izločitveni upnik)
(1) Izločitvena pravica je:
1. pravica lastnika oziroma lastnice (v nadaljnjem bese‑
dilu: lastnik) premične stvari od insolventnega dolžnika zahte‑
vati, da mu izroči premično stvar, ki je v posesti insolventnega
dolžnika,
2. pravica osebe, ki je s priposestvovanjem ali na drug
izviren način pridobila lastninsko pravico na nepremičnini, pri
kateri je kot lastnik vpisan insolventni dolžnik, od insolventne‑
ga dolžnika zahtevati, da prizna njeno lastninsko pravico na
nepremičnini,
3. pravica osebe, za račun katere insolventni dolžnik kot
fiduciar na podlagi prenosa lastninske pravice v zavarovanje ali
drugega mandatnega pravnega razmerja uresničuje lastninsko
pravico na stvari ali pravice zakonitega imetnika oziroma ime‑
tnice (v nadaljnjem besedilu: imetnik) drugega premoženja, od
insolventnega dolžnika zahtevati, da izvede razpolagalni pravni
posel in druga pravna dejanja, potrebna za prenos te pravice
v dobro te osebe in
4. pravica lastnika blaga državnih blagovnih rezerv od
insolventnega dolžnika zahtevati, da mu izroči blago državnih
blagovnih rezerv, ki je v posesti, hrambi ali uporabi insolven‑
tnega dolžnika.
(2) Izločitveni upnik je upnik, ki v postopku zaradi in‑
solventnosti uveljavlja izločitveno pravico proti insolventnemu
dolžniku.
23. člen
(vodilna in predpisana obrestna mera)
(1) Vodilna obrestna mera je obrestna mera, ki jo za po‑
samezno šestmesečno obdobje uporablja Evropska centralna
banka za postopke glavnega refinanciranja, ki jih je opravila
pred prvim koledarskim dnem tega šestmesečnega obdobja.
(2) Predpisana obrestna mera je obrestna mera zamudnih
obresti, določena z zakonom.
24. člen
(dvostranska pogodba in vzajemno neizpolnjena
dvostranska pogodba)
(1) Dvostranska pogodba je pogodba, pri kateri je vsaka
pogodbena stranka kot dolžnik zavezana opraviti svoje izpolni‑
tveno ravnanje in hkrati kot upnik upravičena od druge stranke
zahtevati, da opravi svoje nasprotno izpolnitveno ravnanje.
(2) Vzajemno neizpolnjena dvostranska pogodba je dvo‑
stranska pogodba:
1. ki je bila sklenjena pred začetkom postopka zaradi
insolventnosti in
2. pri kateri do začetka postopka zaradi insolventnosti:
– niti insolventni dolžnik niti nasprotna pogodbena stranka
nista izpolnila svoje obveznosti glede izpolnitvenega ravnanja
na podlagi te pogodbe ali
– nobeden od njiju teh obveznosti ni izpolnil v celoti.
24.a člen
(kvalificirana finančna pogodba in dogovor o izravnavi)
(1) Kvalificirana finančna pogodba je pogodba, katere
predmet so finančni instrumenti po zakonu, ki ureja trg finanč‑
nih instrumentov, in izvedeni finančni instrumenti v zvezi z
blagom ali emisijskimi pravicami kot osnovnim instrumentom,
ki se lahko poravnajo s prenosom osnovnega instrumenta.
(2) Dogovor o izravnavi je:
1. pogodbeni dogovor strank, vključen v posamezni kvali‑
ficirani finančni pogodbi ali sklenjen kot okvirni dogovor v zvezi
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z določenimi vrstami kvalificiranih finančnih pogodb, ki jih bosta
sklepali stranki dogovora, in
2. ki vsebuje naslednja pravila, ki se uporabljajo, če po‑
godbena stranka postane insolventna ali nastane drug položaj,
ki po dogovoru o izravnavi ali po kvalificirani finančni pogodbi
pomeni kršitev obveznosti pogodbene stranke (v nadaljnjem
besedilu: položaj kršitve):
– pravilo, da z nastankom položaja kršitve kvalificirana
finančna pogodba velja za razvezano ali da z nastankom tega
položaja druga pogodbena stranka pridobi pravico odstopiti
od te pogodbe ali da z nastankom tega položaja zapadejo vse
obveznosti pogodbenih strank,
– pravila o izračunu izravnalne, tržne, likvidacijske ali na‑
domestitvene denarne vrednosti medsebojnih obveznosti po‑
godbenih strank ob prenehanju pogodbe ali predčasne dospe‑
losti v skladu s pogodbenim pravilom iz prve alineje te točke,
– pravila o pretvorbi zneskov, na katere se glasijo obve‑
znosti iz druge alineje te točke, v isto valuto, če so izraženi v
različnih valutah, in
– pravila o določitvi neto stanja denarne obveznosti po‑
godbene stranke in denarne terjatve druge pogodbene stranke
po izravnavi denarnih zneskov, na katere se glasijo obveznosti
pogodbenih strank, ovrednotenih po drugi alineji in preračuna‑
nih po tretji alineji te točke.
24.b člen
(druga kvalificirana pogodba)
(1) Druga kvalificirana pogodba je posamezna ali okvirna
odplačna pogodba, katere predmet je trgovanje z električno
energijo ali drugimi energenti, in pri kateri je dogovor o izrav‑
navi iz drugega odstavka 24.a člena tega zakona običajen za
tako vrsto trgovanja.
(2) Za pogodbe iz prvega odstavka tega člena se smisel‑
no uporabljajo pravila tega zakona, ki veljajo za kvalificirane
finančne pogodbe in dogovor o izravnavi.
25. člen
(pooblaščeni ocenjevalec)
(1) Pooblaščeni ocenjevalec oziroma ocenjevalka (v nadalj‑
njem besedilu ocenjevalec) vrednosti podjetja je fizična oseba, ki
ima dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca
vrednosti podjetja v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje.
(2) Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti strojev in opreme
ali nepremičnin je:
1. fizična oseba, ki ima dovoljenje za opravljanje nalog
pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme ali
nepremičnin v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje, oziroma
2. fizična oseba, ki je imenovana za sodnega cenilca
za ocenjevanje vrednosti strojev in opreme ali nepremičnin v
skladu z zakonom, ki ureja sodišča.
26. člen
(agencija)
Agencija je Agencija Republike Slovenije za javnopravne
evidence in storitve.
2. poglavje: FINANČNO POSLOVANJE DRUŽB IN DRUGIH
PRAVNIH OSEB
Oddelek 2.1: Temeljna pravila o finančnem poslovanju
27. člen
(uporaba 2. poglavja)
(1) 2. poglavje tega zakona se uporablja za gospodarske
družbe (v nadaljnjem besedilu: družba), smiselno pa tudi za
podjetnika, zavod, javni zavod, zadrugo in javni sklad.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se 2. poglavje
tega zakona ne uporablja za banke, zavarovalnice, borznopo‑
sredniške družbe in družbe za upravljanje.
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(3) Pri delniški družbi z enotirnim sistemom upravljanja se
pravila o nadzornem svetu, določena v 2. poglavju tega zakona,
smiselno uporabljajo za njen upravni odbor ali njegove člane.
(4) Pravila o skupščini in o izvedbi povečanja osnovnega
kapitala družbe, določena v 2. poglavju tega zakona in drugih
določbah tega zakona, ki se sklicujejo na določbe 2. poglavja
tega zakona, se smiselno uporabljajo:
1. pri zadrugi: za njen občni zbor in za izvedbo povečanja
zneska ali števila obveznih deležev,
2. pri drugi pravni osebi: za njen organ, ki je pristojen
odločati o vplačilu novih ali dodatnih deležev, in za izvedbo
teh vplačil.
(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena se za podjetnika
ali pravno osebo:
1. ki nima organa nadzora: ne uporabljajo pravila o nad‑
zornem svetu,
2. nad katero ni dovoljeno začeti prisilne poravnave: ne
uporabljajo pravila o prisilni poravnavi.
(6) 2. poglavje tega zakona se smiselno in ob upoštevanju
ureditve v zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna, uporablja
tudi za finančno poslovanje proračunskih uporabnikov.
(7) Minister oziroma ministrica (v nadaljnjem besedilu:
minister), pristojen za finance, predpiše podrobnejša pravila o
finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov.
28. člen
(temeljne obveznosti poslovodstva)
(1) Poslovodstvo mora zagotoviti, da družba posluje v
skladu s tem zakonom in pravili poslovnofinančne stroke.
(2) Poslovodstvo mora pri vodenju poslov družbe ravnati
s profesionalno skrbnostjo poslovnofinančne stroke in si pri
tem prizadevati, da je družba vedno kratkoročno in dolgoročno
plačilno sposobna.
(3) Člani poslovodstva so solidarno odgovorni družbi za
škodo, ki nastane zaradi kršitve njihovih obveznosti, določenih
v 2. poglavju tega zakona.
(4) Člani poslovodstva so prosti odškodninske odgovor‑
nosti iz tretjega odstavka tega člena, če dokažejo, da so pri iz‑
polnjevanju svojih obveznosti ravnali s profesionalno skrbnostjo
poslovnofinančne stroke in stroke upravljanja podjetij.
29. člen
(temeljne obveznosti članov nadzornega sveta)
(1) Nadzorni svet mora pri izvajanju svojih pristojnosti
in odgovornosti za opravljanje nadzora nad vodenjem poslov
družbe redno preverjati:
1. ali je družba kratkoročno in dolgoročno plačilno spo‑
sobna in
2. ali poslovodstvo ravna v skladu s pravili iz 2. poglavja
tega zakona.
(2) Člani nadzornega sveta so solidarno odgovorni družbi
za škodo, ki jo je imela zaradi kršitve njihovih obveznosti iz
2. poglavja tega zakona.
(3) Člani nadzornega sveta so prosti odškodninske odgo‑
vornosti iz drugega odstavka tega člena, če dokažejo, da so
pri izpolnjevanju svojih obveznosti ravnali s profesionalno skrb‑
nostjo poslovnofinančne stroke in stroke upravljanja podjetij.
30. člen
(upravljanje tveganj)
(1) Upravljanje tveganj zajema ugotavljanje, merjenje ozi‑
roma ocenjevanje, obvladovanje in spremljanje tveganj, vključ‑
no s poročanjem o tveganjih, ki jim je ali bi jim lahko bila družba
izpostavljena pri svojem poslovanju.
(2) Poslovodstvo mora zagotoviti, da družba redno izvaja
ukrepe upravljanja tveganj iz 31. in 32. člena tega zakona ter
druge ukrepe upravljanja tveganj, ki so po pravilih poslovno‑
finančne stroke potrebni in primerni glede na vrsto in obseg
poslov, ki jih družba opravlja.
(3) Poslovodstvo mora pri izpolnjevanju svojih obveznosti
iz drugega odstavka tega člena upoštevati vsa tveganja, ki jim
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je ali bi jim lahko bila družba izpostavljena pri svojem poslo‑
vanju in vključujejo zlasti kreditno tveganje, tržno tveganje,
operativno tveganje in likvidnostno tveganje.
(4) Kreditno tveganje je tveganje nastanka izgube zaradi
neizpolnitve obveznosti dolžnika do družbe.
(5) Tržno tveganje je tveganje nastanka izgub zaradi
spremembe cen blaga, valut ali finančnih instrumentov ali
spremembe obrestnih mer.
(6) Operativno tveganje je tveganje nastanka izgube sku‑
paj s pravnim tveganjem zaradi:
1. neustreznosti ali nepravilnega izvajanja notranjih po‑
stopkov,
2. drugega nepravilnega ravnanja ljudi, ki spadajo v no‑
tranje poslovno področje družbe,
3. neustreznosti ali nepravilnega delovanja sistemov, ki
spadajo v notranjo poslovno področje družbe, ali
4. zunanjih dogodkov ali dejanj.
(7) Likvidnostno tveganje je tveganje nastanka izgube
zaradi kratkoročne plačilne nesposobnosti.
31. člen
(upravljanje likvidnostnega tveganja)
(1) Družba mora gospodariti z viri in naložbami tako, da je v
vsakem trenutku sposobna izpolniti vse svoje zapadle obveznosti.
(2) Družba mora za upravljanje likvidnostnega tveganja
oblikovati in izvajati politiko rednega upravljanja likvidnosti, ki
jo potrdi poslovodstvo in vključuje:
1. načrtovanje pričakovanih znanih in morebitnih denarnih
odtokov in zadostnih denarnih pritokov zanje ob upoštevanju
normalnega poteka poslovanja in morebitnih položajev likvi‑
dnostnih kriz,
2. redno spremljanje in upravljanje likvidnosti,
3. opredelitev ustreznih ukrepov za preprečitev oziroma
odpravo vzrokov za nastanek nelikvidnosti in opredelitev drugih
možnosti zanje.
32. člen
(spremljanje in zagotavljanje kapitalske ustreznosti)
(1) Družba mora zagotoviti, da vedno razpolaga z dovolj
dolgoročnih virov financiranja glede na obseg in vrste poslov,
ki jih opravlja, ter tveganja, ki jim je izpostavljena pri njihovem
opravljanju.
(2) Poslovodstvo mora redno spremljati in preverjati, ali
družba dosega kapitalsko ustreznost.
Oddelek 2.2: Obveznosti družbe ter njenega poslovodstva
in nadzornega sveta pri nastanku insolventnosti
Pododdelek 2.2.1: Splošna pravila o obveznostih
33. člen
(uporaba oddelka 2.2)
Pri uporabi pravil iz oddelka 2.2 tega zakona o obvezno‑
stih družbe in poslovodstva velja, in nasprotni dokaz ni dovo‑
ljen, da je družba postala insolventna takrat, ko bi tak položaj
družbe lahko ugotovilo poslovodstvo, če bi člani poslovodstva
ravnali s profesionalno skrbnostjo poslovnofinančne stroke in
stroke upravljanja podjetij.
34. člen
(obveznost enakega obravnavanja upnikov)
(1) Če družba postane insolventna, ne sme opravljati
nobenih plačil ali prevzemati novih obveznosti, razen tistih, ki
so nujne za redno poslovanje družbe.
(2) Velja, da so za redno poslovanje družbe nujna zlasti
plačila:
1. terjatev upnikov do družbe, ki so v postopku zaradi
insolventnosti prednostne terjatve po prvem odstavku 21. člena
tega zakona,
2. tekočih stroškov rednega poslovanja družbe (elektrika,
voda in podobno),
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3. tekočih dobav blaga ali storitev, potrebnih za redno
poslovanje družbe,
4. davka na dodano vrednost, trošarin in drugih davkov
in prispevkov, ki jih mora dolžnik obračunati in plačati v skladu
s predpisi.
(3) Po tem, ko družba postane insolventna, poslovodstvo
ali drugi organi družbe ne smejo opraviti nobenega dejanja, za‑
radi katerega bi bili upniki, ki so v razmerju do družbe v enakem
položaju, neenako obravnavani.
(4) Za dejanje, ki je prepovedano po tretjem odstavku
tega člena, velja zlasti:
1. preusmeritev poslovanja ali finančnih tokov na drugo
pravno ali fizično osebo,
2. pravna dejanja, ki bi bila ob stečajnem postopku izpod‑
bojna po 271. členu tega zakona.
(5) Prepovedi iz prvega in tretjega odstavka tega člena
trajajo:
1. če mora poslovodstvo po prvem odstavku 38. člena
tega zakona vložiti predlog za začetek stečajnega postopka:
do začetka tega postopka,
2. če mora poslovodstvo po prvem odstavku 39. člena
tega zakona vložiti predlog za začetek postopka prisilne po‑
ravnave: do začetka tega postopka ali
3. če se finančno prestrukturiranje izvede zunaj postopka
prisilne poravnave: do izvedbe vseh ukrepov finančnega prestruk‑
turiranja in izpolnitve vseh zapadlih obveznosti družbe do upnikov.
(6) Če se finančno prestrukturiranje izvede zunaj po‑
stopka prisilne poravnave, sme družba poleg dejanj iz prvega
odstavka tega člena opraviti tudi pravne posle, določene v
poročilu poslovodstva o ukrepih finančnega prestrukturiranja
iz 35. člena tega zakona.
35. člen
(poročilo o ukrepih finančnega prestrukturiranja)
(1) Če družba postane insolventna, mora poslovodstvo v
enem mesecu po nastanku insolventnosti nadzornemu svetu
predložiti poročilo o ukrepih finančnega prestrukturiranja.
(2) Poročilo o ukrepih finančnega prestrukturiranja mora
vsebovati:
1. opis finančnega položaja družbe,
2. analizo vzrokov za insolventnost in
3. mnenje poslovodstva, ali obstaja najmanj 50-odstotna
verjetnost, da bo mogoče uspešno izvesti finančno prestruktu‑
riranje družbe tako, da bi družba znova postala kratkoročno in
dolgoročno plačilno sposobna.
(3) Če je mnenje poslovodstva iz 3. točke drugega od‑
stavka tega člena pritrdilno, mora poročilo o ukrepih finančnega
prestrukturiranja vsebovati tudi:
1. analizo ukrepov finančnega prestrukturiranja, potrebnih
za odpravo vzrokov za insolventnost družbe in zagotovitev, da
bi družba znova postala kratkoročno in dolgoročno plačilno
sposobna,
2. opis ukrepov finančnega prestrukturiranja, ki jih bo v
mejah svojih pristojnosti izvedlo poslovodstvo (na primer vpo‑
klic nevplačanih vložkov v osnovni kapital, izvedba povečanja
osnovnega kapitala z novimi vložki na podlagi odobrenega ka‑
pitala, prodaja poslovno nepotrebnega premoženja), in rokov,
v katerih jih bo izvedlo,
3. če po presoji poslovodstva z ukrepi iz 2. točke tega
odstavka vzrokov insolventnosti ne bo mogoče v celoti odpra‑
viti, tudi: opis ukrepov finančnega prestrukturiranja, o katerih
je pristojna odločati skupščina (na primer redno povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki) in rokov, v katerih jih je
treba opraviti,
4. mnenje poslovodstva, ali obstaja najmanj 50-odstotna
verjetnost, da bo mogoče uspešno izvesti prisilno poravnavo:
– če skupščina ne bi sprejela ukrepov iz 3. točke tega
odstavka ali
– če izvedba povečanja osnovnega kapitala iz 2. ali 3. toč‑
ke tega odstavka ne bi bila uspešna (na primer, ker novi vložki
na podlagi povečanja osnovnega kapitala družbe ne bi bili
vplačani).
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(4) Če je mnenje poslovodstva iz 4. točke tretjega odstavka
tega člena pritrdilno, mora poročilo o ukrepih finančnega pre‑
strukturiranja vsebovati tudi opis predloga prisilne poravnave z
vsebino iz 143. ali 144. člena tega zakona, ki bi bila po presoji
poslovodstva sprejemljiva za upnike in bi zagotovila, da bo druž‑
ba znova postala kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobna.
(5) Nadzorni svet mora dati mnenje o poročilu o ukrepih
finančnega prestrukturiranja v petih delovnih dneh po prejemu
tega poročila.
(6) Mnenje iz petega odstavka tega člena mora vključevati
presojo nadzornega sveta:
1. ali je družba insolventna in
2. o potrebnosti in ustreznosti ukrepov iz 2. in 3. točke
tretjega odstavka tega člena.
36. člen
(sklic skupščine)
(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo, če je
v skladu s poročilom o ukrepih finančnega prestrukturiranja
treba opraviti povečanje osnovnega kapitala družbe z novimi
denarnimi vložki, o katerem mora odločiti skupščina.
(2) Ne glede na prvi odstavek 297. člena ZGD-1 je treba
sklicati skupščino, ki bo odločala o povečanju osnovnega ka‑
pitala iz prvega odstavka tega člena, vsaj 15 dni pred dnem
zasedanja skupščine.
(3) Poslovodstvo mora objaviti sklic skupščine, ki bo odlo‑
čala o povečanju osnovnega kapitala iz prvega odstavka tega
člena, v treh delovnih dneh po poteku roka iz petega odstavka
35. člena tega zakona za dan, ki ni poznejši od enega meseca
po poteku tega roka.
(4) Drugi in tretji odstavek tega člena se smiselno upo‑
rabljata tudi, če se hkrati s povečanjem osnovnega kapitala iz
prvega odstavka tega člena izvede poenostavljeno zmanjšanje
osnovnega kapitala zaradi pokrivanja nepokrite izgube.
(5) Če je v skladu s poročilom o ukrepih finančnega pre‑
strukturiranja družba kapitalsko neustrezna, ni pa še nastal
položaj prezadolženosti ali trajnejše nelikvidnosti, lahko vsak
družbenik ali član nadzornega sveta da nasprotni predlog k
predlogu sklepa iz prvega odstavka tega člena, za sprejetje
sklepa o prenehanju družbe in začetku likvidacije iz prvega
odstavka 403. člena ZGD-1.
37. člen
(vpis in vplačilo novih delnic)
(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo, če je
v skladu s poročilom o ukrepih finančnega prestrukturiranja
treba opraviti povečanje osnovnega kapitala družbe z novimi
denarnimi vložki.
(2) Poslovodstvo mora objaviti poziv za vpis in vplačilo
delnic na podlagi povečanja osnovnega kapitala z vložki v treh
delovnih dneh.
(3) Rok iz drugega odstavka tega člena teče:
1. pri povečanju na podlagi odobrenega kapitala: od pote‑
ka roka iz prvega odstavka 35. člena tega zakona,
2. pri povečanju na podlagi sklepa skupščine iz prvega
odstavka 36. člena tega zakona: od konca zasedanja, na kate‑
rem je skupščina sprejela tak sklep.
(4) Če prednostna pravica do vpisa novih delnic ni izklju‑
čena, je ne glede na drugi stavek prvega odstavka 337. člena
ZGD-1 rok za uveljavitev te pravice osem dni.
(5) Rok za vpis in vplačilo delnic ne sme biti daljši od
15 dni po objavi poziva za vpis in vplačilo delnic.
38. člen
(obveznost poslovodstva vložiti predlog za začetek
stečajnega postopka)
(1) Poslovodstvo mora v treh delovnih dneh vložiti popoln
predlog za začetek stečajnega postopka:
1. če je mnenje poslovodstva iz 3. točke drugega odstav‑
ka 35. člena tega zakona odklonilno ali
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2. če je mnenje poslovodstva iz 4. točke tretjega odstavka
35. člena tega zakona odklonilno in če:
– skupščina ne sprejme sklepa iz prvega odstavka
36. člena tega zakona ali
– v roku za vpis in vplačilo delnic niso vpisane in vplačane
vse delnice, ki so predmet povečanja osnovnega kapitala iz
prvega odstavka 37. člena tega zakona.
(2) Rok iz prvega odstavka tega člena teče:
1. v primeru iz 1. točke prvega odstavka tega člena: od
poteka roka iz prvega odstavka 35. člena tega zakona,
2. v primeru iz prve alineje 2. točke prvega odstavka tega
člena: od konca zasedanja skupščine, ki je odločala o poveča‑
nju osnovnega kapitala,
3. v primeru iz druge alineje 2. točke prvega odstavka
tega člena: od poteka roka iz petega odstavka 37. člena tega
zakona.
Pododdelek 2.2.2: Posebna pravila o obveznostih
pri prisilni poravnavi
39. člen
(obveznosti poslovodstva glede postopka prisilne poravnave)
(1) Če je mnenje poslovodstva iz 4. točke tretjega odstav‑
ka 35. člena tega zakona pritrdilno in če skupščina ne sprejme
sklepa iz prvega odstavka 36. člena tega zakona ali v roku za
vpis in vplačilo delnic niso vpisane in vplačane vse delnice, ki
so predmet povečanja osnovnega kapitala iz prvega odstav‑
ka 37. člena tega zakona, mora poslovodstvo vložiti popoln
predlog za prisilno poravnavo v treh mesecih po nastanku
insolventnosti.
(2) Poslovodstvo mora zagotoviti, da družba med postop‑
kom prisilne poravnave pravočasno ravna v skladu z zapoved‑
mi in ne krši prepovedi, določenih v 4. poglavju tega zakona.
40. člen
(obveznosti poslovodstva po potrditvi prisilne poravnave)
(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo, če je pri‑
silna poravnava pravnomočno potrjena in dokler dolžnik ne pla‑
ča terjatev vseh upnikov, za katere učinkuje prisilna poravnava,
v deležu in z obrestmi, določenimi v potrjeni prisilni poravnavi.
(2) Poslovodstvo mora zagotoviti, da se izvedejo vsi ukre‑
pi finančnega prestrukturiranja, določeni v načrtu finančnega
prestrukturiranja, na podlagi katerega so upniki odločali o spre‑
jetju prisilne poravnave, v rokih, določenih za njihovo izvedbo
v tem načrtu.
(3) Tudi po potrditvi prisilne poravnave poslovodstvo ali
drugi organi družbe ne smejo opraviti nobenega dejanja, zaradi
katerega bi bili upniki, ki so v razmerju do družbe v enakem
položaju, neenako obravnavani.
(4) Za dejanje, ki je prepovedano po tretjem odstavku
tega člena, velja zlasti:
1. preusmeritev poslovanja ali finančnih tokov na drugo
pravno ali fizično osebo, razen če je v načrtu finančnega pre‑
strukturiranja določeno, da bo družba del poslovanja prenesla
na drugo pravno osebo, ki ima položaj osebe, odvisne od
družbe,
2. plačilo terjatev nekaterih upnikov v višjem deležu od
deleža, določenega v potrjeni prisilni poravnavi, ali pred po‑
tekom rokov za plačilo, določenih v potrjeni prisilni poravnavi.
(5) Poslovodstvo mora za vsako koledarsko trimesečje
sestaviti poročilo o izvajanju ukrepov finančnega prestruktu‑
riranja, ki mora za obdobje, na katero se nanaša, vsebovati:
1. opis ukrepov finančnega prestrukturiranja, ki so bili
izvedeni, in njihovih učinkov za dolžnikovo kratkoročno in dol‑
goročno plačilno sposobnost,
2. skupni znesek plačil terjatev upnikov, za katere učin‑
kuje prisilna poravnava, in delež, v katerem so bile te terjatve
plačane,
3. trimesečno bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in
izkaz denarnih tokov,
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4. izjavo poslovodstva, da dolžnik ni opravil nobenega de‑
janja, zaradi katerega bi bili upniki, ki so v razmerju do družbe
v enakem položaju, neenako obravnavani.
(6) Ne glede na peti odstavek tega člena mora poslo‑
vodstvo prvo poročilo sestaviti za obdobje od konca obdobja
zadnjega rednega poročila, ki ga je predložilo med postopkom
prisilne poravnave po 168. členu tega zakona, do zadnjega
dne koledarskega trimesečja, v katerem je postal pravnomočen
sklep o potrditvi prisilne poravnave.
(7) Poslovodstvo mora poročilo iz petega odstavka tega
člena predložiti sodišču, ki je odločalo o potrditvi prisilne po‑
ravnave, v 45 dneh po poteku obdobja, na katero se nanaša.
(8) Sodišče mora objaviti poročilo iz petega odstavka
tega člena po 122. členu tega zakona v treh delovnih dneh po
prejemu.
(9) Če dolžnik v roku iz sedmega odstavka tega člena
sodišču ne predloži poročila, sestavljenega v skladu s petim
odstavkom tega člena, velja, da je dolžnik insolventen.
(10) Dolžnik lahko domnevo iz devetega odstavka tega
člena izpodbija samo, če hkrati z ugovorom proti upnikovemu
predlogu za začetek stečajnega postopka predloži poročilo,
sestavljeno v skladu s petim odstavkom tega člena, za vsa
trimesečja, za katera te obveznosti ni izpolnil.
(11) Če upnik predlaga začetek stečajnega postopka na
podlagi domneve iz devetega odstavka tega člena in dolžnik ob
vložitvi ugovora ne ravna v skladu z desetim odstavkom tega
člena, sodišče dolžnikov ugovor zavrže kot nedovoljen.
41. člen
(računovodska obravnava učinkov potrjene
prisilne poravnave)
(1) V izkazu poslovnega izida družbe se ne pripoznajo
prihodki zaradi prenehanja obveznosti družbe na podlagi:
1. prenehanja terjatev, ki so jih upniki prenesli na družbo
v postopku spremembe osnovnega kapitala zaradi izvedbe fi‑
nančnega prestrukturiranja v skladu s pododdelkom 4.4.4 tega
zakona, ali
2. zmanjšanja terjatev v skladu s potrjeno prisilno porav‑
navo.
(2) Družba mora v breme zneska njenih obveznosti iz
prvega odstavka tega člena pokriti preneseno izgubo in za mo‑
rebitne razliko do celotnega zneska teh obveznosti oblikovati
kapitalske rezerve.
(3) Družba, ki je oblikovala kapitalske rezerve po dru‑
gem odstavku tega člena, ne sme izvesti rednega zmanjšanja
osnovnega kapitala prej kot v desetih letih po pravnomočnosti
sklepa o potrditvi prisilne poravnave in tudi ne pred potekom
roka za izpolnitve vseh obveznosti po potrjeni prisilni poravnavi.
(4) Prvi do tretji odstavek tega člena se smiselno upo‑
rabljajo tudi, če družba zunaj postopka prisilne poravnave
izvede finančno prestrukturiranje na podlagi poročila o ukrepih
finančnega prestrukturiranja iz 35. člena tega zakona tako, da
sklene zunajsodno poravnavo, po kateri se njene obveznosti
zmanjšajo zaradi delnega odpusta dolga, na katerega upniki
pristanejo s to poravnavo, če taka zunajsodna poravnava učin‑
kuje za najmanj 6/10 vsote vseh terjatev upnikov do družbe.
Pododdelek 2.2.3: Odškodninska odgovornost članov
poslovodstva in nadzornega sveta družbe do upnikov
42. člen
(odškodninska odgovornost članov poslovodstva)
(1) Poslovodstvo je upnikom odgovorno za škodo, ki so
jo imeli, ker v stečajnem postopku niso dosegli polnega plačila,
če je bil nad družbo začet stečajni postopek in če poslovodstvo
pred začetkom stečajnega postopka:
1. ni pravočasno opravilo dejanj iz 35. do 39. člena tega
zakona ali
2. je ravnalo v nasprotju s prepovedmi iz 34. člena tega
zakona.
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(2) Če poslovodstvo ne dokaže drugače, velja, da je
imel upnik zaradi opustitev ali dejanj poslovodstva iz prvega
odstavka tega člena škodo, ki je enaka razliki med celotnim
zneskom njegove terjatve in zneskom, do katerega je bila ta
terjatev plačana v stečajnem postopku.
(3) Če ima poslovodstvo dva ali več članov, so vsi člani
upnikom solidarno odgovorni za škodo iz prvega odstavka
tega člena.
(4) Člani poslovodstva so v celoti ali delno prosti odško‑
dninske odgovornosti za škodo iz prvega odstavka tega člena,
če dokažejo, da je celotna škoda ali del škode nastal zaradi
dogodkov ali ravnanja drugih oseb, ki jih poslovodstvo, čeprav
je ravnalo v skladu s profesionalno skrbnostjo poslovnofinanč‑
ne stroke in stroke upravljanja podjetij, ni moglo niti preprečiti
niti odvrniti ali omejiti njihovih škodljivih posledic.
(5) Posamezen član poslovodstva je prost odškodninske
odgovornosti za škodo iz prvega odstavka tega člena, če do‑
kaže enega od naslednjih oprostilnih razlogov:
1. da dejanj, določenih v 35. do 39. členu tega zakona, ni
mogel opraviti samostojno, in:
– je na seji poslovodstva predlagal, da se opravijo, a so
drugi člani poslovodstva temu nasprotovali, ali
– član poslovodstva, ki je bil v notranjem razmerju med
člani poslovodstva odgovoren za finančno poslovanje družbe,
ni pravočasno pripravil ustreznih strokovnih podlag,
ali
2. da za kršitev prepovedi iz 34. člena tega zakona ni
vedel ali jih ni mogel preprečiti, čeprav je ravnal v skladu s
profesionalno skrbnostjo poslovnofinančne stroke in stroke
upravljanja podjetij.
43. člen
(odškodninska odgovornost članov nadzornega sveta)
(1) Člani nadzornega sveta so upnikom solidarno odgo‑
vorni za škodo, ki so jo imeli, ker v stečajnem postopku niso
dosegli polnega plačila, če je bil nad družbo začet stečajni
postopek in če obstaja eden od naslednjih pogojev:
1. če je poslovodstvo v zadnjih dveh letih pred začetkom
stečajnega postopka na podlagi poročila o ukrepih finančnega
prestrukturiranja predlagalo skupščini sprejetje sklepa o pove‑
čanju osnovnega kapitala z vložki in:
– je nadzorni svet o poročilu o ukrepih finančnega pre‑
strukturiranja dal mnenje iz petega odstavka 35. člena tega
zakona, v katerem je presodil, da družba ni insolventna in
povečanje osnovnega kapitala ni potrebno, ter
– je skupščina zavrnila sprejetje sklepa o povečanju
osnovnega kapitala,
2. če od poslovodstva niso zahtevali poročil po drugem
in četrtem odstavku 272. člena ZGD-1, čeprav bi jih morali
zahtevati po pravilih poslovnofinančne stroke ali stroke upra‑
vljanja podjetij,
3. če bi na podlagi letnega poročila ali drugih poročil
poslovodstva lahko ugotovili, če bi ravnali s profesionalno skrb‑
nostjo poslovnofinančne stroke in stroke upravljanja podjetij, da
je družba postala insolventna, pa niso z ukrepi, ki so v njihovi
pristojnosti, zagotovili, da poslovodstvo pravočasno opravi de‑
janja iz 35. do 39. člena tega zakona, ali preprečili dejanja v
nasprotju s prepovedmi iz 34. člena tega zakona.
(2) Za vzročno zvezo med dejanji ali opustitvami članov
nadzornega sveta in škodo se smiselno uporablja drugi odsta‑
vek 42. člena tega zakona.
(3) Za oprostitev odgovornosti članov nadzornega sveta
se smiselno uporabljata četrti in peti odstavek 42. člena tega
zakona.
44. člen
(omejitev, izključitev in uveljavitev
odškodninske odgovornosti)
(1) Posamezen član poslovodstva ali nadzornega sveta
je odgovoren upnikom za škodo iz prvega odstavka 42. člena
ali prvega odstavka 43. člena tega zakona do višine dvakratne‑
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ga skupnega zneska vseh njegovih prejemkov za opravljanje
funkcije člana poslovodstva ali nadzornega sveta v letu, v ka‑
terem je bilo izvedeno ali opuščeno dejanje iz prvega odstavka
42. člena ali prvega odstavka 43. člena tega zakona, vendar pri
članih poslovodstva ne manj kot:
1. pri veliki družbi 150.000 eurov,
2. pri srednji družbi 50.000 eurov in
3. pri majhni družbi ali drugi pravni osebi 20.000 eurov.
(2) Odškodninska odgovornost po prvem odstavku tega
člena se ne omeji, če je bilo dejanje izvedeno ali opuščeno
namenoma ali iz hude malomarnosti.
(3) Odškodninske odgovornosti po 42. ali 43. členu tega
zakona ni mogoče izključiti niti je omejiti v nasprotju s prvim in
drugim odstavkom tega člena.
(4) Ureditev odškodninske odgovornosti v pododdelku
2.2.3 tega zakona ne izključuje odškodninske odgovornosti
članov poslovodstva in nadzornega sveta po drugih zakonih.
(5) Odškodninski zahtevek po 42. in 43. členu tega za‑
kona:
1. se uveljavlja za račun vseh upnikov, ki imajo pravico
do plačila svojih terjatev v stečajnem postopku nad družbo,
tako, da mora odgovorna oseba odškodnino plačati družbi kot
stečajnemu dolžniku.
2. je upravičen uveljavljati:
– stečajni upravitelj v imenu družbe kot stečajnega dol‑
žnika in
– vsak upnik, ki je v skladu s tem zakonom upravičen
opravljati procesna dejanja v stečajnem postopku nad družbo,
v svojem imenu in za račun družbe kot stečajnega dolžnika.
(6) Če član poslovodstva ali nadzornega sveta odškodnin‑
sko odgovarja po 42. ali 43. členu tega zakona, pridobi s plači‑
lom obveznosti na podlagi te odgovornosti pravico v stečajnem
postopku nad družbo zahtevati povrnitev tega, kar je plačal (v
nadaljnjem besedilu: regresna terjatev člana).
(7) Član poslovodstva ali nadzornega sveta, proti katere‑
mu je bila vložena tožba za uveljavitev odškodninske odgovor‑
nosti po 42. ali 43. členu tega zakona, mora v enem mesecu
po dnevu, ko mu je vročena ta tožba, v stečajnem postopku
kot svojo pogojno terjatev prijaviti regresno terjatev iz šestega
odstavka tega člena, sicer ta regresna terjatev v razmerju do
družbe kot stečajnega dolžnika preneha.
(8) Regresna terjatev iz šestega odstavka tega člena se
plača ob razdelitvi stečajne mase kot podrejena terjatev dru‑
gega vrstnega reda, iz razdelitvene mase, ki ostane po plačilu
vseh prednostnih in navadnih terjatev ter morebitnih podrejenih
terjatev iz tretjega odstavka 21. člena tega zakona.
44.a člen
(taksna oprostitev)
Stečajni dolžnik ali upnik, ki s tožbo v skladu s petim
odstavkom 44. člena tega zakona uveljavlja odškodninski zah‑
tevek po 42. ali 43. členu tega zakona, je oproščen plačila takse
za pravdni postopek, ki se začne z vložitvijo te tožbe.
3. poglavje: SKUPNA PRAVILA O POSTOPKIH
ZARADI INSOLVENTNOSTI
Oddelek 3.1: Temeljna pravila o postopkih
zaradi insolventnosti
45. člen
(uporaba 3. poglavja)
3. poglavje tega zakona se uporablja za vse postopke
zaradi insolventnosti, razen če zakon določa, da se posamezna
določba uporablja samo za posamezno vrsto postopka.
46. člen
(načelo enakega obravnavanja upnikov)
V postopku zaradi insolventnosti je treba vse upnike, ki
so v razmerju do insolventnega dolžnika v enakem položaju,
obravnavati enako.
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47. člen
(načelo zagotavljanja najboljših pogojev za plačilo upnikov)
Postopek zaradi insolventnosti je treba voditi tako, da se
zagotovijo najugodnejši pogoji glede višine plačila in rokov za
plačilo terjatev upnikov.
48. člen
(načelo hitrosti postopka)
(1) Sodišče mora svoja procesna dejanja v postopku za‑
radi insolventnosti izvajati v rokih, določenih s tem zakonom,
in si z izvajanjem svojih pristojnosti nadzora nad upraviteljem
oziroma upraviteljico (v nadaljnjem besedilu: upravitelj) priza‑
devati, da upravitelj vsa dejanja v postopku zaradi insolventno‑
sti opravi v rokih, določenih v tem zakonu.
(2) Sodišča in drugi državni organi morajo prednostno
obravnavati zadeve, v katerih je kot stranka postopka udele‑
žen stečajni dolžnik ali katerih izid vpliva na potek stečajnega
postopka.
(3) V pravdnih postopkih izpodbijanja pravnih dejanj ste‑
čajnega dolžnika iz pododdelka 5.3.4. tega zakona in pravdnih
postopkih v zvezi s preizkusom terjatev ter ločitvenih in izlo‑
čitvenih pravic iz pododdelka 5.6. tega zakona mora sodišče
opraviti poravnalni narok, oziroma, če ni poravnalnega naroka,
prvi narok za glavno obravnavo najpozneje v dveh mesecih od
prejema odgovora na tožbo.
48.a člen
(obvezna mediacija v postopkih zaradi insolventnosti)
(1) Sodišče, ki vodi postopek zaradi insolventnosti, napoti
stranke postopka in upravitelja v postopek mediacije, kadar
oceni, da je to glede na okoliščine zadeve primerno za reši‑
tev spornega vprašanja ali interesnega nasprotja, ki izvira iz
postopka zaradi insolventnosti ali je v neposredni zvezi z njim.
(2) Postopek mediacije se začne z izdajo sklepa o napo‑
titvi v mediacijo.
(3) Če sodišče ne odloči drugače, sklep o napotitvi v me‑
diacijo ni ovira za nadaljevanje postopka zaradi insolventnosti.
(4) Stranke mediacijskega postopka so se dolžne vestno
in pošteno udeleževati postopka mediacije.
(5) Glede napotitve v mediacijo se smiselno uporabljajo
določbe drugega do šestega odstavka 19. člena Zakona o al‑
ternativnem reševanju sodnih sporov (Uradni list RS, št. 97/09
in 40/12 – ZUJF).
(6) Šteje se, da je bil postopek mediacije neuspešno za‑
ključen, če ni bil dosežen dogovor o rešitvi spornega vprašanja
ali interesnega nasprotja v roku 30 dni od začetka postopka
mediacije.
48.b člen
(sporazumna mediacija pred vložitvijo tožbe)
(1) V primerih, ko ta zakon določa, da so stranke glavnega
postopka zaradi insolventnosti ali upravitelj v zvezi s svojimi
zahtevki upravičeni vložiti tožbo, se stranke postopka in upra‑
vitelj lahko sporazumejo za mediacijo pred vložitvijo tožbe.
(2) Postopek mediacije se začne z dnem, ko stranke skle‑
nejo pisni sporazum o reševanju spora z mediacijo.
(3) Sporazum je treba skleniti v roku, ki ga za vložitev
tožbe določa ta zakon. V sporazumu morajo stranke določno
opredeliti spor, na katerega se nanaša mediacija. Listino o
sporazumu mora tožeča stranka priložiti tožbi.
(4) O sklenitvi sporazuma morajo stranke mediacijskega
postopka v treh dneh od sklenitve sporazuma obvestiti sodišče,
ki vodi postopek zaradi insolventnosti.
(5) Stranke mediacijskega postopka so se dolžne vestno
in pošteno udeleževati postopka mediacije.
(6) Šteje se, da je bil postopek mediacije neuspešno za‑
ključen, če ni bil dosežen dogovor o rešitvi spora v roku 30 dni
od začetka postopka mediacije.
(7) Med postopkom mediacije rok za vložitev tožbe ne
teče.
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49. člen
(predhodni in glavni postopek zaradi insolventnosti)
(1) Postopek zaradi insolventnosti zajema predhodni in
glavni postopek zaradi insolventnosti.
(2) Predhodni postopek zaradi insolventnosti se začne z
vložitvijo predloga za začetek postopka (v nadaljnjem besedilu:
uvedba postopka zaradi insolventnosti).
(3) V predhodnem postopku zaradi insolventnosti sodišče
odloča o pogojih za začetek postopka zaradi insolventnosti.
(4) Glavni postopek zaradi insolventnosti se začne s
sklepom, s katerim sodišče odloči o začetku postopka zaradi
insolventnosti (v nadaljnjem besedilu: začetek postopka zaradi
insolventnosti).
50. člen
(razlog za začetek postopka zaradi insolventnosti)
Postopek zaradi insolventnosti se začne, če dolžnik po‑
stane insolventen in so izpolnjeni drugi pogoji, ki jih za posa‑
mezno vrsto postopka določa zakon.
Oddelek 3.2: Pristojnost in sestava sodišča
51. člen
(stvarna pristojnost sodišča)
Za odločanje v postopku zaradi insolventnosti je pristojno
okrožno sodišče.
52. člen
(krajevna pristojnost sodišča)
(1) Za odločanje v postopku zaradi insolventnosti nad
pravno osebo ali podjetnikom je pristojno sodišče, na območju
katerega ima insolventni dolžnik svoj sedež.
(2) Za odločanje v postopku osebnega stečaja zasebnika
ali potrošnika je pristojno:
1. če ima dolžnik svoje stalno prebivališče na območju
Republike Slovenije: sodišče, na območju katerega ima insol‑
ventni dolžnik svoje stalno prebivališče,
2. če dolžnik na območju Republike Slovenije nima stalne‑
ga prebivališča: sodišče, na območju katerega ima insolventni
dolžnik svoje začasno prebivališče,
3. če dolžnik na območju Republike Slovenije nima niti
stalnega niti začasnega prebivališča:
– če v Republiki Sloveniji prejema plačo ali druge stalne
prejemke, sodišče, na območju katerega je sedež osebe, ki
izplačuje te prejemke,
– v drugih primerih sodišče, na območju katerega je pre‑
moženje dolžnika.
(3) Za krajevno pristojnost za odločanje v postopku steča‑
ja zapuščine se smiselno uporablja 177. člen ZD.
(4) Za odločanje o pritožbah je v vseh postopkih zaradi
insolventnosti krajevno pristojno Višje sodišče v Ljubljani.
53. člen
(sestava sodišča)
(1) V postopku zaradi insolventnosti sodi sodnik ali sodni‑
ca (v nadaljnjem besedilu: sodnik) posameznik.
(2) Sodniški pomočnik lahko v postopku zaradi insolven‑
tnosti samostojno opravlja ta procesna dejanja sodišča:
1. obvešča upravitelja o vseh zadevah, o katerih ga mora
obvestiti sodišče po tem zakonu,
2. izvaja objave vsebine procesnih dejanj po 122. členu
tega zakona.
Oddelek 3.3: Stranke postopka
54. člen
(predlagatelj postopka)
Predlagatelj postopka je oseba, ki je vložila predlog za
začetek postopka zaradi insolventnosti.
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55. člen
(stranke predhodnega postopka)
V predhodnem postopku zaradi insolventnosti so proce‑
sna dejanja upravičeni opravljati:
1. predlagatelj postopka,
2. dolžnik, proti kateremu je vložen predlog za začetek
postopka, če ni njegov predlagatelj,
3. upnik, ki verjetno izkaže svojo terjatev do dolžnika, proti
kateremu je bil vložen predlog za začetek postopka, če prijavi
svojo udeležbo v predhodnem postopku.
56. člen
(stranke glavnega postopka)
V glavnem postopku zaradi insolventnosti so procesna
dejanja upravičeni opravljati:
1. vsak upnik, ki v tem postopku uveljavlja terjatev do
insolventnega dolžnika, in
2. insolventni dolžnik, če zakon za posamezen postopek
tako določa.
Oddelek 3.4: Upnik kot stranka glavnega postopka
ter prijava in preizkus terjatev
Pododdelek 3.4.1: Pridobitev in prenehanje procesne
legitimacije upnika
57. člen
(pridobitev procesne legitimacije upnika)
(1) Upnik pridobi upravičenje opravljati procesna dejanja
v glavnem postopku zaradi insolventnosti, če v tem postopku
prijavi svojo terjatev v roku za prijavo terjatve, določenem v
59. členu tega zakona (v nadaljnjem besedilu: pravočasno
prijavljena terjatev).
(2) Če zakon za opravljanje posameznega procesnega
dejanja poleg predpostavke iz prvega odstavka tega člena
določa še druge predpostavke (v nadaljnjem besedilu: dodatne
predpostavke za procesno dejanje), pridobi upnik upravičenje
opraviti to procesno dejanje, če obstajajo tudi dodatne pred‑
postavke zanj.
(3) Če upnik pravočasno prijavljeno terjatev prenese na
novega upnika, novi upnik pridobi procesno legitimacijo in pro‑
cesna legitimacija prejšnjega upnika preneha, ko eden od njiju
o prenosu obvesti upravitelja in mu dokaže prenos.
58. člen
(prenehanje procesne legitimacije upnika)
Upravičenje upnika opravljati procesna dejanja v glavnem
postopku zaradi insolventnosti preneha:
1. če je bila njegova prijava pravnomočno zavržena kot
nepopolna glede vseh terjatev, ki se z njo uveljavljajo,
2. v stečajnem postopku tudi, če vse njegove terjatve, ki
jih uveljavlja v tem postopku, prenehajo, ker:
– je zamudil rok za izvedbo dejanj, potrebnih za njihovo
uveljavitev,
– je bilo s pravnomočno sodno odločbo ali odločbo druge‑
ga državnega organa ugotovljeno, da ne obstajajo, ali
– so bile v celoti plačane.
Pododdelek 3.4.2: Prijava in preizkus terjatev
59. člen
(rok za prijavo terjatve)
(1) V postopku prisilne poravnave mora upnik prijaviti
svojo terjatev do insolventnega dolžnika v enem mesecu po
objavi oklica o začetku tega postopka.
(2) V stečajnem postopku mora upnik prijaviti svojo terja‑
tev do insolventnega dolžnika v treh mesecih po objavi oklica
o začetku tega postopka, če ni v tretjem ali četrtem odstavku
tega člena drugače določeno.
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(3) Upnik, proti kateremu je bila vložena tožba za izpodbi‑
janje pravnih dejanj stečajnega dolžnika, mora v enem mesecu
po dnevu, ko mu je bila vročena ta tožba, v stečajnem postopku
kot pogojno terjatev prijaviti svojo terjatev, ki bo nastala po
tretjem odstavku 278. člena tega zakona, če bo tožbenemu
zahtevku pravnomočno ugodeno.
(4) Upnik, ki je stečajnemu dolžniku prostovoljno pred
vročitvijo tožbe iz tretjega odstavka tega člena vrnil korist,
pridobljeno z izpodbojnim pravnim dejanjem, mora v enem
mesecu po vračilu te koristi v stečajnem postopku prijaviti
svojo terjatev, ki nastane po tretjem odstavku 278. člena
tega zakona.
(5) Upnik mora svojo terjatev za povrnitev škode iz tre‑
tjega odstavka 248. člena ali iz petega odstavka 268. člena
tega zakona ali terjatev za plačilo razlike iz četrtega odstavka
268. člena tega zakona prijaviti v enem mesecu po prejemu
izjave stečajnega dolžnika o uresničitvi odpovedne ali odstopne
pravice.
60. člen
(vsebina prijave terjatve)
(1) Prijava terjatve v postopku zaradi insolventnosti mora
vsebovati:
1. določen zahtevek za priznanje terjatve v postopku,
2. opis dejstev, iz katerih izhaja utemeljenost zahtevka,
in dokaze o njih.
(2) Zahtevek za priznanje terjatve mora vsebovati:
1. znesek glavnice terjatve,
2. če upnik v postopku zaradi insolventnosti poleg glav‑
nice terjatve uveljavlja obresti: kapitalizirani znesek morebitnih
obresti, obračunanih za obdobje od dospelosti terjatve do za‑
četka postopka zaradi insolventnosti,
3. če upnik v postopku zaradi insolventnosti poleg glavni‑
ce terjatve uveljavlja stroške, ki so mu nastali z uveljavljanjem
terjatve v sodnem ali drugem postopku pred začetkom postop‑
ka zaradi insolventnosti: zneske teh stroškov,
4. če upnik uveljavlja terjatev kot prednostno terjatev:
določen zahtevek, da se terjatev ob razdelitvi plača kot pred‑
nostna,
5. če upnik uveljavlja terjatev kot pogojno terjatev: dolo‑
čen opis okoliščin, nastanek katerih pomeni uresničitev odlo‑
žnega ali razveznega pogoja, s katerim je povezana terjatev.
(3) Upnik mora prijavi terjatve priložiti morebitne listinske
dokaze o dejstvih iz 2. točke prvega odstavka tega člena.
(4) Če prijava terjatve ne vsebuje opisa dejstev in doka‑
zov iz 2. točke prvega odstavka tega člena ali če ji niso priloženi
dokazi iz tretjega odstavka tega člena, se zanjo ne uporabljajo
pravila o nepopolnih vlogah, temveč upnika bremenijo stroški
morebitnega postopka za ugotovitev obstoja terjatve, če je bila
terjatev prerekana.
(5) Če upnik s prijavo terjatve uveljavlja obresti do začetka
postopka zaradi insolventnosti in zahtevek za priznanje terjatve
ne vsebuje kapitaliziranega zneska obresti iz 2. točke drugega
odstavka tega člena:
1. mora upravitelj v stečajnem postopku, če je predmet
prijave prednostna terjatev, ob preizkusu te terjatve izračunati
kapitalizirani znesek obresti in ga vnesti v osnovni seznam
preizkušenih terjatev,
2. se v drugih primerih za prijavo terjatve ne uporabljajo
pravila o nepopolnih vlogah, temveč velja, in nasproten do‑
kaz ni dovoljen, da upnik v postopku ne uveljavlja obresti za
obdobje od dospelosti terjatve do začetka postopka zaradi
insolventnosti.
(6) Če zahtevek za priznanje terjatve ne vsebuje zneska
stroškov iz 3. točke drugega odstavka tega člena, se za prijavo
terjatve ne uporabljajo pravila o nepopolnih vlogah, temveč ve‑
lja, in nasproten dokaz ni dovoljen, da upnik v postopku zaradi
insolventnosti ne uveljavlja teh stroškov.
(7) Upnik lahko v postopku zaradi insolventnosti z isto
vlogo prijavi več svojih terjatev.
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61. člen

(izjava upravitelja o prijavljenih terjatvah;
osnovni seznam preizkušenih terjatev)
(1) Upravitelj se mora v enem mesecu po poteku roka za
prijavo terjatve iz prvega ali drugega odstavka 59. člena tega
zakona o vsaki pravočasno prijavljeni terjatvi določno izreči, ali
jo priznava ali prereka.
(2) Če zaradi velikega števila pravočasno prijavljenih ter‑
jatev upravitelj v stečajnem postopku v roku iz prvega odstavka
tega člena ne more preizkusiti vseh terjatev, sodišče na zah‑
tevo upravitelja ta rok podaljša, vendar največ za en mesec.
(3) Upravitelj se mora o pravočasno prijavljenih terjatvah
izreči tako, da sodišču predloži seznam (v nadaljnjem besedilu:
osnovni seznam preizkušenih terjatev).
(4) Osnovni seznam preizkušenih terjatev mora za vsako
pravočasno prijavljeno terjatev vsebovati naslednje podatke:
1. zaporedno številko terjatve,
2. identifikacijske podatke o upniku, ki je prijavil terjatev,
3. znesek glavnice prijavljene terjatve,
4. kapitalizirani znesek obresti iz 2. točke drugega od‑
stavka ali iz 1. točke petega odstavka 60. člena tega zakona,
znesek stroškov iz 3. točke drugega odstavka 60. člena tega
zakona ter podatke iz 4. in 5. točke drugega odstavka 60. člena
tega zakona, če so vsebovani v prijavi terjatve,
5. izjavo upravitelja, ali terjatev priznava ali prereka,
6. če upravitelj prereka terjatev samo delno: prerekani
znesek terjatve,
7. če upravitelj prereka terjatev: opis dejstev, iz katerih
izhaja, da terjatev ali prerekani del terjatve ne obstaja.
(5) Osnovni seznam preizkušenih terjatev mora sodišče
objaviti v treh delovnih dneh po prejemu seznama.
(6) Po objavi osnovnega seznama preizkušenih terjatev
upravitelj terjatev, ki jih je priznal, ne more več prerekati.
62. člen
(ugovor proti osnovnemu seznamu preizkušenih terjatev)
(1) Upnik lahko vloži ugovor proti osnovnemu seznamu
preizkušenih terjatev:
1. če seznam ne vsebuje njegove pravočasno prijavljene
terjatve ali
2. če so podatki o tej terjatvi iz 2., 3. ali 4. točke četrtega
odstavka 61. člena tega zakona nepravilni.
(2) Ugovor proti osnovnemu seznamu preizkušenih ter‑
jatev mora upnik vložiti v 15 dneh po objavi seznama preizku‑
šenih terjatev.
(3) Če upravitelj presodi, da je ugovor upnika proti osnov‑
nemu seznamu preizkušenih terjatev utemeljen, mora v osmih
dneh po poteku roka iz drugega odstavka tega člena sodišču
predložiti popravek osnovnega seznama preizkušenih terjatev.
(4) Popravek osnovnega seznama preizkušenih terjatev
mora vsebovati:
1. podatke iz četrtega odstavka 61. člena tega zakona in
2. v primeru iz 2. točke prvega odstavka tega člena tudi:
opombo, da se s tem popravljajo podatki o terjatvi iz seznama
preizkušenih terjatev.
(5) Popravek osnovnega seznama preizkušenih terjatev
mora sodišče objaviti naslednji delovni dan po prejemu.
(6) Rok iz tretjega odstavka 63. člena tega zakona za
ugovor o prerekanju terjatev, ki so vsebovane v popravku
osnovnega seznama preizkušenih terjatev, začne teči z objavo
popravka seznama preizkušenih terjatev.
63. člen
(ugovor o prerekanju terjatve)
(1) Upnik lahko prereka pravočasno prijavljeno terjatev
drugega upnika.
(2) Upnik prereka pravočasno prijavljeno terjatev z ugo‑
vorom (v nadaljnjem besedilu: ugovor o prerekanju terjatve).
(3) Ugovor o prerekanju terjatve mora upnik vložiti v po‑
stopku prisilne poravnave v 15 dneh in v stečajnem postopku
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v enem mesecu po objavi osnovnega seznama preizkušenih
terjatev.
(4) Po poteku roka za vložitev ugovora o prerekanju ter‑
jatve upnik pravočasno prijavljene terjatve drugega upnika ne
more več prerekati.
(5) Poleg podatkov, ki jih mora vsebovati vsaka vloga,
mora ugovor o prerekanju terjatve vsebovati tudi:
1. podatke o terjatvi iz 1. do 4. točke četrtega odstavka
61. člena tega zakona,
2. izjavo upnika, da prereka terjatev,
3. če upnik prereka terjatev samo delno: prerekani znesek
terjatve,
4. opis dejstev, iz katerih izhaja, da terjatev ali prerekani
del terjatve ne obstaja, in dokaze o njih.
(6) Upnik mora ugovoru o prerekanju terjatve priložiti mo‑
rebitne listinske dokaze o dejstvih iz 4. točke petega odstavka
tega člena.
(7) Če ugovor o prerekanju terjatve ne vsebuje opisa dej‑
stev in dokazov iz 4. točke petega odstavka tega člena ali mu
niso priloženi dokazi iz šestega odstavka tega člena, se zanj
ne uporabljajo pravila o nepopolnih vlogah.
(8) Če ugovor o prerekanju terjatve ne vsebuje podatkov
iz 1. ali 2. točke petega odstavka tega člena ali drugih podatkov,
ki jih mora vsebovati vsaka vloga, ga sodišče zavrže, ne da bi
moralo upniku dati rok za popravo ugovora.
(9) O zavrženju ugovora, ki je bil vložen po poteku roka iz
tretjega odstavka tega člena, in ugovora iz osmega odstavka
tega člena odloči sodišče s sklepom o preizkusu terjatev.
64. člen
(ugovor insolventnega dolžnika o prerekanju terjatve)
(1) Če ima insolventni dolžnik v postopku zaradi insolven‑
tnosti položaj stranke postopka, lahko tudi on prereka pravoča‑
sno prijavljeno terjatev upnika v tem postopku.
(2) Za ugovor insolventnega dolžnika o prerekanju ter‑
jatve se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o ugovoru
upnika o prerekanju terjatev.
65. člen
(dopolnjeni seznam preizkušenih terjatev)
(1) Če je bil proti osnovnemu seznamu preizkušenih ter‑
jatev vložen ugovor iz prvega odstavka 62. člena tega zakona
ali ugovor o prerekanju terjatev iz 63. člena tega zakona, mora
upravitelj v osmih dneh po poteku roka za vložitev ugovora o
prerekanju terjatve iz tretjega odstavka 63. člena tega zakona
sodišču predložiti dopolnjeni seznam preizkušenih terjatev, s
katerim dopolni osnovni seznam preizkušenih terjatev tako, da
za vsako terjatev, proti kateri je bil vložen ugovor, vnese:
1. identifikacijske podatke o vlagatelju ugovora,
2. podatke iz 2. do 4. točke petega odstavka 63. člena
tega zakona.
(2) Če je bil v skladu s petim odstavkom 62. členom tega
zakona objavljen popravek osnovnega seznama preizkušenih
terjatev, mora upravitelj v dopolnjeni seznam preizkušenih terja‑
tev vključiti tudi podatke in popravke podatkov o terjatvah, vse‑
bovanih v popravku osnovnega seznama preizkušenih terjatev.
(3) Dopolnjeni seznam preizkušenih terjatev mora sodišče
objaviti v treh delovnih dneh po prejemu seznama.
66. člen
(ugovor proti dopolnjenemu seznamu preizkušenih terjatev)
(1) Proti dopolnjenemu seznamu preizkušenih terjatev
lahko vloži ugovor:
1. upnik, ki je pravočasno vložil ugovor proti osnovnemu
seznamu preizkušenih terjatev, če upravitelj njegovega ugovo‑
ra ni upošteval v popravku osnovnega seznama preizkušenih
terjatev po tretjem odstavku 62. člena tega zakona,
2. upnik, ki je pravočasno vložil ugovor o prerekanju
terjatve:
– če seznam ne vsebuje njegovega ugovora ali
– če so podatki o tem ugovoru nepravilni.
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(2) Ugovor proti dopolnjenemu seznamu preizkušenih
terjatev mora upnik vložiti v 15 dneh po objavi dopolnjenega
seznama preizkušenih terjatev.
67. člen
(priznana in prerekana terjatev)
(1) Terjatev je priznana, če jo prizna upravitelj v skladu z
61. členom tega zakona in je ne prereka nihče od upnikov v
skladu s 63. členom tega zakona.
(2) Terjatev je prerekana, če jo prereka upravitelj v skladu
z 61. členom tega zakona ali upnik v skladu s 63. členom tega
zakona.
(3) V stečajnem postopku velja za priznano tudi terjatev,
ki je bila prerekana, ko se izpolnijo naslednji pogoji:
1. pri prerekani terjatvi iz prvega odstavka 300. člena ali iz
prvega odstavka 301. člena tega zakona: ko postane pravno‑
močna sodba, s katero je sodišče ugodilo tožbenemu zahtevku
za ugotovitev obstoja terjatve,
2. pri prerekani terjatvi iz prvega odstavka 302. člena
tega zakona:
– ko poteče rok za vložitev tožbe iz drugega odstavka
302. člena tega zakona, če ni nihče od tistih, ki so prerekali
terjatev, v tem roku vložil tožbe, ali
– ko postane pravnomočna sodna odločba, s katero je
sodišče zavrnilo tožbeni zahtevek za ugotovitev neobstoja
terjatve, zavrglo tožbo iz drugega odstavka 302. člena tega
zakona ali ustavilo postopek zaradi umika te tožbe,
3. pri prerekani terjatvi iz prvega odstavka 314. člena
tega zakona:
– ko poteče rok za prijavo udeležbe iz tretjega odstavka
314. člena tega zakona, če nihče od tistih, ki so prerekali terja‑
tev v tem roku ne prijavi udeležbe, ali
– ko postane pravnomočna odločba, s katero je pristojni
državni organ odločil, da ta terjatev obstaja.
68. člen
(verjetno izkazana terjatev)
(1) Verjetno izkazana je tista prerekana terjatev, za katero
sodišče odloči, da je verjetno izkazana.
(2) Pri presoji, ali je terjatev verjetno izkazana, sodišče
upošteva samo opis dejstev o obstoju terjatve v prijavi terjatve
in listinske dokaze, ki so bili priloženi tej prijavi, in
1. če je terjatev prerekal upravitelj: opis dejstev o neob‑
stoju terjatve v osnovnem seznamu preizkušenih terjatev ali
2. če je terjatev prerekal upnik: opis dejstev o neobstoju
terjatve v ugovoru o prerekanju terjatve in listinske dokaze, ki
so bili priloženi temu ugovoru.
(3) Velja, in drugačna presoja ni dovoljena, da terjatev
ni verjetno izkazana, če ima prijava terjatve pomanjkljivosti iz
četrtega odstavka 60. člena tega zakona.
(4) Velja, in drugačna presoja ni dovoljena, da je terjatev
verjetno izkazana:
1. če je bilo o terjatvi odločeno z odločbo sodišča ali
drugega državnega organa, ki je postala pravnomočna pred
začetkom postopka zaradi insolventnosti,
2. če je terjatev ugotovljena v obračunu davka, kot je
opredeljen v zakonu, ki ureja davčni postopek,
3. v drugih primerih:
– če prijava terjatve nima pomanjkljivosti iz četrtega od‑
stavka 60. člena tega zakona in
– niti osnovni seznam preizkušenih terjatev niti nobeden
od pravočasnih ugovorov o prerekanju terjatve ne vsebuje
opisa dejstev o neobstoju terjatve.
69. člen
(sklep o preizkusu terjatev)
(1) O preizkusu terjatev sodišče odloči zunaj naroka.
(2) Sodišče s sklepom o preizkusu terjatev odloči:
1. o ugovorih proti dopolnjenemu seznamu preizkušenih
terjatev iz 66. člena tega zakona in o zavrženju ugovorov iz
devetega odstavka 63. člena tega zakona,
2. katere terjatve so dokončno priznane ali prerekane,
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3. v postopku prisilne poravnave tudi, katere prerekane
terjatve so verjetno izkazane,
4. v stečajnem postopku tudi o tem, kdo mora v drugem
postopku uveljavljati zahtevek za ugotovitev obstoja ali neob‑
stoja prerekane terjatve.
(3) V izreku sklepa o preizkusu terjatev sodišče svoje
odločitve iz 2. do 4. točke prvega odstavka tega člena oblikuje
tako, da navede končni seznam preizkušenih terjatev, ki je
sestavni del izreka tega sklepa.
(4) Sodišče mora:
1. sprejeti sklep o preizkusu terjatev in o tem obvestiti
upravitelja v teh rokih:
– če je bil v skladu s prvim odstavkom 65. člena tega
zakona objavljen dopolnjeni seznam preizkušenih terjatev in
je bil proti temu seznamu vložen ugovor, v postopku prisilne
poravnave v treh delovnih dneh in v stečajnem postopku v
15 dneh od poteka roka za ugovor proti dopolnjenemu sezna‑
mu preizkušenih terjatev,
– če je bil v skladu s prvim odstavkom 65. člena tega
zakona objavljen dopolnjeni seznam preizkušenih terjatev in
proti temu seznamu ni bil vložen noben ugovor, v treh delovnih
dneh od poteka roka za ugovor proti dopolnjenemu seznamu
preizkušenih terjatev,
– če proti osnovnemu seznamu preizkušenih terjatev ni
nihče vložil niti ugovora iz prvega odstavka 62. člena tega zako‑
na niti ugovora o prerekanju terjatev iz 63. člena tega zakona, v
treh delovnih dneh od poteka rokov za ta ugovor, ter
2. v treh delovnih dneh po dnevu, ko mu upravitelj predloži
končni seznam preizkušenih terjatev, objaviti sklep o preizkusu
terjatev in končni seznam preizkušenih terjatev, ki je sestavni
del izreka tega sklepa.
(5) V stečajnem postopku mora sodišče odločiti, katere
prerekane terjatve so verjetno izkazane samo, če upniki zahte‑
vajo oblikovanje upniškega odbora v skladu s prvim odstavkom
82. člena tega zakona.
(6) O tem, katere prerekane terjatve so verjetno izkazane,
v stečajnem postopku sodišče odloči:
1. če je vložena zahteva za oblikovanje upniškega odbora
iz 1. točke prvega odstavka 82. člena tega zakona: s sklepom
o preizkusu terjatev v roku iz 1. točke četrtega odstavka tega
člena,
2. če je vložena zahteva za oblikovanje upniškega od‑
bora iz 2. točke prvega odstavka 82. člena tega zakona: z
dopolnilnim sklepom o preizkusu terjatev, ki ga mora objaviti
hkrati z objavo poziva upnikom iz tretjega odstavka 82. člena
tega zakona.
70. člen
(končni seznam preizkušenih terjatev)
(1) Upravitelj mora v treh delovnih dneh po prejemu
obvestila iz 1. točke četrtega odstavka 69. člena tega zako‑
na sodišču predložiti končni seznam preizkušenih terjatev v
skladu z odločitvijo sodišča iz drugega odstavka 69. člena
tega zakona.
(2) Končni seznam preizkušenih terjatev mora za vsako
terjatev vsebovati podatke iz 1. do 4. točke četrtega odstavka
61. člena tega zakona, če je bila terjatev prerekana, pa tudi:
1. odločitev sodišča o tem, ali je terjatev verjetno izka‑
zana,
2. podatke o osebah, ki so prerekale terjatev, in sicer:
– če je terjatev prerekal upravitelj: navedbo, da je terjatev
prerekal upravitelj,
– če je terjatev prerekal drug upnik: identifikacijske podat‑
ke o vlagatelju ugovora,
3. prerekani znesek terjatve ali podatek, da je terjatev
prerekana v celoti,
4. v stečajnem postopku tudi: kdo mora v drugem po‑
stopku uveljavljati zahtevek za ugotovitev obstoja ali neobstoja
prerekane terjatve.
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71. člen

(poznejši preizkus terjatev)
(1) O pravočasno prijavljenih terjatvah iz tretjega ali četr‑
tega odstavka 59. člena tega zakona, ki niso bile vključene v
osnovni seznam preizkušenih terjatev, se mora upravitelj izreči
tako, da sodišču predloži seznam teh terjatev (v nadaljnjem
besedilu: dodatni seznam preizkušenih terjatev).
(2) Za preizkus terjatev iz prvega odstavka tega člena se
smiselno uporabljajo 61. do 70. člen tega zakona.
(3) Pri smiselni uporabi določb tega zakona iz drugega
odstavka tega člena se namesto pojma »seznam preizkuše‑
nih terjatev« uporablja pojem »dodatni seznam preizkušenih
terjatev«.
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oddajo glasovnic, ne glede na to, ali so bile glasovnice oddane
s priporočeno poštno pošiljko ali sodišču predložene na drug
način.
Oddelek 3.5: Upniški odbor
76. člen
(upniški odbor kot organ upnikov)
Upniški odbor je organ upnikov, ki v postopku zaradi insol‑
ventnosti opravlja procesna dejanja, za katera zakon določa,
da jih je pristojen opraviti upniški odbor, za račun vseh upnikov,
ki so stranke tega postopka.
77. člen

72. člen

(oblikovanje upniškega odbora)

(posodabljanje končnega seznama preizkušenih terjatev)

(1) Upniški odbor je treba oblikovati:
1. v postopku prisilne poravnave,
2. v stečajnem postopku, če oblikovanje upniškega odbo‑
ra zahtevajo upniki.
(2) Procesna dejanja, za katera ta zakon določa, da jih v
stečajnem postopku opravlja upniški odbor, se v stečajnem po‑
stopku ne izvajajo v obdobju od začetka stečajnega postopka
do dne, ko so imenovani ali izvoljeni člani upniškega odbora
na podlagi zahteve upnikov za oblikovanje upniškega odbora.

Upravitelj mora v stečajnem postopku ob vsaki izdelavi
načrta razdelitve posodobiti končni seznam preizkušenih ter‑
jatev tako, da:
1. dopolni podatke o prerekanih terjatvah s podatki o za‑
četku in izidu postopkov iz 4. točke drugega odstavka 70. člena
tega zakona in
2. v primeru iz prvega odstavka 71. člena tega zakona:
dopolni ta seznam s podatki o terjatvah, vključenih v končni
dodatni seznam preizkušenih terjatev.
Pododdelek 3.4.3: Delež glasovalnih pravic upnika
73. člen
(terjatve upnika za izračun deleža njegovih
glasovalnih pravic)
(1) Če se upravičenje opraviti procesno dejanje v postop‑
ku zaradi insolventnosti presoja glede na delež glasovalnih
pravic upnika, se pri izračunu tega deleža upošteva skupni
znesek vseh priznanih in verjetno izkazanih terjatev upnika po
stanju ob začetku tega postopka.
(2) Kot znesek terjatve se po prvem odstavku tega člena
upoštevajo:
1. znesek glavnice terjatve,
2. kapitalizirani znesek obresti, če jih upnik uveljavlja v
skladu z 2. točko drugega odstavka 60. člena tega zakona in
3. znesek stroškov, če jih upnik uveljavlja v skladu s
3. točko drugega odstavka 60. člena tega zakona.
(3) V stečajnem postopku se od zneska terjatev iz druge‑
ga odstavka tega člena odšteje znesek terjatev po stanju ob
začetku tega postopka, glede katerih je prenehala upnikova
pravica do plačila v tem postopku.
74. člen
(osnova za izračun deleža glasovalnih pravic)
Osnova za izračun deleža glasovalnih pravic posamezne‑
ga upnika je vsota zneskov vseh terjatev upnikov iz 73. člena
tega zakona.
75. člen
(procesna dejanja, o katerih odločajo upniki z glasovanjem)
(1) Če je za procesno dejanje, o katerem odločajo upniki
z glasovanjem, potrebna večina vseh glasov upnikov, je odlo‑
čitev sprejeta, če zanjo glasujejo upniki, katerih skupni znesek
terjatev iz 73. člena tega zakona presega polovico osnove za
izračun deleža glasovalnih pravic iz 74. člena tega zakona, če
ni v zakonu za posamezen primer drugače določeno.
(2) Če je za procesno dejanje, o katerem odločajo upniki
z glasovanjem, potrebna večina oddanih glasov upnikov, je
odločitev sprejeta, če zanjo glasujejo upniki, katerih skupni zne‑
sek terjatev iz 73. člena tega zakona presega polovico zneska
terjatev upnikov, ki so se udeležili glasovanja.
(3) Pri presoji izida glasovanja se upoštevajo izjave upni‑
kov o glasovanju, ki jih sodišče prejme do poteka roka za

78. člen
(člani upniškega odbora)
(1) Za člana upniškega odbora je lahko izvoljen vsak
upnik, ki je po 57. členu tega zakona upravičen opravljati pro‑
cesna dejanja.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena za člana upni‑
škega odbora ne more biti izvoljen ali imenovan upnik:
1. ki je hkrati dolžnik insolventnega dolžnika in njegova
obveznost do insolventnega dolžnika presega en odstotek
vrednosti premoženja insolventnega dolžnika,
2. ki je v zadnjih dveh letih pred uvedbo postopka zaradi
insolventnosti opravljal funkcijo člana poslovodstva ali organa
nadzora ali funkcijo prokurista insolventnega dolžnika ali imel
v insolventnem dolžniku položaj družbenika z najmanj 0,5 od‑
stotnim kapitalskim deležem,
3. ki je družba in ima v razmerju do insolventnega dol‑
žnika ali dolžnika iz 1. točke tega odstavka položaj povezane
družbe po 527. členu ZGD-1,
4. ki opravlja funkcijo člana poslovodstva ali organa nad‑
zora ali funkcijo prokurista ali ima položaj družbenika z najmanj
0,5 odstotnim kapitalskim deležem v:
– dolžniku iz 1. točke tega odstavka ali
– družbi iz 3. točke tega odstavka,
5. ki ima v razmerju do insolventnega dolžnika ali osebe iz
1., 2. ali 4. točke tega odstavka položaj ožje povezane osebe,
6. ki ima glede vseh terjatev, ki jih uveljavlja v postopku,
položaj ločitvenega upnika, razen če upnik dokaže, da vrednost
premoženja, ki je predmet njegove ločitvene pravice, ne zado‑
šča za plačilo celotne terjatve, ali
7. ki ima položaj izločitvenega upnika.
79. člen
(število članov upniškega odbora)
(1) Število članov upniškega odbora določi sodišče.
(2) Število članov upniškega odbora mora biti liho in ne
sme biti manjše kot tri, razen če je število upnikov manjše kot
tri, ter ne večje kot 11.
(3) Pri določitvi števila članov upniškega odbora mora
sodišče upoštevati skupno število upnikov.
(4) Število članov upniškega odbora določi sodišče:
1. če je pristojno odločati o imenovanju članov upniškega
odbora: s sklepom, s katerim imenuje upniški odbor,
2. če člane upniškega odbora volijo upniki: s sklepom o
izvolitvi upniškega odbora.

Uradni list Republike Slovenije
(5) Proti sklepu o določitvi števila članov upniškega od‑
bora ni posebne pritožbe, lahko pa se izpodbija s pritožbo proti
sklepu o imenovanju ali izvolitvi upniškega odbora.
80. člen
(imenovanje članov upniškega odbora)
(1) V postopku prisilne poravnave sodišče imenuje člane
upniškega odbora s sklepom o začetku tega postopka.
(2) Sodišče mora za člane upniškega odbora imenovati
upnike, ki so imetniki navadnih terjatev do dolžnika v najvišjem
skupnem znesku.
(3) Pri imenovanju članov upniškega odbora sodišče do‑
loči upnike z najvišjim skupnim zneskom terjatev po drugem
odstavku tega člena:
1. v postopku prisilne poravnave: na podlagi seznama iz
3. točke prvega odstavka 142. člena tega zakona,
2. v stečajnem postopku: na podlagi podatkov, ki jih izka‑
zuje insolventni dolžnik v svojih poslovnih knjigah.
81. člen
(razrešitev imenovanih članov upniškega odbora)
(1) Če je bil upniški odbor imenovan po 80. členu tega
zakona, lahko upniki, ki imajo skupaj 1/10 glasovalnih pravic,
po objavi sklepa o preizkusu terjatev zahtevajo razrešitev ime‑
novanega člana upniškega odbora in izvolitev novega člana.
(2) Zahtevi iz prvega odstavka tega člena mora biti prilo‑
žena izjava upnika, ki se predlaga za novega člana upniškega
odbora, da soglaša z izvolitvijo za člana upniškega odbora in
da za njegovo izvolitev ni ovir iz drugega odstavka 78. člena
tega zakona.
(3) Sodišče mora v treh delovnih dneh po prejemu zah‑
teve upnikov iz prvega odstavka tega člena objaviti poziv
upnikom, da v 15 dneh po objavi poziva oddajo glasovnice za
glasovanje o razrešitvi imenovanega člana upniškega odbora
in izvolitvi novega člana.
(4) Za razrešitev imenovanega člana upniškega odbora je
potrebna večina oddanih glasov upnikov.
(5) Če imenovani član upniškega odbora ni razrešen,
glasovanje o izvolitvi novega člana upniškega odbora nima
pravnega učinka.
82. člen
(zahteva upnikov za oblikovanje upniškega odbora
v stečajnem postopku)
(1) V stečajnem postopku lahko zahtevo za oblikovanje
upniškega odbora vložijo:
1. če je zahteva vložena pred objavo sklepa o preizkusu
terjatev: vsak upnik, ki je pravočasno prijavil svojo terjatev v
postopku,
2. če je zahteva vložena po objavi sklepa o preizkusu
terjatev: upniki, ki imajo skupaj 1/10 glasovalnih pravic.
(2) Sodišče mora na zahtevo iz 1. točke prvega odstavka
tega člena v 15 dneh po prejemu te zahteve izdati in objaviti
sklep o imenovanju članov upniškega odbora po drugem in
tretjem odstavku 80. člena tega zakona.
(3) Sodišče mora na zahtevo iz 2. točke prvega odstavka
tega člena v 15 dneh po prejemu zahteve objaviti poziv upni‑
kom, da v 15 dneh po objavi poziva:
1. glasujejo o oblikovanju upniškega odbora in
2. dajo predloge izvolitev za člane upniškega odbora po
prvem do tretjem odstavku 83. člena tega zakona.
(4) Za sprejetje odločitve o oblikovanju upniškega odbora
je potrebna večina vseh glasov upnikov.
(5) Če je odločitev o oblikovanju upniškega odbora spre‑
jeta, mora sodišče v osmih dneh po poteku roka iz drugega
odstavka tega člena objaviti poziv upnikom, da v 15 dneh po
objavi poziva glasujejo o volilnih predlogih za izvolitev članov
upniškega odbora, ki jih sodišče uvrsti na glasovanje po četr‑
tem odstavku 83. člena tega zakona.
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83. člen
(volitve članov upniškega odbora)
(1) Predlog za izvolitev za člana upniškega odbora (v
nadaljnjem besedilu: volilni predlog) lahko da vsak upnik.
(2) Volilnemu predlogu mora biti priložena izjava upnika,
katerega izvolitev se predlaga, da soglaša z izvolitvijo za člana
upniškega odbora in da za njegovo izvolitev ni ovir iz drugega
odstavka 78. člena tega zakona.
(3) Če volilnemu predlogu ni priložena izjava upnika iz
drugega odstavka tega člena, se ne uporabljajo pravila o nepo‑
polnih vlogah, temveč se volilni predlog ne uvrsti na glasovanje.
(4) Sodišče mora uvrstiti na glasovanje vse volilne predlo‑
ge, ki jih je prejelo do poteka roka iz tretjega odstavka 82. člena
tega zakona.
(5) Ne glede na četrti odstavek tega člena sodišče zavrne
volilni predlog:
1. če predlagana oseba ne izpolnjuje pogoja za izvolitev
iz prvega odstavka 78. člena tega zakona ali
2. če obstaja ovira za izvolitev iz drugega odstavka
78. člena tega zakona.
(6) O zavrnitvi volilnega predloga odloči sodišče s skle‑
pom.
(7) Proti sklepu o zavrnitvi volilnega predloga ni posebne
pritožbe, lahko pa se izpodbija s pritožbo proti sklepu o izvolitvi
upniškega odbora.
(8) Za izvolitev upnika za člana upniškega odbora je po‑
trebna večina oddanih glasov upnikov.
(9) Če je število volilnih predlogov, ki so bili uvrščeni na
glasovanje, večje od števila članov upniškega odbora, so za
člane upniškega odbora izvoljeni upniki, ki so prejeli več glasov.
84. člen
(sklep o izvolitvi upniškega odbora)
(1) Sodišče odloči o izidu volitev članov upniškega odbora
s sklepom o izvolitvi upniškega odbora.
(2) Sodišče mora sklep o izvolitvi upniškega odbora obja‑
viti v osmih dneh po poteku roka za glasovanje o volilnih pre‑
dlogih za izvolitev članov upniškega odbora iz petega odstavka
82. člena tega zakona.
(3) Upnik pridobi položaj člana upniškega odbora z objavo
sklepa o izvolitvi upniškega odbora.
(4) Izrek sklepa o izvolitvi upniškega odbora mora vse‑
bovati:
1. sklep o določitvi števila članov upniškega odbora iz
2. točke četrtega odstavka 79. člena tega zakona,
2. identifikacijske podatke o upnikih, ki so bili izvoljeni za
člane upniškega odbora,
3. morebitni sklep ali sklepe o zavrnitvi volilnih predlogov
iz petega odstavka 83. člena tega zakona.
(5) Če je sklep o izvolitvi upniškega odbora na podlagi
pravnega sredstva razveljavljen ali spremenjen, to ne vpliva
na veljavnost dejanj, ki jih je v upniškem odboru opravil član
upniškega odbora do takrat, ko je izvedel za to razveljavitev ali
spremembo sklepa o izvolitvi upniškega odbora.
(6) Velja, in nasprotni dokaz ni dovoljen, da je član upni‑
škega odbora izvedel za razveljavitev ali spremembo sklepa o
izvolitvi upniškega odbora najpozneje naslednji delovni dan po
dnevu, ko je bila objavljena sodna odločba o razveljavitvi ali
spremembi sklepa o izvolitvi upniškega odbora.
85. člen
(prenehanje položaja člana upniškega odbora)
(1) Upniku preneha položaj člana upniškega odbora:
1. če preneha njegovo upravičenje opravljati procesna
dejanja po tretjem odstavku 57. člena ali po 58. členu tega
zakona,
2. če je razrešen v skladu s 86. členom tega zakona,
3. če odstopi s položaja člana upniškega odbora ali
4. če je sklep o izvolitvi upniškega odbora v delu, v kate‑
rem se nanaša nanj, razveljavljen ali spremenjen.
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(2) O pravnem dejstvu iz 1. točke prvega odstavka tega
člena mora upravitelj obvestiti sodišče v osmih dneh, ko zanj
izve.
(3) Izjavo o odstopu s položaja člana upniškega odbora
je treba vložiti pri sodišču in začne učinkovati z dnem, ko jo
sodišče prejme.
86. člen
(razrešitev izvoljenih članov upniškega odbora
in nadomestne volitve)
(1) Upniki, ki imajo skupaj 1/10 glasovalnih pravic, lahko
zahtevajo razrešitev izvoljenega člana upniškega odbora in
izvolitev novega člana.
(2) Sodišče mora v treh delovnih dneh po prejemu zah‑
teve upnikov iz prvega odstavka tega člena objaviti poziv
upnikom, da v 15 dneh po objavi poziva oddajo glasovnice za
glasovanje o razrešitvi izvoljenega člana upniškega odbora in
izvolitvi novega člana.
(3) Če članu upniškega odbora preneha ta položaj po
1., 3. ali 4. točki prvega odstavka 85. člena tega zakona, mora
sodišče v treh delovnih dneh po prejemu obvestila iz drugega
odstavka 85. člena, izjave iz tretjega odstavka 85. člena tega
zakona ali sodne odločbe iz petega odstavka 84. člena tega
zakona objaviti poziv upnikom, da v 15 dneh po objavi poziva
dajo predloge za izvolitev novega člana upniškega odbora.
(4) Za razrešitev izvoljenega člana upniškega odbora
se smiselno uporabljata četrti in peti odstavek 81. člena tega
zakona, za izvolitev novega člana upniškega odbora pa 83. in
84. člen tega zakona.
87. člen
(pristojnosti upniškega odbora)
(1) Upniški odbor:
1. odloča o mnenju ali soglasju o zadevah, določenih z
zakonom,
2. obravnava poročila, ki jih mora v skladu z zakonom
predložiti upravitelj, in
3. izvaja druge pristojnosti, določene z zakonom.
(2) Upniški odbor ima zaradi uresničevanja svojih pravic in
izvajanja svojih pristojnosti pravico pregledati poslovne knjige
in celotno dokumentacijo, ki jo je prevzel upravitelj v stečajnem
postopku ter pregledati dokumentacijo, ki jo mora upravitelj
voditi v zvezi s tem postopkom.
(3) Upniški odbor upnike na njihovo zahtevo obvešča o
stanju stečajne mase.
88. člen
(postopek v zvezi z mnenjem ali soglasjem
upniškega odbora)
(1) Če mora sodišče v skladu s tem zakonom o posame‑
zni zadevi odločiti na podlagi mnenja upniškega odbora ali v
soglasju z upniškim odborom, mora sodišče zahtevo za mnenje
ali soglasje vročiti vsem članom upniškega odbora.
(2) Zahteva za mnenje ali soglasje upniškega odbora
mora vsebovati:
1. vsebino nameravane odločitve sodišča, ki je predmet
zahteve, in
2. razloge sodišča za tako odločitev.
(3) Če o zadevi, ki je predmet zahteve, sodišče odloča
na predlog upravitelja ali druge osebe, mora sodišče članom
upniškega odbora z zahtevo vročiti tudi izvod tega predloga in
listin, ki so mu priložene.
(4) Če mora sodišče v skladu s tem zakonom o posame‑
zni zadevi odločiti na podlagi mnenja upniškega odbora ali v
soglasju z upniškim odborom in upniški odbor v 15 dneh po
vročitvi zahteve za mnenje ali soglasje predsedniku upniškega
odbora, odločitve o mnenju ali soglasju ne sprejme, velja, da je
izpolnjena procesna predpostavka za odločitev sodišča v zvezi
z mnenjem ali soglasjem upniškega odbora.
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89. člen
(postopek v zvezi z obravnavo poročil in mnenj upravitelja
na upniškem odboru)
(1) Če mora upravitelj v skladu s tem zakonom predložiti
svoje poročilo ali mnenje sodišču, ga mora hkrati poslati tudi
vsem članom upniškega odbora.
(2) Skupaj s poročilom ali mnenjem iz prvega odstavka
tega člena mora upravitelj članom upniškega odbora poslati
tudi listine, ki so mu priložene.
(3) Upravitelj mora na seji upniškega odbora, ki obrav‑
nava njegovo poročilo ali mnenje, na zahtevo vsakega člana
upniškega odbora dati dodatna pojasnila o izvajanju svojih
pristojnosti in nalog upravitelja v postopku in o drugih zadevah,
pomembnih za varovanje ali uresničitev interesov upnikov v
tem postopku.
(4) Prvi in drugi odstavek tega člena se ne uporabljata za
poročila in listine, ki se objavijo.
90. člen
(odločanje upniškega odbora)
(1) Upniški odbor odloča o zadevah iz njegove pristojnosti
na sejah.
(2) Vsak član upniškega odbora ima en glas.
(3) Član upniškega odbora lahko da svojo izjavo o gla‑
sovanju:
1. ustno na seji upniškega odbora ali
2. pred sejo upniškega odbora tako, da jo predloži pred‑
sedniku upniškega odbora.
(4) Izjava o glasovanju iz 2. točke tretjega odstavka tega
člena se upošteva pri glasovanju, če jo predsednik upniškega
odbora prejme pred začetkom seje upniškega odbora, na kateri
se glasuje o zadevi, na katero se izjava nanaša.
(5) Odločitev upniškega odbora je sprejeta:
1. če se je glasovanja udeležila večina članov upniškega
odbora in
2. če zanjo glasuje večina članov upniškega odbora, ki
so se udeležili glasovanja, razen če zakon določa, da mora
biti posamezna odločitev sprejeta z večino glasov vseh članov
upniškega odbora.
(6) Upniški odbor lahko z večino glasov vseh članov upni‑
škega odbora sprejme svoj poslovnik.
91. člen
(predsednik upniškega odbora)
(1) Člani upniškega odbora med seboj na prvi seji upni‑
škega odbora izvolijo predsednika.
(2) Če je predsednik upniškega odbora odsoten ali če mu
preneha funkcija člana upniškega odbora, opravlja pristojnosti
in naloge predsednika član upniškega odbora z najvišjim dele‑
žem glasovalnih pravic upnika.
92. člen
(zastopanje člana upniškega odbora)
(1) Če je član upniškega odbora upnik, ki je fizična oseba,
lahko sodeluje v upniškem odboru sam ali po svojem poobla‑
ščencu.
(2) Če je član upniškega odbora upnik, ki je pravna oseba,
ga v upniškem odboru zastopa njegov zakoniti zastopnik ali
oseba, ki jo pooblasti.
(3) Pooblastilo za zastopanje na sejah upniškega odbora
mora biti pisno.
(4) Član upniškega odbora lahko da pooblastilo za zasto‑
panje na sejah upniškega odbora kot splošno pooblastilo ali kot
pooblastilo za zastopanje na posamezni seji upniškega odbora.
(5) Član upniškega odbora lahko za zastopanje na po‑
samezni seji upniškega odbora pooblasti tudi drugega člana
upniškega odbora.
(6) Član upniškega odbora lahko za zastopanje na sejah
upniškega odbora pooblasti več kot eno osebo.
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(7) Če član upniškega odbora za zastopanje na sejah
upniškega odbora pooblasti dve ali več oseb, mora v poobla‑
stilu določiti, kateri od pooblaščencev ga zastopa pri uresniče‑
vanju glasovalne pravice.
93. člen
(udeležba na sejah upniškega odbora)
(1) Sej upniškega odbora se smejo udeleževati samo:
1. člani upniškega odbora ali njihovi pooblaščenci,
2. upravitelj in osebe, ki za upravitelja v postopku opra‑
vljajo posamezne naloge,
3. sodnik, ki vodi postopek, ter
4. v postopku prisilne poravnave tudi zastopnik in poobla‑
ščenci insolventnega dolžnika.
(2) Upravitelj se mora udeležiti seje upniškega odbora, če
se na njej obravnava njegovo poročilo ali mnenje ali če tako v
drugih primerih zahteva sklicatelj seje.
(3) V postopku prisilne poravnave se drugi odstavek tega
člena smiselno uporablja tudi za zastopnike in pooblaščence
insolventnega dolžnika.
94. člen
(sklic seje upniškega odbora)
(1) Prvo sejo upniškega odbora mora sklicati upravitelj za
dan, ki ni prej kot deset dni in ne pozneje kot 15 dni po dnevu,
ko je bil upniški odbor imenovan ali izvoljen.
(2) Druge seje upniškega odbora sklicuje predsednik
upniškega odbora.
(3) Predsednik upniškega odbora mora sklicati sejo upni‑
škega odbora:
1. če mora upniški odbor v skladu s tem zakonom odločiti
o mnenju ali soglasju,
2. če mora upniški odbor v skladu s tem zakonom obrav‑
navati poročilo upravitelja ali
3. če tako zahteva član upniškega odbora, ki navede
namen in razlog za sklic seje.
(4) Predsednik upniškega odbora mora sklicati sejo upni‑
škega odbora v treh delovnih dneh za dan, ki ni prej kot deset
dni in ne pozneje kot 15 dni po dnevu, ko prejme zahtevo
sodišča za mnenje ali soglasje upniškega odbora, poročilo
upravitelja ali zahtevo člana upniškega odbora.
(5) Če predsednik upniškega odbora v roku iz četrtega
odstavka tega člena ne skliče seje upniškega odbora, jo lahko
sama skličeta najmanj dva člana upniškega odbora.
(6) O drugih sejah, razen o prvi, mora sklicatelj seje člane
upniškega odbora, upravitelja in sodišče obvestiti z vabilom
za sejo, ki jim mora biti vročeno najmanj pet delovnih dni pred
dnevom seje.
(7) Vabilo za sejo upniškega odbora mora vsebovati:
1. dan in uro seje ter mesto zasedanja,
2. dnevni red seje in
3. predlog sklicatelja seje za sprejetje sklepa upniškega
odbora k vsaki točki dnevnega reda.
95. člen
(mesto zasedanja upniškega odbora)
(1) Mesto zasedanja upniškega odbora mora biti na ob‑
močju sodišča, ki vodi postopek.
(2) Če poslovnik upniškega odbora ne določa stalnega
mesta zasedanja upniškega odbora, določi mesto zasedanja
sklicatelj seje z vabilom za sejo upniškega odbora.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena je lahko mesto
zasedanja v kraju zunaj območja sodišča, ki vodi postopek, če
z mestom zasedanja v tem drugem kraju soglašajo vsi člani
upniškega odbora.
96. člen
(potek seje upniškega odbora)
(1) Seje upniškega odbora vodi predsednik upniškega
odbora.
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(2) Poleg sklicatelja seje lahko da predlog za sprejetje
sklepa upniškega odbora tudi vsak član upniškega odbora.
(3) Če je k posamezni točki dnevnega reda danih več
predlogov za sprejetje sklepa, se o njih glasuje po vrstnem
redu, ki se določi glede na delež glasovalnih pravic upnika, ki
je predlagal sprejetje sklepa, tako da se najprej glasuje o pre‑
dlogu upnika z najvišjim deležem glasovalnih pravic.
(4) Izid glasovanja o posameznem predlogu sklepa raz‑
glasi predsednik upniškega odbora.
(5) Če je v primeru iz tretjega odstavka tega člena sprejet
sklep upniškega odbora, se o drugih predlogih za ta sklep s
poznejšim vrstnim redom ne glasuje.
(6) O poteku seje se piše zapisnik, ki mora pri vsaki točki
dnevnega reda vsebovati:
1. predlog ali predloge sklepov k tej točki,
2. izid glasovanja o predlogu sklepa, ki ga je po četrtem
odstavku tega člena razglasil predsednik upniškega odbora.
(7) Zapisnik mora podpisati predsednik upniškega odbora.
96.a člen
(dopisna seja upniškega odbora)
(1) Upniški odbor lahko odloči na dopisni seji, če noben
član upniškega odbora ne nasprotuje takemu načinu odločanja
v petih delovnih dneh, odkar je imel možnost seznaniti se s
sklicem seje.
(2) Glede odločanja upniškega odbora na dopisni seji
veljata drugi in peti odstavek 90. člena tega zakona. Član
upniškega odbora na dopisni seji glasuje tako, da poda svojo
pisno izjavo o glasovanju. Izjava se upošteva, če jo predsednik
upniškega odbora prejme pred iztekom dopisne seje. Glede
zastopanja pri glasovanju velja 92. člen tega zakona, glede
poteka seje pa 96. člen tega zakona.
(3) Način sklica dopisne seje, pošiljanja gradiva in posre‑
dovanja pisne izjave o glasovanju na dopisni seji se določi s
poslovnikom o delu upniškega odbora.
Oddelek 3.6: Upravitelj
Pododdelek 3.6.1: Temeljna pravila o upravitelju
97. člen
(položaj in pristojnosti upravitelja)
(1) Upravitelj je organ postopka zaradi insolventnosti, ki
v tem postopku opravlja svoje pristojnosti in naloge, določene
v zakonu, zaradi varovanja in uresničitve interesov upnikov.
(2) V stečajnem postopku upravitelj vodi posle insolven‑
tnega dolžnika v skladu s potrebami postopka in ga zastopa:
1. pri procesnih in drugih pravnih dejanjih v zvezi s preiz‑
kusom terjatev ter ločitvenih in izločitvenih pravic,
2. pri procesnih in drugih dejanjih v zvezi z izpodbijanjem
pravnih dejanj insolventnega dolžnika,
3. pri pravnih poslih in drugih dejanjih, potrebnih za unov‑
čitev stečajne mase,
4. pri uresničevanju odstopnih in drugih pravic, ki jih prido‑
bi insolventni dolžnik kot pravne posledice začetka stečajnega
postopka, in
5. pri drugih pravnih poslih, ki jih insolventni dolžnik lahko
izvede v skladu s tem zakonom.
98. člen
(obveznosti upravitelja)
(1) Upravitelj mora svoje naloge in pristojnosti opravljati
v skladu:
1. s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi,
2. z drugimi zakoni, ki se uporabljajo za insolventnega
dolžnika, in predpisi, izdanimi na njihovi podlagi,
3. s pravili stroke oseb, ki kot mandatarji opravljajo posle
za druge osebe.
(2) Upravitelj mora pri opravljanju svojih nalog in pristoj‑
nosti ravnati:
1. vestno in pošteno,
2. z ustrezno profesionalno skrbnostjo ter
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3. tako, da varuje in uresničuje interese upnikov, ki mu
morajo biti vodilo pri opravljanju teh nalog in pristojnosti.
(3) Upravitelj mora upnike, ki so v razmerju do insolven‑
tnega dolžnika v enakem položaju, obravnavati enako, in ne
sme omogočiti ali dopustiti:
1. da posamezni upniki v postopku dosežejo prednostno
plačilo ali druge koristi na škodo drugih upnikov, ki so v razmer‑
ju do insolventnega dolžnika v enakem položaju, ali
2. da druge osebe pridobijo premoženje insolventnega
dolžnika, ki spada v stečajno maso, ne da bi zagotovile enako‑
vredno nasprotno izpolnitev, ali druge koristi na škodo stečajne
mase, ki niso v skladu z zakoni, predpisi in pravili stroke iz
prvega odstavka tega člena.
(4) Upravitelj mora svoja poročila, sezname preizkušenih
terjatev in druga pisanja upravitelja predložiti sodišču v elek‑
tronski obliki, podpisana z varnim elektronskim podpisom, over‑
jenim s kvalificiranim potrdilom. Minister, pristojen za pravosod‑
je, predpiše podrobnejša pravila o vlaganju pisanj upravitelja.
99. člen
(redna poročila upravitelja)
(1) Upravitelj mora za vsako koledarsko trimesečje pripra‑
viti poročilo o poteku postopka (v nadaljnjem besedilu: redno
poročilo).
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena mora upravitelj
prvo redno poročilo pripraviti:
1. če je obdobje od začetka postopka do konca prvega
koledarskega trimesečja po začetku postopka krajše od enega
meseca: za obdobje od začetka postopka do konca drugega
koledarskega trimesečja po začetku postopka,
2. v drugih primerih: za obdobje od začetka postopka do
konca prvega koledarskega trimesečja po začetku postopka.
(3) Upravitelj mora svoje redno poročilo predložiti sodišču
v postopku prisilne poravnave v osmih dneh in v stečajnem po‑
stopku v enem mesecu po koncu obdobja, na katero se nanaša.
100. člen
(izredna poročila upravitelja)
(1) Upravitelj mora na zahtevo sodišča ali upniškega
odbora predložiti svoje pisno poročilo o posamezni zadevi, ki
je pomembna za potek postopka ali varovanje ali uresničitev
interesov upnikov v tem postopku (v nadaljnjem besedilu: izre‑
dno poročilo), v osmih dneh po prejemu zahteve, razen če je v
zahtevi določen daljši rok za predložitev.
(2) Proti zahtevi upniškega odbora iz prvega odstavka
tega člena lahko upravitelj v treh delovnih dneh ugovarja:
1. ker zadeva, o kateri je upniški odbor zahteval poročilo,
ni pomembna za potek postopka ali varovanje ali uresničitev
interesov upnikov v tem postopku,
2. ker je rok za izdelavo poročila prekratek glede na obseg
in zahtevnost zadeve, ki je predmet zahtevanega poročila.
(3) Sodišče mora odločiti o ugovoru upravitelja iz drugega
odstavka tega člena v treh delovnih dneh po prejemu ugovora.
(4) Proti odločitvi sodišča o ugovoru iz drugega odstavka
tega člena imata pravico do pritožbe upravitelj in upniški odbor.
(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena mora upravitelj
v nujnih primerih na zahtevo sodišča temu takoj ustno poročati
ali izdelati poročilo o posamezni zadevi iz prvega odstavka tega
člena v treh delovnih dneh po prejemu zahteve.
101. člen
(navodila sodišča upravitelju)
(1) Sodnik, ki vodi postopek, daje upravitelju navodila za
njegovo delo, ki so zanj obvezna.
(2) Sodnik mora navodilo dati v pisni obliki, če tako zah‑
teva upravitelj.
102. člen
(odškodninska odgovornost upravitelja)
(1) Upravitelj je upnikom odgovoren za škodo, ki jim jo
povzroči s kršitvijo svojih obveznosti.
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(2) Upravitelj je odškodninske odgovornosti oproščen,
če dokaže:
1. da je imel upnik škodo zaradi nepravilnih ali nepopolnih
podatkov v njegovi prijavi terjatve ali drugih dejanj ali opustitev,
ki izvirajo s področja upnika,
2. da je ravnal v skladu s sklepom ali odredbo sodišča ali
3. da je škoda nastala zaradi dogodkov ali ravnanja oseb,
ki jih upravitelj, čeprav je ravnal z ustrezno profesionalno skrb‑
nostjo, ni mogel niti preprečiti niti odvrniti ali omejiti njihovih
škodljivih posledic.
(3) Upravitelj ni oproščen odškodninske odgovornosti,
ker je ravnal v skladu s sklepom ali odredbo sodišča, če upnik
dokaže, da je upravitelj izdajo tega sklepa ali odredbe dosegel:
1. tako, da je sodišču namenoma ali zaradi hude malo‑
marnosti dal nepopolne ali nepravilne informacije, ali
2. na drug nepošten način.
(4) Upravitelj je odgovoren upnikom za škodo iz prvega
odstavka tega člena, povzročeno v posameznem postopku
zaradi insolventnosti, do višine petkratnega zneska nagrade,
do katere je upravičen v tem postopku, vendar ne manj kot
5.000 eurov.
(5) Odškodninska odgovornost se po četrtem odstavku
tega člena ne omeji, če je bilo dejanje izvedeno ali opuščeno
namenoma ali iz hude malomarnosti.
103. člen
(nagrada upravitelja)
(1) Upravitelj ima pravico do nagrade za svoje delo.
(2) V postopku prisilne poravnave nagrada upravitelja
vključuje:
1. nadomestilo za preizkus terjatev,
2. nadomestilo za izdelavo poročila o izidu glasovanja o
sprejetju prisilne poravnave,
3. nadomestilo za izdelavo poročila o vpisu in vplačilu
novih delnic in
4. nadomestilo za opravljanje nadzora upravitelja po
171. členu tega zakona.
(3) Nadomestila iz 1., 2. in 3. točke drugega odstavka tega
člena se določijo v sorazmerju s številom pravočasno prijavlje‑
nih terjatev, nadomestilo iz 4. točke drugega odstavka tega
člena pa za vsak mesec trajanja postopka prisilne poravnave.
(4) V stečajnem postopku nagrada upravitelja vključuje:
1. nadomestilo za prevzem prostorov, premoženja in po‑
slov stečajnega dolžnika ter za izdelavo otvoritvenega poročila
(v nadaljnjem besedilu: nadomestilo za izdelavo otvoritvenega
poročila),
2. nadomestilo za preizkus terjatev, ki se določi v soraz‑
merju s številom pravočasno prijavljenih terjatev, in
3. nadomestilo za unovčenje stečajne mase in razdelitev
splošne ali posebne stečajne mase, ki se določi v sorazmerju
z višino zneska, ki je predmet razdelitve.
(5) (črtan)
(6) (črtan)
(7) Nadomestila, ki jih vključuje nagrada upravitelja, so
nadomestilo za vse storitve, ki so potrebne za izvedbo nalog
upravitelja v postopku zaradi insolventnosti, razen:
1. (črtana),
2. računovodskih storitev v zvezi z vodenjem poslovnih
knjig in sestavljanjem računovodskih izkazov in davčnih obra‑
čunov v stečajnem postopku,
3. storitev pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti,
4. posredniških storitev pri prodaji premoženja na bor‑
znem ali drugem organiziranem trgu, na katerem lahko trgujejo
samo pooblaščeni udeleženci tega trga,
5. storitev arhiviranja dokumentacije v skladu s predpisi
o arhiviranju,
6. drugih storitev, za katere je potrebno posebno stro‑
kovno znanje s področij, ki niso predmet strokovnega izpita
za opravljanje funkcije upravitelja, ali ki jih je v posameznem
postopku treba opraviti v takem obsegu, da jih ne more opraviti
upravitelj sam.
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(8) Podrobnejša pravila o odmeri nagrade upravitelja se
določijo s tarifo iz 2. točke prvega odstavka 114. člena tega
zakona.
104. člen
(odmera in plačilo nagrade upravitelja)
(1) V postopku prisilne poravnave pridobi upravitelj pravi‑
co zahtevati plačilo nagrade, ko opravi vsa dejanja v postopku
in sodišču predloži svoje končno poročilo.
(2) V stečajnem postopku pridobi upravitelj pravico zah‑
tevati plačilo:
1. 90 odstotkov:
– nadomestila za izdelavo otvoritvenega poročila: ko so‑
dišču predloži otvoritveno poročilo v skladu z 294. členom tega
zakona,
– nadomestila za preizkus terjatev: ko sodišču predloži
končni seznam preizkušenih terjatev v skladu s 70. členom
tega zakona,
– sorazmernega dela nadomestila iz 3. točke četrtega
odstavka 103. člena tega zakona: ko sodišču predloži končni
načrt razdelitve,
2. 10 odstotkov vseh nadomestil: ko sodišču predloži
svoje končno poročilo v skladu s 375. členom tega zakona.
(3) Če je upravitelj razrešen zaradi kršitve svojih obvezno‑
sti, nima pravice do nagrade.
(4) Če je upravitelj razrešen na svojo zahtevo, ima pravico
do dela nagrade, sorazmernega z obsegom dejanj, ki jih je
opravil do svoje razrešitve, zmanjšanega za pavšalno nadome‑
stilo za prevzem poslov razrešenega upravitelja, ki se po petem
odstavku tega člena izplača novemu upravitelju.
(5) Upravitelj, ki je bil imenovan med postopkom zaradi
razrešitve prejšnjega upravitelja, ima pravico do:
1. pavšalnega nadomestila za prevzem poslov razreše‑
nega upravitelja in
2. dela nagrade, sorazmernega z obsegom dejanj, ki jih
opravi od prevzema poslov prejšnjega upravitelja do konca
postopka.
(6) O odmeri nadomestil, vključenih v nagrado, in pavšal‑
nega nadomestila odloči sodišče na zahtevo upravitelja.
(7) Sodišče mora odločiti o odmeri nadomestil, vključenih
v nagrado, in pavšalnega nadomestila v osmih dneh po preje‑
mu zahteve upravitelja.
(8) Nagrada in pavšalno nadomestilo se izplačata kot stro‑
šek postopka po pravnomočnosti sklepa o odmeri iz sedmega
odstavka tega člena.
(9) Proti sklepu o odmeri nadomestil, vključenih v nagra‑
do, in pavšalnega nadomestila se lahko pritoži tudi upravitelj.
(10) Pritožba proti sklepu o odmeri nadomestil, vključenih
v nagrado, in pavšalnega nadomestila zadrži njegovo izvršitev.
105. člen
(stroški upravitelja)
(1) Upravitelj ima pravico do povrnitve stroškov, ki so mu
nastali pri opravljanju nalog in pristojnosti upravitelja.
(2) O povrnitvi stroškov upravitelju, ki so nastali v posa‑
meznem mesecu, odloči sodišče s sklepom, s katerim odloča o
izplačilu drugih tekočih stroškov postopka za ta mesec.
(3) Za pritožbo proti sklepu o povrnitvi stroškov upravitelju
se smiselno uporabljata deveti in deseti odstavek 104. člena
tega zakona.
Pododdelek 3.6.2: Nadzor nad upravitelji
106. člen
(pristojnost za nadzor nad upravitelji)
(1) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, je pristojno za
opravljanje nadzora nad upravitelju v skladu s pravili, določe‑
nimi v pododdelku 3.6.2 tega zakona.
(2) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, je upravičeno, v
obsegu, potrebnem za opravljanje nadzora iz prvega odstavka
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tega člena, neposredno dostopati in pridobivati podatke iz cen‑
tralnega registra prebivalstva, poslovnega registra in podatke,
ki jih vodijo drugi upravljavci osebnih podatkov.
(3) Za postopek odločanja o zadevah, urejenih v podod‑
delku 3.6.2 tega zakona, se uporablja zakon, ki ureja splošni
upravni postopek.
(4) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, lahko pri opravlja‑
nju nadzora iz prvega odstavka tega člena:
1. opravi pregled dokumentacije insolventnega dolžnika,
ki jo je prevzel upravitelj v zvezi s postopkom zaradi insolven‑
tnosti, in dokumentacije, ki jo mora voditi upravitelj v zvezi s
tem postopkom, ali zahteva od zbornice upraviteljev, da opravi
tak pregled,
2. zahteva uvedbo disciplinskega postopka proti upravi‑
telju in
3. odredi ali izvede druge ukrepe, potrebne za preveritev,
ali upravitelj opravlja svoje naloge v postopku zaradi insolven‑
tnosti v skladu z zakonom.
(5) Pregled iz 1. točke četrtega odstavka tega člena, ki ga
opravi ministrstvo, pristojno za pravosodje, se opravi po vna‑
prejšnjem obvestilu upravitelju ali brez njega. Pregled opravijo
sodniki, ki so v skladu z določbami zakona, ki ureja sodniško
službo, dodeljeni v ministrstvo, pristojno za pravosodje, za
opravljanje zahtevnejših strokovnih nalog in imajo izkušnje na
področju postopkov zaradi insolventnosti, gospodarskih spo‑
rov ali izvršbe, ali univerzitetni diplomirani pravniki z najmanj
petimi leti praktičnih izkušenj na pravniških delih s področja
postopkov zaradi insolventnosti po opravljenem pravniškem
državnem izpitu ali revizorji, ki jih imenuje minister, pristojen
za pravosodje. O opravljenem pregledu pregledovalci sestavijo
poročilo, katerega en izvod se posreduje upravitelju. Ugotovitve
iz poročila se lahko uporabijo za izvrševanje zakonitih pristoj‑
nosti ministrstva, pristojnega za pravosodje.
(6) Zbornica upraviteljev opravlja nadzor nad poslovanjem
upraviteljev v skladu s pravili, določenimi v pododdelku 3.6.4.
tega zakona.
107. člen
(komisija)
(1) Minister, pristojen za pravosodje, imenuje komisijo kot
svoj svetovalni organ, ki jo sestavljajo:
1. dva neodvisna strokovnjaka za insolventno pravo,
2. dva sodnika, ki sodita v postopkih zaradi insolventnosti, in
3. predstavnik ministrstva, pristojnega za pravosodje.
(2) Člani komisije se imenujejo za pet let in so lahko po
poteku tega obdobja ponovno imenovani.
(3) Komisija daje ministru mnenja o izdaji in odvzemu
dovoljenj za opravljanje funkcije upravitelja in o drugih zadevah
glede izvajanja tega zakona.
(4) Delo komisije vodi predsednik, ki ga med seboj izvolijo
člani komisije.
(5) Komisija sprejme poslovnik o svojem delu.
(6) Sredstva za delo komisije ter administrativne, tehnične
in druge pogoje za delo komisije zagotavlja ministrstvo, pristoj‑
no za pravosodje.
108. člen
(dovoljenje za opravljanje funkcije upravitelja)
(1) Funkcijo upravitelja lahko opravlja le oseba, ki ima
veljavno dovoljenje ministra, pristojnega za pravosodje, za
opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventno‑
sti in prisilne likvidacije (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje za
opravljanje funkcije upravitelja).
(2) Minister, pristojen za pravosodje, izda dovoljenje za
opravljanje funkcije upravitelja osebi, ki izpolnjuje naslednje
pogoje:
1. je državljan Republike Slovenije ali države članice
Evropske unije ali države članice Evropskega gospodarskega
prostora ali države članice Organizacije za gospodarsko so‑
delovanje in razvoj in ima aktivno znanje slovenskega jezika,
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2. je poslovno sposobna in ima splošno zdravstveno
zmožnost,
3. ima najmanj visokošolsko izobrazbo prve stopnje ali
primerljivo izobrazbo, pridobljeno v tujini, nostrificirano, prizna‑
no ali ovrednoteno v skladu z zakonom, ki ureja vrednotenje in
priznavanje izobraževanja, ali dovoljenje za opravljanje nalog
revizorja ali pooblaščenega revizorja v skladu z zakonom, ki
ureja revidiranje,
4. ima najmanj tri leta delovnih izkušenj pri opravljanju del
s strokovno izobrazbo iz 3. točke tega odstavka,
5. ima sklenjeno zavarovanje, ki krije njegovo odškodnin‑
sko odgovornost iz prvega odstavka 102. člena tega zakona
za najnižjo zavarovalno vsoto 500.000 v posameznem letu,
6. je opravila strokovni izpit za opravljanje funkcije upra‑
vitelja,
7. je vredna javnega zaupanja za opravljanje te funkcije,
8. je ministru, pristojnem za pravosodje, dala izjavo, da
bo vestno in odgovorno opravljala svoje pristojnosti in naloge
upravitelja ter si v vsakem postopku zaradi insolventnosti, v
katerem bo imenovana, prizadevala za kar najhitrejše končanje
postopka in čim ugodnejše poplačilo upnikov.
(3) Pogoja iz 7. točke drugega odstavka tega člena ne iz‑
polnjuje tisti, za katerega je na podlagi njegovega dosedanjega
dela, ravnanja ali obnašanja utemeljeno sklepati, da funkcije
upravitelja ne bo opravljal strokovno, pošteno in vestno, ali
kdor je bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja,
storjenega z naklepom, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali
zaradi enega od teh kaznivih dejanj, storjenih iz malomarnosti:
povzročitve smrti iz malomarnosti, hude telesne poškodbe,
posebno hude telesne poškodbe, ogrožanja varnosti pri delu,
prikrivanja, izdaje in neupravičene pridobitve poslovne tajnosti,
pranja denarja, izdaje uradne tajnosti, povzročitve splošne ne‑
varnosti ali izdaje državne tajnosti, in kazen še ni bila izbrisana
iz kazenske evidence.
(4) Minister, pristojen za pravosodje, zavrne zahtevo za
izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja:
1. če vlagatelj zahteve ne izpolnjuje pogojev iz drugega
odstavka tega člena ali
2. če je bilo vlagatelju zahteve že odvzeto dovoljenje za
opravljanje funkcije upravitelja ali
3. če je vlagatelju zahteve že prenehalo veljati dovoljenje
za opravljanje funkcije upravitelja po 5. točki četrtega odstavka
109. člena tega zakona ali
4. če je zoper vlagatelja uveden kazenski postopek zaradi
suma storitve kaznivega dejanja iz tretjega odstavka tega člena
in je v tem postopku obtožnica postala pravnomočna ali je na
podlagi obtožnega predloga razpisana glavna obravnava,
5. ne glede na 4. točko tega odstavka pa tudi v primeru, če
je proti vlagatelju uveden kazenski postopek zaradi kaznivega
dejanja, storjenega z naklepom, zoper premoženje ali zoper
gospodarstvo, ki se preganja po uradni dolžnosti, in je v tem
postopku pravnomočna obtožnica, vložena brez preiskave, ali
pravnomočno uvedena preiskava,
6. ne glede na vrsto očitanega kaznivega dejanja, če je
zoper vlagatelja pravnomočno odrejen pripor.
(5) Če ima upravitelj položaj odvetnika, ne sme kot odve‑
tnik zastopati stečajnega dolžnika v sodnih ali drugih postopkih,
ki se vodijo v zvezi s stečajnim postopkom, v katerem je bil
imenovan za upravitelja, in ne sme uporabljati naziva odvetnik.
109. člen
(odvzem in prenehanje dovoljenja za opravljanje
funkcije upravitelja)
(1) Minister, pristojen za pravosodje, upravitelju odvzame
dovoljenje za opravljanje funkcije upravitelja:
1. če se ugotovi, da krši ali je kršil določbo iz petega od‑
stavka 108. člena tega zakona,
2. če se ugotovi, da ne izpolnjuje pogoja iz 3., 4., 5., 6. ali
7. točke drugega odstavka 108. člena tega zakona.
(2) Odločba o odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije
upravitelja je dokončna.
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(3) O odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije upra‑
vitelja odloča minister, pristojen na pravosodje, na predlog
sodišča, ki vodi postopek zaradi insolventnosti, v katerem je
upravitelj storil kršitev, ki je razlog za odvzem dovoljenja, ali po
uradni dolžnosti.
(4) Dovoljenje za opravljanje funkcije upravitelja preneha
veljati:
1. če upravitelj izgubi državljanstvo Republike Slovenije
ali države članice Evropske unije ali države članice Evropskega
gospodarskega prostora, ne da bi istočasno pridobil državljan‑
stvo druge države, ki je Republika Slovenija ali država članice
Evropske unije ali država članica Evropskega gospodarskega
prostora,
2. če je upravitelju s pravnomočno odločbo odvzeta po‑
slovna sposobnost ali če ne izpolnjuje več pogoja splošne
zdravstvene zmožnosti,
3. če da upravitelj pisno izjavo, na kateri je njegov podpis
overjen, da naj se izbriše iz seznama upraviteljev,
4. če upravitelj umre,
5. če je upravitelju s pravnomočno odločbo disciplinske
komisije izrečen ukrep trajnega odvzema pravice opravljati
funkcijo upravitelja.
(5) O prenehanju dovoljenja za opravljanje funkcije upra‑
vitelja mora minister, pristojen za pravosodje, izdati ugotovi‑
tveno odločbo.
(6) Če je upravitelju s pravnomočno odločbo disciplinske
komisije izrečen ukrep trajnega odvzema pravice opravljati
funkcijo upravitelja, mora zbornica o tem obvestiti ministrstvo,
pristojno za pravosodje, v treh delovnih dneh po dnevu, ko taka
odločba postane pravnomočna.
(7) Kazensko sodišče mora ministra, pristojnega za pra‑
vosodje, obvestiti o pravnomočni obsodbi za kaznivo dejanje
iz tretjega odstavka 108. člena tega zakona naslednji delovni
dan po nastanku tega dejstva.
110. člen
(seznam upraviteljev)
(1) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, vodi seznam
upraviteljev.
(2) Seznam mora za vsako osebo, ki ima veljavno dovo‑
ljenje za opravljanje funkcije upravitelja, vsebovati:
1. identifikacijske podatke o upravitelju,
2. številko in datum izdaje dovoljenja za opravljanje funk‑
cije upravitelja,
3. sodišča, pri katerih oseba opravlja funkcijo upravitelja,
4. za vsak postopek zaradi insolventnosti ali prisilne likvi‑
dacije, v katerem oseba opravlja funkcijo upravitelja:
– sodišče, ki vodi postopek, osebno ime sodnika in opra‑
vilno številko postopka,
– osebno ime ali firmo in sedež dolžnika,
– vrsto postopka,
– datum začetka postopka,
– datum končanja postopka,
5. datum vpisa v seznam upraviteljev,
6. obdobje začasne ustavitve imenovanja za upravitelja
v novih zadevah,
7. datum izbrisa iz seznama upraviteljev in razlog za
izbris,
8. podatke o zavarovanju upraviteljeve odgovornosti iz
5. točke drugega odstavka 108. člena tega zakona in
9. elektronski naslov upravitelja.
(3) Identifikacijski podatki o upravitelju so:
1. osebno ime,
2. naslov stalnega prebivališča,
3. datum rojstva, če upravitelj nima niti EMŠO niti davčne
številke,
4. identifikacijska številka, in sicer:
– EMŠO, če je upravitelj vpisan v centralni register pre‑
bivalstva, ali
– davčna številka v drugih primerih,
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5. če upravitelj opravlja pristojnosti in naloge upravitelja
prek pravnoorganizacijske oblike podjetnika, zasebnika ali go‑
spodarske družbe, tudi podatki, s katerimi je vpisan v registru:
– firma, sedež in poslovni naslov,
– matična številka.
(4) Seznam upraviteljev se objavi na spletnih straneh
za objave v postopkih zaradi insolventnosti iz 122. člena tega
zakona.
(5) Podatki se v seznamu upraviteljev vodijo in objavljajo
zaradi preverjanja pogojev za imenovanje upravitelja v posa‑
meznem postopku in nadzora nad upravitelji.
(6) Seznam upraviteljev, ki se objavi po četrtem odstavku
tega člena, ter podatki, sklepi in druga pisanja, ki se objavijo
po 122. členu tega zakona, ne smejo vsebovati podatkov iz
2. do 4. točke tretjega odstavka tega člena.
(7) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, odgovarja za
pravilnost podatkov, vsebovanih v seznamu upraviteljev, ki
ga posreduje agenciji zaradi objave po četrtem odstavku tega
člena. Agencija mora zagotoviti, da se na spletnih straneh v
postopkih zaradi insolventnosti iz 122. člena tega zakona objavi
seznam upraviteljev, ki ji ga zaradi objave posreduje ministr‑
stvo, pristojno za pravosodje.
111. člen
(izbira sodišča, pri katerem upravitelj opravlja
funkcijo upravitelja)
(1) Oseba, ki ima veljavno dovoljenje za opravljanje funk‑
cije upravitelja, mora izbrati najmanj eno in lahko izbere vsa
okrožna sodišča, pri katerih opravlja funkcijo upravitelja.
(2) Oseba mora izjavo o izbiri sodišč po prvem odstavku
tega člena priložiti svoji zahtevi za izdajo dovoljenja za opra‑
vljanje funkcije upravitelja.
(3) Oseba lahko spremeni svojo izbiro sodišč z izjavo, ki
jo predloži ministrstvu, pristojnemu za pravosodje.
(4) Oseba lahko spremeni izbiro sodišč:
1. bodisi tako, da pri posameznem okrožnem sodišču ne
bo več opravljala funkcije upravitelja,
2. bodisi tako, da izbere dodatno okrožno sodišče, pri
katerem bo opravljala funkcijo upravitelja.
(5) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, vodi za vsako
okrožno sodišče seznam upraviteljev, ki so izbrali posame‑
zno okrožno sodišče (v nadaljnjem besedilu: seznam izbranih
upraviteljev posameznega okrožnega sodišča). Upravitelji se
v seznamu izbranih upraviteljev posameznega okrožnega so‑
dišča razvrstijo po vrstnem redu zaporedne številke pridobitve
dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja.
(6) Sprememba izbire sodišč iz 1. točke četrtega odstavka
tega člena začne učinkovati z vpisom te spremembe v seznam
upraviteljev in ne vpliva na pristojnosti in naloge osebe v po‑
stopkih, v katerih je bila imenovana za upravitelja pred začet‑
kom učinkovanja spremembe izbire.
(7) Sprememba izbire sodišč iz 2. točke četrtega odstavka
tega člena, ki je bila zahtevana do 30. novembra posameznega
leta, začne učinkovati 1. januarja naslednjega leta.
(8) Če je za posamezno okrožno sodišče izbrano število
upraviteljev, ki ne zadošča glede na število zadev, ki jih pov‑
prečno vodi to sodišče in okrajna sodišča z njegovega obmo‑
čja, minister, pristojen za pravosodje na predlog tega sodišča
določi dodatno število upraviteljev.
(9) Obvestilo o določitvi dodatnega števila upraviteljev
iz osmega odstavka tega člena mora ministrstvo, pristojno za
pravosodje, objaviti na spletnih straneh za objave v postopkih
zaradi insolventnosti iz 122. člena tega zakona skupaj s po‑
zivom upraviteljem, da dodatno izberejo okrožno sodišče, na
katerega se nanaša obvestilo.
(10) Pri dodatni izbiri okrožnega sodišča na podlagi pozi‑
va iz devetega odstavka tega člena ne velja omejitev, določena
v prvem odstavku tega člena.
(11) Če v 15 dneh po objavi obvestila in poziva iz devete‑
ga odstavka tega člena ministrstvu, pristojnemu za pravosodje,
izjave o dodatni izbiri okrožnega sodišča, na katerega se nana‑
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ša obvestilo, ne da zadostno število upraviteljev, mora minister,
pristojen za pravosodje, v osmih dneh po poteku tega roka
izdati odločbo, s katero določi dodatne upravitelje, ki morajo
svojo funkcijo opravljati tudi pri tem sodišču.
(12) Minister, pristojen za pravosodje, kot dodatne upra‑
vitelje po enajstem odstavku tega člena določi med upravitelji,
ki so po prvem odstavku tega člena izbrali manj kot tri sodišča.
(13) Če je število upraviteljev iz dvanajstega odstavka
tega člena večje od potrebnega dodatnega števila upraviteljev,
se kot dodatni upravitelji določijo tisti, ki so bili na sezam upra‑
viteljev vpisani kasneje.
112. člen
(začasna ustavitev imenovanja za upravitelja
v novih zadevah)
(1) Oseba, vpisana v seznam upraviteljev, lahko zahteva,
da se njeno imenovanje za upravitelja v novih zadevah zača‑
sno ustavi:
1. če je imenovana na državno ali mednarodno funkcijo,
ki zahteva poklicno opravljanje: za obdobje trajanja te funkcije,
2. v drugih primerih: za obdobje, navedeno v zahtevi, ki
ne more biti krajše od treh mesecev.
(2) Minister, pristojen za pravosodje, mora začasno usta‑
viti imenovanje posamezne osebe za upravitelja v novih za‑
devah tudi:
1. če je proti njej uveden kazenski postopek zaradi suma
storitve kaznivega dejanja iz tretjega odstavka 108. člena tega
zakona in je v tem postopku obtožnica postala pravnomočna ali
je na podlagi obtožnega predloga razpisana glavna obravnava,
2. ne glede na 1. točko tega odstavka pa tudi v primeru,
če je proti njej uveden kazenski postopek zaradi kaznivega
dejanja, storjenega z naklepom, zoper premoženje ali zoper
gospodarstvo, ki se preganja po uradni dolžnosti, in je v tem
postopku pravnomočna obtožnica, vložena brez preiskave, ali
pravnomočno uvedena preiskava,
3. ne glede na vrsto očitanega kaznivega dejanja, če je
zoper osebo pravnomočno odrejen pripor.
(3) Začasna ustavitev imenovanja iz drugega odstavka
tega člena traja:
1. če je kazenski postopek pravnomočno ustavljen ali
izdana zavrnilna oziroma oprostilna sodba: do pravnomočnosti
te odločitve v kazenskem postopku,
2. če je v kazenskem postopku oseba pravnomočno ob‑
sojena: do pravnomočnosti odločbe o odvzemu dovoljenja za
opravljanje funkcije upravitelja,
3. če je pripor odpravljen in niso izpolnjeni pogoji iz
1. ali 2. točke drugega odstavka tega člena: do pravnomočnosti
odločbe o odpravi pripora.
(4) Minister, pristojen za pravosodje, mora začasno usta‑
viti imenovanje posamezne osebe za upravitelja v novih zade‑
vah, tudi če je bila proti njej v zvezi z uvedenim disciplinskim
postopkom izrečena začasna prepoved opravljati funkcijo upra‑
vitelja po šestem odstavku 120.l člena tega zakona. Ta zača‑
sna ustavitev traja, dokler traja začasna prepoved po šestem
odstavku 120.l člena tega zakona.
(5) Minister, pristojen za pravosodje, v seznam upravite‑
ljev vpiše obdobje začasne ustavitve imenovanja za upravitelja
v novih zadevah iz 6. točke drugega odstavka 110. člena tega
zakona.
(6) Minister, pristojen za pravosodje, mora odločiti:
1. o zahtevi iz prvega odstavka tega člena v osmih dneh
po prejemu te zahteve,
2. o začasni ustavitvi imenovanja po drugem odstavku
tega člena v treh delovnih dneh po dnevu, ko izve za razlog iz
drugega odstavka tega člena,
3. o začasni ustavitvi imenovanja po četrtem odstavku
tega člena v treh delovnih dneh po dnevu, ko izve za razlog iz
četrtega odstavka tega člena; če je ukrep začasnega odvzema
pravice opravljati funkcijo upravitelja izrekel sam, hkrati tudi
začasno ustavi imenovanje.
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(7) Ministra, pristojnega za pravosodje, mora naslednji
delovni dan po nastanku dejstva obvestiti:
1. kazensko sodišče o pravnem dejstvu iz drugega in
tretjega odstavka tega člena,
2. Zbornica upraviteljev o pravnem dejstvu iz četrtega
odstavka tega člena.
(8) Obdobje začasne zaustavitve imenovanja za upravite‑
lja v novih zadevah začne teči z vpisom tega pravnega dejstva
v seznam upraviteljev.
(9) Upravitelja, katerega imenovanje v novih postopkih je
začasno ustavljeno po drugem ali četrtem odstavku tega člena,
mora sodišče razrešiti v vseh postopkih zaradi insolventnosti, v
katerih je bil imenovan za upravitelja, v treh delovnih dneh po
prejemu obvestila o vpisu tega pravnega dejstva v evidenco
upraviteljev. Za to razrešitev se smiselno uporabljajo peti in
šesti odstavek 119. člena ter prvi in drugi odstavek 120. člena
tega zakona.
113. člen
(vodenje seznama upraviteljev)
(1) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, mora v treh de‑
lovnih dneh po izdaji odločbe:
1. osebo, ki ji izda dovoljenje za opravljanje funkcije upra‑
vitelja, vpisati v seznam upraviteljev,
2. osebo, ki ji odvzame dovoljenje za opravljanje funkcije
upravitelja ali ji dovoljenje preneha veljati po petem odstavku
109. člena tega zakona, izbrisati s seznama upraviteljev.
(2) V seznam upraviteljev se vpiše upraviteljeva identifi‑
kacijska številka, drugi identifikacijski podatki upravitelja pa se
avtomatično na podlagi povezanosti centralnega registra prebi‑
valstva, davčnega registra in poslovnega registra (v nadaljnjem
besedilu: matične evidence) s seznamom upraviteljev prevza‑
mejo iz teh evidenc in so s tem vpisani v seznam upraviteljev.
(3) Če se v matični evidenci spremenijo identifikacijski
podatki o upravitelju, se te spremembe avtomatično na podlagi
povezanosti z matično evidenco prevzamejo tudi v seznam
upraviteljev.
(4) O spremembah identifikacijskih podatkov, ki niso vpi‑
sani v matične evidence, mora upravitelj obvestiti ministrstvo,
pristojno za pravosodje, v 15 dneh po nastanku spremembe.
(5) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, mora o vpisu
vsake spremembe v seznam upraviteljev v treh delovnih dneh
po vpisu obvestiti vsa sodišča, ki na prvi stopnji vodijo postopke
zaradi insolventnosti.
(6) Sodišča morajo v treh delovnih dneh po izdaji odločbe
o imenovanju ali razrešitvi upravitelja obvestiti ministrstvo, pri‑
stojno za pravosodje, o podatkih iz 4. točke drugega odstavka
110. člena tega zakona.
114. člen
(predpisi o upraviteljih)
(1) Minister, pristojen za pravosodje, predpiše:
1. program in način opravljanja strokovnega izpita za
opravljanje funkcije upravitelja,
2. tarifo za odmero nagrade upravitelja in pavšalnega
nadomestila za prevzem poslov razrešenega upravitelja,
3. podrobnejša pravila o stroških, do povrnitve katerih je
upravičen upravitelj, in o pavšalnem znesku za kritje drugih
stroškov stečajnega postopka, ki se konča brez razdelitve
upnikom, iz 3. točke prvega odstavka 233. člena tega zakona,
4. podrobnejša pravila o vodenju seznama upraviteljev,
5. podrobnejša pravila o vsebini in načinu obveščanja po
petem in šestem odstavku 113. člena tega zakona.
(2) V predpisu, s katerim predpiše tarifo za odmero na‑
grade upravitelja in pavšalnega nadomestila za prevzem poslov
razrešenega upravitelja ter podrobnejša pravila o stroških, do
povrnitve katerih je upravičen upravitelj, in o pavšalnem znesku
za kritje drugih stroškov stečajnega postopka, ki se konča brez
razdelitve upnikom, iz 3. točke prvega odstavka 233. člena tega
zakona, minister, pristojen za pravosodje, določi tudi maksi‑
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malne zneske, ki jih nagrada, pavšalno nadomestilo, povrnitev
stroškov ali pavšalni znesek za kritje drugih stroškov v posa‑
meznem primeru ne smejo preseči.
(3) Vrhovno sodišče zbira podatke o pravnomočno odmer‑
jenih zneskih iz drugega odstavka tega člena in jih s poročilom,
ki vsebuje ugotovitve, ki izhajajo iz sodne prakse, do 30. junija
za preteklo leto posreduje ministrstvu, pristojnemu za pravo‑
sodje, in Državnemu zboru.
Pododdelek 3.6.3: Imenovanje in razrešitev upravitelja
115. člen
(pogoji za imenovanje za upravitelja)
(1) V posameznem postopku zaradi insolventnosti je lah‑
ko za upravitelja v skladu s 116. členom tega zakona imeno‑
vana oseba:
1. ki je vpisana v seznam upraviteljev in
2. je sodišče, ki vodi ta postopek, v seznamu upravite‑
ljev pri njej vpisano kot sodišče, pri katerem opravlja funkcijo
upravitelja.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena za upravitelja ne
more biti imenovana oseba:
1. ki je hkrati dolžnik ali upnik insolventnega dolžnika,
2. ki je v zadnjih dveh letih pred uvedbo postopka zaradi
insolventnosti
– opravljala funkcijo člana poslovodstva, člana organa
nadzora ali prokurista insolventnega dolžnika,
– bila zaposlena pri insolventnem dolžniku ali
– bila na podlagi pogodbe ali drugega pravnega temelja v
poslovnem razmerju z insolventnim dolžnikom,
3. ki ima v razmerju do osebe iz 1. ali 2. točke tega od‑
stavka položaj ožje povezane osebe,
4. ki že opravlja funkcijo upravitelja v postopku zaradi
insolventnosti nad drugo družbo, ki ima v razmerju do insolven‑
tnega dolžnika položaj povezane družbe po 527. členu ZGD-1,
5. če obstajajo druge okoliščine, ki vzbujajo dvom o njeni
nepristranskosti pri opravljanju funkcije upravitelja v tem po‑
stopku.
(3) Oseba mora odkloniti svoje imenovanje za upravitelja
v posameznem postopku zaradi insolventnosti, če obstajajo
ovire za njeno imenovanje iz drugega odstavka tega člena.
(4) Oseba lahko odkloni svoje imenovanje za upravitelja
v posameznem postopku zaradi insolventnosti samo v primeru
iz tretjega odstavka tega člena ali če je bilo začasno ustavljeno
njeno imenovanje za upravitelja po 112. členu tega zakona.
116. člen
(postopek imenovanja upravitelja)
(1) Upravitelja imenuje sodišče s sklepom o začetku po‑
stopka zaradi insolventnosti.
(2) Če je prejšnji upravitelj razrešen, imenuje sodišče
novega upravitelja s sklepom, s katerim odloči o razrešitvi
prejšnjega upravitelja.
(3) Sodišče mora za upravitelja imenovati vsakič drugo
osebo iz seznama izbranih upraviteljev posameznega okro‑
žnega sodišča po vrstnem redu, kot so navedeni v seznamu iz
petega odstavka 111. člena tega zakona. Vrstni red imenova‑
nja upraviteljev se vodi ločeno za naslednji skupini postopkov
zaradi insolventnosti:
1. za postopke prisilnih poravnav in stečajne postopke
nad pravno osebo, ter
2. za postopke osebnih stečajev in stečajev zapuščine.
(4) Ne glede na tretji odstavek tega člena je za upravi‑
telja v stečajnem postopku nad gospodarsko družbo, ki je po
55. členu ZGD-1 velika družba, lahko imenovana samo oseba,
ki je pred imenovanjem najmanj dve leti opravljala naloge in
pristojnosti upravitelja.
(5) Če bi po vrstnem redu iz tretjega odstavka tega čle‑
na v stečajnem postopku nad gospodarsko družbo, ki je po
55. členu ZGD-1 velika družba, morala biti imenovana oseba,
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ki ne izpolnjuje pogoja iz četrtega odstavka tega člena, mora
sodišče za upravitelja imenovati prvo naslednjo osebo med
osebami, ki izpolnjujejo te pogoje.
(6) Tretji odstavek tega člena se ne uporablja za imeno‑
vanje upravitelja, o katerem sodišče odloča na predlog pristoj‑
nega nadzornega organa po zakonu, ki ureja bančništvo ali
zavarovalništvo.
(7) Če je vložen predlog za začetek postopka prisilne
poravnave nad gospodarsko družbo, ki je po 55. členu ZGD-1
velika, srednja ali mala družba, sodišče ne glede na prvi od‑
stavek tega člena imenuje upravitelja s posebnim sklepom
naslednji delovni dan po uvedbi postopka prisilne poravnave.
(8) Če je nad dolžnikom iz sedmega odstavka tega člena
začet postopek prisilne poravnave ali stečajni postopek, upra‑
vitelj, ki je bil imenovan s sklepom iz sedmega odstavka tega
člena, nadaljuje z delom kot upravitelj v teh postopkih, razen
če v primeru stečajnega postopka nad gospodarsko družbo,
ki je po 55. členu ZGD-1 velika družba, ne izpolnjuje pogoja iz
četrtega odstavka tega člena.
117. člen
(položaj upravitelja)
(1) Upravitelj se imenuje kot fizična oseba.
(2) Če upravitelj opravlja pristojnosti in naloge upravite‑
lja prek pravnoorganizacijske oblike podjetnika, zasebnika ali
gospodarske družbe, se v sklepu o imenovanju navede tudi
ta pravnoorganizacijska oblika in podatki iz 5. točke tretjega
odstavka 110. člena tega zakona.
118. člen
(razlogi za razrešitev upravitelja)
Upravitelj se razreši:
1. če krši obveznosti upravitelja v postopku, v katerem je
bil imenovan,
2. če mu je odvzeto dovoljenje za opravljanje funkcije
upravitelja,
3. če mu je dovoljenje za opravljanje funkcije upravitelja
prenehalo veljati po petem odstavku 109. člena tega zakona,
4. če zaradi bolezni, delovne nezmožnosti ali smrti ne
more več opravljati funkcije upravitelja,
5. če v skladu s 119.a členom tega zakona tako odloči
večina upnikov.
119. člen
(odločanje o razrešitvi upravitelja)
(1) O razrešitvi upravitelja iz razlogov po 1. do 4. točki
118. člena tega zakona odloči sodišče po uradni dolžnosti,
na zahtevo upravitelja ali na zahtevo, ki jo lahko vloži upniški
odbor ali vsak upnik.
(2) Sodišče mora v treh delovnih dneh po prejemu zahte‑
ve upniškega odbora ali upnika iz prvega odstavka tega člena
zahtevo vročiti upravitelju, ki se lahko o njej izreče v 15 dneh
po prejemu.
(3) Drugi odstavek tega člena se smiselno uporablja tudi,
če sodišče po uradni dolžnosti presodi, da obstajajo razlogi za
razrešitev upravitelja.
(4) O zahtevi iz prvega odstavka tega člena mora sodišče
odločiti v osmih dneh po poteku roka za izjavo upravitelja iz
drugega odstavka tega člena.
(5) Sklep, s katerim sodišče odloči o razrešitvi upravitelja,
se vroči upravitelju, če je sodišče odločilo na zahtevo upniške‑
ga odbora ali upnika iz prvega odstavka tega člena, pa tudi
vlagatelju zahteve. O pravnomočnosti sklepa, s katerim sodišče
razreši upravitelja po 1. točki 118. člena tega zakona, sodišče
obvesti ministrstvo, pristojno za pravosodje.
(6) Upravitelj ima pravico do pritožbe proti sklepu, s kate‑
rim ga je sodišče razrešilo.
(7) Proti sklepu, s katerim je sodišče zavrnilo zahtevo
upniškega odbora ali upnika za razrešitev upravitelja, ima pra‑
vico do pritožbe samo vlagatelj zahteve.
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(8) Drugi upniki, razen vlagatelja zahteve, nimajo pravice
do pritožbe proti sklepu, s katerim je sodišče odločilo o razre‑
šitvi upravitelja.
119.a člen
(razrešitev imenovanega upravitelja in imenovanje novega
upravitelja na podlagi odločitve večine upnikov)
(1) Če upravitelj po presoji upniškega odbora ne uživa
več zaupanja upnikov, lahko upniški odbor kadarkoli po objavi
sklepa o preizkusu terjatev z večino glasov vseh svojih čla‑
nov brez obrazložitve zahteva glasovanje upnikov o razrešitvi
imenovanega upravitelja. Upniški odbor mora hkrati z zahtevo
za glasovanje o razrešitvi imenovanega upravitelja zahtevati
glasovanje o imenovanju novega upravitelja. V zahtevi za
imenovanje novega upravitelja lahko upniški odbor izbere ka‑
terokoli osebo, ki izpolnjuje pogoje za imenovanje iz 115. člena
tega zakona.
(2) Sodišče mora v treh delovnih dneh po prejemu zah‑
teve upniškega odbora iz prvega odstavka tega člena objaviti
poziv upnikom, da v 15 dneh po objavi poziva oddajo glasov‑
nice za glasovanje o zahtevi upniškega odbora za razrešitev
imenovanega upravitelja in imenovanje novega upravitelja.
(3) O razrešitvi imenovanega upravitelja in imenovanju
novega upravitelja ima pravico glasovati vsak upnik, katerega
terjatev je v postopku zaradi insolventnosti priznana ali verjetno
izkazana.
(4) Odločitev o razrešitvi imenovanega upravitelja in
imenovanju novega upravitelja je sprejeta, če zanjo glasujejo
upniki, katerih skupni znesek terjatev iz 73. člena tega zakona
presega polovico osnove za izračun deleža glasovalnih pravic
iz 74. člena tega zakona.
(5) Sodišče imenovanega upravitelja razreši in imenuje
novega upravitelja, če je dosežena večina iz četrtega odstavka
tega člena. Sklep o razrešitvi imenovanega upravitelja in ime‑
novanju novega upravitelja se vroči upraviteljema.
(6) S pritožbo proti sklepu iz petega odstavka tega člena
je dovoljeno izpodbijati samo način izračunavanja večine in da
je bila za upravitelja imenovana oseba, ki ne izpolnjuje pogojev
za imenovanje iz 115. člena tega zakona. Pritožbo lahko vložita
tudi razrešeni in novo imenovani upravitelj.
120. člen
(pravne posledice razrešitve upravitelja)
(1) Z izdajo sklepa o razrešitvi prenehajo pravica raz‑
rešenega upravitelja zastopati insolventnega dolžnika in vse
njegove pristojnosti v postopku.
(2) Razrešeni upravitelj mora v osmih dneh po prejemu
sklepa o razrešitvi:
1. pripraviti svoje poročilo za obdobje od konca trimese‑
čja, na katero se nanaša njegovo prejšnje poročilo, do svoje
razrešitve, in
2. novemu upravitelju predati vso dokumentacijo o poslih,
ki jih je opravil za insolventnega dolžnika, in drugih dejanjih, ki
jih je izvedel v postopku.
(3) Če upravitelj umre, mora dejanja iz 2. točke drugega
odstavka tega člena opraviti oseba, ki za stečajnega dolžnika
opravlja računovodske storitve. Če je pokojni upravitelj računo‑
vodske storitve opravljal sam, mora ta dejanja opraviti sodnik,
ki vodi postopek.
Pododdelek 3.6.4: Zbornica upraviteljev in disciplinska
odgovornost upraviteljev
120.a člen
(zbornica upraviteljev)
(1) Osebe, ki imajo veljavno dovoljenje za opravljanje
funkcije upravitelja, se obvezno združujejo v Zbornico upravi‑
teljev (v nadaljnjem besedilu: zbornica).
(2) Zbornica je pravna oseba s pristojnostmi in nalogami,
določenimi z zakonom ali statutom zbornice.
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(3) Za postopek odločanja v zadevah, urejenih v podod‑
delku 3.6.4. tega zakona, se uporablja zakon, ki ureja splošni
upravni postopek, če ni s posebnim pravilom iz pododdelka
3.6.4. člena tega zakona drugače določeno.
120.b člen
(pristojnosti in naloge zbornice)
(1) Zbornica skrbi za ugled stroke upraviteljev in razvoj
dobre poslovne prakse upraviteljev.
(2) Zbornica z namenom varovanja ugleda stroke upravi‑
teljev in razvoja dobre poslovne prakse upraviteljev:
1. določa program trajnega strokovnega izobraževanja
upraviteljev,
2. sprejema kodeks dobre poslovne prakse upraviteljev in
3. daje upraviteljem priporočila za uveljavljanje dobre
poslovne prakse.
120.c člen
(način opravljanja nadzora zbornice nad upravitelji)
(1) Zbornica lahko pri opravljanju nadzora nad upravitelji:
1. opravi pregled dokumentacije insolventnega dolžnika,
ki jo je prevzel upravitelj v zvezi s postopkom zaradi insolven‑
tnosti, in dokumentacije, ki jo mora voditi upravitelj v zvezi s
tem postopkom,
2. odredi ali izvede druge ukrepe, potrebne za preve‑
ritev, ali upravitelj opravlja svoje naloge v postopku zaradi
insolventnosti v skladu z zakonom in dobro poslovno prakso
upraviteljev,
3. odredi upravitelju, da odpravi nepravilnosti pri svojem
poslovanju in o tem izdela poročilo.
(2) Zbornica mora opraviti pregled iz 1. točke prvega
odstavka tega člena, če to zahteva minister, pristojen za pra‑
vosodje, in ministru o tem predložiti ustrezno poročilo.
120.d člen
(nadzor nad zbornico)
(1) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, je pristojno za
opravljanje nadzora nad zbornico.
(2) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, lahko pri opravlja‑
nju nadzora iz prvega odstavka tega člena:
1. opravi pregled poslovanja zbornice,
2. zahteva poročilo zbornice o posameznem postopku
nadzora nad upraviteljem ali o drugih zadevah s področja pri‑
stojnosti in nalog zbornice po tem zakonu,
3. odredi ali izvede druge ukrepe, potrebne za zagotovi‑
tev, da zbornica opravlja svoje pristojnosti in naloge v skladu
z zakonom.
(3) Zbornica mora do 31. januarja posameznega leta
ministru, pristojnem za pravosodje, predložiti svoje poročilo o
delu v preteklem letu.
120.e člen
(položaj člana zbornice)
(1) Oseba pridobi položaj člana zbornice z vpisom v
seznam upraviteljev iz 110. člena tega zakona in ji preneha
položaj člana zbornice z izbrisom iz tega seznama.
(2) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, mora zbornico
obvestiti o vpisu novega upravitelja v seznam upraviteljev ali o
izbrisu upravitelja iz seznama v treh delovnih dneh po izvede‑
nem vpisu ali izbrisu.
120.f člen
(organi zbornice)
(1) Organi zbornice so skupščina, upravni odbor in pred‑
sednik zbornice.
(2) Skupščino zbornice sestavljajo vsi člani zbornice.
(3) Upravni odbor in predsednika zbornice izvoli skupšči‑
na zbornice za dobo štirih let.
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120.g člen
(statut in drugi splošni akti zbornice)
(1) Skupščina zbornice sprejema statut zbornice in druge
splošne akte zbornice, s katerimi ureja organizacijo in poslova‑
nje zbornice ter zadeve iz njene pristojnosti.
(2) Statut zbornice ali njegove spremembe začnejo ve‑
ljati, ko minister, pristojen za pravosodje, da soglasje k njihovi
uveljavitvi.
120.h člen
(disciplinska odgovornost upraviteljev)
(1) Upravitelj je disciplinsko odgovoren:
1. če pri opravljanju pristojnosti in nalog upravitelja v postop‑
ku zaradi insolventnosti krši obveznosti upravitelja, določene s tem
zakonom, ali pravila dobre poslovne prakse upraviteljev,
2. če zamuja s plačevanjem članarine in drugih prispev‑
kov zbornici,
3. če se ne izobražuje v skladu s programom trajnega
strokovnega izobraževanja, ki ga določi zbornica.
(2) Upravitelj stori hujšo disciplinsko kršitev:
1. če krši obveznosti iz tretjega odstavka 98. člena tega
zakona,
2. če pri opravljanju pristojnosti in nalog upravitelja v
postopku zaradi insolventnosti krši obveznosti upravitelja, do‑
ločene s tem zakonom, in je zaradi kršitve obveznosti nastala
škoda za premoženje insolventnega dolžnika, ki spada v ste‑
čajno maso,
3. če stori kršitev iz 1. točke prvega odstavka tega člena
enakih značilnosti že drugič v petletnem obdobju ali kršitev iz
2. ali 3. točke prvega odstavka tega člena enakih značilnosti že
drugič v obdobju zadnjega leta.
120.i člen
(disciplinski ukrepi)
(1) Za hujšo disciplinsko kršitev se upravitelju lahko izreče:
1. denarna kazen, ki ni manjša od 5.000 eurov in ne večja
od 15.000 eurov,
2. pogojni odvzem pravice opravljati funkcijo upravitelja,
ki se izvrši, če upravitelj v petih letih po izreku ukrepa znova
stori disciplinsko kršitev,
3. trajni odvzem pravice opravljati funkcijo upravitelja.
(2) Za disciplinsko kršitev, ki nima znakov hujše disci‑
plinske kršitve iz prvega odstavka tega člena, se upravitelju
lahko izreče:
1. opomin,
2. denarna kazen, ki ni manjša od 1.700 eurov in ne večja
od 5.000 eurov.
(3) Pri izrekanju disciplinskih ukrepov se upoštevajo teža
kršitve in njene posledice, stopnja odgovornosti, prejšnje delo
in vedenje osebe, proti kateri se vodi disciplinski postopek, ter
morebitni prej izrečeni disciplinski ukrepi.
(4) Če disciplinska komisija izreče disciplinski ukrep de‑
narne kazni, mora določiti rok za plačilo te kazni, ki ne sme biti
krajši od enega meseca in ne daljši od šestih mesecev.
(5) Z odločbo, s katero izreče disciplinski ukrep, disci‑
plinska komisija naloži upravitelju, da zbornici povrne stroške
disciplinskega postopka.
(6) Pravnomočna odločba, s katero je bila izrečena denar‑
na kazen ali naložena povrnitev stroškov disciplinskega postop‑
ka, je izvršilni naslov, na podlagi katerega se na predlog zbor‑
nice lahko izvede prisilna izterjava v postopku sodne izvršbe.
(7) Sredstva od vplačane denarne kazni se uporabijo za
namene, določene s statutom zbornice.
120.j člen
(disciplinska evidenca)
(1) Zaradi izvajanja pristojnosti nadzora po tem zakonu
zbornica vodi disciplinsko evidenco, v kateri se obdelujejo na‑
slednji podatki o pravnomočno izrečenih disciplinskih ukrepih:
1. identifikacijski podatki o upravitelju,
2. podatki o odločbi disciplinske komisije,
3. izrečen disciplinski ukrep.
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(2) Disciplinska evidenca se hrani trajno.
(3) Podatke iz disciplinske evidence imajo pravico prido‑
biti organi zbornice in ministrstvo, pristojno za pravosodje, če
jih potrebujejo za izvajanje nadzora nad upravitelji v skladu s
tem zakonom.
120.k člen
(organi disciplinskega postopka)
(1) Organa disciplinskega postopka sta disciplinska komi‑
sija prve stopnje in disciplinska komisija druge stopnje.
(2) Disciplinsko komisijo prve stopnje in disciplinsko komi‑
sijo druge stopnje sestavljata predsednik in dva člana.
(3) Predsednika in enega člana disciplinske komisije prve
stopnje imenuje minister, pristojen za pravosodje; predsednika
imenuje izmed okrožnih sodnikov, ki sodijo v postopkih zaradi
insolventnosti, člana pa izmed univerzitetnih diplomiranih prav‑
nikov z najmanj tremi leti praktičnih izkušenj na pravniških delih
po opravljenem pravniškem državnem izpitu ali izmed revizor‑
jev. Enega člana izvoli skupščina zbornice iz vrst upraviteljev.
(4) Predsednika in enega člana disciplinske komisije dru‑
ge stopnje imenuje minister, pristojen za pravosodje; predse‑
dnika imenuje izmed višjih oziroma vrhovnih sodnikov, ki sodijo
v postopkih zaradi insolventnosti, člana pa izmed univerzitetnih
diplomiranih pravnikov z najmanj petimi leti praktičnih izkušenj
na pravniških delih po opravljenem pravniškem državnem izpitu
ali izmed revizorjev. Enega člana izvoli skupščina zbornice iz
vrst upraviteljev.
(5) Predsednik in člani komisije disciplinske komisije prve
in druge stopnje imajo namestnike, ki se izvolijo oziroma ime‑
nujejo na enak način kot člani disciplinskih komisij. Imenovani
oziroma izvoljeni so za dobo štirih let in so lahko po poteku tega
obdobja ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
(6) Če je predsednik ali član disciplinske komisije zadržan
ali izločen, ga nadomešča njegov namestnik.
(7) O izločitvi člana disciplinske komisije odloča predse‑
dnik disciplinske komisije.
(8) O izločitvi predsednika disciplinske komisije prve sto‑
pnje odloča predsednik disciplinske komisije druge stopnje,
o izločitvi predsednika disciplinske komisije druge stopnje pa
minister, pristojen za pravosodje.
120.l člen
(uvedba disciplinskega postopka)
(1) Postopek pred disciplinsko komisijo prve stopnje
uvede predsednik zbornice na lastno pobudo ali na predlog
ministra, pristojnega za pravosodje, predsednika okrožnega
sodišča ali predsednika višjega sodišča.
(2) Postopek pred disciplinsko komisijo prve stopnje zoper
predsednika zbornice uvede minister, pristojen za pravosodje,
na lastno pobudo ali na predlog predsednika okrožnega sodi‑
šča ali predsednika višjega sodišča.
(3) Postopek iz prvega in drugega odstavka tega člena
se uvede s sklepom o uvedbi disciplinskega postopka, zoper
katerega ni dovoljena pritožba.
(4) Če je podan predlog za uvedbo disciplinskega postop‑
ka iz prvega ali drugega odstavka tega člena mora predsednik
zbornice oziroma minister, pristojen za pravosodje, v enem
mesecu od prejema tega predloga uvesti disciplinski postopek.
(5) Sklep o uvedbi disciplinskega postopka mora vsebo‑
vati:
1. opis disciplinske kršitve, ki je razlog za uvedbo po‑
stopka, in
2. dokaze o tem, da je bila storjena očitana kršitev.
(6) Če je uveden disciplinski postopek zaradi kršitev,
zaradi katerih se sme izreči ukrep trajnega odvzema pravice
opravljati funkcijo upravitelja, lahko organ disciplinskega po‑
stopka ali minister, pristojen za pravosodje, upravitelju izreči
začasno prepoved opravljati funkcijo upravitelja. Začasna pre‑
poved lahko traja do konca disciplinskega postopka, vendar
največ eno leto.
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120.m člen
(disciplinski postopek pred disciplinsko komisijo prve stopnje)
(1) Predsednik disciplinske komisije mora sklep o uvedbi
disciplinskega postopka poslati upravitelju, proti kateremu se
vodi disciplinski postopek, s poukom, da se v 15 dneh po pre‑
jemu lahko izreče o očitani disciplinski kršitvi, in o uvedbi disci‑
plinskega postopka obvesti ministra, pristojnega za pravosodje.
(2) Predsednik disciplinske komisije mora v osmih dneh
po prejemu izjave upravitelja o očitani disciplinski kršitvi ali po
poteku roka iz prvega odstavka tega člena razpisati obravnavo
za dan, ki ni poznejši od enega meseca po razpisu.
(3) Vabilo za obravnavo mora biti upravitelju, proti kate‑
remu se vodi disciplinski postopek, vročeno najmanj osem dni
pred dnevom obravnave in mora vključevati pouk o posledicah
iz četrtega odstavka tega člena in pravicah iz petega odstavka
tega člena.
(4) Če je bil upravitelj, proti kateremu se vodi disciplinski
postopek, pravilno vabljen in se ne udeleži obravnave, se
obravnava lahko opravi v njegovi odsotnosti.
(5) Upravitelj ima pravico podati svoj zagovor bodisi ustno
na obravnavi bodisi pisno tako, da ga pošlje disciplinski komisiji
prve stopnje pred obravnavo.
(6) Obravnava pred disciplinsko komisijo prve stopnje ni
javna, razen če tako zahteva upravitelj, proti kateremu se vodi
disciplinski postopek.
(7) Predsednik disciplinske komisije prve stopnje mora v
15 dneh po koncu obravnave izdati pisni odpravek odločbe di‑
sciplinske komisije prve stopnje o disciplinski kršitvi in jo vročiti:
1. upravitelju, proti kateremu se vodi disciplinski postopek,
2. predsedniku zbornice in
3. ministru, pristojnemu za pravosodje.
120.n člen
(disciplinski postopek pred disciplinsko komisijo
druge stopnje)
(1) Proti odločbi disciplinske komisije prve stopnje je do‑
voljena pritožba v 15 dneh.
(2) Pritožbo lahko vložijo:
1. upravitelj, proti kateremu se vodi disciplinski postopek,
2. predsednik zbornice in
3. minister, pristojen za pravosodje.
(3) O pritožbi mora odločiti disciplinska komisija druge
stopnje v dveh mesecih po prejemu pritožbe na seji brez
obravnave.
120.o člen
(disciplinski postopek pred disciplinsko komisijo
druge stopnje)
(1) Proti odločbi disciplinske komisije druge stopnje, s
katero je bil upravitelju izrečen pogojni ali trajni odvzem pravice
opravljati funkcijo upravitelja ali potrjena odločba disciplinske
komisije prve stopnje, s katero je bil izrečen tak ukrep, je do‑
voljen upravni spor.
(2) Tožbo v upravnem sporu lahko vložijo osebe iz druge‑
ga odstavka 120.n člena tega zakona.
120.p člen
(zastaranje pregona disciplinskih kršitev
in izvršitev disciplinskega ukrepa)
(1) Pregon disciplinskih kršitev zastara v petih letih od
dneva kršitve.
(2) Če ima disciplinska kršitev tudi znake kaznivega de‑
janja, ki se preganja po uradni dolžnosti, zastara pregon v
enakem roku, kot ga določa zakon za zastaranje pregona za
kaznivo dejanje.
(3) Zastaranje pregona disciplinske kršitve pretrga vsako
dejanje v postopku pred disciplinsko komisijo.
(4) Izvršitev disciplinskega ukrepa zastara v petih letih od
pravnomočnosti odločbe, s katero je bil ukrep izrečen.

Stran

7562 /

Št.

63 / 26. 7. 2013

(5) V vsakem primeru pregon disciplinske kršitve zastara,
ko preteče dvakrat toliko časa, kot je določen za zastaranje
pregona v prvem in drugem odstavku tega člena.
Oddelek 3.7: Druga pravila postopka
121. člen
(podrejena uporaba pravil pravdnega postopka)
(1) Za postopek zaradi insolventnosti se glede vprašanj,
ki s tem zakonom niso urejena drugače, smiselno uporabljajo
pravila zakona, ki ureja pravdni postopek.
(2) V postopku zaradi insolventnosti ni mogoče zahtevati
vrnitve v prejšnje stanje niti predlagati obnove postopka in ne
vložiti revizije.
(3) Kdor je zamudil rok ali izostal z naroka, na katerem bi
moral dati ali vložiti predloge, izjave in ugovore, jih po poteku
roka ali koncu naroku ne more več dati ali vložiti.
122. člen
(spletne strani za objave v postopkih zaradi insolventnosti)
(1) Na spletnih straneh za objave v postopkih zaradi in‑
solventnosti je treba v zvezi s posameznim postopkom zaradi
insolventnosti objaviti:
1. naslednje podatke o posameznem postopku zaradi
insolventnosti:
– identifikacijske podatke insolventnega dolžnika, razen
podatka o EMŠO ter podatka o davčni številki insolventnega
dolžnika, ki je potrošnik,
– sodišče, ki vodi postopek in opravilno številko zadeve,
– identifikacijske podatke o upravitelju,
– začetek postopka, potek roka za prijavo terjatev v po‑
stopku in podatke o drugih procesnih dejanjih v postopku,
– pri stečajnem postopku tudi: podatke o višini stečajne
mase in deležih poplačil upnikov,
2. sklep o začetku postopka zaradi insolventnosti in vse
sklepe, izdane v glavnem postopku zaradi insolventnosti, ra‑
zen:
– sklepa o začetku postopka osebnega stečaja,
– sklepa, s katerim sodišče odloči o predlogu za začetek
postopka odpusta obveznosti, ali dolžniku naloži določena
ravnanja v postopku odpusta obveznosti,
– sklepa o izterjavi stalnih prejemkov iz 393. člena tega
zakona,
– sklepa o zasegu denarnega dobroimetja iz 394. člena
tega zakona in
– sklepa o ustavitvi nadaljnje izterjatve stalnih prejem‑
kov ali zasega denarnega dobroimetja iz tretjega odstavka
410. člena tega zakona,
3. oklic o začetku postopka, oklic o razpisu naroka in
druge oklice ali pozive za glasovanje, ki jih po tem zakonu izda
sodišče,
4. vse zapisnike o narokih in poteku sej upniškega od‑
bora,
5. poročila upravitelja in listine, ki so mu priložene, in v po‑
stopku prisilne poravnave tudi poročila insolventnega dolžnika
in listine, ki so mu priložene,
6. sezname preizkušenih terjatev,
7. vloge strank postopka in druga sodna pisanja, za kate‑
re ta zakon določa, da se objavijo,
8. v stečajnem postopku tudi vse razpise javnih dražb in
vabil k dajanju ponudb v zvezi z unovčevanjem stečajne mase.
(2) Spletne strani za objave v postopkih zaradi insolven‑
tnosti upravlja agencija.
(3) Spletne strani za objave v postopkih zaradi insolven‑
tnosti morajo biti zasnovane tako, da je vsakomur omogočen
brezplačen vpogled v podatke, objavljene na teh straneh, in
sicer:
1. po datumu objave,
2. po opravilni številki postopka zaradi insolventnosti ali
sodišču, ki vodi ta postopek,
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3. če ima insolventni dolžnik položaj pravne osebe, pod‑
jetnika ali zasebnika: po kateremkoli identifikacijskem podatku,
s katerim je vpisan v sodnem ali poslovnem registru, in po
davčni številki,
4. če ima insolventni dolžnik položaj potrošnika, podjetni‑
ka ali zasebnika: po kombinaciji naslednjih pogojev, pri čemer
sistem vrne podatek o opravilni številki postopka zaradi insol‑
ventnosti samo, če se ujemajo vsi pogoji:
– kombinaciji EMŠO ter imena in priimka,
– kombinaciji davčne številke ter imena in priimka ali
– kombinaciji imena in priimka, naslova stalnega prebiva‑
lišča in rojstnega datuma,
5. če ima insolventni dolžnik položaj potrošnika, podje‑
tnika ali zasebnika, tudi samo po EMŠO ali davčni številki, pri
čemer sistem vrne samo podatek, ali je nad osebo, ki ustreza
temu pogoju, začet postopek zaradi insolventnosti, brez podat‑
ka o opravilni številki zadeve, če je postopek začet.
(4) Velja, in nasprotni dokaz ni dovoljen, da se je stranka
postopka zaradi insolventnosti ali druga oseba seznanila z
vsebino sodne odločbe, vloge druge stranke v tem postopku
ali drugega pravnega dejanja iz prvega odstavka tega člena s
potekom osmih dni po objavi tega pravnega dejanja.
(5) Za objave iz prvega odstavka tega člena je treba ob
objavi oklica o začetku postopka plačati pavšalno nadomestilo,
ki ga glede na vrsto postopka določa tarifa agencije. Nado‑
mestilo iz prvega stavka tega odstavka agenciji plača sodišče
v breme predujma iz petega odstavka 141. člena ali prvega
odstavka 233. člena tega zakona.
(6) Agencija sprejme tarifo, s katero določi nadomestila iz
petega odstavka tega člena, v soglasju z ministrom, pristojnim
za pravosodje.
(7) Vlada Republike Slovenije določi podrobnejša pravila
o objavah v postopkih zaradi insolventnosti.
(8) S predpisom iz sedmega odstavka tega člena lahko
Vlada Republike Slovenije tudi:
1. določi, da se podatki iz prvega odstavka tega člena
objavijo tudi na javnih spletnih straneh, namenjenih skupnim
objavam podatkov o postopkih zaradi insolventnosti v več
državah članicah EU, ki se vzpostavijo in vodijo na podlagi
dogovora med pristojnimi organi držav članic EU in
2. uredi podrobnejša pravila o teh objavah.
(9) Sklep ali drugo pisanje iz 2. do 8. točke prvega od‑
stavka tega člena, ki se objavi, ne sme vsebovati podatka o
EMŠO ter podatka o davčni številki insolventnega dolžnika, ki
je potrošnik.
(10) Sodišče, ki vodi postopek zaradi insolventnosti, od‑
govarja za pravilnost podatkov, vsebovanih v sklepu ali drugem
pisanju, ki ga posreduje agenciji zaradi objave po prvem od‑
stavku tega člena.
(11) Agencija mora zagotoviti:
1. da se na spletnih straneh za objave v postopkih zaradi
insolventnosti objavijo pisanja, ki ji jih zaradi objave posredujejo
sodišča, in
2. da so te spletne strani zasnovane v skladu s tretjim
odstavkom tega člena.
122.a člen
(vodenje in posredovanje podatkov v postopkih
zaradi insolventnosti)
(1) Center za informatiko na Vrhovnem sodišču Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Center za informatiko) upra‑
vlja programsko opremo, ki omogoča:
1. vodenje vpisnika zadev v postopkih zaradi insolven‑
tnosti,
2. posredovanje podatkov o posameznem postopku
zaradi insolventnosti v objavo po 1. točki prvega odstavka
122. člena tega zakona in
3. posredovanje pisanj v objavo po 2. do 8. točki prvega
odstavka 122. člena tega zakona.
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(2) Center za informatiko lahko podatke iz 1. točke prvega
odstavka 122. člena tega zakona o postopkih zaradi insolven‑
tnosti nad potrošnikom v informatizirani obliki posreduje:
1. osebam držav članic EU, ki te podatke potrebujejo za
vzdrževanje svojih informatiziranih evidenc o dolžnikih,
2. bankam, zavarovalnicam ali drugim finančnim institu‑
cijam držav članic EU, ki te podatke potrebujejo za upravljanje
kreditnega tveganja ali zaradi uporabe pravil, določenih v 158.,
245., 246. in 386. členu tega zakona,
3. upravljavcem sistemov bonitetnih podatkov o strankah
bank, zavarovalnic ali drugih finančnih institucij držav članic
EU, ki te podatke potrebujejo za upravljanje kreditnega tvega‑
nja članic tega sistema,
4. Davčni upravi Republike Slovenije, ki te podatke po‑
trebuje za izvajanje nalog pobiranja davkov in drugih obveznih
dajatev,
5. Državnemu pravobranilstvu Republike Slovenije, ki te
podatke potrebuje za izvajanje svoje pristojnosti zastopanja
države pri uveljavljanju njenih pravic v postopku zaradi insol‑
ventnosti in varstva njenega pravnega položaja ali organov in
organizacij, ki jih je Državno pravobranilstvo Republike Slo‑
venije po zakonu pristojno zastopati, pred sodišči in drugimi
državnimi organi.
(3) Za posredovanje podatkov po drugem odstavku tega
člena se smiselno uporabljajo 3. do 5. točka tretjega odstavka
122. člena tega zakona.
(4) Pri posredovanju podatkov v informatizirani obliki po
drugem odstavku tega člena Center za informatiko ne sme po‑
sredovati obeh identifikacijskih številk insolventnega dolžnika
iz 4. točke tretjega odstavka 17. člena tega zakona, temveč po
izbiri upravičenca iz drugega odstavka tega člena bodisi samo
EMŠO bodisi samo davčno številko.
(5) Center za informatiko lahko podatke iz 1. točke pr‑
vega odstavka 122. člena tega zakona o postopkih zaradi
insolventnosti nad pravno osebo, podjetnikom ali zasebnikom
v informatizirani obliki posreduje:
1. osebam iz drugega odstavka tega člena,
2. zunanji bonitetni instituciji države članice EU:
– ki jo je pristojni nadzorni organ države članice EU
priznal kot primerno za izdelavo zunanje bonitetne ocene po
predpisih, ki urejajo upravljanje kreditnega tveganja bank, za‑
varovalnic ali drugih finančnih institucij in
– ki te podatke potrebuje za izdelavo zunanjih bonitetnih
ocen,
3. agenciji za izdelavo uskupinjenih informacij o gospo‑
darskih gibanjih.
(6) Podatke o postopkih zaradi insolventnosti, ki se po‑
sredujejo v informatizirani obliki po drugem ali petem odstavku
tega člena, je dovoljeno uporabiti samo za namene iz 1., 2., 3.,
4. ali 5. točke drugega odstavka ali 2. in 3. točke petega od‑
stavka tega člena ali za namen iz sedmega odstavka 17. člena
tega zakona.
(7) Za posredovanje podatkov v informatizirani obliki po
drugem in petem odstavku tega člena morajo osebe iz 1. do
3. točke drugega odstavka in iz 2. točke petega odstavka tega
člena plačevati nadomestilo.
(8) Minister, pristojen za pravosodje, na predlog Centra
za informatiko določi podrobnejša pravila o posredovanju po‑
datkov v informatizirani obliki po drugem in petem odstavku
tega člena, in s tarifo določi nadomestila iz sedmega odstavka
tega člena.
123. člen
(vročitve)
(1) V predhodnem postopku zaradi insolventnosti se so‑
dna pisanja ter pisanja strank vročijo strankam postopka.
(2) V glavnem postopku zaradi insolventnosti se sodna
pisanja ter pisanja strank ali upravitelja vročijo samo, če za po‑
samezno pisanje tako določa zakon, in osebi, za katero zakon
določa, da se ji pisanje vroči.
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123.a člen
(elektronsko vlaganje pisanj in elektronsko vročanje)
(1) Odvetnik, ki zastopa stranko v postopku zaradi insol‑
ventnosti, mora prijavo terjatev in druge vloge stranke vložiti v
elektronski obliki, podpisani z varnim elektronskim podpisom,
overjenim s kvalificiranim potrdilom.
(2) Če vloga iz prvega odstavka tega člena ni vložena v
elektronski obliki, se zanjo ne uporabljajo pravila o nepopolni
vlogi in jo sodišče zavrže.
(3) Odvetniku, ki zastopa stranko v postopku zaradi in‑
solventnosti, in upravitelju se vsa pisanja vročajo elektronsko
v njegov varni elektronski poštni predal.
(4) Odvetniku za zastopanje stranke v postopku zaradi
insolventnosti ni treba predložiti pooblastila.
(5) Minister, pristojen za pravosodje, predpiše podrob‑
nejša pravila o vlaganju pisanj strank v elektronski obliki in o
elektronskem vročanju.
124. člen
(odločbe)
(1) Sodišče v postopku zaradi insolventnosti odloča s
sklepom ali odredbo.
(2) Sodišče upravitelju izda navodilo za njegovo delo z
odredbo.
(3) Sodišče o drugih zadevah, razen o zadevah iz druge‑
ga odstavka tega člena, odloča s sklepom.
(4) Sodišče izda izvirnik sklepa ali odredbe v elektron‑
ski obliki, podpisan z varnim elektronskim podpisom sodnika,
overjenim s kvalificiranim potrdilom. Minister, pristojen za pra‑
vosodje, predpiše podrobnejša pravila za izdajo elektronskega
izvirnika sklepa ali odredbe.
125. člen
(pritožba proti sklepu)
(1) Proti sklepu je dovoljena pritožba, če ni v zakonu za
posamezen sklep drugače določeno.
(2) Pritožba ne zadrži izvršitve sklepa, če ni v zakonu za
posamezen sklep drugače določeno.
(3) Višje sodišče mora o pritožbi proti sklepu o začetku
postopka zaradi insolventnosti odločiti v 15 dneh, o drugi pri‑
tožbi pa v enem mesecu.
126. člen
(procesna legitimacija za vložitev pritožbe)
(1) Vsaka stranka postopka zaradi insolventnosti ima pra‑
vico vložiti pritožbo proti sklepu, razen če zakon za posamezen
sklep določa, da pritožbo lahko vložijo samo nekatere stranke.
(2) Upravitelj ali druga oseba, ki ni stranka postopka, ima
pravico vložiti pritožbo samo proti tistim sklepom, za katere
tako določa zakon.
127. člen
(rok za pritožbo)
(1) Pritožbo je treba vložiti v 15 dneh.
(2) Rok iz prvega odstavka tega člena teče:
1. za osebe, ki jim je v skladu s tem zakonom treba vročiti
sklep: od vročitve sklepa,
2. za druge osebe: od objave sklepa.
128. člen
(odločanje o pritožbi)
(1) Prepozno ali nedovoljeno pritožbo zavrže sodišče
prve stopnje.
(2) Če sodišče prve stopnje ugotovi, da je pravočasna in
dovoljena pritožba utemeljena, lahko z novim sklepom nado‑
mesti sklep, ki se izpodbija s pritožbo.
(3) Če sodišče prve stopnje ne odloči po prvem ali drugem
odstavku tega člena, odstopi zadevo sodišču druge stopnje, da
odloči o pritožbi.
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(4) Višje sodišče odloča o pritožbi proti sklepu v senatu
treh sodnikov.
128.a člen
(ugovor zaradi kršitve pravice do enakega
obravnavanja upnikov)
(1) Upnik, ki meni, da ravnanje upravitelja, drugega upni‑
ka ali upniškega odbora posega v njegovo pravico do enakega
obravnavanja upnikov, lahko pri sodišču vloži ugovor in poda
obrazložen predlog, kako naj upravitelj v konkretnem primeru
ravna.
(2) Sodišče mora v treh delovnih dneh po prejemu ugovo‑
ra in obrazloženega predloga upnika iz prvega odstavka tega
člena ugovor vročiti upravitelju in članom upniškega odbora,
ki se lahko o njem izjavijo v osmih dneh od prejema. Sodišče
izjavo vroči vlagatelju ugovora v treh delovnih dneh po njenem
prejemu.
(3) Če sodišče po prejemu ugovora ali izjave iz drugega
odstavka tega člena oceni, da je to smotrno, razpiše narok za
obravnavo ugovora, na katerega povabi vlagatelja ugovora in
upravitelja, objavi pa tudi oklic o naroku. Narok mora razpisati
na dan, ki ni prej kot 15 dni po objavi oklica o naroku in ne
pozneje kot en mesec od prejema ugovora.
(4) Če se vlagatelj ugovora ne udeleži naroka, velja, da
je umaknil ugovor, na kar mora sodišče vlagatelja ugovora v
vabilu na narok posebej opozoriti.
(5) Če se upravitelj ne udeleži naroka, sodišče opravi
narok v njegovi nenavzočnosti, na kar ga mora sodišče v vabilu
opozoriti.
(6) Sodišče mora izdati sklep, s katerim odloči o ugovoru,
v osmih dneh:
– od konca naroka, če ga je sodišče opravilo,
– od izteka osemdnevnega roka iz drugega odstavka tega
člena, če naroka ni razpisalo.
(7) Če sodišče ugotovi, da je ugovor utemeljen, odredi
vse potrebne ukrepe za odpravo neenakopravne obravnave
upnika.
129. člen
(stroški upnika)
Vsak upnik mora sam pokrivati svoje stroške udeležbe v
postopku zaradi insolventnosti.
Oddelek 3.8: Vpliv postopka zaradi insolventnosti
na izvršilne postopke in postopke zavarovanja
130. člen
(uporaba oddelka 3.8)
(1) Oddelek 3.8 tega zakona se uporablja za vse postop‑
ke izvršbe ali zavarovanja, ki jih vodi sodišče (v nadaljnjem
besedilu: izvršilno sodišče).
(2) Oddelek 3.8 in druga pravila tega zakona o postopkih
izvršbe ali zavarovanju, ki jih vodi sodišče, se smiselno upora‑
blja tudi za postopke davčne izvršbe in druge postopke izvršbe
ali zavarovanja, ki jih vodi drug državni organ.
131. člen
(nedovoljenost izvršbe ali zavarovanja)
(1) Po začetku postopka zaradi insolventnosti proti in‑
solventnemu dolžniku ni dovoljeno izdati sklepa o izvršbi ali
zavarovanju.
(2) Prvi odstavek tega člena se ne uporablja za izvršbo
na podlagi:
1. pravnomočnih sklepov:
– ki jih izda v postopku zaradi insolventnosti sodišče, ki
vodi ta postopek, in
– za katere ta zakon določa, da so izvršilni naslov,
2. pravnomočne sodne odločbe ali odločbe drugega dr‑
žavnega organa, izdane v postopku iz oddelka 5.6 tega za‑
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kona, v delu, v katerem je bila insolventnemu dolžniku s to
odločbo naložena povrnitev stroškov postopka,
3. sodne odločbe, izdane o zahtevku, katerega predmet je
terjatev, ki se v stečajnem postopku plača kot strošek postopka,
ali izvršilni naslovi, izdani v upravnem postopku, na podlagi
katerih mora dolžnik poravnati obveznost, ki se v stečajnem
postopku plača kot strošek postopka,
4. odločbe, s katero je insolventnemu dolžniku naloženo
plačilo takse za dejanja, opravljena v tem postopku po začetku
postopka zaradi insolventnosti.
(3) Prvi odstavek tega člena se ne uporablja za zavaro‑
vanje:
1. zahtevka upnika za uveljavitev ločitvene ali izločitvene
pravice, razen če je upnik v stečajnem postopku zamudil rok
za prijavo te pravice,
2. terjatve, ki se v stečajnem postopku plača kot strošek
postopka.
132. člen
(vpliv začetka postopka zaradi insolventnosti na začete
postopke izvršbe ali zavarovanja)
(1) Postopek izvršbe ali zavarovanja, ki je bil začeti proti
insolventnemu dolžniku pred začetkom postopka prisilne po‑
ravnave, se prekine z začetkom postopka prisilne poravnave.
(2) Postopek izvršbe ali zavarovanja iz prvega odstavka
tega člena se lahko nadaljuje samo na podlagi sklepa sodišča,
ki vodi postopek prisilne poravnave, za katerega ta zakon
določa, da je podlaga za nadaljevanje postopka izvršbe ali
zavarovanja.
(3) Začetek stečajnega postopka ima naslednje pravne
posledice za postopek izvršbe ali zavarovanja, ki je bil začet
proti insolventnemu dolžniku pred začetkom postopka:
1. če v postopku izvršbe ali zavarovanja upnik do začetka
stečajnega postopka še ni pridobil ločitvene pravice, se po‑
stopek izvršbe ali zavarovanja ustavi z začetkom stečajnega
postopka,
2. če je upnik v postopku izvršbe ali zavarovanja pred
začetkom stečajnega postopka pridobil ločitveno pravico in če
do začetka stečajnega postopka v postopku izvršbe še ni bila
opravljena prodaja premoženja, ki je predmet ločitvene pravi‑
ce, se postopek izvršbe ali zavarovanja prekine z začetkom
stečajnega postopka,
3. če je upnik v postopku izvršbe pred začetkom stečajne‑
ga postopka pridobil ločitveno pravico in če je bila do začetka
stečajnega postopka v postopku izvršbe opravljena prodaja
premoženja, ki je predmet ločitvene pravice, začetek stečajne‑
ga postopka ne vpliva na tek tega izvršilnega postopka.
(4) Velja, da je bila v postopku izvršbe do začetka ste‑
čajnega postopka opravljena prodaja premoženja po 2. ali
3. točki tretjega odstavka tega člena, če je bil pred začetkom
stečajnega postopka v postopku izvršbe:
1. pri prodaji nepremičnine: razglašen sklep o domiku
nepremičnine kupcu,
2. pri prodaji nematerializiranih vrednostnih papirjev na
organiziranem trgu: sklenjena prodajna pogodba,
3. pri izvršbi na denarna sredstva pri ponudniku plačilnih
storitev glede denarnega dobroimetja stečajnega dolžnika pri
ponudniku plačilnih storitev ob začetku stečajnega postopka:
vročen sklep o rubežu ponudniku plačilnih storitev,
4. v drugih primerih: kupec deponiral ali plačal kupnino.
(5) Če je v izvršilnem postopku iz tretjega odstavka tega
člena izvršilno sodišče dovolilo izvršbo glede več sredstev
izvršbe ali glede več predmetov izvršbe, se pravne posledice
začetka stečajnega postopka presojajo po 1., 2. ali 3. točki
tretjega odstavka tega člena ločeno za vsako sredstvo izvršbe
in za vsak predmet izvršbe.
(6) Če je bila pred začetkom stečajnega postopka dovolje‑
na izvršba na denarna sredstva pri ponudniku plačilnih storitev
in ob začetku stečajnega postopka dolžnik nima denarnega do‑
broimetja ali je stanje denarnega dobroimetja manjše od dolžni‑
kove obveznosti, za izterjavo katere je bila izvršba dovoljena,
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se z začetkom stečajnega postopka izvršba ustavi po 1. točki
tretjega odstavka tega člena v delu, ki presega denarno do‑
broimetje stečajnega dolžnika pri ponudniku plačilnih storitev.

cijski obliki, če zakon določa, da je nad pravno osebo, organizi‑
rano v tej pravnoorganizacijski obliki, dovoljeno voditi postopek
prisilne poravnave.

Oddelek 3.9: Vpisi pravnih dejstev v zvezi s postopkom
zaradi insolventnosti v sodni ali poslovni register

136. člen
(namen postopka prisilne poravnave)
Postopek prisilne poravnave se vodi z namenom, da se:
1. dolžniku, ki je postal insolventen, omogoči finančno
prestrukturiranje, na podlagi katerega postane kratkoročno in
dolgoročno plačilno sposoben, in
2. upnikom zagotovijo ugodnejši pogoji plačila njihovih
terjatev, kot če bi bil nad dolžnikom začet stečajni postopek.

133. člen
(register, v katerem se opravi vpis)
Če ta zakon določa, da se začetek postopka zaradi in‑
solventnosti, sklep sodišča, izdan v tem postopku, ali drugo
pravno dejstvo v zvezi s tem postopkom vpiše v register, se to
pravno dejstvo vpiše:
1. v sodni register, če ima dolžnik položaj gospodarske
družbe ali druge pravne osebe, ki je subjekt vpisa v sodni
register, ali
2. v poslovni register, če ima dolžnik položaj:
– podjetnika ali druge fizične osebe, ki je subjekt vpisa v
poslovni register, ali
– pravne osebe, ki ni subjekt vpisa v sodni register in je
subjekt vpisa v poslovni register, in
3. v drug register, ki se vodi po zakonu, ki ureja pravno‑
organizacijsko obliko dolžnika (v nadaljnjem besedilu: primarni
register), če ima dolžnik položaj zasebnika ali pravne osebe, ki
je subjekt vpisa v primarni register.
134. člen
(odločanje o vpisu v register)
(1) Sodišče mora naslednji delovni dan po nastanku prav‑
nega dejstva iz 133. člena tega zakona o tem obvestiti:
1. če ima dolžnik položaj gospodarske družbe ali druge
pravne osebe, ki je subjekt vpisa v sodni register: registrsko so‑
dišče, ki je krajevno pristojno odločati o vpisih v sodni register
glede tega subjekta, ali
2. če ima dolžnik položaj osebe iz 2. točke 133. člena
tega zakona: agencijo kot upravljavca poslovnega registra, in
3. če ima dolžnik položaj osebe iz 3. točke 133. člena tega
zakona: tudi upravljavca primarnega registra.
(2) Sodišče mora obvestilo iz prvega odstavka tega člena
poslati na elektronski naslov registrskega sodišča, agencije
oziroma upravljavca primarnega registra za sprejem obvestil o
postopkih zaradi insolventnosti in mu priložiti svoj sklep, ki je
podlaga za nastanek pravnega dejstva, ki je predmet obvestila.
(3) Center za informatiko mora na notranjih spletnih stra‑
neh, namenjenih obvestilom sodiščem, objaviti elektronske
naslove iz drugega odstavka tega člena.
(4) Agencija in upravljavci primarnih registrov morajo Cen‑
ter za informatiko obveščati o določitvi ali spremembi elektron‑
skih naslovov iz drugega odstavka tega člena.
(5) Registrsko sodišče, agencija ali upravljavec primar‑
nega registra odloči o vpisu pravnega dejstva iz 133. člena
tega zakona po uradni dolžnosti na podlagi obvestila iz prvega
odstavka tega člena.
4. poglavje: POSTOPEK PRISILNE PORAVNAVE
Oddelek 4.1: Temeljna pravila postopka
prisilne poravnave
135. člen
(dolžnik v postopku prisilne poravnave)
(1) Postopek prisilne poravnave je dovoljeno voditi:
1. nad pravno osebo, ki je organizirana kot gospodarska
družba ali zadruga, če ni v zakonu za posamezno gospodarsko
družbo ali zadrugo glede na dejavnost, ki jo opravlja, drugače
določeno, in
2. nad podjetnikom.
(2) Postopek prisilne poravnave je dovoljeno voditi tudi
nad pravno osebo, ki je organizirana v drugi pravnoorganiza‑

137. člen
(razkritje finančnega položaja in poslovanja dolžnika)
Dolžnik mora upnikom v postopku prisilne poravnave
razkriti svoj finančni položaj in poslovanje ter jim dati vse infor‑
macije, potrebne za presojo:
1. ali je dolžnik insolventen,
2. ali bo izvedba načrta finančnega prestrukturiranja omo‑
gočila tako finančno prestrukturiranje dolžnika, da bo postal
kratkoročno in dolgoročno plačilno sposoben, in
3. ali bodo upnikom s potrditvijo prisilne poravnave, ki jo
predlaga dolžnik, zagotovljeni ugodnejši pogoji plačila njihovih
terjatev, kot če bi bil nad dolžnikom začet stečajni postopek.
138. člen
(vpisi v register v zvezi s postopkom prisilne poravnave)
(1) V register se vpišejo:
1. začetek postopka prisilne poravnave,
2. ustavitev postopka prisilne poravnave in začetek ste‑
čajnega postopka in
3. zavrnitev predloga za prisilno poravnavo.
(2) Na podlagi pravnomočnega sklepa o potrditvi prisilne
poravnave se v register vpišejo:
1. opravilna številka in datum izdaje sklepa ter sodišče, ki
je izdalo sklep o potrditvi prisilne poravnave,
2. vsebina potrjene prisilne poravnave s podatki iz 2. toč‑
ke prvega odstavka 210. člena tega zakona.
(3) Če je potrjena prisilna poravnava razveljavljena, se
v register na podlagi pravnomočnega sklepa o razveljavitvi
potrjene prisilne poravnave pri vpisu iz drugega odstavka tega
člena vpiše:
1. da je bila potrjena prisilna poravnava pravnomočno
razveljavljena in
2. podatki iz 1. točke drugega odstavka tega člena o skle‑
pu o razveljavitvi potrjene prisilne poravnave.
Oddelek 4.2: Predhodni postopek prisilne poravnave
Pododdelek 4.2.1: Predlog za začetek postopka prisilne
poravnave
139. člen
(upravičeni predlagatelj)
(1) O začetku postopka prisilne poravnave odloča sodišče
na predlog upravičenega predlagatelja za začetek postopka.
(2) Predlog za začetek postopka prisilne poravnave je
upravičen vložiti:
1. dolžnik in
2. osebno odgovorni družbenik dolžnika.
140. člen
(procesne ovire za vodenje postopka prisilne poravnave)
(1) Predlog za prisilno poravnavo ni dovoljen, če je vložen
pred potekom:
1. treh let od dneva, ko je dolžnik izpolnil vse obveznosti
iz prejšnje potrjene prisilne poravnave, ali
2. roka iz petega odstavka 149. člena ali drugega odstav‑
ka 179. člena tega zakona.
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(2) Po začetku stečajnega postopka ni več dovoljeno
predlagati postopka prisilne poravnave.
141. člen
(predlog za začetek postopka prisilne poravnave)
(1) Predlog za začetek postopka prisilne poravnave mora
vsebovati:
1. identifikacijske podatke o dolžniku in
2. zahtevek, da sodišče nad dolžnikom začne postopek
prisilne poravnave.
(2) Predlogu za začetek postopka prisilne poravnave je
treba priložiti:
1. poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika,
2. revizorjevo poročilo, v katerem je revizor dal revizijsko
mnenje brez pridržkov,
3. načrt finančnega prestrukturiranja,
4. poročilo pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetja,
v katerem je pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetja dal
pritrdilno mnenje, in
5. dokaz o plačilu začetnega predujma.
(3) Velja, da predlog za začetek postopka prisilne po‑
ravnave vsebuje tudi podrejeni zahtevek, da sodišče začne
stečajni postopek, če bo predlog za začetek postopka prisilne
poravnave zavrglo ali zavrnilo.
(4) Uporabe tretjega odstavka tega člena s predlogom za
začetek postopka prisilne poravnave ni mogoče izključiti.
(5) Predlagatelj mora ob vložitvi predloga za začetek po‑
stopka prisilne poravnave založiti začetni predujem, ki je enak:
1. znesku pavšalnega nadomestila za objave iz petega
odstavka 122. člena tega zakona in
2. znesku najnižjega nadomestila upravitelja iz 1. točke
četrtega odstavka 103. člena tega zakona za kritje začetnih
stroškov stečajnega postopka, če bi bil postopek prisilne po‑
ravnave ustavljen in začet stečajni postopek.
142. člen
(poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika)
(1) Poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika
mora vsebovati:
1. računovodske izkaze, pripravljene v skladu z izbranim
okvirom računovodskega poročanja dolžnika, in sicer:
– bilanco stanja, katere bilančni presečni dan je zadnji
dan zadnjega koledarskega trimesečja, ki se je končalo pred
uvedbo postopka prisilne poravnave, in
– izkaza poslovnega izida in denarnih tokov dolžnika za
obdobje od začetka zadnjega poslovnega leta dolžnika do
bilančnega presečnega dne bilance stanja iz 1. točke tega
odstavka,
2. pojasnila k računovodskim izkazom iz 1. točke tega
odstavka,
3. seznam navadnih terjatev do dolžnika, ki je razvrščen
po velikosti skupnega zneska terjatev posameznega upnika in
za vsakega od njih vključuje:
– identifikacijske podatke o upniku,
– skupni znesek upnikovih terjatev po stanju na bilančni
presečni dan bilance stanja iz 1. točke tega odstavka, in
– opis okoliščin za imenovanje za člana upniškega odbora
iz 1. do 5. točke drugega odstavka 78. člena tega zakona, če
za upnika taka ovira obstaja.
4. če obstajajo podrejene terjatve upnikov do dolžnika,
tudi seznam teh terjatev s podatki iz prve in druge alineje
3. točke tega odstavka,
5. seznam dolžnikovih ločitvenih upnikov, ki za vsakega
ločitvenega upnika vključuje:
– podatke iz prve in druge alineje 3. točke tega odstavka,
– pravni temelj pridobitve ločitvene pravice in
– opis premoženja, ki je predmet ločitvene pravice,
6. znesek povprečnih mesečnih stroškov rednega poslo‑
vanja dolžnika v zadnjem letu pred bilančnim presečnim dnem
bilance stanja iz 1. točke tega odstavka.
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(2) V računovodskih izkazih iz 1. točke prvega odstavka
tega člena morajo biti v skladu z računovodskimi standardi
ustrezno upoštevane vse slabitve zaradi neizterljivosti terja‑
tev ali druge slabitve sredstev in s temi slabitvami povezani
odhodki.
(3) Poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika
mora revidirati revizor.
(4) Za revidiranje poročila o finančnem položaju in poslo‑
vanju dolžnika se smiselno uporabljajo mednarodni standardi
revidiranja in stališče o revidiranju, ki ga za namen revidiranja
tega poročila sprejme Slovenski inštitut za revizijo.
143. člen
(predlog prisilne poravnave z zmanjšanjem
in odložitvijo zapadlosti terjatev)
(1) Predlog prisilne poravnave je ponudba dolžnika upni‑
kom, da pristanejo na zmanjšanje svojih navadnih terjatev
oziroma odložitev rokov za njihovo plačilo.
(2) S predlogom prisilne poravnave mora dolžnik upnikom
ponuditi najmanj 50 odstotno poplačilo v obdobju, ki ne sme
biti daljše od štirih let, tako, da upniki v prvem letu prejmejo
najmanj četrtino plačila, v drugem letu najmanj četrtino plačila,
v tretjem letu najmanj četrtino plačila in v četrtem letu preosta‑
nek plačila.
(3) S predlogom prisilne poravnave mora dolžnik vsem
upnikom ponuditi enak delež plačila njihovih navadnih terjatev,
enake roke za njihovo plačilo in obresti po enaki obrestni meri
od začetka postopka prisilne poravnave do poteka roka za
njihovo plačilo.
(4) Predlog prisilne poravnave mora vsebovati:
1. glede nezavarovanih terjatev upnikov:
– skupni znesek teh terjatev po stanju na bilančni preseč‑
ni dan bilance stanja iz prve alineje 1. točke prvega odstavka
142. člena tega zakona,
– delež plačila teh terjatev, roke za njihovo plačilo in obre‑
stno mero, po kateri se obrestujejo terjatve upnikov v obdobju
od začetka postopka prisilne poravnave do poteka odloženega
roka za njihovo plačilo,
2. opis in skupni znesek prednostnih terjatev in sku‑
pni znesek zavarovanih terjatev ter navedbo, da za imetnike
prednostnih in zavarovanih terjatev prisilna poravnava, če bo
potrjena, ne bo učinkovala,
3. opis in skupni znesek morebitnih podrejenih terjatev ter
navedbo, da bodo podrejene terjatve prenehale, če bo prisilna
poravnava potrjena.
144. člen
(alternativni predlog prisilne poravnave
s pretvorbo terjatev v deleže)
(1) Če je dolžnik organiziran kot kapitalska družba, lahko
s predlogom prisilne poravnave ponudi upnikom, da po svoji
izbiri:
1. bodisi pristanejo na zmanjšanje in odložitev zapadlosti
svojih navadnih terjatev
2. bodisi te terjatve prenesejo na dolžnika kot stvarni vlo‑
žek na podlagi povečanja osnovnega kapitala dolžnika.
(2) Dolžnik lahko da ponudbo iz 2. točke prvega odstavka
tega člena tudi upnikom, ki so imetniki zavarovanih ali podre‑
jenih terjatev.
(3) Če da dolžnik predlog prisilne poravnave iz prvega
odstavka tega člena, se za ta predlog poleg pravil, določenih
v 143. členu tega zakona, uporabljajo tudi pravila, določena v
četrtem do sedmem odstavku tega člena.
(4) S predlogom prisilne poravnave iz prvega odstavka
tega člena mora dolžnik vsem upnikom ponuditi enako število
delnic ali enak nominalni znesek osnovnega vložka za vsak
euro terjatve, prenesene kot stvarni vložek, če ni v petem ali
šestem odstavku tega člena drugače določeno.
(5) Če da dolžnik ponudbo iz 2. točke prvega odstavka
tega člena tudi upnikom, ki so imetniki zavarovanih terjatev,

Uradni list Republike Slovenije
jim lahko ponudi večje število delnic ali večji nominalni znesek
osnovnega vložka za vsak euro zavarovane terjatve, prenese‑
ne kot stvarni vložek, od števila delnic ali nominalnega zneska
osnovnega vložka, ki ga ponuja za vsak euro navadne terjatve,
prenesene kot stvarni vložek.
(6) Če da dolžnik ponudbo iz 2. točke prvega odstavka
tega člena tudi upnikom, ki so imetniki podrejenih terjatev, jim
lahko ponudi manjše število delnic ali manjši nominalni znesek
osnovnega vložka za vsak euro podrejene terjatve, prenesene
kot stvarni vložek, od števila delnic ali nominalnega zneska
osnovnega vložka, ki ga ponuja za vsak euro navadne terjatve,
prenesene kot stvarni vložek.
(7) Predlog prisilne poravnave iz prvega odstavka tega
člena mora vsebovati:
1. glede navadnih terjatev upnikov poleg podatkov iz
1. točke četrtega odstavka 143. člena tega zakona tudi:
– če je dolžnik organiziran kot družba z omejeno odgovor‑
nostjo, nominalni znesek osnovnega vložka, ki ga pridobi upnik
za vsak euro terjatve, prenesene kot stvarni vložek, ali
– če je dolžnik organiziran kot delniška družba, število
delnic, ki jih pridobi upnik za vsak euro terjatve, prenesene kot
stvarni vložek, in vsebino pravic iz teh delnic,
2. podatke iz 2. točke četrtega odstavka 143. člena tega
zakona in če je dolžnik imetnikom zavarovanih terjatev dal po‑
nudbo iz drugega odstavka tega člena, tudi podatke iz 1. točke
tega odstavka,
3. glede izvedbe povečanja osnovnega kapitala:
– najnižji skupni znesek navadnih ali zavarovanih terjatev,
ki jih morajo upniki prenesti na dolžnika kot stvarni vložek, da
bi bilo mogoče uspešno uresničiti dolžnikovo finančno pre‑
strukturiranje,
– če bo dolžnik hkrati s povečanjem izvedel tudi poeno‑
stavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala zaradi pokrivanja
nepokrite izgube, nominalni znesek zmanjšanja osnovnega
kapitala,
4. če obstajajo podrejene terjatve upnikov do dolžnika:
– če je dolžnik imetnikom teh terjatev dal ponudbo iz dru‑
gega odstavka tega člena: poleg podatkov iz 3. točke četrtega
odstavka 143. člena tega zakona tudi podatke iz 1. točke tega
odstavka,
– če dolžnik take ponudbe ni dal: podatke iz 3. točke
četrtega odstavka 143. člena tega zakona.
145. člen
(načrt finančnega prestrukturiranja)
Načrt finančnega prestrukturiranja mora vsebovati:
1. opis dejstev in okoliščin, iz katerih izhaja, da je dolžnik
insolventen,
2. predlog prisilne poravnave z vsebino iz četrtega odstav‑
ka 143. člena ali iz četrtega in sedmega odstavka 144. člena
tega zakona,
3. oceno deleža plačila nezavarovanih terjatev upnikov in
rokov za njihovo plačilo, če bi bil nad dolžnikom začet stečajni
postopek,
4. opis drugih ukrepov finančnega prestrukturiranja, ki jih
bo dolžnik izvedel, in za vsakega od teh ukrepov:
– časovni načrt izvedbe,
– oceno stroškov izvedbe in
– oceno učinkov izvedbe ukrepa na odpravo vzrokov in‑
solventnosti ter kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobnost
dolžnika,
5. opis dejstev in okoliščin, iz katerih izhaja, da bo dolžnik
sposoben izpolniti vse svoje obveznosti v skladu s predlagano
prisilno poravnavo.
146. člen
(poročilo pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetja)
(1) Načrt finančnega prestrukturiranja mora pregledati po‑
oblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetja in o pregledu pripraviti
svoje poročilo (v nadaljnjem besedilu: poročilo pooblaščenega
ocenjevalca vrednosti podjetja).
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(2) Poročilo pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podje‑
tja mora vsebovati:
1. uvod, v katerem je naveden načrt finančnega prestruk‑
turiranja, ki ga obravnava poročilo,
2. opis namena in obsega pregleda, ki vsebuje tudi na‑
vedbo, na podlagi katerih načel in standardov ocenjevanja
vrednosti podjetja je bil opravljen pregled,
3. mnenje pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetja,
v katerem mora biti jasno navedeno:
– ali je dolžnik insolventen,
– ali bo izvedba načrta finančnega prestrukturiranja omo‑
gočila tako finančno prestrukturiranje dolžnika, da bo postal
kratkoročno in dolgoročno plačilno sposoben, in
– ali bodo upnikom s potrditvijo prisilne poravnave, ki jo
predlaga dolžnik, zagotovljeni ugodnejši pogoji plačila njihovih
terjatev, kot če bi bil nad dolžnikom začet stečajni postopek,
4. datum in podpis pooblaščenega ocenjevalca vrednosti
podjetja.
(3) Mnenje pooblaščenega ocenjevalca je lahko pritrdilno
ali odklonilno.
(4) S pritrdilnim mnenjem pooblaščeni ocenjevalec vre‑
dnosti podjetja:
1. presodi, da je dolžnik insolventen, in
2. s stopnjo verjetnosti, ki presega 50 odstotkov, oceni:
– da bo izvedba načrta finančnega prestrukturiranja omo‑
gočila tako finančno prestrukturiranje dolžnika, da bo postal
kratkoročno in dolgoročno plačilno sposoben, in
– da bodo upnikom s potrditvijo prisilne poravnave, ki jo
predlaga dolžnik, zagotovljeni ugodnejši pogoji plačila njihovih
terjatev, kot če bi bil nad dolžnikom začet stečajni postopek.
(5) Odklonilo mnenje da pooblaščeni ocenjevalec vre‑
dnosti podjetja:
1. če presodi, da dolžnik ni insolventen, ali
2. če s stopnjo verjetnosti, ki presega 50 odstotkov, oceni:
– bodisi da izvedba načrta finančnega prestrukturiranja ne
bo omogočila takega finančnega prestrukturiranja dolžnika, da
bo postal kratkoročno in dolgoročno plačilno sposoben,
– bodisi da upnikom s potrditvijo prisilne poravnave, ki jo
predlaga dolžnik, ne bodo zagotovljeni ugodnejši pogoji plačila
njihovih terjatev, kot če bi bil nad dolžnikom začet stečajni
postopek.
(6) Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij je odgovo‑
ren upnikom za škodo, ki jim jo povzroči s kršitvijo pravil stroke
ocenjevanja vrednosti podjetij pri pripravi svojega poročila, do
višine 150.000 eurov.
(7) Odškodninska odgovornost iz šestega odstavka tega
člena se ne omeji, če je bila škoda povzročena namenoma ali
iz hude malomarnosti.
147. člen
(sklep o dopolnitvi nepopolnega predloga za začetek
postopka prisilne poravnave)
(1) Če vsebina predloga za začetek postopka prisilne
poravnave ni v skladu s prvim in četrtim odstavkom 141. člena
tega zakona, če mu niso priložene priloge iz drugega odstavka
141. člena tega zakona ali če vsebina teh prilog ni v skladu
s 142. do 146. členom tega zakona (v nadaljnjem besedilu:
nepopoln predlog za začetek postopka prisilne poravnave),
sodišče predlagatelju s sklepom (v nadaljnjem besedilu: sklep
o dopolnitvi) naloži, da v 15 dneh po prejemu sklepa o dopol‑
nitvi ustrezno dopolni nepopoln predlog za začetek postopka
prisilne poravnave.
(2) Sklep o dopolnitvi mora sodišče izdati v osmih dneh
po vložitvi predloga za začetek postopka prisilne poravnave.
(3) Roka za dopolnitev nepopolnega predloga za začetek
postopka prisilne poravnave iz prvega odstavka tega člena ni
dovoljeno podaljšati.
(4) Če predlagatelj v roku iz prvega odstavka tega člena
predloga za začetek postopka prisilne poravnave ne dopolni
tako, kot mu je bilo naloženo s sklepom o dopolnitvi, mora
sodišče v osmih dneh po poteku tega roka zavreči predlog za
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začetek postopka prisilne poravnave in izdati sklep o začetku
stečajnega postopka.
(5) Ne glede na četrti odstavek tega člena sodišče zavrže
predlog za prisilno poravnavo, ne da bi hkrati začelo stečajni po‑
stopek, če dolžnik v roku iz prvega odstavka tega člena ne dopolni
predloga za začetek postopka prisilne poravnave tako, da založi
začetni predujem iz petega odstavka 141. člena tega zakona.
148. člen
(objava predloga za začetek postopka prisilne poravnave)
(1) Sodišče mora v osmih dneh po vložitvi predloga za za‑
četek postopka prisilne poravnave objaviti ta predlog in priloge
iz drugega odstavka 141. člena tega zakona.
(2) Če je sodišče izdalo sklep o dopolnitvi, mora hkrati
z objavo po prvem odstavku tega člena objaviti tudi sklep o
dopolnitvi.
149. člen
(umik predloga za začetek postopka prisilne poravnave)
(1) Če predlagatelj umakne predlog za začetek postopka
prisilne poravnave, ko je sodišče izdalo sklep o dopolnitvi ali
sklep o začetku prisilne poravnave, če ni prej izdalo sklepa o
dopolnitvi, tak umik nima učinka umika predloga v delu, v ka‑
terem vsebuje podrejeni zahtevek, da sodišče začne stečajni
postopek iz tretjega odstavka 141. člena tega zakona.
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena mora sodišče
v osmih dneh po prejemu izjave o umiku predloga za začetek
postopka prisilne poravnave izdati sklep o začetku stečajnega
postopka, če ni v tretjem in četrtem odstavku tega člena dru‑
gače določeno.
(3) Če predlagatelj umakne predlog za začetek postopka
prisilne poravnave, ker je zunaj postopka prisilne poravnave
odpravil vzroke za insolventnost, mora v izjavi o umiku predlo‑
ga opisati okoliščine, zaradi katerih je znova postal kratkoroč‑
no in dolgoročno plačilno sposoben, in izjavi o umiku priložiti
dokaze o tem.
(4) V primeru iz tretjega odstavka tega člena mora so‑
dišče:
1. če je bil zaradi uvedbe postopka prisilne poravnave
prekinjen postopek odločanja o upnikovem predlogu za zače‑
tek stečajnega postopka po prvem odstavku 152. člena tega
zakona, v treh delovnih dneh po prejemu izjave o umiku pre‑
dloga izjavo s prilogami vročiti upniku, ki je predlagal začetek
stečajnega postopka, in razpisati narok za začetek stečajnega
postopka na dan, ki ne sme biti poznejši od enega meseca po
prejemu izjave o umiku predloga,
2. v drugih primerih v osmih dneh po prejemu izjave o
umiku predloga ustaviti postopek prisilne poravnave, ne da
bi izdalo sklep o začetku stečajnega postopka po drugem
odstavku tega člena.
(5) Če sodišče ustavi postopek prisilne poravnave po
2. točki četrtega odstavka tega člena, dolžnik dve leti po izdaji
sklepa o ustavitvi postopka prisilne poravnave ne sme vložiti
novega predloga za začetek postopka prisilne poravnave.
(6) Če poslovodstvo insolventnega dolžnika ali upniški
odbor sprejme sklep o povečanju osnovnega kapitala insolven‑
tnega dolžnika z novimi denarnimi vložki iz drugega odstavka
199.a člena tega zakona ali če upniški odbor ali ločitveni upniki
sprejmejo sklep o povečanju osnovnega kapitala insolventnega
dolžnika z novimi stvarnimi vložki iz drugega oziroma petega
odstavka 199.b člena tega zakona, umik predloga za začetek
postopka prisilne poravnave ni več dovoljen.
Pododdelek 4.2.2: Pravne posledice uvedbe postopka
prisilne poravnave
150. člen
(nastanek in trajanje pravnih posledic uvedbe postopka
prisilne poravnave)
Pravne posledice uvedbe postopka prisilne poravnave
nastanejo z začetkom naslednjega dne po vložitvi predloga

Uradni list Republike Slovenije
za prisilno poravnavo in trajajo do konca postopka prisilne
poravnave.
151. člen
(omejitev dolžnikovih poslov)
(1) Po uvedbi postopka prisilne poravnave sme dolžnik
opravljati samo redne posle v zvezi z opravljanjem svoje de‑
javnosti in poravnavanjem svojih obveznosti iz teh poslov, če
ni v tretjem odstavku tega člena drugače določeno. Za plačila,
ki so dovoljena po prejšnjem stavku, veljajo tudi plačila za ob‑
veznosti, ki so nastale pred uvedbo postopka zaradi insolven‑
tnosti, če je tako plačilo v skladu s prvim odstavkom 34. člena
tega zakona in za storitve revizorjev, odvetnikov, pooblaščenih
ocenjevalcev vrednosti podjetja in drugih strokovnjakov v zvezi
s pripravo popolnega predloga za začetek postopka prisilne
poravnave ali listin, ki jih je takemu predlogu treba priložiti.
(2) Po uvedbi postopka prisilne poravnave dolžnik ne
sme:
1. razpolagati s svojim premoženjem, razen v obsegu, po‑
trebnem za opravljanje poslov iz prvega odstavka tega člena,
2. najemati posojil ali kreditov,
3. dajati poroštev in avalov ali
4. opravljati poslov ali drugih dejanj, katerih posledica
je neenakopravno obravnavanje upnikov ali onemogočanje
izvedbe finančnega prestrukturiranja.
(3) Po začetku postopka prisilne poravnave lahko dolžnik
poleg poslov iz prvega odstavka tega člena, če dobi soglasje
sodišča:
1. proda tisto premoženje, ki ga ne potrebuje pri svojem
poslovanju, če je prodaja tega premoženja v načrtu finančnega
prestrukturiranja določena kot ukrep finančnega prestrukturi‑
ranja,
2. najema posojila ali kredite, vendar največ v skupnem
znesku likvidnih sredstev, potrebnih za financiranje poslovanja
iz prvega odstavka tega člena in kritje stroškov postopka pri‑
silne poravnave.
(4) Če dolžnik ne dokaže drugače, velja, da je mesečni
znesek likvidnih sredstev, potrebnih za financiranje poslovanja
iz prvega odstavka tega člena, enak znesku povprečnih me‑
sečnih stroškov iz 6. točke prvega odstavka 142. člena tega
zakona.
(5) Sodišče odloči o soglasju iz tretjega odstavka tega
člena na podlagi mnenja upravitelja in upniškega odbora.
(6) Upravitelj, ki je bil imenovan ob uvedbi postopka pri‑
silne poravnave, nadzoruje poslovanje dolžnika po prvem in
drugem odstavku tega člena. V ta namen mu mora insolventni
dolžnik dati vse informacije, potrebne za nadzor, in mu omogo‑
čiti pregled njegovih poslovnih knjig in dokumentacije.
(7) Na predlog upravitelja lahko sodišče do začetka po‑
stopka prisilne poravnave prepove posel ali dejanje, ki bi pome‑
nilo kršitev prvega in drugega odstavka tega člena. O predlogu
iz prejšnjega stavka mora sodišče odločiti v treh delovnih dneh.
(8) Za nagrado upravitelja za nadzor po tem členu se
smiselno uporabljajo pravila o nadomestilu iz 4. točke drugega
odstavka 103. člena tega zakona.
151.a člen
(omejitev pristojnosti organa nadzora in skupščine
insolventnega dolžnika)
(1) Organ nadzora ali skupščina insolventnega dolžnika
sta ne glede na splošna pravila o pristojnosti organov insolven‑
tnega dolžnika pristojna sprejeti samo:
1. sklep o odpoklicu ali razrešitvi člana in imenovanju
novega člana poslovodstva ali člana organa nadzora insol‑
ventnega dolžnika, če za tako odločitev dobi soglasje sodišča,
2. sklep o spremembi osnovnega kapitala zaradi izvedbe
finančnega prestrukturiranja iz 191. člena tega zakona,
3. sklep o povečanju osnovnega kapitala z novimi denar‑
nimi vložki, če je insolventni dolžnik v načrtu finančnega pre‑
strukturiranja kot ukrep finančnega prestrukturiranja predvidel
povečanje osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki,
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4. drug sklep, ki je potreben za izvedbo ukrepov finančne‑
ga prestrukturiranja, določenih v načrtu finančnega prestruktu‑
riranja, če za tako odločitev dobi soglasje sodišča.
(2) Sodišče odloči o soglasju iz 1. in 4. točke prvega od‑
stavka tega člena na podlagi mnenja upravitelja in upniškega
odbora v osmih dneh od prejema zadnjega od obeh mnenj.
(3) Če je prisilna poravnava potrjena, trajajo omejitve
pristojnosti organa nadzora in skupščine insolventnega dolžni‑
ka iz prvega odstavka tega člena, ne glede na 150. člen tega
zakona, do:
1. če je bila v postopku prisilne poravnave izvedena spre‑
memba osnovnega kapitala zaradi izvedbe finančnega pre‑
strukturiranja: poteka 15 dni po vpisu spremembe osnovnega
kapitala v sodni register po 199. členu tega zakona,
2. v drugih primerih: pravnomočnosti sklepa o potrditvi
prisilne poravnave.
152. člen
(prekinitev postopka odločanja o upnikovem predlogu
za začetek stečajnega postopka)
(1) Če je upnik pred uvedbo postopka prisilne poravnave
vložil predlog za začetek stečajnega postopka, o katerem so‑
dišče do uvedbe postopka prisilne poravnave še ni odločilo, ali
če je upnik tak predlog vložil po uvedbi in pred koncem postop‑
ka prisilne poravnave, sodišče prekine postopek odločanja o
upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka do konca
postopka prisilne poravnave.
(2) Upnik iz prvega odstavka tega člena ima položaj stran‑
ke v predhodnem postopku prisilne poravnave.
(3) Sodišče nadaljuje postopek odločanja o upnikovem
predlogu za začetek stečajnega postopka iz prvega odstavka
tega člena:
1. če predlagatelj postopka prisilne poravnave po vlo‑
žitvi upnikovega predloga za začetek stečajnega postopka
umakne predlog za začetek postopka prisilne poravnave in ni
pogojev za začetek stečajnega postopka po drugem odstavku
149. člena tega zakona ali
2. če zavrne dolžnikov predlog za prisilno poravnavo po
prvem odstavku 179. člena tega zakona.
(4) Če sodišče nadaljuje postopek odločanja o upnikovem
predlogu za začetek stečajnega postopka po tretjem odstavku
tega člena, do pravnomočne odločitve o tem predlogu ni dovo‑
ljeno ponovno predlagati začetka postopka prisilne poravnave.
(5) Če upravičeni predlagatelj iz drugega odstavka
139. člena tega zakona vloži predlog za začetek postopka
prisilne poravnave v nasprotju s četrtim odstavkom tega člena,
velja, in nasprotni dokaz ni dovoljen, da je dolžnik insolventen.
(6) Če sodišče v postopku prisilne poravnave izda sklep o
začetku stečajnega postopka po četrtem odstavku 147. člena,
drugem odstavku 149. člena, 156. členu, tretjem odstavku
179. člena, četrtem odstavku 192. člena, drugem odstavku
198. člena ali prvem odstavku 208. člena tega zakona, velja, da
je s tem sklepom odločilo tudi o upnikovem predlogu iz prvega
odstavka tega člena.
(7) Če je prisilna poravnava pravnomočno potrjena, so‑
dišče zavrže upnikov predlog iz prvega odstavka tega člena.
Pododdelek 4.2.3: Odločanje o začetku postopka
prisilne poravnave
153. člen
(odločanje o predlogu za začetek postopka
prisilne poravnave)
(1) Sodišče odloči o predlogu za začetek postopka prisilne
poravnave zunaj naroka.
(2) Sodišče izda sklep, s katerim odloči, da se začne
postopek prisilne poravnave (v nadaljnjem besedilu: sklep o
začetku postopka prisilne poravnave):
1. če je predlog vložil upravičeni predlagatelj iz drugega
odstavka 139. člena tega zakona,
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2. če ne obstajajo procesne ovire iz 140. člena tega
zakona,
3. če je vsebina predloga prisilne poravnave v skladu s
prvim in četrtim odstavkom 141. člena tega zakona,
4. če so predlogu priložene priloge iz drugega odstavka
141. člena tega zakona in
5. če je vsebina teh prilog v skladu s 142. do 146. členom
tega zakona.
(3) Sodišče mora s sklepom o začetku postopka prisilne
poravnave naložiti predlagatelju, da založi predujem za kritje
stroškov postopka prisilne poravnave, in določiti rok za plačilo
predujma, ki ne sme biti krajši od osem dni in ne daljši od 15 dni
od prejema sklepa.
(4) Izrek sklepa o začetku postopka prisilne poravnave
mora vsebovati:
1. identifikacijske podatke o insolventnem dolžniku,
2. odločitev sodišča o začetku postopka in
3. znesek predujma za stroške postopka prisilne porav‑
nave in rok za založitev predujma.
(5) Sodišče zavrže predlog za začetek postopka prisilne
poravnave:
1. če predloga ni vložil upravičeni predlagatelj iz drugega
odstavka 139. člena tega zakona ali
2. če obstajajo procesne ovire iz 140. člena tega zakona.
(6) Sodišče mora sklep, s katerim odloči o predlogu za
začetek postopka prisilne poravnave, objaviti isti dan, ko ga
je izdalo.
154. člen
(rok za odločitev o predlogu za začetek postopka
prisilne poravnave)
(1) Sodišče mora odločiti o predlogu za začetek postopka
prisilne poravnave v osmih dneh.
(2) Rok iz prvega odstavka tega člena teče:
1. če je sodišče izdalo sklep o dopolnitvi: od poteka roka
iz prvega odstavka 147. člena tega zakona,
2. v drugih primerih: od prejema predloga za začetek
postopka prisilne poravnave.
155. člen
(oklic o začetku postopka prisilne poravnave)
(1) Sodišče o začetku postopka prisilne poravnave ob‑
vesti upnike z oklicem (v nadaljnjem besedilu: oklic o začetku
postopka prisilne poravnave).
(2) Oklic o začetku postopka prisilne poravnave mora
vsebovati:
1. podatke o sodišču, ki vodi postopek, in opravilni številki
zadeve, pod katero se postopek vodi,
2. identifikacijske podatke o insolventnem dolžniku in
odločitev sodišča, da se nad njim začne postopek prisilne
poravnave,
3. identifikacijske podatke o upravitelju,
4. poziv upnikom, naj v enem mesecu po objavi oklica
prijavijo svoje terjatve v postopku prisilne poravnave z vlogo
v dveh izvodih, in pouk o pravnih posledicah zamude roka za
prijavo,
5. dan objave oklica.
(3) Sodišče mora oklic o začetku postopka prisilne porav‑
nave objaviti hkrati z objavo sklepa o začetku postopka prisilne
poravnave.
156. člen
(posledica neplačila predujma za kritje stroškov postopka
prisilne poravnave)
Če predlagatelj v roku iz tretjega odstavka 153. člena tega
zakona ne založi predujma za kritje stroškov postopka prisilne
poravnave, sodišče ustavi postopek prisilne poravnave in izda
sklep o začetku stečajnega postopka.
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Oddelek 4.3: Pravne posledice začetka postopka
prisilne poravnave
Pododdelek 4.3.1: Splošna pravila o pravnih posledicah
začetka postopka prisilne poravnave
157. člen
(nastanek pravnih posledic začetka postopka
prisilne poravnave)
(1) Pravne posledice začetka postopka prisilne poravnave
nastanejo z začetkom dneva, ko je bil objavljen oklic o začetku
postopka prisilne poravnave.
(2) Če je sklep o začetku postopka prisilne poravnave na
podlagi pritožbe razveljavljen, v ponovnem postopku pa je sodi‑
šče znova izdalo sklep o začetku postopka prisilne poravnave,
velja, da so nastale pravne posledice začetka postopka prisilne
poravnave z dnem, ko je bil objavljen oklic o začetku postopka
prisilne poravnave na podlagi prvega sklepa o začetku postop‑
ka prisilne poravnave.
158. člen
(dovoljena plačila v breme dolžnikovega
transakcijskega računa)
(1) Upravitelj mora najpozneje naslednji delovni dan po
začetku postopka prisilne poravnave izvajalce plačilnega pro‑
meta, ki vodijo dolžnikove transakcijske račune, obvestiti o
začetku postopka prisilne poravnave.
(2) V obdobju od začetka postopka prisilne poravnave do
konca tega postopka sme izvajalec plačilnega prometa, ki vodi
transakcijski račun insolventnega dolžnika, izvršiti nalog za
plačilo v breme tega računa samo na podlagi soglasja upravi‑
telja, razen če ob njegovi izvršitvi ni vedel za začetek postopka
prisilne poravnave.
(3) Upravitelj da soglasje iz drugega odstavka tega člena,
če je plačilo v skladu s 151. členom tega zakona.
(4) Po začetku postopka prisilne poravnave izvajalec pla‑
čilnega prometa ne sme izvršiti nobenega plačila v breme tran‑
sakcijskega računa insolventnega dolžnika na podlagi sklepa
o izvršbi ali sklepa o prisilni izterjavi, tudi če do takrat, ko so
izpolnjeni pogoji za izvršitev tega plačila, določeni v ZIZ ali za‑
konu, ki ureja davčni postopek, še ni prejel sklepa izvršilnega
sodišča ali davčnega organa o prekinitvi postopka izvršbe po
prvem odstavku 132. člena tega zakona.
(5) Prepoved iz četrtega odstavka tega člena ne velja
za plačila, katerih izvršitve takrat, ko je izvajalec plačilnega
prometa prejel obvestilo upravitelja o začetku postopka prisilne
poravnave, po pravilih, določenih z zakonom, ki ureja plačilne
storitve ni več mogoče preklicati.
(6) Prepoved iz četrtega odstavka tega člena velja, do‑
kler izvajalec plačilnega prometa ne prejme sklepa izvršilnega
sodišča ali davčnega organa o nadaljevanju postopka izvršbe
iz 216. člena.
159. člen
(ureditev plačil v breme dolžnikovega transakcijskega računa)
(1) Če insolventni dolžnik ne more razpolagati z dobroi‑
metjem na svojem transakcijskem računu po pravilih, določenih
z zakonom, ki ureja plačilne storitve in zaradi tega ne more
založiti predujma v skladu s tretjim odstavkom 153. člena tega
zakona, sodišče na predlog insolventnega dolžnika izvajalcu
plačilnega prometa s sklepom naloži, da izvrši nalog insolven‑
tnega dolžnika za plačilo predujma.
(2) Ne glede na pravila, določena z zakonom, ki ureja pla‑
čilne storitve, mora izvajalec plačilnega prometa izvršiti nalog
insolventnega dolžnika v skladu s sklepom sodišča iz prvega
odstavka tega člena.
(3) Prvi in drugi odstavek tega člena se smiselno upo‑
rabljata tudi za druga plačila v breme transakcijskega računa
insolventnega dolžnika, če so ta plačila nujna za njegovo
redno poslovanje v skladu s prvim odstavkom 151. člena tega
zakona.
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Pododdelek 4.3.2: Pravne posledice začetka postopka
prisilne poravnave za terjatve upnikov
160. člen
(terjatve upnikov, za katere učinkuje začetek postopka
prisilne poravnave)
(1) Pravne posledice začetka postopka prisilne poravna‑
ve, določene v pododdelku 4.3.2 tega zakona, nastanejo za
vse terjatve upnikov do insolventnega dolžnika, ki so nastale
do začetka postopka prisilne poravnave, če ni v drugem od‑
stavku tega člena ali v pododdelku 4.3.3 tega zakona drugače
določeno.
(2) Začetek postopka prisilne poravnave ne učinkuje za
zavarovane in prednostne terjatve ter izločitvene pravice.
161. člen
(pretvorba nedenarnih terjatev v denarne)
(1) Nedenarna terjatev upnika do insolventnega dolžnika
se z začetkom postopka prisilne poravnave pretvori v denarno
terjatev po tržni vrednosti ob začetku postopka prisilne porav‑
nave.
(2) Tržna vrednost nedenarne terjatve, pretvorjene po
prvem odstavku tega člena, se določi po cenah na trgu za
premoženje, ki je predmet nedenarne dajatve, ali za storitve.
162. člen
(pretvorba občasnih dajatvenih terjatev)
Denarne in nedenarne terjatve upnikov do insolventnega
dolžnika, katerih predmet so občasne dajatve, se z začetkom
postopka prisilne poravnave pretvorijo v enkratne denarne
terjatve.
163. člen
(pretvorba terjatev, izraženih v tuji valuti)
Denarne terjatve upnikov do insolventnega dolžnika, ki
so izražene v tuji valuti, se z začetkom postopka prisilne po‑
ravnave pretvorijo v terjatve, izražene v eurih, po tečaju, ki ga
objavlja ali določa in objavlja Banka Slovenije in ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave.
164. člen
(pobot terjatev ob začetku postopka prisilne poravnave)
(1) Če ob začetku postopka prisilne poravnave hkra‑
ti obstajata terjatev posameznega upnika do insolventnega
dolžnika in nasprotna terjatev insolventnega dolžnika do tega
upnika, terjatvi z začetkom postopka prisilne poravnave veljata
za pobotani.
(2) Prvi odstavek tega člena se uporablja tudi za ne‑
denarne terjatve in terjatve, ki ob začetku postopka prisilne
poravnave še niso zapadle.
(3) Za terjatve upnikov in nasprotne terjatve insolventnega
dolžnika, ki so predmet pobota po drugem odstavku tega člena,
se smiselno uporabljajo 161. do 163. člen tega zakona.
164.a člen
(posebna pravila za izravnavo kvalificiranih finančnih pogodb)
(1) Niti začetek postopka prisilne poravnave niti potrjena
prisilna poravnava ne učinkujeta za dogovor o izravnavi in za
kvalificirano finančno pogodbo, za katero se uporabljajo pravila,
določena v dogovoru o izravnavi.
(2) Za medsebojne terjatve upnika in insolventnega dol‑
žnika na podlagi kvalificirane finančne pogodbe, za katero
se uporabljajo pravila, določena v dogovoru o izravnavi, ne
nastanejo pravne posledice, določene v 161. do 164. členu
tega zakona.
(3) Za kvalificirano finančno pogodbo, za katero se upo‑
rabljajo pravila, določena v dogovoru o izravnavi, se ne upora‑
bljajo pravila iz pododdelka 4.3.3. tega zakona.
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(4) Če po izravnavi medsebojnih pravic in obveznosti v
skladu s pravili, določenimi v dogovoru o izravnavi, nastane
neto denarna terjatev druge pogodbene stranke do insolven‑
tnega dolžnika, za to terjatev učinkuje potrjena prisilna porav‑
nava.

Oddelek 4.4: Glavni postopek prisilne poravnave

Pododdelek 4.3.3: Posebna pravila za vzajemno neizpolnjene
dvostranske pogodbe

(redna poročila insolventnega dolžnika)

165. člen
(izjeme za terjatve na podlagi vzajemno neizpolnjene
dvostranske pogodbe)
(1) Za medsebojne terjatve upnikov in insolventnega dol‑
žnika na podlagi vzajemno neizpolnjene dvostranske pogodbe
z začetkom postopka prisilne poravnave ne nastanejo pravne
posledice iz pododdelka 4.3.2 tega zakona.
(2) Niti začetek postopka prisilne poravnave niti potrjena
prisilna poravnava ne učinkujeta za terjatev upnika na podlagi
vzajemno neizpolnjene dvostranske pogodbe, razen če insol‑
ventni dolžnik uresniči odstopno pravico v skladu s 166. členom
tega zakona.
166. člen
(pravica insolventnega dolžnika odstopiti od vzajemno
neizpolnjene dvostranske pogodbe)

Pododdelek 4.4.1: Razkritje finančnega položaja
in poslovanja dolžnika
168. člen
(1) Insolventni dolžnik mora za vsak koledarski mesec
sestaviti poročilo o svojem poslovanju med postopkom prisilne
poravnave (v nadaljnjem besedilu: redno poročilo insolventne‑
ga dolžnika).
(2) Insolventni dolžnik mora poročilu iz prvega odstavka
tega člena priložiti mesečno bilanco stanja, izkaz poslovnega
izida in izkaz denarnih tokov.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena mora insolven‑
tni dolžnik prvo poročilo sestaviti za obdobje od bilančnega
presečnega dne bilance stanja iz prve alineje 1. točke prvega
odstavka 142. člena tega zakona do zadnjega dne meseca, v
katerem je bil začet postopek prisilne poravnave.
(4) Insolventni dolžnik mora svoje redno poročilo predložiti
sodišču in upravitelju v 15 dneh po koncu obdobja, na katero
se nanaša.
169. člen
(druga pravila o poročilih insolventnega dolžnika)

(1) Z začetkom postopka prisilne poravnave pridobi in‑
solventni dolžnik pravico odstopiti od vzajemno neizpolnjene
dvostranske pogodbe.
(2) Insolventni dolžnik lahko odstopno pravico iz prve‑
ga odstavka tega člena uresniči v enem mesecu od začetka
postopka prisilne poravnave, če za njeno uresničitev dobi so‑
glasje sodišča.
(3) Izjava o uresničitvi odstopne pravice, dana po pote‑
ku obdobja iz drugega odstavka tega člena, nima pravnega
učinka.
(4) Sodišče da soglasje k uresničitvi odstopne pravice,
če je njena uresničitev potrebna za izvedbo finančnega pre‑
strukturiranja v skladu z načrtom finančnega prestrukturiranja.
(5) Izjava o uresničitvi odstopne pravice začne učinkovati,
ko postane sklep, s katerim je sodišče dalo soglasje k uresniči‑
tvi odstopne pravice, pravnomočen.
(6) Če sodišče zavrne zahtevo insolventnega dolžnika za
soglasje k uresničitvi odstopne pravice ali če do poteka obdobja
iz drugega odstavka tega člena ne odloči o soglasju, izjava o
uresničitvi odstopne pravice nima pravnega učinka.

(1) Za poročila insolventnega dolžnika se smiselno upo‑
rabljata 89. in 100. člen tega zakona.
(2) Pri smiselni uporabi določb iz prvega odstavka tega
člena se namesto pojma »upravitelj« uporablja pojem »insol‑
ventni dolžnik«.
(3) Insolventni dolžnik se mora udeležiti seje, na kateri
upniški odbor obravnava njegovo poročilo.

167. člen

(nadzor upravitelja)

(pravne posledice odstopa od vzajemno neizpolnjene
dvostranske pogodbe)
(1) Če insolventni dolžnik uresniči odstopno pravico v
skladu s 166. členom tega zakona, se pogodba razveže z
dnem, ko postane sklep, s katerim je sodišče dalo soglasje k
uresničitvi odstopne pravice, pravnomočen.
(2) Če sta insolventni dolžnik in druga pogodbena stranka
svoje obveznosti na podlagi razvezane pogodbe delno že izpol‑
nili, se njuna medsebojna zahtevka za vračilo delne izpolnitve
pobotata.
(3) Za pobot iz drugega odstavka tega člena se smiselno
uporablja 164. člen tega zakona.
(4) Če zahtevek druge pogodbene stranke za vračilo
delne izpolnitve zaradi pobota po drugem odstavku tega člena
ne preneha v celoti, za terjatev druge pogodbene stranke za
plačilo te razlike potrjena prisilna poravnava ne učinkuje.
(5) Uresničitev odstopne pravice v skladu s 166. členom
tega zakona ne posega v pravico druge pogodbene stranke od
insolventnega dolžnika zahtevati povrnitev škode, ki jo je imela
zaradi razveze pogodbe zaradi uresničitve odstopne pravice.
(6) Za terjatev druge pogodbene stranke za povrnitev
škode iz petega odstavka tega člena učinkuje potrjena prisilna
poravnava.

170. člen
(mnenje upravitelja o poročilih insolventnega dolžnika)
(1) Upravitelj mora o poročilu insolventnega dolžnika dati
svoje mnenje.
(2) Mnenje iz prvega odstavka tega člena mora upravitelj
dati:
1. o rednem poročilu insolventnega dolžnika v treh delov‑
nih dneh po prejemu poročila,
2. o izrednem poročilu insolventnega dolžnika na seji
upniškega odbora, ki obravnava to poročilo.
171. člen
(1) Upravitelj mora nadzorovati poslovanje insolventne‑
ga dolžnika in izpolnjevanje njegovih obveznosti, določenih v
4. poglavju tega zakona.
(2) Insolventni dolžnik mora upravitelju dati vse informa‑
cije, potrebne za nadzor po prvem odstavku tega člena, in mu
omogočiti pregled njegovih poslovnih knjig in dokumentacije.
(3) Če upravitelj pri nadzoru po prvem odstavku tega
člena ugotovi, da obstaja razlog iz 172. člena tega zakona,
mora vložiti ugovor proti vodenju postopka prisilne poravnave.
Pododdelek 4.4.2: Ugovor proti vodenju postopka
prisilne poravnave
172. člen
(razlogi za ugovor proti vodenju postopka prisilne poravnave)
Vsak upnik ali upravitelj lahko vloži ugovor, da ni pogojev
za vodenje postopka prisilne poravnave (v nadaljnjem besedilu:
ugovor proti vodenju postopka prisilne poravnave):
1. če dolžnik ni insolventen ter lahko v celoti in pravoča‑
sno izpolni vse svoje obveznosti,
2. če lahko insolventni dolžnik svoje obveznosti izpolni
v večjem deležu ali krajših rokih, kot jih ponuja s predlogom
prisilne poravnave,

Stran

7572 /

Št.

63 / 26. 7. 2013

3. če je stopnja verjetnosti, da bo izvedba načrta finančne‑
ga prestrukturiranja omogočila tako finančno prestrukturiranje
dolžnika, da bo postal kratkoročno in dolgoročno plačilno spo‑
soben, nižja od 50 odstotkov,
4. če je stopnja verjetnosti, da bodo upnikom s potrditvijo
prisilne poravnave, ki jo predlaga dolžnik, zagotovljeni ugodnej‑
ši pogoji plačila njihovih terjatev, kot če bi bil nad dolžnikom
začet stečajni postopek, nižja od 50 odstotkov ali
5. če insolventni dolžnik ravna v nasprotju s 151. členom,
151.a členom ali pododdelkom 4.4.1 tega zakona ali če za več
kot 15 dni zamudi s plačilom plač delavcem do višine minimal‑
ne plače ali s plačilom davkov in prispevkov, ki jih mora izpla‑
čevalec obračunati ali plačati hkrati s plačilom plač delavcem.
173. člen
(roki za ugovor proti vodenju postopka prisilne poravnave)
(1) Ugovor proti vodenju postopka prisilne poravnave je
treba vložiti v treh mesecih po objavi oklica o začetku postop‑
ka prisilne poravnave, če ni v drugem odstavku tega člena ali
drugem odstavku 174. člena tega zakona drugače določeno.
(2) Če se z ugovorom uveljavlja razlog iz 5. točke
172. člena tega zakona, je ugovor treba vložiti do poteka osmih
dni po objavi oklica za oddajo glasov o prisilni poravnavi.
174. člen
(posebna pravila, če dolžnik spremeni načrt
finančnega prestrukturiranja)
(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo, če dol‑
žnik v skladu s pododdelkom 4.4.3 tega zakona spremeni načrt
finančnega prestrukturiranja.
(2) Ugovor proti vodenju postopka prisilne poravnave, s
katerim se uveljavlja razlog iz 2., 3. ali 4. točke 172. člena tega
zakona v zvezi s spremenjenim načrtom finančnega prestruk‑
turiranja, je treba vložiti v 15 dneh po objavi spremembe načrta
finančnega prestrukturiranja.
(3) Če je bil pred objavo spremembe načrta finančnega
prestrukturiranja vložen ugovor proti vodenju postopka prisilne
poravnave, s katerim se uveljavlja razlog iz 2., 3. ali 4. točke
172. člena tega zakona, mora vlagatelj ugovora v 15 dneh po
objavi spremembe načrta finančnega prestrukturiranja izjaviti,
da vztraja pri ugovoru, sicer velja, da je ugovor umaknil.
175. člen
(postopek z ugovorom proti vodenju postopka
prisilne poravnave)
(1) Če je ugovor proti vodenju postopka prisilne poravna‑
ve vložen po poteku roka iz 173. ali 174. člena tega zakona,
ga sodišče zavrže.
(2) Če je ugovor proti vodenju postopka prisilne poravna‑
ve vložen pravočasno, mora sodišče v treh delovnih dneh po
prejemu ugovora proti vodenju postopka prisilne poravnave:
1. objaviti ugovor in listine, ki so mu predložene,
2. ugovor s prilogami vročiti insolventnemu dolžniku in ga
opozoriti na pravne posledice iz drugega odstavka 176. člena
tega zakona ter
3. ugovor s prilogami vročiti upravitelju, če ni vlagatelj
ugovora.
176. člen
(izjava insolventnega dolžnika o ugovoru proti vodenju
postopka prisilne poravnave)
(1) Insolventni dolžnik se lahko v osmih dneh po prejemu
izreče o ugovoru proti vodenju postopka prisilne poravnave.
(2) Če insolventni dolžnik v osmih dneh po prejemu ugo‑
vora ne vloži izjave iz prvega odstavka tega člena, velja, in
nasprotni dokaz ni dovoljen, da obstaja razlog iz 172. člena
tega zakona, ki se uveljavlja z ugovorom.
(3) Po poteku roka za izjavo iz prvega odstavka tega
člena insolventni dolžnik ne more navajati novih dejstev in
predlagati novih dokazov.
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177. člen
(narok za obravnavo ugovora proti vodenju postopka
prisilne poravnave)
(1) Če insolventni dolžnik v roku iz prvega odstavka
176. člena tega zakona ne vloži izjave o ugovoru proti vodenju
postopka prisilne poravnave, sodišče odloči o ugovoru zunaj
naroka.
(2) Če insolventni dolžnik v roku iz prvega odstavka
176. člena tega zakona vloži izjavo o ugovoru proti vodenju
postopka prisilne poravnave, mora sodišče v treh delovnih
dneh po prejemu izjave razpisati in objaviti oklic naroka za
obravnavo ugovora za dan, ki ne sme biti poznejši od enega
meseca po vložitvi izjave in ne zgodnejši od 15 dni po objavi
oklica o naroku.
(3) Če se vlagatelj ugovora proti vodenju postopka prisilne
poravnave ne udeleži naroka za obravnavo ugovora proti vo‑
denju postopka prisilne poravnave, velja, da je umaknil ugovor
proti vodenju postopka prisilne poravnave.
(4) Če se dolžnik ne udeleži naroka za obravnavo ugo‑
vora proti vodenju postopka prisilne poravnave, sodišče opravi
narok v njegovi odsotnosti.
(5) Na naroku za obravnavo ugovora proti vodenju po‑
stopka prisilne poravnave sodišče izvede dokaze o razlogu, ki
se uveljavlja z ugovorom, in odloči o ugovoru na podlagi izida
dokazovanja.
178. člen
(rok za odločitev o ugovoru proti vodenju postopka
prisilne poravnave)
(1) Sodišče mora izdati sklep, s katerim odloči o pravo‑
časnem ugovoru proti vodenju postopka prisilne poravnave, v
osmih dneh.
(2) Rok iz prvega odstavka tega člena teče:
1. če insolventni dolžnik v roku iz prvega odstavka
176. člena tega zakona ne vloži izjave o ugovoru proti vodenju
postopka prisilne poravnave: od poteka roka za izjavo,
2. če insolventni dolžnik v roku iz prvega odstavka
176. člena tega zakona vloži izjavo o ugovoru proti vodenju
postopka prisilne poravnave: od konca naroka.
179. člen
(odločanje o ugovoru)
(1) Če se z ugovorom uveljavlja razlog iz 1. točke
172. člena tega zakona in sodišče presodi, da ta razlog obstaja,
zavrne dolžnikov predlog za prisilno poravnavo.
(2) Dolžnik dve leti po izdaji sklepa iz prvega odstavka
tega člena ne sme vložiti novega predloga za začetek postopka
prisilne poravnave.
(3) Če se z ugovorom uveljavlja razlog iz 2., 3., 4. ali
5. točke 172. člena tega zakona in sodišče presodi, da ta ra‑
zlog obstaja, ustavi postopek prisilne poravnave in izda sklep
o začetku stečajnega postopka.
(4) Če sodišče presodi, da razlog, ki se uveljavlja z ugo‑
vorom, ne obstaja, zavrne ugovor.
Pododdelek 4.4.3: Sprememba načrta finančnega
prestrukturiranja
180. člen
(vsebina spremembe načrta finančnega prestrukturiranja)
(1) Po začetku postopka prisilne poravnave lahko in‑
solventni dolžnik spremeni načrt finančnega prestrukturiranja
samo tako, da:
1. upnikom ponudi ugodnejše pogoje za plačilo njihovih
terjatev, kot jih je ponudil s predlogom prisilne poravnave, vklju‑
čenim v prejšnji načrt finančnega prestrukturiranja,
2. pri alternativni ponudbi iz prvega odstavka 144. člena
tega zakona ali ponudbi iz drugega odstavka 144. člena upni‑
kom ponudi višje število delnic ali nominalni znesek osnovnega
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vložka, kot ga je ponudil s predlogom prisilne poravnave, vklju‑
čenim v prejšnji načrt finančnega prestrukturiranja, ali
3. upnikom da alternativno ponudbo iz prvega odstav‑
ka 144. člena tega zakona ali ponudbo iz drugega odstavka
144. člena tega zakona glede zavarovanih terjatev, če take
ponudbe ni dal s predlogom prisilne poravnave, vključenim v
prejšnji načrt finančnega prestrukturiranja.
(2) Sprememba načrta finančnega prestrukturiranja mora
biti oblikovana kot čistopis spremenjenega načrta finančnega
prestrukturiranja.
(3) Čistopis spremenjenega načrta finančnega prestruk‑
turiranja mora vsebovati:
1. povzetek z opisom vsebine sprememb načrta finanč‑
nega prestrukturiranja,
2. sestavine iz 2. do 5. točke 145. člena tega zakona.
181. člen
(poročilo pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetja
o pregledu spremenjenega načrta finančnega
prestrukturiranja)
(1) Čistopis spremenjenega načrta finančnega prestruk‑
turiranja mora pregledati pooblaščeni ocenjevalec vrednosti
podjetja in o pregledu sestaviti svoje poročilo.
(2) Za poročilo pooblaščenega ocenjevalca vrednosti
podjetja o pregledu spremenjenega načrta finančnega pre‑
strukturiranja se smiselno uporabljajo 1. in 2. točka, druga in
tretja alineja 3. točke ter 4. točka drugega odstavka, tretji od‑
stavek, 2. točka četrtega odstavka in 2. točka petega odstavka
146. člena tega zakona.
(3) Če dolžnik spremeni načrt finančnega prestrukturi‑
ranja po 1. točki prvega odstavka 180. člena tega zakona,
mora poročilo pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetja
vsebovati tudi pritrdilno ali odklonilno mnenje pooblaščenega
ocenjevalca o tem, ali so pogoji za plačilo terjatev, ki jih dolžnik
ponuja upnikom s spremenjenim načrtom finančnega prestruk‑
turiranja, ugodnejši.
182. člen
(zahteva za dovolitev spremembe načrta
finančnega prestrukturiranja)
(1) Za spremembo načrta finančnega prestrukturiranja je
potrebno dovoljenje sodišča.
(2) Zahteva za dovolitev spremembe načrta finančnega
prestrukturiranja mora biti vložena v treh mesecih od začetka
postopka prisilne poravnave.
(3) Zahtevi za dovolitev spremembe načrta finančnega
prestrukturiranja je treba priložiti:
1. čistopis spremenjenega načrta finančnega prestruk‑
turiranja,
2. poročilo pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij
o spremenjenem načrtu finančnega prestrukturiranja, v kate‑
rem je pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetja dal pritrdilno
mnenje, in
3. v primeru iz 2. ali 3. točke prvega odstavka 180. člena
tega zakona:
– zapisnik skupščine insolventnega dolžnika, na kateri
je bil sprejet sklep o spremembi osnovnega kapitala zaradi
izvedbe finančnega prestrukturiranja z vsebino, določeno v
spremenjenem načrtu finančnega prestrukturiranja in skladno
s 191. členom tega zakona, in
– poziv upnikom za vpis in vplačilo novih delnic z vsebino
iz 193. člena tega zakona.
183. člen
(sklep o dopolnitvi nepopolne zahteve za dovolitev
spremembe načrta finančnega prestrukturiranja)
(1) Če zahtevi za dovolitev spremembe načrta finančnega
prestrukturiranja niso priložene priloge iz tretjega odstavka
182. člena tega zakona ali če vsebina teh prilog ni v skladu
s tretjim odstavkom 180. člena in 181. členom tega zakona
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in v primeru iz 3. točke 182. člena tega zakona tudi s 191. in
193. členom tega zakona (v nadaljnjem besedilu: nepopolna
zahteva za dovolitev spremembe načrta finančnega prestruktu‑
riranja), sodišče predlagatelju s sklepom o dopolnitvi naloži, da
v osmih dneh po prejemu sklepa o dopolnitvi ustrezno dopolni
nepopolno zahtevo za dovolitev spremembe načrta finančnega
prestrukturiranja.
(2) Sklep o dopolnitvi mora sodišče izdati v osmih dneh
po vložitvi zahteve za dovolitev spremembe načrta finančnega
prestrukturiranja.
(3) Roka za dopolnitev nepopolne zahteve za dovolitev
spremembe načrta finančnega prestrukturiranja iz prvega od‑
stavka tega člena ni dovoljeno podaljšati.
184. člen
(odločanje o zahtevi za dovolitev spremembe načrta
finančnega prestrukturiranja)
(1) Sodišče odloči o zahtevi za dovolitev spremembe
načrta finančnega prestrukturiranja zunaj naroka.
(2) Sodišče izda sklep, s katerim dovoli spremembo načr‑
ta finančnega prestrukturiranja:
1. če je bila zahteva za dovolitev spremembe načrta fi‑
nančnega prestrukturiranja vložena v roku iz drugega odstavka
182. člena tega zakona,
2. če je vsebina spremembe načrta finančnega prestruk‑
turiranja v skladu s prvim odstavkom 180. člena tega zakona,
3. če so zahtevi za dovolitev spremembe načrta finanč‑
nega prestrukturiranja priložene priloge iz tretjega odstavka
182. člena tega zakona in
4. če je vsebina teh prilog v skladu s tretjim odstavkom
180. člena in 181. členom tega zakona in v primeru iz 3. točke
182. člena tega zakona tudi s 191. in 193. členom tega zakona.
(3) Sodišče zavrže zahtevo za dovolitev spremembe na‑
črta finančnega prestrukturiranja:
1. če je zahteva vložena po poteku roka iz drugega od‑
stavka 182. člena tega zakona ali
2. če predlagatelj v roku iz prvega odstavka 183. člena
tega zakona zahteve za dovolitev spremembe načrta finanč‑
nega prestrukturiranja ne dopolni tako, kot mu je bilo naloženo
s sklepom o dopolnitvi.
(4) Sodišče zavrne zahtevo za dovolitev spremembe na‑
črta finančnega prestrukturiranja, če je vsebina te spremembe
v nasprotju s prvim odstavkom 180. člena tega zakona.
(5) Sodišče mora odločiti o zahtevi za dovolitev spremem‑
be načrta finančnega prestrukturiranja v osmih dneh.
(6) Rok iz prvega odstavka tega člena teče:
1. če je sodišče izdalo sklep o dopolnitvi: od poteka roka
iz prvega odstavka 183. člena tega zakona,
2. v drugih primerih: od prejema zahteve za dovolitev
spremembe načrta finančnega prestrukturiranja.
185. člen
(objava spremembe načrta finančnega prestrukturiranja)
Če sodišče dovoli spremembo načrta finančnega pre‑
strukturiranja, mora naslednji delovni dan po izdaji sklepa o do‑
volitvi spremembe načrta finančnega prestrukturiranja objaviti
ta sklep in listine iz tretjega odstavka 182. člena tega zakona.
Pododdelek 4.4.4: Posebna pravila o spremembi osnovnega
kapitala zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja
186. člen
(uporaba pododdelka 4.4.4)
(1) Sprememba osnovnega kapitala zaradi izvedbe fi‑
nančnega prestrukturiranja je:
1. povečanje osnovnega kapitala z novimi stvarnimi vlož‑
ki, katerih predmet so terjatve upnikov do insolventnega dol‑
žnika, in
2. poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala zaradi
pokrivanja nepokrite izgube, izkazane v računovodskih izkazih
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iz 1. točke prvega odstavka 142. člena tega zakona, če se v
skladu z načrtom finančnega prestrukturiranja izvede hkrati
s povečanjem osnovnega kapitala iz 1. točke tega odstavka.
(2) Pododdelek 4.4.4 tega zakona se uporablja za spre‑
membo osnovnega kapitala zaradi izvedbe finančnega pre‑
strukturiranja, če:
1. je bil nad insolventnim dolžnikom, ki je organiziran kot
delniška družba, začet postopek prisilne poravnave in
2. insolventni dolžnik da ali namerava dati alternativno po‑
nudbo iz prvega odstavka 144. člena tega zakona ali ponudbo
iz drugega odstavka 144. člena tega zakona.
187. člen
(smiselna uporaba pododdelka za družbo
z omejeno odgovornostjo)
(1) Pravila pododdelka 4.4.4 tega zakona o insolventnem
dolžniku, ki je organiziran kot delniška družba, se smiselno
uporabljajo tudi za insolventnega dolžnika, ki je organiziran kot
družba z omejeno odgovornostjo.
(2) Pri smiselni uporabi pravil iz prvega odstavka tega
člena se namesto:
1. pojmov »število delnic« in »nominalni ali pripadajoči
znesek delnice« uporablja pojem »nominalni znesek osnov‑
nega vložka«,
2. pojma »statut« uporablja pojem »družbena pogodba«.
188. člen
(uporaba pravil ZGD-1 o spremembi osnovnega kapitala)
(1) Za spremembo osnovnega kapitala insolventnega
dolžnika zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja se upora‑
bljajo pravila ZGD-1 o spremembi osnovnega kapitala delniške
družbe ali družbe z omejeno odgovornostjo, če ni v pododdelku
4.4.4 tega zakona drugače določeno.
(2) Za povečanje osnovnega kapitala insolventnega dol‑
žnika zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja se ne upora‑
blja 334. člen ZGD-1.
189. člen
(sklic skupščine)
Ne glede na prvi odstavek 297. člena ZGD-1 je treba
skupščino, ki bo odločala o spremembi osnovnega kapitala
zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja, sklicati vsaj 15 dni
pred dnem zasedanja skupščine.
190. člen
(terjatev upnikov, ki so lahko predmet stvarnega
vložka pri povečanju osnovnega kapitala zaradi izvedbe
finančnega prestrukturiranja)
(1) Predmet stvarnega vložka pri povečanju osnovnega
kapitala zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja je lahko
vsaka navadna terjatev upnika do insolventnega dolžnika, ki
je vključena v seznam iz 3. točke prvega odstavka 142. člena
tega zakona, ne glede na to, ali je bila prijavljena v postopku
prisilne poravnave.
(2) Če da insolventni dolžnik ponudbo iz 2. točke prvega
odstavka 144. člena tega zakona tudi upnikom, ki so imetniki
podrejenih terjatev, je lahko predmet stvarnega vložka pri pove‑
čanju osnovnega kapitala zaradi izvedbe finančnega prestruk‑
turiranja tudi vsaka podrejena terjatev upnika do insolventnega
dolžnika, ki je vključena v seznam iz 4. točke prvega odstavka
142. člena tega zakona, ne glede na to, ali je bila prijavljena v
postopku prisilne poravnave.
(3) Če da insolventni dolžnik ponudbo iz 2. točke prvega
odstavka 144. člena tega zakona tudi upnikom, ki so imetniki
zavarovanih terjatev, je lahko predmet stvarnega vložka pri
povečanju osnovnega kapitala zaradi izvedbe finančnega pre‑
strukturiranja tudi vsaka zavarovana terjatev upnika do insol‑
ventnega dolžnika, ki je vključena v seznam iz 5. točke prvega
odstavka 142. člena tega zakona, ne glede na to, ali je bila
prijavljena v postopku prisilne poravnave.
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191. člen
(sklep o spremembi osnovnega kapitala zaradi izvedbe
finančnega prestrukturiranja)
(1) Sklep o spremembi osnovnega kapitala zaradi izvedbe
finančnega prestrukturiranja mora vsebovati odločitev:
1. da se osnovni kapital poveča z novimi stvarnimi vložki,
2. da so predmet stvarnih vložkov:
– navadne terjatve upnikov, navedene v seznamu iz
3. točke prvega odstavka 142. člena tega zakona,
– če da insolventni dolžnik ponudbo iz 2. točke prvega
odstavka 144. člena tega zakona tudi upnikom, ki so imetniki
podrejenih terjatev: tudi podrejene terjatve upnikov, navedene
v seznamu iz 4. točke prvega odstavka 142. člena tega zakona,
– če da insolventni dolžnik ponudbo iz 2. točke prvega od‑
stavka 144. člena tega zakona tudi upnikom, ki so imetniki za‑
varovanih terjatev: tudi zavarovane terjatve upnikov, navedene
v seznamu iz 5. točke prvega odstavka 142. člena tega zakona,
3. o vsebini pravic iz delnic, ki bodo izdane zaradi izvedbe
povečanja osnovnega kapitala (v nadaljnjem besedilu: nove
delnice),
4. o številu ter nominalnem ali pripadajočem znesku novih
delnic, ki jih pridobi upnik iz 2. točke tega odstavka s prenosom
svoje terjatve do dolžnika zaradi vplačila stvarnega vložka,
5. da se zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala
izda število novih delnic, ki je enako številu delnic, ki jih bodo
upniki vpisali in vplačali s prenosom svojih terjatev iz 2. točke
tega odstavka na dolžnika,
6. da se osnovni kapital poveča za znesek, ki je enak
številu novih delnic iz 5. točke tega odstavka, pomnoženemu z
nominalnim ali pripadajočim zneskom teh delnic,
7. da sklep učinkuje pod odložnim pogojem, da bo prisilna
poravnava pravnomočno potrjena.
(2) Znesek terjatve, naveden v seznamu iz 3., 4. ali 5. toč‑
ke prvega odstavka 142. člena tega zakona, ne sme biti nižji
od nominalnega ali pripadajočega zneska novih delnic, ki jih
upnik pridobi s prenosom te terjatve do dolžnika zaradi vplačila
stvarnega vložka.
(3) Če se v skladu z načrtom finančnega prestrukturiranja
hkrati s povečanjem osnovnega kapitala z novimi stvarnimi
vložki poenostavljeno zmanjša osnovni kapital zaradi pokri‑
vanja nepokrite izgube, mora sklep o spremembi osnovnega
kapitala zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja vsebovati
tudi sestavine, ki jih mora po ZGD-1 vsebovati tak sklep.
192. člen
(rok za sprejetje sklepa o spremembi osnovnega kapitala
zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja)
(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo, če je al‑
ternativna ponudba iz prvega odstavka 144. člena tega zakona
ali ponudba iz drugega odstavka 144. člena tega zakona vklju‑
čena v načrt finančnega prestrukturiranja, na podlagi katerega
je sodišče izdalo sklep o začetku postopka prisilne poravnave.
(2) Skupščina insolventnega dolžnika mora sprejeti sklep
o spremembi osnovnega kapitala zaradi izvedbe finančne‑
ga prestrukturiranja z vsebino, določeno v načrtu finančnega
prestrukturiranja, v treh mesecih po začetku postopka prisilne
poravnave.
(3) Insolventni dolžnik mora v treh delovnih dneh po spre‑
jetju sklepa o spremembi osnovnega kapitala zaradi izvedbe
finančnega prestrukturiranja sodišče obvestiti o sprejetju tega
sklepa in obvestilu priložiti:
1. odpravek notarskega zapisnika skupščine, na kateri je
bil sprejet ta sklep, in
2. poziv upnikom za vpis in vplačilo delnic z vsebino iz
193. člena tega zakona.
(4) Sodišče ustavi postopek prisilne poravnave in izda
sklep o začetku stečajnega postopka:
1. če:
– skupščina insolventnega dolžnika v roku iz drugega od‑
stavka tega člena ne sprejme sklepa o spremembi osnovnega
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kapitala zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja z vsebino,
določeno v načrtu finančnega prestrukturiranja in skladno s
191. členom tega zakona, ali
– insolventni dolžnik v treh delovnih dneh po sprejetju
sklepa o spremembi osnovnega kapitala zaradi izvedbe fi‑
nančnega prestrukturiranja sodišču ne predloži listin iz tretjega
odstavka tega člena in
2. če:
– niti upniški odbor v roku iz 2. točke četrtega odstav‑
ka 199.b člena tega zakona ne sprejme sklepa o povečanju
osnovnega kapitala insolventnega dolžnika z novimi stvarnimi
vložki iz drugega odstavka 199.b člena tega zakona,
– niti ločitveni upniki v roku iz prvega stavka petega
odstavka 199.b člena tega zakona ne sprejmejo sklepa o po‑
večanju osnovnega kapitala insolventnega dolžnika z novimi
stvarnimi vložki iz petega odstavka 199.b člena tega zakona.
(5) Sodišče mora v treh delovnih dneh po nastanku okoli‑
ščin iz 1. točke četrtega odstavka tega člena o teh okoliščinah
obvestiti upniški odbor.
193. člen
(poziv upnikom za vpis in vplačilo novih delnic)
(1) Poziv upnikom za vpis in vplačilo novih delnic mora
vključevati:
1. vsebino sklepa skupščine insolventnega dolžnika o
spremembi osnovnega kapitala zaradi izvedbe finančnega pre‑
strukturiranja,
2. vsebino izjave upnika o vpisu in vplačilu novih delnic s
prenosom svoje terjatve na insolventnega dolžnika s sestavi‑
nami, določenimi v 195. členu tega zakona,
3. rok za vpis in vplačilo novih delnic v skladu z drugim
odstavkom tega člena,
4. opozorilo upnikom, da morajo do poteka roka za vpis
in vplačilo novih delnic izjavo o vpisu in vplačilu novih delnic
v dveh izvodih namesto insolventnemu dolžniku predložiti so‑
dišču s podatki o naslovu sodišča, na katero je treba poslati
izjavo.
(2) Rok za vpis in vplačilo novih delnic je en mesec od
objave poziva po 194. členu tega zakona.
(3) Poziv upnikom za vpis in vplačilo novih delnic ne velja
za ponudbo teh delnic javnosti po zakonu, ki ureja trg finančnih
instrumentov.
194. člen
(objava poziva upnikom za vpis in vplačilo novih delnic)
Sodišče mora objaviti poziv upnikom za vpis in vplačilo
novih delnic:
1. če je poziv priložen zahtevi za spremembo načrta
finančnega prestrukturiranja: v roku iz 185. člena tega zakona,
2. če je poziv priložen obvestilu iz tretjega odstavka
192. člena tega zakona: v treh delovnih dneh po prejemu tega
obvestila.
195. člen
(izjava upnika o vpisu in vplačilu novih delnic)
(1) Izjava upnika o vpisu in vplačilu novih delnic mora
vsebovati:
1. identifikacijske podatke o upniku,
2. sodišče in opravilno številko zadeve, pod katero sodi‑
šče vodi postopek prisilne poravnave,
3. identifikacijske podatke o dolžniku,
4. upnikovo izjavo, da na insolventnega dolžnika prenaša
svoje terjatve, in s tem vpisuje in vplačuje nove delnice v skladu
s sklepom insolventnega dolžnika o spremembi osnovnega ka‑
pitala zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja pod odložnim
pogojem, da bo prisilna poravnava pravnomočno potrjena,
5. skupni znesek terjatev, ki so predmet izjave iz 4. točke
tega odstavka,
6. podatek o tem, ali so terjatve, ki so predmet izjave iz
4. točke tega odstavka, navadne, zavarovane ali podrejene, in
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7. če je upnik svojo terjatev prijavil v postopku prisilne po‑
ravnave: tudi upnikovo izjavo, da glasuje za prisilno poravnavo.
(2) Če so predmet stvarnega vložka upnika poleg njego‑
vih navadnih terjatev tudi zavarovane ali podrejene terjatve,
mora za vsako vrsto teh terjatev dati posebno izjavo o vpisu in
vplačilu novih delnic.
(3) Upnikova izjava, ki ni v skladu s prvim odstavkom tega
člena, nima pravnega učinka vpisa in vplačila novih delnic.
(4) Če je predmet stvarnega vložka upnika terjatev, ki je
zavarovana s hipoteko, mora biti njegovi izjavi o vpisu in vplači‑
lu novih delnic priloženo notarsko overjeno zemljiškoknjižno do‑
volilo za izbris te hipoteke, sicer izjava nima pravnega učinka.
(5) Četrti odstavek tega člena se smiselno uporablja tudi,
če je terjatev zavarovana z zastavno pravico, vpisano v central‑
nem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev.
(6) Če je upnik vpisal in vplačal nove delnice v skladu s
prvim do petim odstavkom tega člena:
1. mu ni treba oddati posebne glasovnice o glasovanju za
prisilno poravnavo,
2. svoje izjave iz 7. točke prvega odstavka tega člena ne
more preklicati in njegova glasovnica, s katero glasuje proti
prisilni poravnavi, nima pravnega učinka.
196. člen
(postopek z izjavo upnika o vpisu in vplačilu novih delnic)
(1) Upnik mora do poteka roka iz drugega odstavka
193. člena tega zakona izjavo o vpisu in vplačilu novih delnic v
dveh izvodih predložiti sodišču.
(2) Velja, da je upnik s predložitvijo izjave o vpisu in vpla‑
čilu novih delnic po prvem odstavku tega člena:
1. to izjavo dal insolventnemu dolžniku in
2. oddal glasovnico o glasovanju za prisilno poravnavo,
razen če upnik terjatve, ki je predmet te izjave, ni pravočasno
prijavil v postopku prisilne poravnave.
197. člen
(poročilo upravitelja o vpisu in vplačilu novih delnic)
(1) Upravitelj mora sodišču in insolventnemu dolžniku
predložiti poročilo o vpisu in vplačilu novih delnic (v nadaljnjem
besedilu: poročilo upravitelja o vpisu in vplačilu novih delnic)
hkrati s svojim poročilom o izidu glasovanja o sprejetju prisilne
poravnave iz 206. člena tega zakona.
(2) Poročilo upravitelja o vpisu in vplačilu novih delnic
mora vsebovati:
1. za vsakega upnika, ki je vpisal in vplačal delnice:
– identifikacijske podatke o upniku,
– skupni znesek navadnih ter morebitnih zavarovanih
ali podrejenih terjatev, ki so predmet njegove izjave o vpisu in
vplačilu delnic,
– število novih delnic, ki pripadajo upniku,
2. skupni znesek terjatev, ločeno za navadne ter morebi‑
tne zavarovane ali podrejene terjatve, ki so jih upniki prenesli
na dolžnika z izjavami o vpisu in vplačilu novih delnic,
3. izjavo upravitelja, ali je postopek vpisa in vplačila novih
delnic uspešen,
4. če je postopek vpisa in vplačila novih delnic uspešen:
– skupno število novih delnic, ki se izdajo zaradi izvedbe
povečanja osnovnega kapitala, in
– znesek povečanja osnovnega kapitala.
(3) Sodišče mora poročilo upravitelja o vpisu in vplačilu
novih delnic objaviti v treh delovnih dneh po prejemu.
198. člen
(pravne posledice neuspešnega postopka vpisa
in vplačila novih delnic)
(1) Postopek vpisa in vplačila novih delnic je neuspešen,
če je skupni znesek navadnih ali zavarovanih terjatev, ki so
jih upniki v roku iz drugega odstavka 193. člena tega zakona
z izjavami o vpisu in vplačilu novih delnic prenesli kot stvarni
vložek, nižji od skupnega zneska, ki je po prvi alineji 3. točke
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sedmega odstavka 144. člena tega zakona določen v načrtu
finančnega prestrukturiranja.
(2) Če je postopek vpisa in vplačila novih delnic neuspe‑
šen, mora sodišče v treh delovnih dneh po prejemu poročila
upravitelja o vpisu in vplačilu novih delnic ustaviti postopek pri‑
silne poravnave in izdati sklep o začetku stečajnega postopka.
199. člen
(vpis spremembe osnovnega kapitala v sodni register)
(1) Če je prisilna poravnava pravnomočno potrjena, z
dnem, v katerem postane sklep sodišča o potrditvi prisilne
poravnave pravnomočen, velja, da:
1. so nove delnice vplačane,
2. je upnik, ki je vpisal in vplačal nove delnice, na insol‑
ventnega dolžnika prenesel tudi celoten znesek obresti od
zneska terjatve, ki je predmet stvarnega vložka, ki so se natekle
do pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave, tudi če
niso bile vključene v znesek te terjatve, naveden v seznamu iz
3., 4. ali 5. točke prvega odstavka 142. člena tega zakona, in
3. je osnovni kapital spremenjen.
(2) Insolventni dolžnik mora vložiti predlog za vpis spre‑
membe osnovnega kapitala zaradi izvedbe finančnega pre‑
strukturiranja in s tem povezane spremembe statuta v sodni
register v 15 dneh po pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne
poravnave.
(3) Predlogu za vpis iz drugega odstavka tega člena je
treba priložiti:
1. overjen prepis notarskega zapisnika zasedanja skup‑
ščine, na katerem je bil sprejet sklep o spremembi osnovnega
kapitala zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja,
2. sklep o potrditvi prisilne poravnave s potrdilom o prav‑
nomočnosti,
3. poročilo upravitelja o vpisu in vplačilu novih delnic.
(4) Če insolventni dolžnik v roku iz drugega odstavka tega
člena ne vloži predloga za vpis spremembe osnovnega kapitala
zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja in s tem povezane
spremembe statuta v sodni register, lahko tak predlog vloži
vsak upnik, ki je vpisal in vplačal nove delnice.
199.a člen
(posebna pravila o povečanju osnovnega kapitala
z novimi denarnimi vložki)
(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo tudi,
če ni izpolnjen pogoj iz 2. točke drugega odstavka 186. člena
tega zakona.
(2) Ne glede na prvi odstavek 333. člena ZGD-1 lahko v
štirih mesecih po začetku postopka prisilne poravnave sklep o
povečanju osnovnega kapitala insolventnega dolžnika z novimi
vložki sprejme:
1. poslovodstvo insolventnega dolžnika, če je insolventni
dolžnik v načrtu finančnega prestrukturiranja kot ukrep finanč‑
nega prestrukturiranja predvidel povečanje osnovnega kapitala
z novimi denarnimi vložki, ali
2. upniški odbor.
(3) Upniški odbor lahko sklep iz drugega odstavka tega
člena sprejme tudi, če insolventni dolžnik v načrtu finančne‑
ga prestrukturiranja kot ukrep finančnega prestrukturiranja ni
predvidel povečanja osnovnega kapitala z novimi denarnimi
vložki. Če sta sklep iz drugega odstavka tega člena sprejela
tako poslovodstvo insolventnega dolžnika kot upniški odbor,
se postopek povečanja osnovnega kapitala izvede na podlagi
sklepa, ki ga je sprejel upniški odbor.
(4) Sklep iz drugega odstavka tega člena mora vsebovati
odločitev:
1. o emisijskem znesku, ki se vplača za eno delnico in ki
je lahko višji od emisijskega zneska, ki je predmet morebitnega
alternativnega predloga prisilne poravnave s pretvorbo terjatev
v deleže,
2. o tem, da ima pravico do vpisa in vplačila novih delnic
(v nadaljnjem besedilu: upravičenec do vpisa delnic):
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– vsak upnik čigar terjatve so vključene v seznama iz 3. in
4. točke prvega odstavka 142. člena tega zakona, in
– vsaka oseba, ki ima na dan sprejetja sklepa položaj
delničarja insolventnega dolžnika,
3. o številki fiduciarnega denarnega računa upravitelja, v
dobro katerega je treba vplačati vpisane delnice,
4. o najmanjšem številu delnic, ki morajo biti vpisane
in vplačane, da je postopek povečanja osnovnega kapitala
uspešen,
5. da se osnovni kapital poveča za znesek, ki je enak
številu vpisanih in vplačanih novih delnic, pomnoženim z no‑
minalnim ali pripadajočim zneskom teh delnic,
6. da sklep učinkuje pod odložnim pogojem, da bo prisilna
poravnava pravnomočno potrjena.
(5) Sklep iz drugega odstavka tega člena lahko določa
tudi, da so upravičenec do vpisa delnic poleg oseb iz četrte‑
ga odstavka tega člena tudi druge osebe. Če sklep vsebuje
odločitev iz prejšnjega stavka, mora v zvezi z vsako osebo iz
prejšnjega stavka vsebovati tudi:
1. osebno ime in naslov ali firmo in sedež,
2. število delnic, ki jih ima pravico vpisati in vplačati.
(6) Ne glede na prvi odstavek 372. člena ZGD-1 lahko po‑
slovodstvo insolventnega dolžnika ali upniški odbor s sklepom
iz drugega odstavka tega člena odloči tudi o zmanjšanju osnov‑
nega kapitala zaradi pokrivanja nepokrite izgube, izkazane v
računovodskih izkazih iz 1. točke prvega odstavka 142. člena
tega zakona.
(7) Upravičenec do vpisa delnic vplača nove delnice tako,
da do poteka roka za vpis in vplačilo novih delnic v dobro fidu‑
ciarnega denarnega računa upravitelja nakaže denarni znesek
v višini emisijskega zneska iz 1. točke četrtega odstavka tega
člena, pomnožen s številom vpisanih novih delnic. Vplačilo
učinkuje kot vplačilo novih delnic insolventnemu dolžniku pod
odložnim pogojem, da je prisilna poravnava pravnomočno po‑
trjena.
(8) Postopek vpisa in vplačila novih delnic iz drugega
odstavka tega člena je neuspešen, če v roku za vpis in vplačilo
novih delnic upravičenci do vpisa delnic niso vpisali in vplačali
najmanjšega števila delnic iz 4. točke četrtega odstavka tega
člena.
(9) Za postopek spremembe osnovnega kapitala iz dru‑
gega in šestega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo:
1. prvi do tretji odstavek 192. člena, 193. člen, 194. člen,
1. do 3. točka prvega odstavka 195. člena, prvi odstavek in
1. točka drugega odstavka 196. člena, 197. člen, drugi odsta‑
vek 198. člen in 199. člen tega zakona,
2. če je upravičenec do vpisa upnik tudi: šesti odstavek
195. člena in 2. točka drugega odstavka 196. člena tega za‑
kona.
(10) Pri smiselni uporabi pravil iz devetega odstavka tega
člena se:
1. besedilo »skupščina insolventnega dolžnika« nado‑
mesti z besedilom »poslovodstvo insolventnega dolžnika ali
upniški odbor«,
2. beseda »upnik« nadomesti z besedo »upravičenec do
vpisa delnic«,
3. besedilo »s prenosom svojih terjatev« nadomesti z be‑
sedilom »z vplačilom emisijskega zneska v dobro fiduciarnega
denarnega računa upravitelja«.
(11) Če je insolventni dolžnik v načrtu finančnega pre‑
strukturiranja kot ukrep finančnega prestrukturiranja predvidel
povečanje osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki in niti
poslovodstvo insolventnega dolžnika niti upniški odbor v štirih
mesecih po začetku postopka prisilne poravnave ne sprejme
sklepa iz drugega odstavka tega člena ali v roku iz tretjega
odstavka 192. člena tega zakona sodišču ne predloži listin iz
tretjega odstavka 192. člena tega zakona, sodišče ustavi po‑
stopek prisilne poravnave in izda sklep o začetku stečajnega
postopka.
(12) Upravitelj mora v treh delovnih dneh po dnevu, ko
ga sodišče obvesti, da je pravnomočno odločeno o ustavitvi
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postopka prisilne poravnave, zavrnitvi predloga za prisilno po‑
ravnavo ali potrditvi prisilne poravnave:
1. če je bil postopek prisilne poravnave pravnomočno
ustavljen ali predlog za prisilno poravnavo pravnomočno za‑
vrnjen: vrniti vplačane zneske osebam, ki so vplačale nove
delnice po sedmem odstavku tega člena,
2. če je prisilna poravnava pravnomočno potrjena: insol‑
ventnemu dolžniku prenesti vplačila za nove delnice, ki jih je
prejel po sedmem odstavku tega člena.
199.b člen
(posebna pravila o povečanju osnovnega kapitala
z novimi stvarnimi vložki)
(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo tudi,
če ni izpolnjen pogoj iz 2. točke drugega odstavka 186. člena
tega zakona.
(2) Ne glede na prvi odstavek 333. člena ZGD-1 lahko po
začetku postopka prisilne poravnave sklep o povečanju osnov‑
nega kapitala insolventnega dolžnika z novimi stvarnimi vložki,
katerih predmet so terjatve upnikov do insolventnega dolžnika,
sprejme upniški odbor:
1. če insolventni dolžnik ni dal alternativne ponudbe iz pr‑
vega odstavka 144. člena tega zakona ali ponudbe iz drugega
odstavka 144. člena tega zakona, ali
2. če je insolventni dolžnik dal alternativno ponudbo iz
prvega odstavka 144. člena tega zakona ali ponudbo iz druge‑
ga odstavka 144. člena tega zakona in nastanejo okoliščine iz
1. točke četrtega odstavka 192. člena tega zakona, ali
3. če je insolventni dolžnik, ki v računovodskih izkazih
iz 1. točke prvega odstavka 142. člena tega zakona izkazuje
nepokrito izgubo, dal alternativno ponudbo iz prvega odstav‑
ka 144. člena tega zakona ali ponudbo iz drugega odstavka
144. člena tega zakona in če s sklepom o spremembi osnov‑
nega kapitala zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja ni
odločil tudi o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala
zaradi pokrivanja te nepokrite izgube.
(3) S sklepom iz drugega odstavka tega člena mora biti
dana tudi možnost kot stvarni vložek vložiti zavarovano terjatev
po razmerju enota terjatve za eno delnico, ki je za 25 odstotkov
ugodnejše od razmerja za navadne terjatve.
(4) Sklep iz drugega odstavka tega člena mora upniški
odbor sprejeti:
1. v primeru iz 1. točke drugega odstavka tega člena: v
štirih mesecih po začetku postopka prisilne poravnave,
2. v primeru iz 2. točke drugega odstavka tega člena: v
enem mesecu po objavi obvestila iz petega odstavka 192. člena
tega zakona.
(5) Če upniški odbor v roku iz četrtega odstavka tega
člena ne sprejme sklepa iz drugega odstavka tega člena, lahko
tak sklep sprejmejo ločitveni upniki v 15 dneh po poteku roka
iz četrtega odstavka tega člena. Sklep iz prejšnjega stavka je
sprejet, če zanj glasujejo ločitveni upniki, ki so skupaj imetniki
priznanih ali verjetno izkazanih zavarovanih terjatev, katerih
višina presega polovico vsote vseh priznanih ali verjetno izka‑
zanih zavarovanih terjatev.
(6) Ne glede na prvi odstavek 372. člena ZGD-1 lahko
upniški odbor s sklepom iz drugega odstavka tega člena ali loči‑
tveni upniki s sklepom iz petega odstavka tega člena odloči tudi
o zmanjšanju osnovnega kapitala zaradi pokrivanja nepokrite
izgube, izkazane v računovodskih izkazih iz 1. točke prvega
odstavka 142. člena tega zakona.
(7) Za postopek spremembe osnovnega kapitala iz dru‑
gega, petega in šestega odstavka tega člena se smiselno
uporabljajo 190. člen, 191. člen, tretji odstavek 192. člena in
193. do 199. člen tega zakona.
(8) Pri smiselni uporabi pravil iz sedmega odstavka tega
člena se besedilo »insolventni dolžnik« ali »skupščina insol‑
ventnega dolžnika« nadomesti z besedilom »upniški odbor«
oziroma »ločitveni upniki«.

Št.

63 / 26. 7. 2013 /

Stran

7577

199.c člen
(prenos vodenja poslov insolventnega dolžnika
na vplačnika novih delnic)
(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo:
1. če je poslovodstvo insolventnega dolžnika ali upniški
odbor sprejel sklep o povečanju osnovnega kapitala insolven‑
tnega dolžnika z novimi denarnimi vložki iz drugega odstavka
199.a člena tega zakona, ali
2. če je upniški odbor sprejel sklep o povečanju osnovne‑
ga kapitala insolventnega dolžnika z novimi stvarnimi vložki iz
drugega odstavka 199.b člena tega zakona, ali
3. če so ločitveni upniki sprejeli sklep o povečanju osnov‑
nega kapitala insolventnega dolžnika z novimi stvarnimi vložki
iz petega odstavka 199.b člena tega zakona.
(2) Vsak upnik ali oseba iz petega odstavka 199.a člena
tega zakona, ki je vpisala in vplačala nove delnice z novimi
denarnimi vložki po 199.a členu tega zakona, ali upnik, ki je
vpisal in vplačal nove delnice s prenosom svojih terjatev po
199.b členu tega zakona (v nadaljnjem besedilu: vplačnik novih
delnic), lahko do poteka roka za vpis in vplačilo novih delnic
iz drugega odstavka 193. člena tega zakona zahteva, da ga
sodišče pooblasti za vodenje poslov insolventnega dolžnika.
(3) Sodišče mora v 15 dneh po prejemu zahteve iz dru‑
gega odstavka tega člena izdati sklep, s katerim odloči, da se
upravičenje za vodenje poslov insolventnega dolžnika prenese
na vplačnika novih delnic.
(4) Če zahtevo iz drugega odstavka tega člena vloži več
vplačnikov novih delnic in se ti sporazumejo o skupnem vode‑
nju poslov, sodišče upravičenje za vodenje poslov insolventne‑
ga dolžnika prenese na vse vplačnike.
(5) Če zahtevo iz drugega odstavka tega člena vloži več
vplačnikov novih delnic in se ti ne sporazumejo o skupnem
vodenju poslov, sodišče prenese upravičenje za vodenje poslov
insolventnega dolžnika na tistega med njimi, ki pristane, da
insolventnemu dolžniku odobri posojilo za financiranje tekočih
poslov v času trajanja prisilne poravnave in se hkrati za primer,
če bo nad insolventnim dolžnikom začet stečajni postopek,
odpove pravici zahtevati povrnitev posojila po pravilih o stro‑
ških stečajnega postopka iz drugega odstavka 289. člena tega
zakona.
(6) Če je na odobritev posojila pod pogoji iz petega od‑
stavka tega člena pristalo več vplačnikov, ali če nihče med njimi
ni pristal na odobritev takega posojila, sodišče prenese upravi‑
čenje za vodenje poslov insolventnega dolžnika na tistega med
njimi, ki je vplačal najvišji denarni vložek. Če nihče med njimi
ni vplačal denarnega vložka, sodišče prenese upravičenje za
vodenje poslov insolventnega dolžnika na tistega med njimi, ki
je kot stvarni vložek prenesel najvišji skupni znesek terjatev. Pri
izračunu po prejšnjem stavku se nominalni znesek terjatve, ki
je predmet stvarnega vložka, pomnoži s količnikom iz 1. točke
drugega odstavka 201. člena tega zakona.
(7) Pritožbo proti sklepu iz tretjega odstavka tega člena
lahko vloži samo vplačnik novih delnic, ki je vložil zahtevo iz
drugega odstavka tega člena.
(8) Z izdajo sklepa iz tretjega odstavka tega člena, vplač‑
nik, na katerega je sodišče preneslo upravičenje za vodenje,
pridobi upravičenje odpoklicati ali razrešiti sedanje člane in
imenovati nove člane poslovodstva in organa nadzora insol‑
ventnega dolžnika, ne da bi za to odločitev potreboval soglasje
sodišča iz 1. točke prvega odstavka 151.a člena tega zakona.
(9) Če je prisilna poravnava pravnomočno potrjena mo‑
rata poslovodstvo in organ nadzora dolžnika v 15 dneh po
pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave objaviti
sklic skupščine, ki naj odloči o potrditvi mandata sedanjim
ali odpoklicu sedanjih in imenovanju novih članov organov
vodenja in nadzora družbe, o imenovanju katerih je pristojna
odločati skupščina dolžnika, za dan, ki ne sme biti pozneje kot
en mesec po objavi sklica skupščine. Ne glede na prvi odstavek
275. člena ZGD-1 je za sprejetje sklepa iz prejšnjega stavka
potreba večina oddanih glasov delničarjev.
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(10) Če poslovodstvo in organ nadzora dolžnika v roku
iz devetega odstavka tega člena ne objavita sklica skupščine,
lahko skupščino skliče vsak vplačnik novih delnic.
Pododdelek 4.4.5: Odločanje o prisilni poravnavi
200. člen
(odločanje upnikov o sprejetju prisilne poravnave)
(1) O sprejetju prisilne poravnave odločajo upniki z gla‑
sovanjem.
(2) Vsak upnik, katerega terjatev do insolventnega dolžni‑
ka je v postopku prisilne poravnave priznana ali verjetno izka‑
zana, ima pravico glasovati o prisilni poravnavi, če ni v tretjem
ali četrtem odstavku tega člena drugače določeno.
(3) Upnik nima pravice glasovati o prisilni poravnavi glede:
1. zavarovane terjatve, razen če je to terjatev prenesel
na insolventnega dolžnika v postopku spremembe osnovnega
kapitala zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja v skladu s
pododdelkom 4.4.4 tega zakona, in
2. prednostne terjatve.
(4) Upnik nima pravice glasovati o prisilni poravnavi, če
ima v razmerju do insolventnega dolžnika položaj povezane
družbe po 527. členu ZGD-1 ali položaj ožje povezane osebe.
(5) Ne glede na 1. točko tretjega odstavka tega člena ima
upnik pravico glasovati o prisilni poravnavi glede zavarovane
terjatve, če je z dolžnikom sklenil dogovor, po katerem se do‑
spelost te terjatve odloži v skladu s potrebami izvedbe načrta fi‑
nančnega prestrukturiranja dolžnika. Dogovor je lahko sklenjen
pod odložnim pogojem, da bo prisilna poravnava pravnomočno
potrjena, in pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je potr‑
jena prisilna poravnava pozneje razveljavljena.
(6) Upnik uveljavi glasovalno pravico glede terjatve iz
petega odstavka tega člena tako, da glasovnici o glasovanju o
sprejetju prisilne poravnave priloži:
1. dogovor iz petega odstavka tega člena in
2. poročilo pooblaščenega ocenjevalca podjetij, s pozitiv‑
nim mnenjem, da je odložitev dospelosti zavarovane terjatve v
skladu s potrebami izvedbe načrta finančnega prestrukturiranja.
201. člen
(izračun deleža glasovalnih pravic upnika pri glasovanju
o sprejetju prisilne poravnave)
(1) Pri izračunu deleža glasovalnih pravic upnika pri gla‑
sovanju o sprejetju prisilne poravnave se upošteva znesek
vsake priznane ali verjetno izkazane terjatve upnika iz 73. člena
tega zakona, pomnožen s količnikom za glasovanje o prisilni
poravnavi (v nadaljnjem besedilu: ponderiran znesek terjatve).
(2) Količnik za glasovanje o prisilni poravnavi je:
1. pri terjatvi, ki jo je upnik prenesel na insolventnega
dolžnika v postopku spremembe osnovnega kapitala zaradi
izvedbe finančnega prestrukturiranja v skladu s pododdelkom
4.4.4 tega zakona:
– če je predmet prenosa zavarovana terjatev: 3,
– če je predmet prenosa navadna terjatev: 2,
– če je predmet prenosa podrejena terjatev: 0,25,
2. pri terjatvi, ki jo je upnik prenesel na insolventnega
dolžnika v postopku spremembe osnovnega kapitala zaradi
izvedbe finančnega prestrukturiranja v skladu s pododdelkom
4.4.4 tega zakona, če je upnik hkrati v postopku povečanja
osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki iz 199.a člena
tega zakona vpisal in vplačal nove delnice za skupno emisijsko
ceno, ki je večja od 10 odstotkov zneska terjatve, ki jo je upnik
prenesel na insolventnega dolžnika:
– če je predmet prenosa zavarovana terjatev: 5,
– če je predmet prenosa navadna terjatev: 4,
3. pri zavarovani terjatvi iz petega odstavka 200. člena
tega zakona: 0,75,
4. pri drugi navadni terjatvi, razen terjatvi iz 1. in 2. točke
tega odstavka: 1,
5. pri drugi podrejeni terjatvi, razen terjatvi iz 1. in 2. točke
tega odstavka: 0,5.
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(3) Osnova za izračun deleža glasovalnih pravic upnika
pri glasovanju o sprejetju prisilne poravnave je vsota ponde‑
riranih zneskov vseh priznanih in verjetno izkazanih terjatev
upnikov v postopku prisilne poravnave.
202. člen
(poziv upnikom, da glasujejo o sprejetju prisilne poravnave)
Poziv upnikom, da glasujejo o sprejetju prisilne poravna‑
ve, mora vsebovati:
1. poziv upnikom, da glasujejo o sprejetju prisilne porav‑
nave tako, da v enem mesecu po objavi poziva sodišču oddajo
svoje glasovnice v dveh izvodih s podatki o naslovu sodišča,
na katero je treba poslati glasovnice,
2. vsebino glasovnice s sestavinami, določenimi v
204. členu tega zakona,
3. rok za oddajo glasovnic o sprejetju prisilne poravnave,
4. opozorilo upnikom, da bo sodišče upoštevalo samo
tiste glasovnice, ki jih bo prejelo v enem mesecu po objavi
poziva.
203. člen
(objava poziva upnikom, da glasujejo o sprejetju
prisilne poravnave)
Sodišče mora objaviti poziv upnikom, da glasujejo o spre‑
jetju prisilne poravnave:
1. hkrati z objavo poziva za vpis in vplačilo novih delnic po
194. členu tega zakona v naslednjih primerih:
– če je skupščina insolventnega dolžnika v skladu z
drugim odstavkom 192. člena tega zakona sprejela sklep o
spremembi osnovnega kapitala zaradi izvedbe finančnega pre‑
strukturiranja ali
– če je poslovodstvo insolventnega dolžnika ali upniški
odbor sprejel sklep o povečanju osnovnega kapitala insolven‑
tnega dolžnika z novimi denarnimi vložki iz drugega odstavka
199.a člena tega zakona ali
– če je upniški odbor sprejel sklep o povečanju osnovne‑
ga kapitala insolventnega dolžnika z novimi stvarnimi vložki iz
drugega odstavka 199.b člena tega zakona,
2. če je dolžnik spremenil načrt finančnega prestrukturi‑
ranja in je odločitev sodišča o spremembi načrta finančnega
prestrukturiranja postala pravnomočna po objavi sklepa o pre‑
izkusu terjatev: v treh delovnih dneh po pravnomočnosti sklepa,
s katerim je sodišče odločilo o spremembi načrta finančnega
prestrukturiranja,
3. v drugih primerih: hkrati z objavo sklepa o preizkusu
terjatev po 2. točki četrtega odstavka 69. člena tega zakona.
204. člen
(glasovnica o glasovanju o sprejetju prisilne poravnave)
Glasovnica o glasovanju o sprejetju prisilne poravnave
mora vsebovati:
1. identifikacijske podatke o upniku,
2. sodišče in opravilno številko zadeve, pod katero sodi‑
šče vodi postopek prisilne poravnave,
3. identifikacijske podatke o dolžniku,
4. upnikovo izjavo, ali glasuje za sprejetje prisilne porav‑
nave ali proti njemu.
205. člen
(večina, potrebna za sprejetje prisilne poravnave)
Prisilna poravnava je sprejeta, če za njeno sprejetje gla‑
sujejo upniki, katerih skupni ponderirani zneski terjatev so naj‑
manj enaki 6/10 zneska osnove iz tretjega odstavka 201. člena
tega zakona.
206. člen
(poročilo upravitelja o izidu glasovanja o sprejetju
prisilne poravnave)
(1) Pri presoji izida glasovanja o sprejetju prisilne po‑
ravnave se upoštevajo glasovnice, ki jih je sodišče prejelo do
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poteka enega meseca od objave poziva upnikom, da glasujejo
o sprejetju prisilne poravnave.
(2) Če upnik do poteka roka iz prvega odstavka tega člena
sodišču ne predloži svoje glasovnice, velja, da je glasoval proti
sprejetju prisilne poravnave.
(3) Upravitelj mora v osmih dneh po poteku roka iz pr‑
vega odstavka tega člena sodišču predložiti poročilo o izidu
glasovanja o sprejetju prisilne poravnave (v nadaljnjem bese‑
dilu: poročilo upravitelja o izidu glasovanja o sprejetju prisilne
poravnave), če ni v 207. členu tega zakona drugače določeno.
(4) Poročilo o izidu glasovanja o sprejetju prisilne porav‑
nave mora upravitelj pripraviti na podlagi podatkov o priznanih
in verjetno izkazanih terjatvah, ki so vključeni v končni seznam
preizkušenih terjatev.
(5) Poročilo upravitelja o izidu glasovanja o sprejetju pri‑
silne poravnave mora vsebovati:
1. za vsako priznano ali verjetno izkazano terjatev:
– podatke iz 1. do 4. točke četrtega odstavka 61. člena,
– količnik za glasovanje o prisilni poravnavi iz drugega
odstavka 201. člena tega zakona,
– ponderirani znesek terjatve in
– podatek, ali je upnik glasoval za sprejetje prisilne porav‑
nave ali proti njemu,
2. znesek osnove iz tretjega odstavka 201. člena tega
zakona,
3. vsoto ponderiranih zneskov terjatev upnikov, ki so gla‑
sovali za sprejetje prisilne poravnave, in njihov delež v znesku
osnove iz tretjega odstavka 201. člena tega zakona.
207. člen
(posebna pravila, če je proti sklepu o preizkusu terjatev
vložena pritožba)
(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo, če je
bila proti sklepu o preizkusu terjatev vložena pritožba, o kateri
do poteka roka iz prvega odstavka 206. člena še ni odločeno.
(2) Če se s pritožbo iz prvega odstavka tega člena sklep
o preizkusu terjatev izpodbija glede terjatve, katere upošte‑
vanje ali neupoštevanje bi lahko vplivalo na izid glasovanja
o sprejetju prisilne poravnave, sodišče upravitelju naloži, da
odloži izdelavo poročila o izidu glasovanja o sprejetju prisilne
poravnave do odločitve o pritožbi.
(3) Sodišče mora upravitelja obvestiti o odločbi, s katero
je sodišče druge stopnje odločilo o pritožbi iz prvega odstavka
tega člena, naslednji delovni dan po njenem prejemu.
(4) Če sodišče druge stopnje zavrže ali zavrne pritožbo iz
prvega odstavka tega člena, mora upravitelj pripraviti poročilo o
izidu glasovanja o sprejetju prisilne poravnave v treh delovnih
dneh po prejemu obvestila iz tretjega odstavka tega člena.
(5) Če sodišče druge stopnje spremeni sklep o preizkusu
terjatev, mora upravitelj v treh delovnih dneh po prejemu obve‑
stila iz tretjega odstavka tega člena:
1. popraviti končni seznam preizkušenih terjatev v skladu
z odločitvijo sodišča druge stopnje in
2. na podlagi popravljenega seznama iz 1. točke tega
odstavka pripraviti poročilo o izidu glasovanja.
(6) Če sodišče druge stopnje razveljavi sklep o preizkusu
terjatev, mora sodišče z istim sklepom odločiti o preizkusu ter‑
jatev v delu, v katerem je bil prejšnji sklep o preizkusu terjatev
razveljavljen, in o izidu glasovanja o prisilni poravnavi po 208.
ali 209. členu tega zakona.
(7) Sodišče mora v treh delovnih dneh po prejemu sklepa
sodišča druge stopnje iz šestega odstavka tega člena ponovno
sprejeti sklep o preizkusu terjatev v delu, v katerem je bil prej‑
šnji sklep o preizkusu terjatev razveljavljen, in o tem obvestiti
upravitelja.
(8) Upravitelj mora v treh delovnih dneh po prejemu ob‑
vestila iz sedmega odstavka tega člena:
1. popraviti končni seznam preizkušenih terjatev v skladu
z odločitvijo sodišča in
2. na podlagi popravljenega seznama iz 1. točke tega
odstavka pripraviti poročilo o izidu glasovanja.
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208. člen
(odločanje sodišča, če prisilna poravnava ni sprejeta)
(1) Če večina, potrebna za sprejetje prisilne poravnave, ni
dosežena, sodišče ustavi postopek prisilne poravnave in izda
sklep o začetku stečajnega postopka.
(2) Sodišče mora sklep iz prvega odstavka tega člena
izdati in objaviti naslednji delovni dan po prejemu poročila
upravitelja o izidu prisilne poravnave.
209. člen
(sklep o potrditvi prisilne poravnave)
(1) Sodišče izda sklep, s katerim potrdi prisilno poravnavo
(v nadaljnjem besedilu: sklep o potrditvi prisilne poravnave):
1. če je dosežena večina, potrebna za sprejetje prisilne
poravnave,
2. če ugovor proti vodenju postopka prisilne poravnave ni
bil vložen ali je bil zavržen ali zavrnjen, in
3. če je predmet prisilne poravnave alternativna ponud‑
ba iz prvega odstavka 144. člena tega zakona ali iz drugega
odstavka 144. člena tega zakona, če je bil postopek vpisa in
vplačila novih delnic uspešen.
(2) Sodišče mora sklep o potrditvi prisilne poravnave izda‑
ti in objaviti v treh delovnih dneh po prejemu poročila upravitelja
o izidu prisilne poravnave, če ni v tretjem do šestem odstavku
tega člena drugače določeno.
(3) Če je proti sklepu, s katerim je sodišče zavrglo ali zavr‑
nilo ugovor proti vodenju postopka prisilne poravnave, vložena
pritožba, o kateri do poteka roka iz drugega odstavka tega
člena še ni odločeno, sodišče odloži izdajo sklepa o potrditvi
prisilne poravnave do odločitve o tej pritožbi.
(4) Če sodišče druge stopnje zavrže ali zavrne pritožbo
iz tretjega odstavka tega člena, mora sodišče izdati in objaviti
sklep o potrditvi prisilne poravnave naslednji delovni dan po
prejemu sklepa sodišča druge stopnje.
(5) Če sodišče druge stopnje spremeni sklep iz tretjega
odstavka tega člena tako, da odloči po prvem ali tretjem odstav‑
ku 179. člena tega zakona, sodišče ne odloči o izidu glasovanja
o sprejetju prisilne poravnave.
(6) Če je bil vložen ugovor proti vodenju postopka prisilne
poravnave, o katerem do poteka roka iz drugega odstavka tega
člena sodišče še ni odločilo, glede na vsebino svoje odločitve
o ugovoru:
1. če ugovor zavrže ali zavrne: z istim sklepom odloči o
potrditvi prisilne poravnave,
2. če o ugovoru odloči po prvem ali tretjem odstavku
179. člena tega zakona: ne odloči o izidu glasovanja o sprejetju
prisilne poravnave.
210. člen
(vsebina sklepa o potrditvi prisilne poravnave)
(1) Sodišče s sklepom o potrditvi prisilne poravnave:
1. odloči, da se potrdi prisilna poravnava,
2. ugotovi vsebino potrjene poravnave tako, da navede:
– delež plačila terjatev upnikov,
– roke za njihovo plačilo in
– obrestno mero, po kateri se obrestujejo terjatve upnikov
v obdobju od začetka postopka prisilne poravnave do poteka
roka za njihovo plačilo,
3. odloči, katere terjatve so ugotovljene v postopku prisil‑
ne poravnave, in
4. naloži dolžniku, da mora upnikom plačati terjatve, ugo‑
tovljene v postopku prisilne poravnave, v deležu, rokih in z
obrestmi, določenimi v potrjeni prisilni poravnavi.
(2) Če je v postopku prisilne poravnave druga oseba kot
porok prevzela obveznost plačila dolžnikovih obveznosti v skla‑
du s prisilno poravnavo, mora izrek sklepa o potrditvi prisilne
poravnave vsebovati tudi:
1. identifikacijske podatke o poroku in
2. ugotovitev, da je porok solidarno z dolžnikom odgo‑
voren za izpolnitev obveznosti na podlagi potrjene prisilne
poravnave.
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(3) V izreku sklepa o potrditvi prisilne poravnave sodišče
svoje odločitve iz 3. in 4. točke prvega odstavka tega člena
oblikuje tako, da navede seznam terjatev, ugotovljenih v po‑
stopku prisilne poravnave, iz drugega odstavka 211. člena tega
zakona, ki je sestavni del izreka tega sklepa.

če:

211. člen
(terjatve, ugotovljene v postopku prisilne poravnave)
(1) Terjatev je ugotovljena v postopku prisilne poravnave,

1. ima značilnosti navadne terjatve,
2. je priznana v tem postopku in
3. je upnik ni prenesel na dolžnika v postopku spremembe
osnovnega kapitala zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja
v skladu s pododdelkom 4.4.4 tega zakona.
(2) Če je dosežena večina, potrebna za sprejetje prisilne
poravnave, mora upravitelj pripraviti seznam terjatev, ugoto‑
vljenih v postopku prisilne poravnave, in ga predložiti sodišču
hkrati s svojim poročilom o izidu glasovanja o sprejetju prisilne
poravnave.
(3) Seznam terjatev, ugotovljenih v postopku prisilne po‑
ravnave, mora upravitelj pripraviti na podlagi:
1. končnega seznama preizkušenih terjatev in
2. če je predmet prisilne poravnave alternativna ponudba
iz prvega odstavka 144. člena tega zakona ali ponudba iz dru‑
gega odstavka 144. člena tega zakona: tudi svojega poročila o
vpisu in vplačilu novih delnic.
(4) Seznam terjatev, ugotovljenih v postopku prisilne po‑
ravnave, mora za vsako terjatev iz prvega odstavka tega člena
vsebovati:
1. podatke iz 1. do 4. točke četrtega odstavka 61. člena
tega zakona z vsebino iz končnega seznama preizkušenih
terjatev in
2. zmanjšani znesek te terjatve, ki se izračuna tako, da
se znesek terjatve iz četrtega odstavka 212. člena tega za‑
kona pomnoži z deležem plačila, določenim v potrjeni prisilni
poravnavi.
Oddelek 4.5: Pravni učinki potrjene prisilne poravnave
212. člen
(terjatve, za katere učinkuje potrjena prisilna poravnava)
(1) Potrjena prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve
upnikov do dolžnika, ki so nastale do začetka postopka prisilne
poravnave, ne glede na to, ali je upnik to terjatev prijavil v po‑
stopku prisilne poravnave, če ni v drugem ali tretjem odstavku
tega člena ali v 213. členu tega zakona drugače določeno.
(2) Pravila, določena v oddelku 4.5 tega zakona, se ne
uporabljajo za terjatev, ki jo je upnik prenesel na insolventnega
dolžnika v postopku spremembe osnovnega kapitala zaradi
izvedbe finančnega prestrukturiranja v skladu s pododdelkom
4.4.4 tega zakona.
(3) V postopku prisilne poravnave nad podjetnikom se
pravila, določena v oddelku 4.5 tega zakona, uporabljajo samo
za terjatve upnikov do podjetnika, ki so nastale v zvezi z opra‑
vljanjem njegove dejavnosti.
(4) Terjatev, za katero učinkuje potrjena prisilna poravna‑
va, vključuje:
1. glavnico te terjatve po stanju ob začetku postopka
prisilne poravnave,
2. obresti, ki so se natekle do začetka postopka prisilne
poravnave, in
3. če je bilo o terjatvi odločeno s pravnomočno sodno
odločbo ali odločbo drugega pristojnega državnega organa,
tudi stroške postopka, v katerem je bila izdana ta odločba, in
morebitne stroške postopka prisilne izvršitve te odločbe.
(5) Pravila, določena v oddelku 4.5 tega zakona o ter‑
jatvi, o kateri je bilo odločeno z odločbo drugega pristojnega
državnega organa, se smiselno uporabljajo tudi za davčno
terjatev, ki jo je dolžnik kot zavezanec za davek izračunal sam
v obračunu davka.
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213. člen
(terjatve, za katere ne učinkuje potrjena prisilna poravnava)
(1) Potrjena prisilna poravnava ne učinkuje za:
1. zavarovane terjatve,
2. prednostne terjatve in
3. izločitvene pravice.
(2) Potrjena prisilna poravnava tudi ne učinkuje za terja‑
tve upnikov do porokov, solidarnih sodolžnikov insolventnega
dolžnika in regresnih zavezancev.
(3) Če ločitveni upnik z uresničitvijo ločitvene pravice
iz vrednosti premoženja, ki je predmet te pravice, ne doseže
plačila celotne terjatve, ki je bila zavarovana s to pravico, za
neplačani del te terjatve učinkuje potrjena prisilna poravnava
po prvem odstavku 214. člena tega zakona.
214. člen
(učinek potrjene prisilne poravnave za navadne
in podrejene terjatve)
(1) S pravnomočnostjo sklepa o potrditvi prisilne porav‑
nave preneha upnikova pravica uveljavljati plačilo v sodnem ali
drugem postopku, ki ga vodi pristojni državni organ:
1. zneska navadne terjatve iz četrtega odstavka 212. člena
tega zakona:
– v višjem deležu od deleža, določenega v potrjeni prisilni
poravnavi, in
– pred potekom rokov za plačilo, določenih v potrjeni
prisilni poravnavi, ter
2. obresti od zneska te terjatve po višji obrestni meri od
obrestne mere, določene v potrjeni prisilni poravnavi.
(2) S pravnomočnostjo sklepa o potrditvi prisilne porav‑
nave preneha pravica upnika uveljavljati plačilo v sodnem ali
drugem postopku, ki ga vodi pristojni državni organ, celotnega
zneska podrejene terjatve iz četrtega odstavka 212. člena tega
zakona.
(3) Če dolžnik prostovoljno plača terjatev v višjem znesku
od zneska iz prvega ali drugega odstavka tega člena, nima
pravice zahtevati vračila po pravilih o neupravičeni pridobitvi.
(4) Tretji odstavek tega člena ne izključuje pravice izpod‑
bijati dolžnikova pravna dejanja v stečajnem postopku.
215. člen
(učinek potrjene prisilne poravnave za izvršilne naslove)
(1) Sodna odločba ali odločba drugega državnega orga‑
na, ki je bila izdana pred pravnomočnostjo sklepa o potrditvi
prisilne poravnave in s katero je bilo odločeno o terjatvi, za ka‑
tero učinkuje potrjena prisilna poravnava, proti insolventnemu
dolžniku izgubi moč izvršilnega naslova v obsegu, v katerem
po prvem odstavku 214. člena tega zakona preneha upnikova
pravica sodno uveljavljati plačilo.
(2) Na podlagi izvršilnega naslova iz prvega odstavka
tega člena izvršilno sodišče dovoli in opravi izvršbo za prisilno
izterjavo terjatve v deležu, rokih in z obrestmi, določenimi v
potrjeni prisilni poravnavi.
(3) Pravnomočni sklep o potrditvi prisilne poravnave je
izvršilni naslov za prisilno izterjavo terjatev, ugotovljenih v po‑
stopku prisilne poravnave, v deležu, rokih in z obrestmi, dolo‑
čenimi v potrjeni prisilni poravnavi, proti dolžniku in morebitnim
porokom iz drugega odstavka 210. člena tega zakona.
216. člen
(nadaljevanje prekinjenih izvršilnih postopkov)
Izvršilno sodišče nadaljuje postopek izvršbe, ki je bil pre‑
kinjen po prvem odstavku 132. člena tega zakona, na podlagi
pravnomočnega sklepa o potrditvi prisilne poravnave in:
1. če je bila izvršba dovoljena na podlagi izvršilnega
naslova iz prvega odstavka 215. člena tega zakona in upnik
v tem postopku do začetka postopka prisilne poravnave še ni
pridobil ločitvene pravice, utesni izvršbo in opravi samo prisilno
izterjavo terjatve v deležu, rokih in z obrestmi, določenimi v
potrjeni prisilni poravnavi,
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2. v drugih primerih opravi izvršbo za izterjavo celotne
terjatve v skladu z izvršilnim naslovom.
217. člen
(odločanje o terjatvah po potrditvi prisilne poravnave)
Če sodišče ali drug pristojni državni organ po pravnomoč‑
nosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave v postopku, ki teče
proti insolventnemu dolžniku ali porokom iz drugega odstavka
210. člena tega zakona, odloča o terjatvi, za katero učinkuje
potrjena prisilna poravnava in ni bila ugotovljena v postopku
prisilne poravnave, ter presodi, da terjatev obstaja, z odločbo:
1. ugotovi obstoj celotnega zneska terjatve ob začetku
postopka prisilne poravnave in
2. insolventnemu dolžniku naloži plačilo terjatve v deležu,
rokih in z obrestmi, določenimi v potrjeni prisilni poravnavi.
218. člen
(učinek izpolnitve obveznosti na podlagi potrjene prisilne
poravnave v poznejšem stečajnem postopku)
(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo, če je
bil po potrditvi prisilne poravnave nad insolventnim dolžnikom
začet stečajni postopek.
(2) Če terjatve vseh upnikov niso bile v celoti plačane v
skladu s potrjeno prisilno poravnavo, upniki, ki so prejeli pla‑
čilo svojih terjatev v skladu s potrjeno prisilno poravnavo, niso
dolžni vrniti prejetih zneskov plačil in teh plačil tudi ni mogoče
izpodbijati po pravilih o izpodbijanju dolžnikovih pravnih dejanj.
(3) Če je bila terjatev, za katero učinkuje potrjena prisilna
poravnava, plačana v celotnem deležu in z obrestmi v skladu
s potrjeno prisilno poravnavo, upnik te terjatve ne more uvelja‑
vljati v stečajnem postopku.
(4) Če terjatev, za katero učinkuje potrjena prisilna po‑
ravnava, ni bila niti delno izpolnjena, lahko upnik v stečajnem
postopku uveljavlja celoten znesek svoje terjatve, ki bi ga lahko
sodno uveljavljal, če prisilna poravnava ne bi bila potrjena.
(5) Če je bila terjatev, za katero učinkuje potrjena prisilna
poravnava, delno izpolnjena na podlagi potrjene prisilne po‑
ravnave, lahko upnik v stečajnem postopku uveljavlja znesek
svoje terjatve, ki bi ga lahko sodno uveljavljal, če prisilna porav‑
nava ne bi bila potrjena, v deležu, ki je enak deležu, v katerem
terjatev ni bila plačana v skladu s potrjeno prisilno poravnavo.
(6) Tretji do peti odstavek tega člena se smiselno upora‑
bljajo tudi v ponovnem postopku prisilne poravnave.
Oddelek 4.6: Razveljavitev potrjene prisilne poravnave
219. člen
(izpodbijanje potrjene prisilne poravnave)
(1) Vsak upnik, za terjatev katerega učinkuje potrjena
prisilna poravnava, lahko od sodišča zahteva, da razveljavi
potrjeno prisilno poravnavo, če lahko insolventni dolžnik plača
terjatve upnikov, za katere učinkuje potrjena prisilna poravna‑
va, v celotnem znesku navadnih terjatev iz četrtega odstavka
212. člena tega zakona.
(2) Tožbo za uveljavitev izpodbojnega zahtevka iz prvega
odstavka tega člena je treba vložiti v šestih mesecih po poteku
roka za plačilo terjatev, določenem v potrjeni prisilni poravnavi.
(3) Vsak upnik, za terjatev katerega učinkuje potrjena
prisilna poravnava, lahko od sodišča zahteva, da razveljavi
potrjeno prisilno poravnavo, če je bila sprejeta na goljufiv način.
(4) Tožbo za uveljavitev izpodbojnega zahtevka iz tretjega
odstavka tega člena je treba vložiti v dveh letih po pravnomoč‑
nosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave.
220. člen
(odločanje o razveljavitvi potrjene prisilne poravnave)
(1) O tožbi iz 219. člena tega zakona je pristojno odločati
sodišče, ki je izdalo sklep o potrditvi prisilne poravnave.
(2) S sklepom, s katerim sodišče razveljavi potrjeno pri‑
silno poravnavo, naloži dolžniku, da mora v roku, ki ga določi
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in ne sme biti daljši od enega leta od pravnomočnosti sklepa,
plačati neplačani del terjatev, za katere je učinkovala potrjena
prisilna poravnava.
(3) S pravnomočnostjo sklepa iz drugega odstavka tega
člena:
1. prenehajo pravni učinki potrjene prisilne poravnave
iz prvega in drugega odstavka 214. člena, prvega in drugega
odstavka 215. člena ter 1. točke 216. člena tega zakona,
2. sklep o potrditvi prisilne poravnave pridobi moč izvr‑
šilnega naslova za prisilno izterjavo terjatev, ugotovljenih v
postopku prisilne poravnave, v celotnem znesku iz četrtega
odstavka 212. člena tega zakona proti insolventnemu dol‑
žniku.
(4) Sklep iz drugega odstavka tega člena ne učinkuje
za obveznosti poroka iz drugega odstavka 210. člena tega
zakona.
221. člen
(delno izpobijanje potrjene prisilne poravnave)
Če lahko insolventni dolžnik plača terjatve upnikov, za
katere učinkuje potrjena prisilna poravnava, v večjem deležu
od deleža, določenega v potrjeni prisilni poravnavi, se smiselno
uporabljajo prvi in drugi odstavek 219. člena in 220. člen tega
zakona.
Oddelek 4.7: Postopek poenostavljene prisilne poravnave
221.a člen
(dolžnik v postopku poenostavljene prisilne poravnave)
Postopek poenostavljene prisilne poravnave je dovoljeno
voditi:
1. nad gospodarsko družbo, ki se po drugem odstavku
55. člena ZGD-1 razvršča med mikro družbe, in
2. nad podjetnikom, ki ustreza merilom iz prve in druge
alineje drugega odstavka 55. člena ZGD-1.
221.b člen
(uporaba pravil o prisilni poravnavi)
(1) V postopku poenostavljene prisilne poravnave se ne
uporabljajo:
– oddelek 3.4,
– oddelek 3.5, in
– oddelek 3.6 tega zakona.
(2) Če ni v oddelku 4.7 drugače določeno, se za postopek
poenostavljene prisilne poravnave smiselno uporabljajo:
– prvi odstavek 132. člena,
– 133. do 138. člen,
– 139. člen,
– 140. člen,
– prvi odstavek, 1., 3. in 5. točka drugega odstavka in
1. točka petega odstavka 141. člena,
– prvi in drugi odstavek 142. člena,
– 143. člen,
– 145. člen,
– prvi do tretji odstavek 147. člena,
– prvi in drugi odstavek, 1. in 2. točka četrtega odstavka
ter peti in šesti odstavek 153. člena,
– 154. člen,
– prvi odstavek, 1., 2., 3. in 5. točka drugega odstavka in
tretji odstavek 155. člena,
– 157. člen,
– 160. do 164.a člen,
– tretji in četrti odstavek 200. člena,
– 1. in 2. točka prvega odstavka 210. člena,
– 212. do 218. člen in
– 219. do 221. člen tega zakona.
(3) Za obveznosti poslovodstva dolžnika glede poenosta‑
vljene prisilne poravnave se smiselno uporablja pododdelek
2.2.2 tega zakona.
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221.c člen
(procesne ovire za vodenje postopka poenostavljene
prisilne poravnave)
Poleg procesnih ovir iz 1. točke prvega odstavka in druge‑
ga odstavka 140. člena tega zakona, predlog za poenostavlje‑
no prisilno poravnavo ni dovoljen, če je vložen pred potekom
roka iz sedmega odstavka 221.f člena tega zakona.
221.d člen
(odločanje o začetku postopka poenostavljene
prisilne poravnave)
(1) Predlogu za začetek postopka poenostavljene prisil‑
ne poravnave je treba poleg listin iz 1., 3. in 5. točke drugega
odstavka 141. člena tega zakona priložiti izjavo dolžnika, da
poročilo iz 1. točke drugega odstavka 141. člena tega zakona
resnično in pošteno prikazuje njegov finančni položaj in poslo‑
vanje. Izjava mora biti sestavljena v obliki notarskega zapisa.
(2) Če predlagatelj v roku iz prvega odstavka 147. člena
tega zakona predloga za začetek postopka poenostavljene
prisilne poravnave ne dopolni tako, kot mu je bilo naloženo s
sklepom o dopolnitvi, sodišče v osmih dneh po poteku tega
roka zavrže predlog za poenostavljeno prisilno poravnavo, ne
da bi hkrati začelo stečajni postopek.
(3) Sodišče hkrati z objavo sklepa o začetku postopka po‑
enostavljene prisilne poravnave objavi tudi predlog za začetek
postopka poenostavljene prisilne poravnave z vsemi prilogami.
221.e člen
(večina, potrebna za sprejetje poenostavljene
prisilne poravnave)
(1) O poenostavljeni prisilni poravnavi ima pravico glaso‑
vati vsak upnik, katerega terjatev do dolžnika je navedena v
seznamu iz 3. točke prvega odstavka 142. člena tega zakona.
(2) Osnova za izračun deleža glasovalnih pravic upnika
pri glasovanju o sprejetju poenostavljene prisilne poravnave
je vsota zneskov vseh navadnih terjatev upnikov, navedenih v
seznamu iz 3. točke prvega odstavka 142. člena tega zakona.
(3) Poenostavljena prisilna poravnava je sprejeta:
1. če za njeno sprejetje glasujejo upniki, katerih skupni
znesek terjatev je najmanj 6/10 zneska osnove iz drugega
odstavka tega člena, in
2. če za njeno sprejetje glasuje več kot polovica vseh
upnikov, katerih terjatve so navedene v seznamu iz 3. točke
prvega odstavka 142. člena tega zakona.
(4) Upnik za sprejetje poenostavljene prisilne poravnave
glasuje tako, da z dolžnikom sklene pogodbo o soglasju za
sprejetje poenostavljene prisilne poravnave. Kadar je upnik
Republika Slovenija, sklene pogodbo o soglasju za sprejetje
poenostavljene prisilne poravnave v njenem imenu Državno
pravobranilstvo Republike Slovenije.
(5) Pogodba o soglasju za sprejetje poenostavljene prisil‑
ne poravnave mora biti sestavljena v obliki notarskega zapisa
in mora vsebovati:
1. podatke o upniku in njegovi terjatvi,
2. vsebino poenostavljene prisilne poravnave, ki jo je
dolžnik priložil predlogu za začetek postopka poenostavljene
prisilne poravnave,
3. izjavo upnika, da soglaša, da se njegova terjatev
zmanjša oziroma odloži njena dospelost v skladu z vsebino
poenostavljene prisilne poravnave, in
4. izjavo dolžnika, da soglaša, da je notarski zapis izvršilni
naslov za izterjavo njegove obveznosti do upnika v skladu z
vsebino poenostavljene prisilne poravnave.
(6) Pogodba o soglasju za sprejetje poenostavljene prisil‑
ne poravnave učinkuje pod odložnim pogojem, da bo poenosta‑
vljena prisilna poravnava pravnomočno potrjena.
221.f člen
(zahteva za potrditev poenostavljene prisilne poravnave)
(1) Predlagatelj mora v štirih mesecih od objave oklica
o začetku postopka poenostavljene prisilne poravnave vložiti
zahtevo za potrditev prisilne poravnave.
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(2) Zahtevi za potrditev poenostavljene prisilne poravnave
mora priložiti odpravke notarskih zapisov pogodb o soglasju za
sprejetje poenostavljene prisilne poravnave, na podlagi katerih
je dosežena večina za sprejetje poenostavljene prisilne porav‑
nave iz tretjega odstavka 221.e člena tega zakona.
(3) Če zahtevi za potrditev prisilne poravnave niso prilože‑
ne listine iz drugega odstavka tega člena, sodišče predlagatelju
naloži, da v osmih dneh po prejemu sklepa o dopolnitvi predloži
ustrezne listine.
(4) Sklep o dopolnitvi mora sodišče izdati v osmih dneh po
vložitvi zahteve za potrditev poenostavljene prisilne poravnave.
(5) Roka za dopolnitev nepopolne zahteve iz tretjega
odstavka tega člena ni dovoljeno podaljšati.
(6) Sodišče zavrne predlog za poenostavljeno prisilno
poravnavo:
1. če predlagatelj v roku iz prvega odstavka tega člena ne
vloži zahteve za potrditev poenostavljene prisilne poravnave ali
2. če predlagatelj v roku iz tretjega odstavka tega člena
ne dopolni nepopolne zahteve za potrditev poenostavljene
prisilne poravnave.
(7) Dolžnik dve leti po izdaji sklepa iz šestega odstavka
tega člena ne more vložiti novega predloga za začetek postop‑
ka poenostavljene prisilne poravnave.
221.g člen
(sklep o potrditvi poenostavljene prisilne poravnave)
Sodišče izda sklep, s katerim potrdi poenostavljeno pri‑
silno poravnavo:
1. če je bila zahteva za potrditev poenostavljene prisilne
poravnave vložena v roku iz prvega odstavka 221.f člena tega
zakona in
2. če je dosežena večina, potrebna za sprejetje poenosta‑
vljene prisilne poravnave.
5. poglavje: STEČAJNI POSTOPKI
Oddelek 5.1: Temeljna pravila o stečajnih postopkih
222. člen
(uporaba 5. poglavja)
(1) Oddelki 5.1 do 5.10 tega zakona se uporabljajo za
stečajni postopek nad pravno osebo.
(2) Oddelek 5.11 tega zakona se uporablja za postopek
osebnega stečaja.
(3) Oddelek 5.12 tega zakona se uporablja za postopek
stečaja zapuščine.
223. člen
(stečajni dolžnik)
(1) Stečajni dolžnik je insolventni dolžnik, nad katerim se
vodi stečajni postopek.
(2) Stečajni postopek je dovoljeno voditi nad vsako pravno
osebo, če ni v zakonu za posamezno pravnoorganizacijsko
obliko ali vrsto pravne osebe ali za posamezno pravno osebo
drugače določeno.
(3) Nad invalidskim podjetjem je stečajni postopek dovo‑
ljeno začeti samo, če da Vlada Republike Slovenije predhodno
soglasje.
224. člen
(stečajna masa)
(1) Stečajna masa je premoženje stečajnega dolžnika, ki
se v stečajnem postopku unovči za kritje stroškov postopka in
plačilo terjatev upnikov.
(2) V stečajno maso spadajo:
1. premoženje stečajnega dolžnika ob začetku tega po‑
stopka,
2. vse premoženje, doseženo z:
– unovčenjem stečajne mase,
– upravljanjem stečajne mase in
– izpodbijanjem pravnih dejanj stečajnega dolžnika, ter
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3. premoženje, doseženo z nadaljevanjem poslovanja, če
stečajni dolžnik v skladu s tem zakonom nadaljuje poslovanje
po začetku stečajnega postopka.
225. člen
(splošna in posebna stečajna masa)
(1) V splošno stečajno maso spada vse premoženje ste‑
čajnega dolžnika razen premoženja, ki spada v posebne ste‑
čajne mase.
(2) Posebna stečajna masa je premoženje, ki je predmet
ločitvene pravice, ali denarno dobroimetje, doseženo z unov‑
čenjem tega premoženja.
(3) V zvezi z vsakim posameznim premoženjem, ki je
predmet ločitvene pravice, je treba oblikovati posebno stečajno
maso, ter to premoženje voditi in upravljati ločeno od:
1. premoženja, ki spada v splošno stečajno maso, in
2. premoženja, ki spada v druge posebne stečajne mase.
226. člen
(razdelitvena masa)
(1) Razdelitvena masa je unovčeni del stečajne mase,
namenjen za plačilo terjatev upnikov.
(2) Splošna razdelitvena masa je denarno dobroimetje,
nastalo z unovčenjem splošne stečajne mase, zmanjšano za
stroške stečajnega postopka, razen stroškov iz tretjega odstav‑
ka tega člena.
(3) Posebna razdelitvena masa je denarno dobroimetje,
nastalo z unovčenjem posebne stečajne mase, zmanjšano za
stroške v zvezi s tem unovčenjem.
(4) Stroški v zvezi z unovčenjem posebne stečajne mase
so:
1. stroški ocene vrednosti premoženja, ki spada v poseb‑
no stečajno maso,
2. davek na promet nepremičnin ali drug davek ali obve‑
zna dajatev, ki jo je treba plačati pri prodaji,
3. sorazmerni del nadomestila upravitelju iz 3. točke četr‑
tega odstavka 103. člena tega zakona, ki se določi v sorazmer‑
ju z višino zneska, ki je predmet razdelitve posebne stečajne
mase,
4. če je predmet posebne stečajne mase onesnažena
premičnina ali nepremičnina: stroški predpisanega ravnanja
z odpadki, ki bremenijo stečajnega dolžnika po predpisih o
varstvu okolja,
5. sorazmerni del:
– nadomestila upravitelju za izdelavo otvoritvenega po‑
ročila,
– drugih stroškov v zvezi z izdelavo računovodskih izka‑
zov iz 291. člena tega zakona in
– če je splošna stečajna neznatne vrednosti: tudi stroškov
arhiviranja in drugih stroškov v zvezi s končanjem stečajnega
postopka,
6. stroški izvedbe prodaje premoženja, ki spada v po‑
sebno stečajno maso, in stroški, nastali z upravljanjem tega
premoženja od začetka stečaja do njegove prodaje (elektrika,
stavbno zemljišče, komunalni prispevki, voda, parkirnina in
podobno), zmanjšani za morebitne prejete najemnine v zvezi
s predmetnim premoženjem.
(5) Sorazmerni del stroškov iz 5. točke četrtega odstavka
tega člena je enak deležu ocenjene vrednosti premoženja, ki je
predmet posebne stečajne mase, v ocenjeni vrednosti splošne
in vseh posebnih stečajnih mas.
227. člen
(načelo koncentracije)
(1) Upnik lahko svoj zahtevek za izpolnitev obveznosti,
ki je nastala do začetka stečajnega postopka, v razmerju do
stečajnega dolžnika uveljavlja samo v stečajnem postopku proti
temu dolžniku in v skladu s pravili tega postopka, če v zakonu
za posamezen primer ni drugače določeno.
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(2) Upnik, ki zamudi rok za izvedbo dejanj, ki jih mora v
skladu s tem zakonom opraviti v zvezi z uveljavitvijo svojega
zahtevka iz prvega odstavka tega člena, izgubi pravico od ste‑
čajnega dolžnika zahtevati izpolnitev te obveznosti in pravico
do plačila iz razdelitvene mase.
228. člen
(načelo omejevanja tveganj)
Pri upravljanju stečajne mase in opravljanju drugih poslov,
ki jih sme po tem zakonu opravljati stečajni dolžnik, ni dovoljeno
prevzemati vseh poslovnih tveganj, značilnih za poslovanje
delujočega podjema, temveč samo tista, ki so nujna za ure‑
sničitev interesa upnikov za plačilo terjatev, ki jih uveljavljajo v
stečajnem postopku.
229. člen
(vpisi v register v zvezi s stečajnim postopkom)
(1) V register se vpišeta:
1. začetek stečajnega postopka,
2. sklep o njegovem končanju.
(2) Hkrati z vpisom začetka stečajnega postopka se v
register:
1. pri firmi dolžnika vpiše dodatek »v stečaju«,
2. pri osebah, pooblaščenih za zastopanje, vpišejo:
– prenehanje pooblastil za zastopanje dolžnikovih zasto‑
pnikov iz prvega odstavka 245. člena tega zakona,
– identifikacijski podatki o upravitelju iz tretjega odstavka
110. člena tega zakona kot novem zastopniku,
– če upravitelj opravlja pristojnosti in naloge upravite‑
lja prek pravnoorganizacijske oblike podjetnika, zasebnika ali
gospodarske družbe, tudi ta okoliščina in podatki iz 5. točke
tretjega odstavka 110. člena tega zakona.
Oddelek 5.2: Odločanje o začetku stečajnega postopka
230. člen
(splošno pravilo)
(1) O začetku stečajnega postopka odloči sodišče na pre‑
dlog upravičenega predlagatelja za začetek postopka.
(2) Po uradni dolžnosti odloči sodišče o začetku stečajnega
postopka samo, če za posamezen primer tako določa zakon.
231. člen
(upravičeni predlagatelj)
Predlog za začetek stečajnega postopka je upravičen
vložiti:
1. dolžnik,
2. osebno odgovorni družbenik dolžnika,
3. upnik, ki verjetno izkaže:
– svojo terjatev do dolžnika, proti kateremu predlaga
začetek postopka, in
– okoliščino, da dolžnik zamuja s plačilom te terjatve več
kot dva meseca,
4. Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Repu‑
blike Slovenije, ki verjetno izkaže:
– terjatve delavcev do dolžnika, proti kateremu predlaga
začetek postopka, in
– okoliščino, da dolžnik zamuja s plačilom teh terjatev za
več kot dva meseca.
232. člen
(predlog za začetek stečajnega postopka)
(1) Predlog za začetek stečajnega postopka mora vse‑
bovati:
1. identifikacijske podatke o dolžniku,
2. opis dejstev in okoliščin, iz katerih izhaja, da je dolžnik
postal insolventen, in dokaze o teh dejstvih,
3. zahtevek, da sodišče nad dolžnikom začne stečajni
postopek.
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(2) Predlogu za začetek stečajnega postopka je treba
priložiti:
1. morebitne listinske dokaze o tem, da je dolžnik postal
insolventen, in
2. dokaz o plačilu predujma za kritje začetnih stroškov
stečajnega postopka, razen če je predlagatelj po tem zakonu
založitve predujma oproščen.
(3) Za predlog za začetek stečajnega postopka, ki ga vloži
dolžnik (v nadaljnjem besedilu: dolžnikov predlog za začetek
stečajnega postopka), se ne uporabljata 2. točka prvega od‑
stavka in 1. točka drugega odstavka tega člena.
(4) Predlog za začetek stečajnega postopka, ki ga vloži
upnik (v nadaljnjem besedilu: upnikov predlog za začetek ste‑
čajnega postopka), mora vsebovati tudi opis dejstev in okoli‑
ščin, iz katerih verjetno izhaja, da ima terjatev do dolžnika in
da dolžnik zamuja s plačilom te terjatve več kot dva meseca.
(5) Upnik mora predlogu za začetek stečajnega postopka
priložiti morebitne listinske dokaze o svoji terjatvi in zamudi z
njenim plačilom.
(6) Predlog za začetek stečajnega postopka se lahko
umakne do izdaje sklepa o začetku stečajnega postopka.
233. člen
(predujem za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka
in dopolnitev nepopolnega predloga)
(1) Predlagatelj mora ob vložitvi predloga za začetek ste‑
čajnega postopka založiti predujem za kritje začetnih stroškov
stečajnega postopka v znesku, ki je enak:
1. znesku pavšalnega nadomestila za objave iz petega
odstavka 122. člena tega zakona,
2. znesku najnižjega nadomestila upravitelja iz 1. točke
četrtega odstavka 103. člena tega zakona in
3. pavšalnemu znesku za kritje drugih stroškov stečajne‑
ga postopka, ki se konča brez razdelitve upnikom, določenem s
predpisom iz 3. točke prvega odstavka 114. člena tega zakona.
(2) Če začetek stečajnega postopka predlaga upnik in
vrednost unovčene stečajne mase presega znesek stroškov
iz prvega odstavka tega člena, ima upnik pravico do vrnitve
založenega zneska predujma po pravilih o plačilu stroškov
stečajnega postopka.
(3) Če predlagatelj ob vložitvi predloga za začetek ste‑
čajnega postopka ne založi predujma iz prvega odstavka tega
člena ali če ni v skladu s prvim odstavkom 232. člena tega
zakona, mu sodišče s sklepom (v nadaljnjem besedilu: sklep o
dopolnitvi) naloži, da v 15 dneh po prejemu sklepa o dopolnitvi
založi predujem ali ustrezno odpravi pomanjkljivosti predloga.
(4) Sklep o dopolnitvi mora sodišče izdati v osmih dneh po
vložitvi predloga za začetek stečajnega postopka.
(5) Če predlagatelj v roku iz tretjega odstavka tega člena
ne dopolni predloga, mora sodišče v osmih dneh po poteku
tega roka zavreči predlog za začetek stečajnega postopka.
(6) Delavec, ki vloži predlog za začetek stečajnega po‑
stopka iz razloga po četrtem odstavku 14. člena tega zakona,
je oproščen založitve predujma iz prvega odstavka tega člena.
(7) Če predlog za začetek stečajnega postopka vloži dol‑
žnik, ki je pravna oseba, ni dolžan založiti predujma za kritje
začetnih stroškov stečajnega postopka iz prvega odstavka
tega člena. Če sredstva na dolžnikovem računu ne zadoščajo
za plačilo predujma, in upravitelj oceni, da njemu poznano
dolžnikovo premoženje ne zadošča niti za poplačilo stroškov
stečajnega postopka, lahko pozove upnike, da znesek preduj‑
ma iz prvega odstavka tega člena plačajo sami. Če zneska
predujma nihče ne plača, sodišče na predlog upravitelja izda
sklep o izbrisu dolžnika iz sodnega registra. Za izbris se smi‑
selno uporabljajo določbe 441. do 444.a člena tega zakona.
(8) Če je bila dodeljena brezplačna pravna pomoč za
založitev predujma iz prvega odstavka tega člena ali v primeru
iz šestega odstavka tega člena, sodišče, ki vodi stečajni posto‑
pek s sklepom o začetku stečajnega postopka odloči, da se iz
proračuna sodišča opravijo naslednja plačila:
1. znesek v višini pavšalnega nadomestila za objave
nakaže agenciji v skladu s petim odstavkom 122. člena tega
zakona in
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2. znesek v višini vsote zneskov iz 2. in 3. točke prvega
odstavka tega člena nakaže v dobro denarnega računa stečaj‑
nega dolžnika.
(9) Če vrednost unovčene stečajne mase presega znesek
plačil iz osmega odstavka tega člena, sodišče, ki vodi stečajni
postopek odloči, da se ta plačila vrnejo v dobro proračuna
sodišča po pravilih o plačilu stroškov stečajnega postopka in v
skladu zakonom, ki ureja javne finance.
234. člen
(postopek z dolžnikovim predlogom za začetek
stečajnega postopka)
(1) Če začetek stečajnega postopka predlaga dolžnik,
velja, če se ne dokaže drugače, da je dolžnik insolventen.
(2) Prvi odstavek tega člena se smiselno uporablja tudi
za predlog za začetek stečajnega postopka, ki ga vloži osebno
odgovorni družbenik dolžnika.
(3) Domnevo insolventnosti iz prvega odstavka tega čle‑
na lahko izpodbija samo družbenik dolžnika ali dolžnik, če je
predlog za začetek stečajnega postopka vložil njegov osebno
odgovorni družbenik.
(4) Družbenik dolžnika ali dolžnik, če je predlog za za‑
četek stečajnega postopka vložil njegov osebno odgovorni
družbenik, lahko izpodbija domnevo insolventnosti iz prvega
odstavka tega člena s pritožbo proti sklepu o začetku stečaj‑
nega postopka, ki ji mora priložiti dokaze o tem, da dolžnik ni
insolventen.
235. člen
(postopek z upnikovim predlogom za začetek
stečajnega postopka)
(1) Sodišče mora dolžniku v treh delovnih dneh po pre‑
jemu vročiti upnikov predlog za začetek stečajnega postopka
in ga opozoriti na pravne posledice iz tretjega odstavka tega
člena.
(2) Dolžnik lahko v 15 dneh po prejemu upnikovega
predloga za začetek stečajnega postopka ugovarja, da ni in‑
solventen ali da upnikova terjatev ne obstaja.
(3) Če dolžnik izjavi, da z upnikovim predlogom za zače‑
tek postopka soglaša, ali če v 15 dneh po prejemu ne vloži niti
ugovora iz drugega odstavka tega člena niti zahteve iz prvega
odstavka 236. člena tega zakona, velja, če se ne dokaže dru‑
gače, da je dolžnik insolventen.
(4) Za izpodbijanje domneve o insolventnosti iz tretjega
odstavka tega člena se smiselno uporabljata tretji in četrti od‑
stavek 234. člena tega zakona.
236. člen
(zahteva za odložitev odločanja o upnikovem predlogu
za začetek stečajnega postopka)
(1) Dolžnik lahko v roku iz drugega odstavka 235. člena
tega zakona zahteva, da sodišče odloži odločanje o upnikovem
predlogu za začetek stečajnega postopka, ker bo z izvedbo
finančnega prestrukturiranja odpravil svojo insolventnost (v na‑
daljnjem besedilu: zahteva za odložitev odločanja o upnikovem
predlogu za začetek stečajnega postopka).
(2) Dolžnik mora zahtevi za odložitev odločanja o upniko‑
vem predlogu za začetek stečajnega postopka priložiti:
1. izjavo poslovodstva, da
– dolžnik ne zamuja niti s plačilom plač delavcem do
višine minimalne plače niti s plačilom davkov in prispevkov,
ki jih mora izplačevalec obračunati ali plačati hkrati s plačilom
plač delavcem, razen če je bilo plačilo teh davkov in prispevkov
odloženo v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, in
– bo dolžnik v dvomesečnem obdobju odložitve odločanja
o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka sposo‑
ben pravočasno plačevati plače delavcem do višine minimalne
plače ter davke in prispevke, ki jih mora izplačevalec obračunati
ali plačati hkrati s plačilom plač delavcem, razen če je plačilo
teh davkov in prispevkov odloženo v skladu z zakonom, ki ureja
davčni postopek;
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2. poročilo pooblaščenega revizorja o pregledu izjave iz
1. točke tega odstavka, v katerem je revizor dal mnenje brez
pridržkov;
3. poročilo o ukrepih finančnega prestrukturiranja, ki vse‑
buje pritrdilno mnenje poslovodstva iz 4. točke tretjega odstav‑
ka 35. člena tega zakona, in
4. v primeru iz prvega odstavka 36. člena tega zakona
dokaz o objavi sklica skupščine v skladu s tretjim odstavkom
36. člena tega zakona.
(3) Če zahtevi za odložitev odločanja o upnikovem pre‑
dlogu za začetek stečajnega postopka niso priložene listine
iz drugega odstavka tega člena, mora sodišče v treh delovnih
dneh po prejemu zahteve dolžniku s sklepom naložiti, da v treh
delovnih dneh po prejemu sklepa o dopolnitvi zahteve predloži
te listine.
(4) Roka iz tretjega odstavka tega člena ni dovoljeno
podaljšati.
(5) Če dolžnik v roku iz tretjega odstavka tega člena ne
ravna po sklepu o dopolnitvi zahteve, velja, in nasprotni dokaz
ni dovoljen, da je dolžnik insolventen.
237. člen
(odložitev odločanja o upnikovem predlogu
za začetek stečajnega postopka)
(1) Sodišče s sklepom odloži odločanje o upnikovem pre‑
dlogu za začetek stečajnega postopka (v nadaljnjem besedilu:
sklep o odložitvi odločanja o upnikovem predlogu za začetek
stečajnega postopka) za dva meseca, če:
1. je bila zahteva za odložitev odločanja o upnikovem
predlogu za začetek stečajnega postopka vložena v roku iz
prvega odstavka 236. člena tega zakona in
2. so ji priložene listine iz drugega odstavka 236. člena
tega zakona, iz katerih izhaja:
– da dolžnik ne zamuja s plačili obveznosti iz 1. točke
prvega odstavka 236. člena tega zakona in jih bo sposoben
pravočasno plačevati tudi v dvomesečnem obdobju odložitve
odločanja o upnikovem predlogu za začetek stečajnega po‑
stopka,
– da je dal o tem pooblaščeni revizor v poročilu iz 2. točke
prvega odstavka 236. člena tega zakona mnenje brez pridrž‑
kov,
– da je poslovodstvo dolžnika sprejelo poročilo o ukre‑
pih finančnega prestrukturiranja, ki vsebuje pritrdilno mnenje
poslovodstva iz 3. točke drugega odstavka in 4. točke tretjega
odstavka 35. člena tega zakona, in
– v primeru iz prvega odstavka 36. člena tega zakona:
da je poslovodstvo dolžnika objavilo sklic skupščine v skladu s
tretjim odstavkom 36. člena tega zakona.
(2) Dvomesečno obdobje odložitve iz prvega odstavka
tega člena začne teči naslednji dan po poteku roka za vloži‑
tev zahteve za odložitev odločanja o upnikovem predlogu za
začetek stečajnega postopka iz prvega odstavka 236. člena
tega zakona.
(3) V izreku sklepa o odložitvi odločanja o upnikovem
predlogu za začetek stečajnega postopka mora biti naveden
zadnji dan dvomesečnega obdobja odložitve iz prvega odstav‑
ka tega člena.
(4) Sodišče mora sklep o odložitvi odločanja o upnikovem
predlogu za začetek stečajnega postopka izdati v treh delovnih
dneh.
(5) Rok iz četrtega odstavka tega člena teče:
1. če je sodišče izdalo sklep o dopolnitvi zahteve iz tre‑
tjega odstavka 236. člena tega zakona: od prejema dopolnitve
zahteve,
2. v drugih primerih: od prejema zahteve za odložitev od‑
ločanja o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka.
(6) Odložitev odločanja o upnikovem predlogu za začetek
stečajnega postopka ni ovira za izdajo začasne odredbe po
240. členu tega zakona.
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237.a člen
(poslovanje dolžnika v obdobju odložitve odločanja
o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka)
(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo, če
sodišče odloži odločanje o upnikovem predlogu za začetek ste‑
čajnega postopka po prvem odstavku 237. člena tega zakona.
(2) Sodišče s sklepom o odložitvi odločanja o upnikovem
predlogu za začetek stečajnega postopka imenuje upravitelja.
(3) Upravitelj mora nadzorovati poslovanje dolžnika v
obsegu, potrebnem za preverjanje razlogov za preklic odlo‑
žitve odločanja o upnikovem predlogu za začetek stečajnega
postopka iz petega odstavka tega člena.
(4) Dolžnik mora upravitelju dati vse informacije, potrebne
za nadzor po tretjem odstavku tega člena, in mu omogočiti
pregled njegovih poslovnih knjig in dokumentacije.
(5) Sodišče na predlogu upravitelja ali upnika, ki je predla‑
gal začetek stečajnega postopka, prekliče odložitev odločanja
o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka (v na‑
daljnjem besedilu: preklic odložitve) in začne stečajni postopek,
če dolžnik:
1. krši prepovedi iz prvega ali tretjega odstavka 34. člena
tega zakona,
2. zamudi s plačilom plač delavcem do višine minimalne
plače ali s plačilom davkov in prispevkov, ki jih mora izplačeva‑
lec obračunati ali plačati hkrati s plačilom plač delavcem, razen
če je bilo plačilo teh davkov in prispevkov odloženo v skladu z
zakonom, ki ureja davčni postopek, ali
3. upravitelju ne omogoči izvajanja nadzora v skladu s
četrtim odstavkom tega člena.
(6) Upravitelj mora naslednji delovni dan po dnevu, ko
ugotovi, da obstaja razlog iz petega odstavka tega člena, vložiti
predlog za preklic odložitve.
(7) Sodišče mora predlog za preklic odložitve vročiti dol‑
žniku naslednji delovni dan po njegovem prejemu.
(8) Dolžnik lahko v treh delovnih dneh po prejemu predlo‑
ga za preklic odložitve ugovarja, da razlog iz petega odstavka
tega člena ne obstaja. Ugovoru mora predlagati dokaze o tem
in mu priložiti listinske dokaze, na katere se sklicuje.
(9) Če dolžnik v roku iz osmega odstavka tega člena ne
vloži ugovora ali v ugovoru ne predlaga dokazov o tem, da
razlog za preklic ne obstaja, ali mu ne priloži listinskih dokazov,
na katere se sklicuje, velja in nasprotni dokaz ni dovoljen, da ta
razlog obstaja, in mora sodišče naslednji delovni dan po poteku
tega roka preklicati odložitev in začeti stečajni postopek.
(10) Če dolžnik v roku iz osmega odstavka tega člena
vloži ugovor, v katerem predlaga dokaze o tem, da razlog za
preklic ne obstaja, in mu priloži listinske dokaze, na katere se
sklicuje, mora sodišče naslednji delovni dan razpisati narok za
obravnavo ugovora za dan, ki ne sme biti poznejši od osmih
dni po prejemu ugovora.
(11) Za narok iz desetega odstavka tega člena se smisel‑
no uporabljajo tretji do peti odstavek 239. člena tega zakona.
(12) Sodišče mora izdati sklep, s katerim odloči o ugovo‑
ru, v treh delovnih dneh po koncu naroka iz desetega odstavka
tega člena.
(13) Če sodišče nad dolžnikom začne postopek prisilne
poravnave ali stečajni postopek, upravitelj, ki je bil imenovan po
drugem odstavku tega člena, nadaljuje z delom kot upravitelj v
postopku prisilne poravnave ali stečajnem postopku.
(14) Za nagrado upravitelja za nadzor po drugem odstav‑
ku tega člena se smiselno uporabljajo pravila o nadomestilu iz
4. točke drugega odstavka 103. člena tega zakona.
(15) Če sodišče v primeru iz četrtega odstavka 238. člena
tega zakona zavrne upnikov predlog za začetek stečajnega
postopka:
1. sodišče razreši upravitelja, ki je bil imenovan po dru‑
gem odstavku tega člena,
2. se nagrada upravitelja in stroški, do povrnitve katerih
je upravičen, plačajo v breme predujma, ki ga je založil upnik v
zvezi s predlogom za začetek stečajnega postopka, in
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3. sodišče s sklepom o zavrnitvi upnikovega predloga
naloži dolžniku, da upniku plača znesek v višini predujma, ki je
bil porabljen po 1. točki tega odstavka.
238. člen
(opravičitev zahteve za odložitev odločanja o upnikovem
predlogu za začetek stečajnega postopka)
(1) Dolžnik mora do poteka dvomesečnega obdobja od‑
ložitve iz prvega odstavka 237. člena tega zakona opravičiti
odložitev odločanja o upnikovem predlogu za začetek stečaj‑
nega postopka tako, da:
1. bodisi vloži predlog za prisilno poravnavo
2. bodisi predloži dokaze, da je:
– uspešno izvedel povečanje osnovnega kapitala z novimi
denarnimi vložki in
– ni več insolventen.
(2) Če dolžnik do poteka dvomesečnega obdobja odloži‑
tve iz prvega odstavka 237. člena tega zakona ne ravna po pr‑
vem odstavku tega člena, velja, in nasprotni dokaz ni dovoljen,
da je dolžnik insolventen.
(3) Če dolžnik do poteka dvomesečnega obdobja odloži‑
tve iz prvega odstavka 237. člena tega zakona vloži predlog za
prisilno poravnavo, sodišče ravna po 152. členu tega zakona.
(4) Če dolžnik do poteka dvomesečnega obdobja odloži‑
tve iz prvega odstavka 237. člena tega zakona predloži dokaze
iz 2. točke prvega odstavka tega člena, mora sodišče v treh de‑
lovnih dneh po prejemu teh dokazov razpisati narok za začetek
stečajnega postopka na dan, ki ne sme biti poznejši od 15 dni
po prejemu teh dokazov.
239. člen
(odločanje o začetku stečajnega postopka)
(1) Sodišče izda sklep o začetku stečajnega postopka
zunaj naroka in ne da bi izvajalo dokaze o tem, ali je dolžnik in‑
solventen in ali je bil upnik procesno legitimiran vložiti predlog:
1. če začetek stečajnega postopka predlaga dolžnik in
2. v primeru iz enajstega odstavka 40. člena, petega
odstavka 152. člena, tretjega odstavka 235. člena, petega od‑
stavka 236. člena ali drugega odstavka 238. člena tega zakona.
(2) Če dolžnik v 15 dneh po prejemu upnikovega predloga
za začetek stečajnega postopka vloži ugovor iz drugega od‑
stavka 235. člena tega zakona, mora sodišče v treh delovnih
dneh po prejemu ugovora razpisati narok za začetek stečajne‑
ga postopka na dan, ki ne sme biti poznejši od enega meseca
po prejemu ugovora.
(3) Če se upnik ne udeleži naroka za začetek stečajnega
postopka, velja, da je umaknil predlog za začetek stečajnega
postopka.
(4) Če se dolžnik ne udeleži naroka za začetek stečajne‑
ga postopka, sodišče opravi narok v njegovi odsotnosti.
(5) Na naroku za začetek stečajnega postopka sodišče
izvede dokaze o upnikovi procesni legitimaciji za vložitev pre‑
dloga in o tem, ali je dolžnik insolventen, in odloči o upnikovem
predlogu za začetek stečajnega postopka na podlagi izida
dokaznega postopka.
(6) Dolžnik, člani njegovih organov vodenja in nadzora,
njegovi družbeniki in osebe, ki so zaposlene pri dolžniku, mora‑
jo sodišču dati vse podatke in pojasnila ter mu izročiti listine, ki
se nanašajo na dolžnika in so pomembne za presojo okoliščin
iz tretjega odstavka tega člena.
(7) Za dolžnost iz šestega odstavka tega člena se smi‑
selno uporabljajo pravila zakona, ki ureja pravdni postopek,
o dolžnostih priče in pravnih posledicah kršitve te dolžnosti.
240. člen
(začasna odredba proti stečajnemu dolžniku)
(1) Sodišče, ki vodi predhodni stečajni postopek, lahko
po uvedbi stečajnega postopka na predlog upnika, ki verjetno
izkaže svojo terjatev do dolžnika, izda začasno odredbo za
zavarovanje denarnih terjatev vseh upnikov do dolžnika.
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(2) Za začasno odredbo iz prvega odstavka tega člena
se uporabljata 270. in 271. člen ZIZ, če ni v tem členu drugače
določeno.
(3) Sodišče sme za zavarovanje denarnih terjatev iz prve‑
ga odstavka tega člena izdati vsako začasno odredbo, s katero
je mogoče doseči namen zavarovanja, zlasti pa:
1. omejiti upravičenja dolžnika ali njegovega poslovod‑
stva ali prokuristov za sklepanje pogodb ali opravljanje drugih
pravnih poslov,
2. odrediti izvajalcu plačilnega prometa, ki vodi dolžnikov
denarni račun, da sme dolžnikove naloge za plačilo v breme
tega računa izvršiti samo na podlagi soglasja sodišča,
3. prepovedati dolžniku, da odtuji ali obremeni svoje ne‑
premičnine ali stvarne pravice, ki so v njegovo korist vknjižene
na nepremičnini, in odrediti zaznambo te prepovedi v zemljiški
knjigi,
4. določiti, da je soglasje sodišča predpostavka za veljav‑
nost pravnih poslov dolžnika, ki so pravni temelj za razpolaga‑
nje s premoženjem dolžnika.
(4) Začasna odredba iz 1. in 4. točke tretjega odstavka
tega člena se vpiše v register.
241. člen
(rok za odločitev o začetku stečajnega postopka)
(1) Sodišče mora izdati sklep, s katerim odloči o začetku
stečajnega postopka, v treh delovnih dneh.
(2) Rok iz prvega odstavka tega člena teče:
1. če začetek stečajnega postopka predlaga dolžnik ali
osebno odgovorni družbenik: od vložitve predloga za začetek
stečajnega postopka,
2. v primeru iz tretjega odstavka 235. člena tega zakona:
od poteka roka za ugovor iz drugega odstavka 235. člena tega
zakona,
3. v primeru iz petega odstavka 236. člena tega zakona:
od poteka roka za dopolnitev zahteve iz tretjega odstavka
236. člena tega zakona,
4. v primeru iz drugega odstavka 238. člena tega zakona:
od poteka dvomesečnega obdobja odložitve iz prvega odstavka
237. člena tega zakona,
5. v primeru iz četrtega odstavka 238. člena ali drugega
odstavka 239. člena tega zakona: od konca naroka.
242. člen
(sklep o začetku stečajnega postopka)
(1) Izrek sklepa, s katerim sodišče odloči, da se začne
stečajni postopek (v nadaljnjem besedilu: sklep o začetku ste‑
čajnega postopka), mora vsebovati:
1. identifikacijske podatke o stečajnem dolžniku in
2. odločitev sodišča o začetku postopka.
(2) Če je sodišče izdalo sklep o začetku stečajnega po‑
stopka na upnikov predlog, lahko pritožbo proti temu sklepu
vloži tudi družbenik stečajnega dolžnika.
(3) Sodišče mora sklep o začetku stečajnega postopka
objaviti v istem dnevu, v katerem ga je izdalo.
243. člen
(oklic o začetku stečajnega postopka)
(1) Sodišče o začetku stečajnega postopka obvesti upnike
z oklicem (v nadaljnjem besedilu: oklic o začetku stečajnega
postopka).
(2) Oklic o začetku stečajnega postopka mora vsebovati:
1. podatke o sodišču, ki vodi postopek, in opravilni številki
zadeve, pod katero se postopek vodi,
2. podatke iz prvega odstavka 242. člena tega zakona,
3. identifikacijske podatke o upravitelju,
4. poziv upnikom, naj v treh mesecih po objavi oklica
prijavijo svoje terjatve ter ločitvene in izločitvene pravice v
stečajnem postopku z vlogo v dveh izvodih, in pouk o pravnih
posledicah zamude roka za prijavo,
5. dan objave oklica.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

63 / 26. 7. 2013 /

Stran

7587

(3) Sodišče mora oklic o začetku stečajnega postopka
objaviti hkrati z objavo sklepa o začetku stečajnega postopka.

po pravilih, določenih z zakonom, ki ureja plačilne storitve ni
več mogoče preklicati.

Oddelek 5.3: Pravne posledice začetka
stečajnega postopka

(prenehanje veljavnosti dolžnikovih ponudb)

Pododdelek 5.3.1: Splošna pravila o pravnih posledicah
začetka stečajnega postopka
244. člen

247. člen
Z začetkom stečajnega postopka nehajo veljati ponud‑
be, ki jih je dal stečajni dolžnik pred začetkom stečajnega
postopka, razen če je naslovnik sprejel ponudbo do začetka
stečajnega postopka.

(nastanek pravnih posledic začetka stečajnega postopka)

248. člen

(1) Pravne posledice začetka stečajnega postopka na‑
stanejo z začetkom dneva, ko je bil objavljen oklic o začetku
stečajnega postopka.
(2) Če je sklep o začetku stečajnega postopka na podlagi
pritožbe razveljavljen, v ponovnem postopku pa je sodišče
znova izdalo sklep o začetku stečajnega postopka, velja, da
so nastale pravne posledice začetka stečajnega postopka z
dnem, ko je bil objavljen oklic o začetku stečajnega postopka
na podlagi prvega sklepa o začetku stečajnega postopka.

(odpoved najemnih in zakupnih pogodb)

245. člen
(prenos pooblastil na upravitelja)
(1) Z začetkom stečajnega postopka prenehajo pooblasti‑
la dolžnikovih zastopnikov, prokuristov in drugih pooblaščencev
za zastopanje dolžnika in pooblastila poslovodstva dolžnika za
vodenje njegovih poslov.
(2) Z začetkom stečajnega postopka upravitelj pridobi po‑
oblastila za zastopanje stečajnega dolžnika in vodenje njegovih
poslov iz drugega odstavka 97. člena tega zakona.
(3) Upravitelj mora najpozneje naslednji delovni dan po
začetku stečajnega postopka izvajalce plačilnega prometa,
ki vodijo dolžnikove transakcijske račune, obvestiti o začetku
stečajnega postopka.
246. člen
(prenehanje veljavnosti dolžnikovih nalogov in druga plačila
v breme dolžnikovega transakcijskega računa)
(1) Z začetkom stečajnega postopka nehajo veljati na‑
logi za izvedbo pravnega posla ali drugega pravnega dejanja
za račun dolžnika, ki jih je dolžnik izdal pred začetkom ste‑
čajnega postopka, če ni v drugem ali tretjem odstavku tega
člena ali drugem zakonu za posamezno vrsto naloga drugače
določeno.
(2) Začetek stečajnega postopka ne vpliva na veljavnost
dolžnikovega naloga, ki ga je prejemnik naloga izvršil v osmih
dneh po objavi oklica o začetku stečajnega postopka, če ob
izvršitvi naloga ni vedel za začetek stečajnega postopka, če ni
v zakonu za posamezno vrsto naloga drugače določeno.
(3) Začetek stečajnega postopka ne vpliva na veljavnost
dolžnikovega naloga za plačilo v breme njegovega transak‑
cijskega računa, če je izvajalec plačilnega prometa, ki vodi ta
transakcijski račun, obvestilo upravitelja o začetku stečajnega
postopka prejel, ko naloga po pravilih, določenih z zakonom, ki
ureja plačilne storitve ni več mogoče preklicati.
(4) Po začetku stečajnega postopka ponudnik plačilnih
storitev ne sme izvršiti nobenega plačila v breme denarnega
dobroimetja insolventnega dolžnika na podlagi sklepa o izvršbi
ali sklepa o prisilni izterjavi, razen plačila do višine denarnega
dobroimetja po stanju ob začetku stečajnega postopka v skladu
s 3. točko četrtega odstavka 132. člena tega zakona, tudi če do
takrat, ko so izpolnjeni pogoji za izvršitev tega plačila, določeni
v ZIZ ali zakonu, ki ureja davčni postopek, še ni prejel sklepa
izvršilnega sodišča ali davčnega organa o ustavitvi postopka
izvršbe po šestem odstavku 132. člena tega zakona.
(5) Prepoved iz četrtega odstavka tega člena ne velja za
plačila, katerih izvršitve takrat, ko je izvajalec plačilnega prome‑
ta prejel obvestilo upravitelja o začetku stečajnega postopka,

(1) Z začetkom stečajnega postopka pridobi stečajni
dolžnik pravico odpovedati najemne in zakupne pogodbe (v
nadaljnjem besedilu: odpovedna pravica), ki jih je sklenil pred
začetkom stečajnega postopka, z enomesečnim odpovednim
rokom, ne glede na splošna pravila, določena z zakonom ali po‑
godbo, o pravici odpovedati najemno ali zakupno pogodbo, ki
bi se uporabljala, če nad stečajnim dolžnikom kot najemnikom
ali najemodajalcem ne bi bil začet stečajni postopek.
(2) Če stečajni dolžnik uresniči odpovedno pravico, začne
odpovedni rok teči zadnji dan meseca, v katerem je druga po‑
godbena stranka prejela izjavo stečajnega dolžnika o odpovedi,
in poteče zadnji dan naslednjega meseca.
(3) Uresničitev odpovedne pravice po prvem in drugem
odstavku tega člena ne posega v pravico druge pogodbene
stranke od stečajnega dolžnika zahtevati povrnitev škode, ki
jo je imela zato, ker je bila odpovedna pravica uresničena v
nasprotju s splošnimi pravili iz prvega odstavka tega člena.
(4) Druga pogodbena stranka mora svojo terjatev za
povrnitev škode iz tretjega odstavka tega člena prijaviti v ste‑
čajnem postopku in se plača iz razdelitvene mase po pravilih
tega zakona o plačilu terjatev upnikov.
249. člen
(zadržanje zastaranja terjatev stečajnega dolžnika)
Zastaranje terjatev stečajnega dolžnika do njegovih dol‑
žnikov ne teče v obdobju enega leta od začetka stečajnega
postopka.
250. člen
(zasledovalna pravica)
(1) Prodajalec, ki mu kupnina ni bila v celoti plačana,
ima pravico zahtevati, da se mu vrne blago, ki je bilo poslano
stečajnemu dolžniku iz drugega kraja in do začetka stečajnega
postopka še ni prispelo v namembni kraj ali ga do začetka ste‑
čajnega postopka stečajni dolžnik še ni prevzel (v nadaljnjem
besedilu: zasledovalna pravica).
(2) Zasledovalno pravico ima tudi komisionar pri nakupni
komisiji.
(3) Če je stečajni dolžnik blago, ki je prispelo v namemb‑
ni kraj pred začetkom stečajnega postopka, prevzel samo v
hrambo, prodajalec nima zasledovalne pravice, temveč lahko
v stečajnem postopku uveljavlja izločitveno pravico.
251. člen
(vročanje pisanj upravitelju v sodnih in drugih postopkih)
Po začetku stečajnega postopka je treba vsa pisanja v
sodnih in drugih postopkih, ki jih je treba vročiti stečajnemu
dolžniku kot stranki ali drugem udeležencu postopka, vročiti
upravitelju:
1. v primeru iz 5. točke tretjega odstavka 110. člena
tega zakona: na poslovni naslov pravnoorganizacijske oblike,
prek katere opravlja pristojnosti in naloge upravitelja, vpisan v
register po tretji alineji 2. točke drugega odstavka 229. člena
tega zakona.
2. v drugih primerih: na njegov naslov, vpisan po drugi
alineji 2. točke drugega odstavka 229. člena tega zakona.
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Pododdelek 5.3.2: Pravne posledice začetka stečajnega
postopka za terjatve upnikov
252. člen
(terjatve upnikov, za katere učinkuje začetek
stečajnega postopka)
Pravne posledice začetka stečajnega postopka, določene
v pododdelku 5.3.2 tega zakona, nastanejo za vse terjatve
upnikov do stečajnega dolžnika, ki so nastale do začetka
stečajnega postopka, če ni v zakonu za posamezen primer
drugače določeno.
253. člen
(pretvorba nedenarnih terjatev v denarne)
(1) Nedenarna terjatev upnika do stečajnega dolžnika se
z začetkom stečajnega postopka pretvori v denarno terjatev po
tržni vrednosti ob začetku stečajnega postopka.
(2) Tržna vrednost terjatve, pretvorjene po prvem odstav‑
ku tega člena, se določi po cenah na trgu za premoženje, ki je
predmet nedenarne dajatve, ali za storitve.
254. člen
(pretvorba občasnih dajatvenih terjatev)
Denarne in nedenarne terjatve upnikov do stečajnega
dolžnika, katerih predmet so občasne dajatve, se z začetkom
stečajnega postopka pretvorijo v enkratne denarne terjatve.
255. člen
(pretvorba terjatev, izraženih v tuji valuti)
Denarne terjatve upnikov do stečajnega dolžnika, ki so
izražene v tuji valuti, se z začetkom stečajnega postopka pre‑
tvorijo v terjatve, izražene v eurih, po tečaju, ki ga objavlja ali
določa in objavlja Banka Slovenije in ki velja na dan začetka
stečajnega postopka.
256. člen
(obrestovanje terjatev)
(1) Obrestna mera pogodbenih ali zamudnih obresti, po
kateri so se obrestovale terjatve upnikov do stečajnega dolžni‑
ka, se z začetkom stečajnega postopka spremeni tako, da od
terjatev upnikov, ki so se obrestovale do začetka stečajnega
postopka, od začetka stečajnega postopka dalje tečejo obresti
po predpisani obrestni meri.
(2) Če se terjatev upnika do stečajnega dolžnika pred nje‑
no zapadlostjo ne obrestuje in terjatev ob začetku stečajnega
postopka še ni zapadla, začnejo obresti po predpisani obrestni
meri od te terjatve teči od njene zapadlosti.
257. člen
(pravica stečajnega dolžnika do predčasnega plačila)
(1) Če se v skladu s pravili tega zakona o plačilu upnikov
iz splošne ali posebne razdelitvene mase pogoji za plačilo
terjatve posameznega upnika izpolnijo pred zapadlostjo te
terjatve, ima stečajni dolžnik ne glede na splošna pravila, do‑
ločena z zakonom ali pogodbo, o pravici predčasnega plačila,
ki bi se uporabljala, če nad stečajnim dolžnikom ne bi bil začet
stečajni postopek, pravico predčasno plačati to terjatev in pri
tej izpolnitvi odšteti obresti za obdobje od plačila do zapadlosti.
(2) Če od terjatve iz prvega odstavka tega člena do njene
zapadlosti ne tečejo obresti, se glavnica terjatve zmanjša za
obresti po vodilni obresti meri za obdobje od plačila do zapa‑
dlosti.
258. člen
(pretrganje zastaranja terjatev)
Zastaranje upnikove terjatve do stečajnega dolžnika se
pretrga s prijavo te terjatve v stečajnem postopku.
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259. člen
(terjatve, povezane z odložnim pogojem)
Če je upnikova terjatev povezana z odložnim pogojem in
se ta pogoj do izdelave načrta končne razdelitve ne uresniči,
terjatev preneha.
260. člen
(terjatve, povezane z razveznim pogojem)
Če je upnikova terjatev povezana z razveznim pogojem
in se ta pogoj do izdelave načrta končne razdelitve ne uresniči,
velja, da pogoj ne obstaja in da je terjatev postala nepogojna.
261. člen
(pobot terjatev ob začetku stečajnega postopka)
(1) Če ob začetku stečajnega postopka hkrati obstajata
terjatev posameznega upnika do stečajnega dolžnika in na‑
sprotna terjatev stečajnega dolžnika do tega upnika, terjatvi
z začetkom stečajnega postopka veljata za pobotani, če ni v
263. členu tega zakona drugače določeno.
(2) Prvi odstavek tega člena se uporablja tudi za nede‑
narne terjatve in terjatve, ki ob začetku stečajnega postopka
še niso zapadle.
(3) Za terjatve upnikov in nasprotne terjatve stečajnega
dolžnika, ki so predmet pobota po drugem odstavku tega člena,
se smiselno uporabljajo 253. do 255. člen tega zakona.
(4) Upnik svoje terjatve do stečajnega dolžnika, ki prene‑
ha zaradi pobota po prvem odstavku tega člena, ne prijavi v
stečajnem postopku, mora pa v treh mesecih po objavi oklica
o začetku stečajnega postopka o pobotu obvestiti upravitelja.
(5) Če upnik upravitelja o pobotu ne obvesti v skladu s
četrtim odstavkom tega člena, je stečajnemu dolžniku odgo‑
voren za stroške in drugo škodo, ki jo je imel zaradi upnikove
opustitve.
262. člen
(pobot pogojnih terjatev)
(1) Če je terjatev upnika do stečajnega dolžnika pove‑
zana s pogojem, se pobot iz prvega odstavka 261. člena tega
zakona izvede:
1. če upnik zahteva, da se izvede pobot, in
2. če da sodišče soglasje k izvedbi pobota.
(2) Sodišče lahko svoje soglasje iz 2. točke prvega od‑
stavka tega člena veže na pogoj, da upnik zagotovi ustrezno
zavarovanje za izpolnitev svoje obveznosti do stečajnega dol‑
žnika, ki zaradi pobota preneha, če se do končne razdelitve ne
uresniči odložni pogoj ali se uresniči razvezni pogoj, s katerim
je povezana njegova terjatev do stečajnega dolžnika, ki je
predmet pobota.
263. člen
(prepoved pobota s terjatvami, pridobljenimi po začetku
stečajnega postopka)
Terjatve do stečajnega dolžnika, ki je nastala pred za‑
četkom stečajnega postopka in ki jo je novi upnik po začet‑
ku stečajnega postopka pridobil na podlagi cesije prejšnjega
upnika, ni dovoljeno pobotati z nasprotno terjatvijo stečajnega
dolžnika do novega upnika, ki je nastala do začetka stečajnega
postopka.
264. člen
(prepoved pobota terjatev stečajnega dolžnika,
nastalih po začetku stečajnega postopka)
Terjatve upnika do stečajnega dolžnika, ki je nastala do
začetka stečajnega postopka, ni dovoljeno pobotati z nasprotno
terjatvijo stečajnega dolžnika do tega upnika, ki je nastala po
začetku stečajnega postopka.
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264.a člen
(posebna pravila za izravnavo kvalificiranih finančnih pogodb)
(1) Začetek stečajnega postopka ne učinkuje za dogovor
o izravnavi in za kvalificirano finančno pogodbo, za katero se
uporabljajo pravila, določena v dogovoru o izravnavi.
(2) Za medsebojne terjatve upnika in stečajnega dolžnika
na podlagi kvalificirane finančne pogodbe, za katero se upora‑
bljajo pravila, določena v dogovoru o izravnavi, ne nastanejo
pravne posledice, določene v 253. do 256. členu in v 264. členu
tega zakona.
(3) Za kvalificirano finančno pogodbo, za katero se upo‑
rabljajo pravila, določena v dogovoru o izravnavi, se ne upora‑
bljajo pravila iz pododdelka 5.3.3. tega zakona.
(4) Če po izravnavi medsebojnih pravic in obveznosti v
skladu s pravili, določenimi v dogovoru o izravnavi, nastane
neto denarna terjatev druge pogodbene stranke do stečajnega
dolžnika, mora druga pogodbena stranka to terjatev prijaviti v
stečajnem postopku in se plača iz razdelitvene mase po pravilih
tega zakona o plačilu terjatev upnikov.
Pododdelek 5.3.3: Posebna pravila za vzajemno neizpolnjene
dvostranske pogodbe
265. člen
(izjeme za terjatve na podlagi vzajemno neizpolnjene
dvostranske pogodbe)
(1) Za medsebojne terjatve upnikov in stečajnega dolžni‑
ka na podlagi vzajemno neizpolnjene dvostranske pogodbe z
začetkom stečajnega postopka ne nastanejo pravne posledice
iz pododdelka 5.3.2 tega zakona.
(2) Stečajni dolžnik mora svojo obveznost do upnika na
podlagi vzajemno neizpolnjene dvostranske pogodbe izpolniti
v skladu s to pogodbo in po pravilih tega zakona o plačilu stro‑
škov stečajnega postopka, razen če uresniči odstopno pravico
v skladu z 267. členom tega zakona.
(3) Upnik svoje terjatve do stečajnega dolžnika na podlagi
vzajemno neizpolnjene dvostranske pogodbe ne prijavi v ste‑
čajnem postopku in ima pravico do plačila te terjatve po pravilih
tega zakona o plačilu stroškov stečajnega postopka.
(4) Upnik mora v treh mesecih po objavi oklica o začetku
stečajnega postopka obvestiti upravitelja o svoji terjatvi do
stečajnega dolžnika na podlagi vzajemno neizpolnjene dvo‑
stranske pogodbe, sicer je stečajnemu dolžniku odgovoren za
stroške in škodo, ki jo je imel zaradi upnikove opustitve.
266. člen
(posebna pravila za vzajemno neizpolnjene
dvostranske pogodbe)
(1) Če mora druga pogodbena stranka prva izpolniti vza‑
jemno neizpolnjeno dvostransko pogodbo, pridobi z začetkom
stečajnega postopka pravico odkloniti to izpolnitev, dokler ste‑
čajni dolžnik ne opravi svoje izpolnitve ali ji ne da ustreznega
zavarovanja.
(2) Če rok za izpolnitev obveznosti stečajnega dolžnika
na podlagi vzajemno neizpolnjene dvostranske pogodbe, ki je
določen kot bistvena sestavina te pogodbe, poteče po začetku
stečajnega postopka in stečajni dolžnik v tem roku svoje obve‑
znosti ne izpolni, je pogodba razvezana in druga pogodbena
stranka nima pravice vztrajati pri izpolnitvi obveznosti.
(3) Za pravne posledice vzajemno neizpolnjene dvostran‑
ske pogodbe, ki je razvezana zaradi neizpolnitve po drugem
odstavku tega člena, se smiselno uporabljajo drugi do šesti
odstavek 268. člena tega zakona.
267. člen
(pravica stečajnega dolžnika odstopiti od vzajemno
neizpolnjene dvostranske pogodbe)
(1) Z začetkom stečajnega postopka pridobi stečajni dol‑
žnik pravico odstopiti od vzajemno neizpolnjene dvostranske
pogodbe.

Št.

63 / 26. 7. 2013 /

Stran

7589

(2) Stečajni dolžnik lahko odstopno pravico iz prvega
odstavka tega člena uresniči v treh mesecih, če za njeno
uresničitev dobi soglasje sodišča. Rok iz prvega stavka
tega odstavka teče od tistega med naslednjimi dnevi, ki je
poznejši:
1. od pravnomočnosti sklepa o začetku stečajnega po‑
stopka ali
2. od dneva, ko upravitelj prejme obvestilo upnika iz četr‑
tega odstavka 265. člena tega zakona.
(3) Izjava o uresničitvi odstopne pravice, dana po pote‑
ku obdobja iz drugega odstavka tega člena, nima pravnega
učinka.
(4) Sodišče da soglasje k uresničitvi odstopne pravice,
če se z njeno uresničitvijo dosežejo ugodnejši pogoji za plačilo
upnikov.
(5) Izjava o uresničitvi odstopne pravice začne učinkovati,
ko postane sklep, s katerim je sodišče dalo soglasje k uresniči‑
tvi odstopne pravice, pravnomočen.
(6) Če sodišče zavrne zahtevo upravitelja za soglasje k
uresničitvi odstopne pravice ali če do poteka obdobja iz druge‑
ga odstavka tega člena ne odloči o soglasju, izjava o uresničitvi
odstopne pravice nima pravnega učinka.
268. člen
(pravne posledice odstopa od vzajemno neizpolnjene
dvostranske pogodbe)
(1) Če stečajni dolžnik uresniči odstopno pravico v skladu
z 267. členom tega zakona, se pogodba razveže z dnem, ko
postane sklep, s katerim je sodišče dalo soglasje k uresničitvi
odstopne pravice, pravnomočen.
(2) Če sta stečajni dolžnik in druga pogodbena stranka
svoje obveznosti na podlagi razvezane pogodbe že delno izpol‑
nili, se njuna medsebojna zahtevka za vračilo delne izpolnitve
pobotata.
(3) Za pobot iz drugega odstavka tega člena se smiselno
uporabljajo prvi do tretji odstavek 261. člena tega zakona.
(4) Če zahtevek druge pogodbene stranke za vračilo
delne izpolnitve zaradi pobota po drugem odstavku tega člena
ne preneha v celoti, mora druga pogodbena stranka terjatev
za plačilo razlike prijaviti v stečajnem postopku in se ta terjatev
plača iz razdelitvene mase po pravilih tega zakona o plačilu
terjatev upnikov.
(5) Uresničitev odstopne pravice v skladu z 267. členom
tega zakona ne posega v pravico druge pogodbene stranke
od stečajnega dolžnika zahtevati povrnitev škode, ki jo je
imela zaradi razveze pogodbe zaradi uresničitve odstopne
pravice.
(6) Druga pogodbena stranka mora svojo terjatev za povr‑
nitev škode iz petega odstavka tega člena prijaviti v stečajnem
postopku in se plača iz razdelitvene mase po pravilih tega
zakona o plačilu terjatev upnikov.
(7) Četrti odstavek tega člena se uporablja tudi, če
stečajni dolžnik ali njegov sopogodbenik po začetku ste‑
čaja uresniči pravico odstopiti od vzajemno neizpolnjene
dvostranske pogodbe, ki jo ima po splošnih pravilih obliga‑
cijskega prava.
Pododdelek 5.3.4: Izpodbijanje pravnih dejanj
stečajnega dolžnika
269. člen
(obdobje izpodbojnosti)
Pododdelek 5.3.4 tega zakona se uporablja za vse pravne
posle in druga pravna dejanja, ki jih je stečajni dolžnik sklenil
ali izvedel v obdobju od začetka zadnjih 12 mesecev pred
uvedbo stečajnega postopka do začetka stečajnega postopka,
če gre za pravna dejanja iz drugega odstavka 271. člena tega
zakona, pa v obdobju od začetka zadnjih 36 mesecev pred
uvedbo stečajnega postopka do začetka stečajnega postopka
(v nadaljnjem besedilu: obdobje izpodbojnosti).
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(prenehanje izpodbojne pravice po splošnih pravilih
obligacijskega prava)
(1) Z začetkom stečajnega postopka prenehajo pravice
upnikov izpodbijati dolžnikova pravna dejanja po splošnih pra‑
vilih obligacijskega prava o izpodbojnosti dolžnikovih pravnih
dejanj in lahko ta pravna dejanja izpodbijajo samo v skladu s
pravili, določenimi v pododdelku 5.3.4 tega zakona.
(2) Če je upnik pred začetkom stečajnega postopka vložil
tožbo, s katero uveljavlja zahtevke na podlagi izpodbijanja
dolžnikovih pravnih dejanj po splošnih pravilih obligacijskega
prava, lahko po začetku stečajnega postopka te zahtevke
uveljavlja samo še za račun stečajnega dolžnika in za tako
spremembo tožbe soglasje toženca ni potrebno.
(3) Za postopek, ki teče na podlagi tožbe iz drugega
odstavka tega člena, se smiselno uporabljata četrti in peti od‑
stavek 350. člena tega zakona.
(4) Za postopek izvršbe ali zavarovanja za uveljavitev
zahtevkov iz drugega odstavka tega člena se smiselno upora‑
bljajo drugi do četrti odstavek 351. člena tega zakona.
271. člen
(izpodbojna pravna dejanja)
(1) Pravno dejanje stečajnega dolžnika, izvedeno v obdo‑
bju izpodbojnosti, je izpodbojno:
1. če je bila posledica tega dejanja:
– bodisi zmanjšanje čiste vrednosti premoženja stečaj‑
nega dolžnika tako, da zaradi tega drugi upniki lahko prejmejo
plačilo svojih terjatev v manjšem deležu, kot če dejanje ne bi
bilo opravljeno,
– bodisi, da je oseba, v korist katere je bilo dejanje opra‑
vljeno, pridobila ugodnejše pogoje za plačilo svoje terjatve do
stečajnega dolžnika, in
2. če je oseba, v korist katere je bilo dejanje opravljeno,
takrat, ko je bilo to dejanje opravljeno, vedela ali bi morala
vedeti, da je dolžnik insolventen.
(2) Pravno dejanje stečajnega dolžnika, na podlagi kate‑
rega je druga oseba prejela dolžnikovo premoženje, ne da bi
bila dolžna opraviti svojo nasprotno izpolnitev, ali za nasprotno
izpolnitev majhne vrednosti, je izpodbojno ne glede na to, ali je
izpolnjen pogoj iz 2. točke prvega odstavka tega člena.
(3) Za pravno dejanje, ki je izpodbojno po prvem ali dru‑
gem odstavku tega člena, velja tudi opustitev pravnega dejanja,
zaradi katere je stečajni dolžnik izgubil premoženjsko pravico
ali je zanj nastala kakšna premoženjska obveznost.
272. člen
(domneve o obstoju pogojev za izpodbijanje)
(1) Če upnik, v korist katerega je bilo dejanje opravljeno,
ne dokaže drugače, velja, da je pogoj iz 1. točke prvega od‑
stavka 271. člena tega zakona izpolnjen:
1. če je bilo dejanje opravljeno zaradi izpolnitve obvezno‑
sti stečajnega dolžnika na podlagi dvostranske pogodbe ali
drugega dvostranskega pravnega posla v korist upnika, ki je
svojo nasprotno izpolnitev opravil pred izpolnitvijo stečajnega
dolžnika,
2. če je upnik zaradi pravnega dejanja stečajnega dolžni‑
ka pridobil položaj ločitvenega upnika glede plačila terjatve, ki
je nastala, preden je bilo opravljeno to dejanje, ali
3. če je bilo dejanje opravljeno med postopkom prisilne
poravnave v nasprotju s 151. členom tega zakona.
(2) Upnik, v korist katerega je bilo dejanje opravljeno,
izpodbije domnevo iz 1. točke prvega odstavka tega člena, če
dokaže, da je stečajni dolžnik svojo izpolnitev opravil v roku po
prejemu njegove nasprotne izpolnitve, ki po poslovnih običajih,
uzancah ali praksi, ki je obstajala med njim in stečajnim dol‑
žnikom, velja za običajen rok izpolnitve obveznosti na podlagi
pravnih poslov enakih značilnosti kot pravni posel, na podlagi
katerega je bila opravljena izpolnitev stečajnega dolžnika.
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(3) Če upnik, v korist katerega je bilo dejanje opravljeno,
ne dokaže drugače, velja, da je pogoj iz 2. točke prvega od‑
stavka 271. člena tega zakona izpolnjen:
1. če je upnik prejel izpolnitev svoje terjatve pred njeno
zapadlostjo ali prejel izpolnitev v obliki ali na način, ki po po‑
slovnih običajih, uzancah ali praksi, ki je obstajala med njim
in stečajnim dolžnikom, ne velja za običajno obliko ali način
izpolnitve obveznosti na podlagi pravnih poslov enakih značil‑
nosti kot pravni posel, na podlagi katerega je bila opravljena
izpolnitev stečajnega dolžnika, ali
2. če je bilo dejanje opravljeno v zadnjih treh mesecih
pred uvedbo stečajnega postopka.
273. člen
(pravna dejanja, ki jih ni mogoče izpodbijati)
Ne glede na 271. člen tega zakona ni mogoče izpodbijati:
1. pravnih dejanj, ki jih je opravil stečajni dolžnik med
postopkom prisilne poravnave v skladu s 151. členom tega
zakona,
2. pravnih dejanj, ki jih je opravil stečajni dolžnik zaradi
plačila terjatev upnikov v deležih, rokih in z obrestmi, določeni‑
mi v potrjeni prisilni poravnavi,
3. plačil za menice in čeke, če je morala druga stranka
prejeti plačilo, da stečajni dolžnik ne bi izgubil pravice do regre‑
sa proti drugim meničnim ali čekovnim zavezancem.
274. člen
(izpodbojnost pravnih dejanj, za katera obstaja
izvršilni naslov)
(1) Pravno dejanje iz 271. člena tega zakona je mogoče
izpodbijati tudi, če je o pravici osebe, v korist katere je bilo
dejanje opravljeno, že odločeno z odločbo sodišča ali drugega
državnega organa, ki je ali lahko postane izvršilni naslov.
(2) Če je zahtevku za izpodbijanje pravnega dejanja iz
prvega odstavka tega člena pravnomočno ugodeno, preneha
pravni učinek izvršilnega naslova proti stečajnemu dolžniku.
275. člen
(vsebina in način uveljavitve izpodbojnega zahtevka)
(1) Zahtevek za izpodbijanje pravnih dejanj (v nadaljnjem
besedilu: izpodbojni zahtevek) vsebuje pravico zahtevati, da se
razveljavijo učinki pravnega dejanja iz 271. člena tega zakona
v razmerju med stečajnim dolžnikom in osebo, v korist katere
je bilo opravljeno to dejanje.
(2) Izpodbojni zahtevek je treba uveljavljati s tožbo (v
nadaljnjem besedilu: izpodbojna tožba).
(3) Izpodbojni zahtevek, katerega predmet je pravno de‑
janje, na podlagi katerega je bila opravljena vknjižba lastninske
ali druge stvarne pravice v korist določene osebe, je treba
uveljavljati z izbrisno tožbo v skladu s 1. točko drugega od‑
stavka 243. člena ZZK-1, razen če izbris izpodbijanih vpisov ni
dovoljen po tretjem odstavku 244. člena ZZK-1.
(4) Če oseba, v korist katere je bilo opravljeno dejanje iz
271. člena tega zakona, s tožbo ali drugo procesno vlogo v po‑
stopku pred pristojnim sodiščem ali drugim državnim organom
proti stečajnemu dolžniku uveljavlja ugotovitev ali izpolnitev
svoje terjatve, ki jo je pridobila s tem dejanjem, je izpodbojni
zahtevek mogoče uveljavljati tudi z ugovorom v postopku, ki
teče na podlagi take tožbe ali druge procesne vloge (v nadalj‑
njem besedilu: ugovor izpodbojnosti).
(5) Če oseba, v korist katere je bilo opravljeno dejanje iz
271. člena tega zakona, s prijavo v stečajnem postopku uve‑
ljavlja svojo terjatev ali ločitveno ali izločitveno pravico, ki jo je
pridobila s tem dejanjem, je izpodbojni zahtevek glede tega
dejanja dovoljeno uveljaviti samo, če je ta terjatev ali ločitvena
ali izločitvena pravica prerekana v skladu s pravili tega zakona
o preizkusu terjatev ali ločitvenih in izločitvenih pravic.
(6) Če je bil v primeru iz petega odstavka tega člena
tisti, ki je prerekal terjatev ali ločitveno ali izločitveno pravico,
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napoten, da v pravdnem postopku uveljavi zahtevek za ugoto‑
vitev neobstoja te terjatve ali ločitvene ali izločitvene pravice,
mora hkrati s tem zahtevkom v istem postopku uveljavljati tudi
izpodbojni zahtevek v skladu z drugim ali tretjim odstavkom
tega člena.
276. člen
(legitimacija za uveljavljanje izpodbojnega zahtevka)
(1) Izpodbojni zahtevek lahko v imenu stečajnega dolžni‑
ka uveljavlja stečajni upravitelj.
(2) Izpodbojni zahtevek lahko v svojem imenu in za račun
stečajnega dolžnika uveljavlja tudi vsak upnik, ki je v skladu s
tem zakonom upravičen opravljati procesna dejanja v stečaj‑
nem postopku.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena lahko iz‑
podbojni zahtevek glede dejanja iz petega odstavka 275. člena
tega zakona uveljavlja samo tisti, ki je prerekal terjatev ali
ločitveno ali izločitveno pravico.
277. člen
(rok za uveljavitev izpodbojnega zahtevka)
(1) Izpodbojno tožbo je treba vložiti v šestih mesecih po
objavi oklica o začetku stečajnega postopka.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena je treba izpod‑
bojno tožbo glede dejanja iz petega odstavka 275. člena tega
zakona vložiti v roku za vložitev tožbe za ugotovitev neobstoja
te terjatve ali ločitvene ali izločitvene pravice.
(3) Če zaradi uspešno uveljavljenega izpodbojnega
zahtevka nastane povračilni zahtevek iz drugega odstavka
278. člena tega zakona, je treba tudi ta zahtevek uveljavljati z
izpodbojno tožbo v roku iz prvega odstavka tega člena.
(4) Sodišče zavrže izpodbojno tožbo:
1. če je vložena po poteku roka iz prvega ali drugega
odstavka tega člena ali
2. če v primeru iz tretjega odstavka tega člena z izpodboj‑
no tožbo ni uveljavljen tudi povračilni zahtevek.
(5) Uveljavljanje ugovora izpodbojnosti ni vezano na rok.
278. člen
(pravne posledice uspešne uveljavitve
izpodbojnega zahtevka)
(1) Pravne posledice po drugem ali tretjem odstavku tega
člena nastanejo, ko postane pravnomočna sodba, s katero je
sodišče na podlagi izpodbojnega zahtevka razveljavilo pravne
učinke pravnega dejanja po prvem odstavku 275. člena tega
zakona (v nadaljnjem besedilu: izpodbito pravno dejanje).
(2) Če je oseba, v korist katere je bilo izpodbito pravno
dejanje opravljeno, na podlagi tega dejanja prejela izpolnitev
svoje terjatve, mora stečajnemu dolžniku vrniti to, kar je na
podlagi izpodbitega pravnega dejanja prejela, če pa to ni več
mogoče, plačati denarno nadomestilo po cenah ob izdaji te
sodne odločbe (v nadaljnjem besedilu: povračilni zahtevek).
(3) Če je zaradi izpodbitega pravnega dejanja prenehala
terjatev osebe, v korist katere je bilo izpodbito pravno dejanje
opravljeno, do stečajnega dolžnika, ta terjatev znova nastane in
se plača iz razdelitvene mase po pravilih tega zakona o plačilu
terjatev upnikov, če je prijavljena v roku iz tretjega ali četrtega
odstavka 59. člena tega zakona.
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280. člen
(ločitvene pravice, pridobljene v postopku izvršbe
ali zavarovanja, ki se prekine z začetkom
stečajnega postopka)
(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo za loči‑
tvene pravice, pridobljene v postopku izvršbe ali zavarovanja,
ki je bil prekinjen z začetkom stečajnega postopka po 2. točki
tretjega odstavka 132. člena tega zakona.
(2) Če je bil v stečajnem postopku opravljen preizkus
terjatev, izvršilno sodišče na podlagi pravnomočnega sklepa
o preizkusu terjatev po uradni dolžnosti preveri, ali je upnik
pravočasno prijavil terjatev in ločitveno pravico, pridobljeno v
postopku izvršbe ali zavarovanja, in glede na izid te preveritve:
1. če je upnik pravočasno prijavil terjatev in ločitveno
pravico:
– ustavi postopek izvršbe ali zavarovanja, ne da bi raz‑
veljavilo dejanja v tem postopku, na podlagi katerih je upnik
pridobil ločitveno pravico, in
– odloči, da ostane v veljavi ločitvena pravica, pridobljena
v postopku izvršbe ali zavarovanja.
2. če upnik ni pravočasno prijavil terjatve in ločitvene
pravice: ustavi postopek izvršbe ali zavarovanja in razveljavi
dejanja v tem postopku, na podlagi katerih je upnik pridobil
ločitveno pravico.
(3) Če je bil stečajni postopek pravnomočno končan brez
razdelitve upnikom in ne da bi bil opravljen preizkus terjatev,
izvršilno sodišče na podlagi pravnomočnega sklepa o končanju
stečajnega postopka po uradni dolžnosti:
1. če je bila ločitvena pravica pridobljena v izvršilnem
postopku: izda sklep o nadaljevanju postopka izvršbe in opravi
dejanja, potrebna za plačilo upnikove terjatve iz premoženja,
ki je predmet te ločitvene pravice,
2. če je bila ločitvena pravica pridobljena v postopku
zavarovanja:
– če je insolventni dolžnik pravna oseba: ustavi postopek
zavarovanja in razveljavi dejanja v tem postopku, na podlagi
katerih je upnik pridobil ločitveno pravico,
– če je insolventni dolžnik fizična oseba: ustavi postopek
zavarovanja.
(4) Prodaja premoženja, ki je predmet ločitvene pravice
iz 1. točke drugega odstavka tega člena, in plačilo terjatve,
zavarovane s to ločitveno pravico, se opravita v stečajnem
postopku.
281. člen
(posebna pravila za ločitvene pravice, pridobljene
v postopku izvršbe, na tek katerega ne vpliva začetek
stečajnega postopka)
(1) Če je bila ločitvena pravica pridobljena v postopku
izvršbe, na tek katerega po 3. točki tretjega odstavka 132. člena
tega zakona ne vpliva začetek stečajnega postopka, ločitvene‑
mu upniku te ločitvene pravice in terjatve, zavarovane s to lo‑
čitveno pravico ni treba prijaviti v stečajnem postopku, temveč
jo lahko uveljavi v izvršilnem postopku.
(2) Prvi odstavek tega člena se ne uporablja za neza‑
varovani del terjatve ločitvenega upnika, za katerega znesek
terjatve presega vrednost premoženja, ki je predmet ločitvene
pravice.
282. člen

Pododdelek 5.3.5: Pravne posledice začetka stečajnega
postopka za ločitvene in izločitvene pravice

(posebna pravila za ločitvene pravice,
ki se lahko uveljavijo zunajsodno)

279. člen

(1) Če ima ločitveni upnik po splošnih pravilih, ki se upora‑
bljajo za njegovo ločitveno pravico, pravico opraviti zunajsodno
prodajo premoženja, ki je predmet ločitvene pravice, zaradi
plačila terjatve, zavarovane s to ločitveno pravico, to pravico
obdrži tudi po začetku stečajnega postopka.
(2) Ločitvenemu upniku ločitvene pravice iz prvega od‑
stavka tega člena in terjatve, zavarovane s to ločitveno pravico,

(splošno pravilo)
(1) Začetek stečajnega postopka ne vpliva na ločitveno
pravico in terjatev, zavarovano s to ločitveno pravico.
(2) Začetek stečajnega postopka ne vpliva na izločitveno
pravico.

Stran

7592 /

Št.

63 / 26. 7. 2013

ni treba prijaviti v stečajnem postopku, temveč jo lahko uveljavi
zunajsodno v skladu s splošnimi pravili, ki se uporabljajo za to
ločitveno pravico.
(3) Drugi odstavek tega člena se ne uporablja za neza‑
varovani del terjatve ločitvenega upnika, za katerega znesek
terjatve presega vrednost premoženja, ki je predmet ločitvene
pravice.
Pododdelek 5.3.6: Pravne posledice začetka stečajnega
postopka za vrednostne papirje, ki jih je izdal stečajni dolžnik
283. člen
(razveljavitev in izbris vrednostnih papirjev)
(1) Serijski vrednostni papirji, ki jih je izdal stečajni dol‑
žnik, se razveljavijo z začetkom stečajnega postopka.
(2) Če so vrednostni papirji iz prvega odstavka tega člena
izdani kot nematerializirani vrednostni papirji po ZNVP, jih klirin‑
škodepotna družba izbriše iz centralnega registra nemateriali‑
ziranih vrednostnih papirjev na podlagi naloga za izbris, ki ga v
imenu stečajnega dolžnika da stečajni upravitelj.
284. člen
(terjatve, vsebovane v razveljavljenih vrednostnih papirjih)
(1) Za terjatve, ki so bile ob začetku stečajnega postopka
vsebovane v vrednostnih papirjih iz 283. člena tega zakona, se
uporabljajo 253. do 264. člen tega zakona.
(2) Za imetnika terjatve, vsebovane v vrednostnem papirju
iz drugega odstavka 283. člena tega zakona, velja oseba, v
korist katere je bil vrednostni papir vpisan v centralnem regi‑
stru nematerializiranih vrednostnih papirjev na presečni dan
za izbris iz 70.a člena ZNVP, če dejanski imetnik ne dokaže
drugače.
Pododdelek 5.3.7: Posebna pravila o pravnih posledicah, če
je bil stečajni postopek začet v postopku prisilne poravnave
285. člen
(uporaba pododdelka 5.3.7)
Posebna pravila, določena v pododdelku 5.3.7 tega za‑
kona, se uporabljajo, če je sodišče izdalo sklep o začetku
stečajnega postopka v postopku prisilne poravnave:
1. po četrtem odstavku 147. člena tega zakona,
2. po drugem odstavku 149. člena tega zakona,
3. na podlagi upnikovega predloga za začetek stečajnega
postopka iz prvega odstavka 152. člena tega zakona,
4. po 156. členu tega zakona,
5. po tretjem odstavku 179. člena tega zakona,
6. po četrtem odstavku 192. člena tega zakona,
7. po drugem odstavku 198. člena tega zakona ali
8. po prvem odstavku 208. člena tega zakona.
286. člen
(posebno pravilo o nedovoljenem pobotu terjatev ob začetku
stečajnega postopka)
Prepoved pobota iz 263. člena tega zakona velja tudi
v primeru, če je novi upnik pridobil terjatev na podlagi cesije
prejšnjega upnika po začetku postopka prisilne poravnave.
287. člen
(posebna pravila o izpodbojnosti dolžnikovih pravnih poslov)
(1) Obdobje izpodbojnosti iz 269. člena tega zakona teče
od začetka zadnjih dvanajst mesecev pred uvedbo postopka
prisilne poravnave do začetka stečajnega postopka.
(2) Obdobje iz 2. točke tretjega odstavka 272. člena
tega zakona teče od začetka zadnjih treh mesecev pred
uvedbo postopka prisilne poravnave do začetka stečajnega
postopka.
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288. člen
(črtan)
289. člen
(posebni pravili o prijavi in plačilu terjatev)
(1) Terjatve, ki so bile prijavljene v postopku prisilne po‑
ravnave, veljajo za prijavljene v stečajnem postopku.
(2) Upniki terjatev na podlagi pogodb, ki jih je sklenil,
ali drugih pravnih poslov, ki jih je opravil stečajni dolžnik od
začetka postopka prisilne poravnave do začetka stečajnega
postopka v skladu s 151. členom tega zakona, ne prijavijo v
stečajnem postopku in imajo pravico do njihovega plačila po
pravilih tega zakona o plačilu stroškov stečajnega postopka.
Oddelek 5.4: Prevzem poslov, poslovne knjige
in računovodski izkazi insolventnega dolžnika
ter poročila upravitelja
290. člen
(uporaba pravil o poslovnih knjigah in računovodskih izkazih)
(1) Za poslovne knjige in računovodske izkaze stečajnega
dolžnika, ki je gospodarska družba, se uporabljajo 54. člen,
prva in druga alineja drugega odstavka ali tretji odstavek
60. člena in 61. do 67. člen ZGD-1, če ni v oddelku 5.4 tega
zakona drugače določeno.
(2) Določbe ZGD-1 iz prvega odstavka tega člena se
smiselno uporabljajo tudi za poslovne knjige in računovodske
izkaze stečajnega dolžnika, ki je pravna oseba in ni gospodar‑
ska družba, če v zakonu, ki ureja pravnoorganizacijsko obliko
insolventnega dolžnika, ni drugače določeno.
(3) Upravitelj mora voditi poslovne knjige in sestavljati ra‑
čunovodske izkaze stečajnega dolžnika v skladu z računovod‑
skimi rešitvami za podjetja v stečaju, ki jih določajo slovenski
računovodski standardi.
(4) Upravitelj mora sestavljati in predlagati davčnemu
organu obračune davka za obdobje po začetku stečajnega
postopka z vsebino in v rokih, ki jih določata zakon, ki ureja
davčni postopek, in zakon, ki ureja obdavčenje.
291. člen
(računovodski izkazi do začetka stečajnega postopka
in otvoritvena bilanca)
(1) Upravitelj mora sestaviti in predložiti davčnemu organu
davčni obračun na dan pred začetkom stečajnega postopka z
vsebino in v rokih, določenih z zakonom, ki ureja davčni posto‑
pek, in zakonom, ki ureja obdavčenje.
(2) Upravitelj mora v štirih mesecih po začetku stečajnega
postopka v skladu s pravili iz 290. člena tega zakona pripraviti
tudi otvoritveno bilanco po stanju na dan začetka stečajnega
postopka.
(3) Upravitelj ne odgovarja za nepravilnosti računovodskih
izkazov iz prvega odstavka tega člena in na njihovi podlagi
izdelanega zaključnega davčnega izkaza:
1. če so vzrok za te nepravilnosti:
– napačni ali pomanjkljivi podatki, ki so jih upravitelju dale
osebe iz tretjega odstavka 292. člena tega zakona,
– napake ali pomanjkljivosti poslovne dokumentacije ste‑
čajnega dolžnika do začetka stečajnega postopka ali
– druga ravnanja ali opustitve stečajnega dolžnika ali
oseb iz tretjega odstavka 292. člena tega zakona, in
2. če nepravilnosti ni mogel ugotoviti ali odpraviti, čeprav
je ravnal z ustrezno profesionalno skrbnostjo.
(4) Banke, borznoposredniške družbe, klirinškodepo‑
tna družba, sodišča, davčne uprave in drugi upravljavci zbirk
podatkov morajo upravitelju na njegovo zahtevo posredovati
vse podatke, vključene v zbirkah podatkov, ki jih upravljajo,
pomembne za ugotovitev pravnega položaja in premoženja
stečajnega dolžnika, ter poslov, ki bi lahko imeli značilnosti
izpodbojnih pravnih ravnanj iz 271. člena tega zakona.
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(5) Za posredovanje podatkov iz četrtega odstavka tega
člena upravitelj ni dolžan plačati takse ali drugega nadomestila.
292. člen
(predaja in prevzem prostorov, premoženja
in poslov stečajnega dolžnika)
(1) Osebe, ki so opravljale funkcijo člana poslovodstva
stečajnega dolžnika ob začetku stečajnega postopka, morajo
upravitelju takoj, ko sodišče izda sklep o začetku stečajnega
postopka:
1. omogočiti dostop do prostorov, v katerih stečajni dol‑
žnik opravlja svoje posle ali hrani svoje stvari,
2. izročiti ključe in drugo opremo, potrebno za dostop in
varovanje teh prostorov, ter
3. izročiti drugo premoženje, ki ga imajo v posesti, ali
opremo ali listine, potrebne za prevzem tega premoženja.
(2) Osebe iz prvega odstavka tega člena morajo upravite‑
lju v treh delovnih dneh po začetku stečajnega postopka predati
posle stečajnega dolžnika in mu izročiti vso poslovno in drugo
dokumentacijo, ki se nanaša na stečajnega dolžnika.
(3) O predaji in prevzemu iz prvega in drugega odstavka
tega člena upravitelj sestavi zapisnik, ki ga podpišejo osebe iz
prvega odstavka tega člena in upravitelj.
(4) Če oseba iz prvega odstavka tega člena odkloni pod‑
pis zapisnika iz tretjega odstavka tega člena, upravitelj to
navede v zapisniku.
(5) Stečajni dolžnik, člani njegovih organov vodenja in
nadzora, njegovi družbeniki in osebe, ki so bile zaposlene pri
stečajnem dolžniku, morajo upravitelju dati pojasnila o poslih
stečajnega dolžnika ter drugih dejstvih in okoliščinah, ki so po‑
membne za vodenje stečajnega postopka ali za sestavo raču‑
novodskih izkazov iz prvega odstavka 291. člena tega zakona.
(6) Za dolžnost iz prvega in petega odstavka tega čle‑
na se smiselno uporabljajo pravila zakona, ki ureja pravdni
postopek, o dolžnostih priče in pravnih posledicah kršitve te
dolžnosti.
293. člen
(pomoč policije)
(1) Upravitelj lahko glede na okoliščine primera zaprosi za
prisotnost in pomoč policije pri predaji in prevzemu prostorov,
premoženja in dokumentacije stečajnega dolžnika iz prvega ali
drugega odstavka 292. člena tega zakona, če naleti na upiranje
ali ogrožanje ali če to utemeljeno pričakuje.
(2) Stroški policije so stroški stečajnega postopka.
294. člen
(otvoritveno poročilo upravitelja)
(1) Upravitelj mora v roku za pripravo otvoritvene bilance
iz drugega odstavka 291. člena tega zakona pripraviti otvori‑
tveno poročilo in ga predložiti sodišču.
(2) Otvoritveno poročilo sestavljajo:
1. opis stečajne mase, ki mora vključevati podatke o vre‑
dnosti stečajne mase in premoženju, ki jo sestavlja,
2. predlog načrta poteka stečajnega postopka iz
321. člena tega zakona in
3. predlog predračuna stroškov stečajnega postopka iz
356. člena tega zakona.
(3) Otvoritvenemu poročilu mora upravitelj priložiti raču‑
novodske izkaze iz 291. člena tega zakona.
295. člen
(vsebina rednega poročila upravitelja)
Redno poročilo upravitelja mora za obdobje, na katero se
nanaša, vsebovati:
1. opis poslov in drugih dejanj, ki jih je opravil upravitelj,
2. stanje unovčene stečajne mase ob začetku in koncu
obdobja,
3. višino prihodkov od upravljanja stečajne mase, razčle‑
njeno po vrstah prihodkov,
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4. višino stroškov stečajnega postopka, razčlenjeno po
vrstah stroškov,
5. podatke o vrednosti stečajne mase, ki še ni unovčena,
in o premoženju, ki jo sestavlja, ter
6. druge podatke, potrebne za presojo:
– ali upravitelj opravlja dejanja v skladu z načrtom poteka
stečajnega postopka in
– ali so stroški, vključeni v predračun stroškov stečajnega
postopka, po vrsti ali obsegu še potrebni ali zadostni za izvedbo
dejanj, ki jih je treba opraviti v stečajnem postopku.
Oddelek 5.5: Posebna pravila o prijavi terjatev
ter ločitvenih in izločitvenih pravic
296. člen
(terjatve, ki jih je treba prijaviti v stečajnem postopku)
(1) Upniki morajo v stečajnem postopku prijaviti vse svoje
terjatve do stečajnega dolžnika, ki so nastale do začetka ste‑
čajnega postopka, razen tistih, za katere zakon določa, da se
ne prijavijo.
(2) Upnik, ki je odgovoren za obveznost stečajnega
dolžnika kot solidarni sodolžnik, porok ali zastavitelj, mora v
stečajnem postopku prijaviti tudi svojo morebitno regresno
terjatev, ki do začetka stečajnega postopka še ni nastala, pod
odložnim pogojem, da bo na podlagi plačila te terjatve, ki ga
bo opravil po začetku stečajnega postopka, pridobil regresno
terjatev do stečajnega dolžnika.
(3) Če so za izpolnitev upnikove terjatve poleg stečajnega
dolžnika odgovorni tudi drugi solidarni sodolžniki ali poroki,
lahko upnik v stečajnem postopku prijavi in uveljavlja celotni
znesek terjatve, dokler ni v celoti plačan, pod razveznim po‑
gojem, ki se uresniči, če upnikovo terjatev plača drug solidarni
sodolžnik ali porok.
(4) V stečajnem postopku je treba prijaviti tudi terjatev, ki
nastane po začetku stečajnega postopka, če ta zakon določa,
da se plača iz razdelitvene mase po pravilih tega zakona o
plačilu terjatev upnikov.
(5) Če upnik zamudi rok za prijavo terjatve iz prvega, dru‑
gega, tretjega ali četrtega odstavka tega člena, njegova terjatev
v razmerju do stečajnega dolžnika preneha in sodišče zavrže
prepozno prijavo terjatve.
(6) Ne glede na četrti odstavek tega člena v stečajnem
postopku ni treba prijaviti:
1. prednostne terjatve iz 4., 5. in 6. točke prvega odstavka
21. člena tega zakona in ta terjatev velja za pravočasno prija‑
vljeno z dnem, ko nastane,
2. terjatve za plačilo davka na podlagi obračuna davka na
dan pred začetkom stečajnega postopka iz prvega odstavka
291. člena tega zakona in ta terjatev velja za pravočasno prija‑
vljeno z dnem predložitve obračuna davka davčnemu organu,
3. terjatve za plačilo davka na podlagi obračuna davka
ali popravljenega obračuna davka za obdobje pred začetkom
stečajnega postopka, ki je bil davčnemu organu predložen po
začetku stečajnega postopka in ta terjatev velja za pravočasno
prijavljeno z dnem predložitve obračuna davka ali popravljene‑
ga obračuna davka davčnemu organu, ter
4. terjatve za plačilo davka za obdobje pred začetkom ste‑
čajnega postopka na podlagi odločbe davčnega organa, izdane
po začetku stečajnega postopka v davčnem postopku, ki se je
začel pred začetkom stečajnega postopka, in ta terjatev velja
za pravočasno prijavljeno z dnem vročitve odločbe upravitelju.
(7) Terjatve iz šestega odstavka tega člena mora upravitelj
vnesti v osnovni ali dopolnjeni seznam preizkušenih terjatev
in veljajo za ugotovljene v znesku, ki ga upravitelj navede v
seznamu preizkušenih terjatev, v katerega so vključene.
(8) Znesek terjatve iz šestega odstavka tega člena, ki ga
upravitelj navede v seznamu preizkušenih terjatev po sedmem
odstavku tega člena, lahko imetnik te terjatve izpodbija z ugo‑
vorom proti seznamu, v katerega je vključena.
(9) Drugi upniki terjatve iz šestega odstavka tega člena,
ki je vključena v seznamu preizkušenih terjatev po sedmem
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odstavku tega člena, ne morejo izpodbijati z ugovorom o pre‑
rekanju terjatve, temveč jo lahko izpodbijajo z ugovorom proti
dopolnjenemu seznamu preizkušenih terjatev
297. člen
(prijava nezavarovane terjatve)
(1) Prijava terjatve v stečajnem postopku mora poleg
podatkov iz prvega odstavka 60. člena tega zakona vsebovati:
1. podatek o denarnem računu, v dobro katerega naj se
opravi plačilo terjatve, in
2. če je upnik za uveljavitev terjatve pred začetkom stečaj‑
nega postopka začel pravdni ali drug postopek: tudi podatek o
sodišču ali drugem pristojnem organu, pred katerim teče posto‑
pek, in o opravilni številki zadeve, pod katero se postopek vodi.
(2) Velja, da prijava nezavarovane terjatve v stečajnem
postopku vsebuje tudi zahtevek za plačilo te terjatve v skladu
s tem zakonom.
(3) Če prijava terjatve ne vsebuje podatkov iz prvega
odstavka tega člena, se zanjo ne uporabljajo pravila o nepo‑
polnih vlogah, temveč upnika bremenijo vsi stroški, ki nastanejo
zaradi take opustitve.
(4) Če se po prijavi terjatve spremeni podatek iz 1. točke
prvega odstavka tega člena ali če terjatev preide na novega
upnika kot singularnega ali univerzalnega pravnega nasledni‑
ka, mora upnik ali novi upnik o tem obvestiti upravitelja in mu
sporočiti podatke, potrebne za plačilo terjatve.
(5) Če prijava terjatve ne vsebuje podatka iz 1. točke prve‑
ga odstavka tega člena ali če upnik ali novi upnik upravitelja ne
obvesti o spremembi iz četrtega odstavka tega člena, velja, da
je upnik v upniški zamudi glede plačila njegove terjatve, dokler
upravitelja ne obvesti o podatkih, potrebnih za njeno plačilo.
298. člen
(prijava zavarovane terjatve in ločitvene pravice)
(1) Če je terjatev iz 296. člena tega zakona zavarovana
z ločitveno pravico, mora upnik v stečajnem postopku v roku
za prijavo te zavarovane terjatve prijaviti tudi ločitveno pravi‑
co, če ni v prvem odstavku 281. člena ali v drugem odstavku
282. člena tega zakona drugače določeno.
(2) Prijava zavarovane terjatve in ločitvene pravice mora
vsebovati:
1. podatke o zavarovani terjatvi iz prvega odstavka
60. člena tega zakona,
2. določen zahtevek za priznanje ločitvene pravice, ki
vključuje določen opis premoženja, ki je predmet ločitvene
pravice,
3. opis dejstev, iz katerih izhaja utemeljenost zahtevka za
priznanje ločitvene pravice, in dokaze o teh dejstvih.
(3) Za prijavo ločitvene pravice se smiselno uporabljajo
tretji in četrti odstavek 60. člena ter prvi in tretji do peti odstavek
297. člena tega zakona.
(4) Velja, da prijava zavarovane terjatve in ločitvene pra‑
vice v stečajnem postopku vsebuje tudi:
1. zahtevek za prednostno plačilo priznane zavarovane
terjatve iz premoženja, ki je predmet ločitvene pravice, in
2. zahtevek za plačilo nezavarovanega dela terjatve iz
splošne razdelitvene mase v skladu s tem zakonom.
(5) Če upnik zamudi rok za prijavo ločitvene pravice iz
prvega odstavka tega člena, ločitvena pravica preneha.
299. člen
(prijava izločitvenih pravic)
(1) Upniki morajo v stečajnem postopku prijaviti svoje izlo‑
čitvene pravice, ki so nastale do začetka stečajnega postopka,
v treh mesecih po objavi oklica o začetku stečajnega postopka.
(2) Prijava izločitvene pravice mora vsebovati:
1. določen zahtevek za priznanje izločitvene pravice, ki
vključuje določen opis premoženja, ki je predmet izločitvene
pravice,
2. opis dejstev, iz katerih izhaja utemeljenost zahtevka za
priznanje izločitvene pravice, in dokaze o teh dejstvih.
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(3) Za prijavo izločitvene pravice se smiselno uporabljata
tretji in četrti odstavek 60. člena ter 2. točka prvega odstavka
in tretji odstavek 297. člena tega zakona.
(4) Če upnik zamudi rok za prijavo izločitvene pravice iz
prvega odstavka tega člena, izločitvena pravica ne preneha.
(5) Če v primeru iz četrtega odstavka tega člena upravitelj
v skladu s tem zakonom proda premoženje, ki je predmet izloči‑
tvene pravice, izločitveni upnik izgubi izločitveno pravico, lahko
pa zahteva, da se mu plača denarni znesek, dosežen s prodajo
tega premoženja, zmanjšan za stroške v zvezi s prodajo.
(6) Izločitveni upnik nima pravice zahtevati povrnitve ško‑
de, ki jo je imel zaradi prenehanja izločitvene pravice po petem
odstavku tega člena.
(7) V primeru iz četrtega odstavka tega člena izločitveni
upnik izgubi izločitveno pravico in pravico do plačila denarnega
zneska iz petega odstavka tega člena, če te pravice ne prijavi
do objave načrta prve splošne razdelitve.
Oddelek 5.6: Posebna pravila o preizkusu terjatev
ter ločitvenih in izločitvenih pravic
300. člen
(ugotovitev obstoja prerekane terjatve v pravdi)
(1) Upnik, katerega terjatev je prerekana, mora v enem
mesecu po objavi sklepa o preizkusu terjatev vložiti tožbo za
ugotovitev obstoja prerekane terjatve, če ni v 301. ali 302. členu
tega zakona drugače določeno.
(2) Če je terjatev prerekal upravitelj, mora upnik tožbo iz
prvega odstavka tega člena vložiti proti stečajnemu dolžniku.
(3) Če je terjatev prerekal drug upnik, mora upnik tožbo
iz prvega odstavka tega člena vložiti proti upniku, ki je terjatev
prerekal.
(4) Če upnik v enem mesecu po objavi sklepa o preizkusu
terjatev ne vloži tožbe proti vsem, ki so prerekali terjatev, v skla‑
du s prvim do tretjim odstavkom tega člena, preneha njegova
prerekana terjatev v razmerju do stečajnega dolžnika.
301. člen
(nadaljevanje prekinjenega pravdnega postopka
za uveljavitev terjatve)
(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo, če je
upnik za uveljavitev terjatve pred začetkom stečajnega postop‑
ka začel pravdni postopek.
(2) Razlog za prekinitev pravdnega postopka iz prvega
odstavka tega člena zaradi nastanka pravnih posledic stečaj‑
nega postopka preneha z objavo sklepa o preizkusu terjatev.
(3) Če je prerekana upnikova terjatev iz prvega odstavka
tega člena, mora upnik v enem mesecu po objavi sklepa o
preizkusu terjatev predlagati nadaljevanje prekinjenega prav‑
dnega postopka.
(4) Velja, da upnikov predlog za nadaljevanje prekinje‑
nega pravdnega postopka vsebuje tudi izjavo upnika o umiku
dajatvenega dela tožbenega zahtevka tako, da uveljavlja samo
še zahtevek za ugotovitev obstoja terjatve.
(5) Če je upnikovo terjatev iz prvega odstavka tega člena
prerekal drug upnik, mora upnik v roku iz tretjega odstavka
tega člena tožbo razširiti na upnika, ki je prerekal terjatev, kot
novega toženca.
(6) Za razširitev tožbe po petem odstavku tega člena
soglasje drugega upnika, na katerega se tožba razširi, ni po‑
trebno.
(7) Če upnik v enem mesecu po objavi sklepa o preizkusu
terjatev ne predlaga nadaljevanja postopka v skladu s tretjim
odstavkom tega člena in v primeru iz petega odstavka tega
člena tožbe ne razširi na drugega upnika, ki je terjatev prerekal,
preneha njegova prerekana terjatev v razmerju do stečajnega
dolžnika.
(8) Če je upnikova terjatev iz prvega odstavka tega člena
priznana, preneha njegova pravna korist za vodenje pravde o
tej terjatvi.
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302. člen
(ugotovitev neobstoja prerekane terjatve,
ki temelji na izvršilnem naslovu)
(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo, če ter‑
jatev temelji na izvršilnem naslovu.
(2) Če je prerekana upnikova terjatev iz prvega odstavka
tega člena, mora tisti, ki je prerekal terjatev, v enem mesecu
po objavi sklepa o preizkusu terjatev vložiti tožbo za ugotovitev
neobstoja prerekane terjatve.
(3) Tožbo iz drugega odstavka tega člena mora tisti, ki
je prerekal terjatev, vložiti proti upniku, katerega terjatev je
prerekal.
(4) Če nihče od tistih, ki so prerekali terjatev iz prvega od‑
stavka tega člena, v enem mesecu po objavi sklepa o preizkusu
terjatev ne vloži tožbe v skladu z drugim in tretjim odstavkom
tega člena, terjatev velja za priznano.
(5) Če je terjatev iz prvega odstavka tega člena prerekal
drug upnik, mora o vložitvi tožbe iz drugega odstavka tega
člena v osmih dneh po vložitvi obvestiti upravitelja in obvestilu
priložiti kopijo tožbe s potrdilom sodišča o njeni vložitvi.
303. člen
(uporaba pravil o preizkusu terjatev za preizkus ločitvenih
in izločitvenih pravic)
(1) Za preizkus ločitvenih in izločitvenih pravic se smisel‑
no uporabljajo 61. do 63. člen, 65. do 67. člen, prvi do četrti
odstavek 69. člena in 70. do 72. člen tega zakona.
(2) Pri smiselni uporabi določb iz prvega odstavka tega
člena se namesto pojma »terjatev« uporablja pojem »ločitvena
pravica« ali »izločitvena pravica«.
(3) Velja, da izjava o prerekanju zavarovane terjatve vse‑
buje tudi izjavo o prerekanju ločitvene pravice, s katero je
zavarovana ta terjatev.
304. člen
(pravne posledice, če sta priznani zavarovana terjatev
in ločitvena pravica)
Če sta zavarovana terjatev in ločitvena pravica, s katero
je zavarovana ta terjatev, priznani po prvem odstavku 67. člena
v zvezi s prvim odstavkom 303. člena tega zakona, sodišče v
izreku sklepa o preizkusu terjatev poleg odločitev iz drugega
odstavka 69. člena tega zakona:
1. ugotovi, da sta terjatev in ločitvena pravica, s katero je
zavarovana ta terjatev, priznani ter
2. naloži stečajnemu dolžniku prednostno plačilo te terja‑
tve iz premoženja, ki je predmet ločitvene pravice.
305. člen
(uveljavitev prerekane zavarovane terjatve
ali ločitvene pravice v pravdi)
(1) Upnik, katerega ločitvena pravica je prerekana, mora
v enem mesecu po objavi sklepa o preizkusu terjatev vložiti
tožbo, s katero zahteva, da sodišče naloži stečajnemu dolžniku
prednostno plačilo zavarovane terjatve iz premoženja, ki je
predmet ločitvene pravice, če ni v 306., 307. ali 308. členu tega
zakona drugače določeno.
(2) Če je prerekana tudi terjatev, mora upnik s tožbo iz
prvega odstavka tega člena zahtevati tudi ugotovitev obstoja
prerekane terjatve ne glede na to, ali terjatev temelji na izvr‑
šilnem naslovu.
(3) Za tožbo iz prvega odstavka tega člena se smiselno
uporabljajo prvi do tretji odstavek 300. člena tega zakona.
(4) Če upnik v enem mesecu po objavi sklepa o preizkusu
terjatev ne vloži tožbe v skladu s prvim do tretjim odstavkom
tega člena, prenehata:
1. njegova ločitvena pravica in
2. če je bila prerekana tudi terjatev, zavarovana s to loči‑
tveno pravico: ta terjatev.
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306. člen
(nadaljevanje prekinjenega pravdnega postopka
za uveljavitev ločitvene pravice)
(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo, če je
upnik za uveljavitev ločitvene pravice pred začetkom stečajne‑
ga postopka začel pravdni postopek.
(2) Za nadaljevanje pravdnega postopka iz prvega od‑
stavka tega člena se smiselno uporabljajo drugi do šesti in osmi
odstavek 301. člena tega zakona.
(3) Če upnik v enem mesecu po objavi sklepa o preizkusu
terjatev ne predlaga nadaljevanja postopka v skladu s tretjim
odstavkom 301. člena tega zakona v zvezi z drugim odstavkom
tega člena in v primeru iz petega odstavka 301. člena tega
zakona v zvezi z drugim odstavkom tega člena tožbe ne razširi
na drugega upnika, ki je prerekal ločitveno pravico, prenehata:
1. njegova ločitvena pravica in
2. če je bila prerekana tudi terjatev, zavarovana s to loči‑
tveno pravico: ta terjatev.
307. člen
(črtan)
308. člen
(izpodbijanje ločitvene pravice, ki je nastala z vpisom
v zemljiško knjigo ali na podlagi izvršilnega naslova)
(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo, če je
prerekana ločitvena pravica, ki je nastala z vpisom v zemljiško
knjigo ali na podlagi izvršilnega naslova.
(2) Če je prerekana upnikova ločitvena pravica iz prvega
odstavka tega člena, mora tisti, ki je prerekal ločitveno pravico,
v enem mesecu po objavi sklepa o preizkusu terjatev vložiti:
1. če je ločitveno pravico prerekal, ker je bila pridobljena z
izpodbojnim pravnim dejanjem iz 271. člena tega zakona: tožbo
v skladu z 275. členom tega zakona,
2. v drugih primerih: tožbo za ugotovitev, da je ločitvena
pravica prenehala ali da ne obstaja.
(3) Tožbo iz 2. točke drugega odstavka tega člena mora
tisti, ki je prerekal ločitveno pravico, vložiti proti upniku, katere‑
ga ločitveno pravico je prerekal.
(4) Če nihče od tistih, ki so prerekali ločitveno pravico iz
prvega odstavka tega člena, v enem mesecu po objavi sklepa
o preizkusu terjatev ne vloži tožbe v skladu z drugim ali tretjim
odstavkom tega člena, terjatev in ločitvena pravica, s katero je
zavarovana ta terjatev, veljata za priznani.
(5) Če je tisti, ki je prerekal ločitveno pravico, pravočasno
vložil tožbo v skladu z drugim in tretjim odstavkom tega člena,
in je njegov tožbeni zahtevek pravnomočno zavrnjen, terjatev
in ločitvena pravica, s katero je zavarovana ta terjatev, veljata
za priznani.
(6) V primeru iz četrtega ali petega odstavka tega člena
sodišče na predlog upnika, katerega ločitvena pravica je bila
prerekana, izda sklep iz 304. člena tega zakona.
309. člen
(pravne posledice, če je izločitvena pravica priznana)
(1) Če je izločitvena pravica priznana po prvem odstavku
67. člena v zvezi s prvim odstavkom 303. člena tega zakona,
sodišče v izreku sklepa o preizkusu terjatev poleg odločitev iz
prvega odstavka 69. člena tega zakona ugotovi, da je izloči‑
tvena pravica priznana in glede na vrsto izločitvene pravice:
1. naloži stečajnemu dolžniku, da upniku izroči premo‑
ženje, ki je predmet izločitvene pravice, iz 1. točke prvega
odstavka 22. člena tega zakona,
2. ugotovi, da je izločitveni upnik pridobil lastninsko pra‑
vico na nepremičnini iz 2. točke prvega odstavka 22. člena
tega zakona,
3. naloži stečajnemu dolžniku, da izstavi zemljiškoknjižno
dovolilo za vknjižbo lastninske pravice v korist izločitvenega
upnika, če je predmet izločitvene pravice iz 3. točke prvega
odstavka 22. člena tega zakona nepremičnina, ali
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4. naloži stečajnemu dolžniku, da v korist upnika izve‑
de drug razpolagalni pravni posel ali druga pravna dejanja,
potrebna za uveljavitev izločitvene pravice iz 3. točke prvega
odstavka 22. člena tega zakona.
(2) Pravnomočni sklep iz 1. in 4. točke prvega odstavka
tega člena je izvršilni naslov.
(3) Pravnomočni sklep iz 2. in 3. točke prvega odstavka
tega člena je listina, ki je podlaga za vknjižbo po 3. ali 4. točki
prvega odstavka 40. člena ZZK-1, in začetek stečajnega po‑
stopka ni ovira za vknjižbo lastninske pravice v korist izločitve‑
nega upnika na podlagi tega sklepa.
(4) Drugi in tretji odstavek tega člena se smiselno upora‑
bljata tudi za pravnomočno sodbo, s katero je pravdno sodišče
ugodilo tožbenemu zahtevku izločitvenega upnika v pravdi iz
310. ali 311. člena tega zakona.
310. člen
(uveljavitev prerekane izločitvene pravice v pravdi)
(1) Izločitveni upnik, katerega izločitvena pravica je pre‑
rekana, mora v enem mesecu po objavi sklepa o preizkusu
terjatev vložiti tožbo, s katero uveljavlja zahtevek iz prvega
odstavka 309. člena tega zakona, če ni v 311. ali 312. členu
tega zakona drugače določeno.
(2) Za tožbo iz prvega odstavka tega člena se smiselno
uporabljata drugi in tretji odstavek 300. člena tega zakona.
(3) Če upnik v enem mesecu po objavi sklepa o preizkusu
terjatev ne vloži tožbe v skladu s prvim in drugim odstavkom
tega člena, njegova izločitvena pravica preneha.
311. člen
(nadaljevanje prekinjenega pravdnega postopka
za uveljavitev izločitvene pravice)
(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo, če je
izločitveni upnik za uveljavitev zahtevka iz prvega odstavka
309. člena tega zakona pred začetkom stečajnega postopka
začel pravdni postopek.
(2) Za nadaljevanje pravdnega postopka iz prvega od‑
stavka tega člena se smiselno uporabljajo drugi, tretji, peti,
šesti in osmi odstavek 301. člena tega zakona.
(3) Če upnik v enem mesecu po objavi sklepa o preizkusu
terjatev ne predlaga nadaljevanja postopka v skladu s tretjim
odstavkom 301. člena tega zakona v zvezi z drugim odstavkom
tega člena in v primeru iz petega odstavka 301. člena tega
zakona v zvezi z drugim odstavkom tega člena tožbe ne razširi
na drugega upnika, ki je prerekal izločitveno pravico, njegova
izločitvena pravica preneha.
312. člen
(izpodbijanje izločitvene pravice, ki temelji
na izvršilnem naslovu)
(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo, če je
prerekana izločitvena pravica, ki temelji na izvršilnem naslovu.
(2) Če je prerekana upnikova izločitvena pravica iz prvega
odstavka tega člena, mora tisti, ki je prerekal izločitveno pravi‑
co, v enem mesecu po objavi sklepa o preizkusu terjatev vložiti:
1. če je izločitveno pravico prerekal, ker je bila pridobljena
z izpodbojnim pravnim dejanjem iz 271. člena tega zakona:
tožbo v skladu z 275. členom tega zakona,
2. v drugih primerih: tožbo za ugotovitev, da je izločitvena
pravica prenehala ali ne obstaja.
(3) Tožbo iz 2. točke drugega odstavka tega člena mora
tisti, ki je prerekal izločitveno pravico, vložiti proti upniku, kate‑
rega izločitveno pravico je prerekal.
(4) Če nihče od tistih, ki so prerekali izločitveno pravico iz
prvega odstavka tega člena, v enem mesecu po objavi sklepa
o preizkusu terjatev ne vloži tožbe v skladu z drugim ali tretjim
odstavkom tega člena, izločitvena pravica velja za priznano.
(5) V primeru iz četrtega odstavka tega člena sodišče na
predlog upnika, izločitvena pravica katerega je bila prerekana,
izda sklep iz prvega odstavka 309. člena tega zakona.
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(6) Če je izločitveno pravico iz prvega odstavka tega člena
prerekal drug upnik, mora o vložitvi tožbe iz drugega odstavka
tega člena v osmih dneh po vložitvi obvestiti upravitelja in ob‑
vestilu priložiti kopijo tožbe s potrdilom sodišča o njeni vložitvi.
313. člen
(smiselna uporaba pravil oddelka 5.6 za drug postopek)
(1) Pravila o pravdnem postopku, določena v 300. do
312. členu tega zakona, se smiselno uporabljajo tudi:
1. za drug sodni postopek, če v skladu z zakonom o
obstoju terjatve ali o uveljavitvi ločitvene ali izločitvene pravice
odloča sodišče v drugem in ne pravdnem postopku in
2. za postopek pred drugim državnim organom, če v skla‑
du z zakonom o obstoju terjatve ali o uveljavitvi ločitvene ali iz‑
ločitvene pravice odloča drug državni organ, če ni v 314. členu
tega zakona drugače določeno.
(2) Pravila, določena v 300. do 312. členu tega zakona,
o pravnomočni sodni odločbi, s katero je sodišče odločilo o
nekem zahtevku, se smiselno uporabljajo tudi za sodno porav‑
navo, katere predmet je ta zahtevek.
314. člen
(posebna pravila za nekatere upravne postopke)
(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo, če je v
stečajnem postopku prerekana terjatev za plačilo davkov ali
prispevkov ali druga terjatev, o kateri pristojni državni organ
odloča po uradni dolžnosti in ne na predlog ali zahtevo upnika,
ki je imetnik te terjatve.
(2) Za terjatev iz prvega odstavka tega člena se ne upo‑
rabljajo 300., 301. in 302. člen tega zakona.
(3) Tisti, ki je prerekal terjatev iz prvega odstavka tega
člena, mora v enem mesecu po objavi sklepa o preizkusu
terjatev prijaviti svojo udeležbo v postopku, v katerem pristojni
državni organ odloča o prerekani terjatvi, in je upravičen v tem
postopku opravljati tista procesna dejanja ali vložiti tožbo v
upravnem sporu, ki jih je v skladu s pravili tega postopka upra‑
vičen opravljati dolžnik.
(4) Če nihče od tistih, ki so prerekali terjatev iz prvega
odstavka tega člena, v enem mesecu po objavi sklepa o pre‑
izkusu terjatev ne prijavi svoje udeležbe v postopku iz tretjega
odstavka tega člena, terjatev velja za priznano.
(5) Ne glede na tretji odstavek tega člena izjava o prere‑
kanju terjatve iz prvega odstavka tega člena nima pravnega
učinka in terjatev velja za priznano, če v skladu s pravili po‑
stopka, v katerem pristojni državni organ odloča o terjatvi iz
prvega odstavka tega člena, ni več mogoče izpodbijati obstoja
te terjatve niti s pravnim sredstvom niti s tožbo v upravnem
sporu, ali če je dolžnik kot zavezanec za davek sam izračunal
terjatev v obračunu davka.
(6) Če je terjatev iz prvega odstavka tega člena prerekal
drug upnik, mora o prijavi svoje udeležbe v postopku iz tretjega
odstavka tega člena v osmih dneh po vložitvi prijave obvestiti
upravitelja in obvestilu priložiti kopijo prijave s potrdilom orga‑
na, ki vodi postopek, o njeni vložitvi.
(7) Če je terjatev iz prvega odstavka tega člena priznana,
preneha pravna korist dolžnika in drugih upnikov za vodenje
postopka, v katerem pristojni organ odloča o terjatvi, za vložitev
pritožbe ali drugega pravnega sredstva v tem postopku in za
tožbo v upravnem sporu proti odločbi, s katero je pristojni organ
odločil o tej terjatvi.
Oddelek 5.7: Končanje nujnih poslov in nadaljevanje
poslovanja stečajnega dolžnika
315. člen
(splošno pravilo o poslovanju v stečajnem postopku)
Po začetku stečajnega postopka je dovoljeno sklepati
samo tiste pogodbe ali opravljati druge posle ali dejanja, ki so
potrebna za upravljanje in unovčenje stečajne mase v skladu
z oddelkom 5.8 tega zakona, če ni v 316. ali 317. členu tega
zakona drugače določeno.
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316. člen
(končanje nujnih poslov)
(1) Po začetku stečajnega postopka je dovoljeno končati
posle, ki jih je stečajni dolžnik začel izvajati pred začetkom
stečajnega postopka, če sodišče dovoli končanje teh poslov.
(2) Sodišče o končanju poslov iz prvega odstavka tega
člena odloči na predlog upravitelja in na podlagi mnenja upni‑
škega odbora.
(3) Upravitelj mora dati predlog iz drugega odstavka tega
člena v enem mesecu po začetku stečajnega postopka.
(4) Predlog iz drugega odstavka tega člena, ki je vložen
po poteku roka iz tretjega odstavka tega člena, sodišče zavrže.
(5) Sodišče dovoli končati posle iz prvega odstavka tega
člena:
1. če je njihovo končanje nujno, da se prepreči zmanjša‑
nje stečajne mase, in
2. če se zaradi njihovega končanja ne zavleče unov‑
čenje stečajne mase in ne krši načelo omejevanja tveganj iz
228. člena tega zakona.
(6) Sklep, s katerim sodišče odloči o predlogu iz drugega
odstavka tega člena, se vroči upravitelju.
317. člen
(pogoji za nadaljevanje poslovanja stečajnega dolžnika)
(1) Po začetku stečajnega postopka sme stečajni dolžnik
nadaljevati proizvodnjo ali opravljanje drugih poslov iz svoje
dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: nadaljevanje poslovanja ste‑
čajnega dolžnika), če sodišče dovoli nadaljevanje poslovanja
stečajnega dolžnika.
(2) Sodišče o nadaljevanju poslovanja stečajnega dol‑
žnika odloči na predlog upravitelja in na podlagi soglasja upni‑
škega odbora.
(3) Upravitelj mora dati predlog iz drugega odstavka tega
člena v enem mesecu po začetku stečajnega postopka.
(4) Predlog iz drugega odstavka tega člena, ki je vložen
po poteku roka iz tretjega odstavka tega člena, sodišče zavrže.
(5) Predlog iz drugega odstavka tega člena mora vsebo‑
vati razloge za presojo upravitelja, da bo z nadaljevanjem po‑
slovanja stečajnega dolžnika mogoče doseči ugodnejše pogoje
za prodajo premoženja stečajnega dolžnika, ki se uporablja pri
tem poslovanju, kot poslovne celote.
(6) Sodišče dovoli nadaljevanje poslovanja stečajnega
dolžnika:
1. če s tem soglaša upniški odbor,
2. če se s tem dosežejo ugodnejši pogoji za prodajo
premoženja stečajnega dolžnika, ki se uporablja pri tem poslo‑
vanju, kot poslovne celote in
3. če se z nadaljevanjem poslovanja ne krši načelo ome‑
jevanja tveganj iz 228. člena tega zakona.
(7) Sodišče s sklepom, s katerim dovoli nadaljevanje
poslovanja stečajnega dolžnika, upravitelju naloži, da v enem
mesecu od izdaje sklepa da predlog za prodajo premoženja
stečajnega dolžnika, ki se uporablja pri tem poslovanju, kot
poslovne celote.
(8) Sklep, s katerim sodišče odloči o predlogu iz drugega
odstavka tega člena, se vroči upravitelju.
318. člen
(posebna pravila pri nadaljevanju poslovanja
stečajnega dolžnika)
(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo, če
stečajni dolžnik v skladu s 317. členom tega zakona nadaljuje
poslovanje.
(2) Upravitelj mora mesečno poročati o poslovanju stečaj‑
nega dolžnika in poteku prodaje premoženja stečajnega dol‑
žnika, ki se uporablja pri tem poslovanju, kot poslovne celote.
(3) Upravitelj mora poročilu iz drugega odstavka tega
člena priložiti mesečno bilanco stanja in izkaz poslovnega izida.
(4) Upravitelj mora pridobiti soglasje sodišča za vsak:
1. najem posojila ali kredita,
2. poroštvo ali aval, ki ga da,
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3. dovolitev ustanovitve ločitvene pravice na premoženju
stečajnega dolžnika,
4. drug posel v zvezi z nadaljevanjem poslovanja ste‑
čajnega dolžnika, če sodišče tako določi s sklepom, s katerim
dovoli nadaljevanje poslovanja stečajnega dolžnika.
(5) Za soglasje sodišča za izvedbo posla iz četrtega
odstavka tega člena se smiselno uporablja šesti odstavek
317. člena tega zakona.
319. člen
(ustavitev nadaljnjega poslovanja stečajnega dolžnika)
(1) Sodišče odloči, da se nadaljnje poslovanje stečajnega
dolžnika ustavi:
1. če upravitelj v roku iz sedmega odstavka 317. člena
tega zakona ne da predloga prodaje premoženja stečajnega
dolžnika, ki se uporablja pri tem poslovanju, kot poslovne
celote,
2. če v enem letu od takrat, ko je upravitelj dal predlog iz
sedmega odstavka 317. člena tega zakona, premoženje stečaj‑
nega dolžnika, ki se uporablja pri tem poslovanju, kot poslovne
celote ni bilo prodano, ali
3. če nastanejo druge okoliščine, zaradi katerih nadalj‑
nje poslovanje stečajnega dolžnika ne omogoča ugodnejših
pogojev za plačilo upnikov ali se s tem krši načelo omejevanja
tveganj iz 228. člena tega zakona.
(2) Sklep iz prvega odstavka tega člena se vroči upravi‑
telju.
Oddelek 5.8: Upravljanje in unovčenje stečajne mase
Pododdelek 5.8.1: Splošna pravila o upravljanju in unovčenju
stečajne mase
320. člen
(unovčenje stečajne mase)
(1) Unovčenje stečajne mase je:
1. prodaja premoženja stečajnega dolžnika,
2. izterjava njegovih terjatev in
3. vsak drug pravni posel za uresničitev njegovih premo‑
ženjskih pravic.
(2) Upravitelj mora začeti opravljati dejanja za unovčenje
stečajne mase takoj po pripravi svojega otvoritvenega poročila
in jih opravljati v rokih, določenih v načrtu poteka stečajnega
postopka.
321. člen
(načrt poteka stečajnega postopka)
(1) Sodišče določi načrt poteka stečajnega postopka na
predlog upravitelja iz 2. točke drugega odstavka 294. člena
tega zakona in na podlagi mnenja upniškega odbora.
(2) Načrt poteka stečajnega postopka mora za vsako
vrsto premoženja, ki sestavlja stečajno maso, vključevati:
1. opis pravnih poslov in drugih dejanj, ki jih je treba opra‑
viti v zvezi z unovčenjem tega premoženja, in
2. roke, v katerih mora upravitelj ta dejanja opraviti.
(3) Če se med potekom stečajnega postopka pokaže,
da zaradi vzrokov, ki ne izvirajo s področja upravitelja, dejanj
v zvezi z unovčenjem premoženja stečajnega dolžnika ni mo‑
goče opraviti v rokih, določenih v načrtu poteka stečajnega
postopka, sodišče na predlog upravitelja in na podlagi mnenja
upniškega odbora spremeni načrt poteka stečajnega postopka.
322. člen
(upravljanje stečajne mase)
(1) Upravljanje stečajne mase je:
1. oddaja premoženja stečajnega dolžnika v najem,
2. nalaganje denarnega dobroimetja stečajnega dolžnika,
3. sklenitev sodne ali izvensodne poravnave oziroma
izvedba drugega pravnega posla oziroma dejanja s smiselno
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enakim učinkom, v postopkih oziroma glede zahtevkov iz po‑
doddelkov 2.2.3. in 5.3.4. tega zakona ter iz oddelka 5.6. tega
zakona.
(2) Za vsak posel upravljanja stečajne mase mora upra‑
vitelj pred sklenitvijo pogodbe ali izvedbo drugega pravnega
posla dobiti soglasje sodišča.
(3) Sodišče lahko da soglasje za nalaganje denarne‑
ga dobroimetja stečajnega dolžnika kot splošno soglasje za
vse posle, katerih predmet je posamezna vrsta naložbe iz
324. člena tega zakona.
(4) Pravni posel, ki ga upravitelj sklene ali izvede v na‑
sprotju z drugim odstavkom tega člena, nima pravnega učinka.
(5) Sodišče odloči o soglasju za posel iz 3. točke prvega
odstavka tega člena na podlagi mnenja upniškega odbora.
Pritožba proti sklepu sodišča o soglasju iz prejšnjega stavka
zadrži izvršitev sklepa.
323. člen
(oddaja premoženja stečajnega dolžnika v najem ali zakup)
(1) Po začetku stečajnega postopka je premoženje ste‑
čajnega dolžnika dovoljeno oddati v najem ali zakup samo, če
se s tem ne zavleče prodaja tega premoženja.
(2) Pogodbo o najemu ali zakup iz prvega odstavka tega
člena je dovoljeno skleniti samo kot pogodbo za določen čas in
za obdobje najema ali zakupa, ki ne sme biti daljše od enega leta.
(3) Upravitelj lahko v soglasju s sodiščem v korist naje‑
mnika ustanovi predkupno pravico na premoženju, ki je pred‑
met najema.
324. člen
(nalaganje denarnega dobroimetja stečajnega dolžnika)
Denarno dobroimetje stečajnega dolžnika je dovoljeno
naložiti samo v:
1. dolžniške vrednostne papirje, katerih izdajatelj je:
– Republika Slovenija ali druga država članica Evropske
unije,
– Evropska centralna banka, Banka Slovenije ali central‑
na banka druge države članice Evropske unije,
2. dolžniške vrednostne papirje razen podrejenih vredno‑
stnih papirjev, katerih izdajatelj je banka s sedežem v Republiki
Sloveniji ali kreditna institucija s sedežem v drugi državi članici
Evropske unije,
3. bančne denarne depozite pri banki ali kreditni instituciji
iz 2. točke tega člena.
Pododdelek 5.8.2: Prodaja premoženja stečajnega dolžnika
325. člen
(uporaba pododdelka 5.8.2)
(1) Pododdelek 5.8.2 tega zakona se uporablja za prodajo
vsega premoženja, ki spada v splošno ali posebne stečajne
mase, če ni v drugem ali tretjem odstavku tega člena drugače
določeno.
(2) Za prodajo premoženja v izvršilnem postopku, na
tek katerega po 3. točki tretjega odstavka 132. člena tega za‑
kona ne vpliva začetek stečajnega postopka, ali v izvršilnem
postopku, ki ga izvršilno sodišče nadaljuje po 1. točki tretjega
odstavka 280. člena tega zakona, se uporabljajo pravila, ki
veljajo za izvršilni postopek.
(3) Za prodajo premoženja, ki je predmet ločitvene pravi‑
ce iz prvega odstavka 282. člena tega zakona, se uporabljajo
splošna pravila iz drugega odstavka 282. člena tega zakona.
326. člen
(priprave za prodajo)
Priprave za prodajo premoženja stečajnega dolžnika
vključujejo:
1. oceno vrednosti premoženja in
2. zbiranje drugih informacij za presojo najugodnejših
pogojev prodaje glede rokov, v katerih jo je mogoče opraviti, in
kupnine, ki jo je mogoče doseči.
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327. člen
(ocena vrednosti premoženja)
(1) Upravitelj mora za vsako premoženje, ki sestavlja
stečajno maso, dobiti oceno vrednosti tega premoženja zaradi
prodaje (v nadaljnjem besedilu: ocena vrednosti premoženja).
(2) Oceno vrednosti premoženja mora izdelati pooblašče‑
ni ocenjevalec za tisto vrsto premoženja, ki je predmet ocene,
če ni v zakonu za posamezen primer drugače določeno.
(3) Ocena vrednosti premoženja mora biti izdelana na
podlagi tržne vrednosti in likvidacijske vrednosti v skladu s
standardi ocenjevanja vrednosti, določenimi z zakonom, ki
ureja revidiranje.
(4) Če je predmet ocene vrednost premoženja, ki je po‑
slovna celota, mora pooblaščeni ocenjevalec izdelati:
1. oceno vrednosti za vsako stvar ali drugo premoženje,
ki je vključeno v poslovno celoto, v skladu s tretjim odstavkom
tega člena in
2. oceno vrednosti poslovne celote ob predpostavki po‑
slujočega podjetja v skladu s standardi ocenjevanja vrednosti,
določenimi z zakonom, ki ureja revidiranje.
328. člen
(zbiranje drugih informacij za presojo najugodnejših
pogojev prodaje)
(1) Če vrednosti premoženja ni mogoče oceniti na podlagi
primerljivih tržnih cen, mora upravitelj objaviti nezavezujoče
zbiranje ponudb ali opraviti druga dejanja za pridobitev informa‑
cij, ki so pomembne za presojo najugodnejših pogojev prodaje.
(2) Nezavezujoče zbiranje ponudb je javno vabilo za
dajanje ponudb, pri katerem izhodiščna cena ni določena in je
obveznost stečajnega dolžnika skleniti pogodbo s ponudnikom,
ki ponudi najvišjo ceno, izključena.
(3) Za postopek nezavezujočega zbiranja ponudb se smi‑
selno uporabljajo prvi odstavek, 1. ter 5. do 7. točka drugega
odstavka in tretji odstavek 335. člena tega zakona.
329. člen
(način prodaje)
(1) Pogodba o prodaji premoženja stečajnega dolžnika se
lahko sklene samo na podlagi javne dražbe ali zavezujočega
zbiranja ponudb, če ni v četrtem odstavku tega člena drugače
določeno.
(2) Javna dražba se lahko izvede kot javna dražba z
zviševanjem izklicne cene ali kot javna dražba z zniževanjem
izklicne cene. Javna dražba je javno povabilo k dajanju ponudb,
s katerim se stečajni dolžnik zaveže, da bo sklenil prodajno
pogodbo s tistim dražiteljem, ki bo na dražbi glede na vrsto
javne dražbe:
1. pri javni dražbi z zviševanjem izklicne cene: ponudil
najvišjo ceno, ali
2. pri javni dražbi z zniževanjem izklicne cene: prvi dal
ponudbo za ceno v posameznem koraku dražbe.
(3) Zavezujoče zbiranje ponudb je javno vabilo k dajanju
ponudb, s katerim se stečajni dolžnik zaveže, da bo sklenil
prodajno pogodbo s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo
ceno, vendar ne nižje od izhodiščne cene, če bo več ponu‑
dnikov ponudilo enako najvišjo ceno, pa s tistim, ki bo ponudil
najkrajši rok plačila.
(4) Če je bil javna dražba ali postopek zavezujočega
zbiranja ponudb za prodajo posameznega premoženja neu‑
spešen, se pogodba o prodaji tega premoženja lahko sklene
tudi na podlagi neposrednih pogajanj s kupcem, ki je svojo
ponudbo dal v postopku nezavezujočega zbiranja ponudb iz
drugega odstavka 328. člena tega zakona, opravljenega pred
začetkom neposrednih pogajanj.
330. člen
(začetek prodaje)
(1) Prodaja se začne s sklepom sodišča o prodaji (v na‑
daljnjem besedilu: sklep o prodaji).

Uradni list Republike Slovenije
(2) Prodaje nobenega premoženja stečajnega dolžnika
ni dovoljeno začeti pred pravnomočnostjo sklepa o začetku
stečajnega postopka, če ni v zakonu za posamezen primer
drugače določeno.
(3) Če je izločitveni upnik pravočasno prijavil izločitveno
pravico, ki je bila prerekana, prodaje premoženja, ki je predmet
te izločitvene pravice, ni dovoljeno začeti, dokler:
1. zahtevek izločitvenega upnika iz prvega odstavka
309. člena tega zakona ni pravnomočno zavrnjen ali
2. izločitvena pravica ne preneha po tretjem odstavku
310. člena ali tretjem odstavku 311. člena tega zakona.
331. člen
(sklep o prodaji)
(1) Sodišče izda sklep o prodaji na predlog upravitelja in
na podlagi mnenja upniškega odbora.
(2) Sodišče s sklepom, s katerim prvič odloča o prodaji
posameznega premoženja (v nadaljnjem besedilu: prvi sklep
o prodaji), določi:
1. način prodaje,
2. izklicno ceno pri javni dražbi ali izhodiščno ceno pri
zavezujočem zbiranju ponudb in
3. znesek varščine.
(3) Če je bil javna dražba ali postopek zbiranja ponudb za
prodajo posameznega premoženja na podlagi prvega sklepa
o prodaji neuspešen, lahko sodišče s sklepom o prodaji (v
nadaljnjem besedilu: dodatni sklep o prodaji):
1. bodisi:
– ponovno odloči, da se prodaja opravi na podlagi javne
dražbe ali zavezujočega zbiranja ponudb, in
– določi nižjo izklicno ali izhodiščno ceno kot v prvem
sklepu
2. bodisi odloči, da se opravi nezavezujoče zbiranje po‑
nudb zaradi prodaje na podlagi neposrednih pogajanj po četr‑
tem odstavku 329. člena tega zakona.
332. člen
(izklicna ali izhodiščna cena)
(1) Izklicno ali izhodiščno ceno mora sodišče določiti na
podlagi ocenjene vrednosti premoženja.
(2) Pri prvem sklepu o prodaji izklicna ali izhodiščna cena
ne sme biti nižja od polovice vrednosti, ocenjene na podlagi
likvidacijske vrednosti.
(3) Z dodatnim sklepom o prodaji lahko sodišče določi
izklicno ali izhodiščno ceno v znesku, ki je nižji od polovice vre‑
dnosti premoženja, ocenjene na podlagi likvidacijske vrednosti,
če s tem soglaša upniški odbor.
(4) Prvi do tretji odstavek tega člena se smiselno upo‑
rabljajo tudi za določitev cene pri prodajni pogodbi, ki se
sklene na podlagi neposrednih pogajanj po četrtem odstavku
329. člena tega zakona.
(5) Ne glede na drugi odstavek tega člena pri javni dražbi
z zniževanjem izklicne cene pri prvem sklepu o prodaji izklicna
cena ne sme biti nižja od vrednosti, ocenjene na podlagi likvi‑
dacijske vrednosti, povečane za 25 odstotkov.
333. člen
(varščina)
(1) Varščina je denarni znesek, s plačilom katerega draži‑
telj pri javni dražbi ali ponudnik pri zbiranju ponudb utrdi svojo
obveznost skleniti prodajno pogodbo, če bo na dražbi ali v
postopku zbiranja ponudb uspel.
(2) Znesek varščine ne sme biti nižji:
1. če izklicna ali izhodiščna cena ni višja od 200.000 eu‑
rov: od 10 odstotkov izklicne ali izhodiščne cene,
2. v drugih primerih: od 20.000 eurov in tudi ne od 5 od‑
stotkov izklicne ali izhodiščne cene.
(3) Javne dražbe ali postopka zbiranja ponudb se lahko
udeleži samo tisti, ki en delovni dan pred javno dražbo ali do
poteka roka za oddajo ponudb pri zbiranju ponudb plača var‑
ščino, če ni v četrtem odstavku tega člena drugače določeno.
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(4) Če je znesek varščine višji od 20.000 eurov, lahko dra‑
žitelj ali ponudnik namesto plačila varščine v roku iz drugega
odstavka tega člena izroči nepreklicno bančno garancijo v ko‑
rist stečajnega dolžnika kot upravičenca na prvi poziv banke s
sedežem v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici Evropske
unije, ki se glasi na znesek, enak znesku varščine, za zavaro‑
vanje svoje obveznosti plačati pogodbeno kazen za neizpolni‑
tev obveznosti skleniti prodajno pogodbo iz osmega odstavka
334. člena ali šestega odstavka 335. člena tega zakona.
(5) Če dražitelj ali ponudnik na dražbi ali v postopku zbi‑
ranja ponudb ne uspe, mu mora stečajni dolžnik vrniti znesek
plačane varščine ali bančno garancijo v treh delovnih dneh po
koncu javne dražbe ali po poteku roka za izjavo upravitelja o
izbiri ponudnika pri javnem zbiranju ponudb.
(6) Če dražitelj ali ponudnik na dražbi ali v postopku
zbiranja ponudb uspe in sklene prodajno pogodbo v skladu s
tem zakonom, plačilo varščine velja za plačilo are v znamenje
sklenitve te prodajne pogodbe.
334. člen
(javna dražba)
(1) Če sodišče s sklepom o prodaji odloči, da se prodaja
premoženja opravi na podlagi javne dražbe, mora upravitelj v
osmih dneh po pravnomočnosti tega sklepa sodišču predložiti
razpis javne dražbe zaradi javne objave po prvem odstavku
122. člena tega zakona, ki ga mora sodišče objaviti naslednji
delovni dan po prejemu.
(2) Razpis javne dražbe mora vsebovati:
1. opis premoženja, ki se prodaja,
2. vrsto javne dražbe, izklicno ceno in znesek, za katere‑
ga se ta v posameznem koraku dražbe glede na vrsto javne
dražbe:
– pri dražbi z zviševanjem izklicne cene: zvišuje, ali
– pri dražbi z zniževanjem izklicne cene: znižuje,
3. pri dražbi z zniževanjem izklicne cene tudi pravilo, da
sme razpisnik dražbe odstopiti od nadaljnje dražbe v katerem‑
koli koraku dražbe,
4. znesek varščine in številko transakcijskega računa
stečajnega dolžnika, v dobro katerega mora dražitelj ta znesek
plačati,
5. druge pogoje prodaje v skladu s 337. do 343. členom
tega zakona,
6. dan, uro in mesto poteka dražbe,
7. mesto, na katerem si je mogoče ogledati premoženje,
ki se prodaja, in čas, v katerem je mogoče opraviti ogled.
(3) Razpis javne dražbe mora biti objavljen najpozneje:
1. če je izklicna cena višja od 50.000 eurov: en mesec
pred dnevom dražbe,
2. v drugih primerih: osem dni pred dnevom dražbe.
(4) Dražbo vodi upravitelj ali druga oseba po njegovem
pooblastilu.
(5) O poteku dražbe se vodi zapisnik.
(6) Po koncu dražbe voditelj dražbe razglasi dražitelja, ki
je na dražbi uspel, in ga obvesti o času sklenitve pisne pogod‑
be, ki ne sme biti pozneje kot tri delovne dni po koncu dražbe.
(7) Upravitelj mora pripraviti besedilo pogodbe, ki ga
podpišeta upravitelj in dražitelj, ki je na dražbi uspel, v prostorih
stečajnega dolžnika ob času iz šestega odstavka tega člena, če
se ne dogovorita za drugo mesto podpisa pogodbe.
(8) Če dražitelj, ki je uspel na dražbi, ob času iz šestega
odstavka tega člena ne podpiše pogodbe, mora stečajnemu
dolžniku plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti
skleniti prodajno pogodbo v znesku, ki je enak znesku varščine.
(9) V primeru iz osmega odstavka tega člena plačilo var‑
ščine velja za plačilo pogodbene kazni in stečajni dolžnik obdrži
plačani znesek varščine.
335. člen
(vabilo k dajanju ponudb)
(1) Če sodišče s sklepom o prodaji odloči, da se prodaja
premoženja opravi na podlagi javnega zbiranja ponudb, mora
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upravitelj v osmih dneh po pravnomočnosti tega sklepa sodišču
predložiti vabilo k dajanju ponudb zaradi javne objave po prvem
odstavku 122. člena tega zakona, ki ga mora sodišče objaviti
naslednji delovni dan po prejemu.
(2) Vabilo k dajanju ponudb mora vsebovati:
1. opis premoženja, ki se prodaja,
2. izhodiščno ceno,
3. znesek varščine in številko transakcijskega računa stečaj‑
nega dolžnika, v dobro katerega mora dražitelj ta znesek plačati,
4. druge pogoje prodaje v skladu s 337. do 343. členom
tega zakona,
5. rok za oddajo ponudb,
6. mesto, na katerem si je mogoče ogledati premoženje,
ki se prodaja, in čas, v katerem je mogoče opraviti ogled,
7. rok, do katerega bodo ponudniki obveščeni o izidu
javnega zbiranja ponudb.
(3) Vabilo k dajanju ponudb mora biti objavljeno najpo‑
zneje:
1. če je izklicna cena višja od 100.000 eurov: dva meseca
pred potekom roka za oddajo ponudb,
2. v drugih primerih: en mesec pred potekom roka za
oddajo ponudb.
(4) Upravitelj mora ponudnike obvestiti o izidu javnega
zbiranja ponudb v roku, določenem v vabilu k dajanju ponudb, ki
ne sme biti pozneje kot 15 dni po poteku roka za oddajo ponudb.
(5) Upravitelj mora ponudniku, ki je uspel v postopku
javnega zbiranja ponudb, hkrati z obvestilom o izidu poslati
tudi besedilo pogodbe in ga pozvati, da mu podpisan izvod
pogodbe vrne v treh delovnih dneh po prejemu.
(6) Če ponudnik, ki je uspel v postopku javnega zbiranja
ponudb, v roku iz petega odstavka tega člena ne vrne pod‑
pisanega izvoda pogodbe, mora stečajnemu dolžniku plačati
pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti skleniti prodajno
pogodbo v znesku, ki je enak znesku varščine.
(7) V primeru iz šestega odstavka tega člena plačilo var‑
ščine velja za plačilo pogodbene kazni in stečajni dolžnik obdrži
plačani znesek varščine.
336. člen
(drugi pogoji prodaje)
(1) Za prodajno pogodbo, ki jo sklene stečajni dolžnik, se
uporabljajo pravila, določena v 337. do 343. členu tega zakona.
(2) Uporabe pravil iz prvega odstavka tega člena s pogod‑
bo ni mogoče izključiti.
337. člen
(osebe, s katerimi ni dovoljeno skleniti pogodbe)
(1) Stečajni dolžnik ne sme skleniti pogodbe o prodaji
svojega premoženja z:
1. osebo, ki je v zadnjih dveh letih pred uvedbo stečajne‑
ga postopka opravljala funkcijo člana poslovodstva ali organa
nadzora ali funkcijo prokurista v insolventnem dolžniku,
2. stečajnim upraviteljem ali sodnikom, ki vodi postopek,
3. družbenikom, katerega delež v kapitalu stečajnega
dolžnika je večji od 10 odstotkov,
4. osebo, ki ima v razmerju do osebe iz 1., 2. ali 3. točke
tega odstavka položaj ožje povezane osebe,
5. pravno osebo, v kapitalu katere ima oseba iz 1. do
4. točke tega odstavka delež, večji od 50 odstotkov.
(2) Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe s stečajnim
dolžnikom dati pisno izjavo, da ni ovir za sklenitev pogodbe iz
prvega odstavka tega člena.
(3) Prvi odstavek tega člena se ne uporablja za prodajo
predkupnemu upravičencu, ki v skladu s tem zakonom uvelja‑
vlja zakonito predkupno pravico.
338. člen
(ara)
(1) Kupec mora v znamenje sklenitve prodajne pogodbe
plačati aro v roku, ki je določen v pogodbi in ne sme biti daljši
od petih delovnih dni po sklenitvi pogodbe.
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(2) Za določitev višine zneska are se smiselno uporablja
drugi odstavek 333. člena tega zakona.
(3) Prodajna pogodba je sklenjena pod odložnim pogo‑
jem, da kupec plača aro iz prvega odstavka tega člena, in
razveznim pogojem, ki se uresniči, če kupec v tem roku are
ne plača.
339. člen
(rok za plačilo kupnine in izročitev prodanega
premoženja kupcu)
(1) Rok za plačilo kupnine ne sme biti daljši od treh me‑
secev po sklenitvi prodajne pogodbe.
(2) Kupec lahko odkloni plačilo kupnine, dokler sklep so‑
dišča o soglasju k prodajni pogodbi ne postane pravnomočen.
(3) Če zamuda kupca s plačilom kupnine traja več kot
15 dni, lahko stečajni dolžnik odstopi od prodajne pogodbe, ne
da bi moral kupcu dati dodatni rok za izpolnitev.
(4) Stečajni dolžnik ne sme kupcu izročiti lastniške posesti
prodanega premoženja ali opraviti drugih pravnih dejanj za
prenos lastninske ali druge premoženjske pravice na kupca,
dokler ta ne plača celotne kupnine.
340. člen
(izključitev odgovornosti za stvarne napake)
Stečajni dolžnik ne odgovarja za stvarne napake premo‑
ženja, ki je predmet prodaje.
341. člen
(soglasje k sklenitvi prodajne pogodbe)
(1) Prodajna pogodba je sklenjena pod odložnim po‑
gojem, da bo sodišče k njej dalo soglasje, in pod razveznim
pogojem, ki se uresniči, če sodišče zavrne soglasje.
(2) Sodišče o soglasju k sklenitvi prodajne pogodbe odloči
na predlog upravitelja.
(3) Upravitelj mora predlog za soglasje k prodajni pogodbi
predložiti sodišču v treh delovnih dneh po sklenitvi prodajne
pogodbe in mu priložiti besedilo pogodbe ter glede na način
prodaje:
1. pri prodaji na podlagi javne dražbe: zapisnik dražbe,
2. pri prodaji na podlagi javnega zbiranja ponudb: poročilo
o ponudbah, ki jih je prejel, s podatki o ponudnikih in ponujenih
cenah,
3. pri neposredni prodaji: poročilo o ponudbah, ki jih je
prejel na podlagi nezavezujočega zbiranja ponudb, in o poteku
pogajanj s ponudniki.
(4) Če je bila pogodba sklenjena na podlagi neposrednih
pogajanj po četrtem odstavku 329. člena tega zakona, sodišče
odloči o soglasju k pogodbi:
1. če je prodajna cena nižja od polovice vrednosti premo‑
ženja, ocenjene po likvidacijski vrednosti: na podlagi soglasja
upniškega odbora,
2. v drugih primerih: na podlagi mnenja upniškega odbora.
(5) Če je bila pogodba sklenjena na podlagi javne dražbe
z zniževanjem izklicne cene in je bila prodajna cena nižja od
polovice vrednosti premoženja, ocenjene po likvidacijski vre‑
dnosti, sodišče odloči o soglasju na podlagi soglasja upniškega
odbora.
(6) Prvi do peti odstavek tega člena se ne uporabljajo,
če je ocenjena vrednost premoženja, ki je predmet prodajne
pogodbe, nižja od 50.000 eurov.
(7) Sodišče da soglasje k pogodbi:
1. če je bila prodaja opravljena v skladu s pravnomočnim
sklepom o prodaji,
2. če je vsebina prodajne pogodbe v skladu s 337. do
343. členom tega zakona in
3. v primeru iz 1. točke četrtega odstavka ali iz pete‑
ga odstavka tega člena: če je upniški odbor dal soglasje k
pogodbi.
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342. člen
(prenos lastninske ali druge premoženjske pravice
na kupca in varstvo kupca)
(1) S plačilom kupnine prenehajo naslednje pravice tretjih
na premoženju, ki je predmet prodajne pogodbe:
1. zastavna pravica ali hipoteka in zemljiški dolg,
2. pravica do prepovedi odtujitve in obremenitve ter
3. osebne služnosti, stvarno breme ali stavbna pravica, če
so bile pridobljene po trenutku, od katerega po 244. členu tega
zakona učinkuje začetek stečajnega postopka.
(2) Če je predmet prodajne pogodbe nepremičnina, so‑
dišče po plačilu kupnine na predlog upravitelja izda sklep o
izročitvi nepremičnine kupcu, s katerim odloči, da so izpolnjeni
pogoji za vknjižbo lastninske pravice v korist kupca.
(3) Pravnomočni sklep iz drugega odstavka tega člena
je listina, ki je podlaga za vknjižbo lastninske pravice v korist
kupca in druge vpise po 89. členu v zvezi s 96. členom ZZK-1.
(4) Drugi in tretji odstavek tega člena se smiselno upora‑
bljata tudi za prenos nematerializiranih vrednostnih papirjev,
izdanih v skladu z ZNVP, v dobro kupca in za izbris zastavnih
pravic iz registra neposestnih zastavnih pravic na premičninah.
(5) Udeleženec, ki ni uspel na javni dražbi ali v postopku
javnega zbiranja ponudb, upnik, predkupni upravičenec ali tre‑
tja oseba ni upravičen niti v stečajnem niti v drugem postopku
uveljavljati:
1. zahtevka za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti pro‑
dajne pogodbe,
2. zahtevka za sklenitev prodajne pogodbe pod enakimi
pogoji z njim,
3. zahtevka za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti razpo‑
lagalnega pravnega posla, s katerim je bila prenesena lastnin‑
ska ali druga premoženjska pravica na kupca ali
4. kateregakoli drugega zahtevka, katerega uveljavitev
posega v pravice, ki jih pridobi kupec s sklenitvijo ali izpolnitvijo
prodajne pogodbe.
343. člen
(vstop kupca v pravni položaj stečajnega dolžnika
pri prodaji premoženja, ki je poslovna celota)
(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo, če je
predmet prodajne pogodbe premoženje, ki je poslovna celota.
Poslovna celota so stvari in druge premoženjske pravice, ki so
kot celota potrebne za opravljanje posamezne vrste poslov ali
več vrst poslov, ki se opravljajo zaradi izdelave določene vrste
proizvodov ali oprave določene vrste storitve (v nadaljnjem
besedilu: opravljanje podjema).
(2) S plačilom kupnine preidejo na kupca kot pravnega
naslednika stečajnega dolžnika pri podjemu, za opravljanje kate‑
rega se uporablja premoženje, ki je predmet prodajne pogodbe:
1. poleg lastninske pravice ali drugih premoženjskih pra‑
vic na premoženju, ki je predmet prodajne pogodbe, tudi vse
pravice, ki so povezane s pravnim položajem stečajnega dol‑
žnika pri opravljanju podjema, kot so:
– koncesije za opravljanje storitev ali uporabo ali izko‑
riščanje javnega dobra, razen če zakon za posamezno vrsto
koncesije določa, da z začetkom stečajnega postopka nad
koncesionarjem koncesija preneha,
– licence za uporabo pravic intelektualne lastnine,
– pravice na podlagi atestov in uporabnih dovoljenj,
– pravice na podlagi soglasij in dovoljenja pristojnih or‑
ganov, potrebnih za opravljanje dejavnosti, ki je vključena v
podjem, ali drugih soglasij ali dovoljenj, povezanih z opravlja‑
njem podjema, razen če zakon za posamezno vrsto soglasja ali
dovoljenja določa, da to z začetkom stečajnega postopka nad
imetnikom soglasja ali dovoljenja preneha,
– pravice do najema ali zakupa premoženja, ki se upora‑
blja pri opravljanju podjema,
– pravica uporabe imena, vključenega v firmi stečajnega
dolžnika,
2. vse obveznosti in javnopravna bremena, povezana
z opravljanjem podjema, razen pravic tretjih, ki prenehajo po
prvem odstavku 342. člena tega zakona.
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(3) Pri vstopu v pravne položaje iz drugega odstavka
tega člena kupec velja za univerzalnega pravnega naslednika
stečajnega dolžnika.
(4) Po plačilu kupnine sodišče na predlog upravitelja izda
sklep, ki mora vsebovati:
1. ugotovitev, da kupec vstopa v pravne položaje iz dru‑
gega odstavka tega člena kot univerzalni pravni naslednik
stečajnega dolžnika, in
2. če med premoženje spadajo nepremičnine: tudi odloči‑
tev iz drugega odstavka 342. člena tega zakona.
344. člen
(pritožba proti sklepom v zvezi s prodajo
premoženja dolžnika)
(1) Proti sklepu o prodaji iz 331. člena tega zakona, skle‑
pu o soglasju k prodajni pogodbi iz 341. člena tega zakona,
sklepu o izročitvi nepremičnine kupcu iz drugega odstavka
342. člena in sklepu iz četrtega odstavka 343. člena tega za‑
kona se lahko pritožijo samo upniki.
(2) Pritožba proti sklepu iz prvega odstavka tega člena
zadrži njegovo izvršitev.
345. člen
(posebna pravila o prodaji premoženja,
ki je predmet ločitvene pravice)
(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo, če je
ločitveni upnik pravočasno prijavil ločitveno pravico in je bila
ta ločitvena pravica:
1. bodisi priznana
2. bodisi prerekana in do prodaje:
– če mora ločitveno pravico v pravdi uveljavljati ločitveni
upnik: njegov zahtevek iz prvega odstavka 305. člena tega
zakona ni bil pravnomočno zavrnjen in ločitvena pravica tudi ni
prenehala po četrtem odstavku 305. člena ali tretjem odstavku
306. člena, ali
– če mora neobstoj ločitvene pravice uveljavljati tisti, ki
je ločitveno pravico prerekal: zahtevku iz drugega odstavka
307. člena ali drugega odstavka 308. člena ni pravnomočno
ugodeno.
(2) Če kupnina po plačilu stroškov v zvezi s prodajo pre‑
moženja, ki je predmet ločitvene pravice iz prvega odstavka
tega člena, ne zadošča za celotno plačilo terjatve, zavarovane
s to ločitveno pravico, mora sodišče:
1. za sklep o prodaji poleg mnenja upniškega odbora po
prvem odstavku 331. člena tega zakona ali soglasja po tretjem
odstavku 332. člena tega zakona dobiti tudi mnenje ali soglasje
ločitvenega upnika,
2. za sklep o soglasju k sklenitvi prodajne pogodbe iz
četrtega ali petega odstavka 341. člena tega zakona poleg
mnenja ali soglasja upniškega odbora dobiti tudi mnenje ali
soglasje ločitvenega upnika.
(3) Za mnenje ali soglasje ločitvenega upnika iz drugega
odstavka tega člena se smiselno uporabljajo prvi do tretji od‑
stavek 88. člena tega zakona.
(4) Če ločitveni upnik v osmih dneh po prejemu zahteve
za mnenje sodišču svojega mnenja ne sporoči, velja, da je
procesna predpostavka za odločitev sodišča v zvezi z mnenjem
ločitvenega upnika iz tretjega odstavka tega člena izpolnjena.
(5) Če ločitveni upnik v osmih dneh po prejemu zahteve
za soglasje sodišču ne sporoči, da zavrača to soglasje, velja,
da je procesna predpostavka za odločitev sodišča v zvezi s
soglasjem ločitvenega upnika iz tretjega odstavka tega člena
izpolnjena.
(6) Na pravno posledico iz četrtega ali petega odstavka
tega člena mora sodišče opozoriti ločitvenega upnika v zahtevi
za mnenje ali soglasje.
(7) Če je premoženje predmet več ločitvenih pravic iz
prvega odstavka tega člena, se drugi do šesti odstavek tega
člena uporabljajo za mnenje ali soglasje:
1. ločitvenega upnika, katerega ločitvena pravica je bila
pridobljena prva, in
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2. ločitvenega upnika, katerega ločitvena pravica ima
drugi ali poznejši vrstni red, če je skupni znesek terjatev, za‑
varovanih z ločitvenimi pravicami predhodnega vrstnega reda,
manjši od vrednosti premoženja, ki se prodaja, ocenjene po
likvidacijski vrednosti.
346. člen
(posebna pravila o prodaji določenega premoženja)
(1) Posebna pravila, določena v tem členu, se uporabljajo
za prodajo:
1. vrednostnih papirjev ali blaga, s katerim se trguje na
organiziranem trgu,
2. hitro pokvarljivega blaga,
3. netržnih zalog materiala, če je skupna vrednost posame‑
zne vrste takih zalog manjša od 15.000 eurov, in naslednjih vrst
stvari, če je vrednost posamezne stvari manjša od 15.000 eurov:
– rabljene opreme ali strojev,
– trgovskega blaga in končnih izdelkov ali
– nepremičnin.
(2) Za prodajo premoženja iz prvega odstavka tega člena
se ne uporabljajo:
1. drugi odstavek 327. člena tega zakona in lahko vre‑
dnost tega premoženja oceni upravitelj, 329. člen, 332. do
338. in 341. člen tega zakona,
2. za prodajo premoženja iz 2. točke prvega odstavka pa
tudi ne: drugi odstavek 330. člena tega zakona.
(3) Upravitelj mora premoženje iz 1. točke prvega od‑
stavka tega člena prodati na organiziranem trgu, na katerem
se trguje s tem premoženjem, po tržni ceni, ki se oblikuje na
tem trgu, in po pravilih, ki se uporabljajo za prodajne pogodbe,
sklenjene na tem trgu.
(4) Upravitelj mora premoženje iz 2. in 3. točke prvega
odstavka tega člena prodati na način, ki je primeren glede na
lastnosti tega premoženja.
347. člen
(posebna pravila o uveljavitvi predkupne pravice)
(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo za pro‑
dajo premoženja, ki je predmet zakonite predkupne pravice ali
pogodbene predkupne pravice, ki je vpisana v zemljiško knjigo
ali drug javni register ali evidenco, z vpisom v katero se javno
objavi pridobitev te pravice.
(2) Če se premoženje iz prvega odstavka tega člena
prodaja na javni dražbi:
1. mora upravitelj:
– predkupnega upravičenca hkrati z objavo razpisa draž‑
be obvestiti o dražbi,
– predkupnega upravičenca opozoriti na pogoje za uvelja‑
vitev predkupne pravice in da bo predkupna pravica prenehala,
če je ne uveljavi tako, kot je določeno v 4. točki tega odstavka,
– če v naslednjem koraku dražbe cene ne sprejme noben
dražitelj, predkupnemu upravičencu ponuditi, da premoženje
kupi za ceno, ki jo je ponudil dražitelj, ki je v rednem koraku
dražbe sprejel najvišjo ceno (v nadaljnjem besedilu: zadnji
redni korak dražbe).
2. če predkupni upravičenec po zadnjem rednem koraku
dražbe izjavi, da uveljavlja predkupno pravico:
– se dražba nadaljuje tako, da ima dražitelj, ki je uspel v
zadnjem rednem koraku dražbe, pravico ponuditi višjo ceno v
enem ali več izrednih korakih dražbe, in predkupni upravičenec
ponovno uveljaviti predkupno pravico za višjo ceno v vsakem
od teh izrednih korakih dražbe, in
– se dražba konča, ko bodisi dražitelj odstopi od nadaljnje
dražbe bodisi predkupni upravičenec za ceno, ki jo ponudi dra‑
žitelj v zadnjem izrednem koraku dražbe, ne uveljavi predkupne
pravice.
3. če predkupni upravičenec po koraku dražbe izjavi, da
uveljavlja predkupno pravico, in po tem koraku dražitelj odstopi
od nadaljnje dražbe:
– se za sklenitev prodajne pogodbe smiselno uporabljajo
šesti do deveti odstavek 334. člena tega zakona,
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– mora predkupni upravičenec celotno kupnino plačati v
15 dneh po sklenitvi prodajne pogodbe.
4. lahko predkupni upravičenec uveljavi predkupno pra‑
vico tako, da:
– plača varščino za udeležbo na dražbi,
– na dražbi izjavi, da uveljavlja predkupno pravico, in
– podpiše prodajno pogodbo in plača celotno kupnino v
15 dneh po sklenitvi prodajne pogodbe.
(3) Če se premoženje iz prvega odstavka tega člena
prodaja na podlagi zbiranja ponudb ali neposrednih pogajanj:
1. se prodajna pogodba s kupcem sklene tudi pod od‑
ložnim pogojem, da predkupni upravičenec ne bo uveljavil
predkupne pravice, in pod razveznim pogojem, ki se uresniči,
če predkupni upravičenec uveljavi predkupno pravico,
2. mora upravitelj:
– predkupnemu upravičencu poslati besedilo pogodbe
s smiselno enako vsebino, kot jo ima pogodba, ki jo je poslal
ponudniku, ki je uspel v postopku zbiranja ponudb po petem
odstavku 335. člena tega zakona, ali sklenil s kupcem na pod‑
lagi neposrednih pogajanj,
– predkupnega upravičenca pozvati, da mu v 15 dneh po
prejemu vrne podpisan izvod pogodbe in plača celotno kupnino
v skladu s pogodbo, in
– predkupnega upravičenca opozoriti, da bo predkupna
pravica prenehala, če je ne uveljavi tako, kot je določeno v
3. točki tega odstavka,
3. lahko predkupni upravičenec uveljavi predkupno pravi‑
co tako, da v 15 dneh po prejemu besedila pogodbe in poziva
upravitelja iz 2. točke tega odstavka vrne podpisan izvod po‑
godbe in plača celotno kupnino v skladu s pogodbo.
(4) Ne glede na splošna pravila, ki bi se uporabljala
za uveljavitev predkupne pravice, če nad predkupnim zave‑
zancem ne bi bil začet stečajni postopek, lahko predkupni
upravičenec po začetku stečajnega postopka nad predkupnim
zavezancem uveljavi predkupno pravico samo tako, kot je do‑
ločeno v drugem ali tretjem odstavku tega člena.
Pododdelek 5.8.3: Posebna pravila za uveljavitev zahtevkov
do osebno odgovornih družbenikov stečajnega dolžnika
348. člen
(uporaba pododdelka 5.8.3)
Pravila, določena v pododdelku 5.8.3 tega zakona, se
uporabljajo v stečajnem postopku nad:
1. osebno družbo in
2. drugo pravno osebo, za obveznosti katere po zakonu
ali njenih pravilih odgovarjajo tudi njeni družbeniki.
349. člen
(osebno odgovorni družbenik kot stranka glavnega
stečajnega postopka)
(1) Stranka glavnega stečajnega postopka je tudi osebno
odgovorni družbenik.
(2) Proti sklepom iz prvega odstavka 344. člena tega za‑
kona se lahko pritoži tudi osebno odgovorni družbenik.
350. člen
(posebna pravila o stečajni masi)
(1) V stečajno maso pravne osebe iz 348. člena tega
zakona spada tudi premoženje, doseženo z uveljavitvijo zah‑
tevkov do osebno odgovornega družbenika na podlagi njegove
odgovornosti za obveznosti te pravne osebe.
(2) Z začetkom stečajnega postopka preneha pravica
upnikov uveljavljati zahtevke iz prvega odstavka tega člena
proti osebno odgovornim družbenikom.
(3) Z začetkom stečajnega postopka pridobi upravitelj
pravico za račun stečajne mase uveljaviti zahtevke iz prvega
odstavka tega člena proti osebno odgovornim družbenikom.
(4) S privolitvijo upnika, ki je pred začetkom stečajnega
postopka vložil tožbo za uveljavitev zahtevka iz drugega od‑
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stavka tega člena, lahko upravitelj za račun stečajne mase
vstopi v pravdo, ki teče na podlagi te tožbe, proti osebno odgo‑
vornemu družbeniku.
(5) Za vstop upravitelja v pravdo po četrtem odstavku tega
člena privolitev osebno odgovornega družbenika kot toženca
ni potrebna.
351. člen
(posebna pravila o postopkih izvršbe in zavarovanja
proti osebno odgovornim družbenikom)
(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo za po‑
stopke izvršbe ali zavarovanja proti osebno odgovornim druž‑
benikom za uveljavitev terjatev na podlagi njihove odgovornosti
za obveznosti pravne osebe iz 348. člena tega zakona.
(2) Po začetku stečajnega postopka je dovoljeno izdati
sklep o izvršbi ali zavarovanju terjatev iz prvega odstavka tega
člena samo na predlog upravitelja in v dobro stečajne mase.
(3) Postopki izvršbe in zavarovanja terjatev iz prvega
odstavka tega člena, ki so bili začeti pred začetkom stečajnega
postopka, se prekinejo in jih je dovoljeno nadaljevati samo na
predlog upravitelja in v dobro stečajne mase.
(4) Izvršilno sodišče dovoli ali nadaljuje in opravi izvršbo
za izterjavo terjatve iz prvega odstavka tega člena v dobro
stečajne mase tudi, če stečajni dolžnik ali njegova stečajna
masa v izvršilnem naslovu za izterjavo te terjatve ni označena
kot upnik.
352. člen
(učinek prenehanja terjatev do stečajnega dolžnika
za terjatve do osebno odgovornih družbenikov)
Če preneha terjatev upnika po petem odstavku 296. člena,
četrtem odstavku 300. člena, sedmem odstavku 301. člena, če‑
trtem odstavku 305. člena ali tretjem odstavku 306. člena tega
zakona v razmerju do stečajnega dolžnika, hkrati preneha tudi
v razmerju do osebno odgovornega družbenika.
Oddelek 5.9: Plačila v breme stečajne mase
Pododdelek 5.9.1: Splošno pravilo o plačilih v breme
stečajne mase
353. člen
(sklep sodišča kot pogoj za plačilo)
Upravitelj sme opraviti plačilo ali drugo izpolnitev v breme
stečajne mase samo na podlagi sklepa sodišča v skladu z od‑
delkom 5.9 tega zakona, če ni v zakonu za posamezen primer
drugače določeno.
Pododdelek 5.9.2: Plačilo stroškov stečajnega postopka
354. člen
(stroški stečajnega postopka)
(1) Stroški stečajnega postopka so obveznosti stečajnega
dolžnika, ki nastanejo po začetku stečajnega postopka, razen
tistih obveznosti, za katere zakon določa, da se plačajo iz raz‑
delitvene mase po pravilih o plačilu terjatev upnikov.
(2) Če upravitelj izvedbo posameznih storitev v zvezi z
opravljanjem svojih nalog v stečajnem postopku (na primer
storitve izdelave poročil, seznamov preizkušenih terjatev in
načrtov razdelitve ali storitve svetovanja pri opravljanju nalog
upravitelja v postopku zaradi insolventnosti), razen storitev iz
sedmega odstavka 103. člena tega zakona, odda drugi osebi,
nadomestila za te storitve ni dovoljeno plačati kot strošek ste‑
čajnega postopka, temveč jih mora upravitelj plačati iz lastnih
sredstev.
(3) Za storitve iz sedmega odstavka 103. člena tega čle‑
na, za katere je predpisana ali v poslovni praksi uveljavljena ta‑
rifa, kot strošek stečajnega postopka ni dovoljeno plačati cene
v zneskih, ki so višji od zneskov, določenih s to tarifo in opravil,
ki presegajo okvir nujno potrebnih del v okviru teh storitev.
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(4) Upravitelj izvedbe storitev iz sedmega odstavka
103. člena tega zakona ne sme oddati:
– osebi, v kateri on ali oseba, ki ima v razmerju do njega
položaj ožje povezane osebe, opravlja pravno zastopanje,
opravlja funkcijo člana poslovodstva, člana organa nadzora ali
prokurista, ali je v njih tihi družbenik,
– osebi, v kateri je on ali osebe, ki imajo v razmerju do
njega položaj ožje povezane osebe, skupaj ali vsak zase,
neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 odstot‑
kih udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma
kapitalu, ali je v njih tihi družbenik.
(5) Pogodba, ki je sklenjena v nasprotju s četrtim odstav‑
kom tega člena, je nična.
355. člen
(vrste stroškov stečajnega postopka)
(1) Stroški stečajnega postopka so tekoči stroški in obča‑
sni stroški stečajnega postopka.
(2) Tekoči stroški stečajnega postopka so:
1. stroški upravitelja,
2. plače in druga nadomestila osebam, ki opravljajo posle
za potrebe stečajnega postopka, vključno z davki in prispevki,
ki jih mora izplačevalec obračunati in plačati hkrati s temi plačili,
3. stroški električne energije, vode, ogrevanja, telefona in
drugi stroški v zvezi z uporabo poslovnih prostorov za potrebe
stečajnega postopka,
4. zavarovalne premije za zavarovanje premoženja, ki
spada v stečajno maso,
5. stroški objav po 122. členu tega zakona,
6. pravdni stroški stečajnega dolžnika v postopkih iz od‑
delka 5.6 tega zakona,
7. stroški računovodskih, administrativnih in drugih stori‑
tev za potrebe stečajnega postopka,
8. obveznosti iz naslova davkov in prispevkov, ki nastane‑
jo med potekom stečajnega postopka in
9. drugi stroški, ki nastajajo mesečno ali v drugih rednih
obdobjih med potekom stečajnega postopka.
(3) Občasni stroški stečajnega postopka so:
1. plačilo terjatev upnikov, ki so nastale med postopkom
prisilne poravnave, iz drugega odstavka 289. člena tega zakona,
2. izpolnitve obveznosti na podlagi vzajemno neizpolnjene
dvostranske pogodbe po drugem odstavku 265. člena tega
zakona,
3. plačilo razlike po četrtem odstavku 268. člena tega
zakona,
4. izpolnitve obveznosti na podlagi pravnih poslov iz
316. in 317. člena tega zakona,
5. nalaganje denarnega dobroimetja stečajnega dolžnika
v skladu s 322. in 324. členom tega zakona,
6. stroški ocenitve vrednosti premoženja in drugih dejanj
v zvezi z izvedbo prodaje,
7. davek na dodano vrednost ali davek na promet nepre‑
mičnin v zvezi s prodajo premoženja in
8. drugi stroški stečajnega postopka razen tekočih stro‑
škov iz drugega odstavka tega člena.
356. člen
(predračun stroškov stečajnega postopka)
(1) Sodišče določi predračun stroškov stečajnega po‑
stopka na predlog upravitelja iz 3. točke drugega odstavka
294. člena tega zakona in na podlagi mnenja upniškega od‑
bora. Sodišče lahko na predlog upravitelja določi tudi začasni
predračun stroškov od začetka stečajnega postopka do objave
otvoritvenega poročila, če je to potrebno za nemoten potek
stečajnega postopka.
(2) Predračun stroškov stečajnega postopka mora vse‑
bovati:
1. glede stroškov iz 2. točke drugega odstavka 355. člena
tega zakona število oseb, potrebnih za izvedbo poslov, ki jih je
treba v stečajnem postopku opraviti, in za vsako od njih:
– opis poslov, ki jih bo opravljala, in
– mesečni znesek stroškov za plačilo plače ali drugega
nadomestila za opravljanje teh poslov,
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2. glede stroškov iz 1., 3., 4., 7. in 8. točke drugega od‑
stavka 355. člena tega zakona:
– opis vrste teh stroškov in
– mesečni znesek za vsako od vrst teh stroškov,
3. glede drugih stroškov:
– opis vrste teh stroškov in
– skupni znesek za vsako od vrst teh stroškov.
(3) Če se med stečajnim postopkom pokaže, da posa‑
mezne vrste stroškov iz 1. ali 2. točke drugega odstavka tega
člena v obsegu, vključenem v predračun stroškov, niso več
potrebne ali zadostne za izvedbo dejanj, ki jih je treba opraviti v
stečajnem postopku, sodišče glede teh vrst stroškov spremeni
predračun stroškov.
(4) Sodišče o spremembi predračuna stroškov odloči:
1. na predlog upravitelja in na podlagi mnenja upniškega
odbora ali
2. na zahtevo upniškega odbora.
357. člen
(sklep o soglasju k plačilu stroškov stečajnega postopka)
(1) Upravitelj sme opraviti plačilo ali izpolniti drugo obve‑
znost, ki je strošek stečajnega postopka, samo, če sodišče da
soglasje za to izpolnitev.
(2) Prvi odstavek tega člena se ne uporablja za:
1. plačilo stroškov iz 1. in 2. točke drugega odstavka
356. člena tega zakona v znesku, v katerem so vključeni v
predračun stroškov stečajnega postopka,
2. izpolnitev obveznosti na podlagi pravnih poslov v skla‑
du s 316. do 319. členom tega zakona in
3. nalaganje denarnega dobroimetja stečajnega dolžnika
v skladu s 322. in 324. členom tega zakona ter plačilo s tem
povezanih stroškov.
Pododdelek 5.9.3: Razdelitev splošne razdelitvene mase
358. člen
(terjatve, ki se upoštevajo pri razdelitvi splošne
razdelitvene mase)
Pri razdelitvi splošne razdelitvene mase se upoštevajo
nezavarovane terjatve, ki so bile v stečajnem postopku pravo‑
časno prijavljene, razen:
1. prerekanih terjatev, ki so do izdelave načrta razdelitve
prenehale po četrtem odstavku 300. člena ali sedmem odstav‑
ku 301. člena tega zakona,
2. terjatev, povezanih z razveznim pogojem, ki se je ure‑
sničil do izdelave načrta razdelitve.
359. člen
(vrstni red plačila terjatev iz splošne razdelitvene mase)
(1) Terjatve se iz splošne razdelitvene mase plačajo po
tem vrstnem redu:
1. prednostne terjatve,
2. navadne terjatve,
3. podrejene terjatve.
(2) Dokler razdelitvena masa ne zadošča za celotno plači‑
lo terjatev predhodnega vrstnega reda, ki jih je treba upoštevati
pri razdelitvi, ni dovoljeno začeti plačevati terjatve poznejšega
vrstnega reda.
(3) Če razdelitvena masa ne zadošča za celotno plačilo
terjatev posameznega vrstnega reda, ki jih je treba upoštevati
pri razdelitvi, se vse terjatve tega vrstnega reda plačajo v de‑
ležu, ki se izračuna kot razmerje med zneskom razpoložljive
razdelitvene mase in skupnim zneskom vseh terjatev tega
vrstnega reda, ki jih je treba upoštevati pri razdelitvi.
360. člen
(prednostna in splošna razdelitev)
(1) Prednostna razdelitev je razdelitev splošne razdelitve‑
ne mase za plačilo prednostnih terjatev.
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(2) Splošna razdelitev je razdelitev splošne razdelitvene
mase za plačilo navadnih in podrejenih terjatev.
361. člen
(prva in poznejše razdelitve)
(1) Prvo prednostno razdelitev je treba opraviti, ko splo‑
šna razdelitvena masa zadošča za plačilo polovice zneska
prednostnih terjatev, ki jih je treba upoštevati pri razdelitvi.
(2) Prvo splošno razdelitev je treba opraviti:
1. ko splošna razdelitvena masa zadošča za plačilo po‑
lovice zneska navadnih terjatev, ki jih je treba upoštevati pri
razdelitvi, če ta položaj nastopi prej kot v šestih mesecih po
začetku stečajnega postopka,
2. v drugih primerih, ko splošna razdelitvena masa zado‑
šča za plačilo desetih odstotkov zneska navadnih terjatev, ki jih
je treba upoštevati pri razdelitvi.
(3) Poznejše razdelitve je treba opraviti, ko splošna raz‑
delitvena masa zadošča za plačilo dodatnih deset odstotkov
zneska prednostnih ali navadnih terjatev, ki jih je treba upošte‑
vati pri razdelitvi.
362. člen
(terjatve, ki se plačajo iz splošne razdelitvene mase)
(1) Ob prvi razdelitvi se iz splošne razdelitvene mase
plačajo naslednje nezavarovane terjatve, ki so v stečajnem
postopku priznane do izdelave načrta prve razdelitve, v deležu
iz tretjega odstavka 359. člena tega zakona:
1. terjatve, ki niso povezane s pogojem, in
2. terjatve, ki so bile povezane z odložnim pogojem, ki se
je uresničil do izdelave načrta prve razdelitve.
(2) Ob prvi razdelitvi se v razdelitveni masi rezervirajo
sredstva za plačilo naslednjih terjatev v deležu iz tretjega
odstavka 359. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: re‑
zervirana splošna razdelitvena masa):
1. prerekanih terjatev in
2. terjatev, povezanih s pogojem, ki se do izdelave načrta
prve razdelitve še ni uresničil.
(3) Plačilo terjatve se opravi iz rezervirane splošne razde‑
litvene mase na podlagi sklepa o prvi razdelitvi, ko se izpolnijo
ti pogoji:
1. pri prerekani terjatvi iz prvega odstavka 300. člena ali
prvega odstavka 301. člena tega zakona: ko postane pravno‑
močna sodba, s katero je sodišče ugodilo tožbenemu zahtevku
za ugotovitev obstoja terjatve,
2. pri prerekani terjatvi iz prvega odstavka 302. člena
tega zakona:
– ko poteče rok za vložitev tožbe iz drugega odstavka
302. člena, če v tem roku nihče od tistih, ki so prerekali terjatev,
ni vložil tožbe, ali
– ko postane pravnomočna sodna odločba, s katero je
sodišče zavrnilo tožbeni zahtevek za ugotovitev neobstoja ter‑
jatve, zavrglo tožbo iz drugega odstavka 302. člena ali ustavilo
postopek zaradi umika te tožbe,
3. pri prerekani terjatvi iz prvega odstavka 314. člena
tega zakona:
– ko poteče rok za prijavo udeležbe iz tretjega odstavka
314. člena tega zakona, če nihče od tistih, ki so prerekali terja‑
tev v tem roku ne prijavi udeležbe, ali
– ko postane pravnomočna odločba, s katero je pristojni
državni organ odločil, da ta terjatev obstaja.
4. pri terjatvi, povezani z odložnim pogojem: ko se ta
pogoj uresniči, če se uresniči pred izdelavo načrta končne
razdelitve,
5. pri terjatvi, povezani z razveznim pogojem: ob končni
razdelitvi, če se do izdelave načrta končne razdelitve ta pogoj
ni uresničil.
(4) Splošna razdelitvena masa, ki je bila rezervirana za
plačilo posamezne terjatve po drugem odstavku tega člena, se
ob poznejši ali končni razdelitvi razdeli med druge upnike, ko
se izpolnijo naslednji pogoji:
1. pri prerekani terjatvi iz prvega odstavka 300. člena ali
iz prvega odstavka 301. člena tega zakona: ko postane prav‑
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nomočna sodba, s katero je sodišče zavrnilo tožbeni zahtevek
za ugotovitev obstoja terjatve, zavrglo tožbo iz prvega odstavka
300. člena ali iz prvega odstavka 301. člena ali ustavilo posto‑
pek zaradi umika te tožbe,
2. pri prerekani terjatvi iz prvega odstavka 302. člena
tega zakona: ko postane pravnomočna sodba, s katero je
sodišče ugodilo tožbenemu zahtevku za ugotovitev neob‑
stoja terjatve,
3. pri prerekani terjatvi iz prvega odstavka 314. člena tega
zakona: ko postane pravnomočna odločba, s katero je pristojni
državni organ odločil, da ta terjatev ne obstaja,
4. pri terjatvi, povezani z odložnim pogojem: ob končni
razdelitvi, če se do izdelave načrta končne razdelitve ta pogoj
ni uresničil,
5. pri terjatvi, povezani z razveznim pogojem: ko se ta
pogoj uresniči, če se uresniči pred izdelavo načrta končne
razdelitve.
363. člen
(načrt prve razdelitve)
(1) Upravitelj mora pred izdelavo načrta prve razdelitve
posodobiti končni seznam preizkušenih terjatev v skladu z
72. členom tega zakona.
(2) Načrt prve razdelitve mora vsebovati:
1. znesek splošne razdelitvene mase, ki je predmet prve
razdelitve,
2. skupni znesek terjatev, ki se upoštevajo pri prvi raz‑
delitvi,
3. delež iz tretjega odstavka 359. člena tega zakona,
4. za vsako terjatev, ki se upošteva pri prvi razdelitvi:
– zaporedno številko terjatve na končnem seznamu pre‑
izkušenih terjatev,
– identifikacijske podatke o upniku terjatve,
– znesek terjatve, ki se upošteva pri prvi razdelitvi,
– podatek, ali se terjatev ob prvi razdelitvi plača po prvem
odstavku 362. člena tega zakona ali se za njeno plačilo rezer‑
virajo sredstva po drugem odstavku 362. člena tega zakona,
– znesek terjatve, ki se plača ali rezervirajo sredstva za
njeno plačilo, ob prvi razdelitvi, izračunan na podlagi deleža iz
tretjega odstavka 359. člena tega zakona.
(3) Upravitelj mora predložiti sodišču načrt prve razdelitve
in posodobljen končni seznam preizkušenih terjatev iz prvega
odstavka tega člena:
1. pri prvi prednostni razdelitvi: v osmih dneh po nastopu
položaja iz prvega odstavka 361. člena tega zakona,
2. pri prvi splošni razdelitvi: v enem mesecu po nastopu
položaja iz drugega odstavka 361. člena tega zakona.
(4) Sodišče mora objaviti načrt prve razdelitve in poso‑
dobljen končni seznam preizkušenih terjatev v treh delovnih
dneh po prejemu.
364. člen
(ugovor proti načrtu prve razdelitve)
(1) Proti načrtu prve razdelitve lahko ugovarja vsak upnik.
(2) Ugovor proti načrtu prve razdelitve mora upnik vložiti
pri prvi prednostni razdelitvi v 15 dneh in pri prvi splošni razde‑
litvi v enem mesecu od objave po četrtem odstavku 363. člena
tega zakona.
365. člen
(sklep o prvi razdelitvi)
(1) Sodišče s sklepom o prvi razdelitvi:
1. odloči o ugovorih iz 364. člena tega zakona,
2. odloči o odmeri sorazmernega dela nadomestila upra‑
vitelju iz 3. točke četrtega odstavka 103. člena tega zakona in
3. določi končni načrt prve razdelitve.
(2) V izreku sklepa o prvi razdelitvi sodišče določitev
končnega načrta prve razdelitve oblikuje tako, da navede konč‑
ni načrt prve razdelitve, ki je sestavni del izreka sklepa.

Št.

63 / 26. 7. 2013 /

Stran

7605

(3) Sodišče mora:
1. pri prvi prednostni razdelitvi v osmih dneh, pri prvi splo‑
šni razdelitvi pa v 15 dneh po poteku roka za ugovor iz drugega
odstavka 364. člena tega zakona odločiti o ugovorih in o vsebini
svoje odločitve obvestiti upravitelja ter
2. v treh delovnih dneh po dnevu, ko upravitelj predloži
končni načrt prve razdelitve, objaviti sklep o prvi razdelitvi in
končni načrt prve razdelitve, ki je sestavni del tega sklepa.
366. člen
(pritožba proti sklepu o prvi razdelitvi)
(1) S pritožbo proti sklepu o prvi razdelitvi je dovoljeno
izpodbijati samo:
1. odločitev o ugovorih iz 364. člena tega zakona in
2. končni načrt prve razdelitve v delu, v katerem je pred‑
met teh ugovorov.
(2) Pritožba proti sklepu o prvi razdelitvi zadrži njegovo
izvršitev.
(3) Pravnomočni sklep o prvi razdelitvi je izvršilni naslov.
367. člen
(končni načrt prve razdelitve)
Upravitelj mora v treh delovnih dneh po prejemu obvestila
iz 1. točke tretjega odstavka 365. člena tega zakona sodišču
predložiti končni načrt prve razdelitve v skladu z odločitvijo
sodišča o ugovorih iz 364. člena tega zakona.
368. člen
(roki za plačilo na podlagi končnega načrta prve razdelitve)
Upravitelj mora upnikom plačati zneske iz četrte alineje
4. točke drugega odstavka 363. člena tega zakona na podlagi
končnega načrta prve razdelitve:
1. pri terjatvah iz prvega odstavka 362. člena tega zako‑
na: v 15 dneh po pravnomočnosti sklepa o prvi razdelitvi,
2. pri terjatvah iz drugega odstavka 362. člena tega
zakona: v 15 dneh po izpolnitvi pogoja iz tretjega odstavka
362. člena tega zakona, vendar ne pred pravnomočnostjo
sklepa o prvi razdelitvi.
369. člen
(poznejša razdelitev)
(1) Za poznejšo razdelitev se smiselno uporabljajo 362.
do 368. člen tega zakona, če ni v drugem ali tretjem odstavku
tega člena drugače določeno.
(2) Rok za ugovor proti načrtu poznejše razdelitve iz
drugega odstavka 364. člena tega zakona je pri poznejši pred‑
nostni in splošni razdelitvi 15 dni od objave po četrtem odstavku
363. člena tega zakona.
(3) Z ugovorom proti načrtu poznejše razdelitve ni do‑
voljeno uveljavljati, da naj se določena terjatev upošteva ali
ne upošteva pri razdelitvi, če je bilo o upoštevanju te terjatve
že odločeno s pravnomočnim sklepom o prvi razdelitvi ali s
pravnomočnim sklepom o poznejši razdelitvi, izdanim v zvezi z
drugim načrtom poznejše razdelitve.
Pododdelek 5.9.4: Razdelitev posebne razdelitvene mase
370. člen
(uporaba pododdelka 5.9.4)
(1) Pododdelek 5.9.4 se uporablja za razdelitev vsake po‑
sebne razdelitvene mase, če ni v drugem ali tretjem odstavku
tega člena drugače določeno.
(2) Pododdelek 5.9.4 se ne uporablja za razdelitev poseb‑
ne razdelitvene mase za plačilo stroškov izvršilnega postopka
in zavarovane terjatve upnika, ki se opravi v izvršilnem postop‑
ku, na tek katerega po 3. točki tretjega odstavka 132. člena
tega zakona ne vpliva začetek stečajnega postopka.
(3) Pododdelek 5.9.4 se ne uporablja za razdelitev poseb‑
ne razdelitvene mase, ki je predmet ločitvene pravice iz prvega
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odstavka 282. člena tega zakona, za plačilo terjatve upnika,
zavarovane s to ločitveno pravico.
(4) Premoženje, ki ostane po celotnem plačilo terjatev iz
drugega ali tretjega odstavka tega člena, se prenese v splošno
razdelitveno maso.
(5) Če posebna razdelitvena masa iz drugega ali tretjega
odstavka tega člena ne zadošča za celotno plačilo terjatve
upnika, se za plačilo nezavarovanega dela te terjatve uporablja
pododdelek 5.9.3 tega zakona.
371. člen
(terjatve, ki se plačajo iz posebne razdelitvene mase)
(1) Pri razdelitvi posamezne posebne razdelitvene mase
se upošteva terjatev, zavarovana z ločitveno pravico na pre‑
moženju, ki spada v to posebno razdelitveno maso, če sta bili
terjatev in ločitvena pravica v stečajnem postopku pravočasno
prijavljeni, razen:
1. terjatve, zavarovane z ločitveno pravico, ki je bila
prerekana in je do izdelave načrta prve razdelitve posebne
razdelitvene mase prenehala po četrtem odstavku 305. člena
ali tretjem odstavku 306. člena tega zakona,
2. terjatve, povezane z razveznim pogojem, ki se je ure‑
sničil do izdelave načrta razdelitve posebne razdelitvene mase.
(2) Ob prvi razdelitvi posebne razdelitvene mase se iz
te razdelitvene mase plača terjatev iz prvega odstavka tega
člena, če sta terjatev in ločitvena pravica v stečajnem postopku
priznani na podlagi pravnomočnega sklepa iz 304. člena tega
zakona, in če terjatev:
1. ni povezana s pogojem, ali
2. je bila povezana z odložnim pogojem, ki se je uresničil
do izdelave načrta prve razdelitve posebne razdelitvene mase.
(3) Ob prvi razdelitvi se v posebni razdelitveni masi re‑
zervirajo sredstva za plačilo terjatve iz prvega odstavka tega
člena:
1. če je ločitvena pravica prerekana ali
2. če je terjatev povezana s pogojem, ki se do izdelave
načrta prve razdelitve posebne razdelitvene mase še ni ure‑
sničil.
(4) Plačilo terjatve se opravi iz rezervirane posebne raz‑
delitvene mase:
1. pri prerekani ločitveni pravici iz prvega odstavka
305. člena ali prvega odstavka 306. člena tega zakona: ko
postane pravnomočna sodba, s katero je sodišče ugodilo zah‑
tevku za prednostno plačilo zavarovane terjatve iz premoženja,
ki je predmet posebne razdelitvene mase,
2. pri prerekani ločitveni pravici iz prvega odstavka
308. člena tega zakona:
– v primeru iz šestega odstavka 308. člena tega zakona,
ko postane pravnomočen sklep iz 304. člena tega zakona,
– v drugih primerih, ko postane pravnomočna sodba, s ka‑
tero je sodišče zavrnilo tožbeni zahtevek iz drugega odstavka
308. člena tega zakona,
3. pri terjatvi, povezani z odložnim pogojem: ko se ta
pogoj uresniči, če se uresniči pred izdelavo načrta končne
razdelitve,
4. pri terjatvi, povezani z razveznim pogojem: ob končni
razdelitvi, če se do izdelave načrta končne razdelitve ta pogoj
ni uresničil.
(5) Če je premoženje, ki spada v posamezno posebno
razdelitveno maso, predmet več ločitvenih pravic, se terjatve,
zavarovane s temi ločitvenimi pravicami, plačajo po vrstnem
redu pridobitve ločitvenih pravic tako, da se terjatev, zavarova‑
na z ločitveno pravico poznejšega vrstnega reda, plača iz dela
posebne razdelitvene mase, ki ostane po plačilu celotnega
zneska terjatve, zavarovane z ločitveno pravico predhodnega
vrstnega reda.
(6) Premoženje, ki ostane po celotnem plačilu terjatev iz
drugega ali tretjega odstavka tega člena, se prenese v splošno
razdelitveno maso.
(7) Če posebna razdelitvena masa ne zadošča za celotno
plačilo terjatve upnika, se za plačilo nezavarovanega dela te
terjatve uporablja pododdelek 5.9.3 tega zakona.
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(8) Upravitelj mora predložiti sodišču načrt prve razdelitve
posebne razdelitvene mase v osmih dneh po prejemu kupnine
za premoženje, ki spada v to posebno razdelitveno maso.
(9) Načrt prve razdelitve posebne razdelitvene mase mora
vsebovati:
1. podatke o premoženju, ki je bilo predmet posebne
stečajne mase in z unovčenjem katerega je nastala posebna
razdelitvena mase,
2. znesek kupnine, dosežen z unovčenjem posebne ste‑
čajne mase iz 1. točke tega odstavka,
3. skupni znesek stroškov v zvezi z unovčenjem posebne
stečajne mase iz 1. točke tega odstavka in zneski posameznih
vrst teh stroškov, razčlenjeni po vrstah stroškov iz četrtega
odstavka 226. člena tega zakona,
4. znesek posebne razdelitvene mase, ki je predmet prve
razdelitve,
5. skupni znesek terjatev, ki se upoštevajo pri prvi razde‑
litvi posebne razdelitvene mase,
6. za vsako terjatev, ki se upošteva pri prvi razdelitvi po‑
sebne razdelitvene mase:
– zaporedno številko terjatve na končnem seznamu pre‑
izkušenih terjatev,
– znesek terjatve, ki se upošteva pri prvi razdelitvi,
– vrstni red plačila terjatve,
– podatek, ali se terjatev ob prvi razdelitvi plača po dru‑
gem odstavku tega člena ali se za njeno plačilo rezervirajo
sredstva po tretjem odstavku tega člena,
– znesek terjatve, ki se plača ali rezervirajo sredstva za
njeno plačilo, ob prvi razdelitvi,
– znesek terjatve, ki se plača iz splošne razdelitvene
mase po sedmem odstavku tega člena,
7. v primeru iz šestega odstavka tega člena tudi: znesek,
ki se prenese v splošno razdelitveno maso.
(10) Za prvo razdelitev posebne razdelitvene mase se
smiselno uporabljajo 364. do 367. člen tega zakona.
(11) Upravitelj mora upnikom plačati zneske terjatve, ki se
plačajo iz posebne razdelitvene:
1. pri terjatvah iz drugega odstavka tega člena: v osmih
dneh po pravnomočnosti sklepa o prvi razdelitvi posebne raz‑
delitvene mase,
2. pri terjatvah iz tretjega odstavka tega člena: v osmih
dneh po izpolnitvi pogoja iz četrtega odstavka tega člena, ven‑
dar ne pred pravnomočnostjo sklepa o prvi razdelitvi posebne
razdelitvene mase.
372. člen
(prenos iz posebne v splošno razdelitveno maso)
(1) Premoženje, ki je bilo predmet ločitvene pravice, se
prenese iz posebne v splošno razdelitveno maso:
1. če ločitvena pravica preneha po četrtem odstavku
305. člena ali tretjem odstavku 306. člena tega zakona,
2. ko postane pravnomočna sodba iz 2. točke tretjega
odstavka 281. člena tega zakona,
3. ko postane pravnomočna sodba, s katero je sodišče
ugodilo tožbenemu zahtevku iz drugega odstavka 308. člena
tega zakona,
4. pri terjatvi, povezani z odložnim pogojem: ob končni
razdelitvi, če se do izdelave načrta končne razdelitve ta pogoj
ni uresničil,
5. pri terjatvi, povezani z razveznim pogojem: ko se ta
pogoj uresniči, če se uresniči pred izdelavo načrta končne
razdelitve.
(2) Upravitelj mora obvestiti sodišče o pravnem dejstvu iz
1. do 3. ali 5. točke prvega odstavka tega člena v osmih dneh
po dnevu, ko zanj izve ali bi moral izvedeti.
(3) Sodišče mora v treh delovnih dneh po prejemu obve‑
stila upravitelja iz drugega odstavka tega člena izdati sklep, da
se premoženje iz posebne razdelitvene mase prenese v splo‑
šno razdelitveno maso (v nadaljnjem besedilu: sklep o prenosu
iz posebne v splošno razdelitveno maso).
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(4) Izrek sklepa o prenosu iz posebne v splošno razdeli‑
tveno maso mora vsebovati podatke o:
1. premoženju, ki se prenese,
2. ločitveni pravici iz prvega odstavka tega člena in
3. terjatvi, ki je bila zavarovana s to ločitveno pravico.
(5) Sklep o prenosu iz posebne v splošno razdelitveno
maso se vroči upniku, ki je v stečajnem postopku prijavil loči‑
tveno pravico, na katero se nanaša sklep.
(6) Pritožba proti sklepu o prenosu iz posebne v splošno
razdelitveno maso zadrži njegovo izvršitev.
(7) V primeru iz 4. točke prvega odstavka tega člena:
1. mora upravitelj upoštevati to pravno dejstvo pri izdelavi
načrta končne razdelitve in
2. sodišče o prenosu iz posebne v splošno razdelitveno
maso po tretjem in četrtem odstavku tega člena odloči s skle‑
pom o končni razdelitvi.
(8) Za plačilo terjatve, zavarovane z ločitveno pravi‑
co iz prvega odstavka tega člena, se uporablja pododdelek
5.9.3 tega zakona.
Pododdelek 5.9.5: Končna razdelitev
373. člen
(končna razdelitev)
(1) Končna razdelitev je poznejša razdelitev, ki se opravi,
ko je unovčena vsa stečajna masa.
(2) Če razdelitvena masa zadošča za plačilo vseh neza‑
varovanih terjatev, se del razdelitvene mase, ki ni potreben za
plačilo nezavarovanih terjatev, z načrtom končne razdelitve
razdeli družbenikom stečajnega dolžnika v sorazmerju z nji‑
hovimi deleži.
(3) Terjatve družbenika za plačilo sorazmernega dela
ostanka razdelitvene mase iz drugega odstavka tega člena ni
treba prijaviti v stečajnem postopku.
(4) Če dejanski imetnik deleža v ugovoru proti načrtu
končne razdelitve ne dokaže drugače, velja, da je imetnik ter‑
jatve iz prvega odstavka tega člena:
1. pri delniški družbi: oseba iz drugega odstavka
284. člena tega zakona,
2. pri drugi pravni oseb: oseba, ki je kot družbenik vpisa‑
na v sodni register na dan izdelave načrta razdelitve ostanka
razdelitvene mase.
(5) Če terjatve ni mogoče plačati zaradi upniške zamude
iz petega odstavka 297. člena tega zakona, se znesek, ki bi ga
bilo treba plačati upniku na podlagi razdelitve, položi v sodni
depozit po pravilih, določenih v šestem do desetem odstavku
tega člena.
(6) V postopku sodnega depozita iz petega odstavka tega
člena je stvarno in krajevno pristojno odločati sodišče, ki vodi
stečajni postopek.
(7) Upravitelj mora vložiti predlog za sodni depozit iz
petega odstavka tega člena hkrati s končnim poročilom iz
375. člena tega zakona. Predlog mora vsebovati:
1. identifikacijske podatke o upniku, v korist katerega se
položi depozit, in
2. znesek, ki je predmet depozita.
(8) Sodišče odloči o sodnem depozitu iz petega odstavka
tega člena s sklepom o končanju stečajnega postopka. Odlo‑
čitev o sodnem depozitu mora vsebovati:
1. podatke iz 1. in 2. točke sedmega odstavka tega člena
za vsakega upnika iz petega odstavka tega člena,
2. poziv upravičencem do depozita, da vložijo zahtevo v
skladu z devetim odstavkom tega člena in
3. pouk o pravni posledici iz desetega odstavka tega
člena.
(9) Sodišče plača deponirani znesek upravičencu do de‑
pozita na njegovo zahtevo, ki:
1. mora vsebovati podatke o denarnem računu, v dobro
katerega naj se opravi plačilo in
2. ji morajo biti priloženi morebitni dokazi o tem, da je
upravičenec do depozita pravni naslednik upnika, v dobro
katerega je bil znesek deponiran.
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(10) Če upravičenec do depozita v treh letih po prav‑
nomočnosti sklepa o končanju stečajnega postopka ne vloži
zahteve iz devetega odstavka tega člena, sodišče izda sklep,
da je pravica do prevzema deponiranega zneska zastarala in
da se deponirani znesek prenese na Republiko Slovenijo.
(11) Če je v stečajno maso spadalo tudi premoženje, ki ga
po zakonu, ki ureja zadruge, ni dovoljeno razdeliti med člane
zadruge (v nadaljnjem besedilu: nedeljivi zadružni kapital), se
ne glede na drugi odstavek tega člena razdelitvena masa, ki ni
potrebna za plačilo nezavarovanih terjatev (v nadaljnjem bese‑
dilu: ostanek razdelitvene mase) razdeli tako, da se:
1. del ostanka razdelitvene mase prenese na zadružno
zvezo, v katero je bila zadruga včlanjena,
2. drugi del pa razdeli med člane v sorazmerju z njihovimi
deleži.
(12) Del ostanka razdelitvene mase, ki se po 1. točki
enajstega odstavka tega člena prenese na zadružno zvezo,
se določi tako, da se ostanek razdelitvene mase pomnoži z
deležem, ki ga je predstavljal znesek nedeljivega zadružnega
kapitala v vsoti zneskov nedeljivega zadružnega kapitala in
zneskov deležev vseh članov, izkazanih v bilanci stanja zadru‑
ge po stanju ob začetku stečajnega postopka.
(13) Za terjatev zadružne zveze iz 1. točke enajstega od‑
stavka tega člena se smiselno uporablja tretji odstavek tega člena.
374. člen
(prenos premoženja, ki ga ni mogoče unovčiti)
(1) Če premoženja, ki sestavlja stečajno maso, ni mogoče
unovčiti ali bi z njegovim unovčenjem nastali nesorazmerni
stroški, se to premoženje razdeli:
1. v primeru iz drugega odstavka 373. člena tega zakona:
družbenikom v sorazmerju z njihovimi deleži,
2. v drugih primerih: upnikom v sorazmerju z njihovimi
deleži iz tretjega odstavka 359. člena tega zakona, če privolijo,
da to premoženje prevzamejo.
(2) Če upniki ali družbeniki ne privolijo v prevzem premo‑
ženja iz prvega odstavka tega člena, se premoženje glede na
vrsto prenese:
1. nepremičnina, ki ne leži na območju Republike Slove‑
nije, onesnažena nepremičnina ali odpadki, če stečajna masa
ne zadošča za kritje stroškov ekološke sanacije, na Republiko
Slovenijo,
2. druga nepremičnina na lokalno skupnost, na območju
katere je ta nepremičnina,
3. drugo premoženje, razen nepremičnin ali denarnega
dobroimetja, na Republiko Slovenijo, če privoli, da ga prevzame.
(3) Upravitelj mora poziv k privolitvi za prevzem premože‑
nja iz 3. točke drugega odstavka tega člena poslati pristojnemu
resornemu ministrstvu, in sicer, če so predmet tega premoženja
premične stvari, ministrstvu, pristojnem za javno upravo, če je
predmet tega premoženja finančno premoženje, ministrstvu,
pristojnemu za finance, če so predmet tega premoženja druge
premoženjske pravice, pa ministrstvu, pristojnemu za gospo‑
darstvo. Če Republika Slovenija ne privoli v prevzem tega
premoženja, se lahko prenese na dobrodelno organizacijo, če
ta privoli, da ga prevzame.
(4) Če niti Republika Slovenija niti dobrodelna organiza‑
cija ne prevzame premoženja iz 3. točke drugega odstavka
tega člena:
1. terjatve in druge premoženjske pravice, ki so predmet
tega premoženja, prenehajo, in
2. upravitelj mora zagotoviti, da se stvari, ki so predmet
tega premoženja, izročijo kot odpadni material.
(5) Republika Slovenija ali dobrodelna organizacija mora
upravitelju sporočiti privolitev v prevzem premoženja v enem
mesecu po prejemu upraviteljevega poziva k privolitvi, sicer
velja, da je prevzem odklonila.
(6) Poziv upravitelja k privolitvi za prevzem premoženja mora
za vsako vrsto premoženja, ki je predmet poziva, vsebovati:
1. opis premoženja,
2. njegovo ocenjeno vrednost in
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3. razloge, zaradi katerih premoženja v stečajnem postop‑
ku ni bilo mogoče unovčiti ali bi z njegovim unovčenjem nastali
nesorazmerni stroški.
(7) Republika Slovenija, lokalna skupnost ali dobrodelna
organizacija v zvezi s prevzemom premoženja iz drugega ali
tretjega odstavka tega člena ne odgovarja za obveznosti ste‑
čajnega dolžnika.
(8) O razdelitvi premoženja upnikom ali družbenikom po
prvem odstavku ali o prenosu premoženja po drugem ali tre‑
tjem odstavku tega člena odloči sodišče s sklepom o končni
razdelitvi.
(9) Če pri končni razdelitvi ostane denarno dobroimetje
v tako majhnem znesku, da bi z njegovo razdelitvijo upnikom
nastali nesorazmerni stroški, se to prenese v dobro proračuna
Republike Slovenije. Za prenos iz prejšnjega stavka se smisel‑
no uporabljata sedmi in osmi odstavek tega člena.
(10) Če se s sklepom o končni razdelitvi nepremičnina po
1. točki drugega odstavka tega člena prenese na Republiko
Slovenijo, se sklep vroči Republiki Sloveniji, ki ima pravico do
pritožbe proti temu sklepu.
(11) Če se s sklepom o končni razdelitvi nepremičnina
po 2. točki drugega odstavka tega člena prenese na lokalno
skupnost, se sklep vroči lokalni skupnosti, ki ima pravico do
pritožbe proti temu sklepu.
Oddelek 5.10: Končanje stečajnega postopka
375. člen
(končno poročilo upravitelja)
(1) Upravitelj mora v enem mesecu po opravljeni končni
razdelitvi predložiti sodišču svoje končno poročilo.
(2) Končno poročilo mora poleg podatkov, ki jih mora
vsebovati redno poročilo, vključevati še:
1. skupni znesek unovčene stečajne mase,
2. končni delež plačila terjatev upnikov iz tretjega odstav‑
ka 359. člena tega zakona,
3. predlog upravitelja za odmero zadnjega dela nagrade
za njegovo delo iz 2. točke drugega odstavka 104. člena tega
zakona in
4. izjavo upravitelja, da je izvedel vsa dejanja, ki jih je bilo
treba opraviti v stečajnem postopku v skladu s tem zakonom.
(3) Sodišče na podlagi končnega poročila upravitelja in
mnenja upniškega odbora:
1. odloči o odmeri zadnjega dela nagrade upravitelju iz
2. točke drugega odstavka 104. člena tega zakona in
2. izda sklep o končanju stečajnega postopka.
376. člen
(sklep o končanju stečajnega postopka)
(1) S sklepom o končanju stečajnega postopka sodišče:
1. odloči, da se stečajni postopek konča,
2. razreši upravitelja in
3. v primeru iz petega odstavka 373. člena tega zakona
tudi odločitev o sodnem depozitu v skladu z osmim odstavkom
373 člena tega zakona.
(2) Pritožba proti sklepu o končanju stečajnega postopka
zadrži njegovo izvršitev.
377. člen
(izbris stečajnega dolžnika iz registra)
Stečajni dolžnik se po uradni dolžnosti izbriše iz registra
na podlagi pravnomočnega sklepa o končanju stečajnega po‑
stopka.
378. člen
(končanje stečajnega postopka brez razdelitve upnikom)
(1) Če je stečajna masa neznatne vrednosti ali ne zado‑
šča niti za stroške stečajnega postopka, sodišče na predlog
upravitelja in na podlagi mnenja upniškega odbora odloči, da
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se stečajni postopek konča, ne da bi bila opravljena razdelitev
upnikom (v nadaljnjem besedilu: sklep o končanju stečajnega
postopka brez razdelitve upnikom).
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena se premo‑
ženje uporabi za kritje stroškov stečajnega postopka, za mo‑
rebitno drugo premoženje pa se smiselno uporabljajo drugi do
enajsti odstavek 374. člena tega zakona.
(3) Za sklep o končanju stečajnega postopka brez razde‑
litve upnikom se smiselno uporabljata 376. in 377. člen tega
zakona.
(4) Drugi odstavek tega člena se ne uporablja za pozneje
najdeno premoženje iz 380. člena tega zakona.
(5) V primeru iz prvega odstavka tega člena se ne opravi
preizkus terjatev.
379. člen
(ugovor proti sklepu o končanju stečajnega postopka
brez razdelitve upnikom)
(1) Proti sklepu o končanju stečajnega postopka brez raz‑
delitve upnikom je dovoljen ugovor, o katerem odloča sodišče,
ki je izdalo sklep.
(2) Ugovor je treba vložiti v 15 dneh po objavi sklepa iz
prvega odstavka tega člena.
(3) Če je sklep iz prvega odstavka tega člena izdan, pre‑
den je opravljen preizkus prijavljenih terjatev v skladu s tem
zakonom, lahko ugovor vloži vsak upnik, ki verjetno izkaže
svojo terjatev do stečajnega dolžnika.
(4) Z ugovorom je dovoljeno izpodbijati odločitev sodišča
o končanju postopka, ker:
1. je vrednost premoženja stečajnega dolžnika ocenjena
prenizko ali so stroški stečajnega postopka ocenjeni previsoko,
2. je verjetno, da v stečajno maso spada določeno premo‑
ženje, ki ni bilo upoštevano, ali
3. je verjetno, da bi bilo z izpodbijanjem dolžnikovih prav‑
nih dejanj mogoče povečati premoženje, ki spada v stečajno
maso.
(5) Če upnik z ugovorom uveljavlja razlog iz 2. ali 3. toč‑
ke četrtega odstavka tega člena, mu sodišče pred odločitvijo
o ugovoru naloži, da v osmih dneh po prejemu sklepa založi
predujem za kritje stroškov uveljavitve pravic stečajnega dol‑
žnika na premoženju iz 2. točke ali izpodbojnega in vračilnega
zahtevka iz 3. točke četrtega odstavka tega člena.
(6) Če upnik v roku iz petega odstavka tega člena ne
založi predujma, velja, da je umaknil ugovor.
(7) Upnik ima pravico do vrnitve založenega zneska pre‑
dujma po pravilih o plačilu stroškov stečajnega postopka, če
so bile uspešno uveljavljene pravice stečajnega dolžnika na
premoženju iz 2. točke ali izpodbojni in vračilni zahtevek iz
3. točke četrtega odstavka tega člena.
380. člen
(pozneje najdeno premoženje)
(1) Če se premoženje, ki je pripadalo stečajnemu dol‑
žniku, najde, potem ko je sodišče izdalo sklep o končanju
stečajnega postopka, se na predlog upnika, ki je bil v stečajnem
postopku nad dolžnikom upravičen opravljati procesna dejanja
in do konca stečajnega postopka to njegovo upravičenje ni
prenehalo, ali družbenika stečajnega dolžnika začne stečajni
postopek nad tem premoženjem (v nadaljnjem besedilu: stečaj‑
ni postopek nad pozneje najdenim premoženjem).
(2) V stečajnem postopku nad pozneje najdenim premo‑
ženjem se terjatve upnikov ne prijavijo znova, temveč se pri
razdelitvi razdelitvene mase, dosežene z unovčenjem pozneje
najdenega premoženja, upoštevajo samo terjatve, ki so bile
priznane v stečajnem postopku nad stečajnim dolžnikom, če ni
v tretjem odstavku tega člena drugače določeno.
(3) Če je bil stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom
končan po 378. členu tega zakona, ne da bi bil v tem postop‑
ku opravljen prijava in preizkus terjatev upnikov, je treba ta
dejanja opraviti v stečajnem postopku nad pozneje najdenim
premoženjem.
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(4) Prvi do tretji odstavek tega člena se ne uporabljajo
za terjatev, ki pripada stečajnemu dolžniku na podlagi preveč
plačanega davka, ugotovljeno po koncu stečajnega postopka.
(5) Če je stečajni dolžnik po obračunu davka na dodano
vrednost za davčno obdobje, ki se konča na dan pred izdajo
sklepa o končanju stečajnega postopka, upravičen do vračila
preveč plačanega davka, mora davčni organ znesek, ki ga je
treba vrniti, nakazati v dobro računa za sodne depozite sodi‑
šča, ki je vodilo stečajni postopek, in o tem v treh delovnih dneh
po nakazilu obvestiti sodišče.
(6) Sodišče mora v osmih dneh po prejemu nakazila iz
petega odstavka tega člena denarno dobroimetje:
1. v primeru iz devetega odstavka 374. člena tega zako‑
na: prenesti na Republiko Slovenijo,
2. v primeru iz drugega odstavka 373. člena tega zakona:
razdeliti družbenikom v sorazmerju z njihovimi deleži, določe‑
nimi v načrtu končne razdelitve,
3. v drugih primerih: razdeliti upnikom v sorazmerju z
višino njihovih terjatev, ki se upoštevajo pri delitvi v skladu z
načrtom končne razdelitve.

6. za postopek osebnega stečaja zasebnika ali potrošnika
pa tudi ne:
– 285. do 289. člen,
– 291. člen in
– 316. do 319. člen tega zakona.
(3) V postopku osebnega stečaja se 2. točka sedmega
odstavka 233. člena tega zakona smiselno uporablja tako,
da se znesek nakaže v dobro fiduciarnega denarnega računa
upravitelja iz 388. člena tega zakona.
(4) V postopku osebnega stečaja se prvi odstavek
239. člena tega zakona smiselno uporablja tako, da mora
sodišče na podlagi poročila o dolžnikovem finančnem položaju
presoditi, ali je dolžnik insolventen, in odločiti o začetku stečaj‑
nega postopka na podlagi te presoje.
(5) V postopku osebnega stečaja nad podjetnikom ali za‑
sebnikom se četrti odstavek 290. člena tega zakona uporablja
smiselno tako, da se nanaša na davčne obveznosti, ki so po‑
vezane s poslovanjem stečajnega dolžnika do dneva začetka
postopka osebnega stečaja.

Oddelek 5.11: Postopek osebnega stečaja

(vložitev predloga za začetek postopka osebnega stečaja
na zapisnik pri sodišču)

Pododdelek 5.11.1: Splošna pravila postopka
osebnega stečaja
381. člen
(fizična oseba kot stečajni dolžnik)
(1) Postopek osebnega stečaja je dovoljeno voditi nad
premoženjem vsake fizične osebe.
(2) Sodišče v Republiki Sloveniji je pristojno za vodenje
postopka osebnega stečaja:
1. proti fizični osebi, ki ima stalno ali začasno prebivališče
v Republiki Sloveniji,
2. proti potrošniku, ki nima niti stalnega niti začasnega
prebivališča v Republiki Sloveniji, če v Republiki Sloveniji pre‑
jema plačo ali druge stalne prejemke ali če je njegovo premo‑
ženje v Republiki Sloveniji, in
3. proti podjetniku ali zasebniku, ki nima niti stalnega niti
začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, če ima sedež v
Republiki Sloveniji.
382. člen
(namen postopka osebnega stečaja)
(1) Postopek osebnega stečaja se vodi, da bi vsi upniki iz
premoženja stečajnega dolžnika prejeli plačilo svojih navadnih
terjatev do stečajnega dolžnika hkrati in v enakih deležih.
(2) Terjatve upnikov v delu, v katerem te niso plačane
iz razdelitvene mase stečajnega dolžnika, ne prenehajo in
jih lahko upniki uveljavljajo proti stečajnemu dolžniku tudi po
koncu stečajnega postopka, če v zakonu ni drugače določeno.
383. člen
(uporaba pravil o stečajnem postopku nad pravno osebo)
(1) Če ni v oddelku 5.11 tega zakona drugače določeno,
se za postopek osebnega stečaja smiselno uporabljajo pravila,
določena v oddelkih 5.1 do 5.10 tega zakona.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se za postopek
osebnega stečaja ne uporabljajo:
1. drugi in tretji odstavek 223. člena, drugi odstavek
227. člena, 2. točka 231. člena, tretji odstavek 232. člena,
234. člen in 236. do 238. člen,
2. prvi do tretji odstavek 290. člena, 259., 260. in 262. člen,
3. peti odstavek 296. člena, peti odstavek 298. člena,
sedmi odstavek 299. člena, četrti odstavek 300. člena, sedmi
odstavek 301. člena, četrti odstavek 305. člena, tretji odstavek
306. člena, tretji odstavek 310. člena, tretji odstavek 311. člena,
4. 348. do 352. člen,
5. drugi do peti odstavek 374. člena tega zakona,

383.a člen

(1) Dolžnik lahko vloži predlog za začetek postopka oseb‑
nega stečaja tudi na zapisnik pri sodišču, ki je stvarno in kra‑
jevno pristojno za odločanje o tem predlogu.
(2) Na naroku za vložitev predloga za začetek postopka
osebnega stečaja sodišče:
1. pouči dolžnika o pravnih posledicah začetka postopka
osebnega stečaja in možnosti odpusta obveznosti, ter
2. sprejme na zapisnik dolžnikov predlog za začetek po‑
stopka osebnega stečaja, poročilo o stanju dolžnikovega pre‑
moženja v skladu s petim odstavkom 384. člena tega zakona
in predlog za odpust obveznosti.
(3) Na naroku za vložitev predloga za začetek postopka
osebnega stečaja sodišče pouči dolžnika o obveznosti plačila
predujma za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka iz
prvega odstavka 233. člena tega zakona in o možnosti dode‑
litve brezplačne pravne pomoči v obliki oprostitve plačila tega
predujma.
(4) Če dolžnik izjavi, da nima sredstev, potrebnih za zalo‑
žitev predujma za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka
iz prvega odstavka 233. člena tega zakona, mu sodišče izroči
obrazec prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči in ga
pouči o postopku v zvezi z vložitvijo prošnje.
(5) Če pristojni organ za brezplačno pravno pomoč odobri
brezplačno pravno pomoč v obliki oprostitve plačila predujma
za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka iz prvega od‑
stavka 233. člena tega zakona, mora sodišče v treh delovnih
dneh po prejemu odločbe iz petega odstavka tega člena izdati
sklep o začetku postopka osebnega stečaja.
(6) Če pristojni organ za brezplačno pravno pomoč zavrne
prošnjo za brezplačno pravno pomoč v obliki oprostitve plačila
predujma za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka iz
prvega odstavka 233. člena tega zakona, mora sodišče v treh
delovnih dneh po prejemu odločbe iz petega odstavka tega čle‑
na izdati sklep, s katerim zavrže predlog za začetek postopka
osebnega stečaja.
(7) Za pravno svetovanje in zastopanje dolžnika v po‑
stopku osebnega stečaja, ki ga predlaga dolžnik, ni mogoče
dodeliti brezplačne pravne pomoči. Prvi stavek tega odstavka
se ne uporablja za pravno svetovanje in zastopanje dolžnika
v postopku odpusta obveznosti, če je bil vložen ugovor proti
odpustu obveznosti.
384. člen
(ugotovitev stanja dolžnikovega premoženja)
(1) Dolžnik, proti kateremu je vložen predlog za začetek
postopka osebnega stečaja, mora sodišču dati poročilo o stanju
svojega premoženja.
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(2) Poročilo dolžnika o stanju njegovega premoženja
mora vsebovati:
1. popis:
– če je dolžnik potrošnik: vsega njegovega premoženja,
– če je dolžnik podjetnik ali zasebnik: vsega njegovega
premoženja, pri čemer mora biti ločeno navedeno tisto premo‑
ženje, ki se izkazuje v njegovih poslovnih knjigah,
2. podatke o dolžnikovih transakcijskih računih, ki morajo
za vsak transakcijski račun vključevati podatke o njegovi šte‑
vilki in izvajalcu plačilnega prometa, ki ga vodi,
3. podatke o skupnem mesečnem znesku plače, pokoj‑
nine ali drugih rednih prejemkov ter o njihovih izplačevalcih,
4. izjavo dolžnika, da je v poročilu navedeno vse njegovo
premoženje, za katero ve, in vsi transakcijski računi.
(3) Dolžnik mora poročilo o stanju svojega premoženja:
1. če je predlagatelj začetka postopka osebnega stečaja:
priložiti predlogu za začetek tega postopka,
2. če je bil stečajni postopek začet na podlagi domneve iz
tretjega odstavka 235. člena tega zakona: predložiti sodišču v
osmih dneh po prejemu sklepa o začetku stečajnega postopka,
3. v drugih primerih: priložiti svoji izjavi o razlogih za zače‑
tek postopka ali dati na naroku za začetek postopka osebnega
stečaja.
(4) Podpis dolžnika na poročilu o stanju njegovega pre‑
moženja mora biti notarsko overjen.
(5) Četrti odstavek tega člena se ne uporablja, če dolžnik
da sodišču poročilo o stanju svojega premoženja na naroku ali
na naroku prizna svoj podpis na pisnem poročilu.
(6) Dolžnik mora med postopkom osebnega stečaja:
1. upravitelju nemudoma sporočiti vsako spremembo po‑
datkov iz 1. do 3. točke drugega odstavka tega člena ali vsako
spremembo naslova svojega prebivališča, na katerem mu je
mogoče opraviti vročitev, in
2. upravitelju ali sodišču na njegovo zahtevo dati vsa poja‑
snila in dokumente o svojem premoženju in poslih, ki jih je izve‑
del v zadnjih treh letih pred uvedbo postopka osebnega stečaja.
(7) Za obveznost dolžnika dati poročilo o stanju njegovega
premoženja iz prvega odstavka tega člena in njegova obve‑
znost iz šestega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo
pravila zakona, ki ureja pravdni postopek, o dolžnostih priče in
pravnih posledicah kršitve te dolžnosti.
(8) Banke, borznoposredniške družbe, klirinškodepotna
družba, sodišča, davčne uprave in drugi upravljavci zbirk oseb‑
nih podatkov morajo upravitelju na njegovo zahtevo posredo‑
vati vse podatke, vključene v zbirkah osebnih podatkov, ki jih
upravljajo, pomembne za ugotovitev pravnega položaja in pre‑
moženja stečajnega dolžnika, premoženja njegovega zakonca
ali osebe, s katero živi v istospolni partnerski skupnosti po
zakonu, ki ureja registracijo istospolne partnerske skupnosti, ter
poslov, ki bi lahko imeli značilnosti izpodbojnih pravnih ravnanj
iz 271. člena tega zakona.
(9) Podatki iz osmega odstavka tega člena so zlasti:
1. številke denarnih računov ter stanje in promet na teh
računih,
2. številke računov vrednostnih papirjev in drugih finanč‑
nih instrumentov ter stanje in promet na teh računih,
3. stanje denarnih in drugih depozitov pri banki, borzno‑
posredniški družbi ali drugi osebi,
4. podatki o življenjskih in premoženjskih zavarovanjih,
5. lastninska in druge stvarne pravice na nepremičninah,
6. podatki, vpisani v registru prometnih dovoljenj,
7. podatki, vpisani v registru plovil in letal in
8. podatki o pokojninskem in zdravstvenem zavarovanju.
(10) Za posredovanje podatkov iz osmega odstavka tega
člena upravitelj ni dolžan plačati takse ali drugega nadomestila.
(11) Podatki iz osmega odstavka tega člena se smejo
uporabiti samo:
1. za ugotovitev premoženja stečajnega dolžnika in za
uveljavitev zahtevkov za izročitev tega premoženja ali
2. za ugotovitev poslov, ki bi lahko imeli značilnosti iz‑
podbojnih pravnih ravnanj iz 271. člena tega zakona, in za
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uveljavitev izpodbojnih in povračilnih zahtevkov po pravilih o
izpodbijanju teh dejanj.
385. člen
(stranke glavnega postopka osebnega stečaja)
Stranke glavnega postopka osebnega stečaja so:
1. stečajni dolžnik,
2. upnik, ki je v rokih, določenih s tem zakonom, opravil
dejanja za uveljavitev terjatve v postopku osebnega stečaja, in
3. upnik, ki je zamudil roke za izvedbo dejanj za uve‑
ljavitev terjatve v postopku osebnega stečaja, če je njegova
terjatev priznana.
386. člen
(omejitev poslovne sposobnosti stečajnega dolžnika)
(1) Z začetkom postopka osebnega stečaja se poslovna
sposobnost stečajnega dolžnika omeji tako, da:
1. ne more sklepati pogodb in opravljati drugih pravnih
poslov ali dejanj, katerih predmet je razpolaganje z njegovim
premoženjem, ki spada v stečajno maso,
2. brez soglasja sodišča ne more:
– najeti kredita ali posojila ali dati poroštva,
– odpreti novega transakcijskega ali drugega denarnega
računa,
– se odpovedati dediščini ali drugim premoženjskim pra‑
vicam.
(2) Pravni posel ali drugo pravno dejanje stečajnega
dolžnika, ki je v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, nima
pravnega učinka.
(3) Drugi odstavek tega člena se ne uporablja za pravne
posle in pravna dejanja iz 1. točke prvega odstavka tega člena,
če druga pogodbena stranka ni vedela in tudi ni mogla vedeti,
da je bil nad dolžnikom začet postopek osebnega stečaja.
(4) Velja, in nasprotni dokaz ni dovoljen, da je druga
pogodbena stranka vedela, da je bil nad dolžnikom začet
postopek osebnega stečaja, če je bila pogodba sklenjena ali
drug pravni posel opravljen kasneje kot v osmih dneh po objavi
oklica o začetku postopka osebnega stečaja v skladu s prvim
odstavkom 122. člena tega zakona.
387. člen
(posebno pravilo o pravnih posledicah začetka osebnega
stečaja nad podjetnikom ali zasebnikom)
(1) Z začetkom osebnega stečaja nad podjetnikom ali
zasebnikom stečajnemu dolžniku preneha status podjetnika ali
zasebnika in s tem dnem ne glede na datum izbrisa iz registra
prenehajo tudi vsa obvezna socialna zavarovanja, v katera je
bil stečajni dolžnik vključen na podlagi statusa podjetnika ali
zasebnika.
(2) Sodišče mora agencijo obvestiti o pravnomočnosti
sklepa o začetku postopka osebnega stečaja nad podjetnikom
ali zasebnik v treh delovnih dneh po dnevu, ko sklep o začetku
postopka osebnega stečaja postane pravnomočen.
(3) Agencija na podlagi obvestila iz drugega odstavka
tega člena podjetnika ali zasebnik po uradni dolžnosti izbriše
iz registra.
(4) Izbris iz tretjega odstavka tega člena učinkuje od
trenutka, od katerega učinkujejo pravne posledice začetka
stečajnega postopka po 244. členu tega zakona.
388. člen
(fiduciarni denarni račun upravitelja)
(1) Upravitelj mora naslednji delovni dan po začetku po‑
stopka osebnega stečaja odpreti poseben denarni račun (v
nadaljnjem besedilu: fiduciarni denarni račun upravitelja), prek
katerega sme:
1. sprejemati samo vplačila na podlagi unovčenja stečaj‑
ne mase in upravljanja stečajne mase in
2. opravljati samo izplačila za stroške postopka osebnega
stečaja in plačilo terjatev upnikov.
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(2) Denarna terjatev upravitelja do izvajalca plačilnega
prometa, ki vodi fiduciarni denarni račun upravitelja, na pod‑
lagi dobroimetja na tem računu velja v razmerju do izvajalca
plačilnega prometa in v razmerju do upraviteljevih upnikov za
skupno terjatev vseh upnikov stečajnega dolžnika do izvajalca
plačilnega prometa. Zato upraviteljevi upniki ne morejo za
izterjavo svojih terjatev do upravitelja niti v njegovem stečaju s
prisilnimi ukrepi segati na to denarno terjatev (drugi odstavek
804. člena v zvezi z 805. členom OZ), ob stečaju ali smrti
upravitelja pa ta denarna terjatev ne spada v njegovo stečajno
maso ali zapuščino.
(3) Prvi in drugi odstavek tega člena se smiselno upora‑
bljata tudi za fiduciarni račun nematerializiranih vrednostnih
papirjev, v dobro katerega se prenesejo nematerializirani vre‑
dnostni papirji stečajnega dolžnika, ki spadajo v stečajno maso.
389. člen
(posebna pravila o stečajni masi)
(1) V stečajno maso v postopku osebnega stečaja poleg
premoženja iz drugega odstavka 224. člena tega zakona spa‑
dajo tudi:
1. plača in drugi prejemki, ki jih dolžnik pridobi med
postopkom osebnega stečaja, razen prejemkov, ki so po tem
zakonu izvzeti iz stečajne mase ali spadajo v stečajno maso v
omejenem znesku,
2. premoženje, ki ga stečajni dolžnik pridobi na podla‑
gi dedovanja ali na drugi podlagi med postopkom osebnega
stečaja.
(2) Iz stečajne mase so v postopku osebnega stečaja
izvzeti:
1. predmeti, ki so izvzeti iz izvršbe po 79. členu ZIZ, in
2. prejemki, ki so izvzeti iz izvršbe po 101. členu ZIZ.
(3) Prejemki na podlagi plače, nadomestila plače, odško‑
dnine zaradi izgube ali zmanjšanja delovne sposobnosti, zaradi
začasne brezposelnosti ter plačila za delo obsojencev v kazen‑
skih zavodih spadajo v stečajno maso razen zneska, ki je enak:
1. višini minimalne plače, zmanjšane za plačilo davkov in
obveznih prispevkov za socialno varnost, in
2. če stečajni dolžnik preživlja družinskega člana ali drugo
osebo, ki jo mora preživljati po zakonu, tudi: višini prejemka,
določenega za osebo, ki jo preživlja dolžnik, po merilih, ki jih
določa zakon, ki ureja socialno varstvo, za dodelitev denarne
socialne pomoči.
(4) Za omejitev zneska prejemkov, ki spadajo v stečajno
maso v postopku osebnega stečaja, se smiselno uporabljata
tudi drugi in tretji odstavek 102. člena ZIZ.
389.a člen
(pogoji za poslovanje stečajnega dolžnika kot podjetnika
ali zasebnika)
(1) Stečajni dolžnik lahko po začetku postopka osebnega
stečaja začne poslovati kot podjetnik ali zasebnik, če sodišče
dovoli poslovanje stečajnega dolžnika kot podjetnika ali za‑
sebnika.
(2) Predlog iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati:
1. opis poslov, ki jih bo opravljal stečajni dolžnik kot pod‑
jetnik ali zasebnik,
2. načrtovani poslovni izid in opis okoliščin, na podlagi
katerih je mogoče preveriti, ali obstaja zadostna verjetnost, da
stečajni dolžnik ne bo posloval z izgubo,
3. opis razlogov, zaradi katerih je dolžnik postal insol‑
venten, in okoliščin v zvezi z njegovim prejšnjim poslovanjem,
pomembnih za presojo ovire iz 2. točke šestega odstavka tega
člena.
(3) Stečajni dolžnik lahko s predlogom iz prvega odstavka
tega člena zahteva tudi, da se iz stečajne mase izvzamejo stro‑
ji, oprema, zaloge materiala ali drugo premoženje stečajnega
dolžnika, razen nepremičnin, ki je potrebno pri poslovanju. V
takem primeru mora predlog vsebovati tudi:
1. določen opis tega premoženja,
2. mesečni znesek nadomestila za izvzem premoženja, ki
se ga dolžnik zaveže plačevati v stečajno maso.
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(4) Sodišče o dovoljenju za poslovanje stečajnega dolžni‑
ka kot podjetnika ali zasebnika in o izvzemu premoženja odloči
na podlagi mnenja upravitelja in upniškega odbora.
(5) Sodišče dovoli poslovanje stečajnega dolžnika kot
podjetnika ali zasebnika:
1. če je hkrati ali prej izdalo sklep o začetku postopka
odpusta obveznosti in
2. če je s stopnjo verjetnosti, ki presega 50 odstotkov,
mogoče oceniti:
– da stečajni dolžnik ni namerno povzročil svoje insol‑
ventnosti, in
– da ne bo posloval z izgubo.
(6) Sodišče dovoli izvzem premoženja, če je s stopnjo
verjetnosti, ki presega 50 odstotkov, mogoče oceniti:
1. da bo stečajni dolžnik sposoben plačevati mesečni
znesek nadomestila za izvzem premoženja in
2. da se ob upoštevanju mesečnega zneska nadomestila
za izvzemom premoženja pogoji poplačila upnikov ne poslab‑
šajo.
(7) Če sodišče dovoli izvzem premoženja, s sklepom, s
katerim dovoli poslovanje stečajnega dolžnika kot podjetnika
ali zasebnika, tudi:
1. odloči, katero premoženje se izvzame iz stečajne
mase, in
2. naloži stečajnemu dolžniku obveznost plačevati meseč‑
ni znesek nadomestila za izvzem tega premoženja.
(8) Če sodišče dovoli poslovanje stečajnega dolžnika kot
podjetnika, se za vpis podjetnika v poslovni register ne upora‑
blja zadnja alineja drugega odstavka 74. člena ZGD-1.
389.b člen
(posebna pravila pri poslovanju stečajnega dolžnika
kot podjetnika ali zasebnika)
(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo, če ste‑
čajni dolžnik v skladu s 389.a členom tega zakona posluje kot
podjetnik ali zasebnik.
(2) Iz stečajne mase je poleg premoženja iz drugega
odstavka 389. člena tega zakona izvzeto tudi:
1. premoženje, za katero sodišče odloči, da se izvzame iz
stečajne mase po šestem odstavku 389.a člena tega zakona,
2. premoženje, ustvarjeno pri poslovanju stečajnega dol‑
žnika kot podjetnika ali zasebnika.
(3) Če stečajni dolžnik kot podjetnik ali zasebnik v izkazu
poslovnega izida, ki je sestavni del letnega poročila za posa‑
mezno poslovno leto, izkazuje čisti dobiček po obdavčenju,
mora do konca aprila naslednjega leta v dobro fiduciarnega
denarnega računa upravitelja nakazati denarno dobroimetje
v višini, ki je enaka znesku čistega dobička po obdavčenju,
zmanjšanem za znesek iz tretjega odstavka 389. člena tega
zakona, pomnožen s številom mesecev, za obdobje, na katero
se nanaša letno poročilo.
(4) Terjatev za plačilo zneska iz tretjega odstavka tega
člena spada v stečajno maso in velja, da nastane ob koncu po‑
slovnega leta, za katero je izkazan čisti dobiček po obdavčenju.
(5) Dolžnik v breme premoženja iz drugega odstavka tega
člena ne sme poravnavati svojih obveznosti, ki so nastale do
začetka postopka osebnega stečaja.
(6) Stečajni dolžnik mora pridobiti soglasje upravitelja za
vsak:
1. najem posojila ali kredita,
2. poroštvo ali aval, ki ga da,
3. dovolitev ustanovitve ločitvene pravice na premoženju
stečajnega dolžnika,
4. drug posel v zvezi s poslovanjem stečajnega dolžnika
kot podjetnika ali zasebnika, če sodišče tako določi s sklepom,
s katerim dovoli tako poslovanje, ali kasnejšim sklepom.
(7) Upravitelj mora nadzorovati poslovanje stečajnega
dolžnika kot podjetnika ali zasebnika in izpolnjevanje njegovih
obveznosti, določenih v 384., 386., 389.a, tem in 401. členu
tega zakona.
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(8) Stečajni dolžnik mora upravitelju dati vse informacije,
potrebne za nadzor po sedmem odstavku tega člena, in mu
omogočiti pregled njegovih poslovnih knjig in dokumentacije.
(9) Če upravitelj pri nadzoru po sedmem odstavku tega
člena ugotovi, da obstaja razlog iz prvega odstavka 389.c čle‑
na tega zakona, mora vložiti predlog, da se ustavi poslovanje
stečajnega dolžnika kot podjetnika ali zasebnika.
389.c člen
(ustavitev poslovanja stečajnega dolžnika kot podjetnika
ali zasebnika)
(1) Sodišče na predlog upravitelja, upnika ali upniškega
odbora odloči, da se ustavi poslovanje stečajnega dolžnika kot
podjetnika ali zasebnika:
1. če stečajni dolžnik kot podjetnik ali zasebnik v izkazu
poslovnega izida, ki je sestavni del letnega poročila, izkazuje
izgubo, razen če obstajajo okoliščine, na podlagi katerih je s
stopnjo verjetnosti, ki presega 50 odstotkov, mogoče oceniti,
da bo stečajni dolžnik v naslednjem obdobju posloval pozitivno,
2. če stečajni dolžnik krši svoje obveznosti iz 384. člena,
386. člena, petega odstavka 389.b člena ali 401. člena tega
zakona,
3. če stečajni dolžnik za več kot en mesece zamuja s pla‑
čilom teh obveznosti, nastalih v zvezi z njegovim poslovanjem
kot podjetnika ali zasebnika v postopku osebnega stečaja:
– plač delavcem ali davkov in prispevkov, ki jih mora
izplačevalec obračunati hkrati z izplačili plač,
– prispevkov za obvezna socialna zavarovanja, v katera
je vključen dolžnik na podlagi statusa podjetnika ali zasebnika,
– davkov na podlagi obračunov davka in odločb davčnega
organa za obdobja po začetku stečajnega postopka ali
– obveznosti do drugih upnikov, s katerimi je vstopil v
poslovno razmerje v zvezi s svojim poslovanjem kot podjetnika
ali zasebnika v postopku osebnega stečaja,
4. če stečajni dolžnik za več kot en mesec zamuja s pla‑
čilom mesečnega zneska nadomestila za izvzem premoženja
iz 2. točke sedmega odstavka 389.a člena ali zneska iz tretjega
odstavka 389.b člena tega zakona,
5. če je stečajni dolžnik namerno povzročil svojo insol‑
ventnost.
(2) Za postopek s predlogom iz prvega odstavka tega čle‑
na se smiselno uporabljajo drugi do šesti odstavek 405. člena
tega zakona.
(3) Če sodišče odloči, da se poslovanje stečajnega dol‑
žnika kot podjetnika ali zasebnika ustavi:
1. se v stečajno maso vključi premoženje stečajnega dol‑
žnika, ki je bilo izvzeto iz stečajne mase po drugem odstavku
389.b člena tega zakona, in
2. se morebitne neplačane obveznosti iz tega poslovanja
plačajo kot strošek stečajnega postopka.
(4) Sodišče mora agencijo obvestiti o pravnomočnosti
sklepa o ustavitvi poslovanja stečajnega dolžnika kot podje‑
tnika ali zasebnika v treh delovnih dneh po dnevu, ko ta sklep
postane pravnomočen.
(5) Agencija na podlagi obvestila iz četrtega odstavka
tega člena podjetnika ali zasebnika po uradni dolžnosti izbriše
iz registra.
389.d člen
(posebna pravila o odpustu obveznosti pri poslovanju
stečajnega dolžnika kot podjetnika ali zasebnika)
(1) Če sodišče ustavi poslovanje stečajnega dolžnika kot
podjetnika ali zasebnika zaradi razloga iz 2. ali 5. točke prve‑
ga odstavka 389.c člena tega zakona, hkrati ustavi postopek
odpusta obveznosti in zavrne predlog za odpust obveznosti.
(2) Če sodišče izda sklep o odpustu obveznosti:
1. obveznost plačevati mesečni znesek nadomestila za
izvzem premoženja iz 2. točke sedmega odstavka 389.a člena
tega zakona preneha, tako da za mesec, v katerem je sklep o
odpustu obveznosti postal pravnomočen, ne obstaja več,

Uradni list Republike Slovenije
2. obveznost iz tretjega odstavka 389.b člena tega zakona
preneha, tako da za poslovno leto, v katerem je sklep o odpustu
obveznosti postal pravnomočen, ne obstaja več.
390. člen
(posebna pravila za prednostne terjatve)
(1) Iz stečajne mase se v postopku osebnega stečaja kot
prednostne terjatve poleg terjatev iz prvega in drugega odstav‑
ka 21. člena tega zakona plačajo tudi terjatve do stečajnega
dolžnika na podlagi zakonite preživnine, odškodnine za škodo,
nastalo zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti ali zmanjšanja
ali izgube delovne zmožnosti ter odškodnine za izgubljeno
preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal.
(2) Za izterjavo ali zavarovanje terjatve iz prvega odstavka
tega člena se ne uporabljajo 131., 132., 280. in 281. člen tega
zakona.
391. člen
(posebna pravila o izpodbojnosti pravnih dejanj dolžnika)
(1) Obdobje izpodbojnosti iz 269. člena tega zakona je v
postopku osebnega stečaja zadnja tri leta pred uvedbo postop‑
ka osebnega stečaja za:
1. pravne posle in druga pravna dejanja, ki jih je stečajni
dolžnik sklenil ali izvedel v dobro osebe, ki ima v razmerju do
njega položaj ožje povezane osebe, in
2. pravna dejanja iz drugega odstavka 271. člena tega
zakona.
(2) Pravna dejanja iz 1. točke prvega odstavka tega člena
so izpodbojna ne glede na to, ali je izpolnjen pogoj iz 2. točke
prvega odstavka 271. člena tega zakona.
392. člen
(posebna pravila o uveljavitvi terjatev do dolžnika)
(1) Za preizkus terjatev, ki so bile prijavljene po poteku
roka za prijavo terjatve iz drugega, tretjega ali četrtega odstav‑
ka 59. člena tega zakona, se smiselno uporablja 71. člen tega
zakona tako, da mora upravitelj v enem mesecu po poteku
naslednjih obdobij izdelati:
1. prvi dodatni osnovni seznam glede terjatev, prijavljenih
v obdobju od poteka roka za prijavo terjatev iz drugega od‑
stavka 59. člena tega zakona do konca prvega koledarskega
polletja po poteku tega roka,
2. naslednje dodatne osnovne sezname glede terjatev,
prijavljenih v vsakem naslednjem koledarskem polletju.
(2) Ne glede na 358. člen tega zakona se pri razdelitvi
splošne razdelitvene mase upoštevajo tudi terjatve iz prvega
odstavka tega člena, če so do izdelave načrta prve ali poznejše
razdelitve priznane.
(3) Če terjatev iz prvega odstavka tega člena ob prejšnjih
razdelitvah ni bila upoštevana, se v poznejšem načrtu razde‑
litve iz drugega odstavka tega člena upošteva tako, da se iz
razdelitvene mase, katere razdelitev je predmet tega načrta,
prednostno plača do deleža, do katerega so bile plačane druge
terjatve na podlagi prejšnjih načrtov razdelitve.
393. člen
(izterjava stalnih prejemkov stečajnega dolžnika)
(1) Če stečajni dolžnik prejema plačo, pokojnino, nado‑
mestilo plače, prejemke iz naslova začasne brezposelnosti ali
druge stalne prejemke, ki spadajo v stečajno maso, sodišče s
sklepom o začetku postopka osebnega stečaja ali posebnim
sklepom (v nadaljnjem besedilu: sklep o izterjavi stalnih pre‑
jemkov):
1. ugotovi, da ti prejemki, zmanjšani za znesek iz tretjega
ali četrtega odstavka 389. člena tega zakona in za morebitni
znesek, zarubljen s sklepom o izvršbi za izterjavo terjatve iz
prvega odstavka 390. člena tega zakona, spadajo v stečajno
maso,
2. naloži izplačevalcu, da mora po prejemu sklepa te
prejemke, zmanjšane za zneske iz 1. točke tega odstavka,
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namesto stečajnemu dolžniku plačevati v dobro fiduciarnega
denarnega računa upravitelja.
(2) Za izterjavo stalnih prejemkov iz prvega odstavka tega
člena se smiselno uporabljajo prvi in drugi odstavek ter prvi
stavek tretjega odstavka 133. člena ZIZ.
(3) Če izplačevalec stalnih prejemkov ne ravna po sklepu
o izterjavi stalnih prejemkov, mu sodišče naloži, da v dobro
fiduciarnega denarnega računa upravitelja plača vse zneske,
ki jih ni odtegnil in izplačal po tem sklepu.
(4) Pravnomočni sklep iz tretjega odstavka tega člena je
izvršilni naslov proti izplačevalcu stalnih prejemkov.
(5) Upravitelj mora nadzorovati, ali izplačevalec prejem‑
kov ravna po sklepu o izterjavi, in sodišče nemudoma obvestiti
o vsaki njegovi kršitvi.
394. člen
(zaseg denarnega dobroimetja na dolžnikovih
denarnih računih)
(1) Če ima stečajni dolžnik odprt denarni račun, sodišče
s sklepom o začetku postopka osebnega stečaja ali posebnim
sklepom (v nadaljnjem besedilu: sklep o zasegu denarnega
dobroimetja):
1. ugotovi, da denarno dobroimetje na računu, zmanjšano
za znesek iz tretjega ali četrtega odstavka 389. člena tega za‑
kona in za morebitni znesek, zarubljen s sklepom o izvršbi za
izterjavo terjatve iz prvega odstavka 390. člena tega zakona,
spada v stečajno maso,
2. naloži izvajalcu plačilnega prometa, ki vodi ta račun,
da mora:
– v treh delovnih dneh po prejemu sklepa denarno do‑
broimetje na računu, zmanjšano za zneske iz 1. točke tega
odstavka, prenesti v dobro fiduciarnega denarnega računa
upravitelja in
– naslednji delovni dan po prispetju novih plačil v dobro
tega računa denarno dobroimetje, ki nastane na podlagi tega
plačila, zmanjšano za zneske iz 1. točke tega odstavka, prene‑
sti v dobro fiduciarnega denarnega računa upravitelja.
(2) Za zaseg denarnega dobroimetja se smiselno upo‑
rabljajo tretji do peti odstavek 393. člena tega zakona in tretji
odstavek 147. člena ZIZ.
395. člen
(posebna pravila o prodaji premoženja)
(1) Za prodajo premičnih stvari, ki spadajo v stečajno
maso, razen umetniških predmetov in drugih dragocenosti,
se v postopku osebnega stečaja ne uporablja drugi odstavek
327. člen tega zakona in lahko vrednost tega premoženja oceni
upravitelj.
(2) Če se v postopku osebnega stečaja prodaja stanova‑
nje ali družinska stanovanjska hiša, v kateri stanuje dolžnik kot
lastnik, sodišče s sklepom o prodaji naloži dolžniku, da v treh
mesecih po prejemu sklepa izprazni stanovanje ali stanovanj‑
sko hišo in jo izroči upravitelju.
(3) Pravnomočni sklep iz drugega odstavka tega člena je
izvršilni naslov za izpraznitev in izročitev stanovanja ali stano‑
vanjske hiše proti dolžniku in drugim osebam, ki uporabljajo to
stanovanje ali stanovanjsko hišo skupaj z dolžnikom ali ki jim
je dolžnik drugače omogočil tako uporabo.
(4) Izvršilna dejanja iz 221. člena ZIZ na podlagi prav‑
nomočnega sklepa iz tretjega odstavka tega člena namesto
izvršitelja opravi upravitelj.
396. člen
(sklep o končanju postopka osebnega stečaja)
(1) S sklepom o končanju postopka osebnega stečaja
sodišče poleg odločitev iz prvega odstavka 376. člena tega
zakona tudi:
1. odloči, katere terjatve upnikov, ki so bile prijavljene v
postopku osebnega stečaja, so priznane, in o znesku teh ter‑
jatev, ki v postopku osebnega stečaja ni bil plačan,
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2. naloži stečajnemu dolžniku, da plača neplačani del
terjatev iz 1. točke tega odstavka.
(2) V izreku sklepa o končanju postopka osebnega ste‑
čaja sodišče svoje odločitve iz prvega odstavka tega člena
oblikuje tako, da navede seznam neplačanih priznanih terjatev,
ki ga mora sodišču predložiti upravitelj hkrati s svojim končnim
poročilom in je sestavni del izreka tega sklepa.
(3) Za seznam neplačanih priznanih terjatev iz drugega
odstavka tega člena se smiselno uporablja 1. točka tretjega
odstavka in 1. točka četrtega odstavka 211. člena tega zakona.
(4) Pravnomočni sklep o končanju postopka osebnega ste‑
čaja je izvršilni naslov za izterjavo neplačanih priznanih terjatev.
Pododdelek 5.11.2: Odpust obveznosti stečajnega dolžnika
397. člen
(uporaba pododdelka 5.11.2)
(1) Pododdelek 5.11.2 tega zakona se uporablja v po‑
stopku osebnega stečaja, če dolžnik vloži predlog za odpust
obveznosti iz 398. člena tega zakona.
(2) Postopek za odpust obveznosti se izvede znotraj po‑
stopka osebnega stečaja.
398. člen
(predlog za odpust obveznosti)
(1) Stečajni dolžnik lahko do izdaje sklepa o končanju po‑
stopka osebnega stečaja vloži predlog za odpust svojih obve‑
znosti, ki so nastale do začetka postopka osebnega stečaja, v
delu, v katerem v tem postopku ne bodo plačane (v nadaljnjem
besedilu: predlog za odpust obveznosti).
(2) Stečajni dolžnik mora predlogu za odpust obveznosti
priložiti izjavo, da ni ovir za odpust njegovih obveznosti iz
399. člena tega zakona.
(3) V predlogu za odpust obveznosti mora dolžnik opisati
okoliščine, ki so podlaga za določitev preizkusnega obdobja po
četrtem odstavku 400. člena tega zakona, in mu priložiti dokaze
o obstoju teh okoliščin.
399. člen
(ovire za odpust obveznosti)
Odpust obveznosti ni dovoljen:
1. če je bil stečajni dolžnik pravnomočno obsojen za
kaznivo dejanje proti premoženju ali gospodarstvu, ki še ni
izbrisano,
2. če je stečajni dolžnik v zadnjih treh letih pred uvedbo
postopka osebnega stečaja dal neresnične, nepravilne ali ne‑
popolne podatke, ki jih davčni organ potrebuje za pobiranje
davkov, zaradi česar mu je pristojni davčni organ dodatno ali
naknadno odmeril davek v znesku najmanj 4.000 evrov,
3. če so bile stečajnemu dolžniku njegove obveznosti že
odpuščene in od pravnomočnosti sklepa o odpustu teh obve‑
znosti še ni preteklo deset let,
4. če je stečajni dolžnik v zadnjih treh letih pred uvedbo
postopka osebnega stečaja prevzemal obveznosti, ki so ne‑
sorazmerne z njegovim premoženjskim položajem, ali če je
razpolagal s svojim premoženjem neodplačno ali za neznatno
plačilo ali če lahko glede na njegov premoženjski položaj v
celoti izpolni svoje obveznosti.
400. člen
(začetek postopka odpusta obveznosti)
(1) Če dolžnik vloži predlog za odpust obveznosti v skladu
s 398. členom tega zakona, mora sodišče zahtevati podatke
za stečajnega dolžnika iz kazenske evidence in evidence iz
413. člena tega zakona.
(2) Če sodišče na podlagi podatkov evidenc iz prvega
odstavka tega člena ugotovi, da obstaja ovira za odpust iz 1. ali
3. točke 399. člena tega zakona, predlog za odpust obveznosti
zavrne.
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(3) Če sodišče na podlagi podatkov evidenc iz prvega
odstavka tega člena ugotovi, da ne obstaja ovira za odpust iz
1. ali 3. točke 399. člena tega zakona, izda sklep, s katerim
začne postopek odpusta obveznosti (v nadaljnjem besedilu:
sklep o začetku postopka odpusta obveznosti), ne da bi preso‑
jalo, ali obstajajo ovire za odpust obveznosti iz 2. ali 4. točke
399. člena tega zakona.
(4) S sklepom o začetku postopka odpusta obveznosti
sodišče določi preizkusno obdobje ob upoštevanju starosti
stečajnega dolžnika, njegovih družinskih razmer, njegovega
zdravstvenega in drugih osebnih stanj ter razlogov za njegovo
insolventnost.
(5) Preizkusno obdobje ne sme biti krajše od dveh let in
ne daljše od petih let od začetka postopka odpusta obveznosti.
(6) O začetku postopka odpusta obveznosti se upniki
obvestijo z oklicem.
(7) Oklic o začetku postopka odpusta obveznosti mora
vsebovati:
1. podatke o sodišču, ki vodi postopek, in opravilni številki,
pod katero se postopek vodi,
2. identifikacijske podatke o stečajnem dolžniku,
3. odločitev sodišča o začetku postopka odpusta obve‑
znosti in o določitvi preizkusnega obdobja ter
4. poziv upnikom, naj v šestih mesecih po objavi oklica
vložijo ugovor proti odpustu obveznosti, če menijo, da obstajajo
ovire za odpust obveznosti iz 399. člena tega zakona.
401. člen
(dodatne obveznosti stečajnega dolžnika
med preizkusnim obdobjem)
(1) Stečajni dolžnik mora med preizkusnim obdobjem
poleg obveznosti, določenih v 384. in 386. členu tega zakona,
izpolnjevati tudi naslednje obveznosti:
1. če je zaposlen: mora izpolnjevati svoje obveznosti
do delodajalca po pogodbi o zaposlitvi in druge obveznosti iz
delovnega razmerja,
2. če ni zaposlen in je sposoben za delo:
– si mora prizadevati, da najde zaposlitev,
– ne sme odkloniti nobene ponujene redne ali občasne
zaposlitve ali drugega dela, razen če ponujene zaposlitve ali
dela ni sposoben opravljati, in
– upravitelju mora mesečno poročati o dejanjih, ki jih je
opravil, da bi našel zaposlitev.
(2) Sodišče lahko ob upoštevanju okoliščin iz četrtega
odstavka 400. člena tega zakona s sklepom o začetku postop‑
ka odpusta obveznosti ali kasnejšim sklepom dolžniku naloži
določena ravnanja, potrebna za izpolnitev obveznosti iz prvega
odstavka tega člena.
402. člen
(dodatne naloge in pristojnosti upravitelja
med preizkusnim obdobjem)
(1) Upravitelj mora na podlagi podatkov, ki so mu dosto‑
pni, preveriti, ali obstaja ovira za odpust obveznosti iz 2. ali
4. točke 399. člena tega zakona.
(2) Upravitelj opravlja nadzor nad izpolnjevanjem obve‑
znosti dolžnika iz 401. člena tega zakona.
(3) Če upravitelj po prvem ali drugem odstavku tega člena
ugotovi, da obstaja razlog iz 403. člena tega zakona, mora
vložiti ugovor proti odpustu obveznosti.
403. člen
(razlogi za ugovor proti odpustu obveznosti)
(1) Vsak upnik ali upravitelj lahko vloži ugovor, da ni pogo‑
jev za odpust obveznosti (v nadaljnjem besedilu: ugovor proti
odpustu obveznosti):
1. če obstaja ovira za odpust obveznosti iz 399. člena
tega zakona ali
2. če dolžnik krši svoje obveznosti iz 384., 386. ali
401. člena tega zakona.
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(2) Upnik lahko z ugovorom uveljavlja tudi, da je preizku‑
sno obdobje prekratko.
404. člen
(roki za ugovor proti odpustu obveznosti)
Ugovor proti odpustu obveznosti je treba vložiti:
1. če se z njim uveljavlja razlog iz 1. točke prvega od‑
stavka ali iz drugega odstavka 403. člena tega zakona: v
šestih mesecih po objavi oklica o začetku postopka za odpust
obveznosti,
2. če se z njim uveljavlja razlog iz 2. točke prvega odstav‑
ka 403. člena tega zakona: do poteka preizkusnega obdobja.
405. člen
(postopek ugovora proti odpustu obveznosti)
(1) Če je ugovor proti odpustu obveznosti vložen po pote‑
ku roka iz 404. člena tega zakona, ga sodišče zavrže.
(2) Če je ugovor proti odpustu obveznosti vložen pravo‑
časno, mora sodišče v treh delovnih dneh po prejemu ugovora:
1. razpisati narok za obravnavo ugovora proti odpustu
obveznosti na dan, ki ni prej kot 15 dni po objavi oklica o naroku
in ne pozneje kot en mesec po prejemu ugovora,
2. ugovor s prilogami, poziv, da se izreče o ugovoru, ter
vabilo za narok vročiti:
– stečajnemu dolžniku in
– upravitelju, če ni vlagatelj ugovora,
3. objaviti oklic o naroku in vabilo za narok vročiti tudi
vlagatelju ugovora.
(3) Če se vlagatelj ugovora proti odpustu obveznosti ne
udeleži naroka za obravnavo ugovora proti odpustu obveznosti,
velja, da je umaknil ugovor proti odpustu obveznosti.
(4) Če se dolžnik ne udeleži naroka za obravnavo ugo‑
vora proti odpustu obveznosti, sodišče opravi narok v njegovi
odsotnosti.
(5) Na naroku za obravnavo ugovora proti odpustu ob‑
veznosti sodišče izvede dokaze o razlogu, ki se uveljavlja z
ugovorom, in odloči o ugovoru na podlagi izida dokazovanja.
(6) Sodišče mora izdati sklep, s katerim odloči o ugovoru
proti odpustu obveznosti, v 15 dneh po koncu naroka za obrav‑
navo tega ugovora.
406. člen
(odločanje o ugovoru proti odpustu obveznosti)
(1) Če sodišče presodi, da obstaja razlog, ki se uveljavlja
z ugovorom:
1. če se uveljavlja razlog iz prvega odstavka 403. člena
tega zakona: ustavi postopek odpusta obveznosti in zavrne
predlog za odpust obveznosti,
2. če se uveljavlja razlog iz drugega odstavka 403. člena
tega zakona: ustrezno podaljša preizkusno obdobje.
(2) Če sodišče presodi, da razlog, ki se uveljavlja z ugo‑
vorom, ne obstaja, ugovor zavrne.
(3) Proti sklepu o ugovoru proti odpustu obveznosti se
lahko pritožita stečajni dolžnik in vlagatelj ugovora, o katerem
je odločeno s tem sklepom.
407. člen
(sklep o odpustu obveznosti)
(1) Po poteku preizkusnega obdobja sodišče izda sklep,
da se dolžniku odpustijo njegove obveznosti (v nadaljnjem
besedilu: sklep o odpustu obveznosti):
1. če ugovor proti odpustu obveznosti ni bil vložen ali
2. če je bil ugovor proti odpustu obveznosti pravnomočno
zavržen ali zavrnjen.
(2) Sodišče mora sklep o odpustu obveznosti izdati in
objaviti v osmih dneh.
(3) Rok iz drugega odstavka tega člena teče:
1. v primeru iz 1. točke prvega odstavka tega člena: od
poteka preizkusnega obdobja,
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2. v primeru iz 2. točke prvega odstavka tega člena:
– če pritožba proti sklepu o zavrženju ali zavrnitvi ugovora
proti vodenju postopka ni bila vložena in rok za pritožbo poteče
po poteku preizkusnega obdobja: od poteka roka za pritožbo,
– če je bila vložena pritožba sklepu o zavrženju ali zavr‑
nitvi ugovora proti vodenju postopka in sodišče prejme sklep,
s katerim je sodišče druge stopnje odločilo o pritožbi po poteku
preizkusnega obdobja: od dne, ko sodišče prejme ta sklep,
– v drugih primerih: od poteka preizkusnega obdobja.

veljavi odpust obveznosti, o katerem je odločilo s tem sklepom,
če je dolžnik s prikrivanjem ali lažnim prikazovanjem podatkov
o svojem premoženjskem položaju ali z drugačno prevaro do‑
segel izdajo sklepa o odpustu obveznosti.
(2) Tožbo iz prvega odstavka tega člena je treba vložiti
v dveh letih po pravnomočnosti sklepa o odpustu obveznosti.

408. člen
(terjatve, za katere učinkuje odpust obveznosti)
(1) Odpust obveznosti učinkuje za vse terjatve upnikov
do dolžnika, ki so nastale do začetka postopka osebnega ste‑
čaja, ne glede na to, ali je upnik to terjatev prijavil v postopku
osebnega stečaja, če ni v drugem odstavku tega člena drugače
določeno.
(2) Odpust obveznosti ne učinkuje za prednostno terjatev
iz prvega odstavka 21. člena in prvega odstavka 390. člena
tega zakona in tudi ne za terjatev iz naslova:
1. denarne kazni ali odvzema premoženjske koristi, prido‑
bljene s kaznivim dejanjem, izrečenih v kazenskem postopku,
2. v pogojni obsodbi določenega pogoja vrnitve premo‑
ženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, oziroma po‑
vrnitve škode, povzročene s kaznivim dejanjem,
3. globe ali odvzema premoženjske koristi, pridobljene s
prekrškom, izrečenih v postopku o prekršku, in
4. odvzema premoženja nezakonitega izvora.

(1) Za odločanje o tožbi iz 411. člena tega zakona je pri‑
stojno sodišče, ki je izdalo sklep o odpustu obveznosti.
(2) Če sodišče razveljavi odpust obveznosti, s pravnomoč‑
nostjo sklepa o razveljavitvi odpusta obveznosti prenehajo pravni
učinki iz 409. člena in drugega odstavka 410. člena tega zakona.

409. člen
(pravni učinki odpusta obveznosti)
(1) S pravnomočnostjo sklepa o odpustu obveznosti pre‑
neha upnikova pravica sodno uveljavljati plačilo terjatve, za
katero po 408. členu tega zakona učinkuje odpust obveznosti,
v delu, v katerem ta do pravnomočnosti sklepa ni bila plačana,
če ni v 410. členu tega zakona drugače določeno.
(2) Če dolžnik prostovoljno plača neplačani del terjatve iz
prvega odstavka tega člena, nima pravice zahtevati vračila po
pravilih o neupravičeni pridobitvi.
410. člen
(končanje postopka osebnega stečaja
po odpustu obveznosti)
(1) Pravnomočni sklep o odpustu obveznosti ni ovira:
1. za unovčenje premoženja stečajnega dolžnika, ki spa‑
da v stečajno maso, in razdelitev upnikom, če ni v drugem
odstavku tega člena drugače določeno, in
2. za uveljavitev zahtevkov na podlagi izpodbijanja prav‑
nih dejanj stečajnega dolžnika.
(2) Premoženje iz prvega odstavka 389. člena tega zako‑
na, ki ga dolžnik pridobi po pravnomočnosti sklepa o odpustu
obveznosti, ne spada več v stečajno maso v postopku osebne‑
ga stečaja, v katerem je bil izdan ta sklep.
(3) Sodišče mora v treh delovnih dneh s sklepom ustaviti
nadaljnjo izterjavo stalnih prejemkov iz 393. člena in zaseg
denarnega dobroimetja iz 394. člena tega zakona ter o tem
obvestiti izplačevalca stalnih prejemkov ali izvajalca, ki vodi
dolžnikov denarni račun.
(4) Rok iz tretjega odstavka tega člena teče:
1. če pritožba proti sklepu o odpustu obveznosti ni bila
vložena: od poteka roka za pritožbo,
2. v drugih primerih: od dne, ko sodišče prejme sklep, s
katerim je sodišče druge stopnje odločilo o pritožbi.
(5) Za sklep o končanju postopka osebnega stečaja, v ka‑
terem je bil izdan sklep o odpustu obveznosti, se ne uporablja
396. člen tega zakona.
411. člen
(izpodbijanje odpusta obveznosti)
(1) Vsak upnik, za terjatev katerega učinkuje pravnomočni
sklep o odpustu obveznosti, lahko od sodišča zahteva, da raz‑

412. člen
(odločanje o razveljavitvi odpusta obveznosti)

413. člen
(evidenca sklepov o odpustu obveznosti)
(1) Evidenco sklepov o odpustu obveznosti vodi ministr‑
stvo, pristojno za pravosodje.
(2) Evidenca mora za vsak sklep o odpustu obveznosti
vsebovati:
1. identifikacijske podatke o dolžniku,
2. opravilno številko in datum izdaje sklepa o odpustu
obveznosti ter sodišče, ki je izdalo sklep,
3. datum pravnomočnosti sklepa o odpustu obveznosti,
4. podatke o razveljavitvi odpusta obveznosti po
412. členu tega zakona.
(3) Sodišča morajo ministrstvo, pristojno za pravosodje,
v treh delovnih dneh obvestiti o podatkih iz drugega odstavka
tega člena.
(4) Rok iz tretjega odstavka tega člena teče:
1. glede podatkov iz 1. do 3. točke drugega odstavka
tega člena:
– če pritožba proti sklepu o odpustu obveznosti ni bila
vložena: od poteka roka za pritožbo,
– v drugih primerih: od dne, ko sodišče prejme odločbo
sodišča druge stopnje o pritožbi,
2. glede podatkov iz 4. točke drugega odstavka tega
člena: od pravnomočnosti sklepa o razveljavitvi odpusta ob‑
veznosti.
(5) Minister, pristojen za pravosodje, predpiše podrob‑
nejša pravila o:
1. vodenju evidence sklepov o odpustu obveznosti,
2. vsebini in načinu pošiljanja obvestil iz tretjega odstavka
tega člena in
3. vsebini ter načinu posredovanja zahteve in podatkov po
prvem odstavku 400. člena tega zakona iz evidence sklepov o
odpustu obveznosti.
Oddelek 5.12: Postopek stečaja zapuščine
414. člen
(zapuščina kot stečajni dolžnik)
(1) Postopek stečaja zapuščine je dovoljeno voditi nad
zapuščino po vsaki umrli fizični osebi (v nadaljnjem besedilu:
zapustnik).
(2) Sodišče v Republiki Sloveniji je pristojno za vodenje
postopka stečaja zapuščine:
1. če je imel zapustnik ob smrti stalno ali začasno prebi‑
vališče v Republiki Sloveniji ali
2. če zapustnik ob smrti ni imel niti stalnega niti zača‑
snega prebivališča v Republiki Sloveniji, če je premoženje, ki
spada v zapuščino, v Republiki Sloveniji.
415. člen
(namen postopka stečaja zapuščine)
Postopek stečaja zapuščine se vodi, da bi vsi upniki iz
stečajne mase prejeli plačilo svojih navadnih terjatev do zapu‑
stnika hkrati in v enakih deležih.
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416. člen

417.b člen

(uporaba pravil o stečajnem postopku nad pravno osebo
in o postopku osebnega stečaja)

(zahteva za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine
brez dedičev)

(1) Če ni v oddelku 5.12 tega zakona drugače določeno,
se za postopek stečaja zapuščine smiselno uporabljajo pravila,
določena v oddelkih 5.1 do 5.10 tega zakona.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se za postopek
stečaja zapuščine ne uporabljajo:
1. 133., 134. in 229. člen,
2. drugi in tretji odstavek 223. člena, 1. in 3. točka dru‑
gega odstavka 224. člena, drugi odstavek 227. člena, 2. točka
231. člena,
3. 259., 260. in 262. do 268. člen,
4. 285. do 289. člen,
5. 290. do 293. člen,
6. peti odstavek 296. člena, peti odstavek 298. člena,
četrti odstavek 300. člena, sedmi odstavek 301. člena, četrti
odstavek 305. člena, tretji odstavek 306. člena, tretji odstavek
310. člena, tretji odstavek 311. člena,
7. 316. do 319. člen,
8. 348. do 352. člen in
9. 377. člen tega zakona.
(3) Če ni v oddelku 5.12 tega zakona drugače določeno,
se za postopek stečaja zapuščine smiselno uporabljajo tudi
388., 390., 391. in 392. člen ter prvi odstavek 395. člena tega
zakona.
(4) Pri smiselni uporabi pravil iz prvega in tretjega odstav‑
ka tega člena se namesto pojma »stečajni dolžnik« uporablja:
1. pri uporabi 240. člena tega zakona in pravil v zvezi
s procesnimi dejanji, ki jih je upravičen opravljati v postopku
stečaja: pojem »dedič«,
2. v drugih primerih: pojem »zapustnik«.
(5) Za postopke proti dedičem za uveljavitev terjatve
na podlagi njihove odgovornosti za zapustnikove dolgove po
142. členu ZD se smiselno uporabljajo drugi do peti odstavek
350. člena in 351. člen tega zakona.

(1) Republika Slovenija lahko zahteva, da se zapuščina
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedi‑
čev, če v treh mesecih po prejemu obvestila o zapuščini brez
dedičev:
1. prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku, in
2. vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez de‑
dičev.
(2) Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso
zapuščine brez dedičev mora Republika Slovenija priložiti po‑
trdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez
dedičev.

417. člen
(stranke glavnega postopka stečaja zapuščine)
(1) Stranke glavnega postopka stečaja zapuščine so:
1. zapustnikov dedič oziroma dedinja (v nadaljnjem bese‑
dilu: dedič), razen če se je odpovedala dediščini,
2. upnik, ki je v rokih, določenih s tem zakonom, opravil
dejanja za uveljavitev terjatve v postopku stečaja zapuščine,
in
3. upnik, ki je zamudil roke za izvedbo dejanj za uve‑
ljavitev terjatve v postopku stečaja zapuščine, če je njegova
terjatev priznana.
(2) Če je bila zapuščina prenesena na Republiko Slove‑
nijo, je Republika Slovenija stranka glavnega postopka stečaja
zapuščine in se zanjo smiselno uporabljajo pravila, ki se upo‑
rabljajo za zapustnikove dediče.
417.a člen
(obvestitev Republike Slovenije o zapuščini brez dedičev)
(1) Preden zapuščinsko sodišče izda sklep po 219. členu
ZD, obvesti Republiko Slovenijo o zapuščini brez dedičev.
(2) Obvestilo o zapuščini brez dedičev mora vsebovati:
1. podatke o zapustniku (osebno ime, datum rojstva,
EMŠO, zadnje stalno in začasno prebivališče, datum smrti ali
razglasitve za mrtvega),
2. opravilno številko zapuščinske zadeve,
3. podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapu‑
stnikovih obveznostih,
4. opozorilo, da bo zapuščina brez dedičev prešla na
Republiko Slovenijo, če ta v treh mesecih od prejema obvestila
ne bo vložila zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso
zapuščine brez dediča.

417.c člen
(posebna pravila o postopku stečaja zapuščine brez dedičev)
(1) Predlog za začetek stečaja zapuščine brez dedičev
lahko vloži samo Republika Slovenija. Vložiti ga mora v roku iz
prvega odstavka 417.b člena tega zakona.
(2) Če Republika Slovenije predlaga začetek stečaja za‑
puščine brez dedičev, velja, da je bil zapustnik insolventen.
(3) Sklep, s katerim je sodišče odločilo o začetku stečaja
zapuščine brez dedičev, sodišče posreduje zapuščinskemu so‑
dišču, da prenese zapuščino v stečajno maso zapuščine brez
dedičev in odpravek sklepa vroči tudi upravitelju, imenovanem
v postopku stečaja zapuščine brez dedičev.
(4) Če vrednost unovčene stečajne mase po tretjem od‑
stavku 418. člena tega zakona presega znesek stroškov iz
prvega odstavka 233. člena tega zakona, ima Republika Slove‑
nija pravico do vrnitve založenega zneska predujma po pravilih
o plačilu stroškov stečajnega postopka.
417.d člen
(posledice začetka stečaja zapuščine brez dedičev)
Če je začet stečaj zapuščine brez dedičev:
1. ta zapuščina preide v stečajno maso, in velja da je ta
posledica nastala z uvedbo dedovanja,
2. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove
obveznosti,
3. lahko novi zakoniti ali oporočni dediči svoje pravice do
preostanka stečajne mase po poplačilu upnikov uveljavijo v
postopku stečaja zapuščine brez dedičev.
418. člen
(posebna pravila o stečajni masi)
(1) V stečajno maso v postopku stečaja zapuščine poleg
premoženja iz 2. točke drugega odstavka 224. člena tega
zakona spadajo:
1. terjatve do dedičev na podlagi njihove odgovornosti za
zapustnikove dolgove po 142. členu ZD in
2. premoženje, ki je bilo ločeno od dedičevega premože‑
nja po 143. členu ZD.
(2) Upravitelj je upravičen za račun stečajne mase:
1. proti dedičem uveljaviti terjatve iz 1. točke prvega od‑
stavka tega člena in
2. od dedičev ali skrbnika uveljaviti izročitev premoženja
iz 2. točke prvega odstavka tega člena.
(3) V stečajno maso v postopku stečaja zapuščine
brez dedičev, začetem na podlagi 417.c člena tega zakona,
spadajo:
1. vse stvari, katerih lastnik je bil zapustnik ob svoji smrti,
in druge premoženjske pravice, katerih imetnik je bil zapustnik
ob svoji smrti, in
2. vse premoženje, doseženo z:
– unovčenjem premoženja iz 1. točke tega odstavka,
– upravljanjem stečajne mase, in
– izpodbijanjem pravnih dejanj zapustnika.
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6. poglavje: POSTOPEK PRISILNE LIKVIDACIJE
419. člen
(uporaba 6. poglavja)
6. poglavje tega zakona se uporablja za postopek likvi‑
dacije pravne osebe, če zakon določa, da postopek likvidacije
izvede sodišče (v nadaljnjem besedilu: prisilna likvidacija).
420. člen
(odločanje o začetku postopka prisilne likvidacije)
(1) Sodišče začne postopek prisilne likvidacije:
1. po uradni dolžnosti, če tako določa zakon, ali
2. na predlog osebe, za katero zakon določa, da je upra‑
vičena predlagati začetek postopka prisilne likvidacije.
(2) Če zakon ne določa, kdo lahko predlaga začetek po‑
stopka prisilne likvidacije, lahko predlog za začetek postopka
prisilne likvidacije vloži:
1. sodišče ali drug državni ali nadzorni organ, ki je v skla‑
du z zakonom odločil o prenehanju pravne osebe ali obstoju
razloga za njeno prenehanje, ali
2. oseba, na zahtevo katere je sodišče ali drug državni ali
nadzorni organ sprejel odločitev iz 1. točke tega odstavka.
421. člen
(uporaba pravil za prisilno likvidacijo)
Če ni v 6. poglavju tega zakona drugače določeno, se za
prisilno likvidacije smiselno uporabljajo:
1. tretji odstavek 405. člena, 407., 412., 415. člen, prvi
odstavek 416. člena, 417., 418., 419., 420. in 421. člen ZGD-1,
2. naslednje določbe tega zakona:
– prvi odstavek 51. člena, prvi odstavek 52. člena in 53. člen,
– oddelka 3.6 in 3.7,
– 229. člen,
– oddelek 5.4,
– 241. do 243. člen,
– 315. in 316. člen,
– oddelek 5.8 tega zakona razen tretjega odstavka
330. člena, tretjega in četrtega odstavka 342. člena, 345. člena
ter pravil o mnenju ali soglasju upniškega odbora,
– pododdelek 5.9.2,
– oddelek 5.10 razen 378. in 379. člena.
422. člen
(stranke postopka prisilne likvidacije)
(1) Stranke postopka prisilne likvidacije so družbeniki
pravne osebe, nad katero se vodi postopek.
(2) Upniki niso stranke postopka prisilne likvidacije in v
tem postopku niso upravičeni opravljati procesnih dejanj.
(3) V postopku prisilne likvidacije se ne oblikuje upniški
odbor.
423. člen
(posebna pravila, če je pravna oseba insolventna)
(1) Če je pravna oseba, nad katero je bil začet postopek
prisilne likvidacije, insolventna, mora upravitelj v njenem imenu
v 15 dneh po dnevu, ko to ugotovi ali bi to moral ugotoviti, če bi
ravnal s profesionalno skrbnostjo, sodišču predlagati, da začne
stečajni postopek.
(2) Na predlog upravitelja iz prvega odstavka tega člena
sodišče ustavi postopek prisilne likvidacije in začne stečajni
postopek, ne da bi presojalo, ali je pravna oseba insolventna.
7. poglavje: IZBRIS IZ SODNEGA REGISTRA
BREZ LIKVIDACIJE
Oddelek 7.1: Splošne določbe
424. člen
(uporaba 7. poglavja)
(1) Če ni v drugem odstavku tega člena drugače določe‑
no, se 7. poglavje tega zakona uporablja za pravno osebo, ki
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je subjekt vpisa v sodni register, razen če zakon za posamezno
pravnoorganizacijsko obliko določa, da se ne more izbrisati iz
sodnega registra brez likvidacije.
(2) 7. poglavje tega zakona se ne uporablja, če je bil nad
pravno osebo začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilne
likvidacije.
425. člen
(pristojnost sodišča)
Za odločanje v postopku izbrisa iz sodnega registra brez
likvidacije (v nadaljnjem besedilu: postopek izbrisa) je pristojno
sodišče, na območju katerega ima pravna oseba svoj sedež in
ki je pristojno za odločanje o vpisih podatkov o tej pravni osebi
v sodni register (v nadaljnjem besedilu: registrsko sodišče).
426. člen
(sestava registrskega sodišča)
(1) Sodniški pomočnik v postopku izbrisa iz sodnega
registra odloča o:
1. izdaji sklepa o začetku postopka izbrisa na podlagi
obvestila iz prvega odstavka 428. člena tega zakona,
2. izdaji sklepa o obstoju izbrisnega razloga, če proti
sklepu o začetku postopka izbrisa iz 1. točke tega odstavka ni
bil vložen ugovor, in
3. izbrisu pravne osebe iz sodnega registra po 440. členu
tega zakona.
(2) Sodnik posameznik v postopku izbrisa iz sodnega
registra odloča o:
1. izdaji sklepa o začetku postopka izbrisa v drugih pri‑
merih
2. izdaji sklepa o obstoju izbrisnega razloga v drugih
primerih in
3. ugovoru proti sklepu o začetku postopka izbrisa.
Oddelek 7.2: Izbrisni razlog
427. člen
(izbrisni razlog)
(1) Pravna oseba se izbriše iz sodnega registra brez
likvidacije:
1. če je prenehala poslovati, nima premoženja in je izpol‑
nila vse svoje obveznosti ali
2. če ne posluje na poslovnem naslovu, vpisanem v sodni
register, ali
3. če obstajajo drugi pogoji, ki jih zakon določa kot razlog
za izbris pravne osebe iz sodnega registra brez likvidacije.
(2) Če pravna oseba ne dokaže drugače, velja, da ob‑
staja:
1. razlog iz 1. točke prvega odstavka tega člena za izbris
gospodarske družbe, če v dveh zaporednih poslovnih letih ni
predložila svojega letnega poročila agenciji zaradi objave po
prvem ali drugem odstavku 58. člena ZGD-1 ali podatkov iz le‑
tnega poročila za namene iz prvega odstavka 59. člena ZGD-1,
2. razlog iz 2. točke prvega odstavka tega člena za izbris
pravne osebe, ki je subjekt vpisa v sodni register, če je kot njen
poslovni naslov v sodni register vpisan naslov:
– na katerem ne sprejema uradnih poštnih pošiljk ali je na
tem naslovu neznana,
– na katerem je objekt, katerega lastnik je druga oseba, ki
ji ni dala dovoljenja za poslovanje na tem naslovu, ali
– ki ne obstaja.
(3) Če zakon, ki ureja poslovanje pravne osebe, ki ni or‑
ganizirana kot gospodarska družba, določa obveznost agenciji
predložiti letna poročila ali ji pošiljati podatke iz letnih poročil
za namene iz prvega odstavka 59. člena ZGD-1, se za izbris te
pravne osebe iz sodnega registra smiselno uporabljajo pravila
7. poglavja tega zakona, ki se uporabljajo za gospodarsko
družbo iz 1. točke drugega odstavka tega člena.
(4) Pravila 7. poglavja tega zakona, ki se uporabljajo za
gospodarsko družbo iz 1. točke drugega odstavka tega člena,
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se smiselno uporabljajo tudi za podružnico tujega podjetja, če
v dveh zaporednih poslovnih letih ni predložila letnega poročila
zaradi javne objave po 680. členu ZGD-1.

(3) Začetka postopka izbrisa ne more predlagati niti druž‑
benik niti upnik pravne osebe.

428. člen

(sklep o začetku postopka izbrisa)

(obveznost obveščanja o domnevi izbrisnega razloga)
(1) Agencija mora registrsko sodišče v dveh mesecih po
poteku roka za predložitev letnega poročila iz prvega ali druge‑
ga odstavka 58. člena ZGD-1 ali podatkov iz letnega poročila
za namene iz prvega odstavka 59. člena ZGD-1 obvestiti o go‑
spodarskih družbah, pri katerih obstajajo okoliščine iz 1. točke
drugega odstavka 427. člena tega zakona.
(2) Če sodišče, državni organ ali oseba z javnimi poo‑
blastili v postopku, ki ga vodi v skladu s svojimi pristojnostmi,
ugotovi, da obstajajo okoliščine iz 2. točke drugega odstavka
427. člena tega zakona, mora o tem obvestiti registrsko sodišče
v enem mesecu po ugotovitvi teh okoliščin in obvestilu priložiti
dokaze o teh okoliščinah.
Oddelek 7.3: Postopek izbrisa
429. člen
(uporaba pravil o postopku)
Za postopek izbrisa se uporabljajo pravila postopka vpisa
v sodni register, določena v ZSReg, če ni v oddelku 7.3 tega
zakona drugače določeno.
430. člen
(objave in vročitve)
(1) Sklepi, ki se izdajo v postopku izbrisa, se vročijo ude‑
ležencem postopka in objavijo po prvem odstavku 43. člena
ZSReg.
(2) Če vročitve sklepa iz prvega odstavka tega člena
pravni osebi, nad katero se vodi postopek izbrisa, ni mogoče
opraviti na naslovu, ki je kot njen poslovni naslov vpisan v
sodnem registru, vročitev velja za opravljeno, ko poteče osem
dni od objave tega sklepa.
(3) Drugi odstavek tega člena se smiselno uporablja tudi
za vročitev sklepa vlagatelju ugovora proti sklepu o začetku
postopka izbrisa, če vročitve ni mogoče opraviti na naslovu, ki
ga je navedel v ugovoru.
431. člen
(odločanje o začetku postopka izbrisa)
Sodišče odloči o začetku postopka izbrisa po uradni dol‑
žnosti na podlagi obvestila iz 428. člena tega zakona ali na pre‑
dlog upravičenega predlagatelja iz prvega odstavka 433. člena
tega zakona.
432. člen
(udeleženci postopka izbrisa)
Udeleženci postopka izbrisa so:
1. pravna oseba, nad katero se vodi postopek izbrisa,
2. predlagatelj postopka izbrisa, če je sodišče začelo
postopek izbrisa na predlog,
3. družbenik ali upnik pravne osebe, nad katero se vodi
postopek izbrisa, če vloži ugovor proti sklepu o izbrisu, in
4. druga oseba, katere interes bi bil lahko z izbrisom prav‑
ne osebe iz sodnega registra kršen, če priglasi svojo udeležbo
v postopku.
433. člen
(upravičeni predlagatelj)
(1) Začetek postopka izbrisa lahko predlaga oseba, ki
je lastnik objekta na naslovu, ki je v sodni register vpisan kot
poslovni naslov pravne osebe.
(2) Upravičeni predlagatelj mora predlogu za izbris priložiti
dokaz, da je lastnik objekta iz prvega odstavka tega člena.

434. člen
(1) Registrsko sodišče izda sklep, s katerim začne posto‑
pek izbrisa (v nadaljnjem besedilu: sklep o začetku postopka
izbrisa), če presodi, da obstaja izbrisni razlog.
(2) Sklep o začetku postopka izbrisa se vroči:
1. pravni osebi in
2. predlagatelju, na predlog katerega je sodišče izdalo
sklep.
(3) Pravni osebi se hkrati s sklepom o začetku postopka
izbrisa vročijo obvestilo iz 428. člena tega zakona ali predlog,
na podlagi katerega je registrsko sodišče izdalo sklep o za‑
četku postopka izbrisa, in listine, priložene temu obvestilu ali
predlogu.
(4) Začetek postopka izbrisa se vpiše v sodni register.
(5) O vpisu začetka postopka izbrisa v sodni register od‑
loči registrsko sodišče s sklepom o začetku postopka izbrisa.
435. člen
(razlogi za ugovor proti sklepu o začetku postopka izbrisa)
(1) Pravna oseba, nad katero je bil začet postopek izbrisa,
njen družbenik ali upnik lahko vloži ugovor, da ni pogojev za
vodenje postopka izbrisa (v nadaljnjem besedilu: ugovor proti
sklepu o začetku postopka izbrisa):
1. če izbrisni razlog ne obstaja,
2. če je bil nad pravno osebo začet postopek zaradi insol‑
ventnosti ali prisilne likvidacije ali
3. če je bil vložen predlog za začetek postopka zaradi
insolventnosti ali prisilne likvidacije nad pravno osebo.
(2) Če je bil postopek izbrisa začet na podlagi domneve
izbrisnega razloga iz 2. točke drugega odstavka 427. člena
tega zakona in je pravna oseba vložila ugovor proti sklepu o
začetku postopka izbrisa, s katerim uveljavlja razlog iz 1. toč‑
ke prvega odstavka tega člena, je ugovor dovoljen samo, če
pravna oseba:
1. bodisi verjetno izkaže, da posluje na poslovnem na‑
slovu, vpisanem v sodni register in da je na tem naslovu
upravičena poslovati bodisi kot lastnik nepremičnine na tem
naslovu bodisi na podlagi najemne pogodbe ali drugega prav‑
nega posla, s katerim ji je lastnik nepremičnine dovolil uporabo
nepremičnine na tem naslovu,
2. bodisi hkrati z ugovorom vloži predlog za vpis spre‑
membe poslovnega naslova v sodni register in poleg listin, ki
so podlaga za vpis spremembe poslovnega naslova v sodni
register, priloži tudi dokaz:
– da je lastnik objekta na novem poslovnem naslovu ali
– da ji je lastnik objekta na novem poslovnem naslovu
dovolil poslovanje ali sprejemanje uradnih poštnih pošiljk na
tem naslovu.
(3) Če se z ugovorom proti sklepu o začetku postopka
izbrisa uveljavlja razlog iz 3. točke prvega odstavka tega člena,
je ugovor dovoljen samo, če je bil do poteka roka za ugovor
vložen predlog za začetek postopka zaradi insolventnosti ali
prisilne likvidacije.
(4) Ugovor proti sklepu o začetku postopka izbrisa mora
vsebovati opis dejstev, iz katerih izhaja, da obstaja razlog, ki se
uveljavlja z ugovorom, in dokaze o teh dejstvih.
(5) Vlagatelj ugovora mora ugovoru proti sklepu o začetku
postopka izbrisa priložiti morebitne listinske dokaze o dejstvih
iz četrtega odstavka tega člena.
(6) Če ugovor proti sklepu o začetku postopka izbrisa ne
vsebuje opisa dejstev in dokazov iz petega odstavka tega člena
ali če mu niso priloženi dokazi iz petega odstavka tega člena,
se zanj ne uporabljajo pravila o nepopolnih vlogah, temveč re‑
gistrsko sodišče o ugovoru odloči na podlagi dejstev, navedenih
v ugovoru, in dokazov, ki so mu priloženi.
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436. člen
(rok za ugovor proti sklepu o začetku postopka izbrisa)
(1) Ugovor proti sklepu o začetku postopka izbrisa je treba
vložiti v dveh mesecih.
(2) Rok iz prvega odstavka tega člena teče:
1. če je vlagatelj ugovora pravna oseba, nad katero je bil
začet postopek izbrisa: od vročitve sklepa o začetku postopka
izbrisa,
2. v drugih primerih: od objave sklepa o začetku postopka
izbrisa.
437. člen
(odločanje o ugovoru proti sklepu o začetku postopka izbrisa)
(1) Registrsko sodišče zavrže ugovor proti sklepu o za‑
četku postopka izbrisa:
1. če je vložen po poteku roka iz 436. člena tega zakona,
2. če ga je vložila oseba, ki po prvem odstavku 435. člena
tega zakona ni upravičena vložiti ugovora, ali
3. če ugovor po drugem, tretjem ali četrtem odstavku
435. člena tega zakona ni dovoljen.
(2) Če se z dovoljenim ugovorom proti sklepu o začetku
postopka izbrisa uveljavlja razlog iz 3. točke prvega odstavka
435. člena tega zakona, registrsko sodišče prekine postopek
izbrisa do pravnomočne odločitve o predlogu za začetek po‑
stopka zaradi insolventnosti ali prisilne likvidacije.
438. člen
(sklep o ustavitvi postopka izbrisa)
(1) Registrsko sodišče izda sklep, s katerim ustavi posto‑
pek izbrisa (v nadaljnjem besedilu: sklep o ustavitvi postopka
izbrisa):
1. na podlagi dovoljenega ugovora proti sklepu o začetku
postopka izbrisa, s katerim se uveljavlja razlog iz 3. točke pr‑
vega odstavka 435. člena tega zakona: če je postopek zaradi
insolventnosti začet,
2. v drugih primerih: če presodi, da je ugovor utemeljen in
da izbrisni razlog ne obstaja.
(2) Proti sklepu o ustavitvi postopka izbrisa lahko pre‑
dlagatelj postopka vloži pritožbo v osmih dneh po vročitvi
sklepa.
(3) Na podlagi pravnomočnega sklepa o ustavitvi postop‑
ka izbrisa registrsko sodišče po uradni dolžnosti odloči o izbrisu
vpisa začetka postopka izbrisa iz sodnega registra.
439. člen
(sklep o obstoju izbrisnega razloga)
(1) Registrsko sodišče izda sklep, s katerim odloči, da
obstaja izbrisni razlog (v nadaljnjem besedilu: sklep o obstoju
izbrisnega razloga):
1. če v roku iz 436. člena tega zakona ugovor proti sklepu
o začetku postopka izbrisa ni bil vložen ali je bil zavržen po
prvem odstavku 437. člena tega zakona,
2. na podlagi dovoljenega ugovora proti sklepu o začetku
postopka izbrisa, s katerim se uveljavlja razlog iz 3. točke pr‑
vega odstavka 435. člena tega zakona: če je predlog za zače‑
tek postopka zaradi insolventnosti umaknjen ali pravnomočno
zavržen ali zavrnjen,
3. v drugih primerih: če presodi, da ugovor ni utemeljen in
da izbrisni razlog obstaja.
(2) Proti sklepu o obstoju izbrisnega razloga lahko udele‑
ženec postopka vloži pritožbo v osmih dneh po vročitvi sklepa.
440. člen
(izbris pravne osebe iz sodnega registra)
Na podlagi pravnomočnega sklepa o obstoju izbrisnega
razloga registrsko sodišče po uradni dolžnosti odloči o izbrisu
pravne osebe iz sodnega registra.
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Oddelek 7.4: Pravne posledice izbrisa
441. člen
(prenehanje pravne osebe)
Z izbrisom iz sodnega registra po 440. členu tega zakona
pravna oseba preneha.
442. člen
(učinek izbrisa za pravice upnikov in delavcev)
(1) Izbris iz sodnega registra ne vpliva na pravico upnika
izbrisane pravne osebe:
1. zahtevati plačilo njegove terjatve do te pravne osebe
od osebno odgovornih družbenikov ali od drugih družbenikov
na podlagi pravil o spregledu pravne osebnosti,
2. zahtevati povrnitev škode od članov poslovodstva ali
organa nadzora izbrisane pravne osebe.
(2) Za odškodninski zahtevek iz 2. točke prvega odstavka
tega člena se smiselno uporabljajo 42. in 43. člen ter prvi do
četrti odstavek 44. člena tega zakona.
(3) Pri smiselni uporabi po drugem odstavku tega člena:
1. se v prvem odstavku 42. člena in prvem odstavku
43. člena tega zakona namesto pojma »v stečajnem postop‑
ku« uporablja pojem »zaradi izbrisa pravne osebe iz sodnega
registra brez likvidacije«,
2. velja domneva vzročne zveze iz drugega odstavka
42. člena tega zakona za celoten znesek terjatve.
(4) Če so v izbrisani pravni osebi ob njenem prenehanju
po 441. členu tega zakona zaposleni delavci, jim z dnem pre‑
nehanja pravne osebe preneha delovno razmerje.
(5) Delavci, ki jim preneha pravno razmerje po četrtem od‑
stavku tega člena, imajo enake pravice kot delavci, ki jim prene‑
ha delovno razmerje zaradi začetka stečajnega postopka nad
pravno osebo, vključno s pravicami po zakonu, ki ureja Javni
jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije.
(6) (prenehal veljati)
(7) (prenehal veljati)
(8) (prenehal veljati)
(9) (prenehal veljati)
(10) (prenehal veljati)
443. člen
(najdeno premoženje izbrisane pravne osebe)
(1) Če se premoženje najde, potem ko te okoliščine ni
več mogoče uveljavljati v postopku izbrisa, se nad njim opravi
stečajni postopek (v nadaljnjem besedilu: stečajni postopek
nad premoženjem izbrisane pravne osebe).
(2) Za stečajni postopek nad premoženjem izbrisane
pravne osebe se smiselno uporabljajo pravila tega zakona
o stečajnem postopku nad pravno osebo, če ni v tretjem ali
četrtem odstavku tega člena drugače določeno.
(3) Predlog za začetek stečajnega postopka nad premo‑
ženjem izbrisane pravne osebe lahko vloži:
1. upnik, ki verjetno izkaže svojo terjatev do izbrisane
pravne osebe,
2. oseba, ki je ob izbrisu pravne osebe:
– opravljala funkcijo člana poslovodstva ali organa nad‑
zora ali
– imela položaj družbenika.
(4) Predlog za začetek stečajnega postopka nad premo‑
ženjem izbrisane pravne osebe mora vsebovati opis premo‑
ženja iz prvega odstavka tega člena ter dejstev in dokazov, iz
katerih izhaja, da je to premoženje pripadalo izbrisani pravni
osebi.
(5) Če sodišče presodi, da je premoženje, ki je predmet
predloga za začetek stečajnega postopka nad premoženjem
izbrisane pravne osebe, pripadalo izbrisani pravni osebi, izda
sklep o začetku stečajnega postopka nad tem premoženjem,
ne da bi presojalo, ali je bila izbrisana pravna oseba ob izbrisu
insolventna.
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(6) Če je začet stečajni postopek nad premoženjem izbrisa‑
ne pravne osebe, se za uveljavitev zahtevkov iz 1. točke prvega
odstavka in iz šestega odstavka 442. člena tega zakona smi‑
selno uporabljajo drugi do peti odstavek 350. člena in 351. člen
tega zakona.
(7) Če družbenik izbrisane pravne osebe odgovarja za
njene obveznosti po 1. točki prvega odstavka ali po šestem
odstavku 442. člena tega zakona:
1. pridobi s plačilom te obveznosti pravico v stečajnem po‑
stopku nad izbrisano pravno osebo zahtevati povrnitev tega, kar
je plačal (v nadaljnjem besedilu: regresna terjatev družbenika),
2. mora svojo regresno terjatev prijaviti v stečajnem po‑
stopku nad premoženjem izbrisane pravne osebe v roku iz
drugega odstavka 59. člena tega zakona, in sicer:
– če je do poteka tega roka obveznost izbrisane pravne
osebe že plačal: kot nepogojno terjatev,
– v drugih primerih: kot pogojno terjatev,
3. se regresna terjatev plača ob razdelitvi stečajne mase
kot podrejena terjatev drugega vrstnega reda iz razdelitvene
mase, ki ostane po plačilu vseh prednostnih in navadnih terjatev
ter morebitnih podrejenih terjatev iz tretjega odstavka 21. člena
tega zakona.

2. obvesti sodišče, ki bi bilo pristojno za stečajni postopek
nad izbrisano pravno osebo, o premoženju izbrisane pravne
osebe, najdenim v izvršilnem postopku.
(3) Obvestilo iz 2. točke drugega odstavka tega člena
mora vključevati podatke o premoženju, najdenem v izvršilnem
postopku.
(4) Sodišče, ki bi bilo pristojno za stečajni postopek nad
izbrisano pravno osebo, mora v osmih dneh po prejemu obve‑
stila iz 2. točke drugega odstavka tega člena objaviti poziv, ki
mora vključevati:
1. identifikacijske podatke o izbrisani pravni osebi,
2. podatke o premoženju iz tretjega odstavka tega člena
in
3. poziv upnikom, da v enem mesecu po objavi poziva
predlagajo začetek stečajnega postopka nad najdenim premo‑
ženjem izbrisane pravne osebe.

444. člen
(postopki za uveljavitev pravic izbrisane pravne osebe)
(1) Če ob izbrisu pravne osebe iz sodnega registra po
440. členu tega zakona teče sodni ali drug postopek, v katerem
je izbrisana pravna oseba uveljavljala svojo terjatev ali drugo
premoženjsko pravico, mora sodišče ali drug pristojni organ, ki
vodi ta postopek, o tem obvestiti sodišče, ki bi bilo pristojno za
stečajni postopek nad izbrisano pravno osebo.
(2) Obvestilo iz prvega odstavka tega člena mora vklju‑
čevati:
1. podatke o sodišču ali drugem organu, ki vodi postopek,
ter o opravilni številki zadeve,
2. znesek terjatve ali vsebino in vrednost druge premoženj‑
ske pravice, ki se uveljavlja v postopku.
(3) Sodišče, ki bi bilo pristojno za stečajni postopek nad iz‑
brisano pravno osebo, mora v osmih dneh po prejemu obvestila
iz prvega odstavka tega člena, objaviti poziv, ki mora vključevati:
1. identifikacijske podatke o izbrisani pravni osebi,
2. podatke iz drugega odstavka tega člena,
3. poziv upnikom, da v enem mesecu po objavi poziva
predlagajo začetek stečajnega postopka nad najdenim premože‑
njem izbrisane pravne osebe, ki ga predstavlja terjatev ali druga
premoženjska pravica, ki se uveljavlja v postopku, in
4. pouk o pravnih posledicah iz četrtega in petega odstavka
tega člena.
(4) Če nihče od upnikov v enem mesecu po objavi poziva
iz tretjega odstavka tega člena ne predlaga začetka stečajnega
postopka nad najdenim premoženjem izbrisane pravne osebe,
sodišče, ki bi bilo pristojno za stečajni postopek nad izbrisano
pravno osebo, o tem obvesti sodišče ali drug pristojni organ, ki
vodi postopek iz prvega odstavka tega člena.
(5) Sodišče ali drug pristojni organ, ki vodi postopek iz
prvega odstavka tega člena, na podlagi obvestila iz četrtega
odstavka tega člena, zavrže tožbo ali predlog izbrisane pravne
osebe in ustavi postopek.

Oddelek 8.1: Splošna pravila o postopkih zaradi
insolventnosti z mednarodnim elementom

444.a člen
(premoženje izbrisane pravne osebe,
najdeno v izvršilnem postopku)
(1) Če se premoženje iz prvega odstavka 443. člena tega
zakona najde v postopku izvršbe, ki se je začel nad izbrisano
pravno osebo pred njenim izbrisom iz sodnega registra, izvršilno
sodišče prekine izvršilni postopek in upnika napoti, da v 15 dneh
po prejemu sklepa o napotitvi predlaga začetek stečajnega po‑
stopka nad tem premoženjem izbrisane pravne osebe.
(2) Če upnik v roku iz prvega odstavka tega člena ne vloži
predloga za začetek stečajnega postopka nad najdenim premo‑
ženjem izbrisane pravne osebe ali če je njegov predlog zavržen,
izvršilno sodišče:
1. ustavi postopek izvršbe in razveljavi dejanja, opravljena
v tem postopku, in

8. poglavje: POSTOPKI ZARADI INSOLVENTNOSTI
Z MEDNARODNIM ELEMENTOM

445. člen
(tuja država in država članica)
(1) Tuja država je vsaka druga država, razen Republike
Slovenije.
(2) Država članica je država članica Evropske unije.
446. člen
(domači in tuji postopek zaradi insolventnosti)
(1) Domači postopek zaradi insolventnosti je postopek
zaradi insolventnosti, ki ga vodi sodišče Republike Slovenije
po 3. in 4. ali 5. poglavju tega zakona.
(2) Tuji postopek zaradi insolventnosti je vsak sodni ali
upravni postopek:
1. ki se vodi v tuji državi za skupni račun vseh upnikov
dolžnika zaradi finančnega prestrukturiranja ali likvidacije dol‑
žnika in
2. v katerem nad unovčenjem premoženja in vodenjem
poslov dolžnika opravlja nadzor tuje sodišče ali upravitelj, ki
ga imenuje tuje sodišče.
(3) Tuji glavni postopek zaradi insolventnosti je tuji posto‑
pek zaradi insolventnosti, ki ga vodi sodišče tuje države, v ka‑
teri ima dolžnik središče uresničevanja svojih glavnih interesov.
(4) Če je dolžnik pravna oseba, velja, če se ne dokaže
drugače, da ima središče uresničevanja svojih glavnih intere‑
sov v državi, v kateri ima registriran svoj sedež.
(5) Tuji pomožni postopek zaradi insolventnosti je tuji
postopek zaradi insolventnosti:
1. ki ni glavni postopek zaradi insolventnosti in
2. ki se vodi v tuji državi, v kateri ima dolžnik svojo po‑
slovalnico.
(6) Poslovalnica je vsako mesto poslovanja, na katerem
dolžnik s svojim osebjem trajneje izvaja gospodarske posle z
blagom ali storitvami.
(7) Tuje sodišče je sodišče ali drug organ tuje države, ki
je v tej državi pristojen za odločanje o začetku postopka zaradi
insolventnosti ali sprejemanje odločitev v tem postopku.
(8) Tuji upravitelj je oseba ali organ, ki je v tujem postopku
zaradi insolventnosti upravičen:
1. voditi ali nadzorovati:
– finančno prestrukturiranje dolžnika ali
– unovčenje njegovega premoženja ali poslov ali
2. nastopati kot predstavnik tujega postopka zaradi in‑
solventnosti.
(9) Tuja odločba zaradi insolventnosti je odločba tujega
sodišča, s katero to odloči o začetku postopka zaradi insolven‑
tnosti ali imenovanju upravitelja.
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447. člen
(osebe po državni pripadnosti)
Oseba posamezne države je fizična oseba, ki ima v tej
državi prebivališče, in pravna oseba, ki ima v tej državi središče
uresničevanja svojih glavnih interesov.

453. člen
(razlaga pravil, določenih v 8. poglavju)
Pri razlagi pravil, določenih v 8. poglavju tega zakona, je
treba upoštevati njihov mednarodni izvor, potrebo po spodbuja‑
nju njihove enotne uporabe in spoštovanje dobre vere.

448. člen
(država, v kateri je premoženje)
Država, v kateri je premoženje, je:
1. pri premičnih stvareh: država, v kateri so te stvari,
2. pri pravicah, katerih predmet je nepremičnina, ali drugih
pravicah, ki se pridobijo z vpisom v javni register: država, v
pristojnosti katere je ta register,
3. pri terjatvah: država, v kateri ima dolžnik središče ure‑
sničevanja svojih glavnih interesov.

Oddelek 8.2: Dostop tujih upraviteljev in upnikov
do domačih sodišč

449. člen
(uporaba 8. poglavja)
(1) 8. poglavje tega zakona se uporablja, če ni v zakonu
za posamezen primer drugače določeno:
1. za pravno pomoč, za katero v Republiki Sloveniji za‑
prosi tuje sodišče ali tuji upravitelj v zvezi s tujim postopkom
zaradi insolventnosti,
2. za pravno pomoč, za katero v tuji državi zaprosi sodi‑
šče ali upravitelj v zvezi z domačim postopkom zaradi insol‑
ventnosti,
3. če se nad istim dolžnikom hkrati vodita domači in tuji
postopek zaradi insolventnosti in
4. če imajo tuji upniki interes, da predlagajo začetek do‑
mačega postopka zaradi insolventnosti ali sodelujejo v njem.
(2) Pravila, določena v 8. poglavju tega zakona, se ne
uporabljajo za razmerja, ki so drugače urejena v mednarodni
pogodbi, ki jo je Republika Slovenija sklenila z eno ali več tujimi
državami.
(3) Nobeno pravilo, določeno v 8. poglavju tega zako‑
na, ne omejuje pristojnosti domačega sodišča ali upravičenj
domačega upravitelja, da da dodatno pravno pomoč tujemu
upravitelju po pravilih, določenih v drugih zakonih.
450. člen
(pristojnost domačega sodišča)
(1) Za odločanje o priznanju tujega postopka zaradi in‑
solventnosti in sodelovanje s tujimi sodišči je pristojno domače
sodišče, ki je stvarno pristojno za vodenje domačih postopkov
zaradi insolventnosti.
(2) Za odločanje o priznanju tujega postopka zaradi insol‑
ventnosti in sodelovanje s tujimi sodišči je krajevno pristojno:
1. če ima dolžnik, ki je domača pravna oseba ali podjetnik,
v Republiki Sloveniji svoj sedež: sodišče, na območju katerega
ima dolžnik svoj sedež,
2. če ima dolžnik, ki je tuja oseba, v Republiki Sloveniji
svojo podružnico: sodišče, na območju katerega je sedež te
podružnice,
3. v drugih primerih Okrožno sodišče v Ljubljani.
(3) V zadevah iz prvega odstavka tega člena odloča so‑
dnik posameznik.
451. člen
(upravičenja domačega upravitelja delovati v tuji državi)
Domači upravitelj je upravičen zastopati insolventnega
dolžnika in opravljati druge posle za potrebe postopka zaradi
insolventnosti v tuji državi.
452. člen
(izjeme zaradi varovanja suverenosti, varnosti
ali javnega interesa Republike Slovenije)
Domače sodišče lahko zavrne priznanje tujega postopka
zaradi insolventnosti ali zahtevo tujega sodišča ali upravitelja
za pomoč ali sodelovanje, če bi to lahko negativno vplivalo na
suverenost, varnost ali javni interes Republike Slovenije.

454. člen
(upravičenje tujega upravitelja do neposrednega dostopa
do domačega sodišča)
(1) Tuji upravitelj lahko za račun premoženja tujega dolžni‑
ka ali tujega postopka zaradi insolventnosti v domačem postop‑
ku zaradi insolventnosti neposredno vloži vsako vlogo in opravlja
druga procesna dejanja v tem postopku.
(2) Samo zaradi pravnega dejstva opravljanja procesnih
dejanj po prvem odstavku tega člena domače sodišče ne posta‑
ne pristojno za zadeve v zvezi s tujim upraviteljem ali premože‑
njem ali posli tujega insolventnega dolžnika, razen za procesna
dejanja iz prvega odstavka tega člena.
455. člen
(upravičenje tujega upravitelja predlagati začetek domačega
postopka zaradi insolventnosti)
Tuji upravitelj je upravičen predlagati začetek domačega
postopka zaradi insolventnosti, če so za to izpolnjeni splošni
pogoji, določeni v 3. in 4. ali 5. poglavju tega zakona.
456. člen
(sodelovanje tujega upravitelja v domačem postopku
zaradi insolventnosti)
Če je tuji postopek zaradi insolventnosti priznan v skladu
z oddelkom 8.3 tega zakona in se nad istim dolžnikom vodi
tudi domači postopek zaradi insolventnosti, se je tuji upravitelj
kot intervenient upravičen udeležiti domačega postopka zaradi
insolventnosti in opravljati procesna dejanja v tem postopku za‑
radi varovanja, unovčenja in razdelitve premoženja dolžnika in
usklajevanja s tujim postopkom zaradi insolventnosti.
457. člen
(položaj tujih upnikov v domačem postopku
zaradi insolventnosti)
(1) V domačem postopku zaradi insolventnosti imajo tuji
upniki enak položaj in enake pravice glede upravičenja predla‑
gati začetek tega postopka ter opravljati procesna dejanja v tem
postopku kot domači upniki.
(2) Prvi odstavek tega člena ne izključuje uporabe pravil o
vrstnem redu plačil terjatev upnikov, vendar je treba tuje upnike
pri vrstnem redu plačila terjatev obravnavati enako kot domače
upnike, ki so v enakem razmerju do insolventnega dolžnika.
458. člen
(obveščanje znanih upnikov o začetku domačega
stečajnega postopka)
(1) Upravitelj mora takoj, ko je to mogoče, in najpozneje v
enem mesecu po začetku domačega stečajnega postopka vsem
znanim tujim upnikom stečajnega dolžnika poslati obvestilo o
začetku stečajnega postopka.
(2) Obvestilo iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati
podatke iz drugega odstavka 243. člena tega zakona.
(3) Za znanega tujega upnika iz prvega odstavka tega
člena velja upnik:
1. obveznost stečajnega dolžnika do katerega je mogoče
ugotoviti na podlagi poslovne dokumentacije stečajnega dolžnika
pri sestavi računovodskih izkazov do začetka stečajnega postop‑
ka po prvem odstavku 291. člena tega zakona in
2. katerega naslov je mogoče ugotoviti na podlagi doku‑
mentacije iz 1. točke tega odstavka.
(4) Obvestilo iz prvega odstavka tega člena lahko upravitelj
pošlje z navadno poštno pošiljko ali po elektronski pošti.
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Oddelek 8.3: Priznanje tujega postopka zaradi
insolventnosti in začasni ukrepi
459. člen
(uporaba pravil o postopku)
Za priznanje tujega postopka zaradi insolventnosti se upo‑
rabljajo splošna pravila o priznanju in izvršitvi tujih sodnih odločb,
določena v zakonu, ki ureja mednarodno zasebno pravo in
postopek, če ni v oddelku 8.3 tega zakona drugače določeno.
460. člen
(zahteva za priznanje tujega postopka zaradi insolventnosti)
(1) Zahtevo za priznanje tujega sodnega postopka zaradi
insolventnosti (v nadaljnjem besedilu: zahteva za priznanje)
lahko vloži oseba, ki je bila v tem postopku imenovana za upra‑
vitelja.
(2) Zahtevi za priznanje je treba priložiti:
1. overjeno kopijo odločbe tujega sodišča o začetku po‑
stopka zaradi insolventnosti ali
2. izjavo tujega sodišča, s katero to potrjuje, da je bil začet
tuji postopek zaradi insolventnosti in imenovan tuji upravitelj.
(3) Zahtevi za priznanje mora tuji upravitelj priložiti svojo
izjavo, v kateri navede vse tuje postopke zaradi insolventnosti,
ki tečejo proti dolžniku in za katere ve.
(4) Zahtevi za priznanje mora biti priložen tudi overjen pre‑
vod listin iz drugega in tretjega odstavka tega člena v jezik, ki je
pri sodišču v uradni rabi.
461. člen
(domneve pri priznanju tujega postopka zaradi insolventnosti)
Pri priznanju tujega postopka zaradi insolventnosti veljajo
naslednje domneve, če se ne dokaže drugače:
1. da ima postopek, ki je predmet zahteve za priznanje,
značilnosti tujega sodnega postopka zaradi insolventnosti iz dru‑
gega odstavka 446. člena tega zakona, tuji upravitelj pa položaj
tujega upravitelja iz osmega odstavka 446. člena tega zakona,
če je tako navedeno v listini iz 1. ali 2. točke drugega odstavka
460. člena tega zakona,
2. da so listine, priložene zahtevi za priznanje tujega so‑
dnega postopka, verodostojne ne glede na to, ali so bile nado‑
verjene, in
3. domneva iz četrtega odstavka 446. člena tega zakona.
462. člen
(sklep o priznanju tujega postopka zaradi insolventnosti)
(1) Sodišče izda sklep, s katerim prizna tuji postopek zaradi
insolventnosti (v nadaljnjem besedilu: sklep o priznanju tujega
postopka zaradi insolventnosti):
1. če so zahtevi za priznanje priložene listine iz drugega in
tretjega odstavka 460. člena tega zakona,
2. če ima postopek, ki je predmet zahteve za priznanje,
značilnosti tujega sodnega postopka zaradi insolventnosti iz
drugega odstavka 446. člena tega zakona,
3. če ima tuji upravitelj položaj tujega upravitelja iz osmega
odstavka 446. člena tega zakona,
4. če ima dolžnik v tuji državi, v kateri poteka postopek, ki
je predmet zahteve za priznanje, središče uresničevanja svojih
glavnih interesov ali svojo poslovalnico in
5. če ni ovir za priznanje iz 452. člena tega zakona.
(2) S sklepom o priznanju tujega postopka zaradi insol‑
ventnosti sodišče odloči tudi o tem, ali se tuji postopek zaradi
insolventnosti prizna kot glavni ali pomožni postopek zaradi
insolventnosti.
(3) Sodišče prizna tuji postopek zaradi insolventnosti:
1. kot glavni postopek: če ima dolžnik v tuji državi, v kateri
poteka postopek, ki je predmet zahteve za priznanje, središče
uresničevanja svojih glavnih interesov ali
2. kot pomožni postopek, če:
– ni izpolnjen pogoj iz 1. točke tega odstavka in
– ima dolžnik v tuji državi, v kateri poteka postopek, ki je
predmet zahteve za priznanje, svojo poslovalnico.
(4) O priznanju tujega sodnega postopka mora sodišče
odločati prednostno.
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(5) Sodišče lahko na podlagi ugovora dolžnika ali druge
osebe, ki ima pravni interes, ali obvestila iz 464. člena tega
zakona spremeni ali odpravi sklep o priznanju tujega sodnega
postopka zaradi insolventnosti, če presodi, da pogoji iz prvega
odstavka tega člena niso izpolnjeni ali da so prenehali.
463. člen
(objava sklepa o priznanju tujega postopka
zaradi insolventnosti)
(1) Sklep o priznanju tujega postopka zaradi insolventnosti
mora sodišče objaviti po 122. členu tega zakona.
(2) Prvi odstavek tega člena se smiselno uporablja tudi za
sklep, s katerim sodišče spremeni ali odpravi pravne posledice
priznanja tujega postopka zaradi insolventnosti.
464. člen
(obveščanje sodišča o novih informacijah)
Tuji upravitelj, ki je vložil zahtevo za priznanje, mora sodi‑
šče nemudoma obvestiti o:
1. vsaki pomembni spremembi položaja tujega postopka
zaradi insolventnosti ali položaja tujega upravitelja, imenovane‑
ga v tem postopku, in
2. vsakem drugem tujem postopku zaradi insolventnosti
proti istemu dolžniku, za katerega je izvedel.
465. člen
(začasna ureditev posledic tujega sodnega postopka
zaradi insolventnosti)
(1) Sodišče lahko po vložitvi zahteve za priznanje na pre‑
dlog tujega upravitelja izda začasno odredbo, s katero začasno
do odločitve o zahtevi za priznanje uredi posledice tuje sodnega
postopka zaradi insolventnosti v Republiki Sloveniji, če je tako
zavarovanje nujno potrebno za zaščito premoženja dolžnika ali
interesov upnikov.
(2) Z začasno odredbo iz prvega odstavka tega člena lahko
sodišče:
1. odredi prekinitev vseh postopkov izvršbe proti dolžniku in
prepove začetek novih postopkov izvršbe in zavarovanja,
2. pooblasti tujega upravitelja ali drugo osebo, ki jo določi,
za upravljanje ali prodajo celotnega ali dela premoženja insol‑
ventnega dolžnika, ki je v Republiki Sloveniji,
3. odredi vsak drug ukrep iz tretjega odstavka 240. člena
tega zakona.
(3) Za začasno odredbo iz prvega odstavka tega člena
se uporabljata 270. in 271. člen ZIZ, če ni v tem členu drugače
določeno.
(4) Pravne posledice, ki jih sodišče določi z začasno odred‑
bo iz prvega odstavka tega člena v Republiki Sloveniji:
1. nastanejo z objavo sklepa o začasni odredbi in
2. prenehajo z objavo sklepa, s katerim sodišče odloči o
zahtevi za priznanje.
(5) Če je predmet zahteve za priznanje iz prvega odstavka
tega člena tuji pomožni postopek zaradi insolventnosti, sodišče
lahko zavrne predlog za izdajo začasne odredbe, če bi ukrepi iz
drugega odstavka tega člena lahko ovirali vodenje domačega ali
tujega glavnega postopka zaradi insolventnosti, ki poteka proti
istemu dolžniku.
466. člen
(pravne posledice priznanja tujega glavnega postopka zaradi
insolventnosti, ki nastanejo, ne da bi o njih odločalo sodišče)
(1) Če sodišče prizna tuji postopek zaradi insolventnosti
kot glavni postopek, z objavo sklepa o priznanju glede insolven‑
tnega dolžnika in njegovega premoženja v Republiki Sloveniji
nastanejo naslednje pravne posledice začetka tujega postopka
zaradi insolventnosti:
1. proti dolžniku ni dovoljeno začeti postopka izvršbe ali
zavarovanja, postopki, ki že potekajo, pa se prekinejo in
2. pooblastila dolžnikovih zastopnikov in pooblaščencev
za razpolaganje z njegovim premoženjem ali opravljanje drugih
pravnih poslov za dolžnika preidejo na tujega upravitelja.
(2) Za pravne posledice iz 1. točke prvega odstavka tega
člena se smiselno uporabljajo pravila, določena v oddelku 3.8
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tega zakona, za pravne posledice iz 2. točke prvega odstavka
tega člena pa 245. člen tega zakona.
(3) Pravne posledice iz prvega odstavka tega člena niso
ovira za začetek postopka, ki ga je treba začeti zaradi ohranitve
terjatve do insolventnega dolžnika.
(4) Pravne posledice iz prvega odstavka tega člena niso
ovira za vložitev predloga za začetek domačega postopka zaradi
insolventnosti proti insolventnemu dolžniku in pravna dejanja,
potrebna za uveljavitev terjatev upnikov v tem postopku.
467. člen
(pravne posledice priznanja tujega postopka zaradi
insolventnosti, ki jih določi sodišče)
(1) Če sodišče prizna tuji postopek zaradi insolventnosti kot
glavni ali pomožni postopek, s sklepom o priznanju tega sodne‑
ga postopka ali posebnim sklepom na predlog tujega upravitelja
odloči o pravnih posledicah tega priznanja v Republiki Sloveniji.
(2) S sklepom iz prvega odstavka tega člena lahko sodišče:
1. tudi za pomožni postopek določi, da nastanejo pravne
posledice iz 1. ali 2. točke prvega odstavka 466. člena tega
zakona,
2. pooblasti tujega upravitelja ali drugo osebo, ki jo določi,
za upravljanje ali prodajo celotnega ali dela premoženja insol‑
ventnega dolžnika, ki je v Republiki Sloveniji, če presodi, da so
interesi domačih upnikov ustrezno varovani,
3. določi obveznost predati poslovno dokumentacijo in
dati informacije tujemu upravitelju za potrebe tujega postopka
zaradi insolventnosti po četrtem in petem odstavku 239. člena
ter 292. členu tega zakona.
(3) Sodišče ugodi predlogu za določitev posamezne pravne
posledice priznanja tujega pomožnega postopka zaradi insolven‑
tnosti, če je premoženje iz 2. točke drugega odstavka tega člena
po tem zakonu dovoljeno upravljati in prodati v tujem pomožnem
postopku ali če so informacije iz 3. točke drugega odstavka tega
člena potrebne za vodenje tujega pomožnega postopka zaradi
insolventnosti.
(4) Pravne posledice, ki jih določi sodišče po prvem do
tretjem odstavku tega člena, v Republiki Sloveniji nastanejo z
objavo sklepa o priznanju tujega postopka zaradi insolventnosti.
(5) Četrti odstavek tega člena se smiselno uporablja tudi za
sklep, s katerim sodišče spremeni ali odpravi pravne posledice iz
prvega odstavka 466. člena tega zakona ali iz prvega do tretjega
odstavka tega člena.
468. člen
(varovanje interesov upnikov in drugih oseb, za katere
učinkujejo pravne posledice priznanaja tujega postopka zaradi
insolventnosti)
(1) Sodišče sme po 465. ali 467. členu tega zakona določiti
samo tiste pravne posledice tujega postopka zaradi insolventno‑
sti, ki omogočajo, da so ustrezno zavarovani interesi upnikov in
drugih oseb, vključno z dolžnikom, za katere te pravne posledice
učinkujejo.
(2) Sodišče lahko učinkovanje pravne posledice, ki jo do‑
loči po 465. ali 467. členu tega zakona, poveže s pogoji, ki so
po presoji sodišča potrebni za varovanje interesov iz prvega
odstavka tega člena.
(3) Sodišče lahko na podlagi predloga tujega upravitelja ali
osebe, za katero učinkujejo pravne posledice, določene po 465.
ali 467. členu tega zakona, ali po uradni dolžnosti spremeni ali
odpravi te pravne posledice.
469. člen
(procesno upravičenje tujega upravitelja izpodbijati pravna
dejanja insolventnega dolžnika)
(1) S priznanjem tujega postopka zaradi insolventnosti kot
glavnega postopka pridobi tuji upravitelj procesno legitimacijo v
Republiki Sloveniji, da izpodbija pravna dejanja insolventnega
dolžnika.
(2) Če sodišče prizna tuji postopek zaradi insolventnosti
kot pomožni postopek, lahko tujemu upravitelju po prvem od‑
stavku 467. členu tega zakona podeli tudi procesno legitimacijo
za izpodbijanje pravnega dejanja insolventnega dolžnika, če se
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pravno dejanje, ki se izpodbija, nanaša na premoženje, ki ga je
po tem zakonu dovoljeno upravljati in prodati v tujem pomožnem
postopku zaradi insolventnosti.
470. člen
(intervencija tujega upravitelja v postopkih, katerih stranka
je insolventni dolžnik)
S priznanjem tujega postopka zaradi insolventnosti pridobi
tuji upravitelj procesno legitimacijo, da nastopi kot intervenient
v vsakem postopku v Republiki Sloveniji, katerega stranka je
insolventni dolžnik.
Oddelek 8.4: Sodelovanje s tujimi sodišči
in tujimi upravitelji
471. člen
(sodelovanje domačega sodišča s tujimi sodišči
in tujimi upravitelji)
(1) Domače sodišče mora v zadevah iz prvega odstavka
449. člena tega zakona v največjem mogočem obsegu sodelova‑
ti s tujimi sodišči in tujimi upravitelji neposredno ali po domačem
upravitelju.
(2) Domače sodišče je pri sodelovanju po prvem odstavku
tega člena upravičeno:
1. izmenjavati si informacije neposredno s tujim sodiščem
ali tujim upraviteljem,
2. zahtevati informacije ali pravno pomoč neposredno od
tujega sodišča ali tujega upravitelja in
3. dajati informacije ali izvajati dejanja pravne pomoči na
podlagi neposredne zahteve tujega sodišča ali tujega upravitelja.
472. člen
(sodelovanje domačega upravitelja
s tujimi sodišči in tujimi upravitelji)
(1) Domači upravitelj mora v primerih iz prvega odstavka
449. člena tega zakona v skladu s svojimi pristojnostmi in pod
nadzorom domačega sodišča v največjem mogočem obsegu
sodelovati s tujimi sodišči in tujimi upravitelji.
(2) Domači upravitelj je pri sodelovanju po prvem odstavku
tega člena upravičen, da si pod nadzorom domačega sodišča
izmenjuje informacije neposredno s tujim sodiščem ali tujim
upraviteljem.
473. člen
(oblike sodelovanja)
(1) Sodelovanje po 471. in 472. členu tega zakona lahko
poteka v kateri koli obliki, ki omogoča uresničitev namena sode‑
lovanja in vključuje:
1. imenovanje osebe ali organa, ki deluje po navodilih
sodišča, za sodelovanje s tujim sodiščem ali tujim upraviteljem,
2. dajanje informacij z uporabo katerega koli sredstva, ki je
po presoji sodišča primerno,
3. usklajevanje upravljanja in nadzorovanja premoženja in
poslov insolventnega dolžnika,
4. sklenitev in izvajanje dogovorov, ki se nanašajo na uskla‑
jevanje postopkov zaradi insolventnosti s tujimi sodišči,
5. usklajevanje vzporednih postopkov proti istemu insol‑
ventnemu dolžniku.
(2) Vrhovno sodišče lahko neposredno sklene dogovor
iz 4. točke prvega odstavka tega člena s sodiščem ali drugim
organom tuje države, ki je po pravu te države pristojen za nepo‑
sredno sklepanje in izvajanje takih dogovorov.
(3) Dogovor iz drugega odstavka tega člena zavezuje vsa
sodišča, ki so pristojna za odločanje in izvajanje drugih nalog v
zadevah iz prvega odstavka 449. člena tega zakona.
Oddelek 8.5: Vzporedni postopki zaradi insolventnosti
474. člen
(začetek domačega pomožnega postopka
zaradi insolventnosti)
(1) Če je bil priznan tuji glavni postopek zaradi insolven‑
tnosti, je dovoljeno proti istemu dolžniku v Republiki Sloveniji
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začeti domači postopek zaradi insolventnosti samo kot pomožni
postopek.
(2) Pravne posledice domačega pomožnega postopka za‑
radi insolventnosti iz prvega odstavka tega člena so omejene:
1. na premoženje insolventnega dolžnika v Republiki Slo‑
veniji in
2. v obsegu, potrebnem za uresničitev sodelovanja po
pravilih, določenih v oddelku 8.4 tega zakona, na drugo premo‑
ženje insolventnega dolžnika, ki po tem zakonu spada v njegovo
stečajno maso.
475. člen
(usklajevanje vzporednega domačega in tujega postopka
zaradi insolventnosti)
(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo, če hkrati
proti istemu insolventnemu dolžniku potekata domači in tuji po‑
stopek zaradi insolventnosti.
(2) Domače sodišče si mora prizadevati za sodelovanje s
tujim sodiščem in tujim upraviteljem ter usklajevanje vzporednih
postopkov po splošnih pravilih, določenih v oddelku 8.4 tega za‑
kona, in pri tem upoštevati pravila, določena v tretjem do petem
odstavku tega člena.
(3) Če je bil domači postopek zaradi insolventnosti začet
pred vložitvijo zahteve za priznanje tujega postopka zaradi in‑
solventnosti:
1. mora biti odločitev o pravnih posledicah tujega postopka
zaradi insolventnosti po 465. ali 467. členu tega zakona v skladu
s pravnimi posledicami domačega postopka zaradi insolven‑
tnosti, in
2. če je tuji postopek zaradi insolventnosti priznan kot
glavni postopek: se ne uporabljajo pravila, določena v 466. členu
tega zakona.
(4) Če je bil domači postopek zaradi insolventnosti začet po
priznanju ali vložitvi zahteve za priznanje tujega postopka zaradi
insolventnosti, mora sodišče:
1. preveriti svojo odločitev o pravnih posledicah tu‑
jega postopka zaradi insolventnosti, o katerih je odločilo po
465. ali 467. členu tega zakona, in jo spremeniti ali odpraviti, če
ni v skladu s pravnimi posledicami domačega postopka zaradi
insolventnosti, in
2. če je tuji postopek zaradi insolventnosti priznan kot
glavni postopek: odločiti, da pravna posledica iz 1. točke prvega
odstavka 466. člena tega zakona z začetkom domačega postop‑
ka zaradi insolventnosti preneha učinkovati, če to ni v skladu s
pravnimi posledicami domačega postopka zaradi insolventnosti.
(5) Če je tuji postopek zaradi insolventnosti priznan kot
pomožni postopek, se za odločanje po 1. točki tretjega odstavka
in 1. točki četrtega odstavka tega člena smiselno uporablja tretji
odstavek 467. člena tega zakona.
476. člen
(usklajevanje več vzporednih tujih postopkov
zaradi insolventnosti)
(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo, če hkrati
proti istemu insolventnemu dolžniku teče več tujih postopkov
zaradi insolventnosti.
(2) V zadevah iz prvega odstavka 449. člena tega zakona
si mora domače sodišče prizadevati za sodelovanje s tujim sodi‑
ščem in tujim upraviteljem ter usklajevanje vzporednih postopkov
po splošnih pravilih, določenih v oddelku 8.4 tega zakona, in pri
tem upoštevati naslednja pravila:
1. vsaka odločitev o pravnih posledicah tujega pomožnega
postopka zaradi insolventnosti po 465. in 467. členu tega zako‑
na, ki jo sodišče sprejme po priznanju tujega glavnega postopka
zaradi insolventnosti, mora biti v skladu s pravnimi posledicami
tujega glavnega postopka zaradi insolventnosti,
2. če je tuji postopek zaradi insolventnosti priznan kot glav‑
ni postopek po priznanju drugega tujega postopka zaradi insol‑
ventnosti kot pomožnega postopka: mora sodišče preveriti svo‑
jo odločitev o pravnih posledicah tujega pomožnega postopka
zaradi insolventnosti, o katerih je odločilo po 465. ali 467. členu
tega zakona, in jo spremeniti ali odpraviti, če ni v skladu s prav‑
nimi posledicami tujega glavnega postopka zaradi insolventnosti,
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3. če je tuji postopek zaradi insolventnosti priznan kot
pomožni postopek po priznanju drugega tujega postopka zaradi
insolventnosti kot pomožnega postopka: mora sodišče preveriti
svojo odločitev o pravnih posledicah tujega pomožnega po‑
stopka zaradi insolventnosti, o katerih je odločilo po 465. ali
467. členu tega zakona, in jo spremeniti ali odpraviti v obsegu,
potrebnem za uskladitev obeh vzporednih postopkov.
477. člen
(domneva insolventnosti pri priznanju tujega glavnega
postopka zaradi insolventnosti)
Če je priznan tuji postopek zaradi insolventnosti kot glavni
postopek, se pri odločanju o predlogu za začetek domačega po‑
stopka zaradi insolventnosti domneva, da je dolžnik insolventen,
če se ne dokaže drugače.
478. člen
(pravilo o plačilu terjatve v vzporednih postopkih
zaradi insolventnosti)
Upnik, ki je prejel plačilo dela svoje nezavarovane terjatve
v tujem postopku zaradi insolventnosti, je upravičen do plačila
te nezavarovane terjatve v domačem postopku zaradi insolven‑
tnosti, ki poteka proti istemu insolventnemu dolžniku, samo do
zneska, ki skupaj z zneskom, ki ga je prejel v tujem postopku
zaradi insolventnosti, pomeni enak delež plačila terjatev, kot ga
v domačem postopku prejmejo upniki za nezavarovane terjatve,
ki se plačajo v istem vrstnem redu.
Oddelek 8.6: Pravo, ki se uporabi za pravne posledice
postopka zaradi insolventnosti
479. člen
(splošno pravilo)
Za pravne posledice postopka zaradi insolventnosti se upo‑
rabi pravo države, v kateri se ta postopek vodi, če ni v zakonu za
posamezen primer drugače določeno.
480. člen
(pravo, ki se uporabi za pogodbe, katerih predmet
je nepremičnina)
Za pravne posledice postopka zaradi insolventnosti za po‑
godbe, katerih predmet je uporaba ali pridobitev nepremičnine,
se uporabi pravo države, na območju katere je ta nepremičnina.
481. člen
(pravo, ki se uporabi za pravice, ki se vpišejo v register)
(1) Za pravne posledice postopka zaradi insolventnosti za
pravice insolventnega dolžnika na nepremičnini, ladji ali letalu,
ki so predmet vpisa v javni register, se uporabi pravo države, v
pristojnosti katere se vodi ta register.
(2) Za pravne posledice postopka zaradi insolventnosti in
uveljavitev pravic insolventnega dolžnika na vrednostnih papirjih
ali drugih finančnih instrumentih se uporabi:
1. če se pridobijo ali prenesejo z vpisom v sistemu central‑
nega depoja: pravo države, v kateri se vodi ta centralni depo,
2. če se pridobijo ali prenesejo z vpisom v dobro računa, ki
se vodi v poddepoju: pravo države, ki se uporablja za vodenje
računov v tem poddepoju.
482. člen
(pravo, ki se uporabi za plačilne sisteme in finančne trge)
(1) Za pravne posledice postopka zaradi insolventnosti za
pravice in obveznosti strank ali udeležencev plačilnega sistema
ali finančnega trga se uporabi pravo države, ki se uporablja za
ta plačilni sistem ali finančni trg.
(2) Prvi odstavek tega člena ne izključuje pravice izpodbijati
pravna dejanja insolventnega dolžnika, če so ta izpodbojna po
pravu države, ki se uporablja za ta plačilni sistem ali finančni trg.
(3) Za pravne posledice postopka zaradi insolventnosti
za pravice in obveznosti na podlagi pravnih poslov, sklenjenih
na organiziranem trgu, se uporabi splošno pogodbeno pravo,
ki se po pravilih tega trga uporablja za te posle, če ni v drugem
odstavku 481. člena tega zakona drugače določeno.
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483. člen
(pravo, ki se uporabi za dogovore o izravnavi
in pogodbe o ponovnem odkupu)
(1) Za pravne posledice postopka zaradi insolventnosti za
medsebojne pravice in obveznosti strank v dogovorih o izravnavi
iz drugega odstavka 24.a člena tega zakona in dogovorih o izrav‑
navi, ki niso povezani s kvalificiranimi finančnimi pogodbami, če
vsebujejo pravila iz 2. točke drugega odstavka 24.a člena tega
zakona, se uporabi splošno pogodbeno pravo, ki se uporablja
za ta razmerja.
(2) Za pravne posledice postopka zaradi insolventnosti za
medsebojne pravice in obveznosti strank pogodbe o ponovnem
odkupu se uporabi splošno pogodbeno pravo, ki se uporablja
za ta razmerja, če ni v drugem odstavku 481. člena tega zakona
drugače določeno.
484. člen
(pravo, ki se uporabi za pogodbe o zaposlitvi)
Za pravne posledice postopka zaradi insolventnosti za
medsebojne pravice in obveznosti strank pogodbe o zaposlitvi
se uporabi pravo države, ki se uporablja za to pogodbo.
Oddelek 8.7: Posebna pravila za postopke zaradi
insolventnosti z elementom države članice
485. člen
(uporaba oddelka 8.7)
(1) Posebna pravila, določena v oddelku 8.7 tega zakona,
se uporabljajo za postopke zaradi insolventnosti, za katere se
uporablja Uredba 1346/2000.
(2) Posebna pravila, določena v oddelku 8.7 tega zakona,
se uporabljajo tudi za postopke zaradi insolventnosti nad:
1. bankami in kreditnimi institucijami, če ni v zakonu, ki
ureja bančništvo, ali predpisu druge države članice, s katerim
se ureja postopek zaradi insolventnosti nad banko ali kreditno
institucijo, drugače določeno, in
2. zavarovalnicami, če ni v zakonu, ki ureja zavarovalni‑
štvo, ali predpisu druge države članice, s katerim se ureja posto‑
pek zaradi insolventnosti nad zavarovalnico, drugače določeno.
486. člen
(neposredno učinkovanje postopka zaradi insolventnosti
države članice)
(1) Oddelek 8.3 se ne uporablja za priznanje postopka
zaradi insolventnosti države članice, če odločba sodišča države
članice o začetku tega postopka neposredno pravno učinkuje v
Republiki Sloveniji brez posebnega postopka priznanja po 16. in
17. členu Uredbe 1346/2000 ali po zakonu, ki ureja bančništvo
ali zavarovalništvo.
(2) Pravne posledice postopka zaradi insolventnosti iz pr‑
vega odstavka tega člena učinkujejo v Republiki Sloveniji z
enako vsebino kot v državi članici, v kateri poteka ta postopek,
in nastanejo v trenutku, ki ga za nastanek teh pravnih posledic
določa pravo te države članice.
487. člen
(domači pomožni postopek zaradi insolventnosti)
Pravila, določena v 474. členu tega zakona, se uporabljajo
tudi, če je bil začet glavni postopek zaradi insolventnosti države
članice, ki neposredno pravno učinkuje v Republiki Sloveniji
brez posebnega postopka priznanja po 16. in 17. členu Uredbe
1346/2000.
488. člen
(posebna pravila o pravu, ki se uporabi)
(1) Ne glede na 479. člen tega zakona se za izpodbijanje
dolžnikovega pravnega dejanja ne uporabi pravo države članice,
v kateri poteka postopek zaradi insolventnosti, če oseba, v korist
katere je bilo pravno dejanje izvedeno, dokaže:
1. da se za pravno dejanje uporablja pravo druge države
članice in
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2. da pravo druge države članice ne dovoljuje izpodbijanja
tega pravnega dejanja.
(2) Za presojo veljavnosti in pravnih učinkov pogodb in
drugih pravnih poslov, ki se sklenejo ali izvedejo po začetku po‑
stopka zaradi insolventnosti in so podlaga za odplačno odtujitev
premoženja insolventnega dolžnika, se uporabi:
1. če je njihov predmet nepremičnina, ladja ali letalo, ki je
predmet vpisa v javni register: pravo države članice, v pristojnosti
katere se vodi ta register,
2. če je njihov predmet vrednostni papir ali drug finančni
instrument ali pravice na tem instrumentu:
– če se pridobijo ali prenesejo z vpisom v sistemu central‑
nega depoja, pravo države članice, v kateri se vodi ta centralni
depo,
– če se pridobijo ali prenesejo z vpisom v dobro računa,
ki se vodi v poddepoju, pravo države članice, ki se uporablja za
vodenje računov v tem poddepoju.
(3) Za pravne učinke postopka zaradi insolventnosti na
drug postopek, ki poteka glede premoženja ali pravice, ki jo je
odtujil insolventni dolžnik, se uporabi izključno pravo države
članice, v kateri poteka ta postopek.
9. poglavje: KAZENSKE DOLOČBE
489. člen
(prekrški upravitelja)
Z globo od 800 do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje
upravitelj, če:
1. v postopku zaradi insolventnosti:
– v roku iz prvega ali drugega odstavka 61. člena tega
zakona ne predloži sodišču osnovnega seznama preizkušenih
terjatev, sestavljenega v skladu z 61. členom tega zakona,
– v roku iz prvega odstavka 65. člena tega zakona sodi‑
šču ne predloži dopolnjenega seznama preizkušenih terjatev,
sestavljenega v skladu s prvim in drugim odstavkom 65. člena
tega zakona,
– v roku iz prvega odstavka 70. člena tega zakona sodišču
ne predloži končnega seznama preizkušenih terjatev, sestavlje‑
nega v skladu s 70. členom tega zakona,
– ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 98. člena tega
zakona,
– v roku iz prvega odstavka 100. člena tega zakona so‑
dišču ne predloži izrednega poročila, sestavljenega v skladu s
100. členom tega zakona, ali
– da lažno izjavo, da ni ovir za njegovo imenovanje iz četr‑
tega odstavka 115. člena tega zakona,
– v osmih dneh po prejemu sklepa o razrešitvi ne ravna v
skladu z drugim odstavkom 120. člena tega zakona,
2. v postopku prisilne poravnave:
– v roku iz tretjega odstavka 99. člena sodišču ne predloži
rednega poročila, sestavljenega v skladu z 99. členom tega
zakona,
– v roku iz drugega odstavka 170. člena tega zakona ne da
mnenja o poročilu insolventnega dolžnika,
– v roku iz prvega odstavka 197. člena tega zakona so‑
dišču in insolventnemu dolžniku ne predloži poročila o vpisu in
vplačilu novih delnic, sestavljenega v skladu z drugim odstavkom
197. člena tega zakona,
– v roku iz tretjega odstavka 206. člena tega zakona so‑
dišču ne predloži poročila o izidu glasovanja o sprejetju prisilne
poravnave, sestavljenega v skladu s četrtim in petim odstavkom
206. člena tega zakona,
– v roku iz drugega odstavka 211. člena tega zakona
sodišču ne predloži seznama terjatev, ugotovljenih v postopku
prisilne poravnave, sestavljenega v skladu s tretjim in četrtim
odstavkom 211. člena tega zakona,
3. v stečajnem postopku:
– članom upniškega odbora ne omogoči pregledati listin iz
drugega odstavka 87. člena tega zakona,
– v roku iz tretjega odstavka 99. člena sodišču ne predloži
rednega poročila, sestavljenega v skladu z 99. členom in z
295. členom tega zakona,
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– v roku iz drugega odstavka 291. člena tega zakona po
začetku stečajnega postopka ne izdela otvoritvene bilance v
skladu z 291. členom tega zakona,
– v roku iz prvega odstavka 294. člena tega zakona sodi‑
šču ne predloži otvoritvenega poročila, sestavljenega v skladu z
drugim odstavkom 294. člena tega zakona,
– sklepa pogodbe ali opravlja druge pravne posle ali deja‑
nja v nasprotju s 315. členom tega zakona,
– opravi plačilo ali drugo izpolnitev v breme stečajne mase
v nasprotju s 353. členom tega zakona,
– v roku iz tretjega odstavka 363. člena tega zakona sodi‑
šču ne predloži načrta prve ali poznejše razdelitve in posodoblje‑
nega končnega seznama preizkušenih terjatev, sestavljenega
v skladu s prvim in drugim odstavkom 363. člena tega zakona,
– v roku iz 367. člena tega zakona sodišču ne predloži
končnega načrta prve ali poznejše razdelitve,
– v roku iz 368. člena tega zakona upnikom ne plača zne‑
skov na podlagi končnega načrta prve ali poznejše razdelitve,
– v roku iz osmega odstavka 371. člena tega zakona so‑
dišču ne predloži načrta razdelitve posebne razdelitvene mase,
sestavljenega v skladu z devetim odstavkom 371. člena tega
zakona,
– v roku iz enajstega odstavka 371. člena tega zakona
upnikom ne plača zneskov na podlagi načrta razdelitve posebne
razdelitvene mase,
– v roku iz prvega odstavka 375. člena tega zakona so‑
dišču ne predloži končnega poročila, sestavljenega v skladu z
drugim odstavkom 375. člena tega zakona,
4. v postopku prisilne likvidacije, če v roku iz prvega od‑
stavka 423. člena tega zakona ne vloži predloga za začetek
stečajnega postopka.
489.a člen
(prekrški drugih oseb pred uvedbo postopka
zaradi insolventnosti)
(1) Z globo od 2.000 do 10.000 eurov se za prekršek
kaznuje oseba, ki je v obdobju, ko je pravna oseba iz prvega
odstavka 27. člena tega zakona postala insolventna, opravlja
funkcijo člana poslovodstva te pravne osebe:
1. če poslovodstvo ni pravočasno opravila dejanj iz 35. do
39. člena tega zakona ali
2. če je ravnalo v nasprotju s prepovedmi iz 34. člena tega
zakona.
(2) Za oprostitev odgovornosti za prekršek posameznega
člana poslovodstva iz prvega odstavka tega člena se smiselno
uporablja peti odstavek 42. člena tega zakona.
(3) Z globo od 2.000 do 10.000 eurov se za prekršek
kaznuje oseba, ki je v obdobju, ko je pravna oseba iz prvega
odstavka 27. člena tega zakona postala insolventna, opravlja
funkcijo člana nadzornega sveta ali upravnega odbora te pravne
osebe:
1. če je poslovodstvo v zadnjih dveh letih pred začetkom
stečajnega postopka na podlagi poročila o ukrepih finančnega
prestrukturiranja predlagalo skupščini sprejetje sklepa o poveča‑
nju osnovnega kapitala z vložki in:
– je nadzorni svet ali upravni odbor o poročilu o ukre‑
pih finančnega prestrukturiranja dal mnenje iz petega odstavka
35. člena tega zakona, v katerem je presodil, da družba ni insol‑
ventna in povečanje osnovnega kapitala ni potrebno, ter
– je skupščina zavrnila sprejetje sklepa o povečanju osnov‑
nega kapitala,
2. če nadzorni svet ali upravni odbor od poslovodstva ni
zahteval poročil po drugem in četrtem odstavku 272. člena ZGD1, čeprav bi jih moral zahtevati po pravilih poslovnofinančne
stroke ali stroke upravljanja podjetij,
3. če bi člani nadzornega sveta ali upravnega odbora na
podlagi letnega poročila ali drugih poročil poslovodstva lahko
ugotovili, če bi ravnali s profesionalno skrbnostjo poslovnofi‑
nančne stroke in stroke upravljanja podjetij, da je pravna oseba
postala insolventna, pa niso z ukrepi, ki so v njihovi pristojnosti,
zagotovili, da poslovodstvo pravočasno opravi dejanja iz 35. do
39. člena tega zakona, ali preprečili dejanja v nasprotju s prepo‑
vedmi iz 34. člena tega zakona.
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(4) Za oprostitev odgovornosti za prekršek posameznega
člana nadzornega sveta ali upravnega odbora iz tretjega odstav‑
ka tega člena se smiselno uporablja tretji odstavek 43. člena v
zvezi s petim odstavkom 42. člena tega zakona.
490. člen
(prekrški drugih oseb v postopku prisilne poravnave)
(1) Z globo od 12.000 do 125.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba, če kot insolventni dolžnik v postopku
prisilne poravnave:
1. ravna v nasprotju s 151. členom tega zakona,
2. v roku iz četrtega odstavka 168. člena tega zakona ne
predloži sodišču in upravitelju rednega poročila, sestavljenega
v skladu s prvim do tretjim odstavkom 168. člena tega zakona,
3. v roku iz prvega odstavka 100. člena v zvezi s
169. členom tega zakona sodišču ne predloži izrednega poroči‑
la, sestavljenega v skladu s 100. členom v zvezi s 169. členom
tega zakona.
(2) Z globo od 800 do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje
odgovorna oseba insolventnega dolžnika, ki je pravna oseba, ki
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo od 800 do 4.100 se za prekršek kaznuje pod‑
jetnik, če kot insolventni dolžnik v postopku prisilne poravnave
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
491. člen
(prekrški drugih oseb v stečajnem postopku)
(1) Z globo od 800 do 4.100 eurov se za prekršek kaznuje
oseba, ki je opravljala funkcijo člana poslovodstva stečajnega
dolžnika ob začetku stečajnega postopka:
1. če ne ravna v skladu s prvim ali drugim odstavkom
292. člena tega zakona,
2. če upravitelju na njegovo zahtevo ne da pojasnil v skladu
s petim odstavkom 292. člena tega zakona.
(2) Z globo od 800 do 4.100 eurov se kaznuje družbenik
stečajnega dolžnika, ki je pravna oseba, če stori prekršek iz
2. točke prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo od 300 do 1.200 eurov se kaznuje stečajni dol‑
žnik, ki je fizična oseba, družbenik stečajnega dolžnika, ki je fi‑
zična oseba, ali oseba, ki je bila ob začetku stečajnega postopka
član organa nadzora stečajnega dolžnika ali pri njem zaposlena,
če stori prekršek iz 2. točke prvega odstavka tega člena.
492. člen
(prekrškovni organ)
(1) Prekrškovni organ, ki odloča o prekrških in izreka globe
po tem zakonu, je ministrstvo, pristojno za pravosodje.
(2) Če sodišče pri opravljanju pristojnosti v postopku zaradi
insolventnosti ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je bil storjen
prekršek iz 489. člena tega zakona, mora o tem obvestiti ministr‑
stvo, pristojno za pravosodje, in obvestilu priložiti dokaze, ki so
podlaga za tako presojo.
(3) Če upravitelj pri opravljanju svojih nalog in pristojnosti
v postopku zaradi insolventnosti ugotovi, da obstaja utemeljen
sum, da je bil storjen prekršek iz 489.a, 490. ali 491. člena tega
zakona, mora o tem obvestiti ministrstvo, pristojno za pravosod‑
je, in obvestilu priložiti dokaze, ki so podlaga za tako presojo.
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju – ZFPPIPP (Uradni list RS,
št. 126/07) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
10. poglavje: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Oddelek 10.1: Prehodne določbe za postopke,
ki že potekajo
493. člen
(splošno pravilo o postopkih, ki že potekajo)
(1) V postopkih izbrisa gospodarske družbe iz sodnega
registra brez likvidacije, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega
zakona, se tudi po njegovi uveljavitvi uporabljajo predpisi, ki so
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se zanje uporabljali do njegove uveljavitve, če ni v oddelku 10.1
tega zakona drugače določeno.
(2) V postopkih prisilne poravnave, stečajnih postopkih in
postopkih prisilne likvidacije, ki so se začeli pred 1. oktobrom
2008, se tudi po 1. oktobru 2008 uporabljajo predpisi, ki so se
zanje uporabljali do 1. oktobra 2008, če ni v oddelku 10.1 tega
zakona drugače določeno.
(3) V postopkih prisilne poravnave, stečajnih postopkih
in postopkih prisilne likvidacije iz drugega odstavka tega člena
se po 1. oktobru 2008 uporabljajo 53. člen in oddelki 3.6, 3.7
in 3.9 tega zakona, v postopkih prisilne poravnave in stečajnih
postopkih pa tudi pododdelka 3.4.1 in 3.4.3 ter oddelek 3.5
tega zakona.
494. člen
(postopki prisilne poravnave, ki že potekajo)
(1) V postopkih prisilne poravnave, ki so se začeli pred
1. oktobrom 2008, se po 1. oktobru 2008 uporabljajo:
1. če dolžnik do 1. oktobra 2008 še ni vložil popolnega
načrta finančne reorganizacije: 143. do 148. člen,
2. za spremembo načrta finančne reorganizacije, vlože‑
nega pred 1. oktobrom 2008: pododdelek 4.4.3 tega zakona,
3. za prijavo in preizkus terjatev:
– če do 1. oktobra 2008 še ni potekel rok za ugovor proti
prijavljenim terjatvam iz prvega odstavka 44. člena Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93,
74/94 – odločba US, 8/96 – odločba US, 25/97 – ZJSRS, 39/97,
1/99 – ZNIDC, 52/99, 101/01 – odločba US, 42/02 – ZDR,
58/03 – ZZK-1 in 10/06 – odločba US; v nadaljnjem besedilu:
ZPPSL): 61. do 71. člen tega zakona,
– če je do 1. oktobra 2008 že potekel rok iz prve alineje
te točke, ni pa še bilo izvedeno glasovanje o prisilni poravnavi:
65. do 71. člen tega zakona,
4. če do 1. oktobra 2008 še ni bilo izvedeno glasovanje o
prisilni poravnavi: 149., 151. in 152. člen ter oddelki 4.4, 4.5 in
4.6 tega zakona.
(2) V primeru iz 1. točke prvega odstavka tega člena mora
dolžnik vložiti načrt finančnega prestrukturiranja v skladu s tem
zakonom do 31. decembra 2008 in ga ne more več spremeniti.
(3) V postopku iz prvega odstavka tega člena:
1. lahko dolžnik po 1. oktobru 2008 spremeni načrt finanč‑
ne reorganizacije, ki ga je vložil pred uveljavitvijo tega zakona,
do 31. decembra 2008,
2. mora dolžnik sodišču, upravitelju in upniškemu odboru
predložiti prvo redno poročilo po prvem in drugem odstavku
168. člena tega zakona za obdobje od bilančnega presečnega
dne bilance stanja iz 1. točke drugega odstavka 24. člena
ZPPSL do 30. oktobra 2008.
(4) V postopku iz prvega odstavka tega člena mora upra‑
vitelj:
1. v primeru iz prve alineje 3. točke prvega odstavka tega
člena: sodišču predložiti osnovni seznam preizkušenih terjatev
do 30. oktobra 2008,
2. v primeru iz druge alineje 3. točke prvega odstavka
tega člena: sodišču predložiti dopolnjeni seznam preizkušenih
terjatev do 30. oktobra 2008.
(5) Ne glede na prvi odstavek 173. člena tega zakona je
treba v postopku iz prvega odstavka tega člena ugovor proti
vodenju postopka prisilne poravnave vložiti:
1. če dolžnik do 1. oktobra 2008 še ni vložil popolnega na‑
črta finančne reorganizacije: v treh mesecih po objavi popolnega
načrta finančnega prestrukturiranja po 148. členu tega zakona,
2. v drugih primerih: do poteka osmih dni po objavi oklica
za oddajo glasov o prisilni poravnavi.
495. člen
(stečajni postopki, ki že potekajo)
(1) V stečajnih postopkih, ki so se začeli pred 1. oktobrom
2008, se po 1. oktobru 2008 uporabljajo:
1. če do 1. oktobra 2008 še ni bil izveden prvi narok za
preizkus terjatev ter ločitvenih in izločitvenih pravic: 61. do
72. člen ter oddelek 5.6 tega zakona,
2. 45. do 50., 57., 58., 73. do 75., 78., 81. do 96., 97. do
105., 115. do 132. in 295. člen ter oddelki 5.7 do 5.10 tega zakona.
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(2) V stečajnih postopkih, ki so se začeli pred 1. oktobrom
2008, s 1. oktobrom 2008 nastanejo pravne posledice iz 283.
in 284. člena tega zakona.
496. člen – upoštevan ZPUOOD
(prenehal veljati)
Oddelek 10.2: Druge prehodne in končne določbe
497. člen
(upravitelji)
(1) Dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja v po‑
stopkih prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, ki v skladu z
ZPPSL veljajo 30. septembra 2008, s 1. oktobrom 2008 začne‑
jo veljati kot dovoljenja, izdana po tem zakonu, če ni v tretjem
odstavku tega člena drugače določeno.
(2) Upravitelji, ki imajo ob uveljavitvi tega zakona veljavno
dovoljenje iz prvega odstavka tega člena, morajo do 1. sep‑
tembra 2008:
1. obvestiti ministrstvo, pristojno za pravosodje:
– o svojih identifikacijskih podatkih iz tretjega odstavka
110. člena tega zakona in
– o izbiri sodišča po prvem odstavku 111. člena tega
zakona ter
2. mu predložiti dokaze o izpolnjevanju pogoja iz 5. točke
drugega odstavka 108. člena tega zakona.
(3) Če upravitelj do 1. septembra 2008 ne ravna v skladu
z drugim odstavkom tega člena, mu s 1. oktobrom 2008 prene‑
ha dovoljenje za opravljanje funkcije upravitelja in ga ministr‑
stvo, pristojno za pravosodje, ne uvrsti na seznam upraviteljev.
O prenehanju dovoljenja po prvem stavku tega odstavka izda
minister, pristojen za pravosodje, ugotovitveno odločbo.
(4) Sodišča morajo do 1. septembra 2008 ministrstvu, pri‑
stojnemu za pravosodje, predložiti podatke iz 4. točke drugega
odstavka 110. člena tega zakona za vse postopke zaradi insol‑
ventnosti ali prisilne likvidacije, ki jih vodijo.
(5) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, mora do 1. ok‑
tobra 2008 objaviti seznam upraviteljev po četrtem odstavku
110. člena tega zakona.
(6) Upravitelj, ki 1. oktobra 2008 opravlja funkcijo upravite‑
lja v več postopkih pri posameznem sodišču ali sodniku, kot je
določeno v tretjem odstavku 116. člena tega zakona, lahko po
1. oktobru 2008 v teh postopkih še naprej opravlja to funkcijo,
v novem postopku pri istem sodišču ali sodniku pa ne more biti
imenovan za upravitelja, dokler se število postopkov, v katerih
opravlja to funkcijo, ne uskladi s temi omejitvami.
(7) Upravitelj, ki mu s 1. oktobrom 2008 preneha dovoljenje
za opravljanje funkcije upravitelja po tretjem odstavku tega čle‑
na, lahko po 1. oktobru 2008 v postopkih, v katerih je bil imeno‑
van pred prenehanjem dovoljenja, še naprej opravlja to funkcijo,
v novih postopkih pa ne more biti več imenovan.
(8) Upravljavci matičnih evidenc iz drugega odstavka
113. člena tega zakona morajo ministrstvu, pristojnem za pra‑
vosodje, do 1. avgusta 2008 omogočiti povezavo z matičnimi
evidencami zaradi vzpostavitve in vodenja seznama upraviteljev.
(9) Komisija iz drugega in tretjega odstavka 78.a člena
ZPPSL s 1. oktobrom 2008 nadaljuje s svojim delom kot komisija
iz 107. člena tega zakona.
498. člen
(izdaja predpisov)
Vlada Republike Slovenije ter ministra, pristojna za pra‑
vosodje in finance, morajo predpise po tem zakonu izdati do
1. avgusta 2008.
499. člen
(razveljavitev predpisov)
(1) Z uveljavitvijo tega zakona prenehajo veljati:
1. Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni
list RS, št. 67/93, 74/94 – odločba US, 8/96 – odločba US, 25/97
– ZJSRS, 39/97, 1/99 – ZNIDC, 52/99, 101/01 – odločba US,
42/02 – ZDR, 58/03 – ZZK-1 in 10/06 – odločba US),
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2. Zakon o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list
RS, št. 54/99, 110/99, 97/00 – odločba US, 50/02 – sklep US,
93/02 – odločba US, 117/06 – ZDDPO-2, 31/07 – ZFPPod-B,
33/07 – ZSReg-B in 58/07 – odločba US),
3. 66. člen Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS,
št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo),
4. 38. člen Zakona o javnih skladih (Uradni list RS,
št. 22/00),
5. Pravilnik o programu in načinu opravljanja strokovnega
izpita za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih prisilne
poravnave, stečaja in likvidacije (Uradni list RS, št. 74/99 in
26/01),
6. Odredba o merilih za določanje nagrad stečajnim upra‑
viteljem, upraviteljem prisilne poravnave in likvidacijskim upra‑
viteljem (Uradni list RS, št. 16/02, 18/02 – popravek in 69/04),
7. Sklep o uskladitvi zneskov nagrad za delo stečajnih
upraviteljev in upraviteljev prisilne poravnave (Uradni list RS,
št. 27/03),
8. Sklep o uskladitvi zneskov nagrad za delo stečajnih
upraviteljev in upraviteljev prisilne poravnave (Uradni list RS,
št. 56/04),
9. Sklep o uskladitvi zneskov nagrad za delo stečajnih
upraviteljev in upraviteljev prisilne poravnave (Uradni list RS,
št. 56/05) in
10. Odredba o finančnem poslovanju proračunskih po‑
rabnikov (Uradni list RS, št. 71/99, 78/99, 97/00 – odločba US,
in 64/01).
(2) Predpis iz 1. in 3. do 10. točke prvega odstavka
tega člena se uporabljajo do 1. oktobra 2008, če ni v oddelku
10.1 drugače določeno.
500. člen
(končna določba)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi zakona v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
1. oktobra 2008, razen naslednjih določb, ki se začnejo upora‑
bljati z njegovo uveljavitvijo:
– 1., 2. in 7. poglavja,
– 5. točke drugega odstavka 108. člena, 110. člena in
prvega odstavka 111. člena v obsegu, potrebnem za izpolnitev
obveznosti iz drugega, četrtega in petega odstavka 497. člena
tega zakona,
– 114. člena, sedmega in osmega odstavka 122. člena in
četrtega odstavka 413. člena v zvezi s 498. členom in
– 10. poglavja tega zakona.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju – ZFPPIPP-A (Uradni list RS, št. 40/09)
vsebuje naslednje prehodne in končno določbo:
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
32. člen
(1) Minister, pristojen za pravosodje, mora izdati predpisa
iz novega četrtega odstavka 98. člena zakona in novega četr‑
tega odstavka 124. člena zakona v enem mesecu, predpis iz
novega osmega odstavka 122.a člena zakona pa v treh mese‑
cih po uveljavitvi tega zakona.
(2) Vlada Republike Slovenije mora uskladiti predpis iz
sedmega odstavka 122. člena zakona s tem zakonom v enem
mesecu po uveljavitvi tega zakona.
33. člen
(1) Spremenjeni 427., 428. in 435. člen zakona se upora‑
bljajo v vseh postopkih izbrisa iz sodnega registra brez likvida‑
cije, v katerih do uveljavitve tega zakona še ni pravnomočno
odločeno o obstoju izbrisnega razloga.
(2) Spremenjeni šesti in sedmi odstavek 442. člena za‑
kona se uporabljata za gospodarske družbe, ki so izbrisane iz
sodnega registra brez likvidacije po uveljavitvi tega zakona.
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34. člen
Za odmero nagrade in stroškov upravitelja v postopku zara‑
di insolventnosti, ki se je začel pred 1. oktobrom 2008, se začne
z uveljavitvijo tega zakona uporabljati predpis iz 2. in 3. točke
114. člena zakona.
Opomba: Člen se razveljavi, kolikor se nanaša na predpis iz
2. točke prvega odstavka 114. člena zakona in na opravila
upravitelja v stečajnem postopku, na katera ta zakon veže
pravico do nagrade upravitelju, opravljena pred uveljavitvijo
ZFPPIPP-A. Do drugačne zakonske ureditve se za odmero
nagrade upravitelju v stečajnem postopku iz prejšnjega stavka
smiselno uporabljajo predpisi iz 6. do 9. točke prvega odstavka
499. člena ZFPPIPP. (Odločba Ustavnega sodišča)
35. člen
(1) Novi četrti odstavek 98. člena, novi 8. in 9. točka dru‑
gega odstavka 110. člena in spremembe 122. člena zakona se
začnejo uporabljati 1. julija 2009.
(2) Novi 122.a člen zakona se začne uporabljati 1. oktobra
2009.
(3) Upravitelji morajo do 1. julija 2009 ministrstvu, pristoj‑
nemu za pravosodje, posredovati podatke iz nove 8. in 9. točke
drugega odstavka 110. člena zakona.
36. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju – ZFPPIPP-B (Uradni list RS, št. 59/09)
vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
(1) Določbe 1. člena tega zakona se uporabljajo:
1. za postopke, ki se uvedejo po njegovi uveljavitvi, in
2. za postopke, ki so bili uvedeni pred njegovo uveljavitvi‑
jo, če do njegove uveljavitve sodišče še ni odločilo o začetku
postopka.
(2) Določbe 3. do 5. člena tega zakona se uporabljajo za
postopke, v katerih je zahteva za odložitev odločanja o upni‑
kovem predlogu za začetek stečajnega postopka vložena po
njegovi uveljavitvi.
7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju – ZFPPIPP-C (Uradni list RS, št. 52/10)
vsebuje naslednje prehodne in končno določbo:
PREHODNE DOLOČBE IN KONČNA DOLOČBA
85. člen
S tem zakonom spremenjena ali dodana pravila zakona
se uporabljajo:
1. za postopke zaradi insolventnosti in odpusta obveznosti,
ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, če ni v 86. do 90.,
92. ali 93. členu tega zakona določeno drugače in
2. za postopke izvršbe ali zavarovanja, ki se začnejo po
uveljavitvi tega zakona, če ni v 90. ali 91. členu tega zakona
določeno drugače.
86. člen
(1) S tem zakonom spremenjeni 51. člen zakona se začne
uporabljati 1. septembra 2010.
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(2) Okrajno sodišče s 1. septembrom 2010 preneha biti
krajevno pristojno za nadaljnje vodenje postopkov osebnega
stečaja nad zasebnikom ali potrošnikom in postopkih stečaja
zapuščine, ki so bili uvedeni do 31. avgusta 2010.
(3) Okrajno sodišče mora do 10. septembra 2010 krajevno
pristojnemu okrožnemu sodišču poslati spise v postopkih iz
drugega odstavka tega člena, ne da bi izdalo poseben sklep, s
katerim bi se izreklo za krajevno nepristojno.
87. člen
(1) S tem zakonom dodana četrti odstavek 52. člena in
tretji odstavek 125. člena zakona se uporabljata za odločanje o
pritožbah, vloženih po 1. januarju 2011.
(2) S tem zakonom dodani prva in druga alineja 2. točke
prvega odstavka 122. člena zakona se uporabljata za sklepe, ki
se objavijo po uveljavitvi tega zakona.
(3) S tem zakonom dodani prvi, drugi in četrti odstavek
123.a člena se uporablja za vloge, ki jih vloži odvetnik kot poo‑
blaščenec stranke postopka zaradi insolventnosti po 1. januarju
2011.
(4) S tem zakonom dodani tretji odstavek 123.a člena se
uporablja za pisanja, ki so vročijo po 1. januarju 2011.
88. člen
(1) S tem zakonom spremenjeni prvi odstavek 65. člena,
četrti odstavek 68. člena, 1. točka četrtega odstavka 69. člena
in šesti odstavek 296. člena zakona se uporabljajo za postopke
zaradi insolventnosti, v katerih do uveljavitve tega zakona še ni
potekel rok za prijavo terjatev.
(2) S tem zakonom spremenjeni ali dodani drugi odstavek
142. člena, 164.a člen, 1. točka prvega odstavka 180. člena, tretji
odstavek 181. člena, 203. člen in prvi odstavek 213. člena zako‑
na se uporabljajo za postopke prisilne poravnave, ki se začnejo
po uveljavitvi tega zakona.
(3) S tem zakonom spremenjeni četrti odstavek 14. člena in
383. člen zakona se uporabljata za stečajne postopke, v katerih
je predlog za začetek stečajnega postopka vložen po uveljavitvi
tega zakona.
(4) S tem zakonom spremenjeni ali dodani drugi od‑
stavek 21. člena, 4. točka prvega odstavka 22. člena, dru‑
gi odstavek 60. člena, četrti odstavek 61. člena, 199.a člen,
263. člen, 264.a člen, četrti odstavek 265. člena in drugi odsta‑
vek 267. člena zakona se uporabljajo za postopke zaradi insol‑
ventnosti, ki se začnejo po uveljavitvi tega zakona.
(5) S tem zakonom spremenjeni četrti odstavek 100. člena
zakona se uporablja za pritožbe proti sklepom, ki jih sodišče izda
po uveljavitvi tega zakona.
(6) S tem zakonom spremenjeni 304. člen zakona se upo‑
rablja za odločitev sodišča o priznanju zavarovane terjatve in
ločitvene pravice, o katerem sodišče do uveljavitve tega zakona
še ni odločilo.
89. člen
S tem zakonom spremenjeni prvi odstavek 392. člena
zakona se uporablja v postopkih osebnega stečaja za preizkus
terjatev, ki so bile prijavljene pred uveljavitvijo tega zakona in se
do njegove uveljavitve upravitelj o njih še ni izrekel, ali ki so bile
prijavljene po uveljavitvi tega zakona.
90. člen
(1) Pravila, določena v tem členu, se uporabljajo, če ob
uveljavitvi tega zakona teče postopek izvršbe ali zavarovanja
proti dolžniku, nad katerim je bil pred uveljavitvijo tega zakona
začet stečajni postopek.
(2) Če v postopku izvršbe ali zavarovanja ob uveljavi‑
tvi tega zakona obstaja položaj iz 1. točke tretjega odstavka
132. člena zakona, kot se spreminja s tem zakonom, mora izvr‑
šilno sodišče v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona izdati
sklep, s katerim ugotovi, da je izvršilni postopek ustavljen.
(3) Če je upnik v postopku izvršbe ali zavarovanja pred
uveljavitvijo tega zakona pridobil ločitveno pravico, ki ob uve‑
ljavitvi tega zakona še obstaja, in v izvršilnem postopku pred
uveljavitvijo tega zakona na premoženju, ki je predmet te loči‑
tvene pravice, ni bilo opravljeno dejanje iz četrtega odstavka
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132. člena zakona, se za nadaljnji tek izvršilnega postopka
uporablja 280. člen zakona.
(4) Če je v stečajnem postopku iz tretjega odstavka tega
člena sklep o preizkusu terjatev postal pravnomočen pred uve‑
ljavitvijo tega zakona, mora izvršilno sodišče v dveh mesecih
po uveljavitvi tega zakona izdati sklep iz 1. ali 2. točke drugega
odstavka ali iz tretjega odstavka 280. člena zakona, kot se spre‑
minja s tem zakonom.
(5) Če je bila v stečajnem postopku pred uveljavitvijo tega
zakona prerekana terjatev, zavarovana z ločitveno pravico iz
tretjega odstavka tega člena, se z uveljavitvijo tega zakona:
1. za uveljavljanje terjatve v pravdnem postopku namesto
307. člena zakona začne uporabljati 302. člen zakona, in
2. če je bila pred uveljavitvijo tega zakona vložena tožba iz
307. člena zakona, ki se razveljavi z uveljavitvijo tega zakona,
velja, da je umaknjen tožbeni zahtevek v delu, ki se nanaša na
nedovoljenost izvršbe.
(6) Če je bilo v postopku izvršbe pred uveljavitvi tega zako‑
na že opravljeno dejanje iz četrtega odstavka 132. člena zakona,
kot se spreminja s tem zakonom:
1. velja, da se z uveljavitvijo tega zakona izvršilni postopek
nadaljuje, in se za nadaljnji tek izvršilnega postopka in poplačilo
upnika uporabljata 281. člen in drugi odstavek 325. člena, kot se
spreminjata s tem zakonom, in
2. mora izvršilno sodišče v 15 dneh po uveljavitvijo tega
zakona izdati sklep o nadaljevanju izvršilnega postopka, če
stečajno sodišče pred uveljavitvijo tega zakona še ni izdalo
takega sklepa.
(7) Če je bila v stečajnem postopku pred uveljavitvijo tega
zakona prerekana terjatev, zavarovana z ločitveno pravico na
premoženju, glede katerega je bilo v izvršilnem postopku pred
uveljavitvi tega zakona že opravljeno dejanje iz četrtega odstav‑
ka 132. člena zakona, kot se spreminja s tem zakonom:
1. velja z uveljavitvijo tega zakona ta terjatev za priznano in
2. pravdno sodišče, ki vodi postopek na podlagi tožbe iz
307. člena zakona, ki se razveljavi z uveljavitvijo tega zakona,
ta postopek ustavi.
(8) Če je stečajno sodišče pred uveljavitvijo tega zakona iz‑
dalo sklep o preizkusu terjatev, s katerim je v zvezi s preizkusom
terjatve, zavarovane z ločitveno pravico, odločilo, da so izpol‑
njeni pogoji za nadaljevanje izvršbe, z uveljavitvijo tega zakona
velja, da je stečajno sodišče naložilo stečajnemu dolžniku pred‑
nostno plačilo te terjatve iz premoženja, ki je predmet ločitvene
pravice, po 304. členu zakona, kot se spreminja s tem zakonom.
91. člen
S tem zakonom dodani 444.a člen zakona se uporablja za
izvršilne postopke, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona,
če do uveljavitve tega zakona še niso bili končani.
92. člen
(1) Izjava upravitelja o izbiri novega okrožnega sodišča,
ki je vložena po uveljavitvi tega zakona in pred 30. novembrom
2010, začne učinkovati 1. januarja 2011.
(2) Upravitelji, ki imajo ob uveljavitvi tega zakona veljavno
dovoljenje za opravljanje funkcije upravitelja, morajo do 30. no‑
vembra 2010 odpreti varni poštni predal in obvestiti ministrstvo,
pristojno za pravosodje, o elektronskem naslovu varnega po‑
štnega predala.
(3) Če upravitelj do 30. novembra 2010 ne izpolni obvezno‑
sti iz drugega odstavka tega člena, se začasno ustavi njegovo
imenovanje za upravitelja v novih zadevah.
(4) Začasna ustavitev imenovanja iz tretjega odstavka tega
člena začne učinkovati 1. januarja 2011 in preneha s potekom
15 dni po dnevu, ko upravitelj izpolni obveznost iz drugega od‑
stavka tega člena, vendar ne prej kot 1. februarja 2011.
(5) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, mora do 31. de‑
cembra 2010 uskladiti sezname izbranih upraviteljev posame‑
znih okrožnih sodišč s petim odstavkom 111. člena zakona, kot
se spreminja s tem zakonom, ob upoštevanju izjav upraviteljev o
izbiri novega okrožnega sodišča iz prvega odstavka tega člena in
začasnih ustavitev imenovanj za upravitelja iz četrtega odstavka
tega člena.
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(6) S tem zakonom spremenjeni tretji odstavek 116. člena
zakona se začne uporabljati za postopke, ki se začnejo po
1. januarju 2011 tako, da se kot upravitelj v prvem postopku,
ki se začne pri posameznem okrožnem sodišču v letu 2011,
imenuje:
1. za skupino postopkov prisilnih poravnav in stečajnih
postopkov nad pravno osebo: upravitelj, ki je na seznamu iz
šestega odstavka tega člena naslednji za upraviteljem, ki je bil
pri tem okrožnem sodišču imenovan za upravitelja v postopku
prisilne poravnave ali stečajnem postopku nad pravno osebo,
ki se je začel zadnji v letu 2010,
2. za skupino postopkov osebnih stečajev in stečajev
zapuščine: upravitelj, ki je na seznamu iz šestega odstavka
tega člena naslednji za upraviteljem, ki je bil pri tem okrožnem
sodišču ali okrajnem sodišču z območja tega okrožnega sodi‑
šča imenovan za upravitelja v postopku osebnega stečaja ali
stečaja zapuščine, ki se je začel zadnji v letu 2010.

(6) Predsednik zbornice mora v osmih dneh po koncu
zasedanja prve skupščine zbornice vložiti zahtevo za soglasje
k statutu zbornice.
(7) Minister, pristojen za pravosodje, mora v 15 dneh po
prejemu zahteve iz šestega odstavka tega člena:
1. odločiti o soglasju k statutu zbornice in
2. imenovati predsednika in enega člana disciplinske ko‑
misije prve stopnje in disciplinske komisije druge stopnje ter
njihove namestnike.

93. člen
(1) S tem zakonom spremenjeni tretji odstavek 99. člena
zakona se začne uporabljati za redno poročilo upravitelja za
obdobje, ki se konča 31. decembra 2010.
(2) Če je bil pred uveljavitvijo tega zakona proti upravitelju
začet postopek za odvzem dovoljenja, se za ta postopek upo‑
rablja 109. člen zakona v besedilu, veljavnem pred uveljavitvijo
tega zakona.
(3) S tem zakonom spremenjena 3. točka drugega odstav‑
ka 108. člena zakona se uporablja za odločanje o zahtevi za
dovoljenje za opravljanje funkcije upravitelja, ki je vložena po
uveljavitvi tega zakona.
(4) S tem zakonom spremenjena 5. točka drugega od‑
stavka 108. člena zakona se začne uporabljati 1. januarja 2011.
(5) Upravitelj mora do 31. decembra 2010 predložiti mini‑
strstvu, pristojnemu za pravosodje, dokaze o izpolnjevanju po‑
goja iz s tem zakonom spremenjene 5. točke drugega odstavka
108. člena zakona za leto 2011.
(6) Če upravitelj do 31. decembra 2010 ne ravna v skladu
s petim odstavkom tega člena, mu s 1. januarjem 2011 preneha
dovoljenje za opravljanje funkcije upravitelja. O prenehanju do‑
voljenja po prvem stavku tega odstavka izda minister, pristojen
za pravosodje, ugotovitveno odločbo.
(7) S tem zakonom dodani sedmi odstavek 103. člena
ter drugi in tretji odstavek 354. člena se uporablja za storitve,
opravljene po uveljavitvi tega zakona.

96. člen
(1) Minister, pristojen za pravosodje, mora v treh mesecih
po uveljavitvi tega zakona izdati predpis iz petega odstavka
novega 123.a člena zakona in uskladiti predpise iz prvega
odstavka 114. člena zakona s tem zakonom.
(2) Vlada Republike Slovenije mora v treh mesecih po
uveljavitvi tega zakona uskladiti Uredbo o registru nepose‑
stnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (Uradni list RS,
št. 23/04, 66/06 in 16/08) s tem zakonom.

94. člen
(1) Z uveljavitvijo tega zakona se ustanovi Zbornica upra‑
viteljev Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornica) in njeni člani
postanejo vsi upravitelji, ki imajo ob uveljavitvi tega zakona
veljavno dovoljenje za opravljanje funkcije upravitelja.
(2) Do izvolitve organov zbornice na prvi skupščini zbor‑
nice opravljajo naloge in pristojnosti predsednika in upravnega
odbora zbornice predsednik in upravni odbor Društva upravi‑
teljev Slovenije.
(3) Predsednik in upravni odbor Društva upraviteljev Slo‑
venije morajo v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona:
1. pripraviti predlog statuta zbornice,
2. sklicati zasedanje prve skupščine zbornice za dan, ki
ne sme biti pozneje od treh mesecev po uveljavitvi tega zakona
in ne prej kot v 15 dneh po objavi sklica zasedanja prve skup‑
ščine zbornice in
3. objaviti sklic zasedanja prve skupščine zbornice v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
(4) Na prvi skupščini zbornice morajo člani sprejeti sta‑
tut zbornice in izvoliti člane organov zbornice in disciplinskih
komisij.
(5) Za prvo skupščino zbornice se uporabljajo naslednja
pravila:
1. zbornica je sklepčna, če se je udeleži 1/10 članov,
2. zasedanje zbornice do izvolitve predsednika zbornice
vodi predsednik Društva upraviteljev Slovenije, potem pa pred‑
sednik zbornice,
3. odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina na skup‑
ščini zbornice prisotnih članov.

95. člen
(1) S tem zakonom spremenjeni četrti odstavek 41. člena
zakona se uporablja za zunajsodne poravnave, sklenjene po
uveljavitvi tega zakona.
(2) S tem zakonom spremenjeni deseti odstavek
442. člena zakona se uporablja za terjatve do pravnih oseb, ki
so bile izbrisane po uveljavitvi tega zakona.

97. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju – ZFPPIPP-D (Uradni list RS, št. 26/11)
vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. člen
Določbi spremenjenega prvega in novega drugega od‑
stavka 143. člena zakona se uporabljata:
1. za postopke prisilne poravnave, ki se uvedejo po uve‑
ljavitvi tega zakona, in
2. za postopke prisilne poravnave, ki so bili uvedeni pred
uveljavitvijo tega zakona, če do njegove uveljavitve sodišče še
ni odločilo o začetku postopka.
8. člen
Določba novega četrtega odstavka 354. člena zakona
velja za opravljanje storitev za potrebe stečajnega postopka
na podlagi pogodb, ki so sklenjene po uveljavitvi tega zakona.
9. člen
Določba spremenjenega 489.a člena zakona se uporablja
za prekrške, ki so bili storjeni po uveljavitvi tega zakona.
10. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju – ZFPPIPP-E (Uradni list RS, št. 47/13)
vsebuje naslednje prehodne in končno določbo:
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
70. člen
Določbe nove 4. in 5. točke četrtega odstavka 108. člena
ter spremenjenega drugega in tretjega odstavka 112. člena
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zakona se uporabljajo v zvezi z upravitelji, zoper katere je ka‑
zenski postopek uveden po uveljavitvi tega zakona.
71. člen
(1) Določbe spremenjenega četrtega odstavka
112. člena, 120.k, 120.l in 120.m zakona se začnejo upo‑
rabljati dva meseca po uveljavitvi tega zakona. Do takrat se
uporabljajo določbe do sedaj veljavnega zakona.
(2) Minister, pristojen za pravosodje in Zbornica upravi‑
teljev Slovenije morata do začetka uporabe določbe iz prvega
odstavka tega člena imenovati oziroma izvoliti nove člane in
namestnike disciplinskih komisij.
(3) Disciplinski postopki, ki bili uvedeni do začetka upo‑
rabe določb iz prvega odstavka tega člena, se dokončajo pred
organi in po določbah do sedaj veljavnega zakona.
72. člen
(1) Določbe spremenjenega 59., 268. in 269. člena za‑
kona se uporabljajo za stečajne postopke, ki se začnejo po
uveljavitvi tega zakona.
(2) Določbe spremenjenega prvega odstavka 142. člena,
dopolnjenega drugega odstavka 143. člena, spremenjenega
drugega odstavka 182. člena, spremenjenega drugega od‑
stavka, novega četrtega odstavka in novega petega odstavka
192. člena, novega 199.b člena in novega 199.c člena ter
novega četrtega, petega in šestega odstavka 200. člena ter
dopolnjenega drugega odstavka 201. člena zakona se upora‑
bljajo za postopke, ki se uvedejo po uveljavitvi tega zakona.
(3) Če na dan uveljavitve tega zakona sredstva na dol‑
žnikovemu računu ne zadoščajo za izvršitev sklepa o izvršbi
ali izplačilo izvršnice, začne rok iz druge in tretje alineje 1. toč‑
ke 14. člena zakona teči z uveljavitvijo tega zakona.
(4) Določbe spremenjenega 233. člena zakona se upo‑
rabljajo za predlog za začetek stečajnega postopka, vložen
po uveljavitvi tega zakona.
(5) Določba dopolnjenega 489. člena zakona se upora‑
blja za prekrške, storjene po uveljavitvi tega zakona.
73. člen
(1) Določbe spremenjenega prvega odstavka 5. člena ter
novi 221.a do 221.g členi zakona se začnejo uporabljati dva
meseca po uveljavitvi tega zakona.
(2) Določbe dopolnjenega 116. člena zakona se začnejo
uporabljati 30. dan po uveljavitvi tega zakona. Na ta dan se
v vseh že uvedenih postopkih prisilne poravnave imenuje
upravitelj, če ni bil imenovan že prej.
74. člen
(1) Določba petega odstavka 108. člena zakona se upo‑
rablja v sodnih in drugih postopkih, ki se v zvezi s stečajnim
postopkom začnejo po uveljavitvi tega zakona.
(2) Za sodne in druge postopke, ki so se v zvezi s ste‑
čajnim postopkom začeli pred uveljavitvijo tega zakona, se
uporabljajo določbe do sedaj veljavnega 103. člena zakona.
75. člen
(1) Do spremembe Zakona o prevzemih (Uradni list
RS, št. 79/06, 67/07 – ZTFI, 1/08, 68/08, 35/11 – ORZPre75,
105/11 – odločba US, 10/12 in 38/12; v nadaljnjem besedilu:
ZPre-1) v delu, ki se nanaša na izjeme pri obveznosti dati
prevzemno ponudbo, se uporabljajo določbe drugega do de‑
setega odstavka tega člena.
(2) Poleg primerov, določenih v zakonu, ki ureja pre‑
vzeme, obvezne prevzemne ponudbe za obdobje nadaljnjih
dveh let od pridobitve vrednostnih papirjev, ni zavezan dati
imetnik, ki je dosegel prevzemni prag v ciljni družbi zaradi
izvedbe finančnega prestrukturiranja ciljne družbe z namenom
zagotovitve kapitalske ustreznosti oziroma (dolgoročne) pla‑
čilne sposobnosti ciljne družbe izven postopkov zaradi insol‑
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ventnosti po tem zakonu in ki je za takšno pridobitev pridobil
predhodno dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev (v
nadaljnjem besedilu: agencija).
(3) Pojmi ciljna družba, usklajeno delovanje, prevzemni
prag in obvezna prevzemna ponudba, imajo enak pomen kot
v zakonu, ki ureja prevzeme.
(4) Obveznost dati prevzemno ponudbo za imetnika iz
drugega odstavka tega člena nastane pred potekom dveh
let od pridobitve vrednostnih papirjev v skladu z drugim od‑
stavkom tega člena, in sicer ob prvi naslednji pridobitvi vre‑
dnostnih papirjev ciljne družbe, če v ciljni družbi še presega
prevzemni prag, razen, če so pri nadaljnji pridobitvi izpolnjeni
pogoji iz drugega odstavka tega člena.
(5) Soglasje iz drugega odstavka tega člena izda agen‑
cija na obrazložen predlog osebe oziroma oseb, ki imajo
namen izvesti finančno prestrukturiranje ciljne družbe. Ob
tem agencija uporablja določbe zakona, ki ureja trg finanč‑
nih instrumentov glede postopka za izdajo odločb agencije.
Predlogu mora biti priloženo pozitivno mnenje izvedenca po‑
slovno finančne stroke ali stroke upravljanja podjetij glede
potrebnosti ukrepov in možnosti njihovega uspeha.
(6) Če oseba oziroma osebe, ki delujejo usklajeno in
ki jim je bilo z odločbo agencije prepovedano izvrševanje
glasovalnih pravic, izvedejo finančno prestrukturiranje ciljne
družbe in tako zagotovijo njeno kapitalsko ustreznost oziroma
(dolgoročno) plačilno sposobnost še pred začetkom postop‑
kov zaradi insolventnosti, prepoved izvrševanja glasovalnih
pravic preneha z dokončnostjo odločbe agencije iz devetega
odstavka tega člena.
(7) Če je za realizacijo ukrepa iz šestega odstavka tega
člena potrebno izvrševanje glasovalnih pravic, lahko oseba
oziroma osebe iz šestega odstavka tega člena na skupščini
ciljne družbe o predlogih sklepov, ki so potrebni za realizacijo
ukrepov ob predhodni pridobitvi soglasja agencije, izvršujejo
glasovalne pravice iz vseh delnic, katerih imetnice so.
(8) Soglasje za izvrševanje glasovalnih pravic na skup‑
ščini iz sedmega odstavka tega člena na podlagi obrazlože‑
nega predloga osebe oziroma oseb, ki nameravajo izvesti
finančno prestrukturiranje ciljne družbe in ki mora biti vložen
najmanj deset delovnih dni pred skupščino, na kateri želi vla‑
gatelj uresničevati glasovalne pravice, izda agencija.
(9) V primeru, da so izpolnjeni pogoji iz šestega odstav‑
ka tega člena, agencija na obrazložen predlog osebe oziroma
oseb, ki so izvedle finančno prestrukturiranje ciljne družbe,
po postopku, ki ga za izdajo odločb agencije določa zakon,
ki ureja trg finančnih instrumentov, izda odločbo, s katero
odloči, da je prepoved izvrševanja glasovalnih pravic za te
osebe prenehala. Agencija o predlogu, ki mu mora biti prilo‑
ženo pozitivno mnenje izvedenca poslovno finančne stroke ali
stroke upravljanja podjetij glede potrebnosti ukrepov in mo‑
žnosti njihovega uspeha in ki mora biti vložen najmanj deset
delovnih dni pred skupščino, na kateri želi oseba glasovati,
izda odločbo najkasneje do skupščine, na kateri želi oseba
izvrševati glasovalne pravice.
(10) Prenehanje prepovedi izvrševanja glasovalnih pra‑
vic traja dve leti od dokončnosti odločbe iz devetega odstavka
tega člena. Če v dveh letih od izdaje odločbe oseba oziroma
osebe iz drugega odstavka tega člena ne ravnajo v skladu s
63. členom ZPre-1 izgubijo glasovalne pravice iz vseh delnic,
katerih imetnice so.
76. člen
Minister, pristojen za pravosodje, izda predpis iz
63. člena tega zakona v enem mesecu po uveljavitvi tega
zakona.
77. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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Zakon o davku od srečk (ZDavS)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o davku od srečk (ZDavS)
Razglašam Zakon o davku od srečk (ZDavS), ki ga je spre‑
jel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. julija 2013.
Št. 003-02-7/2013-2
Ljubljana, dne 26. julija 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O DAVKU OD SREČK (ZDavS)
1. člen
(vsebina zakona)
(1) S tem zakonom se uvaja obveznost obračunavanja in
plačevanja davka od srečk.
(2) Kot srečka se po tem zakonu šteje vsako potrdilo pri‑
reditelja o vplačilu denarnega zneska za udeležbo v klasičnih
igrah na srečo.
2. člen
(pripadnost davka)
Prihodki od davka od srečk (v nadaljnjem besedilu: davek)
pripadajo proračunu Republike Slovenije.
3. člen
(predmet obdavčitve)
Z davkom so obdavčene vse srečke, razen tistih, ki jih
izdajajo društva ali neprofitne humanitarne organizacije s se‑
dežem na območju Republike Slovenije v sklopu občasnega
prirejanja klasičnih iger na srečo zaradi pridobivanja sredstev
za financiranje lastne dejavnosti.
4. člen
(davčni zavezanec)
Zavezanec ali zavezanka za obračunavanje in plačilo
davka (v nadaljnjem besedilu: davčni zavezanec) je prireditelj
klasičnih iger na srečo z ustrezno koncesijo.
5. člen
(nastanek davčne obveznosti)
Davčna obveznost nastane, ko davčni zavezanec prejme
plačilo za srečko. Če je srečka izročena brezplačno, davčna ob‑
veznost nastane, ko davčni zavezanec izroči srečko drugi osebi.
6. člen
(davčna osnova)
Osnova za obračun davka je prodajna cena srečke, ki ne
vključuje tega davka.
7. člen
(davčna stopnja)
(1) Davek se plača po stopnji 10 % od davčne osnove.
(2) Pri izračunu zneska davka, ki je vsebovan v prodajni
ceni srečke, se uporablja preračunana davčna stopnja, ki se
izračuna na naslednji način:
preračunana davčna stopnja = (stopnja davka x 100) /
(100 + stopnja davka)
(3) Preračunana stopnja 10 % znaša 9,09 %.
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8. člen
(obračun in plačevanje davka)
(1) Davčni zavezanec mora obračunati davčno obveznost
za koledarski mesec.
(2) Davčni zavezanec mora v svojih evidencah zagotoviti
podatke o davčnih osnovah, na podlagi katerih obračunava in
plačuje davek.
(3) Na podlagi podatkov iz evidenc iz prejšnjega odstavka
davčni zavezanec sestavi mesečni obračun davka, ki ga mora
predložiti davčnemu organu v 15 dneh po poteku meseca, za
katerega je sestavil obračun.
(4) Iz obračuna davka morajo biti razvidni vsi podatki, po‑
trebni za obračun davka in identifikacijo zavezanca (firma, se‑
dež ali poslovni naslov in davčna številka), za račun katerega je
predložen obračun, predvsem pa morajo biti razvidni podatki o:
– obdobju, za katero se obračunava in plačuje davek,
– seštevku davčnih osnov za obdobje, za katero se obra‑
čunava in plačuje davek,
– davčni stopnji in
– znesku obračunanega davka.
(5) Davčni zavezanec mora obračunani davek plačati v
30 dneh po poteku meseca, za katerega je sestavil mesečni
obračun.
9. člen
(kazenske določbe)
(1) Z globo od 4.000 do 80.000 eurov se kaznuje za pre‑
kršek davčni zavezanec, ki je pravna oseba, če:
– ne ugotovi davčne osnove v skladu s 6. členom tega
zakona,
– ne obračuna davka in ne sestavi ter ne predloži me‑
sečnega obračuna davka davčnemu organu v skladu s tretjim
odstavkom 8. člena tega zakona,
– ne plača obračunanega davka v roku iz petega odstav‑
ka 8. člena tega zakona.
(2) Z globo od 800 do 4.000 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba davčnega za‑
vezanca, ki je pravna oseba.
(3) V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena
lahko davčni organ v hitrem postopku o prekršku izreče globo
v višini znotraj razpona, ki je predpisan v prvem in drugem
odstavku tega člena.
10. člen
(uporaba drugih predpisov)
Za vsa vprašanja postopka in pristojnosti davčnega orga‑
na, ki niso določeni s tem zakonom, se uporabljata zakona, ki
urejata davčni postopek in davčno službo.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
(prvi obračun davka)
(1) Davčni zavezanci prvič obračunajo davek po tem zakonu
za drugi mesec, ki sledi mesecu, v katerem je bil zakon uveljavljen.
(2) Ta davek se ne obračuna in ne plača za srečke iz serij
ali krogov posamezne igre na srečo, ki bodo v prodaji na dan
začetka obveznosti obračunavanja davka po tem zakonu in
katerih rok prodaje se bo iztekel po začetku obveznosti obra‑
čunavanja davka po tem zakonu.
12. člen
(veljavnost zakona)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 434-06/13-1/36
Ljubljana, dne 18. julija 2013
EPA 1280-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije
2511.

Zakon o interventnih ukrepih na področju trga
dela in starševskega varstva (ZIUPTDSV)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o interventnih ukrepih
na področju trga dela in starševskega varstva
(ZIUPTDSV)
Razglašam Zakon o interventnih ukrepih na področju
trga dela in starševskega varstva (ZIUPTDSV), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. julija 2013.
Št. 003-02-7/2013-18
Ljubljana, dne 23. julija 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O INTERVENTNIH UKREPIH NA PODROČJU
TRGA DELA IN STARŠEVSKEGA VARSTVA
(ZIUPTDSV)
1. člen
(vsebina zakona)
S tem zakonom se:
– zaradi spodbujanja zaposlovanja določa začasna spod‑
buda za zaposlovanje mlajših brezposelnih oseb,
– zaradi prispevanja k ohranitvi ravni transferjev posame‑
znikom in gospodinjstvom iz sprejetega proračuna Republike
Slovenije za leto 2013 določa začasen ukrep na področju
izplačevanja porodniškega nadomestila.
2. člen
(spodbuda za zaposlovanje mlajših brezposelnih oseb)
(1) Ne glede na določbe Zakona o pokojninskem in in‑
validskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13),
Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
(Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06
– ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF
in 21/13 – ZUTD-A), Zakona o starševskem varstvu in družin‑
skih prejemkih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 114/06 – ZUTPG, 10/08, 62/10 – ZUPJS in 40/12 –
ZUJF) in Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10,
40/12 – ZUJF in 21/13), je delodajalec, ki v obdobju iz četrtega
odstavka 5. člena tega zakona sklene pogodbo o zaposlitvi
za nedoločen čas z brezposelno osebo, mlajšo od 30 let, ki
je najmanj tri mesece pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za
nedoločen čas prijavljena v evidenci brezposelnih oseb, za
prvih 24 mesecev zaposlitve oproščen plačila prispevkov delo‑
dajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno
zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje
za primer brezposelnosti.
(2) Do oprostitve iz prejšnjega odstavka je upravičen
delodajalec:
– ki zadnje tri mesece pred sklenitvijo pogodbe o zapo‑
slitvi za nedoločen čas z mlajšo brezposelno osebo iz prvega
odstavka tega člena ni začel postopka odpovedi pogodbe o
zaposlitvi oziroma odpovedal pogodbe o zaposlitvi delavcem
iz poslovnih razlogov,
– ki pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen
čas z mlajšo brezposelno osebo iz prvega odstavka tega člena
ni imel blokiranega transakcijskega računa 30 ali več zapore‑
dnih dni in
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– ki je v zadnjih šestih mesecih pred sklenitvijo pogodbe
o zaposlitvi za nedoločen čas z mlajšo brezposelno osebo iz
prvega odstavka tega člena redno izplačeval plače in plačeval
obvezne prispevke za socialno varnost zaposlenim.
(3) Delodajalec je v primeru, če po sklenitvi pogodbe o
zaposlitvi za nedoločen čas v skladu s prvim odstavkom tega
člena tej osebi odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega
razloga ali v primeru izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s
strani te osebe pred potekom 24 mesecev zaposlitve, dolžan
plačati prispevke delodajalca za socialno varnost za celotno
obdobje zaposlitve te osebe.
(4) Spodbuda iz tega člena ni združljiva s spodbudo za
zaposlovanje iz drugega odstavka 5. člena Zakona o razvojni
podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni list RS,
št. 87/09), spodbudo za zaposlovanje na problemskih območjih
z visoko brezposelnostjo iz 27. člena Zakona o spodbujanju skla‑
dnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12),
spodbudo za zaposlovanje iz 157. člena Zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju, spodbudo za zaposlovanje iz prvega
odstavka 39. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zako‑
na o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 21/13) ter spodbudo
za zaposlovanje iz 74. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji
in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2).
(5) Ne glede na določbe Zakona o pokojninskem in in‑
validskem zavarovanju, Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju, Zakona o starševskem varstvu in
družinskih prejemkih in Zakona o urejanju trga dela, je oseba
iz prvega odstavka tega člena navkljub neplačilu prispevkov
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zava‑
rovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti in zavarovanje
za starševsko varstvo, upravičena do enakega obsega pravic
iz navedenih socialnih zavarovanj, kot če bi bili prispevki de‑
lodajalca plačani.
3. člen
(omejitev izplačila porodniškega nadomestila)
Ne glede na prvi odstavek 43. člena Zakona o starše‑
vskem varstvu in družinskih prejemkih in 145. člen Zakona za
uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 –
ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl.US in 46/13
– ZIPRS1314-A) od uveljavitve tega zakona tudi izplačilo poro‑
dniškega nadomestila ne more biti višje od dvakratnika vrednosti
povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji z uskladitvami
iz 2. člena Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in
gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06,
59/07 – ZŠtip, 71/08, 73/08, 62/10 – ZUPJS, 85/10, 94/10 – ZIU,
110/11 – ZDIU12, 40/12 – ZUJF in 96/12 – ZPIZ-2).
PREHODNA IN KONČNE DOLOČBE
4. člen
(izvajanje ukrepov)
Postopki za uveljavljanje pravice do porodniškega na‑
domestila iz prejšnjega člena, začeti pred uveljavitvijo tega
zakona, se končajo po dosedanjih predpisih.
5. člen
(uveljavitev zakona in veljavnost ter uporaba
posameznih določb)
(1) Ta zakon začne veljati 1. avgusta 2013.
(2) Določba 3. člena tega zakona velja do vključno leta,
ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 odstotka
bruto domačega proizvoda.
(3) Gospodarsko rast v skladu s prejšnjim odstavkom
ugotovi Statistični urad Republike Slovenije. Sklep o ugotovitvi,
da je gospodarska rast presegla 2,5 odstotka bruto domačega
proizvoda, Vlada Republike Slovenije objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije do 30. septembra leta, ki sledi letu, v ka‑
terem gospodarska rast preseže 2,5 odstotka bruto domačega
proizvoda.
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(4) Določba 2. člena tega zakona se uporablja od 1. no‑
vembra 2013 do 31. decembra 2014.
Št. 101-08/13-13/19
Ljubljana, dne 15. julija 2013
EPA 1286-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

2512.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o urejanju trga dela (ZUTD-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 urejanju trga dela
(ZUTD-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o urejanju trga dela (ZUTD-B), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 15. julija 2013.
Št. 003-02-7/2013-8
Ljubljana, dne 23. julija 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-B)
1. člen
V Zakonu o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10,
40/12 – ZUJF in 21/13) se prvi odstavek 50. člena spremeni
tako, da se glasi:
»(1) Javna dela so namenjena aktiviranju brezposelnih
oseb, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljene v evidenci
brezposelnih oseb (v nadaljnjem besedilu: dolgotrajno brezposel‑
na oseba), njihovi socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delov‑
nih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest.«.
V drugem odstavku se beseda »Brezposelna« nadomesti
z besedama «Dolgotrajno brezposelna«, pred besedo »brez‑
poselnih« pa se doda beseda »dolgotrajno«.
2. člen
Za 50. členom se doda se novi 50.a člen, ki se glasi:
»50.a člen
(dolgotrajno brezposelna oseba, ki je prejemnik
denarnega nadomestila)
(1) Če je dolgotrajno brezposelna oseba prejemnik denar‑
nega nadomestila, se lahko odloči za vključitev v program jav‑
nega dela v času trajanja pravice do denarnega nadomestila,
pri čemer se, če ni s tem členom določeno drugače, uporabljajo
določbe 50., 51., 52. in 53. člena tega zakona.
(2) Ne glede na izdano odločbo o priznanju pravice do
denarnega nadomestila se v primeru iz prejšnjega odstavka
polovica časa vključitve v program javnega dela šteje v čas
prejemanja denarnega nadomestila.

Uradni list Republike Slovenije
(3) Med vključitvijo v program javnega dela je dolgotrajno
brezposelna oseba iz prvega odstavka tega člena upravičena do
plače, izražene v deležu od minimalne plače, kot je določen v
prvem odstavku 52. člena tega zakona in do povračila stroškov
za prehrano med delom ter za prevoz na delo in z dela, ki se ji iz‑
plačujejo namesto priznane pravice do denarnega nadomestila.
(4) Če je priznana pravica do denarnega nadomestila
višja od plače, ki jo prejme dolgotrajno brezposelna oseba v
času vključitve v program javnega dela v skladu z 52. členom
tega zakona, se ji razlika izplačuje mesečno.
(5) Odločbe, izdane v postopku vključitve v program jav‑
nega dela v skladu s prvim odstavkom tega člena, se vročajo
z navadno vročitvijo. Vročitev je opravljena 15. dan od dneva
odpreme odločbe.«.
3. člen
V tretjem odstavku 51. člena se doda nov drugi stavek,
ki se glasi: »Ciljne skupine udeležencev javnih del, ki se lahko
vključijo v navedene programe, se določijo v katalogu APZ.«.
4. člen
V 53. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji od‑
stavek, ki se glasi:
»(3) Zavod lahko zagotavlja sredstva za izvajanje pro‑
gramov usposabljanja in izobraževanja iz tretjega odstavka
51. člena tega zakona.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek,
se za besedilom »javnih del« doda besedilo »ter programov
usposabljanja in izobraževanja iz tretjega odstavka tega člena«.
5. člen
Naslov 64. člena se spremeni tako, da se glasi: »miro‑
vanje pravice do denarnega nadomestila in pravice do plačila
prispevkov do upokojitve«.
V prvem odstavku se na koncu četrte alineje podpičje
nadomesti z vejico in doda besedilo »pri čemer pravica do
denarnega nadomestila miruje le polovico časa vključitve v
program javnih del;«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
(dokončanje postopkov)
Postopki za priznanje pravic iz zavarovanja za primer
brezposelnosti in postopki odločanja o mirovanju pravice do
denarnega nadomestila, ki so se začeli do uveljavitve tega
zakona, se dokončajo po določbah Zakona o urejanju trga dela
(Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF in 21/13).
7. člen
Ne glede na določbe Zakona o posebnem davku na dolo‑
čene prejemke (Uradni list RS, št. 72/93, 22/94, 45/95, 12/96,
82/97 – odl. US) se do začetka uporabe sprememb zakona,
ki ureja posebni davek na določene prejemke, od prejemkov,
izplačanih iz naslova opravljanja začasnega in občasnega dela
upokojencev v skladu z zakonom, posebni davek ne plačuje.
8. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 101-08/13-12/12
Ljubljana, dne 15. julija 2013
EPA 1285-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije
2513.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o pravnem varstvu v postopkih javnega
naročanja (ZPVPJN-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 pravnem varstvu
v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN-A),
ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
15. julija 2013.
Št. 003-02-7/2013-6
Ljubljana, dne 23. julija 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O PRAVNEM VARSTVU V POSTOPKIH JAVNEGA
NAROČANJA (ZPVPJN-A)
1. člen
V Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega naroča‑
nja (Uradni list RS, št. 43/11 in 60/11 – ZTP-D) se prvi odstavek
5. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naro‑
čanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega
naročila zoper ravnanje naročnika, ki pomeni kršitev predpisov,
ki bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplivala na oddajo javne‑
ga naročila, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali
ta zakon ne določa drugače. Za kršitev, ki bistveno vpliva ali bi
lahko bistveno vplivala na oddajo javnega naročila, šteje zlasti:
– odločitev, da se naročilo odda ponudniku, ki ni najugo‑
dnejši ali ne izpolnjuje obveznih pogojev iz razpisne dokumen‑
tacije ali povabila k oddaji ponudbe;
– dopuščena sprememba tistih delov ponudbe, ki se
nanašajo na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,
cene ali elemente ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na
drugačno razvrstitev ponudb;
– oddaja naročila brez objave obvestila o naročilu na por‑
talu javnih naročil, čeprav tega zakon ne dopušča;
– rok za prejem prijav ali ponudb, ki zainteresiranim ponu‑
dnikom glede na zahtevnost razpisne dokumentacije onemo‑
goča pripravo popolne ponudbe.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se
glasi:
»(5) Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino
objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo,
ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik
preko portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano krši‑
tev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug
morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril
na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na
portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi
katerega ponudniki oddajo ponudbe.«.
2. člen
V drugem odstavku 14. člena se za piko na koncu od‑
stavka doda nov stavek, ki se glasi: »Če v skladu s petim
odstavkom 5. člena tega zakona oseba, ki je vložila zahtevek
za revizijo, naročnika predhodno ni opozorila na očitano kršitev,
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ali tega ni storil drug morebitni ponudnik, s čimer je bila oseba
seznanjena preko portala javnih naročil ali bi lahko bila sezna‑
njena, se šteje, da taka oseba ni izkazala interesa za dodelitev
javnega naročila.«.
3. člen
V drugem odstavku 15. člena se za besedo »prvega«
doda vejica, besedi »in drugega« pa se nadomestita z besedi‑
lom »drugega ali tretjega«.
4. člen
V tretjem odstavku 20. člena se beseda »naročnik« nado‑
mesti z besedo »vlagatelj«.
5. člen
V devetem odstavku 25. člena se beseda »osmih« nado‑
mesti s številom »30«.
6. člen
Prvi odstavek 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Naročnik:
– zahtevek za revizijo zavrne kot neutemeljen, če ugotovi,
da ob upoštevanju navedb v zahtevku ne bi sprejel drugačne
odločitve v postopku oddaje javnega naročila ali da njegovo
ravnanje v postopku oddaje javnega naročila bistveno ne vpliva
ali bistveno ne more vplivati na oddajo javnega naročila;
– zahtevku za revizijo ugodi, zaradi česar delno ali v celoti
razveljavi postopek javnega naročanja ali odpravi kršitev.«.
7. člen
Za 37. členom se doda nov 37.a člen, ki se glasi:
»37.a člen
(prednostno odločanje v revizijskem postopku)
O zahtevkih za revizijo, s katerimi se očitajo kršitve v po‑
stopku oddaje javnega naročila, ki se sofinancira iz evropskih
sredstev, odloča Državna revizijska komisija prednostno.«.
8. člen
Prvi odstavek 39. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Državna revizijska komisija:
– zahtevek za revizijo zavrne kot neutemeljen, če ugotovi,
da ob upoštevanju navedb v zahtevku za revizijo naročnik ne
bi sprejel drugačne odločitve ali da naročnikovo ravnanje v po‑
stopku oddaje javnega naročila bistveno ne vpliva ali bistveno
ne more vplivati na oddajo javnega naročila;
– zahtevku za revizijo ugodi, zaradi česar delno ali v celoti
razvelja¬vi postopek javnega naročanja ali naročniku naloži
odpravo kršitve.«.
9. člen
Prvi in drugi odstavek 41. člena se spremenita tako, da
se glasita:
»(1) Državna revizijska komisija lahko ob sprejemu odlo‑
čitve o zahtevku za revizijo ali v šestih mesecih od sprejema te
odločitve od naročnika zahteva, da ji predloži odzivno poročilo
o izvedbi postopka oddaje javnega naročila, v katerem je bil
vložen zahtevek za revizijo, ali o ponovljenem postopku oddaje
javnega naročila.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka lahko Državna revi‑
zijska komisija od naročnika zahteva, da ji skupaj z odzivnim
poročilom predloži tudi dokumentacijo o postopku oddaje jav‑
nega naročila ali izvedbi predmeta javnega naročanja.«.
V četrtem odstavku se v prvem stavku črta besedilo »od
prejema sklepa Državne revizijske komisije o zahtevku za
revizijo«.
10. člen
V prvem odstavku 70. člena se v drugi alineji za besedo
»izdatki,« doda besedilo »vključno s stroški dela,«.
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11. člen
Prvi in drugi odstavek 71. člena se spremenita tako, da
se glasita:
»(1) Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino
objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo,
znaša taksa:
– 1.500 eurov, če so predmet naročila blago ali storitve
in se javno naročilo oddaja po postopku oddaje naročila male
vrednosti ali postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi;
– 2.500 eurov, če so predmet naročila gradnje in se javno
naročilo oddaja po postopku oddaje naročila male vrednosti ali
postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi;
– 3.500 eurov, če so predmet naročila blago ali storitve
in se javno naročilo oddaja po odprtem postopku, postopku s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, postopku s pogajanji
po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne
objave ali konkurenčnem dialogu;
– 7.000 eurov, če so predmet naročila gradnje in se javno
naročilo oddaja po odprtem postopku, postopku s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti, postopku s pogajanji po predhodni
objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave ali konku‑
renčnem dialogu.
(2) V ostalih primerih znaša taksa dva odstotka od cene
najugodnejše popolne ponudbe (z davkom na dodano vre‑
dnost) za sklop ali javno naročilo, vendar ne manj kot 500
eurov in ne več kot 25.000 eurov. Če se zahtevek za revizijo
vloži pred odpiranjem ponudb, se višina takse iz tega odstavka
odmeri od ocenjene vrednosti sklopa ali javnega naročila.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena znaša
taksa 1.000 eurov, če se zahtevek za revizijo nanaša na:
– storitve iz Seznama storitev B ali Seznama storitev na
področju obrambe in varnosti B,
– oddajo posameznega naročila na podlagi okvirnega
sporazuma,
– oddajo posameznega naročila v dinamičnem nabavnem
sistemu ali
– javni natečaj.«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odsta‑
vek, se za besedo »prvi« doda vejica, besedi »in prejšnji« pa
se nadomestita z besedilom »drugi in tretji«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
12. člen
Za prvim odstavkom 72. člena se doda nov drugi odsta‑
vek, ki se glasi:
»(2) Če vlagatelj zahtevek za revizijo umakne po prejemu
naročnikove odločitve, s katero je bil zavrnjen njegov zahtevek
za revizijo, in preden sprejme Državna revizijska komisija od‑
ločitev iz prvega odstavka 39. člena tega zakona, je upravičen
do povračila polovice plačane takse.«.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»(3) Zahtevek za vračilo takse vlagatelj naslovi na Dr‑
žavno revizijsko komisijo. V primeru iz prve alineje prvega
odstavka tega člena se zahtevek za vračilo takse vloži v dese‑
tih delovnih dneh od plačila takse, v primeru iz druge alineje
prvega odstavka tega člena v 20 delovnih dneh od prejema
odločitve naročnika ali Državne revizijske komisije o zavrženju
zahtevka za revizijo, v primeru iz prejšnjega odstavka pa v treh
delovnih dneh od prejema naročnikove odločitve o zavrnitvi
zahtevka za revizijo.«.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti
odstavek.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
13. člen
Državna revizijska komisija v treh mesecih od uveljavitve
tega zakona uskladi poslovnik o delu Državne revizijske komi‑
sije iz 64. člena zakona s 37.a členom zakona.
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14. člen
(1) Predrevizijski postopek, ki se je začel pred uveljavitvijo
tega zakona, se dokonča po dosedanjih predpisih.
(2) Revizijski postopek, ki se je začel pred uveljavitvijo
tega zakona ali po predrevizijskem postopku, ki se je izvedel
po dosedanjih predpisih, se dokonča po dosedanjih predpisih.
(3) Postopek s pritožbo, ki se je začel pred uveljavitvijo
tega zakona ali po predrevizijskem postopku, ki se je izvedel
po dosedanjih predpisih, se dokonča po dosedanjih predpisih.
15. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 411-08/13-14/15
Ljubljana, dne 15. julija 2013
EPA 1302-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

2514.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o sodiščih (ZS-K)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o sodiščih (ZS-K)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o sodiščih (ZS-K), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slo‑
venije na seji dne 15. julija 2013.
Št. 003-02-7/2013-19
Ljubljana, dne 23. julija 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O SODIŠČIH (ZS-K)
1. člen
V Zakonu o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11 in
75/12 – ZSPDSLS-A) se za 1. členom doda nov 1.a člen, ki
se glasi:
»1.a člen
S tem zakonom se v zakonodajo Republike Slovenije kot
pravni akt Evropske unije prenaša tudi Okvirni sklep Sveta z dne
27. novembra 2008 o varstvu osebnih podatkov, ki se obdelujejo
v okviru policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih
zadevah (UL L št. 350, 30. decembra 2008, str. 60).«.
2. člen
Za 12. členom se doda nov 12.a člen, ki se glasi:
»12.a člen
V zadevah iz sodne pristojnosti si sodišča dajejo pravno
pomoč, ki obsega opravljanje postopkovnih dejanj ter posredo‑

Uradni list Republike Slovenije
vanje osebnih in drugih podatkov, v skladu z zakonom. Drugim
državnim organom, organom samoupravnih lokalnih skupnosti
in nosilcem javnih pooblastil sodišča dajejo pomoč s posredo‑
vanjem podatkov, spisov in listin na vpogled oziroma omogoča‑
jo njihovo kopiranje, izpis ali prepis, kadar tako določa zakon.
Sodišča obdelujejo osebne in druge podatke v okviru in
za namen sodnega odločanja ter za opravljanje zadev sodne
uprave v skladu s tem zakonom, zakoni, ki urejajo sodne
postopke ali pristojnost sodišč, in zakonom, ki ureja varstvo
osebnih podatkov. Osebni podatki, ki jih obdelujejo sodišča,
morajo biti potrebni, ustrezni in po obsegu primerni namenom,
za katere se zbirajo in naprej obdelujejo.
Sodnik ali senat, ki odloča v zadevi iz sodne pristojnosti,
skrbi, da so osebni podatki v spisih in zbirkah osebnih podat‑
kov po tem zakonu iz pristojnosti sodišč čim bolj točni, popolni,
posodobljeni in zanesljivi ter jih popravi, dopolni, uniči ali blo‑
kira, ko izve, da je to potrebno, v skladu z zakonom, ki ureja
sodni postopek glede zadeve, v kateri odloča. Posameznik, na
katerega se nanašajo osebni podatki v sodnem postopku, ure‑
sničuje svojo zahtevo za popravek osebnih podatkov z uporabo
ugovorov, rednih ali izrednih pravnih sredstev v skladu z zakoni,
ki urejajo sodni postopek v njegovi zadevi.
Sodišča čezmejno in brezplačno posredujejo osebne po‑
datke iz spisov, vpisnikov, imenikov, pomožnih knjig, registrov
in javnih knjig iz pristojnosti sodišč pristojnim sodnim organom
držav članic Evropske unije, tretjih držav in mednarodnih orga‑
nizacij, če tako določa zakon, mednarodna pogodba ali nepo‑
sredno uporaben pravni akt ali odločitev mednarodne organi‑
zacije, na katero je Republika Slovenija prenesla uresničevanje
dela svojih suverenih pravic (v nadaljnjem besedilu: čezmejna
izmenjava). Sodišča morajo pri posredovanju podatkov, če je
to glede na vsebino podatkov ali zaprosila organa iz prejšnjega
stavka potrebno, posebej navesti stanje njihove točnosti, po‑
polnosti, posodobljenosti in zanesljivosti ter zaprositi za enako
delovanje sodnih organov, ki njim zagotovijo potrebne osebne
podatke s čezmejno izmenjavo. Pri obdelavi prejetih podatkov
iz drugih držav ali mednarodnih organizacij so sodišča vezana
na omejitve, ki jih je določil organ posredovanja podatkov.
Pri čezmejni izmenjavi po prejšnjem odstavku se osebni
podatki posredujejo le sodnim organom ali drugim podobnim
organom drugih držav ali mednarodnih organizacij, če so po‑
trebni za delovanje oziroma odločanje teh organov in če njihova
obdelava ni v neskladju z nameni iz prvega in četrtega odstav‑
ka 3. člena tega zakona. Organom iz tretjih držav se podatki
lahko posredujejo le na podlagi mednarodne pogodbe ali v
skladu z odločbo državnega nadzornega organa za varstvo
osebnih podatkov po določbah zakona, ki ureja varstvo osebnih
podatkov. Organi iz prvega stavka tega odstavka so vezani na
omejitve obdelave podatkov, ki jih na podlagi pravnega reda
Republike Slovenije določi sodišče Republike Slovenije, ki
posreduje osebne podatke iz Republike Slovenije, zlasti zaradi
varstva postopkovnih interesov, tajnosti postopkov, zasebnosti
oseb ali varstva domneve nedolžnosti in pravic do poštenega
sojenja. Sodišče Republike Slovenije lahko te omejitve označi
tudi s priloženimi opombami, ki se nanašajo na opis stanja za‑
deve oziroma faze sodnega postopka ali na pomen uradnega
zapisa po pravnem redu Republike Slovenije.«.
3. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
Sodišče mora po uradni dolžnosti pridobiti za sodni po‑
stopek potrebne sodbe in sklepe sodišč ter odločitve državnih
organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev
javnih pooblastil, ki jih navajajo oziroma katerih pridobitev
predlagajo stranke sodnih postopkov in se nanašajo nanje ozi‑
roma na njihovo zadevo. Državni organi, organi samoupravnih
lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil morajo sodiščem
oziroma državnim organom ali nosilcem javnih pooblastil, ki jih
določi sodišče pri izvajanju svojih pristojnosti, v kar najkrajšem
roku in brezplačno predložiti zahtevane odločitve.
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Sodišče ima pri izvajanju svojih pristojnosti iz prejšnjega
odstavka pravico zahtevati podatke iz prejšnjega odstavka tudi
od drugih pravnih oseb in posameznikov, za katere meni, da z
njimi razpolagajo, razen če zakon določa pridobitev podatkov
le na podlagi sodne odločbe ali da gre za zaupno razmerje. Za
izvajanje teh pristojnosti lahko obdeluje tudi podatke, ki so mu
jih prostovoljno dale druge pravne osebe, posamezniki, druge
države ali mednarodne organizacije, če drug zakon tega ne
prepoveduje.
Upravljavci podatkov ali zbirk podatkov, ki jih sodišče po‑
trebuje za ugotovitev ali presojo dejstev za odločanje v postop‑
kih iz svoje pristojnosti, morajo posredovati zahtevane podatke
sodiščem brezplačno in nemudoma, najpozneje pa v osmih
dneh. Če se ti podatki v javnem sektorju ali osebah javnega
prava obdelujejo v informatizirani obliki in je zagotovljena teh‑
nična izvedljivost neposrednega elektronskega dostopa do njih,
imajo sodišča pravico do neposrednega in brezplačnega elek‑
tronskega dostopa, ki ga vključno z omogočanjem ustreznega
prenosa podatkov zagotovi upravljavec evidenc, registrov ali
javnih knjig. Sodišče lahko te podatke iz zbirk pregleduje, jih
kopira, prepiše ali izpiše ter naprej obdeluje v postopkih, v
katerih izpolnjuje svoje zakonsko določene naloge in pristoj‑
nosti. Povezovanje zbirk osebnih podatkov iz drugega stavka
tega odstavka se izvede z enotno matično številko (EMŠO) ali
davčno številko stranke ali naslovom njenega prebivališča ali
pa z drugimi podatki, ki v povezavi z osebnim imenom stranke
zagotavljajo enoznačno identifikacijo osebe, katere podatek se
zahteva. Zbirke osebnih podatkov sodišč z drugimi zbirkami
osebnih podatkov se povezujejo v skladu z zakoni, ki urejajo
sodne postopke ali pristojnost sodišč, in zakonom, ki ureja
varstvo osebnih podatkov.
Sodnik ali po pooblastilu sodnika ali predsednika sodišča
javni uslužbenec sodišča v zahtevi za predložitev podatkov ali
ob neposrednem dostopu do podatkov iz prejšnjega odstavka
navede, katere podatke zahteva, namen njihove obdelave ozi‑
roma pravno podlago, osebno ime in rojstni datum ali enotno
matično številko (EMŠO) ali pa naslov prebivališča stranke ali
drugih oseb, katerih podatke sodišče zahteva, ter enoznačno
številko zadeve sodišča, po potrebi pa tudi primeren rok, v ka‑
terem naj bi bili zahtevani podatki predloženi sodišču.
Za izvajanje pristojnosti ter izpolnitev nalog in obveznosti
po tem zakonu in zakonih, ki urejajo sodne postopke ali pristoj‑
nost sodišč, lahko sodišče brezplačno pridobi in obdeluje te
osebne podatke: za fizično osebo osebno ime, enotno matično
številko občana (EMŠO), drugo uradno identifikacijsko številko,
datum in kraj rojstva, poklic, zaposlitev in naslov ter vrsto prebi‑
vališča; če je fizična oseba tujec, namesto enotne matične šte‑
vilke občana ali druge uradne identifikacijske številke osebno
ime, datum in kraj rojstva, poklic, zaposlitev in naslov stalnega
ali začasnega prebivališča; za odgovorno osebo pravne osebe
poleg podatkov iz tega odstavka tudi seznam del in nalog, ki jih
opravlja; za pravno osebo pa firmo, sedež in matično številko.
Občutljive osebne podatke lahko sodišče pridobi in ob‑
deluje le, če je to nujno potrebno za izvajanje pristojnosti ter
izpolnjevanje nalog in obveznosti po tem zakonu in zakonih, ki
urejajo sodne postopke ali pristojnost sodišč, pri njihovi obde‑
lavi pa mora zlasti upoštevati njihovo tajnost, sprotno spremljati
izvajanje ukrepov njihovega zavarovanja in preprečevati nepo‑
oblaščene vpoglede.
Sodišču do zastaranja kazenskega pregona ali do prav‑
nomočnosti sodbe izjemoma ni treba obvestiti posameznika,
katerega se ti podatki nanašajo, o pridobivanju teh podatkov,
razen če zakon določa drugače.
Sodišča imajo dostop do vsebine tajnih podatkov v skladu
z zakonom, ki ureja tajne podatke, in jih lahko obdelujejo v
sodnih postopkih v skladu z zakoni, ki urejajo sodne postopke
ali pristojnost sodišč.«.
4. člen
V prvem odstavku 17.a člena se za besedo »deski« doda
besedilo »in na spletni strani«.
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Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Oglasna deska je deska primerne velikosti, pritrjena na
steno sodišča, ki je dostopna javnosti. Podatki na njej se lahko
objavijo tudi v elektronski obliki na način, ki zagotavlja dostop
javnosti.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Če se podatki, objavljeni na oglasni deski, in na spletni
strani sodišča razlikujejo, se šteje, da so pravilni podatki, obja‑
vljeni na oglasni deski.«.

jem ministra, pristojnega za pravosodje«, besedilo »po pred‑
hodnem mnenju predsednika posameznega višjega sodišča«
pa se črta.

5. člen
V prvem odstavku 23. člena se besedilo »ministrstvo,
pristojno za pravosodje« nadomesti z besedilom »Vrhovno
sodišče Republike Slovenije«.
V drugem odstavku se besedilo »ministrstvo, pristojno za
pravosodje« nadomesti z besedilom »Vrhovno sodišče Repu‑
blike Slovenije«.
V četrtem odstavku se beseda »ministrstvo« nadomesti z
besedilom »Vrhovno sodišče Republike Slovenije«.

14. člen
V sedmem odstavku 51. člena se besedilo »se sodnik
porotnik lahko pritoži v roku osmih dni na ministrstvo, pristojno
za pravosodje« nadomesti z besedilom »je dovoljeno sprožiti
upravni spor«.

6. člen
V prvem odstavku 28. člena se v osmi alinei črta besedilo
»in merila za kakovost dela sodišč«.
Deveta in deseta alinea se črtata.
V drugem odstavku se besedilo »razrešitev sodnikov, o
merilih za kakovost dela sodnikov in merilih za kakovosti dela
sodišč in sprejme letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti
sodišč,« nadomesti z besedilom »razrešitev sodnikov in o me‑
rilih za kakovost dela sodnikov«.
7. člen
V tretjem odstavku 28.a člena se črta besedilo »obravna‑
va letno poročilo učinkovitosti in uspešnosti sodišč,«.
8. člen
Člen 28.b in 28.c se črtata.
9. člen
V drugem odstavku 29. člena se črta drugi stavek.
10. člen
Prvi odstavek 38. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije s
soglasjem ministra, pristojnega za pravosodje, po predhodnem
mnenju predsednika sodišča, določi število sodniških mest na
posameznem sodišču.«.
11. člen
V tretjem odstavku 40. člena se črta besedilo »in za
okrajne in okrožne sodnike iz petega odstavka 38. člena tega
zakona«.
Četrti odstavek se črta.
12. člen
V drugem odstavku 40.a člena se črta besedilo »kot
sodniki posamezniki ali predsedniki in člani senatov«. Za pr‑
vim stavkom se dodata nov drugi in tretji stavek, ki se glasita:
»Predsednik okrožnega sodišča na sedežu višjega sodišča
določi z letnim razporedom kot člane senatov in za opravljanje
nujnih procesnih dejanj v zadevah specializiranega oddelka
tudi druge okrožne sodnike tega okrožnega sodišča. Predse‑
dnik okrožnega sodišča na sedežu višjega sodišča določi z
letnim razporedom kot člane senatov in za opravljanje nujnih
procesnih dejanj v teh zadevah tudi okrajne sodnike okrajnih
sodišč, ki so organizacijska enota tega okrožnega sodišča,
vendar samo v tistih v zadevah specializiranega oddelka, za
katere je zagrožena denarna kazen ali kazen zapora do treh
let.«.
V tretjem odstavku se besedilo »sodni svet na predlog
ministra, pristojnega za pravosodje,« nadomesti z besedilom
»predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije s soglas‑

13. člen
V 49. členu se besedilo »sodni svet na predlog ministra,
pristojnega za pravosodje« nadomesti z besedilom »predse‑
dnik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije s soglasjem mi‑
nistra, pristojnega za pravosodje«.

15. člen
V četrtem odstavku 53.b člena se besedilo »minister,
pristojen za pravosodje« nadomesti z besedilom »predsednik
Vrhovnega sodišča Republike Slovenije«.
16. člen
V 55. členu se besedilo »po pridobljenem strokovnem na‑
slovu univerzitetni diplomirani pravnik« nadomesti z besedilom
»v skladu z zakonom, ki ureja pravniški državni izpit,«.
17. člen
V četrtem odstavku 60. člena se besedi »sodni svet« na‑
domestita z besedilom »Vrhovno sodišče Republike Slovenije«.
18. člen
60.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»60.a člen
V zadeve sodne uprave spada tudi spremljanje, ugotavlja‑
nje in analiziranje učinkovitosti dela sodnikov na posameznem
sodišču. Analiza učinkovitosti in uspešnosti dela sodnikov je
sestavni del letnega poročila o poslovanju sodišča, ki ga pred‑
sednik sodišča za preteklo leto najpozneje do 28. februarja v
tekočem letu predloži neposredno pristojnemu višjemu sodi‑
šču, Vrhovnemu sodišču Republike Slovenije, sodnemu svetu
in ministrstvu, pristojnemu za pravosodje. Vrhovno sodišče
Republike Slovenije pošlje letno poročilo o svojem poslovanju
sodnemu svetu in ministrstvu, pristojnemu za pravosodje.
Letno poročilo o poslovanju sodišča obsega naslednja
področja:
1. kadrovska opremljenost sodišča:
– število sodniških mest in sistemiziranih delovnih mest
sodnega osebja na zadnji dan v letu;
– število zasedenih sodniških mest in delovnih mest so‑
dnega osebja na zadnji dan v letu;
– dejansko prisotnost sodnikov in sodnega osebja na
delovnem mestu v poslovnem letu;
2. sodna statistika:
– število pripadlih pomembnejših in drugih zadev v po‑
slovnem letu;
– število rešenih pomembnejših in drugih zadev v poslov‑
nem letu;
– število nerešenih pomembnejših in drugih zadev v po‑
slovnem letu;
– število pomembnejših in drugih zadev v delu v poslov‑
nem letu;
– število pomembnejših in drugih zadev, v katerih je bilo
vloženo pravno sredstvo;
– število potrjenih, spremenjenih ali razveljavljenih odločb;
– kriterij učinkovitosti – število rešenih zadev na sodnika
in sodno osebje;
– število prenosov pristojnosti za rešitev pomembnejših in
drugih zadev (105.a člen tega zakona);
– število dodeljenih zadev specializiranemu oddelku so‑
dnikov, ki sodijo v zahtevnejših zadevah organiziranega in
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gospodarskega kriminala, terorizma, korupcijskih in drugih po‑
dobnih kaznivih dejanj;
3. časovni standardi:
– količnik reševanja pripada;
– pričakovani čas rešitve zadev;
– povprečna starost nerešenih zadev;
– povprečni čas rešitve zadev v zadnjih 12 mesecih;
– število rešenih in nerešenih pomembnejših in drugih
zadev, ki so opredeljene kot sodni zaostanek;
– reševanje zadev, starejših od pet let;
– reševanje zadev, starejših od deset let;
4. oceno doseganja ciljev iz sprejetega letnega programa
dela za preteklo leto, pri čemer se posebej oceni doseganje
poslovnih rezultatov.
Pomembnejše zadeve iz 2. točke prejšnjega odstavka se
določijo s sodnim redom.
Letno poročilo o poslovanju posameznega sodišča pripra‑
vi predsednik sodišča.
Pred predložitvijo letnega poročila v skladu s prvim od‑
stavkom tega člena mora predsednik sodišča to poročilo obrav‑
navati na letni konferenci sodnikov.
Podrobnejšo obliko letnega poročila o poslovanju sodi‑
šča določi s podzakonskim predpisom minister, pristojen za
pravosodje.«.
19. člen
Za 60.a členom se dodata nova 60.b in 60.c člen, ki se
glasita:
»60.b člen
Letno poročilo, v katerem Vrhovno sodišče Republike
Slovenije oceni izvajanje sodne oblasti, obsega naslednja po‑
dročja:
1. kadrovska opremljenost sodišč:
– število sodniških mest in sistemiziranih delovnih mest
sodnega osebja na zadnji dan v letu;
– število zasedenih sodniških mest in delovnih mest so‑
dnega osebja na zadnji dan v letu;
– dejansko prisotnost sodnikov in sodnega osebja na
delovnem mestu v poslovnem letu;
– oceno ustreznosti števila sodniških mest in mest sodne‑
ga osebja na posameznem sodišču;
2. sodna statistika:
– število pripadlih pomembnejših in drugih zadev v po‑
slovnem letu;
– število rešenih pomembnejših in drugih zadev v poslov‑
nem letu;
– število nerešenih pomembnejših in drugih zadev v po‑
slovnem letu;
– število pomembnejših in drugih zadev v delu v poslov‑
nem letu;
– število pomembnejših in drugih zadev, v katerih je bilo
vloženo pravno sredstvo;
– število potrjenih, spremenjenih ali razveljavljenih odločb;
– kriterij učinkovitosti – število rešenih zadev na sodnika
in sodno osebje;
– število prenosov pristojnosti za rešitev pomembnejših in
drugih zadev (105.a člen tega zakona);
– število dodeljenih zadev specializiranemu oddelku so‑
dnikov, ki sodijo v zahtevnejših zadevah organiziranega in
gospodarskega kriminala, terorizma, korupcijskih in drugih po‑
dobnih kaznivih dejanj;
3. časovni standardi:
– količnik reševanja pripada;
– pričakovani čas rešitve zadev;
– povprečna starost nerešenih zadev;
– povprečni čas rešitve zadev v zadnjih 12 mesecih;
– število rešenih in nerešenih pomembnejših in drugih
zadev, ki so opredeljene kot sodni zaostanek;
– reševanje zadev, starejših od pet let;
– reševanje zadev, starejših od deset let;
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4. primerjalna ocena zbranih podatkov med sodišči iste
stopnje in iste vrste na podlagi meril iz 3. točke tega odstavka;
5. drugi podatki, ki so potrebni za oceno učinkovitosti in
uspešnosti dela sodišč.
Letno poročilo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije se
izdela za vsako sodišče posebej, za vsa sodišča iste stopnje
skupaj (okrajna, okrožna in višja sodišča), za specializirana
sodišča (delovna in socialna sodišča, upravno sodišče) in za
Vrhovno sodišče Republike Slovenije ter za vsa sodišča skupaj.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije pošlje letno poročilo
o učinkovitosti in uspešnosti sodišč Državnemu zboru Republi‑
ke Slovenije, v vednost pa tudi sodnemu svetu in ministrstvu,
pristojnemu za pravosodje, do 15. maja v tekočem letu za
preteklo leto ter ga objavi na svojih spletnih straneh.
60.c člen
Na podlagi poročila iz prejšnjega člena za preteklo leto Vr‑
hovno sodišče Republike Slovenije sprejme merila za kakovost
dela sodišč za naslednje leto, ki vsebujejo procese reševanja
zadev, navodila za učinkovito izvajanje sodne uprave ter do‑
ločajo pričakovani čas opravljanja tipičnih procesnih dejanj in
reševanja zadev na posameznih vrstah in stopnjah sodišč. K
merilom za kakovost dela sodišč v delu, ki se nanaša na dolo‑
čitev časa za opravljanje tipičnih procesnih dejanj in reševanja
zadev na posameznih vrstah in stopnjah sodišč, daje predho‑
dno soglasje minister, pristojen za pravosodje.«.
20. člen
V prvem odstavku 61.b člena se besedilo »minister, pri‑
stojen za pravosodje, na predlog predsednika sodišča« nado‑
mesti z besedama »predsednik sodišča«.
Četrti in peti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»Predsednik sodišča izbere najustreznejšega kandidata,
pri čemer upošteva znanje, izkušnje, priporočila in dosežke
kandidatov na področjih iz prvega odstavka 61.c člena tega
zakona.
Predsednik sodišča v odločbi o imenovanju navede ra‑
zloge za imenovanje. Če kandidata ne izbere, mora navesti
razloge za neimenovanje. Odločbo o imenovanju ali sklep, s
katerim predsednik sodišča ne izbere nobenega kandidata, se
vroči vsem prijavljenim kandidatom. Zoper odločbo ali sklep je
dovoljeno sprožiti upravni spor v osmih dneh od dneva vročitve
odločbe oziroma sklepa.«.
21. člen
V prvem odstavku 61.c člena se besedi »šestih mesecih«
nadomestita z besedama »enem letu«, besedilo »ministru,
pristojnemu za pravosodje,« se nadomesti z besedilom »pred‑
sedniku sodišča«.
22. člen
V prvem odstavku 62. člena se besedi »naslednje pogo‑
je« nadomestita z besedama »naslednja pogoja«. 1. točka se
črta, dosedanji 2. in 3. točka pa postaneta 1. in 2. točka.
V drugem odstavku se besedi »šestih mesecih« nado‑
mestita z besedama »enem letu«, za besedo »svetu« pa se
dodata vejica in besedilo »predsedniku Vrhovnega sodišča
Republike Slovenije«.
V tretjem odstavku se besedilo »minister, pristojen za
pravosodje« nadomesti z besedilom »predsednik sodišča«.
23. člen
Drugi odstavek 62.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predsednike drugih sodišč imenuje z odločbo sodni svet
po predhodnem mnenju ministra, pristojnega za pravosodje,
predhodnem mnenju predsednika Vrhovnega sodišča Republi‑
ke Slovenije in predhodnem mnenju predsednika neposredno
višjega sodišča oziroma predsednika okrožnega sodišča za
imenovanje predsednika okrajnega sodišča, ki je organiza‑
cijska enota tega okrožnega sodišča, za šest let z možnostjo
ponovnega imenovanja.«.
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24. člen
V petem odstavku 62.b člena se besedi »Pisno mnenje«
nadomestita z besedilom »Pisni mnenji predsednika Vrhovnega
sodišča Republike Slovenije in«, beseda »vroči« pa z besedo
»vročita«.
25. člen
V prvem odstavku 64. člena se v 1. točki za besedo
»predpisi« doda besedilo »ali merili za kakovost dela sodišč«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
»Poročilo iz drugega odstavka tega člena in izjava iz
prejšnjega odstavka se pošljeta sodnemu svetu.«.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane peti odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»O razrešitvi predsednika sodišča odloči sodni svet, ki
mora pred odločitvijo pridobiti mnenje ministra, pristojnega
za pravosodje, in predsednika Vrhovnega sodišča Republike
Slovenije.«.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek,
se beseda »četrtega« nadomesti z besedo »petega«.
26. člen
Za 65. členom se dodata nova 65.a in 65.b člen, ki se
glasita:
»65.a člen
Minister, pristojen za pravosodje, ustanovi službo za nad‑
zor organizacije poslovanja sodišč, ki deluje v okviru ministr‑
stva, pristojnega za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: služba
za nadzor), in po določbah tega zakona skrbi za nadzor nad
organizacijo poslovanja sodišč.
Pristojnosti službe za nadzor so:
– izvajanje nadzora nad sodno upravo, zlasti glede orga‑
nizacije poslovanja sodišč;
– nadzor nad izpolnjevanjem meril za kakovost dela so‑
dišč pri opravljanju zadev sodne uprave;
– opravljanje taksnih pregledov po določbah zakona, ki
ureja sodne takse, in
– skrb za izvajanje sodnega reda in opravljanje admini‑
strativnih pregledov v skladu s sodnim redom.
Za izvajanje svojih pristojnosti lahko služba za nadzor:
– vpogleduje v vpisnike in drugo dokumentacijo sodišča,
povezano z opravljanjem zadev sodne uprave, ter zahteva
ustna ali pisna pojasnila od predsednika sodišča, direktorja
sodišča, generalnega sekretarja Vrhovnega sodišča Republike
Slovenije in sodnega osebja v zvezi z zatrjevanimi, domnevnimi
ali ugotovljenimi nepravilnostmi pri opravljanju teh zadev, pri
taksnih in administrativnih pregledih pa lahko vpogleduje še v
spise sodišča;
– zahteva predložitev podatkov o poslovanju sodišča,
delu predsednika oziroma direktorja sodišča v zadevah sodne
uprave, zahteva predložitev pisnih pojasnil ter poročil o orga‑
nizaciji in nadzoru dela na sodišču in opravljanju posameznih
nalog sodne uprave, pri čemer se predsednik sodišča višje sto‑
pnje hkrati s predložitvijo podatkov oziroma pojasnil in poročil
do njih opredeli v svojem mnenju;
– vstopa v prostore sodišča, opravlja razgovore s predse‑
dnikom sodišča, direktorjem sodišča, generalnim sekretarjem
Vrhovnega sodišča Republike Slovenije in sodnim osebjem, ter
– zahteva ali predlaga druge ukrepe za izvajanje svoje
pristojnosti po tem zakonu.
Sodišče mora službi za nadzor omogočiti izvajanje pristoj‑
nosti, ki so določene z zakonom.
Služba za nadzor pri izvajanju svojih pristojnosti ne sme
posegati v neodvisnost sodnika pri opravljanju sodniške službe,
v domnevo nedolžnosti, tajnost sodnega postopka ali jamstvo
poštenega sojenja in ne sme pregledovati sodnih spisov, razen
v delu, ki se nanaša na taksne in administrativne preglede.
Služba za nadzor izvaja nadzor neposredno pri sodišču
ali na podlagi predloženih dokumentov sodišča. O ugotovitvah
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nadzora se pripravi poročilo in pošlje predsedniku tistega sodi‑
šča, kjer je bil opravljen nadzor. V poročilu se lahko predsedni‑
ku sodišča predlaga, da odpravi nezakonitosti ali izvede druge
potrebne ukrepe.
Služba za nadzor lahko v zvezi z ugotovitvami nadzora od
predsednika sodišča zahteva, da preveri ugotovitve nadzora v
skladu z 71.c členom tega zakona in sprejme ustrezne ukrepe.
Služba za nadzor predlaga ministru, pristojnemu za pravo‑
sodje, da izvede nadaljnje ukrepe v skladu s tem zakonom in
zakonom, ki ureja sodniško službo.
Službo za nadzor vodi sodnik, dodeljen tej službi v skladu
z določbami zakona, ki ureja sodniško službo.
Podrobnejšo organizacijo dela in izvajanje pristojnosti
službe za nadzor določi minister, pristojen za pravosodje.
65.b člen
Sodišče, pri katerem je služba za nadzor na podlagi prej‑
šnjega člena ugotovila nepravilnosti, ji mora predložiti odzivno
poročilo o odpravljanju ugotovljenih nepravilnosti, ki ga pripravi
predsednik sodišča. Predložiti ga mora v 30 dneh po vročitvi po‑
ročila iz šestega odstavka prejšnjega člena sodišču. Odzivno po‑
ročilo ni potrebno, če je v poročilu iz šestega odstavka prejšnjega
člena navedeno, da so bili že med izvajanjem nadzora sprejeti
ustrezni ukrepi za odpravo ugotovljenih nepravilnosti. Služba
za nadzor lahko preveri odzivno poročilo z dodatnim nadzorom.
Če služba za nadzor ugotovi, da v odzivnem poročilu ni
navedeno zadovoljivo odpravljanje ugotovljenih nepravilnosti,
ali če sodišče ne predloži odzivnega poročila v predpisanem
roku, služba za nadzor obvesti o svojih ugotovitvah sodni
svet, predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije in
ministra, pristojnega za pravosodje. Če ugotovljene nepravil‑
nosti vplivajo na izpolnjevanje meril za kakovost dela sodišč,
lahko služba za nadzor predlaga sodnemu svetu razrešitev
predsednika sodišča. Sodni svet ravna v skladu s 64. členom
tega zakona.
Sodni svet po prejemu obvestila iz prejšnjega odstavka to
obvestilo obravnava in po potrebi odredi obvezujoča navodila
predsedniku sodišča glede izvedbe predlogov službe za nad‑
zor o odpravi nezakonitosti oziroma o izvedbi drugih potrebnih
ukrepov.
Služba za nadzor enkrat letno o opravljenih nadzorih in
svojih ugotovitvah poroča ministru, pristojnemu za pravosodje.
Ta s poročilom seznani tudi sodni svet in predsednika Vrhov‑
nega sodišča Republike Slovenije ter jima predlaga potrebne
ukrepe za izboljšanje stanja.«.
27. člen
67. člen se spremeni tako, da se glasi:
»67. člen
Opravljanje zadev sodne uprave na prvostopenjskih so‑
diščih nadzoruje predsednik sodišča višje stopnje, na sodiščih
vseh stopenj pa predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slo‑
venije in služba za nadzor.
Pri izvajanju nadzora sodne uprave lahko predsedniki
sodišč višje stopnje zahtevajo pisna pojasnila in poročila o
opravljanju posameznih nalog ter pregledujejo sodne spise.
Določbe prejšnjih odstavkov se ne nanašajo na nadzor
sodne uprave na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije.«.
28. člen
67.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»67.a člen
Ministrstvo, pristojno za pravosodje, lahko od predse‑
dnikov sodišč zahteva podatke in poročila o stanju reševanja
posamezne zadeve ali vrste zadev ali druge podatke v zvezi z
delom sodišča, ki jih potrebuje za obveščanje javnosti, za od‑
govore na vprašanja Državnega zbora Republike Slovenije, Dr‑
žavnega sveta Republike Slovenije, Vlade Republike Slovenije,
Računskega sodišča Republike Slovenije, Ustavnega sodišča
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Republike Slovenije, varuha človekovih pravic in predsednika
Republike Slovenije ali za izvajanje svojih pristojnosti po tem
zakonu ali zakonu, ki ureja sodniško službo.
Ministrstvo, pristojno za pravosodje, pošlje zahtevo z na‑
vedbo razloga iz prejšnjega odstavka predsedniku sodišča, ki
mora ministrstvu, pristojnemu za pravosodje, odgovoriti pred‑
nostno, da je mogoč pravočasen odgovor.
Ministrstvo, pristojno za pravosodje, pri izvajanja svojih
pristojnosti po tem členu ne sme posegati v neodvisnost so‑
dnika pri opravljanju sodniške službe, v domnevo nedolžnosti,
tajnost sodnega postopka ali jamstvo poštenega sojenja. Pred‑
sednik sodišča lahko zavrne predložitev odgovora v celoti ali
delno, če bi to posegalo v ta načela ali jamstvo, in to obrazloži.
Na zahtevo ministra, pristojnega za pravosodje, o zahtevi iz
prvega odstavka tega člena oziroma utemeljenosti zavrnitve
odgovora dokončno odloči predsednik Vrhovnega sodišča Re‑
publike Slovenije.«.
29. člen
Peti odstavek 70. člena se črta.
Dosedanji šesti in sedmi odstavek, ki postaneta peti in
šesti odstavek, se spremenita tako, da se glasita:
»Strategijo razvoja informacijske podpore v poslovanju
sodišč sprejme Svet uporabnikov za informatizacijo sodišč na
podlagi predhodnega mnenja ministrstva, pristojnega za javno
upravo, na predlog direktorja Centra za informatiko pri Vrhov‑
nem sodišču Republike Slovenije.
Sestavo Sveta uporabnikov za informatizacijo sodišč ter
način in pogoje za njegovo delovanje določa sodni red.«.
30. člen
Za tretjim odstavkom 71. člena se doda nov četrti odsta‑
vek, ki se glasi:
»Predsednik okrožnega sodišča lahko okrajnega sodnika,
ki izpolnjuje pogoje za okrožnega sodnika, in opravlja sodniško
službo na okrajnem sodišču, ki je organizacijska enota tega
okrožnega sodišča, z letnim razporedom razporedi tudi na
okrožno sodišče, za sojenje v zadevah iz pristojnosti tega so‑
dišča, če je to potrebno zaradi izvajanja ukrepov za doseganje
meril za kakovost dela sodišč.«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odsta‑
vek, se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Zoper razpo‑
reditev v skladu s tem členom, drugim odstavkom 40.a člena
ali prvim odstavkom 40.d člena lahko razporejeni sodnik v treh
dneh po objavi letnega razporeda na oglasni deski sodišča
napove pritožbo predsedniku sodišča, ki določi letni razpored,
ta pa mora v nadaljnjih treh dneh svojo odločitev obrazložiti.«.
Dosedanji peti, šesti in sedmi odstavek postanejo šesti,
sedmi in osmi odstavek.
31. člen
V prvem odstavku 71.a člena se besedilo »do 30. junija«
nadomesti z besedilom »do 31. oktobra« in črta besedilo »so‑
dnemu svetu,«.
32. člen
73. člen se spremeni tako, da se glasi:
»73. člen
Če predsednik sodišča višje stopnje na podlagi podat‑
kov o poslovanju sodišča nižje stopnje, vložene nadzorstvene
pritožbe, rokovnega predloga ali drugih podatkov oceni, da
je bila ali bi lahko bila kršena pravica stranke do sojenja brez
nepotrebnega odlašanja, ali da niso bila ali bi lahko ne bila spo‑
štovana pravila o vrstnem redu reševanja zadev, zakonski roki
za razpis narokov ali izdelavo sodnih odločb ali druga pravila
procesnega vodstva, lahko odredi pregled poslovanja v zadevi
pri sodišču nižje stopnje. Ta pregled se lahko odredi v zadevi,
v kateri je že bilo ali še ni bilo pravnomočno odločeno.
Predsednik višje stopnje mora odrediti pregled poslova‑
nja iz prejšnjega odstavka, če prejme obrazloženo zahtevo
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predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, sodnega
sveta, disciplinskega tožilca, disciplinskega sodišča ali ministra,
pristojnega za pravosodje.
Na zahtevo predsednika višje stopnje dokončno odloči
o utemeljenosti zahteve iz prejšnjega odstavka predsednik
Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, o utemeljenosti zah‑
teve predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije pa
sodni svet.
Predsednik sodišča višje stopnje z odredbo določi sodnika,
ki opravi pregled poslovanja in ki ne sme opravljati funkcije na
sodišču, na katerem se vodi zadeva, v kateri se odredi ta pregled.
O pregledu poslovanja se sestavi poročilo, v katerem se
navedejo zlasti potek reševanja zadeve, razlogi in ocena more‑
bitnih nepravilnosti iz prvega odstavka tega člena ter ugotovitve
pregleda in morebitni sprejeti ukrepi. Poročilo o pregledu po‑
slovanja predsednik sodišča višje stopnje predloži predsedniku
sodišča, na katerem je bil opravljen pregled, če je bil opravljen
na zahtevo, pa tudi vlagatelju zahteve.
Predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, so‑
dnega sveta, disciplinski tožilec ali disciplinsko sodišče, mini‑
ster, pristojen za pravosodje, predsednik sodišča višje stopnje
in predsednik sodišča, na katerem je bil opravljen pregled, lah‑
ko podatke oziroma ugotovitve iz poročila uporabijo za izvedbo
ali predlaganje uvedbe ukrepov ali postopkov po določbah tega
zakona, zakona, ki ureja sodniško službo, in zakona, ki ureja
varstvo pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, zlasti
glede ocene sodniške službe, postopka ugotavljanja disciplin‑
ske odgovornosti sodnika, za izvedbo ali predlaganje uvedbe
ukrepov ali postopkov na podlagi drugih zakonskih pristojnosti
ali obveznosti ministrstva, pristojnega za pravosodje, zlasti
glede ocene službe državnega tožilca ali postopka ugotavljanja
disciplinske odgovornosti državnega tožilca.«.
33. člen
Drugi odstavek 74.b člena se spremeni tako, da se glasi:
»Minister, pristojen za pravosodje, lahko državnim pravo‑
branilcem, javnim uslužbencem državnega pravobranilstva in
ministrstva, pristojnega za pravosodje, predsednik Vrhovnega
sodišča Republike Slovenije pa javnim uslužbencem sodišč,
sodnikom in drugim funkcionarjem sodišč praviloma na dan
pravosodja podeljujeta priznanja za posebne delovne uspehe
ali prizadevanje in za uspešno končane zahtevne projekte
iz njihove pristojnosti oziroma opravljanje nalog ali izvajanje
pooblastil.«.
V tretjem odstavku se črta besedilo »državnega tožil‑
stva,«.
34. člen
Za 74.b členom se doda nov 74.c člen, ki se glasi:
»74.c člen
Strokovno združenje, ki zastopa interes najmanj polovice
sodnikov, ima status društva v javnem interesu.«.
35. člen
78. člen se spremeni tako, da se glasi:
»78. člen
Centralno kadrovsko evidenco za sodnike in javne usluž‑
bence sodišč upravlja Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
Centralna kadrovska evidenca se lahko upravlja z upora‑
bo informacijske tehnologije.
V centralni kadrovski evidenci se obdelujejo osebni in
drugi podatki sodnikov:
1. identifikacijski podatki (osebno ime, naslov prebivališča
in EMŠO),
2. podatki o službenem razmerju za sodnika (datum na‑
stopa sodniške službe oziroma odločba o izvolitvi in imenova‑
nju sodnika, sodniško mesto);
3. podatki o opravljanju funkcij, sodelovanju v projektnih
skupinah in opravljanju drugega dela v interesu delodajalca;
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4. podatki o stopnji izobrazbe, funkcionalnem in speci‑
alnem znanju, udeležbi na različnih oblikah izpopolnjevanja
in usposabljanja ter drugi podatki o strokovni usposobljenosti;
5. podatki o izkušnjah iz evropskih zadev;
6. podatki o prejšnjih delovnih razmerjih, delovni, pokoj‑
ninski in službeni dobi;
7. podatki o prenehanju službenega razmerja za sodnika;
8. podatki, potrebni za obračun plače;
9. ocena sodniške službe in podatki o učinkovitosti so‑
dnikovega dela;
10. evidenca napredovanj, priznanj, nagrad, dodelitev in
razporeditev;
11. podatki o dokončno ugotovljeni disciplinski in odško‑
dninski odgovornosti;
12. podatki o pospešitvenih pravnih sredstvih po določbah
zakona, ki ureja varstvo pravice do sojenja brez nepotrebnega
odlašanja, ki niso bila očitno neutemeljena, in o ukrepih v zvezi
z njimi ter podatki o izvedenih službenih nadzorih;
13. podatki o zadevah, ki jih je reševal oziroma jih rešuje
sodnik in v katerih je Evropsko sodišče za človekove pravice
dokončno odločilo, da je bila pravica ali svoboščina stranke
kršena zaradi ravnanja sodnika, ali je bila zaradi te kršitve
sklenjena poravnava v postopku pred navedenim sodiščem
(navedba sodnika, zadeve, pravne podlage, ki je bila kršena,
navedba točke ali točk sodbe, v kateri je bilo ugotovljeno, da je
sodišče Republike Slovenije kršilo pravno podlago);
14. drugi podatki v skladu z zakonom.
V centralni kadrovski evidenci se obdelujejo osebni in
drugi podatki javnih uslužbencev:
1. identifikacijski podatki (osebno ime, naslov prebivališča
in EMŠO);
2. podatki o delovnem razmerju za javnega uslužbenca
(vrsta delovnega razmerja – za določen ali nedoločen čas;
datum sklenitve delovnega razmerja);
3. podatki o sedanjem delovnem mestu oziroma položaju
in o prejšnjih delovnih mestih, dodelitvah oziroma položajih v
organih;
4. podatki o imenovanjih, napredovanjih in veljavnem
nazivu oziroma položaju;
5. podatki o stopnji izobrazbe, funkcionalnem in special‑
nem znanju, udeležbi na različnih oblikah izpopolnjevanja in
usposabljanja ter o opravljenih strokovnih izpitih in preizkusih
znanja, pa tudi drugi podatki o strokovni usposobljenosti;
6. podatki o izkušnjah iz evropskih zadev;
7. podatki o prejšnjih delovnih razmerjih, delovni, pokoj‑
ninski in službeni dobi;
8. podatki o opravljanju funkcij, sodelovanju v projektnih
skupinah in opravljanju drugega dela v interesu delodajalca;
9. podatki o letnih ocenah;
10. podatki o priznanjih in nagradah;
11. podatki o dokončno ugotovljeni disciplinski in odško‑
dninski odgovornosti;
12. podatki o dokončni ugotovitvi nesposobnosti;
13. podatki o prenehanju delovnega razmerja;
14. kratek življenjepis, če tako želi oziroma s tem soglaša
javni uslužbenec;
15. podatki o dovoljenju za dostop do tajnih podatkov;
16. podatki, potrebni za obračun plače, in
17. drugi podatki v skladu z zakonom.
Zbirka dokumentov, ki se nanašajo na podatke iz prejšnjih
dveh odstavkov, se obdeluje na sodišču, na katerem sodnik
opravlja sodniško službo oziroma na katerem javni uslužbenec
dela, lahko pa tudi v centralni kadrovski evidenci.
Podatki iz centralne kadrovske evidence za sodnike so
zaupni, razen podatkov iz 2. in 10. točke tretjega odstavka tega
člena. Organi, ki so pristojni sprejemati odločitve, o katerih se
po določbi prejšnjega odstavka vodi centralna kadrovska evi‑
denca, in organi, ki upravljajo zbirke osebnih podatkov oziroma
evidence, ki vsebujejo te podatke, morajo podatke brezplačno
zagotoviti Vrhovnemu sodišču Republike Slovenije, če niso
javno dostopni. Državno pravobranilstvo zagotovi Vrhovnemu
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sodišču Republike Slovenije podatke iz 13. točke tretjega od‑
stavka tega člena.
Podatki iz centralne kadrovske evidence se hranijo še
deset let po prenehanju službenega razmerja sodnika ali de‑
lovnega razmerja javnega uslužbenca. Po poteku teh rokov
se podatki arhivirajo v skladu s predpisi, ki urejajo arhivsko
gradivo in arhive.«.
36. člen
79. člen se spremeni tako, da se glasi:
»79. člen
Oseba, katere podatki so vpisani v centralni kadrovski
evidenci, ima pravico zahtevati brezplačni dostop do vsebine
podatkov, ki se nanašajo nanjo, in zahtevati popravek, če so
podatki napačni.
Pravico do brezplačnega dostopa v centralno kadrovsko
evidenco imajo sodni svet, ministrstvo, pristojno za pravosod‑
je, disciplinsko sodišče, disciplinski tožilec, personalni svet in
predsednik sodišča zaradi izvajanja pooblastil po tem zakonu
oziroma zakonu, ki ureja sodniško službo. Pravico do dostopa
iz prejšnjega stavka imajo tudi nadzorni organi, določeni z
zakonom.
Podatki iz centralne kadrovske evidence se lahko upo‑
rabijo za izvajanje tega zakona in zakona, ki ureja sodniško
službo, zlasti glede urejanja položaja, pravic, dolžnosti in od‑
govornosti sodnikov ter za opravljanje zadev pravosodne in
sodne uprave. Podatki iz centralne kadrovske evidence, ki
se nanašajo na javne uslužbence, se lahko uporabijo tudi za
izvajanje politike upravljanja kadrovskih virov, za obračun plač
in izpolnjevanje drugih obveznosti delodajalca ter za odločanje
o pravicah in obveznostih iz delovnih razmerij.«
37. člen
82. člen se spremeni tako, da se glasi:
»82. člen
Zaradi učinkovitega opravljanja zadev sodne uprave,
vodenja in preglednosti sodnih zadev, zakonitega odločanja
sodišč, spoštovanja pravic strank in drugih udeležencev sodnih
postopkov, zaradi njihove evidence in statističnega poročanja,
upravljajo sodišča vpisnike, imenike, pomožne knjige, registre
in javne knjige, v katerih obdelujejo osebne in druge podatke
iz spisov sodnih zadev.
Podatke iz prejšnjega odstavka obdelujejo in naprej po‑
sredujejo sodišča v skladu s tem zakonom, zakoni, ki urejajo
sodne postopke, in drugimi zakoni, ki urejajo pristojnost sodišč.
Dostop do arhiviranih podatkov ima sodišče, druge osebe pa
v skladu s tem členom in z določbami zakona, ki ureja varstvo
osebnih podatkov. Podatki iz vpisnikov, imenikov in pomožnih
knjige se zaradi pravne varnosti oseb hranijo trajno, podatki iz
registrov in javnih knjig iz pristojnosti sodišča pa v skladu z roki
iz zakonov, ki urejajo registre in javne knjige.
Vpisnike, imenike in pomožne knjige sodišče hrani v
skladu z zakonom, ki ureja varstvo dokumentarnega gradiva,
in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Registri in jav‑
ne knjige iz pristojnosti sodišč se hranijo v skladu z zakoni, ki
urejajo registre in javne knjige.
Podrobnejšo obliko in vsebino posameznih sodnih vpi‑
snikov, imenikov, pomožnih knjig in tipiziranih obrazcev za po‑
slovanje sodišč in učinkovito vodenje postopkov ter statistično
poročanje predpiše v skladu z zakonom minister, pristojen za
pravosodje.
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podat‑
ki, lahko zahteva seznanitev z vpisanimi podatki v vpisnikih,
imenikih in pomožnih knjigah v skladu z zakonom, ki ureja
varstvo osebnih podatkov, razen če zakon ne določa druga‑
če. Seznanitev z vpisanimi osebnimi in drugimi podatki lahko
predsednik sodišča dovoli tudi vsakomur s pravnim interesom
za seznanitev v skladu z zakonom, ki ureja sodni postopek ali
pristojnost sodišč.
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Predsednik sodišča lahko dovoli vpogled, prepis, kopira‑
nje ali izpis iz vpisnikov, imenikov, evidenc in spisov sodišča
posamezniku, ki dokaže, da podatke iz njih potrebuje za znan‑
stvenoraziskovalno delo. Dovoljenje se lahko nanaša le na
vpisnike, imenike, evidence in spise, ki so arhivirani. Posame‑
znik lahko v podatke iz vpisnikov, imenikov, evidenc in spisov
sodišča vpogleda ali jih prepiše brezplačno, kopira ali izpiše
pa jih na svoje stroške. Vpogled, prepis, kopiranje ali izpis se
opravi pod nadzorom javnega uslužbenca sodišča, ki je za to
pisno pooblaščen.
Stroški pravice do seznanitve po petem in šestem odstav‑
ku tega člena se odmerijo in zaračunajo s smiselno uporabo
predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.«.
38. člen
V prvem odstavku 87. člena se v 5. točki za besedama
»univerzitetno izobrazbo« doda besedilo »ali končan magistrski
študijski program«.
V četrtem odstavku se za besedo »izobrazbo« doda be‑
sedilo »ali končan magistrski študijski program«.
39. člen
V 92. členu se besedilo »določbe drugega in tretjega od‑
stavka 87. člena« nadomesti z besedilom »določbe drugega,
tretjega in šestega odstavka 87. člena«.
40. člen
Za prvim odstavkom 94. člena se doda nov drugi odsta‑
vek, ki se glasi:
»Sodni tolmači morajo v tridesetih dneh po prisegi zaradi
overitve svojih podpisov in pečatov na listinah, ki so namenjene
uporabi v tujini, deponirati podpise in pečate na ministrstvu,
pristojnem za pravosodje.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
41. člen
Sodni tolmači, imenovani do uveljavitve tega zakona,
morajo deponirati podpise in pečate na ministrstvu, pristojnem
za pravosodje, v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
42. člen
Organi, ki so pristojni sprejemati odločitve, glede katerih
se upravlja osebna evidenca, in organi, ki upravljajo zbirke
osebnih podatkov oziroma evidence s podatki, ki so potrebni
za obdelavo podatkov v osebni evidenci, morajo Vrhovnemu
sodišču Republike Slovenije podatke brezplačno posredovati
v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona.
V šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona ministrstvo,
pristojno za pravosodje, prenese centralno kadrovsko eviden‑
co sodnikov in javnih uslužbencev sodišč na Vrhovno sodišče
Republike Slovenije, ki jo uskladi z določbami tega zakona.
43. člen
Postopki za imenovanje in razrešitev direktorjev sodišč,
ki so bili začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo po
dosedanjih predpisih.
44. člen
Letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč za
leto 2013 se sprejme v skladu z določbami Zakona o sodiščih
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08,
96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11 in 75/12 – ZSPDSLS-A).
45. člen
Služba za nadzor organizacije poslovanja sodišč se usta‑
novi in začne delati v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Do začetka dela službe za nadzor organizacije poslova‑
nja sodišč se uporabljajo določbe 67. člena Zakona o sodiščih
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08,
96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11 in 75/12 – ZSPDSLS-A).
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46. člen
Ne glede na 78. in 79. člen zakona se do ustrezne spre‑
membe 58. člena Zakona o državnem pravobranilstvu (Ura‑
dni list RS, št. 94/07 − uradno prečiščeno besedilo, 77/09
in 46/13) za državne pravobranilce, pomočnike državnih
pravobranilcev in druge zaposlene v državnem pravobranil‑
stvu še naprej smiselno uporabljata 78. in 79. člen Zakona
o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11 in 75/12 –
ZSPDSLS-A).
47. člen
Ne glede na določbe Zakona o javnih uslužbencih (Ura‑
dni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08,
69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) do za‑
četka uporabe sprememb zakona, ki ureja javne uslužbence,
ki se nanašajo na pristojnost za vodenje kadrovskih evidenc,
centralno kadrovsko evidenco za sodnike in javne uslužben‑
ce sodišč upravlja Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
48. člen
V Zakonu o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – ura‑
dno prečiščeno besedilo (52/11 – popr.), 9/11 – ZPlaSS-B,
35/11, 59/11, 85/11, 48/12 in 105/12) z dnem uveljavitve tega
zakona preneha veljati 339. člen.
V Zakonu o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS,
št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12 in
105/12 – ZBan-1J) z dnem uveljavitve tega zakona preneha
veljati 508. člen. V petem odstavku 499.b člena se v drugem
in tretjem stavku črta beseda »vrhovno«.
V Zakonu o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06, 67/07
– ZTFI (100/07 – popr.), 1/08, 68/08, 35/11, 105/11 – odl. US,
10/12, 38/12 in 56/13) se z dnem uveljavitve tega zakona v
četrtem odstavku 64. člena beseda »Vrhovno« nadomesti z
besedo »Upravno«.
V Zakonu o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) z
dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 111. člen.
V Zakonu o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 99/10
– uradno prečiščeno besedilo, 90/12 in 102/12) z dnem
uveljavitve tega zakona preneha veljati 283. člen. V drugem
in tretjem stavku petega odstavka 275. člena in v tretjem
odstavku 282. člena se črta beseda »Vrhovno«. V četrtem
odstavku 293. člena se za besedama »Vrhovno sodišče«
postavi piko, besedilo v nadaljevanju pa se črta.
V Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence
(Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12 in
39/2013 – odl. US) z dnem uveljavitve tega zakona preneha
veljati 56. člen.
V Zakonu o ukrepih Republike Slovenije za krepitev
stabilnosti bank (Uradni list RS, št. 105/12) z dnem uvelja‑
vitve tega zakona preneha veljati drugi odstavek 31. člena.
V postopkih sodnega varstva po zakonih, določenih
v prvem do sedmem odstavku tega člena, odloča Upravno
sodišče Republike Slovenije v senatu treh sodnikov.
Postopki sodnega varstva po zakonih, določenih v pr‑
vem do sedmem odstavku tega člena, ki so se začeli pred
uveljavitvijo tega zakona, se dokončajo po dosedanjih pred‑
pisih.
49. člen
Minister, pristojen za pravosodje, sprejme podzakonski
predpis iz 60.a člena zakona v šestih mesecih po uveljaviti
tega zakona.
Minister, pristojen za pravosodje, sprejme podzakonski
predpis iz 65.a člena zakona v šestih mesecih po uveljaviti
tega zakona.
Minister, pristojen za pravosodje, uskladi podzakonski
predpis iz 82. člena zakona z določbami tega zakona v enem
letu po uveljavitvi tega zakona.
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50. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 700-01/13-7/25
Ljubljana, dne 15. julija 2013
EPA 1237-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

2515.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o sodniški službi (ZSS-L)

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 sodniški službi (ZSS-L)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o sodniški službi (ZSS-L), ki ga je sprejel Državni zbor Repu‑
blike Slovenije na seji dne 15. julija 2013.
Št. 003-02-7/2013-20
Ljubljana, dne 23. julija 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O SODNIŠKI SLUŽBI (ZSS-L)
1. člen
V Zakonu o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11 in 46/13) se v prvem
odstavku 8. člena 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. da ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni na‑
slov univerzitetni diplomirani pravnik ali strokovna naslova di‑
plomirani pravnik (UN) in magister prava oziroma je v tujini
končal primerljivo izobraževanje s področja prava, ki se do‑
kazuje s tujo listino o izobraževanju in priloženim mnenjem
o izobraževanju ali z odločbo o priznavanju izobraževanja za
namen zaposlitve ali z odločbo o nostrifikaciji,«.
2. člen
Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Prosta sodniška mesta razpiše Vrhovno sodišče Re‑
publike Slovenije v sedmih dneh od prejema obrazloženega
mnenja predsednika sodišča. Predsedniku Vrhovnega sodišča
Republike Slovenije obrazloženega mnenja ni treba dati.«.
V tretjem odstavku se v drugem stavku besedilo »prido‑
bljeni univerzitetni diplomi« nadomesti z besedilom »pridobitvi
strokovnega naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena tega
zakona«, v zadnjem stavku pa se besedilo »ministrstvo, pristoj‑
no za pravosodje« nadomesti z besedilom »Vrhovno sodišče
Republike Slovenije«.
V četrtem odstavku se besedilo »ministrstvo, pristojno
za pravosodje,« nadomesti z besedilom »Vrhovno sodišče
Republike Slovenije«.
V petem odstavku se besedilo »ministrstvo, pristojno za
pravosodje,« nadomesti z besedilom »Vrhovno sodišče Repu‑
blike Slovenije«.
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3. člen
V prvem odstavku 16. člena se besedilo »Ministrstvo,
pristojno za pravosodje,« nadomesti z besedilom »Vrhovno
sodišče Republike Slovenije«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Ministrstvo, pristojno za pravosodje, na zahtevo Vrhov‑
nega sodišča Republike Slovenije za kandidate, ki prvič kan‑
didirajo, predloži podatke o sodniškem pripravništvu in prav‑
niškem državnem izpitu. Prijavam kandidatov, ki že opravljajo
sodniško funkcijo, priloži Vrhovno sodišče Republike Slovenije
ustrezne podatke iz centralne kadrovske evidence.«.
4. člen
V drugem odstavku 17. člena se besedilo »osebne evi‑
dence sodnika« nadomesti z besedilom »centralne kadrovske
evidence«.
5. člen
V prvem odstavku 18. člena se besedilo »ministrstvo,
pristojno za pravosodje,« nadomesti z besedilom »Vrhovno
sodišče Republike Slovenije«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se
glasi:
»Obvestilo o neizbiri kandidata mora biti obrazloženo
tako, da so navedeni razlogi za neizbiro posameznega kan‑
didata.«.
6. člen
V 22. členu se besedilo »ministrstvo, pristojno za pravo‑
sodje,« nadomesti z besedilom »Vrhovno sodišče Republike
Slovenije«.
7. člen
Za drugim odstavkom 29. člena se doda nov tretji odsta‑
vek, ki se glasi:
»Če je okrajni sodnik v skladu z zakonom, ki ureja sodi‑
šča, z letnim razporedom razporejen na okrožno sodišče, se to
upošteva pri oceni sodniške službe.«.
Za novim tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek,
ki se glasi:
»Pri oceni sodniške službe se pri ugotavljanju merila iz
2. točke prvega odstavka tega člena upošteva bodisi doseženo
razmerje med opravljenim in pričakovanim obsegom sodniko‑
vega dela kot kriterij vrednotenja sodnikove uspešnosti bodisi
se upošteva doseganje ciljev pričakovanega obsega dela na
nivoju sodišča ali organizacijske enote sodišča, ki jih določi
predsednik sodišča.«.
8. člen
Prvi odstavek 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Personalni svet izdela za sodnike oceno sodniške službe
vsaka tri leta, pred tem časom pa na zahtevo sodnega sveta,
predsednika sodišča, predsednika sodišča višje stopnje, mini‑
stra, pristojnega za pravosodje, ali sodnika samega. Minister,
pristojen za pravosodje, lahko zahteva oceno sodniške službe
samo v okviru izvajanja svojih pristojnosti.«.
9. člen
Za drugim odstavkom 33. člena se doda nov tretji odsta‑
vek, ki se glasi:
»Sodni svet mora sprejeti odločitev o oceni sodniške
službe iz prvega odstavka tega člena v 30 dneh. Če sodni svet
ocene ne potrdi, personalni svet ponovno izdela oceno sodni‑
ške službe, s katero ugotavlja, ali sodnik izpolnjuje pogoje za
napredovanje.«.
10. člen
Za prvim odstavkom 34. člena se dodata nova drugi in
tretji odstavek, ki se glasita:
»Če iz dveh zaporednih ocen, ki se izdelata vsake tri leta,
izhaja, da sodnik ne izpolnjuje pogojev za napredovanje, se
mu izreče znižanje plače do višine 20 % za čas do enega leta.
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Personalni svet predloži oceno sodniške službe iz prejšnjega
odstavka sodnemu svetu, ki izda odločbo o znižanju plače.«.
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo četrti,
peti in šesti odstavek.
11. člen
Na koncu prvega odstavka 36. člena se doda nov drugi
stavek, ki se glasi: »Če je ocena sodniške službe izdelana na
zahtevo sodnega sveta, predsednika sodišča višje stopnje ali
ministra, pristojnega za pravosodje, se pošlje pisno in zaupno tudi
vlagatelju te zahteve iz prvega odstavka 31. člena tega zakona.«.
Za četrtim odstavkom se dodata nova peti in šesti odsta‑
vek, ki se glasita:
»Kadar je ocena v skladu s prvim odstavkom tega člena
poslana tudi vlagatelju zahteve in ta nima možnosti pritožbe
po drugem odstavku tega člena, lahko od personalnega sveta
Vrhovnega sodišča Republike Slovenije obrazloženo zahteva,
da preveri utemeljenost ocene sodniške službe.
V zvezi z reševanjem zahteve iz prejšnjega odstavka se
smiselno uporabljajo določbe tega člena glede pritožbe zoper
oceno.«.
12. člen
V prvem odstavku 40. člena se besedilo »ministra ali
predsednika, namestnika predsednika oziroma člana komisije
za preprečevanje korupcije« nadomesti z besedilom »ministra
ali državnega sekretarja, predsednika ali namestnika predse‑
dnika komisije za preprečevanje korupcije, ali uradnika, ki ga
je na položaj imenoval pristojni organ«.
13. člen
V tretjem odstavku 44. člena se črta beseda »ta«.
14. člen
V 52. členu se za besedama »disciplinskega sodišča«
dodata vejica in besedilo »odločbe sodnega sveta«.
69. člen se črta.

15. člen

16. člen
V prvem odstavku 70. člena se črta številka »69.,«.
17. člen
Naslov V. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »V. CEN‑
TRALNA KADROVSKA EVIDENCA«.
18. člen
72. člen se spremeni tako, da se glasi:
»72. člen
Za urejanje položaja, pravic, dolžnosti in odgovornosti so‑
dnikov ter omogočanje opravljanja zadev sodne uprave Vrhov‑
no sodišče Republike Slovenije upravlja centralno kadrovsko
evidenco sodnikov po določbah zakona, ki ureja sodišča.«.
19. člen
73. člen se spremeni tako, da se glasi:
»73. člen
Podatki iz centralne kadrovske evidence, ki vsebujejo
osebne podatke, oceno sodniške službe in podatke o učinko‑
vitosti sodnikovega dela ter disciplinske sklepe, se pošiljajo in
vračajo v zapečateni pisemski ovojnici z oznako »zaupno«.«.
20. člen
Za četrtim odstavkom 76.a člena se doda nov peti odsta‑
vek, ki se glasi:
»Sodnik iz prejšnjega odstavka lahko kot dodeljeni sodnik
vodi službo za nadzor organizacije poslovanja sodišč. Sodnik
sklene z ministrom, pristojnim za pravosodje, pogodbo o ob‑
segu in plačilu dela.«.
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21. člen
79.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»79.a člen
Službeni nadzor sodnikovega dela (v nadaljnjem bese‑
dilu: službeni nadzor) je namenjen ugotavljanju izpolnjevanja
sodniških dolžnosti po zakonu in sodnem redu ter zajema vse
ukrepe za odpravljanje vzrokov za neustrezen obseg, kakovost
in strokovnost dela ter zaostanke pri delu.
Pri službenem nadzoru ni dovoljeno posegati v neodvi‑
snost sodnika pri opravljanju sodniške funkcije.
Službeni nadzor sodnikovega dela opravlja predsednik sodi‑
šča ali neposredno višje sodišče. Neposredno višje sodišče opra‑
vlja službeni nadzor po sodnikih, ki jih glede na delovno področje
določi predsednik tega sodišča izmed sodnikov, ki so z letnim
razporedom dela določeni za opravljanje službenega nadzora.
Pri službenem nadzoru se lahko pregledujejo spisi vseh
sodniku dodeljenih zadev in zadev, v katerih je že bilo pravno‑
močno odločeno, pridobijo in analizirajo podatki o sodnikovem
delu ter opravi razgovor s sodnikom.
Pri službenem nadzoru se sodniku lahko izreče opozorilo
in določi obdobje, po katerem bo službeni nadzor ponovljen.
Predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, sodnega
sveta, disciplinski tožilec ali disciplinsko sodišče, minister, pri‑
stojen za pravosodje, predsednik sodišča višje stopnje in pred‑
sednik sodišča, na katerem opravlja sodniško funkcijo sodnik,
nad čigar delom je bil opravljen službeni nadzor, lahko podatke
oziroma ocene iz poročila iz prvega odstavka 79.c člena tega
zakona uporabijo za izvedbo ali predlaganje uvedbe ukrepov ali
postopkov po določbah tega zakona, zakona, ki ureja sodišča,
in zakona, ki ureja varstvo pravice do sojenja brez nepotreb‑
nega odlašanja, zlasti glede ocene sodniške službe, postopka
ugotavljanja disciplinske odgovornosti sodnika, in za izvedbo
ali predlaganje uvedbe ukrepov ali postopkov na podlagi drugih
zakonskih pristojnosti ali obveznosti ministrstva, pristojnega
za pravosodje. Podatki oziroma ocene iz poročila iz prvega
odstavka 79.c člena tega zakona se pri odločanju o ukrepih ali
postopkih iz prejšnjega stavka ne smejo uporabiti.
Podatki oziroma ocene iz poročila iz prvega odstavka
79.c člena tega zakona se uporabljajo do dokončanja postop‑
kov, ki so bili uvedeni na podlagi teh podatkov oziroma ocen.
Če se pri službenem nadzoru ugotovi, da je ogrožena ali
kršena pravica do odločanja brez nepotrebnega odlašanja, se
sodniku lahko odredi prednostno reševanje zadeve in določi rok,
v katerem mora poročati o posameznih dejanjih v postopku.«.
22. člen
79.b člen se spremeni tako, da se glasi:
»79.b člen
Predsednik sodišča opravi službeni nadzor glede na la‑
stne ugotovitve o sodnikovem delu ali na pobudo varuha člove‑
kovih pravic, obvezno pa na obrazloženo zahtevo predsednika
neposredno višjega sodišča ali predsednika Vrhovnega sodi‑
šča Republike Slovenije, ministra, pristojnega za pravosodje,
pristojnega personalnega sveta in sodnega sveta. Službeni
nadzor se opravi v zahtevanem obsegu.
Predsednik neposredno višjega sodišče opravi službe‑
ni nadzor glede na lastne ugotovitve o delu sodišča in delu
posameznih sodnikov pri odločanju o pravnih sredstvih ali na
predlog predsednika sodišča, predsednika Vrhovnega sodišča
Republike Slovenije, ministra, pristojnega za pravosodje, pri‑
stojnega personalnega sveta ali sodnega sveta. Če predsednik
neposredno višjega sodišča obrazloženo zavrne predlog za
nadzor, lahko predlagatelj nadzora, razen če je predlagatelj
nadzora sodni svet, zahteva, da o utemeljenosti predloga do‑
končno odloči sodni svet v 30 dneh po prejemu zahteve.«.
23. člen
79.c člen se spremeni tako, da se glasi:
»79.c člen
O ugotovitvah in ukrepih službenega nadzora se sestavi
poročilo, ki se vroči sodniku, predsedniku sodišča, kadar nad‑

Stran

7646 /

Št.

63 / 26. 7. 2013

zor opravi neposredno višje sodišče, pristojnemu personalne‑
mu svetu in vlagatelju pobude, predloga ali zahteve ter shrani
v sodnikovem osebnem spisu.
Sodnik oziroma vlagatelj predloga ali zahteve, ki ne soglaša
z ugotovitvami in ukrepi pri službenem nadzoru, lahko zahteva
oceno sodniške službe v obsegu, ki ga je zajel službeni nadzor.«.
24. člen
V drugem odstavku 81. člena se črta beseda »zlasti«.
25. člen
V 85. členu se besedilo »11., 12., 13., 14. člena, prvega
in drugega odstavka 15. člena, 16., 17., 18., 20. in 21. člena
Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 95/04 – uradno pre‑
čiščeno besedilo)« nadomesti z besedilom »22., 23., 24., 25.,
26., 29., 30., 31. in 32. člena Kazenskega zakonika (Uradni list
RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo)«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
26. člen
Postopki za izvolitev oziroma imenovanje sodnikov, ki so
bili začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo po dose‑
danjih predpisih.
27. člen
Ne glede na novi 72. in 73. člen zakona se do ustrezne
spremembe 58. člena Zakona o državnem pravobranilstvu
(Uradni list RS, št. 94/07 − uradno prečiščeno besedilo, 77/09
in 46/13) za državne pravobranilce, pomočnike državnih pra‑
vobranilcev in druge zaposlene v državnem pravobranilstvu še
naprej smiselno uporabljata 72. in 73. člen Zakona o sodniški
službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
91/09, 33/11 in 46/13).
28. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 700-04/13-4/24
Ljubljana, dne 15. julija 2013
EPA 1236-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

2516.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o sodnih taksah (ZST-1B)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o sodnih taksah (ZST-1B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o sodnih taksah (ZST-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Repu‑
blike Slovenije na seji dne 18. julija 2013.
Št. 003-02-7/2013-3
Ljubljana, dne 26. julija 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O SODNIH TAKSAH (ZST-1B)
1. člen
V Zakonu o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08 in
97/10) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(nastanek taksne obveznosti, zapadlost v plačilo)
(1) Če ni v tem zakonu ali taksni tarifi določeno drugače,
nastane taksna obveznost:
1. za vsak postopek, ki ga vodi sodišče, ob vložitvi tožbe,
predloga za začetek postopka ali pravnega sredstva, če je ta
vloga dana na zapisnik, pa ob dokončanju zapisnika, razen če
ni v naslednjih točkah določeno drugače;
2. za pravdni postopek, če je pred njim tekel postopek za
izdajo plačilnega ali izpraznitvenega naloga oziroma postopek
izvršbe na podlagi verodostojne listine, takrat, ko prispe spis k
pristojnemu sodišču, pred katerim bo tekel pravdni postopek;
3. za postopek o socialnih sporih pred sodiščem prve
stopnje takrat, ko je sodna odločba vročena stranki;
4. za postopek o predlogu za izvršbo na podlagi verodo‑
stojne listine, ki je vložen po elektronski poti, ob oddaji predloga
v informacijski sistem;
5. za povprečno takso v stečajnem postopku ob prav‑
nomočnosti odločbe o delitvi; v postopku prisilne poravnave
pa ob pravnomočnosti odločbe, s katero se potrdi sklenjena
poravnava;
6. za postopek v upravnem sporu v zadevah, v katerih
mora sodišče odločiti v zakonsko določenem roku, in za posto‑
pek v upravnem sporu v zadevah socialnega varstva pred sodi‑
ščem prve stopnje takrat, ko je sodna odločba vročena stranki;
7. za kazenski postopek o kaznivem dejanju, ki se prega‑
nja po uradni dolžnosti, če vstopi v postopek oškodovanec kot
tožilec, ob njegovem vstopu, sicer pa ob pravnomočnosti sodbe
ali sklepa, s katerim izreče sodišče sodni opomin; za kazenski
postopek na zasebno tožbo za takso, ki se naknadno doplača,
ob pravnomočnosti sodbe ali sklepa, s katerim izreče sodišče
sodni opomin; za pravna sredstva v kazenskem postopku ob
pravnomočnosti odločbe o pravnem sredstvu, razen če ta za‑
kon določa drugače;
8. za postopek o prekrških ob pravnomočnosti odločbe,
s katero se izreče sankcija za prekršek ali se storilcu prekr‑
ška sankcija odpusti, v primeru, če storilec prekrška ne more
dokazati identitete ali nima stalnega prebivališča ali če bi se z
odhodom zaradi prebivanja v tujini lahko izognil odgovornosti
za prekršek, pa takoj po izdaji odločbe o prekršku; za pravna
sredstva v postopku o prekrških ob pravnomočnosti odločbe o
pravnem sredstvu;
9. za takso v zapuščinskem postopku pred sodiščem
prve stopnje takrat, ko je zapuščinska obravnava končana;
če sodišče ne opravi nove zapuščinske obravnave, nastane
taksna obveznost za dodatni sklep o dedovanju z vročitvijo
tega sklepa dedičem;
10. za postopek za določitev odškodnine pred sodiščem
prve stopnje z vročitvijo sklepa o odškodnini udeležencu, ki mu
je naloženo plačilo odškodnine;
11. za takso za vpis v zemljiško knjigo, ki se opravi po
uradni dolžnosti, z vročitvijo sklepa o dovolitvi vpisa zavezancu
za plačilo;
12. za postopek za vzpostavitev etažne lastnine po zako‑
nu, ki ureja vzpostavitev etažne lastnine na predlog pridobitelja
posameznega dela stavbe in določanje pripadajočega zemlji‑
šča k stavbi, pred sodiščem prve stopnje, z vročitvijo odločbe
o vzpostavitvi etažne lastnine;
13. za takso, ki jo je treba plačati ob domnevi umika ozi‑
roma ob zavrženju vloge zaradi neplačila takse za postopek,
ob pravnomočnosti ustreznega sklepa;
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14. za poravnavo, pri kateri vrednost predmeta poravnave
presega vrednost predmeta postopka, za tisti del vrednosti
predmeta poravnave, ki presega vrednost predmeta postopka,
ob sklenitvi poravnave;
15. za takso zaradi zavlačevanja sodnih postopkov ter za
takse po tarifnih številkah 3005, 7401, 7402, 8401 in 8402 ob
pravnomočnosti ustrezne odločbe;
16. za takso za sklep o zavarovanju, ki ga izda sodišče po
uradni dolžnosti, ter za takse po tarifnih številkah 7408, 74010,
74012, 8403 in 8404 ob pravnomočnosti ustreznega sklepa;
17. za takso po tarifni številki 74014 ob pravnomočnosti
odločbe o glavni stvari;
18. za pritožbeni postopek, če ustrezni procesni zakon
določa napoved pritožbe, ob napovedi pritožbe;
19. za takso po tarifni številki 10104 ob izstavitvi plačilne‑
ga naloga iz 34. oziroma 34.a člena tega zakona;
20. za druge sodne prepise takrat, ko se prepis zahteva;
21. za druga dejanja takrat, ko se dejanje zahteva ali ko
sodišče začne postopek.
(2) Razen v primerih iz tretjega, četrtega in petega odstav‑
ka tega člena je treba takso plačati najpozneje v roku, določe‑
nem v plačilnem nalogu iz 34. oziroma 34.a člena tega zakona.
(3) Takso za postopek o predlogu za izvršbo na podlagi
verodostojne listine, ki je vložen po elektronski poti, je treba
plačati po nastanku taksne obveznosti v roku, ki je določen v
zakonu, ki ureja izvršbo in zavarovanje.
(4) Takso v postopku o prekrških je treba plačati v roku, ki
je določen v odločbi, s katero se odloči v postopku, za katerega
se odmerja sodna taksa.
(5) Za sodne prepise iz 20. točke in za druga dejanja iz
21. točke prvega odstavka tega člena, ki jih sodišče izvede ne‑
posredno potem, ko jih stranka zahteva, je treba plačati takso
ob nastanku taksne obveznosti.«.
2. člen
V tretjem odstavku 6. člena se številka »17« nadomesti
s številko »19«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Plačilo takse za sodne prepise iz 20. točke prvega
odstavka in za druga dejanja iz 21. točke prvega odstavka
prejšnjega člena mora stranka dokazati s potrdilom o opravlje‑
nem plačilu.«.
3. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
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(2) Stranko, ki ni prejemnik denarne socialne pomoči
po prejšnjem odstavku, sodišče delno oprosti plačila taks,
če bi bila s plačilom v celotnem znesku občutno zmanjšana
sredstva, s katerimi se preživlja sama ali se preživljajo njeni
družinski člani.
(3) Stranki, ki ni prejemnik denarne socialne pomoči po
prvem odstavku tega člena, sodišče odloži plačilo taks ali ji
dovoli obročno plačilo, če bi bila s takojšnjim plačilom ali takoj‑
šnjim plačilom v celotnem znesku občutno zmanjšana sredstva,
s katerimi se preživlja sama ali se preživljajo njeni družinski
člani. Sodišče lahko stranki odloži plačilo taks najdlje do izdaje
odločbe, takse za postopek o predlogu za izvršbo pa najdlje do
preteka šestih mesecev od izdaje sklepa o izvršbi.
(4) Določbe drugega in tretjega odstavka tega člena se
smiselno uporabljajo tudi za podjetnika posameznika v postop‑
kih v zvezi z njegovo dejavnostjo in za pravne osebe glede
plačila taks za vloge, pri katerih je plačilo takse procesna pred‑
postavka, če nimajo sredstev za plačilo celotne takse in jih tudi
ne morejo zagotoviti oziroma jih ne morejo zagotoviti takoj v
celotnem znesku brez ogrožanja svoje dejavnosti.
(5) Pri odločanju o delni oprostitvi, odlogu ali obročnem
plačilu taks mora sodišče skrbno presoditi vse okoliščine, zlasti
pa upoštevati premoženjsko stanje stranke in njenih družinskih
članov, vrednost predmeta postopka in število oseb, ki jih stran‑
ka preživlja. Pri odločanju o delni oprostitvi, odlogu ali obroč‑
nem plačilu taks iz prejšnjega odstavka mora sodišče upošte‑
vati premoženjsko, finančno in likvidnostno stanje stranke.«.
4. člen
V naslovu 12. člena se beseda »plačilo« nadomesti z
besedo »plačila«.
V tretjem odstavku se beseda »tretjega« nadomesti z
besedo »četrtega«.
Šesti odstavek se črta.
5. člen
Prvi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Sklep o oprostitvi, odlogu ali obročnem plačilu taks
učinkuje od dne, ko je pri sodišču vložen predlog za oprostitev,
odlog ali obročno plačilo, in velja za vse takse, za katere se
izteče rok za plačilo tega dne ali pozneje, razen za takso zaradi
zavlačevanja sodnih postopkov in takse po tarifnih številkah
3005, 7401, 7402, 8401 in 8402.«.
6. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:

»11. člen

»16. člen

(pogoji za oprostitev, odlog ali obročno plačilo taks
na podlagi sodne odločbe)

(takse glede na vrednost spornega predmeta)

(1) Sodišče oprosti stranko plačila taks v celoti, če stranka
na podlagi odločbe pristojnega organa prejema denarno social‑
no pomoč po določbah zakona, ki ureja socialno varstvene pre‑
jemke, in zakona, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Če se takse določajo glede na vrednost spornega pred‑
meta, znaša taksa s količnikom 1,0 pri vrednosti spornega
predmeta do 300 eurov 18 eurov. Taksa se poviša:

pri vrednosti spornega predmeta do vključno ... EUR

za vsak začeti znesek nadaljnjih ... EUR

za ... EUR

1.500

300

8

5.000

500

5

10.000

1.000

10

25.000

3.000

18

50.000

5.000

22

200.000

15.000

74

500.000

30.000

110

nad 500.000

50.000

110
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V prilogi 1, ki je sestavni del tega zakona, so navedene
višine taks pri vrednostih spornega predmeta do 500.000 eu‑
rov.«.

glasi:

7. člen
V 18. členu se za drugim doda nov tretji odstavek, ki se

»(3) Če se z eno tožbo uveljavljajo primarni in eden ali
več podrejenih tožbenih zahtevkov, se za primarni zahtevek
plača taksa v celoti, za vsak naslednji zahtevek pa le tretjina
takse, predpisane za ta zahtevek. Pri alternativno postavljenih
zahtevkih se plača taksa samo za tisti zahtevek, za katerega
je predpisana najvišja taksa.«.
Dosedanji tretji, četrti, peti in šesti odstavek postanejo
četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.
8. člen
V prvem odstavku 34. člena se za besedo »drugega«
dodata besedi »in tretjega«.
Za drugim se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) V postopku o prekrških se ne izda plačilni nalog iz
prvega odstavka tega člena, temveč se taksa odmeri z odločbo,
s katero se odloči v postopku, za katerega se odmerja sodna
taksa. Odločbi se priloži poziv za plačilo takse, ki mora vse‑
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bovati vse sestavine iz plačilnega naloga po prvem odstavku
tega člena.«.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti
odstavek.
9. člen
V 36. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se
glasita:
»(2) Pravico do vrnitve takse ima, kdor je plačal takso
za podrejeni tožbeni zahtevek, o katerem sodišče ni odločalo.
(3) Pravico do vrnitve takse ima tudi, kdor je plačal takso
za pravno sredstvo in je s tem pravnim sredstvom uspel, če ne
obstaja dolžnost druge stranke ali udeleženca v postopku, da
mu povrne takso za to pravno sredstvo.«.
10. člen
V taksni tarifi v tabeli 1.2 se pri tarifni številki 1211 številka
»66« nadomesti s številko »72«.
Pri tarifni številki 1212 se številka »41« nadomesti s
številko »45«.
Pri tarifni številki 1241 se številka »10« nadomesti s
številko »11«.
11. člen
Za opombo 2.2 se doda nova tabela 2.3, ki se glasi:

»2.3 Postopek o individualnih delovnih sporih premoženjske narave
Tarifna
Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa
številka
2.3.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje
2311
Postopek na splošno
2312
Postopek se konča:
1. z umikom tožbe pred razpisom naroka za glavno obravnavo, če se odloča brez obrav‑
nave, pa pred izdajo odločbe,
2. s sodbo na podlagi odpovedi ali s sodbo na podlagi pripoznave, izdano najpozneje na
prvem naroku za glavno obravnavo,
3. s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe.
Taksa po tarifni številki 2311 se zniža na
2.3.2 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča prve stopnje o glavni stvari
2321
Postopek na splošno
2322
Postopek se konča:
1. z umikom pritožbe pred razpisom naroka za obravnavo oziroma pred začetkom seje
senata,
2. s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe.
Taksa po tarifni številki 2321 se zniža na
2.3.3 Izredna pravna sredstva
2331
Postopek o predlogu za dopustitev revizije
Opomba: če sodišče dopusti revizijo, se ta taksa všteje v takso za postopek o reviziji.
2332
Postopek o reviziji
2333
Postopek se konča z umikom revizije pred začetkom seje senata
Taksa po tarifni številki 2332 se zniža na
2334
Obnova postopka

Za tabelo 2.3 se doda opomba 2.3, ki se glasi:
»Opomba 2.3:
V postopku o individualnih delovnih sporih premoženjske
narave je treba plačati tudi takse iz tretjega dela taksne tarife,
pri katerih je to posebej določeno.«.
12. člen
V tabeli 3 se pri tarifni številki 3009 besedi »poseben
sklep« nadomestita z besedo »odločbo«.
V opombi 3 se za točko č) doda nova točka d), ki se glasi:
»d) Takso po tarifni številki 3009 je treba plačati za posto‑
pek o pritožbi zoper poseben sklep o stroških postopka in za
postopek o pritožbi, vloženi samo zoper odločbo o stroških, ki
jo je sodišče izdalo v odločbi o glavni stvari. V primeru pritožbe

Količnik za odmero takse
po 16. členu ZST-1
2,0

0,7
2,0

1,0

0,7
2,0
1,4
1,6«
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zoper odločbo sodišča o glavni stvari v celoti se taksa po tarifni
številki 3009 ne plača.«.
V dosedanji točki d), ki postane točka e), se za besedilom
»v rednem pravdnem postopku,« doda besedilo »v postopku o
individualnih delovnih sporih premoženjske narave,«.
13. člen
Tabela 4 se spremeni tako, da se glasi:
»4. POSTOPKI PO ZAKONU, KI UREJA IZVRŠBO IN ZAVAROVANJE
Tarifna
številka

Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa

Znesek takse ali količnik
za odmero takse po tarifnih
številkah 4011 do 4032

4.0.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje
4011
Postopek o predlogu za izvršbo ali
postopek o predlogu za nasprotno izvršbo
4012
Postopek o predlogu upnika, naj sodišče poleg že dovoljenih sredstev oziroma
predmetov dovoli izvršbo še z drugimi sredstvi in na drugih predmetih oziroma
namesto že dovoljenih sredstev in predmetov z drugimi sredstvi oziroma drugimi
predmeti ali
postopek o predlogu za odlog izvršbe ali
postopek o zahtevi upnika, da o obračunu plačila za delo in stroškov izvršitelja odloči
sodišče ali
postopek o zahtevi za odpravo nepravilnosti, ki jo je izvršitelj ali druga oseba, ki
sodeluje v postopku, storila pri opravljanju izvršbe ali
postopek o predlogu za zavarovanje po zakonu, ki ureja izvršbo in zavarovanje
4.0.2 Ugovorni postopek
4021
Postopek o ugovoru zoper sklep o izvršbi
4022
Postopek o ostalih ugovorih, ki niso takse prosti
4.0.3 Pritožbeni postopek
4031
Postopek o pritožbi zoper sklep o ugovoru zoper sklep o izvršbi
4032
Postopek o pritožbi zoper sklep o ugovoru zoper sklep, s katerim sodišče odloči o
predlogu upnika, naj sodišče poleg že dovoljenih sredstev oziroma predmetov dovoli
izvršbo še z drugimi sredstvi in na drugih predmetih oziroma namesto že dovoljenih
sredstev in predmetov z drugimi sredstvi oziroma drugimi predmeti ali
postopek o pritožbi zoper sklep o predlogu za odlog izvršbe
4.0.4 Elektronsko vložene vloge
4041
Vložitev vloge v elektronski obliki

55 EUR
30 EUR

55 EUR
30 EUR
125 EUR
65 EUR

0,8«

V opombi 4 se v točki č) številka »40110« nadomesti s
številko »4012«.
14. člen
Tabela 7.1 se spremeni tako, da se glasi:
»7.1 Kazenski postopek o kaznivem dejanju, ki se preganja po uradni dolžnosti
Tarifna
Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa
številka
7.1.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje
7111
Izrek kazni zapora do šestih mesecev ali
denarne kazni do 16 dnevnih zneskov ali
denarne kazni do 400 eurov
7112
Izrek kazni zapora do enega leta ali
denarne kazni do 32 dnevnih zneskov
ali denarne kazni do 800 eurov
7113
Izrek kazni zapora do dveh let ali
denarne kazni do 60 dnevnih zneskov ali
denarne kazni do 1.500 eurov
7114
Izrek kazni zapora do treh let ali
denarne kazni do 120 dnevnih zneskov ali
denarne kazni do 3.000 eurov
7115
Izrek kazni zapora do petih let ali
denarne kazni do 200 dnevnih zneskov ali
denarne kazni do 5.000 eurov
7116
Izrek kazni zapora do desetih let ali
denarne kazni do 320 dnevnih zneskov ali
denarne kazni do 8.000 eurov
7117
Izrek kazni zapora do petnajstih let ali
denarne kazni do 500 dnevnih zneskov ali
denarne kazni do 12.500 eurov

Znesek takse ali količnik za odmero takse
po tarifnih številkah 7111 do 71113
70–170 EUR
140–340 EUR
210–510 EUR
280–680 EUR
350–850 EUR
420–1020 EUR
490–1190 EUR

7650 /
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Tarifna
Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa
številka
7118
Izrek kazni zapora nad petnajst let ali
denarne kazni nad 500 dnevnih zneskov ali
denarne kazni nad 12.500 eurov

Znesek takse ali količnik za odmero takse
po tarifnih številkah 7111 do 71113
600–1400 EUR

7119

Izrek stranske kazni

35–85 EUR

71110

Izrek enega ali več varnostnih ali vzgojnih ukrepov

35–85 EUR

71111

Izrek varnostnega ukrepa, ki se izreče kot samostojna kazenska sankcija 60–140 EUR
Opomba: taksa po tej tarifni številki se plača namesto takse po tarifni
številki 71110.

71112

Izrek sodnega opomina ali odpustitev kazni

30–70 EUR

71113

Izrek pogojne obsodbe

0,8

7.1.2 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča prve stopnje o glavni stvari
7121

Zavrženje pritožbe

0,5

7122

Zavrnitev pritožbe

1,5

7.1.3 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča druge stopnje o glavni stvari
7131

Zavrženje pritožbe

1,0

7132

Zavrnitev pritožbe

2,0

7.1.4 Obnova postopka
7141

Zavrženje zahteve za obnovo postopka

0,5

7142

Zavrnitev zahteve za obnovo postopka

1,5

7143

Zavrženje ali zavrnitev pritožbe zoper sklep o zavrženju ali zavrnitvi
zahteve za obnovo postopka

1,5

7.1.5 Zahteva za varstvo zakonitosti
7151

Zavrženje zahteve za varstvo zakonitosti

1,0

7152

Zavrnitev zahteve za varstvo zakonitosti

2,0

7153

Zavrženje ali zavrnitev pritožbe zoper sklep, s katerim sodišče prve
stopnje zavrže zahtevo za varstvo zakonitosti

2,0«

V opombi 7.1 se v točki a) za besedo »kazni« doda
vejica in besedilo »ob upoštevanju trajanja in zahtevnosti
postopka ter premoženjskih razmer taksnega zavezanca«.
Točka g) se črta.
15. člen
Tabela 7.2 se spremeni tako, da se glasi:
»7.2 Kazenski postopek na zasebno tožbo, vstop oškodovanca kot tožilca v postopek
Tarifna
številka

Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa

Znesek
takse

7.2.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje
7211

Vložitev zasebne tožbe ali vstop oškodovanca kot tožilca v postopek

120 EUR

7212

Postopek se konča s sodbo ali sklepom, s katerim izreče sodišče sodni opomin.
Taksa po tarifni številki 7211 se poviša na

300 EUR

7.2.2 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča prve stopnje o glavni stvari
7221

Zavrženje pritožbe

120 EUR

7222

Zavrnitev pritožbe

360 EUR

7.2.3 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča druge stopnje o glavni stvari
7231

Zavrženje pritožbe

240 EUR

7232

Zavrnitev pritožbe

480 EUR

7.2.4 Obnova postopka
7241

Zavrženje zahteve za obnovo postopka

120 EUR

7242

Zavrnitev zahteve za obnovo postopka

360 EUR

7243

Zavrženje ali zavrnitev pritožbe zoper sklep o zavrženju ali zavrnitvi zahteve za obnovo postopka

360 EUR

7.2.5 Zahteva za varstvo zakonitosti
7251

Zavrženje zahteve za varstvo zakonitosti

240 EUR

7252

Zavrnitev zahteve za varstvo zakonitosti

480 EUR

7253

Zavrženje ali zavrnitev pritožbe zoper sklep, s katerim sodišče prve stopnje zavrže zahtevo za varstvo
zakonitosti

480 EUR«
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16. člen
V tabeli 7.4 se pri tarifnih številkah 7401 in 7402 številka
»100« nadomesti s številko »125«.
Pri tarifni številki 74010 se številka »50« nadomesti s
številko »65«.
Za tarifno številko 74014 se doda nova tarifna številka
74015, ki se glasi:
»74015 Zavrženje ali zavrnitev predloga za spremembo pravnomočne sodbe brez obnove kazenskega postopka

50 EUR«

17. člen
V opombi 8.1 se v točki a) črta beseda »pravnomočno«.

»9.1 Splošne določbe

18. člen
Tabela 9.1 se spremeni tako, da se glasi:

Tarifna
Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa
številka
9.1.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje
9111
Postopek na splošno
9112
Postopek se konča:
1. z umikom predloga pred razpisom naroka, če se odloča brez naroka, pa pred izdajo odločbe,
2. s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe.
Taksa po tarifni številki 9111 se zniža na
9.1.2 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča prve stopnje o glavni stvari
9121
Postopek na splošno
9122
Postopek se konča:
1. z umikom pritožbe pred razpisom naroka za obravnavo oziroma pred začetkom seje senata,
2. s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo odločbe.
Taksa po tarifni številki 9121 se zniža na
9.1.3 Izredna pravna sredstva
9131
Postopek o reviziji
9132
Postopek se konča z umikom revizije pred začetkom seje senata.
Taksa po tarifni številki 9131 se zniža na
9133
Obnova postopka
9.1.4 Posebne takse, povezane z nepravdnim postopkom
9141
Postopek o posebnih pritožbah, ki niso posebej taksirane in niso takse proste

Znesek
takse
35 EUR

12 EUR
23 EUR

12 EUR
23 EUR
15 EUR
23 EUR
14 EUR«

19. člen
V tabeli 9.2 se pri tarifni številki 9221 številka »16« na‑
domesti s številko »20«.
Pri tarifni številki 9222 se številka »8« nadomesti s
številko »10«.
20. člen
V tabeli 9.3 se pri tarifni številki 9301 številka »25« na‑
domesti s številko »30«.
Pri tarifnih številkah 9302 in 9303 se številka »8« nado‑
mesti s številko »10«.
21. člen
V tabeli 9.4 se pri tarifnih številkah 9421, 9422 in 9423
številka »16« nadomesti s številko »20«.
22. člen
V tabeli 9.10 se za tarifno številko 91012 doda nova
tarifna številka 91013, ki se glasi:
»91013 Postopek o predlogu za vpis drugih izvedenih pravic, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo

20 EUR«

Dosedanja tarifna številka 91013 postane tarifna številka
91014.
V opombi 9.10 se v točkah a) in b) besedilo »91011,
91012 ali 91013« nadomesti z besedilom »91011, 91012,
91013 ali 91014«, v 4. podtočki točke c) pa se za besedilom
»stavbne pravice,« doda besedilo »ali ponovno vknjižbo pri‑
dobitve ali prenosa drugih izvedenih pravic, ki se vpisujejo v
zemljiško knjigo,«.
23. člen
V tabeli 10.1 se za tarifno številko 10103 doda nova
tarifna številka 10104, ki se glasi:
»10104 Preslikava listine iz sodnega spisa ali zbirke listin pri zunanjem izvajalcu

v dejanski višini«
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Dosedanje tarifne številke 10104, 10105 in 10106 posta‑
nejo tarifne številke 10105, 10106 in 10107.
V opombi 10.1 se točka č) spremeni tako, da se glasi:
»č) Taksa po tarifni številki 10107 se prišteje taksi po
tarifni številki 10105 ali 10106.«.
24. člen
V tabeli 10.2 se pri tarifni številki 10203 besedi »vsak
list« nadomestita z besedilom »posamezen overjeni izpis«.
25. člen
Priloga 1 se spremeni tako, da se glasi:

»Priloga 1:
Višina taks s količnikom 1,0 po tabeli iz 16. člena tega zakona pri vrednostih spornega predmeta do 500.000 eurov:
Pri vrednosti spornega predmeta do
vključno … EUR
300
600
900
1.200
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
13.000
16.000
19.000
22.000
25.000
30.000
35.000

znaša taksa … EUR Pri vrednosti spornega predmeta do
… EUR
18
40.000
26
45.000
34
50.000
42
65.000
50
80.000
55
95.000
60
110.000
65
125.000
70
140.000
75
155.000
80
170.000
85
185.000
95
200.000
105
230.000
115
260.000
125
290.000
135
320.000
153
350.000
171
380.000
189
410.000
207
440.000
225
470.000
247
500.000
269

znaša taksa … EUR
291
313
335
409
483
557
631
705
779
853
927
1.001
1.075
1.185
1.295
1.405
1.515
1.625
1.735
1.845
1.955
2.065
2.175
«

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
26. člen
Takse za postopke in dejanja, glede katerih je nastala
taksna obveznost do uveljavitve tega zakona, se plačujejo po
dosedanjih predpisih in dosedanji tarifi.
Če je bila do uveljavitve tega zakona plačana taksa za po‑
stopek ali dejanje, ki bo opravljeno po uveljavitvi tega zakona,
se ne plača taksa po tem zakonu.
V postopku o zahtevi za izredno omilitev kazni, ki se je
začel pred uveljavitvijo tega zakona, se plača taksa po dose‑
danjih predpisih in dosedanji tarifi.
27. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 436-03/13-2/20
Ljubljana, dne 18. julija 2013
EPA 1304-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije
2517.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-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 pravilih cestnega
prometa (ZPrCP-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-B), ki ga je sprejel Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 15. julija 2013.
Št. 003-02-7/2013-10
Ljubljana, dne 23. julija 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O PRAVILIH CESTNEGA PROMETA (ZPrCP-B)
1. člen
V Zakonu o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS,
št. 109/10 in 57/12) se v prvem odstavku 3. člena za 6. točko
dodata novi 6.a in 6.b točka, ki se glasita:
»6.a »dvosledno vozilo« je vozilo, katerega sled je širša
od 50 cm;
6.b »enosledno vozilo« je vozilo, katerega sled ni širša
od 50 cm;«.
Za 38. točko se doda nova 38.a točka, ki se glasi:
»38.a »smerno vozišče« je vozišče ali njegov vzdolžni del,
ki je namenjen vožnji vozil v eni smeri in ima lahko enega, dva
ali več prometnih pasov in posebne pasove;«.
2. člen
V prvem odstavku 15. člena se za besedilom »na cestah
v naselju« doda besedilo »(vključno z nakategoriziranimi cesta‑
mi, ki so dane v javno uporabo)«.
3. člen
Za 15. členom se doda novi 15.a člen, ki se glasi:
»15.a člen
(pooblastila cestninskega nadzora)
Cestninski nadzorniki na cestninskih cestah izvajajo nad‑
zor nad določbami tega zakona:
– prvega, drugega (razen potrdila o poklicnih vozniških
izkušnjah pri opravljanju prevoza skupine otrok) in tretjega
(samo pregled tovora) odstavka 16. člena,
– 5., 6. in 7. točke prvega odstavka 17. člena,
– 18. člena,
– prvega, drugega, četrtega, petega, šestega in sedmega
odstavka 27. člena,
– 28. člena,
– 28.a člena,
– tretjega, četrtega in petega odstavka 29. člena,
– 1. in 2. točke tretjega odstavka 101. člena.«.
4. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
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»23. člen
(zaseg motornega vozila)
(1) Policist zaseže vozniku motorno vozilo, s katerim je
bil zaloten pri storitvi hujšega prekrška in je izpolnjen eden
od naslednjih pogojev:
1. če je bil storilec kot voznik motornega vozila v za‑
dnjih dveh letih najmanj trikrat pravnomočno kaznovan za
prekršek:
– prekoračitve dovoljene hitrosti v območju za pešce ali
v območju umirjenega prometa za več kot 20 km/h,
– prekoračitve dovoljene hitrosti na cesti v naselju za
več kot 30 km/h,
– prekoračitve dovoljene hitrosti na cesti zunaj naselja
za več kot 40 km/h,
– prekoračitve dovoljene hitrosti na avtocesti ali hitri
cesti za več kot 50 km/h,
– vožnje pod vplivom alkohola,
– vožnje pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih
zdravil in drugih psihoaktivnih snovi ali
– odklonitve odrejenega preverjanja psihofizičnega
stanja;
2. če se storilcu izvršuje kazen oziroma sankcija prepo‑
vedi vožnje motornega vozila;
3. če je storilcu začasno odvzeto vozniško dovoljenje,
se mu izvršuje varnostni ukrep odvzema vozniškega dovolje‑
nja ali sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
oziroma prepoved uporabe vozniškega dovoljenja;
4. če je storilec kljub prepovedi nadaljnje vožnje vožnjo
nadaljeval ali ponovil prekršek, zaradi katerega mu je bila
prepovedana nadaljnja vožnja;
5. vožnja brez veljavnega vozniškega dovoljenja za
vožnjo vozil tiste kategorije oziroma tistih kategorij, v katero
spada vozilo ali skupina vozil, ki jo vozi.
(2) Zaseženo motorno vozilo je treba takoj oddati sodi‑
šču, ki je pristojno za postopek o prekršku, lahko pa se do
izdaje sodbe o prekršku hrani pri policiji.
(3) Ob zasegu vozila policija odvzame registrske tablice
vozila in jih pošlje upravni enoti, kjer ima lastnik vozila pre‑
bivališče ali sedež. Upravna enota podatek o zasegu vozila
vnese v evidenco registriranih vozil, ob vrnitvi vozila lastniku
pa ta vpis izbriše.
(4) Za hujši prekršek se šteje prekršek, za katerega je
predpisana stranska sankcija najmanj treh kazenskih točk
v cestnem prometu ali stranska sankcija prepovedi vožnje
motornega vozila. Za hujši prekršek se šteje tudi vožnja
brez veljavnega vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil tiste
oziroma tistih kategorij, v katero spada vozilo ali skupina
vozil, ki ga vozi voznik v času prekrška, vožnja vozila v času
izvrševanja prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
oziroma prepoved uporabe vozniškega dovoljenja.«.
5. člen
V prvem odstavku 24. člena se črta 4. točka.
Dosedanje 5., 6. in 7. točka postanejo 4., 5. in 6. točka.
V drugem odstavku se besedilo »policist pridržanja ne
odredi« spremeni tako, da se glasi: »se policist lahko odloči,
da pridržanja ne odredi«.
6. člen
Deveti odstavek 27. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»(9) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek voznik,
ki ne ravna po predpisanem znaku, s katerim ga pooblašče‑
na uradna oseba ustavlja ali ne upošteva njene odredbe
o prepovedi nadaljnje vožnje, ali ki ne upošteva svetlobne
prometne signalizacije, ki označuje eksperimentalno pro‑
metno ureditev. Vozniku motornega vozila se izreče tudi
5 kazenskih točk.«.
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ture. Plačila po tem členu krijejo stroške, ki jih ima regulatorni
organ z izvrševanjem določb tega zakona.
(2) Obveznost plačila prevoznika iz prejšnjega odstavka
znaša 500 točk in je povečana za znesek, ki ustreza deležu
prevozniku zaračunane uporabnine iz 15.d člena tega zakona.
Obveznost plačila upravljavca javne železniške infrastrukture
znaša 5500 točk.
(3) Vrednost točke in višina deleža iz prejšnjega odstavka
se določita s tarifo, ki je splošni akt regulatornega organa.
(4) Predlog tarife iz prejšnjega odstavka vsebuje posebno
obrazložitev, v kateri se navedejo razlogi za sprejetje ali spre‑
membo tarife in cilji, ki bi jih tako dosegli, in mora biti prehodno
javno objavljen na spletni strani regulatornega organa. Predlog
tarife mora regulatorni organ najpozneje do 31. oktobra tekoče‑
ga leta predložiti v soglasje vladi, 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.
(5) 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.
(6) Plačilo iz tega člena za posameznega zavezanca po
uradni dolžnosti, vnaprej za tekoče leto odmeri regulatorni
organ z odločbo.
(7) Zavezanci iz prvega odstavka tega člena morajo svoje
denarne obveznosti poravnati v rokih, ki so določeni z odločbo.
Če zavezanec v določenem roku ne poravna obveznosti, se
ta prisilno izterja na način in po postopku, ki velja za prisilno
izterjavo davčnih obveznosti.
(8) Agencija, ki na podlagi 15.d člena tega zakona določa
višino uporabnine, mora najkasneje v 30 dneh od določitve
višine uporabnine to sporočiti regulatornemu organu.«.

7. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
1. septembra 2013.
Št. 326-07/13-18/18
Ljubljana, dne 15. julija 2013
EPA 1214-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

2518.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o železniškem prometu (ZZelP-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 železniškem prometu
(ZZelP-I)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o železniškem prometu (ZZelP-I), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 15. julija 2013.
Št. 003-02-7/2013-9
Ljubljana, dne 23. julija 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O ŽELEZNIŠKEM PROMETU (ZZelP-I)
1. člen
V Zakonu o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo) se v prvem odstavku 2. člena
10. točka spremeni tako, da se glasi:
»10. »prevoznik v železniškem prometu (v nadaljnjem
besedilu: prevoznik)« je pravna ali fizična oseba, ki samostojno
opravlja gospodarsko dejavnost, katere glavna dejavnost je
izvajanje prevoznih storitev prevozov blaga oziroma potnikov
v železniškem prometu, pri čemer mora ta prevoznik zagotoviti
vleko vlakov, ali
pravna ali fizična oseba, ki samostojno
opravlja gospodarsko dejavnost, ki zagotavlja le vleko vlakov;«.
2. člen
Četrti odstavek 13.a člena se črta.
3. člen
V enajstem odstavku 18.d člena se besedilo »Agencija
za pošto in elektronske komunikacije« nadomesti z besedilom
»Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike
Slovenije«.
4. člen
Za 18.d členom se doda nov 18.e člen, ki se glasi:
»18.e člen
(financiranje regulatornega organa)
(1) Regulatorni organ se financira s prihodki iz plačil pre‑
voznikov in iz plačila upravljavca javne železniške infrastruk‑

5. člen
V tretjem odstavku 21. člena se za peto alineo doda nova
šesta alinea, ki se glasi:
»– nadzor nad realizacijo plačila uporabnine in realizacijo
odobrenih vlakovnih poti;«.
Dosedanja šesta alinea postane sedma alinea.
V dosedanji sedmi alinei, ki postane osma alinea, se črta‑
ta vejica in besedilo »nadzor nad realizacijo plačila uporabnine
in realizacijo odobrenih vlakovnih poti«.
V drugem stavku se besedilo »in pete« nadomesti z vejico
in besedilom »pete in šeste«.
6. člen
Za 22. členom se doda nov 22.a člen, ki se glasi:
»22.a člen
(prepoved prenosa finančnih sredstev)
(1) Pravna oseba, ki opravlja dejavnosti, povezane z upra‑
vljanjem železniške infrastrukture, ter dejavnosti, povezane s
prevoznimi storitvami, mora zagotoviti izdelavo in objavljanje
ločenih izkazov in bilanc stanja, na eni strani za poslovanje
prevoznikov v železniškem prometu, ki je povezano z njiho‑
vimi prevoznimi storitvami, in na drugi strani za poslovanje,
povezano z upravljanjem železniške infrastrukture. Javna fi‑
nančna sredstva, ki so dodeljena za eno od teh dveh področij
dejavnosti, se ne smejo prenesti na drugo področje dejavnosti.
Računovodski izkazi, ki se nanašajo na obe dejavnosti, morajo
odražati prepoved prenosa javnih sredstev.
(2) Prevozniki v železniškem prometu morajo izdelati in
objaviti izkaz uspeha in bilanco stanja ter letno poročilo za po‑
slovanje v zvezi z zagotavljanjem prevoza blaga v železniškem
prometu. Sredstva za dejavnosti v zvezi z zagotavljanjem pre‑
voza potnikov v železniškem prometu kot javne službe morajo
biti prikazana ločeno v ustreznih poslovnih računih in se ne

Uradni list Republike Slovenije
smejo prenašati na dejavnosti v zvezi z zagotavljanjem drugih
prevoznih storitev ali na kakršno koli drugo poslovanje.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
(1) Regulatorni organ predlog tarife za leto 2013 predloži
vladi najkasneje v 30 dneh od uveljavitve tega zakona. Vlada
odloči o soglasju najkasneje v roku 30 dni od prejema predloga.
(2) Regulatorni organ po uradni dolžnosti, najkasneje v
roku 60 dni od uveljavitve tarife izda odločbe, s katerimi se
odmeri višina plačil iz 18.e člena zakona.
(3) Do uveljavitve tarife iz prvega odstavka tega člena se
finančna sredstva za delovanje regulatornega organa zagota‑
vljajo iz proračuna Republike Slovenije.
8. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 326-03/13-4/15
Ljubljana, dne 15. julija 2013
EPA 1198-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

2519.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o osnovni šoli (ZOsn-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 osnovni šoli (ZOsn-I)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o osnovni šoli (ZOsn-I), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 15. julija 2013.
Št. 003-02-7/2013-7
Ljubljana, dne 23. julija 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O OSNOVNI ŠOLI (ZOsn-I)
1. člen
V Zakonu o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – ura‑
dno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11 in 40/12 –
ZUJF) se v prvem odstavku 20. člena besedilo »neobveznega
tujega jezika« nadomesti z besedilom »neobveznih izbirnih
predmetov«.
2. člen
20.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»20.a člen
(neobvezni izbirni predmet)
Šola za učence 1. razreda izvaja pouk prvega tujega
jezika kot neobvezni izbirni predmet.
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Šola za učence 4., 5. in 6. razreda izvaja pouk iz nasle‑
dnjih neobveznih izbirnih predmetov: drugega tujega jezika,
umetnosti, računalništva, športa ter tehnike.
Šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvaja pouk drugega
tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet.
Šola učencem 1. razreda obvezno ponudi pouk prvega
tujega jezika, učencem od 4. do 9. razreda pa pouk drugega
tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet v obsegu dveh ur
tedensko.
Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih
izbirnih predmetov tedensko.
Za učence v prilagojenem programu z nižjim izobraz‑
benim standardom šola ne izvaja pouka neobveznih izbirnih
predmetov.«.
3. člen
Na koncu tretjega odstavka 35. člena se doda besedilo
»Izbirni predmeti, katerih vsebina in dejavnosti iz učnega na‑
črta so vezane na daljšo strnjeno izvedbo, se lahko izvedejo v
obsegu do največ osem ur pouka dnevno.«.
4. člen
V 39. členu se beseda »osmega« nadomesti z besedo
»devetega«.
5. člen
Na koncu drugega odstavka 40. člena se doda besedilo
»Pouk v manjših učnih skupinah se v 4. razredu začne izvajati
v mesecu aprilu.«.
6. člen
41. člen se črta.
7. člen
Drugi odstavek 45. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Otroku se lahko začetek šolanja na predlog staršev,
zdravstvene službe oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi
odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za
vstop v šolo.«.
8. člen
Besedilo 47. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Učencu se med šolskim letom v 1. razredu lahko na pre‑
dlog staršev oziroma na predlog šolske svetovalne službe ali
zdravstvene službe v soglasju s starši iz zdravstvenih in drugih
razlogov odloži šolanje za eno leto.«.
9. člen
V 49. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Otroku s posebnimi potrebami se z odločbo o usmeritvi
določi praviloma najbližja ustrezna šola.«.
10. člen
51. člen se spremeni tako, da se glasi:
»51. člen
(perspektivni in vrhunski športnik, perspektivni
in vrhunski mladi umetnik)
Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi
učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in
tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih
zvez. Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko
pridobi učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja
umetnosti.
Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi uče‑
nec, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vredno‑
sti. Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi
učenec, ki dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih
tekmovanjih s področja umetnosti.
Pridobitev statusa iz prvega ali drugega odstavka tega
člena lahko predlagajo starši učenca.
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Učencu s statusom iz prvega ali drugega odstavka tega
člena se prilagodijo šolske obveznosti. Prilagajanje šolskih
obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši.
Prilagodijo se obiskovanje pouka in drugih dejavnosti ter načini
in roki za ocenjevanje znanja.
Status iz prvega ali drugega odstavka tega člena učencu
preneha na zahtevo staršev učenca, s potekom časa, za kate‑
rega je bil učencu dodeljen, če prenehajo razlogi, zaradi katerih
je bil status dodeljen, če ni več učenec šole, na kateri je pridobil
status, ali če se mu status odvzame.
Če učenec ne izpolnjuje obveznosti iz dogovora iz četr‑
tega odstavka tega člena, mu šola lahko status iz prvega ali
drugega odstavka tega člena odvzame na predlog razrednika
ali učiteljskega zbora.
Učencu zaradi bolezni oziroma poškodbe ali drugih ute‑
meljenih razlogov status iz prvega ali drugega odstavka tega
člena lahko miruje, dokler obstajajo razlogi, na podlagi katerih
je bilo odločeno o mirovanju. Mirovanje statusa lahko predla‑
gajo razrednik, učiteljski zbor ali starši učenca.
O dodelitvi, mirovanju oziroma prenehanju statusa odloči
ravnatelj. Pred tem si v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju
pridobi mnenje razrednika, v drugem in tretjem vzgojno-izo‑
braževalnem obdobju pa tudi mnenje oddelčnega učiteljskega
zbora.
Šola s pravili o prilagajanju šolskih obveznosti podrobneje
uredi postopek za pridobitev statusa in prilagajanje šolskih
obveznosti.«.

16. člen
Besedilo 77. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Popravni in predmetni izpit opravlja učenec pred izpitno
komisijo.«.

11. člen
Besedilo 55. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Učenec, ki v devetih letih ni končal osnovnošolskega
izobraževanja, sme nadaljevati šolanje še dve leti in tako obdrži
status učenca. Šola učenca in njegove starše posebej seznani
s pravico do podaljšanega statusa.
Če učenec, ki ima podaljšan status, z neprimernim odno‑
som ovira vzgojno-izobraževalno delo, lahko ravnatelj na pre‑
dlog učiteljskega zbora ne glede na določilo prvega odstavka
tega člena med šolskim letom oziroma ob koncu šolskega leta
odloči, da je učenec izključen iz te osnovne šole.
Učenec iz prvega odstavka tega člena obdrži status učen‑
ca tudi, če nadaljuje šolanje kot odrasel.
Kdor ne ponavlja 9. razreda in opravlja popravne izpite
v naslednjem šolskem letu, obdrži status učenca za to šolsko
leto.«.

19. člen
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnov‑
ni šoli (Uradni list RS, št. 87/11 in 40/12 – ZUJF) se v drugem
odstavku 49. člena črta besedilo »39.a,«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»1. septembra 2015 se začne uporabljati 39.a člen za‑
kona.«.

12. člen
Tretji odstavek 61. člena se črta.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti
odstavek.
13. člen
Peti odstavek 63. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Šola ob zaključku pouka učencu izroči obvestilo o sode‑
lovanju pri interesnih in drugih dejavnostih šole.«
14. člen
Besedilo 66. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovne, tehnične, razvojne in druge naloge, pove‑
zane z nacionalnim preverjanjem znanja, opravljajo zavodi,
določeni v zakonu, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje
in izobraževanja.«
15. člen
Četrti odstavek 68. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če učenec in starši menijo, da je pri ugotavljanju do‑
sežka učenca pri nacionalnem preverjanju znanja prišlo do
pisne ali računske napake, lahko starši v treh dneh po prejemu
obvestila o dosežkih pri ravnatelju vložijo obrazložen ugovor.«.
V šestem odstavku se črta besedilo »ob koncu tretjega
obdobja«.

17. člen
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnov‑
ni šoli (Uradni list RS, št. 87/11 in 40/12 – ZUJF) se 45. člen
spremeni tako, da se glasi:
»45. člen
(postopno uvajanje prvega tujega jezika v 2. razred)
Pouk prvega tujega jezika v 2. razredu se uvaja posto‑
poma tako, da se v šolskem letu 2014/15 uvede za učence 2.
razreda na največ 15 odstotkih šol od skupnega števila osnov‑
nih šol, v šolskem letu 2015/16 pa še največ 30 odstotkov šol
od skupnega števila osnovnih šol. V šolskem letu 2016/17 se
začne izvajati prvi tuji jezik kot obvezen predmet za vse učen‑
ce, ki so vpisani v 2. razred.
Načrt in pogoje uvajanja prvega tujega jezika v 2. razred
podrobneje določi minister najkasneje do 28. februarja 2014.«.
18. člen
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnov‑
ni šoli (Uradni list RS, št. 87/11 in 40/12 – ZUJF) se v drugem
stavku 48. člena letnica »2015« nadomesti z letnico »2016«.

20. člen
V Zakonu za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS,
št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12 in
25/13 – odl. US) se v drugem odstavku 221. členu črtata bese‑
dili »20.a člena, tretjega odstavka 61. člena« ter »in petega«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
(predmetniki in učni načrti)
Predmetnike in učne načrte v skladu s tem zakonom do‑
loči pristojni strokovni svet najkasneje do 31. decembra 2013.
Zasebne šole uskladijo predmetnike in učne načrte v skla‑
du s tem zakonom najkasneje do 31. decembra 2013.
22. člen
(uvajanje neobveznega izbirnega predmeta)
1. septembra 2014 se začne uporabljati 20.a člen za‑
kona, in sicer postopoma tako, da se v šolskem letu 2014/15
uvede pouk neobveznega izbirnega predmeta za učence 4. in
7. razreda, v šolskem letu 2015/16 za učence 5. in 8. razreda,
v šolskem letu 2016/17 pa še za učence 6. in 9. razreda.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za učence
1. razreda začne izvajati pouk prvega tujega jezika kot neob‑
vezni izbirni predmet v šolskem letu 2015/16.
23. člen
(drugi tuji jezik kot obvezni predmet v 7. razredu)
Šole, ki so v šolskem letu 2012/13 izvajale pouk obve‑
znega drugega tujega jezika v 7. razredu, lahko pouk drugega
tujega jezika izvajajo tudi v šolskem letu 2013/14.
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24. člen
(razveljavitev predpisa)
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravilnik
o postopnem uvajanju prvega tujega jezika v 1. razred osnovne
šole (Uradni list RS, št. 30/13).
25. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 602-02/13-7/12
Ljubljana, dne 15. julija 2013
EPA 1279-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

2520.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije
(ZJAKRS-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 Javni agenciji za knjigo
Republike Slovenije (ZJAKRS-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (ZJAKRS-A),
ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
15. julija 2013.
Št. 003-02-7/2013-12
Ljubljana, dne 23. julija 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O JAVNI AGENCIJI ZA KNJIGO REPUBLIKE
SLOVENIJE (ZJAKRS-A)
1. člen
V Zakonu o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 112/07 in 40/12 – ZUJF) se v drugem od‑
stavku 1. člena beseda »znanosti« ter besedilo »znanstvene
publicistike« nadomestijo z besedo »humanistike«.
2. člen
V 3. členu se črta druga alinea.
Dosedanja tretja, četrta in peta alinea postanejo druga,
tretja in četrta alinea.
V novi četrti alinei se besedilo »znanstvene publicistike«
nadomesti z besedo »humanistike«.
3. člen
V prvem odstavku 4. člena se v 2. točki beseda »zna‑
nosti« ter v 3. in 6. točki besedilo »znanstvene publicistike«
nadomestijo z besedo »humanistike«.
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Za 13. točko se doda nova 14. točka, ki se glasi:
»14. sodeluje z vladnimi organi oziroma drugimi organizaci‑
jami, ki vplivajo na položaj knjige, njeno prepoznavnost in razvoj;«.
Dosedanja 14. točka postane 15. točka.
4. člen
Drugi in tretji odstavek 6. člena se spremenita tako, da
se glasita:
»(2) Ustanovitelj v svet neposredno imenuje tri člane,
od tega enega predstavnika s področja dela agencije, financ
ali pravnih zadev, enega predstavnika izmed strokovnjakov s
področja knjižnične dejavnosti in enega predstavnika izmed
strokovnjakov s področja razvijanja bralne kulture. Po enega
člana, predstavnika avtorjev, imenuje ustanovitelj na predlog
avtorjev, enega člana, predstavnika prevajalcev, na predlog
prevajalcev, enega člana, predstavnika založnikov, na pre‑
dlog založnikov, in enega člana, predstavnika knjigotržcev,
na predlog knjigotržcev, in sicer po izvedenem javnem pozivu
ministrstva, pristojnega za kulturo.
(3) Če na javni poziv iz prejšnjega odstavka prispe več
predlogov za posameznega člana sveta, in sicer več predlogov
za predstavnika avtorjev, predstavnika prevajalcev, predstavnika
založnikov ali predstavnika knjigotržcev, imenuje ustanovitelj čla‑
na izmed prispelih predlogov, na predlog ministra, pristojnega za
kulturo. Če na javni poziv iz prejšnjega odstavka za posamezne‑
ga člana sveta, in sicer za predstavnika avtorjev, predstavnika
prevajalcev, predstavnika založnikov ali predstavnika knjigotrž‑
cev, ne prispe noben predlog, imenuje ustanovitelj manjkajočega
člana na predlog ministra, pristojnega za kulturo.«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Podrobnejši postopek imenovanja se uredi v aktu o
ustanovitvi.«.
5. člen
V prvem odstavku 8. člena se črta besedilo », ukrepe
znanstvene politike«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Agencija za knjigo ima tri strokovne komisije: Stro‑
kovno komisijo za knjižno in revijalno produkcijo s področja
leposlovja in humanistike, Strokovno komisijo za literarne prire‑
ditve in razvijanje bralne kulture ter Strokovno komisijo za med‑
narodno promocijo slovenskega leposlovja in humanistike.«.
V tretjem odstavku se v prvem stavku črta », znanstve‑
nikov«.
6. člen
Napovedni stavek drugega odstavka 10. člena se spre‑
meni tako, da se glasi: »Agencija za knjigo po predhodnem
soglasju ministra, pristojnega za kulturo, s splošnima aktoma
podrobneje uredi:«.
7. člen
V prvem odstavku 11. člena se v prvi alinei črta besedilo
»in ministrstvom, pristojnim za znanost«.
Črta se šesti odstavek.
8. člen
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nadzor nad zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešno‑
stjo dela Agencije za knjigo opravlja ministrstvo, pristojno za
kulturo, glede porabe javnih sredstev pa Računsko sodišče
Republike Slovenije.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
(1) Vlada Republike Slovenije najpozneje šest mesecev
od uveljavitve tega zakona sprejme akte, s katerimi uskladi
delovanje Agencije za knjigo.
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha mandat
Strokovni komisiji za knjižno in revijalno produkcijo s področja
znanosti. Strokovna komisija za mednarodno promocijo slo‑
venskega leposlovja in humanistike ter Strokovna komisija za
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knjižno in revijalno produkcijo s področja leposlovja in huma‑
nistike se imenujeta najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi aktov
iz prejšnjega odstavka, z dnem njunega imenovanja preneha
mandat dosedanji Strokovni komisiji za mednarodno promocijo
slovenskega leposlovja in znanstvene publicistike ter Strokovni
komisiji za knjižno in revijalno produkcijo s področja leposlovja.
Redni mandat članov Strokovne komisije za literarne prireditve
in razvijanje bralne kulture poteče v skladu z aktom o ustanovi‑
tvi in sklepom o njihovem imenovanju.
(3) Svet Agencije za knjigo se imenuje najpozneje v treh
mesecih po uveljavitvi sprememb Sklepa o ustanovitvi Javne
agencije za knjigo Republike Slovenije. Mandat članov seda‑
njega sveta preneha z dnem imenovanja sveta v skladu s tem
zakonom in spremembami Sklepa o ustanovitvi Javne agencije
za knjigo Republike Slovenije.
(4) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije najpozneje v treh mesecih od uveljavitve tega za‑
kona prevzame vse pogodbene obveznosti in pravice iz po‑
godb o financiranju znanstvenega tiska, sklenjenih za obdobje
2012–2014, ki jih je sklenila Agencija za knjigo. Javna agencija
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije o prevzemu ob‑
vesti vse pogodbene stranke. Za prenos posamezne pogodbe
ni potrebna privolitev druge pogodbene stranke, pravice ter ob‑
veznosti iz pogodb preidejo na Javno agencijo za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije z dnem, ko je druga stranka o
prenosu obveščena.
10. člen
V Zakonu za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS,
št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13
– odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 47/13 in 56/13 – ZŠtip-1) se
črta 50. člen (11. točka z naslovom »Zakon o javni agenciji za
knjigo Republike Slovenije«).
11. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 611-01/13-3/11
Ljubljana, dne 15. julija 2013
EPA 1216-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

2521.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o gozdovih (ZG-D)

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 gozdovih (ZG-D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o gozdovih (ZG-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 15. julija 2013.
Št. 003-02-7/2013-11
Ljubljana, dne 23. julija 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O GOZDOVIH (ZG-D)
1. člen
V Zakonu o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl.
US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06, 110/07, 8/10
– ZSKZ-B in 106/10) se za 1. členom doda 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
(1) S tem zakonom se ureja tudi izvajanje Uredbe (EU)
št. 995/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. ok‑
tobra 2010 o določitvi obveznosti gospodarskih subjektov, ki
dajejo na trg les in lesne proizvode (UL L št. 295 z dne 12. 11.
2010, str. 23; v nadaljnjem besedilu: Uredba 995/2010/EU) in
Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 607/2012 z dne 6. julija
2012 o podrobnih pravilih v zvezi s sistemom potrebne skrb‑
nosti ter pogostostjo in vrsto pregledov nadzornih organizacij,
kot je določeno v Uredbi (EU) št. 995/2010 Evropskega parla‑
menta in Sveta o določitvi obveznosti gospodarskih subjektov,
ki dajejo na trg les in lesne proizvode (UL L št. 177 z dne 7. 7.
2012, str. 16; v nadaljnjem besedilu: Uredba 607/2012/EU).
(2) Pristojni organi za izvajanje Uredbe 995/2010/EU in
Uredbe 607/2012/EU so ministrstvo, pristojno za gozdarstvo,
gozdarska inšpekcija in Carinska uprava Republike Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: CURS), vsak v skladu s svojimi pri‑
stojnostmi.
(3) Za vodenje evidenc, izmenjavo informacij, opravljanje
pregledov nadzornih organizacij ter poročanje Evropski komi‑
siji v skladu z Uredbo 995/2010/EU in Uredbo 607/2012/EU
je pristojno ministrstvo, pristojno za gozdarstvo. Gozdarska
inšpekcija in CURS posredujeta ministrstvu, pristojnemu za
gozdarstvo, vse potrebne informacije.«.
2. člen
V 3. členu se za 24. točko dodajo 25., 26. in 27. točka,
ki se glasijo:
»25. Gozdni lesni sortimenti so posekan les gozdnih
drevesnih vrst, in sicer s skorjo ali brez nje, in obsegajo: les v
okrogli obliki, razcepljen ali v drugi obliki (veje, korenine, panji
in tvorbe), ter lesne sekance iz lesa, pridobljenega neposredno
v gozdu.
26. Prvi kupec gozdno lesnih sortimentov pomeni fizično
ali pravno osebo, ki so ji bili gozdno lesni sortimenti prvič do‑
bavljeni, odplačno ali neodplačno.
27. Les in lesni proizvodi so les in lesni proizvodi, kot so
opredeljeni v Uredbi 995/2010/EU.«.
3. člen
Peti odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena v postopku
izdaje odločbe skupna izbira dreves za možni posek ni obvezna
na območjih iz devete alinee drugega odstavka 11. člena tega
zakona.«.
4. člen
Za 17.a členom se dodajo 17.b, 17.c in 17.d člen, ki se
glasijo:
»17.b člen
(1) Gozdno lesne sortimente, ki so naloženi na prevozno
sredstvo, ali pri prevozu, mora spremljati prevozni dokument
(v nadaljnjem besedilu: prevoznica) s podatki o izdanem dovo‑
ljenju za posek dreves s strani Zavoda (odločba o izbiri dreves
za posek, dovoljenje za krčitev gozda), dobavitelju, kupcu, vrsti
in količini gozdno lesnih sortimentov, datumu, času in namenu
prevoza, če:
– se prvič dajejo na trg;
– so namenjeni začasnemu skladiščenju pred prvim da‑
janjem na trg ali
– so namenjeni za lastno uporabo.
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(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka prevozni‑
ca ni potrebna za veje in vrhače, ki so ostanki sečnje, ter za
gozdno lesne sortimente, premera do deset centimetrov, če
so naloženi oziroma se prevažajo s traktorsko ali gozdarsko
prikolico.
(3) Prevoznik je dolžan imeti prevoznico pri sebi in jo
pooblaščeni uradni osebi za nadzor na njeno zahtevo izročiti
na vpogled.
(4) Podatke o dobavitelju, kupcu, vrsti in količini goz‑
dno lesnih sortimentov ter datumu, času in namenu prevoza
na prevoznico vpiše prevoznik. Prevoznik prevoznico dobi od
lastnika gozda. Po opravljenem prevozu gozdno lesnih sorti‑
mentov prevoznik izpolnjeno prevoznico izroči prvemu kupcu
gozdno lesnih sortimentov. Kopijo prevoznice je dolžan prvi
kupec gozdno lesnih sortimentov najkasneje v desetih dneh
po opravljenem prevozu poslati lastniku gozda, ki mora kopije
prevoznic hraniti najmanj pet let od datuma prejema.
(5) Lastniku gozda prevoznico izda Zavod na podlagi
izdanega dovoljenja za posek dreves in vsebuje številko do‑
voljenja za posek dreves, zaporedno številko prevoznice ter
žig izdajatelja. Pod eno številko dovoljenja za posek dreves
se lahko izda več prevoznic. Prevoznice, ki se ne uporabijo za
prevoz gozdno lesnih sortimentov, mora lastnik gozda hraniti
najmanj pet let od datuma izdaje.
(6) Prvi kupec gozdno lesnih sortimentov ter fizična ali
pravna oseba, ki začasno skladišči gozdno lesne sortimente
pred prvim dajanjem na trg ali ima gozdno lesne sortimente
za lastno uporabo, mora hraniti prevoznico najmanj pet let od
datuma izdaje.
(7) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za
prevoz gozdno lesnih sortimentov, pridobljenih iz gozdnih dre‑
vesnih vrst, ki rastejo zunaj gozda. Prevoznico s podatki o
parcelni številki in katastrski občini zemljiške parcele, zaporedni
številki prevoznice ter žigom izdajatelja lastniku zemljišča izda
Zavod.
(8) Določbe tega člena se ne uporabljajo za gozdno lesne
sortimente, ki se uvažajo iz tretjih držav ali vnašajo iz drugih
držav članic Evropske unije. V teh primerih mora prevoznik po‑
oblaščeni uradni osebi za nadzor dokazati, da so gozdno lesni
sortimenti uvoženi iz tretje države oziroma vneseni iz druge
države članice Evropske unije.
(9) Podrobnejšo obliko, vsebino in način hrambe prevo‑
znice iz tega člena predpiše minister, pristojen za gozdarstvo.
17.c člen
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena mora gozdno
lesne sortimente iz gozdov v lasti Republike Slovenije, ki so
predmet koncesije, v primerih iz prvega odstavka prejšnjega
člena spremljati prevozni dokument v skladu s predpisi, ki
urejajo koncesije za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slo‑
venije (v nadaljnjem besedilu: prevozni dokument).
(2) Prevoznik je dolžan imeti prevozni dokument pri sebi
in ga pooblaščeni uradni osebi za nadzor na njeno zahtevo
izročiti na vpogled.
(3) Podatke iz prevoznih dokumentov morajo hraniti kon‑
cesionarji najmanj pet let od datuma izdaje prevoznega doku‑
menta.
17.d člen
(1) Evidenca o prometu z gozdno lesnimi sortimenti se
vodi za namen spremljanja sledljivosti prometa z gozdno le‑
snimi sortimenti ter izvajanja nadzora v skladu s tem zakonom.
(2) Evidenco o prometu z gozdno lesnimi sortimenti vodi
in upravlja Zavod v elektronski obliki.
(3) V evidenci o prometu z gozdno lesnimi sortimenti se
vodijo naslednji podatki:
– osebno ime in naslov oziroma firma in sedež lastni‑
ka gozda oziroma lastnika zemljišča iz sedmega odstavka
17.b člena tega zakona,
– številka dovoljenja za posek dreves oziroma parcelna
številka in katastrska občina zemljiške parcele,
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– zaporedna številka in datum izdaje prevoznice,
– količina in vrsta gozdno lesnih sortimentov.«.
5. člen
V tretjem odstavku 37. člena se napovedni stavek spre‑
meni tako, da se glasi:
»Gradnja gozdnih prometnic je v javnem interesu. Goz‑
dne prometnice se morajo graditi, vzdrževati in uporabljati tako,
da se ne:«.
Za šestim odstavkom se doda sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Za gradnjo gozdnih prometnic se kot dokazilo o pra‑
vici graditi po zakonu, ki ureja graditev objektov, šteje overjeno
soglasje lastnikov gozdov, ki imajo v lasti več kot tri četrtine
površin zemljišč na trasi predvidene gozdne prometnice.«.
6. člen
V prvem odstavku 56. člena se na koncu osemindvajsete
alinee pika nadomesti s podpičjem in se dodata devetindvajse‑
ta in trideseta alinea, ki se glasita:
»– izdaja prevoznice, ki spremljajo prevoz gozdno lesnih
sortimentov;
– vodi evidenco o prometu z gozdno lesnimi sortimenti iz
17.d člena tega zakona.«.
7. člen
V drugem odstavku 75. člena se besedilo »organi za no‑
tranje zadeve« nadomesti z besedilom »policija«.
Za drugim odstavkom se dodajo tretji, četrti, peti in šesti
odstavek, ki se glasijo:
»(3) Za nadzor nad izvajanjem 17.b in 17.c člena tega
zakona so poleg gozdarskih inšpektorjev pristojni tudi carinski
organi in policija, vsak v skladu s svojimi pristojnostmi.
(4) Za nadzor nad izvajanjem Uredbe 995/2010/EU in
Uredbe 607/2012/EU so pristojni gozdarska inšpekcija in ca‑
rinski organi, vsak v skladu s svojimi pristojnostmi.
(5) Pri izvrševanju nadzora v skladu s tem zakonom
carinski organi vodijo in odločajo o postopkih zaradi kršitev
iz prvega odstavka 77.c člena, 4. in 5. točke prvega odstavka
80. člena ter 1. do 5. točke prvega odstavka 81. člena tega za‑
kona. Policija vodi postopke zaradi kršitev iz prvega odstavka
77.c člena tega zakona.
(6) Za izvajanje nadzora iz tretjega odstavka tega člena
lahko carinski organi in policija za ugotavljanje vrste in količine
gozdno lesnih sortimentov zaprosijo za pomoč gozdarsko in‑
špekcijo ali javno gozdarsko službo.«.
8. člen
V prvem odstavku 77. člena se na koncu osme alinee pika
nadomesti s podpičjem in se dodajo deveta, deseta in enajsta
alinea, ki se glasijo:
»– na gozdnih prometnicah, ki so zaprte za javni promet,
razen za gospodarjenje z gozdom, ustaviti prevozno sredstvo,
ki prevaža ali ima naložene gozdno lesne sortimente, na način
in po postopku, ki ga predpiše minister, pristojen za gozdarstvo;
– zahtevati od osebe, ki prevaža ali ima na vozilu nalože‑
ne gozdno lesne sortimente, na vpogled osebni dokument za
ugotavljanje istovetnosti te osebe;
– pregledovati dokumentacijo, ki mora spremljati gozdno
lesne sortimente med prevozom ali naložene na prevozno
sredstvo.«.
9. člen
Za 77.a členom se doda 77.b člen, ki se glasi:
»77.b člen
(1) Pri izvrševanju nadzora v skladu s tem zakonom ima
policija poleg pooblastil, določenih v drugih predpisih, pravico
pregledovati dokumente, ki morajo spremljati gozdno lesne
sortimente med prevozom ali naložene na prevozno sredstvo.
(2) Če policija pri izvrševanju nadzora ugotovi, da je bil
storjen prekršek, za katerega je v skladu s tem zakonom pred‑
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pisana obvezna stranska sankcija odvzema gozdno lesnih
sortimentov, predlaga gozdarskemu inšpektorju ali carinske‑
mu organu uvedbo postopka o prekršku.«.
10. člen
Za naslovom poglavja »XI. KAZENSKE DOLOČBE« se
doda 77.c člen, ki se glasi:
»77.c člen
(1) Z globo od 5.000 eurov do 50.000 eurov se za
prekršek kaznuje pravna oseba, posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, ali samostojni podjetnik posameznik, ki:
1. ima na prevoznem sredstvu naložene ali prevaža
gozdno lesne sortimente brez prevoznice (prvi in sedmi
odstavek 17.b člena);
2. ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 17.b člena
tega zakona;
3. na prevoznico ne vpiše vseh zahtevanih podatkov
ali se podatki na prevoznici ne ujemajo z dejanskim sta‑
njem prevoza gozdno lesnih sortimentov (četrti odstavek
17.b člena);
4. ima na prevoznem sredstvu naložene ali prevaža
gozdno lesne sortimente brez prevoznega dokumenta (prvi
odstavek 17.c člena);
5. na prevozni dokument ne vpiše vseh zahtevanih
podatkov v skladu s predpisi, ki urejajo koncesije za izkori‑
ščanje gozdov v lasti Republike Slovenije, ali se podatki na
prevoznem dokumentu ne ujemajo z dejanskim stanjem pre‑
voza gozdno lesnih sortimentov (prvi odstavek 17.c člena);
6. ravna v nasprotju z drugim odstavkom 17.c člena
tega zakona;
7. daje na trg nezakonito pridobljen les ali lesne proi‑
zvode (prvi odstavek 4. člena Uredbe 995/2010/EU).
(2) Z globo od 1.500 eurov do 3.500 eurov se za pre‑
kršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe, posameznika, ki samostojno opravlja dejav‑
nost ali samostojnega podjetnika posameznika.
(3) Z globo od 300 eurov do 2.000 eurov se za prekršek
iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi posameznik.«.
11. člen
V prvem odstavku 78. člena se za besedo »oseba«
doda naslednje besedilo », posameznik, ki samostojno opra‑
vlja dejavnost«.
V drugem odstavku se za besedo »osebe« doda na‑
slednje besedilo », posameznika, ki samostojno opravlja
dejavnost«.
12. člen
V prvem odstavku 79. člena se za besedo »oseba«
doda naslednje besedilo », posameznik, ki samostojno opra‑
vlja dejavnost«.
V drugem odstavku se za besedo »osebe« doda na‑
slednje besedilo », posameznika, ki samostojno opravlja
dejavnost«.
13. člen
V prvem odstavku 80. člena se za besedo »oseba«
doda naslednje besedilo », posameznik, ki samostojno opra‑
vlja dejavnost«.
Na koncu 3. točke se pika nadomesti s podpičjem in se
dodata 4. in 5. točka, ki se glasita:
»4. nima vzpostavljenega sistema potrebne skrbnosti
(4. in 6. člen Uredbe 995/2010/EU);
5. ne hrani informacij v skladu s 5. členom Uredbe
995/2010/EU ali 5. členom Uredbe 607/2012/EU.«.
V drugem odstavku se za besedo »osebe« doda na‑
slednje besedilo », posameznika, ki samostojno opravlja
dejavnost«.
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14. člen
V prvem odstavku 81. člena se za besedo »oseba« doda
naslednje besedilo », posameznik, ki samostojno opravlja de‑
javnost«.
Dodajo se nove 1. do 5. točka, ki se glasijo:
»1. ne izroči prevoznice ali ne pošlje kopije prevoznice v
skladu s četrtim odstavkom 17.b člena tega zakona;
2. ne hrani kopije prevoznic v skladu s četrtim odstavkom
17.b člena tega zakona;
3. ne hrani prevoznic v skladu s petim odstavkom 17.b čle‑
na tega zakona;
4. ne hrani prevoznice v skladu s šestim odstavkom
17.b člena tega zakona;
5. ne hrani podatkov v skladu s tretjim odstavkom 17.c čle‑
na tega zakona;«.
Dosedanje 1. do 4. točka postanejo 6. do 9. točka.
V drugem odstavku se za besedo »osebe« doda nasle‑
dnje besedilo », posameznika, ki samostojno opravlja dejav‑
nost«.
15. člen
V prvem odstavku 81.a člena se za besedo »oseba«
doda naslednje besedilo », posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost«.
V drugem odstavku se za besedo »osebe« doda nasle‑
dnje besedilo », posameznika, ki samostojno opravlja dejav‑
nost«.
16. člen
Za 81.a členom se dodata 81.b in 81.c člen, ki se glasita:
»81.b člen
Za prekrške iz tega zakona se sme v hitrem postopku iz‑
reči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe,
določene s tem zakonom.
81.c člen
(1) Za prekršek iz prvega odstavka 77.c člena tega za‑
kona se poleg predpisane globe obvezno izreče tudi stransko
sankcijo odvzema gozdno lesnih sortimentov oziroma lesa in
lesnih proizvodov.
(2) Gozdarski inšpektorji in carinski organi zasežejo goz‑
dno lesne sortimente oziroma les in lesne proizvode, ki so
predmet prekrškov iz prvega odstavka 77.c člena tega zakona.
(3) Podrobnejše pogoje prevoza, hrambe ter način rav‑
nanja z zaseženimi in odvzetimi gozdno lesnimi sortimenti
oziroma lesom in lesnimi proizvodi predpiše minister, pristojen
za gozdarstvo.
(4) Odvzeti gozdno lesni sortimenti, les in lesni proizvodi
se prodajo na javni dražbi za namene v javnem interesu. Izku‑
piček od prodaje je prihodek proračuna Republike Slovenije.
(5) Zaseženi gozdno lesni sortimenti, les in lesni proizvo‑
di, ki so pokvarljivi ali je njihova hramba povezana s prevelikimi
stroški, se lahko prodajo na javni dražbi pred izdajo odločbe o
prekršku oziroma pred pravnomočnostjo odločbe o prekršku.
Stroške, ki nastanejo zaradi zasega, odvzema, hrambe, zača‑
snega skladiščenja in prodaje gozdno lesnih sortimentov, lesa
in lesnih proizvodov iz tega člena, plača storilec prekrška.«.
17. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 323-01/13-7/26
Ljubljana, dne 15. julija 2013
EPA 1215-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik
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PREDSEDNIK REPUBLIKE
2522.

Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije v Ruski
federaciji

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04
in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih za‑
devah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo,
20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) izdajam
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Št. 501-04-32/2013-2
Ljubljana, dne 24. julija 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

2523.

Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije v Republiki
Kazahstan

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04
in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih za‑
devah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo,
20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) izdajam

UKAZ
o odpoklicu izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije
v Republiki Kazahstan
Ado Filip Slivnik, izredno in pooblaščeno veleposlanico
Republike Slovenije v Republiki Kazahstan s sedežem v Mo‑
skvi, odpoklicujem s 15. julijem 2013.
Št. 501-04-33/2013-2
Ljubljana, dne 24. julija 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

2524.

Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Indiji

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04
in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih za‑
devah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo,
20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) izdajam
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UKAZ
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Indiji
Janeza Premožeta, izrednega in pooblaščenega velepo‑
slanika Republike Slovenije v Republiki Indiji, odpoklicujem z
8. septembrom 2013.
Št. 501-04-39/2013-2
Ljubljana, dne 24. julija 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

UKAZ
o odpoklicu izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije
v Ruski federaciji
Ado Filip Slivnik, izredno in pooblaščeno veleposlanico
Republike Slovenije v Ruski federaciji, odpoklicujem s 15. ju‑
lijem 2013.
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2525.

Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Federativni demokratični Republiki Nepal

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04
in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih za‑
devah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo,
20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) izdajam

UKAZ
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Federativni demokratični Republiki Nepal
Janeza Premožeta, izrednega in pooblaščenega veleposlani‑
ka Republike Slovenije v Federativni demokratični republiki Nepal
s sedežem v New Delhiju, odpoklicujem z 8. septembrom 2013.
Št. 501-04-34/2013-2
Ljubljana, dne 24. julija 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

2526.

Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Ljudski
republiki Bangladeš

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04
in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih za‑
devah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo,
20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) izdajam

UKAZ
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Ljudski republiki Bangladeš
Janeza Premožeta, izrednega in pooblaščenega vele‑
poslanika Republike Slovenije v Ljudski republiki Bangladeš s
sedežem v New Delhiju, odpoklicujem z 8. septembrom 2013.
Št. 501-04-36/2013-2
Ljubljana, dne 24. julija 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Demokratični socialistični republiki Šrilanki

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republi‑
ke Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03,
69/04 in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o
zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno preči‑
ščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10
– ZUTD) izdajam

Uradni list Republike Slovenije
UKAZ
o odpoklicu izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije
v Turkmenistanu
Ado Filip Slivnik, izredno in pooblaščeno veleposlanico
Republike Slovenije v Turkmenistanu s sedežem v Moskvi,
odpoklicujem s 15. julijem 2013.
Št. 501-04-38/2013-2
Ljubljana, dne 24. julija 2013

UKAZ
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Demokratični socialistični republiki Šrilanki
Janeza Premožeta, izrednega in pooblaščenega vele‑
poslanika Republike Slovenije v Demokratični socialistični
republiki Šrilanki s sedežem v New Delhiju, odpoklicujem z
8. septembrom 2013.
Št. 501-04-42/2013-2
Ljubljana, dne 24. julija 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

2528.

Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije
v Republiki Kirgiziji

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04
in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih za‑
devah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo,
20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) izdajam

UKAZ
o odpoklicu izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije
v Republiki Kirgiziji
Ado Filip Slivnik, izredno in pooblaščeno veleposlanico
Republike Slovenije v Republiki Kirgiziji s sedežem v Moskvi,
odpoklicujem s 15. julijem 2013.
Št. 501-04-37/2013-2
Ljubljana, dne 24. julija 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

2529.

Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije
v Turkmenistanu

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republi‑
ke Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03,
69/04 in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o
zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno preči‑
ščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10
– ZUTD) izdajam

Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

2530.

Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije v Republiki
Tadžikistan

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04
in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih za‑
devah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo,
20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) izdajam

UKAZ
o odpoklicu izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije
v Republiki Tadžikistan
Ado Filip Slivnik, izredno in pooblaščeno veleposlanico
Republike Slovenije v Republiki Tadžikistan s sedežem v Mo‑
skvi, odpoklicujem s 15. julijem 2013.
Št. 501-04-40/2013-2
Ljubljana, dne 24. julija 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

2531.

Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije v Republiki
Uzbekistan

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04
in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih za‑
devah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo,
20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) izdajam

UKAZ
o odpoklicu izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije
v Republiki Uzbekistan
Ado Filip Slivnik, izredno in pooblaščeno veleposlanico
Republike Slovenije v Republiki Uzbekistan s sedežem v Mo‑
skvi, odpoklicujem s 15. julijem 2013.
Št. 501-04-41/2013-2
Ljubljana, dne 24. julija 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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2532.

Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije v Republiki
Belorusiji

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republi‑
ke Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03,
69/04 in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o
zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno preči‑
ščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10
– ZUTD) izdajam
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Št. 501-04-43/2013-2
Ljubljana, dne 24. julija 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

2533.

Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Bosni
in Hercegovini

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republi‑
ke Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03,
69/04 in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o
zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno preči‑
ščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10
– ZUTD) izdajam

Št. 501-04-35/2013-2
Ljubljana, dne 24. julija 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

2534.

Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Ruski
federaciji

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republi‑
ke Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03,
69/04 in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o
zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno preči‑
ščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10
– ZUTD) izdajam

7663

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike
Slovenije v Ruski federaciji postavim mag. Primoža Šeliga.
Št. 501-03-15/2013-2
Ljubljana, dne 24. julija 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

2535.

Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije v Zvezni
republiki Nemčiji

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04
in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih za‑
devah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo,
20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) izdajam

UKAZ
o postavitvi izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije
v Zvezni republiki Nemčiji
Za izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike Slo‑
venije v Zvezni republiki Nemčiji postavim mag. Marto Kos
Marko.
Št. 501-03-16/2013-2
Ljubljana, dne 24. julija 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

UKAZ
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Bosni in Hercegovini
Andreja Grassellija, izrednega in pooblaščenega velepo‑
slanika Republike Slovenije v Bosni in Hercegovini, odpoklicu‑
jem z 31. julijem 2013.
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UKAZ
o odpoklicu izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije
v Republiki Belorusiji
Ado Filip Slivnik, izredno in pooblaščeno veleposlanico
Republike Slovenije v Republiki Belorusiji s sedežem v Moskvi,
odpoklicujem s 15. julijem 2013.
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MINISTRSTVA
2536.

Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati
kreditni posrednik

Na podlagi prvega odstavka 26. člena Zakona o potrošni‑
ških kreditih (Uradni list RS, št. 59/10, 77/11 in 30/13) izdaja
minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

PRAVILNIK
o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kreditni
posrednik
1. člen
(področje urejanja)
(1) Ta pravilnik določa pogoje za pridobitev in izkazovanje
statusa kreditnega posrednika dajalcev kreditov, ki poslujejo
na podlagi dovoljenja Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), kadrovske,
izobrazbene, organizacijske, prostorske in druge pogoje za
opravljanje dejavnosti kreditnega posredništva ter razmerja do
dajalca kredita in potrošnika.
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(2) S tem pravilnikom se določata tudi način in vsebina
vodenja evidenc in poročanja dajalcev kreditov o kreditnih po‑
srednikih in kreditnih pogodbah, sklenjenih s posredovanjem.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi uporabljeni v tem pravilniku imajo enak pomen,
kot ga imajo v Zakonu o potrošniških kreditih (Uradni list RS,
št. 59/10, 77/11 in 30/13).
3. člen
(izjeme od uporabe in omejena uporaba pravilnika)
(1) Ta pravilnik ne velja za kreditne posrednike bank in
hranilnic.
(2) Določbe 6., 7., 8. in 9. člena ne veljajo za kreditne po‑
srednike v pomožni funkciji, ki opravljajo dejavnost kreditnega
posredništva kot dopolnilno dejavnost za potrebe svoje glavne,
trgovinske ali storitvene dejavnosti.
4. člen
(osebe, ki se ne štejejo za kreditnega posrednika)
Za kreditnega posrednika se ne šteje:
a) fizična oseba, ki posreduje pri sklepanju kreditnih po‑
godb za dajalca kredita, pri katerem je zaposlena;
b) nevladna potrošniška organizacija, vpisana v register
potrošniških organizacij, ki svetuje potrošnikom pri najemanju
potrošniških kreditov v okviru svoje svetovalne dejavnosti.
5. člen
(pogoji za pridobitev in izkazovanje statusa)
(1) Ob sklenitvi pogodbe o kreditnem posredovanju izda
dajalec kredita kreditnemu posredniku pisno izjavo, iz katere je
razviden status kreditnega posrednika.
(2) Kreditni posrednik se mora pred pričetkom posla kre‑
ditnega posredovanja potrošniku izkazati s pisnimi izjavami
dajalcev kreditov, za katere posreduje.
(3) Izjave dajalcev kreditov, za katere kreditni posrednik
posreduje, morajo biti objavljene v njegovem poslovnem pro‑
storu na vidnem mestu.
6. člen
(kadrovski in izobrazbeni pogoji)
(1) Kreditni posrednik mora imeti osebo, odgovorno za
vodenje in pravilnost poslovnega procesa potrošniškega kre‑
ditiranja (v nadaljnjem besedilu: odgovorna oseba) in vsaj eno
osebo za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja. Osebi
iz prejšnjega stavka morata biti zaposleni z vsaj polovičnim
delovnim časom.
(2) Odgovorna oseba in osebe, ki opravljajo posle kre‑
ditnega posredništva, morajo imeti pridobljeno najmanj viso‑
košolsko izobrazbo po strokovnem programu prve stopnje v
skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo.
(3) Odgovorna oseba mora imeti vsaj štiri, osebe, ki opra‑
vljajo posle kreditnega posredništva pa vsaj tri leta delovnih
izkušenj na področju potrošniškega kreditiranja ali na drugem
sorodnem področju.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek imajo lahko osebe
iz prejšnjega odstavka s pridobljeno visokošolsko izobrazbo
ekonomske smeri eno leto delovnih izkušenj na področjih iz
prejšnjega odstavka.
7. člen
(prostorski in tehnični pogoji)
(1) Kreditni posrednik mora imeti poslovni prostor, pisarni‑
ško in tehnično opremo, ki zagotavlja vodenje evidenc o skle‑
njenih potrošniških kreditnih pogodbah ter pristojnim organom
in pooblaščenim osebam omogoča vpogled v njeno poslovanje.
(2) Ob vhodu v poslovni prostor mora biti na vidnem
mestu napis z navedbo firme in sedeža ali imena in naslova
kreditnega posrednika.
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(3) Poslovni prostor mora imeti ločen prostor, ki zagotavlja
potrošniku, da se nemoteno seznani s kreditno pogodbo in
preuči njene pogoje.
(4) Stanovanje se ne šteje kot poslovni prostor.
(5) Kreditni posrednik mora razpolagati z informacijsko
tehnologijo, ki zagotavlja stalno in varno podporo poslovnemu
procesu potrošniškega kreditiranja.
(6) Informacijska podpora mora ob vsakem času omo‑
gočati zlasti izračun efektivne obrestne mere, stanje dolga,
izdelavo obračuna obveznosti predčasnega odplačila, preostali
znesek kredita ter podatke za opravljanje nadzora v skladu z
zakonom, ki ureja potrošniške kredite.
8. člen
(organizacijski pogoji)
(1) Kreditni posrednik mora v okviru organizacije poslov‑
nega procesa kreditnega posredništva določiti način sprejema‑
nja odločitev in opredeliti odgovornost posameznih delavcev
glede na obseg in vrste potrošniških kreditov.
(2) V vseh fazah poslovnega procesa mora biti potrošniku
zagotovljeno varstvo njegovih osebnih podatkov.
9. člen
(organizacijske enote)
Kreditni posrednik lahko opravlja dejavnost kreditnega
posredništva tudi v krajevno ločenih organizacijskih enotah, pri
čemer mora vsaka organizacijska enota izpolnjevati pogoje iz
6., 7. in prejšnjega člena tega pravilnika.
10. člen
(pooblastila)
(1) Kreditni posrednik lahko opravlja storitve kreditnega
posredovanja le na podlagi pooblastila v pisni pogodbi, ki jo je
sklenil z dajalcem kredita.
(2) Kreditni posrednik od potrošnika ne sme zahtevati
plačila stroškov posredovanja ali stroškov povezanih s posre‑
dovanjem.
(3) Kreditni posrednik ne sme zahtevati in sprejeti izpolni‑
tve denarne obveznosti potrošnika za račun dajalca kredita, za
katerega je posredoval pri sklepanju kreditne pogodbe.
11. člen
(prekoračitev pooblastil)
(1) Če kreditni posrednik pri kreditnem posredovanju pre‑
korači pooblastila ali kako drugače povzroči škodo potrošniku,
sta dajalec kredita in kreditni posrednik za nastalo škodo od‑
govorna solidarno.
(2) Klavzula o solidarni odgovornosti mora biti sestavni del
pogodbe o posredovanju.
12. člen
(vodenje evidenc)
Dajalec kredita mora voditi evidenco o kreditnih posredni‑
kih, o vrstah in zneskih odobrenih kreditov in številu kreditnih
pogodb, sklenjenih z njihovim posredovanjem.
13. člen
(poročanje)
(1) Dajalec kredita mora vsako leto do 31. marca za
preteklo poslovno leto ministrstvu poslati seznam kreditnih
posrednikov, s katerimi je sklenil pogodbo o posredovanju,
podatke o vrstah in številu kreditnih pogodb, sklenjenih s
posredovanjem posameznih kreditnih posrednikov ter poda‑
tek o skupnem znesku odobrenih kreditov s posredovanjem
kreditnih posrednikov.
(2) Seznam in podatki iz prejšnjega odstavka tega člena
se hranijo najmanj pet let po preteku poslovnega leta, na ka‑
terega se nanašajo.
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14. člen
(razveljavitev predpisa)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravil‑
nik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kreditni posrednik (Uradni
list RS, št. 13/11 in 109/11).
15. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-100/2013
Ljubljana, dne 24. julija 2013
EVA 2013-2130-0019
mag. Stanko Stepišnik l.r.
Minister
za gospodarski razvoj in tehnologijo

2537.

Pravilnik o ukrepih varstva pred požarom
v požarnovarnostnem pasu železniške proge,
na tirnih vozilih in na tirnih vozilih z odprtim
kuriščem

Na podlagi 27. člena Zakona o varstvu pred požarom
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in
83/12) in tretjega odstavka 69. člena Zakona o varnosti v žele‑
zniškem prometu (Uradni list RS, št. 36/10 – uradno prečiščeno
besedilo, 60/11 in 47/13) izdaja minister za infrastrukturo in
prostor v soglasju z ministrom za obrambo

PRAVILNIK
o ukrepih varstva pred požarom
v požarnovarnostnem pasu železniške proge,
na tirnih vozilih in na tirnih vozilih
z odprtim kuriščem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa ukrepe varstva pred požarom pri vožnji
vlakov na progovnih odsekih ali delih odsekov železniških prog
(v nadaljnjem besedilu: odseki prog), ki potekajo na območjih
z veliko in zelo veliko požarno ogroženostjo, zahteve var‑
stva pred požarom pri vožnji tirnih vozil z odprtim kuriščem in
zahteve za zagotavljanje urejenosti požarnovarnostnega pasu
železniške proge.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji
pomen:
– »mrtva vegetacija« je vsa vegetacija, ki je posušena, in
sicer posekana drevesa in njihovi deli, suha drevesa, grmovni‑
ce ter odpadle suhe veje,
– »odprto kurišče« je zaradi konstrukcijskih omejitev tirnih
vozil delno odprto kurišče, ki je kurjeno s trdnim gorivom (les,
šota, briketi, vse vrste premogov) in ki pri odvajanju dimnih
plinov skozi dimnik sprošča tudi iskre, ki jih vlek odnese s seboj
na prosto,
– »požarnovarnostni pas« je posebej vzdrževan pas med
zunanjima tirnicama skrajnih tirov proge, razširjen na vsako
stran od zunanjih tirnic skrajnih tirov, na odsekih železniških
prog z veliko in zelo veliko požarno ogroženostjo,
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– »progovni odseki železniške proge z veliko in zelo veliko
požarno ogroženostjo« so tisti odseki prog, po katerih predsta‑
vlja vožnja tirnih vozil povečano tveganje za nastanek požara,
– »stopnja požarne ogroženosti« pomeni požarno ogrože‑
nost na posameznem odseku železniške proge, ki je določena
na podlagi meril iz četrtega odstavka 3. člena tega pravilnika.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak
pomen kot izrazi, opredeljeni v zakonu, ki ureja varnost v žele‑
zniškem prometu, zakonu, ki ureja železniški promet, zakonu,
ki ureja varstvo pred požarom in drugih podzakonskih aktih,
izdanih na njihovi podlagi.
3. člen
(ugotavljanje požarne ogroženosti prog in določitev odsekov
železniških prog z veliko in zelo veliko požarno ogroženostjo)
(1) Upravljavec javne železniške infrastrukture (v na‑
daljnjem besedilu: upravljavec) v sodelovanju s prevozniki,
Gasilsko zvezo Slovenije in Zavodom za gozdove Slovenije
ter ob upoštevanju podatkov Uprave Republike Slovenije za
zaščito in reševanje, Agencije Republike Slovenije za okolje,
Ministrstva, pristojnega za kmetijstvo in okolje, ter Zavoda za
gozdove Slovenije izdela o požarno ogroženih območjih za
območje javne železniške infrastrukture oceno stopnje požarne
ogroženosti in na podlagi ocene stopnje požarne ogroženosti
določi progovne odseke železniških prog z veliko in zelo veliko
požarno ogroženostjo.
(2) Pri načrtovanju ukrepov varstva pred požarom ter pri
organizaciji in izvajanju ukrepov varstva pred požarom upra‑
vljavec usklajuje delo z lastniki, zakupniki ali drugimi uporabniki
zemljišč v požarnovarnostnem pasu, pri gozdovih pa tudi z
Zavodom za gozdove Slovenije ter s službami, ki imajo javna
pooblastila za delo v naravnem okolju, na katera se nanašajo
ukrepi varstva pred požarom.
(3) Upravljavec je dolžan preverjati in dopolnjevati oceno
stopnje požarne ogroženosti za posamezne progovne odseke v
časovnih intervalih, ki niso daljši kot pet let ali pogosteje, če se
spremenijo posamezni elementi, na podlagi katerih je izdelana
ocena požarne ogroženosti.
(4) Oceno stopnje požarne ogroženosti za posamezne
progovne odseke ugotavlja in določa upravljavec na podlagi:
– vzdolžnega nagiba nivelete proge v ‰,
– števila tovornih vlakov na 24 ur v smeri vzdolžnega
nagiba nivelete proge,
– pogojev vzdrževanja zgornjega in spodnjega ustroja
proge, požarnovarnostnega pasu in drugih okoljskih danosti
(npr. razpoložljivost proge za vzdrževalne posege, možnost
uporabe mehanizacije pri odstranjevanju vegetacije, elektrifi‑
ciranost proge, cestna infrastruktura, poseljenost, dostopnost,
oskrba z vodo, konfiguracija terena, po katerem poteka proga,
kmetijske površine),
– poteka proge v prostoru (npr. mostovi, predori, useki),
– podnebnih značilnosti,
– strukture in tipa vegetacije,
– časa, potrebnega za prihod gasilske enote na kraj požara,
– povprečnega števila požarov letno v preteklem petletnem
obdobju na odseku, za katerega se ugotavlja stopnja ogroženosti.
(5) Na podlagi meril iz priloge, ki je sestavni del tega
pravilnika, upravljavec določi stopnjo požarne ogroženosti za
posamezne progovne odseke.
(6) Upravljavec v sodelovanju s predstavniki Gasilske
zveze Slovenije in Zavoda za gozdove Slovenije izdela za
odseke z veliko in zelo veliko požarno ogroženostjo elaborat,
ki določa širino požarnovarnostnega pasu in zajema ukrepe iz
prvega odstavka 9. člena tega pravilnika.
4. člen
(širina požarnovarnostnega pasu)
(1) Širina požarnovarnostnega pasu se meri od zunanje
tirnice skrajnega tira po konfiguraciji terena in ne sme znašati
manj kot tri metre. V požarnovarnostni pas spada tudi prostor
med zunanjima tirnicama skrajnih tirov.
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(2) Širina požarnovarnostnega pasu na posameznem od‑
seku proge je odvisna od stopnje požarne ogroženosti proge, ki
jo določi upravljavec v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije
in Zavodom za gozdove Slovenije.
(3) Kadar je ob progi zgrajen požarni zid ali protihrupna
ograja, sega širina požarnovarnostnega pasu do zunanjega
roba požarnega zidu ali protihrupne ograje.
II. UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM ZA TIRNA VOZILA
Z ODPRTIM KURIŠČEM NA TRDNA GORIVA
5. člen
(pogoji glede vožnje vozil z odprtim kuriščem)
(1) Kurilne naprave na tirnih vozilih z odprtim kuriščem se
na javni železniški infrastrukturi lahko praznijo samo na mestih
in pod pogoji, ki jih določi upravljavec v postajnem poslovnem
redu in o tem obvesti prevoznike, ki ta mesta objavijo v opera‑
tivnih predpisih.
(2) Vožnje tirnih vozil z odprtim kuriščem izvaja prevoznik
v skladu z operativnim predpisom, v katerem predpiše varno‑
stne ukrepe za varno vožnjo tirnih vozil z odprtim kuriščem.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek je vožnja tirnih vozil z
odprtim kuriščem v času, ko je razglašena velika ali zelo velika
požarna ogroženost naravnega okolja, na odsekih prog, ki po‑
tekajo po požarno ogroženih območjih, prepovedana.
(4) Upravljavec prepove vožnjo tirnim vozilom z odprtim
kuriščem tudi v primeru, kadar ni razglašena velika požarna
ogroženost naravnega okolja, če na podlagi javno objavljenih
podatkov obstaja velika nevarnost za nastanek in širjenje po‑
žarov v naravnem okolju na odsekih prog, na katerih bi tirna
vozila z odprtim kuriščem vozila.
6. člen
(naprave za preprečevanje nastanka požara in gašenje)
(1) Vozila z odprtim kuriščem morajo imeti varovalne
naprave za prestrezanje isker, ki morajo med vožnjo vedno
pravilno delovati. Imeti morajo tudi brezhibne naprave, ki zadr‑
žujejo izpadanje pepela.
(2) Vozila z odprtim kuriščem morajo imeti tipiziran požar‑
ni priključek na napajalni glavi, na tlačni cevi ali na napajalnem
aparatu (injektorju), da se nanje lahko priključijo gasilne cevi
za gašenje požara z vodo. Vozila z odprtim kuriščem morajo
biti opremljena z gasilno cevjo, ki je dolga najmanj 25 metrov.
(3) Prevoznik v operativnem predpisu predpiše postopke
in osebje, s katerimi zagotovi:
– pravilno delovanje, vzdrževanje in čiščenje varovalnih
naprav za prestrezanje isker,
– pravilno delovanje, vzdrževanje in čiščenje varovalnih
naprav za zadrževanje izpada pepela,
– vzdrževanje in obratovanje brezhibnih tirnih vozil z
odprtim kuriščem,
– čiščenje kurišč, pepelnikov in dimnice na predhodno
določenih in označenih mestih na območjih prevoznika ali na
mestih, za katera je dal soglasje upravljavec.
7. člen
(protipožarno zavarovanje)
Prevoznik mora imeti zavarovano požarno odgovornost
za škodo, ki jo lahko z vozili z odprtim kuriščem povzroči tretjim
osebam.
III. UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM NA ODSEKIH
ŽELEZNIŠKIH PROG Z VELIKO IN ZELO VELIKO
POŽARNO OGROŽENOSTJO IN NA TIRNIH VOZILIH
8. člen
(zmanjšanje hitrosti vlakov)
(1) Upravljavec predpiše zmanjšanje hitrosti v smeri pad‑
ca proge za vse vlake, v katere so uvrščena vozila z vgrajenimi
litoželeznimi zavornjaki v času in na območjih, kjer je:
– razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja
na odsekih prog z zelo veliko stopnjo požarne ogroženosti,
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– razglašena zelo velika požarna ogroženost naravnega
okolja na odsekih prog z veliko in zelo veliko stopnjo požarne
ogroženosti.
(2) Zmanjšanje hitrosti vlakom se predpiše v skladu s
pravilnikom, ki ureja prometna pravila. Način obveščanja med
prevoznikom in upravljavcem o uvrstitvi vozil z litoželeznimi
zavornjaki v vlak predpiše upravljavec v operativnem predpisu.
(3) Upravljavec lahko na odsekih prog z veliko in zelo
veliko stopnjo požarne ogroženosti predpiše zmanjšanje hitrosti
vlakom, v katere so uvrščena tirna vozila z vgrajenimi litože‑
leznimi zavornjaki tudi v primeru, kadar ni razglašena velika
požarna ogroženost naravnega okolja, če na podlagi javno
objavljenih podatkov obstaja zelo velika nevarnost za nastanek
in širjenje požarov v naravnem okolju.
9. člen
(gradbenotehnični, prometni in organizacijski ukrepi)
(1) Upravljavec mora na odsekih prog z veliko in zelo
veliko požarno ogroženostjo izvajati naslednje gradbenoteh‑
nične ukrepe:
– iz požarnovarnostnega pasu odstranjevati mrtvo ve‑
getacijo,
– kositi in odstranjevati travo ter drugi zeliščni sloj, še
preden se posuši. Pogostost košenja določi upravljavec ob
upoštevanju vremenskih razmer, podnebnih značilnosti ter ra‑
zvojne faze rasti trave in drugega pritalnega rastja,
– določiti mesta za vgradnjo javljalnikov toplotnih preo‑
bremenitev tekalnih elementov tirnih vozil pred odseki in na
odsekih prog z veliko in zelo veliko požarno ogroženostjo,
– načrtovati in vzdrževati protipožarne zidove, namenjene
varstvu pred požarom tam, kjer z drugimi gradbenotehničnimi
ukrepi ni mogoče zagotavljati urejenosti požarnovarnostnega
pasu,
– izvajati ukrepe varstva pred požarom pri opravljanju
dejavnosti vzdrževanja javne železniške infrastrukture.
(2) Na mestu, kjer bi bilo po odločitvi upravljavca treba
zgraditi protipožarni zid, na istem mestu pa je že postavljena
protihrupna ograja in je ta iz negorljivega materiala ter odporna
proti udarcem, protipožarnega zidu ni treba graditi.
(3) Prevoznik mora v sodelovanju z upravljavcem ob
razglasitvi velike ali zelo velike požarne ogroženosti naravnega
okolja zagotoviti:
– dodaten nadzor pri nakladanju samovnetljivega tovora,
da se prepreči nastanek požara med vožnjo,
– dodaten nadzor nad stanjem zavornih sistemov tirnih
vozil v obratovanju, da se preprečijo požari ob progah zaradi
okvare zavor,
– izločanje zavor tirnih vozil s pomanjkljivostmi ali okvaro
zavor,
– izločanje tirnih vozil zaradi okvare ležajev kolesnih
dvojic.
(4) Prevoznik izpolni zahteve iz prejšnjega odstavka tako,
da opravi pregled vseh vlakov, v katere so uvrščena vozila z
vgrajenimi litoželeznimi zavornjaki, preden ti odpeljejo na progo
ali odsek proge, kjer je razglašena velika ali zelo velika požarna
ogroženost naravnega okolja. Prevoznik v sodelovanju z upra‑
vljavcem v operativnem predpisu določi postaje na železniškem
omrežju Republike Slovenije, na katerih se opravlja pregled iz
prejšnjega stavka.
(5) Pooblaščena oseba upravljavca mora sestaviti pisno
prijavo o požarih, ki so se zgodili v požarnovarnostnem pasu
po postopku, določenem v pravilniku, ki ureja ravnanje ob
resnih nesrečah, nesrečah in incidentih. Vzroke in okoliščine
za nastanek požara ter preiskavo opravi komisija za preiskavo
izrednih dogodkov v skladu s pravilnikom iz prejšnjega stavka.
10. člen
(pregled stanja proge s tirnim vozilom po prevozu vozila
z odprtim kuriščem)
(1) Za tirnim vozilom z odprtim kuriščem je treba med
njegovo vožnjo zagotoviti pregled stanja ob progi in gašenje
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začetnih požarov z vpeljavo motornega vozila za posebne
namene v časovnem presledku, ki ne sme biti krajši od 5 minut
in ne daljši od 15 minut.
(2) Promet motornega vozila za posebne namene iz prej‑
šnjega odstavka se izvaja v skladu s pravilnikom, ki ureja
prometna pravila.
(3) Motorno vozilo za posebne namene iz prvega odstav‑
ka tega člena mora biti opremljeno z ustrezno opremo, napra‑
vami in drugimi sredstvi za varstvo pred požarom in zasedeno
z ustreznim številom delavcev, ki so usposobljeni za gašenje
začetnih požarov ob progi ali z gasilci.
(4) Če vodja skupine za ukrepanje v primeru začetnega
požara oceni, da požara ne bo mogoče pogasiti z razpoložlji‑
vimi zmogljivostmi, mora poskrbeti, da je o požaru takoj obve‑
ščen pristojni regijski center za obveščanje.
(5) Upravljavec določi postopek vpeljave in spremljave
motornega vozila in vodjo skupine iz prejšnjega odstavka v
sistemu varnega upravljanja.
(6) Ne glede na prvi odstavek tega člena pregled ni po‑
treben, kadar:
– je v vlak uvrščeno vozilo z odprtim kuriščem na trdna
kuriva pod mazalno paro,
– kurišče ni aktivno,
– to dovoljujejo vremenske, podnebne in vegetacijske
značilnosti, zaradi katerih ne obstaja nevarnost požara.
(7) Ukrepe varstva pred požarom iz tega člena izvaja
upravljavec na stroške prevoznika.
IV. OPAZOVANJE IN OBVEŠČANJE
11. člen
(opazovanje, obveščanje in javljanje)
(1) Osebje upravljavca in prevoznika mora ves čas, pred‑
vsem pa takrat, ko je razglašena velika ali zelo velika požarna
ogroženost naravnega okolja, poostreno opazovati območje
postaje in proge zaradi odkritja morebitnih požarov, zlasti na
požarno ogroženih odsekih prog. Če na vlaku opazi pomanjklji‑
vost, ki bi lahko povzročila požar ob progi ali ogrožala nadaljnjo
vožnjo tega ali drugega vlaka ali o njej dobi obvestilo, mora po‑
skrbeti, da se vlak ustavi, napaka odpravi ali vozilo, na katerem
je ugotovljena nepravilnost, izloči iz prometa.
(2) Osebje prevoznika in upravljavca mora o opaženih
požarih takoj obvestiti pristojni regijski center za obveščanje in
progovnega prometnika ali prometnika.
(3) Kadar se zaradi požara ob železniški progi izvaja in‑
tervencija gasilcev, morata prevoznik in upravljavec upoštevati
navodila vodje intervencije.
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VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(obveznosti upravljavca)
Upravljavec v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije in
Zavodom za gozdove Slovenije:
– v treh mesecih po uveljavitvi tega pravilnika ugotovi
požarno ogroženost prog in določi stopnjo požarne ogroženosti
za vse odseke prog iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika,
– v šestih mesecih po uveljavitvi tega pravilnika izdela
elaborat iz petega odstavka 3. člena tega pravilnika.
14. člen
(obveznost gradnje)
V desetih letih po uveljavitvi tega pravilnika morajo biti:
– vgrajene naprave za javljanje toplotnih preobremenitev
tekalnih elementov tirnih vozil na mestih, ki jih je določil upra‑
vljavec v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 9. člena,
– zgrajeni protipožarni zidovi na mestih, ki jih je načrtoval
upravljavec v skladu s četrto alinejo prvega odstavka 9. člena.
15. člen
(rok za izvedbo ukrepov pregleda stanja varstva
pred požarom z motornimi vozili)
Upravljavec določi natančnejši postopek vpeljave motor‑
nega vozila za posebne namene iz 10. člena tega pravilnika,
številčno zasedbo usposobljenih delavcev za gašenje začetnih
požarov, vrsto in količino opreme za gašenje ob progah na
požarno ogroženem območju ter način ukrepanja ob požaru v
treh mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
16. člen
(prenehanje veljavnosti in zamik uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravil‑
nik o ukrepih varstva pred požarom v progovnem in požarno‑
varnostnem pasu železniške proge in na tirnih vozilih z odprtim
kuriščem (Uradni list RS, št. 72/09), ki se uporablja do začetka
uporabe tega pravilnika.
17. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne šest
mesecev po njegovi uveljavitvi, razen določbe prvega odstavka
3. člena tega pravilnika, ki se začne uporabljati z dnem uvelja‑
vitve tega pravilnika.
Št. 007-175/2012/46-00811271
Ljubljana, dne 17. julija 2013
EVA 2011-2411-0093

V. INŠPEKCIJSKI NADZOR

Samo Omerzel l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor

12. člen
(inšpekcijski nadzor)
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika
izvajata Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred narav‑
nimi in drugimi nesrečami ter Inšpektorat Republike Slovenije
za promet, energetiko in prostor vsak v skladu z zakonom, ki
ureja inšpekcijski nadzor.
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Soglašam!
Roman Jakič l.r.
Minister
za obrambo
Priloga
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Priloga
Merila za ugotavljanje stopnje požarne ogroženosti prog
Na podlagi ocene meril, določenih v četrtem odstavku 3. člena tega pravilnika, upravljavec določi
stopnjo požarne ogroženosti posameznih odsekov prog javne železniške infrastrukture v Republiki
Sloveniji.
Odseki prog javne železniške infrastrukture se glede stopnje požarne ogroženosti uvrščajo v tri
stopnje:
I – majhna požarna ogroženost,
II – velika požarna ogroženost,
III – zelo velika požarna ogroženost.
Stopnja požarne ogroženosti odseka se določi na podlagi rezultata skupne vrednosti ocen
posameznih meril v matriki.
Stopnja požarne ogroženosti odseka proge se določi po spodnji tabeli.
Tabela
SKUPNA VREDNOST OCENE

STOPNJA POŽARNE OGROŽENOSTI

0–30

I – majhna požarna ogroženost

31–35

II – velika požarna ogroženost

36–40

III – zelo velika požarna ogroženost
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2538.

Sklep o usklajeni višini minimalnega dohodka
od julija 2013

Na podlagi prve alineje 5. člena v zvezi s prvim od‑
stavkom 3. člena Zakona o usklajevanju transferjev posa‑
meznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni
list RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod, 71/08,
98/09 – ZIUZGK, 62/10 – ZUPJS, 85/10, 94/10 – ZIU, 110/11
– ZDIU12, 40/12 – ZUJF in 96/12 – ZPIZ-2), prvega odstavka
8. člena Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni
list RS, št. 61/10, 40/11, 110/11 – ZDIU12, 40/12 – ZUJF
in 14/13) ter 153. člena Zakona za uravnoteženje javnih
financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 –
ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A,
47/13 in 56/13 – ZŠtip-1) ministrica za delo, družino, social‑
ne zadeve in enake možnosti objavlja

SKLEP
o usklajeni višini minimalnega dohodka
od julija 2013
I.
Na podlagi objavljenega indeksa rasti cen življenjskih
potrebščin v obdobju januar–junij 2013 v primerjavi z istim
obdobjem v letu 2012, se v skladu s 3. členom Zakona o
usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip,
10/08 – ZVarDod, 71/08, 98/09 – ZIUZGK, 62/10 – ZUPJS,
85/10, 94/10 – ZIU, 110/11 – ZDIU12, 40/12 – ZUJF in 96/12
– ZPIZ-2) osnovni znesek minimalnega dohodka uskladi
tako, da od 1. julija 2013 znaša 265,22 eurov.
II.
Usklajen znesek iz prejšnje točke se uporablja od 1. av‑
gusta 2013.
Št. 007-68/2013
Ljubljana, dne 17. julija 2013
EVA 2013-2611-0065
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

2539.

Sklep o določitvi višine stroška dnevne oskrbe
za prosilca za mednarodno zaščito

Na podlagi petega odstavka 6. člena Pravilnika o pravicah
prosilcev za mednarodno zaščito (Uradni list RS, št. 68/11 in
42/12) izdaja minister za notranje zadeve

SKLEP
o določitvi višine stroška dnevne oskrbe
za prosilca za mednarodno zaščito
I.
Višina stroška dnevne oskrbe za prosilca za mednarodno
zaščito znaša 6,58 EUR.
II.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
določitvi višine stroška dnevne oskrbe za prosilca za medna‑
rodno zaščito (Uradni list RS, št. 24/12).
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III.
Ta sklep začne veljati 1. avgusta 2013.
Št. 007-243/2013/16
Ljubljana, dne 18. julija 2013
EVA 2013-1711-0037
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za notranje zadeve

USTAVNO SODIŠČE
2540.

Številka:
Datum:

Odločba o ugotovitvi, da tretji odstavek
342. člena Kazenskega zakonika ni v neskladju
z Ustavo

U-I-134/11-16
11. 7. 2013

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, za‑
četem z zahtevo Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici, na seji
11. julija 2013

o d l o č i l o:
Tretji odstavek 342. člena Kazenskega zakonika (Uradni
list RS, št. 55/08, 66/08 – popr., 39/09 in 91/11) ni v neskladju
z Ustavo.

Obrazložitev
A.
1. Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici je s sklepom
št. I K 10246/2009 z dne 26. 5. 2011 prekinilo postopek v ka‑
zenski zadevi zaradi kaznivega dejanja nezakonitega lova po
tretjem odstavku 342. člena Kazenskega zakonika (v nadalje‑
vanju KZ-1) in z zahtevo začelo postopek za oceno ustavnosti
te določbe. V prekinjeni kazenski zadevi se obdolžencema
očita, da sta lovila divjad s pomočjo motornega vozila in ža‑
rometov, tako da sta se z osebnim avtomobilom pripeljala na
stransko kolovozno pot, z žarometi vozila lovila srnjaka s tem,
da sta svetila preko lokalne ceste na bližnji travnik, kjer se je
pasel, ter ga z lovsko puško ustrelila in s tem oškodovala lovsko
družino Črešnjevec za 626 EUR.
2. Predlagatelj navaja, da se zakonski znaki kaznivega
dejanja nezakonitega lova po tretjem odstavku 342. člena
KZ-1, kadar je to dejanje izvršeno s pomočjo žarometa, po‑
polnoma prekrivajo z zakonskimi znaki prekrška po 15. točki
77. člena v zvezi z 8. točko prvega odstavka 44. člena Zakona
o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04 in 17/08 – v na‑
daljevanju ZDLov-1). V takem položaju naj bi bilo le organom
pregona prepuščeno, ali bodo dejanje preganjali kot kaznivo
dejanje ali kot prekršek. Navedene določbe naj bi omogočale,
da bi se zaradi enakih dejanj vodili različni postopki, storilcem
pa bi bile lahko izrečene različne sankcije, saj je za enako de‑
janje po KZ-1 možen izrek denarne kazni ali zaporne kazni do
dveh let, po ZDLov-1 pa izrek globe. Izpodbijana določba naj
bi bila zato v neskladju z 2. členom (pravna država), z drugim
odstavkom 14. člena (načelo enakosti) in s prvim odstavkom
28. člena Ustave (načelo zakonitosti v kazenskem pravu).
3. Državni zbor na zahtevo ni odgovoril, pojasnila pa
sta predložila Vlada in Ministrstvo za pravosodje. Navajata,
da je podano prekrivanje zakonskega znaka "ali žarometa" v
tretjem odstavku 342. člena KZ-1 z znaki prekrška iz 15. točke
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77. člena ZDLov-1, po kateri se kaznuje uporabljanje umetnih
virov svetlobe pri lovu na divjad (8. točka prvega odstavka
44. člena ZDLov-1), saj je žaromet umetni vir svetlobe. Menita,
da je zato podano neskladje tretjega odstavka 342. člena KZ-1
z Ustavo v delu besedila, ki se glasi "ali žarometa".
4. Ustavno sodišče je vpogledalo v spis Okrajnega sodi‑
šča v Slovenski Bistrici št. I K 10246/2009.
B.
5. Načela pravne države (2. člen Ustave) posamezniku
med drugim zagotavljajo varnost pred samovoljnimi, nezakoniti‑
mi in čezmernimi posegi kazenskega represivnega aparata.1 V
kazenskem materialnem pravu je varstvo pred takimi posegi po‑
sebej zagotovljeno z načelom zakonitosti, ki je v Ustavi določeno
kot ena od človekovih pravic.2 Prvi odstavek 28. člena Ustave
določa, da nihče ne sme biti kaznovan za dejanje, za katero ni
zakon določil, da je kaznivo, in ni zanj predpisal kazni, še preden
je bilo dejanje storjeno (nullum crimen nulla poena sine lege).
6. Vsebina načela zakonitosti v kazenskem pravu se med
drugim izraža v načelu določnosti (lex certa).3 Namen načela
zakonitosti in s tem določnosti v kazenskem materialnem pra‑
vu je preprečiti samovoljno in arbitrarno uporabo državnega
kaznovalnega sankcioniranja v primerih, ki ne bi bili vnaprej
točno opredeljeni.4 Kazenskopravne določbe morajo biti zato
oblikovane tako, da so ljudem razumljive ter da ne puščajo
dvoma, kaj je kaznivo5 in kakšna sankcija je predpisana za
kršitev. Posameznik tako ve, kje je meja med prepovedanim
in dovoljenim, le vnaprej predvidena in določno opredeljena
zapoved oziroma prepoved pa lahko učinkovito odvrne od kr‑
šenja.6 Zakon izpolnjuje te zahteve, če je mogoče z ustaljenimi
metodami razlage ugotoviti vsebino prepovedanega ravnanja
in zanj predpisano sankcijo, s čimer je tudi ravnanje organov,
ki ga morajo izvajati, opredeljeno.7
7. Z vidika zahtev načela določnosti (prvi odstavek
28. člena Ustave) je Ustavno sodišče že odločalo o ustavno‑
pravnem pomenu jasnega razmejevanja med kaznivim de‑
janjem in prekrškom oziroma o ustavnopravnih posledicah
položaja, ko se znaki določbe posebnega dela kazenskega za‑
konika ter znaki določbe zakona, ki določa prekršek, prekrivajo.
V odločbi št. U-I-88/07 z dne 8. 1. 2009 (Uradni list RS, št. 5/09,
in OdlUS XVIII, 1)8 je zapisalo, da pravno pravilo ustreza na‑
1 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-335/02 z dne 24. 3. 2005
(Uradni list RS, št. 37/05, in OdlUS XIV, 16), 10. točka.
2 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-247/96 z dne 22. 10.
1998 (Uradni list RS, št. 76/98, in OdlUS VII, 195), 11. točka.
3 Poleg tega pa še s prepovedjo določanja kaznivih dejanj in
kazni s podzakonskimi akti ali z običajnim pravom (lex scripta), s
prepovedjo analogije pri ugotavljanju obstoja kaznivih dejanj in izre‑
kanju kazni (lex stricta) in s prepovedjo povratne veljave predpisov,
ki določajo kazniva dejanja in kazni zanje (lex praevia); primerjaj
odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-335/02, 10. točka.
4 Odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-6/93 z dne 1. 4. 1994
(Uradni list RS, št. 23/94, in OdlUS III, 33) in št. Up-332/98 z dne
18. 4. 2002 (Uradni list RS, št. 39/02, in OdlUS XI, 117).
5 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-73/09 z dne 2. 7. 2009
(Uradni list RS, št. 55/09, in OdlUS XVIII, 33), 15. točka.
6 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-183/96 z dne 16. 7. 1998
(Uradni list RS, št. 56/98, in OdlUS VII, 146), 10. točka.
7 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-213/98 z dne 16. 3.
2000 (Uradni list RS, št. 33/2000 in 39/2000 – popr., ter OdlUS IX,
58), 21. točka.
8 Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti prve‑
ga odstavka 310. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS,
št. 95/04 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju KZ)
ugotovilo, da se zakonski znaki kaznivega dejanja nedovoljene
proizvodnje in prometa orožja ali eksplozivov v delu, ki se nanaša
na izvršitev s protipravno hrambo strelnega orožja ali streliva, kate‑
rega promet je posameznikom omejen, lahko popolnoma prekrijejo
z zakonskimi znaki prekrška po 4. točki prvega odstavka 81. člena v
zvezi z 10. členom Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 23/05 – ura‑
dno prečiščeno besedilo in 85/09 – ZOro). Ustavno sodišče je zato
odločilo, da je (bil) prvi odstavek 310. člena KZ zaradi medsebojne
neločljivosti kaznivega dejanja in prekrška v neskladju z 2. členom
in prvim odstavkom 28. člena Ustave.
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čelu določnosti takrat, ko se kot del pravnega reda jasno loči
od drugih pravnih pravil. Če je v pravnem redu poleg pravnega
pravila, ki ima sicer jasno in določno vsebino, še drugo pravno
pravilo z enako ali zelo podobno vsebino, se določnost enega
in drugega pravnega pravila izgubi. Obstoj dveh takih pravnih
pravil povzroči nejasnost o tem, katero pravilo je treba uporabi‑
ti, s tem pa ustvarja pravno negotovost in omogoča samovoljno
oziroma arbitrarno uporabo prava. Načelu določnosti pravnega
pravila (lex certa) je zadoščeno z načelom razločnosti (lex distincta). V nasprotnem primeru gre za anomijo pravnega reda,
ki je v nasprotju z načeli pravne države (2. člen Ustave) in
posega v načelo zakonitosti v kazenskem pravu (prvi odstavek
28. člena Ustave).
8. Kaznivo dejanje nezakonitega lova po tretjem odstavku
342. člena KZ-19 med drugim stori, kdor lovi s pomočjo žarome‑
ta, prekršek po 15. točki 77. člena ZDLov-1 pa stori, kdor upo‑
rablja pri lovu na divjad umetne vire svetlobe (8. točka prvega
odstavka 44. člena ZDLov-1). Predlagatelj navaja, da se zakon‑
ski znaki kaznivega dejanja in prekrška, določeni v navedenih
določbah KZ-1 oziroma ZDLov-1, popolnoma prekrivajo. Na tej
podlagi trdi, da je tretji odstavek 342. člena KZ-1 v neskladju
z 2. členom (pravna država) in s prvim odstavkom 28. člena
Ustave (načelo zakonitosti v kazenskem pravu). Temu pritrju‑
jeta tudi Vlada in Ministrstvo za pravosodje. S predlagateljem
soglašata, da imata pojma žaromet oziroma umetni vir svetlobe
enak pomen in da je zato v tej izvršitveni obliki (lahko) podano
popolno prekrivanje znakov obeh kaznivih ravnanj.
9. Primerjana tretji odstavek 342. člena KZ-1 in 15. točka
77. člena v zvezi z 8. točko prvega odstavka 44. člena ZDLov-1
določata znake in sankcijo zaradi kršitve prepovedi uporabe
žarometa oziroma umetnega vira svetlobe pri lovu na divjad. Pri
teh pojmih sicer ne gre za očitno besedno prekrivanje. Ker pa
obe navedeni določbi sankcionirata prepoved uporabe snopa
svetlobe pri lovu, tudi Ustavno sodišče ugotavlja, da gre v tem
pogledu za uporabo pomensko enakih pojmov.
10. Za popolno prekrivanje zakonskih znakov različnih ka‑
znivih ravnanj gre tako v primerih, ko se medsebojno prekrivajo
sami jezikovni znaki obeh dispozicij (očitno jezikovno prekriva‑
nje), kot tudi v primerih, ko je ugotovitev prekrivanja posledica
razlage.10 Vendar pa zaključek, da je med določbama podana
protiustavna neločljivost in zato neskladje z načelom določnosti
(prvi odstavek 28. člena Ustave), v nobenem primeru ne more
temeljiti zgolj na rezultatu primerjave enega zakonskega znaka
obeh kaznivih ravnanj. Taka ugotovitev je lahko le rezultat celo‑
vite presoje besedila primerjanih določb ob upoštevanju njune
umestitve v sistem kaznovalnega varstva posamezne pravne
dobrine in ob uporabi vseh ustaljenih metod razlage (jezikovna,
logična, sistematična). Poleg tega je treba v zvezi z razlago
kazenskopravnega pravila upoštevati tudi določbe in načela
splošnega dela KZ-1 oziroma materialnopravne določbe Za‑
kona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno
besedilo in 21/13 – v nadaljevanju ZP-1) in ne le konkretnega
kazenskopravnega pravila.11
11. V obravnavani zadevi naj bi bilo po navedbah pre‑
dlagatelja prekrivanje podano med prekrškom in kvalificirano
(ne pa temeljno) obliko kaznivega dejanja nezakonitega lova
po tretjem odstavku 342. člena KZ-1. Prekrivanje naj bi bilo
Člen 342 KZ-1 "nezakonit lov" se v celoti glasi:
"(1) Kdor brez dovoljenja ali sicer neupravičeno lovi in ubije
ali rani divjo žival ali jo ujame živo, se kaznuje z denarno kaznijo
ali zaporom do šestih mesecev.
(2) Če gre pri dejanju iz prejšnjega odstavka za divjad večje
vrednosti ali za divjad, pomembno po predpisih o lovstvu, ali je de‑
janje storjeno med varstveno dobo ali v skupini, se storilec kaznuje
z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.
(3) Kdor lovi ogrožene ali zredčene vrste divjadi, katerih lov je
prepovedan, kdor lovi brez posebnega dovoljenja divjadi posame‑
zne vrste, za katero je potrebno tako dovoljenje, kdor lovi na način
ali s sredstvi, s katerimi se divjad množično pokončuje, ali kdor lovi
s pomočjo motornega vozila ali žarometa, se kaznuje z denarno
kaznijo ali zaporom do dveh let."
10 Primerjaj odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-88/07, 11. točka.
11 Prav tam.
9
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torej podano med oblikami protipravnih posegov v pravno za‑
varovane vrednote na področju divjadi in lova, ki so po (prosti)
oceni zakonodajalca na eni strani (naj)lažje (in zato določene
kot prekršek), na drugi strani pa najtežje (in zato določene kot
kaznivo dejanje v kvalificirani obliki). Če bi torej šlo za popolno
prekrivanje zakonskih znakov obeh dispozicij, bi to pomenilo,
da je zakonodajalec isto dejanje hkrati postavil na oba na‑
sprotna pola glede pomena njegove nevarnosti za isto pravno
zavarovano dobrino. Obstoj take nelogičnosti bi bil posledica
odsotnosti vsakršnega tehtanja zakonodajalca, pred katerimi
človekovimi ravnanji in kako naj bodo varovane pravne dobrine
na določnem zaokroženem področju. Čeprav tudi takih položa‑
jev ni mogoče vnaprej izključiti, pa je treba tako razlago najprej
preveriti še z drugimi metodami in ob upoštevanju stičišča
obeh oblik kazenskopravnega varstva vrednot na posameznem
pravnem področju.
12. V temeljni obliki stori kaznivo dejanje nezakonitega
lova po prvem odstavku 342. člena KZ-1, kdor brez dovoljenja
ali sicer neupravičeno lovi in ubije ali rani divjo žival ali jo ujame
živo. Glede na temeljno obliko gre torej pri kaznivem dejanju
nezakonitega lova za poškodbeno kaznivo dejanje; da je kazni‑
vo dejanje podano, mora storilčevo protipravno ravnanje pov‑
zročiti eno od določenih poškodb zavarovane dobrine. Ker je za
dejanje po prvem odstavku 342. člena KZ predpisana denarna
kazen ali zapor do šestih mesecev, tudi poskus tega kaznivega
dejanja ni kazniv (34. člen KZ-1). Enako velja za kvalificirano
obliko nezakonitega lova po tretjem odstavku 342. člena KZ-1,
za katerega je predpisana denarna kazen ali zapor do dveh let.
Po drugi strani poškodbena posledica ni predpisana kot znak
prekrška po 15. točki 77. člena ZDLov-1, niti sicer po kazenskih
določbah 75. do 77. člena ZDLov-1.12 Posameznik torej stori
prekršek s samim lovom, ki je v 5. členu ZDLov-1 opredeljen
kot iskanje, opazovanje, zasledovanje, vabljenje in čakanje
divjadi s ciljem upleniti divjad ali jo odloviti živo ter pobiranje
divjadi ali njenih delov.
13. Glede na navedeno je sistem kaznovalnega varstva
pravnih dobrin, povezanih z divjadjo in lovom, urejen tako, da
je kot razmejitveni znak med kazensko in prekrškovno ravnijo
določena poškodbena posledica. Ustavno sodišče je v zvezi s
tem že ugotovilo,13 da zakonodajalec razvršča kazniva ravna‑
nja na kazniva dejanja in prekrške tudi glede na vprašanje, ali
gre pri posameznem ravnanju le za kršitev predpisa ali pa ima
to ravnanje že posledice za pravno zavarovano dobrino – bo‑
disi kot njeno (konkretno) ogrozitev ali kot poškodbo. Prekršek
je poleg tega po splošni opredelitvi (6. člen ZP-1) dejanje, ki
pomeni kršitev zakona (…) in je kot tako določeno kot prekršek
in je zanj predpisana sankcija za prekršek.
14. Z izhodiščem, da sistem kaznovalnega varstva prav‑
nih dobrin, povezanih z divjadjo in lovom, predstavlja logično
celoto14 in da temelji na navedenem splošnem kvantitativnem
merilu razmejitve med prekrškom in kaznivim dejanjem, je
skladna taka razlaga tretjega odstavka 342. člena KZ-1, po
kateri je kaznivo dejanje nezakonitega lova tudi v tej obliki (ne
le v temeljni) podano le takrat, ko storilec divjo žival lovi in ubije,
rani ali ujame živo. Dejanja lova torej pomenijo pripravljalna
dejanja, ki sama po sebi niso kazniva (kazniv ni niti poskus),
temveč predstavljajo prekršek. Če storilec z lovom (s pomočjo
žarometa) povzroči poškodbeno posledico, pa ta pomeni tisti
dodatni element, zaradi katerega postane táko dejanje družbi
takó nevarno, da preraste v drugo kvaliteto, v kaznivo dejanje.
15. Čeprav dispoziciji kaznivega dejanja nezakonite‑
ga lova po tretjem odstavku 342. člena KZ-1 in prekrška po
15. točki 77. člena v zvezi z 8. točko prvega odstavka 44. člena
ZDLov-1 glede posameznega znaka (uporaba žarometa ozi‑
12 Z redkimi izjemami. Prekršek po 5. točki 77. člena ZDLov-1
na primer stori posameznik, ki pri lovu lastniku zemljišča povzroči
škodo (ali brez pisnega dovoljenja lastnika oziroma upravljavca lovi
na ograjenih nelovnih površinah).
13 Primerjaj odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-88/07, 9. točka.
14 Ustavno sodišče je npr. v odločbi št. U-I-213/98 izhajalo
iz tega, da je Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS,
št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 58/09 in 36/10 – ZVCP-1)
v sebi sklepčna logična celota.
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roma umetnega vira svetlobe) uporabljata pomensko enake
pojme, sta torej medsebojno ločljivi na podlagi jasno zakonsko
določenega merila – poškodbene posledice. Navedbe predla‑
gatelja, da se znaki navedenih kaznivih ravnanj popolnoma
prekrivajo in da je le organom pregona prepuščeno, ali bodo
določeno dejanje preganjali kot kaznivo dejanje ali kot prekr‑
šek, so zato neutemeljene. Zatrjevano neskladje izpodbijane
določbe KZ-1 z 2. členom in s prvim odstavkom 28. člena
Ustave pa zato ni podano.
C.
16. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
21. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07
– uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – ZUstS) v sestavi:
podpredsednik mag. Miroslav Mozetič ter sodnice in sodnika
dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klam‑
pfer, dr. Etelka Korpič - Horvat, Jasna Pogačar, dr. Jadranka
Sovdat in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo s šestimi glasovi proti
dvema. Proti sta glasovala sodnik Mozetič in sodnica Sovdat.
mag. Miroslav Mozetič l.r.
Podpredsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
2541.

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij
2013

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

KOEFICIENTE RASTI CEN
v Republiki Sloveniji, junij 2013
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri
proizvajalcih na domačem trgu junija 2013 v primerjavi z majem
2013 je bil 0,000.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizva‑
jalcih na domačem trgu od začetka leta do konca junija 2013
je bil 0,002.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih
proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta
do konca junija 2013 je bil 0,000.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri pro‑
izvajalcih na domačem trgu junija 2013 v primerjavi z istim
mesecem prejšnjega leta je bil 0,001.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin ju‑
nija 2013 v primerjavi z majem 2013 je bil 0,000.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka
leta do junija 2013 je bil 0,014.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih
potrebščin od začetka leta do junija 2013 je bil 0,002.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin junija 2013 v
primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,019.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin
od začetka leta do junija 2013 v primerjavi s povprečjem leta
2012 je bil 0,014.
Št. 9621-139/2013/5
Ljubljana, dne 19. julija 2013
EVA 2013-1522-0022
mag. Irena Križman l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije
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Poročilo o gibanju plač za maj 2013

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

POROČILO
o gibanju plač za maj 2013
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za maj 2013 je znašala 1523,65 EUR in je bila za
0,5 % višja kot za april 2013.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za maj 2013 je znašala 997,13 EUR in je bila za 0,4 %
višja kot za april 2013.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–maj
2013 je znašala 1516,40 EUR.
Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar–maj
2013 je znašala 992,98 EUR.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje marec–maj
2013 je znašala 1520,19 EUR.
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3. člen
V 69. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) V zahtevnejših zadevah lahko predsednik senata
odloči, da bo disciplinska komisija sklep izdala pisno. V takem
primeru se sklep ne razglasi, temveč se izdela pisni odpravek
sklepa skladno z 72. členom tega pravilnika in se ga vroči
upravičencem iz prvega odstavka 73. člena tega pravilnika.«
4. člen
V 84. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Glede javnosti, izključitve javnosti in sodelovanja
strokovnih sodelavcev ZAPS na obravnavi se smiselno upora‑
bljajo določbe 25. člena tega pravilnika.«
5. člen
Te spremembe in dopolnitve Disciplinskega pravilnika
začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Repu‑
blike Slovenije.
Ljubljana, dne 17. maja 2013
Aleksander Ostan l.r.
Predsednik skupščine
Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije

Št. 9611-205/2013/4
Ljubljana, dne 25. julija 2013
EVA 2013-1522-0023
mag. Irena Križman l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2543.

Dopolnitve Disciplinskega pravilnika

Na podlagi 137. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr.,
92/05 – ZJC‑B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 120/06 – odl.
US, 126/07, 57/09 – skl. US, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 62/10
– popr., 20/11 – Odl. US, 57/12) ter 27. in 65. člena Statuta
Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (Uradni list RS,
št. 13/04 in 45/06) je Skupščina Zbornice za arhitekturo in
prostor Slovenije na seji dne 7. 5. 2013 sprejela

DOPOLNITVE
Disciplinskega pravilnika
1. člen
V 7. členu se 32. odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(32) Če sprejme v izdelavo projekt, za katerega je bila
na natečaju izbrana natečajna rešitev drugega člana zbornice,
brez soglasja tega člana zbornice, ter projekt izdela na osnovi
nagrajene rešitve.«
V 25. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na določilo prvega odstavka so na obrav‑
navah lahko prisotni strokovni sodelavci ZAPS (zaposleni in
pogodbeni), ki nudijo disciplinski komisiji pomoč pri vodenju
disciplinskega postopka.«
2. člen
V 65. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če senat iz dokaznega gradiva, ki ga v postopku pre‑
dložijo stranke, ne more razjasniti vseh relevantnih okoliščin in
dejstev, lahko po lastni presoji, ne glede na dokazne predloge
strank, izvede dodatne dokaze.«

2544.

Aneks št. 11 k Tarifni prilogi h Kolektivni
pogodbi časopisnoinformativne, založniške
in knjigotrške dejavnosti

A N E K S Š T. 1 1
k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi
časopisnoinformativne, založniške
in knjigotrške dejavnosti
(Uradni list RS, št. 117/04, 79/05, 95/06, 10/07,
93/07, 35/08, 97/08, 8/10, 55/11, 17/12)
1. člen
V poglavju II. (SKUPNE DOLOČBE) Tarifne priloge h
Kolektivni pogodbi časopisnoinformativne, založniške in knji‑
gotrške dejavnosti se točka 2. (Rešitev za posebne primere)
spremeni tako, da se glasi:
»2. Rešitev za posebne primere
Začasno odstopanje od minimalnih standardov iz te Ko‑
lektivne pogodbe je dovoljeno na podlagi Kolektivne pogodbe
pri delodajalcu ali na podlagi pisnega dogovora med delo‑
dajalcem in sindikatom pri delodajalcu, če pri delodajalcu ni
sklenjene Kolektivne pogodbe ali če je v Kolektivni pogodbi pri
delodajalcu tako dogovorjeno, in sicer glede osnovnih plač ter
regresa za letni dopust.
Začasno odstopanje od minimalnih standardov iz prej‑
šnjega odstavka je dovoljeno zlasti v primeru bistvenega po‑
slabšanja poslovanja ali težav z likvidnostjo, kar bi lahko ogro‑
zilo obstoj delovnih mest in povzročilo večje število presežnih
delavcev.
Začasno odstopanje od minimalnih standardov je mogoče
za omejeno časovno obdobje, in sicer v primeru regresa za
letni dopust največ za eno koledarsko leto, za odstopanje od
ostalih minimalnih standardov iz prvega odstavka tega člena pa
za največ do šest mesecev z možnostjo podaljšanja za največ
nadaljnje tri mesece.
Če delodajalec, pri katerem je že bilo dogovorjeno zača‑
sno odstopanje od minimalnih standardov, neprekinjeno ali s
prekinitvami, v skupnem najdaljšem trajanju iz prejšnjega od‑
stavka, v roku petnajst mesecev po izteku tega obdobja ponov‑
no predlaga začasno odstopanje od minimalnih standardov iz
prvega odstavka tega člena, je za veljavnost takšnega odstopa
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od minimalnih standardov potrebno tudi soglasje reprezentativ‑
nega sindikata dejavnosti. V kolikor se reprezentativni sindikat
dejavnosti v roku petih delovnih dni od prejema pisnega poziva
ne izreče o soglasju, se šteje, da je soglasje podal.
S Kolektivno pogodbo podjetja ali s pisnim dogovorom
med delodajalcem in sindikatom pri delodajalcu, če pri delo‑
dajalcu ni sklenjene Kolektivne pogodbe iz prvega odstavka
tega člena, se določi največje možno odstopanje od minimalnih
standardov, najdaljše časovno obdobje začasnega odstopanja,
če je to določeno krajše kot v tej kolektivni pogodbi, in način
rednega pisnega obveščanja sindikata podjetja o poslovanju
podjetja in o izvajanju ukrepov za odpravo vzrokov poslabša‑
nja poslovanja ali težav z likvidnostjo. S Kolektivno pogodbo
ali pisnim dogovorom iz prejšnjega stavka se delodajalec in
sindikat lahko tudi dogovorita glede morebitnih omejitev v zvezi
z odpovedmi pogodb o zaposlitvi iz poslovnih razlogov, glede
morebitnih omejitev v zvezi z izplačili nagrad poslovodstvu in
članom organov nadzora družbe (v denarju, v delnicah ali v
drugih oblikah) in o morebitnih drugih vprašanjih.«
2. člen
Druge določbe Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi časo‑
pisnoinformativne, založniške in knjigotrške dejavnosti ostanejo
nespremenjene.
3. člen
Aneks je sklenjen s podpisom pogodbenih strank, veljati
in uporabljati pa se začne 1. 9. 2013.
Ljubljana, dne 16. julija 2013
Gospodarska zbornica Slovenije
Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev
po poobl. predsednika UO
Marko Ručigaj l.r.
Ljubljana, dne 22. julija 2013
Gospodarska zbornica Slovenije
Medijska zbornica
predsednica UO
Irma Gubanec l.r.
Ljubljana, dne 7. julija 2013
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za les in papir
predsednica
Klavdija Koren l.r.
Ljubljana, dne 16. julija 2013
Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam
predsednik
dr. Janez Posedi l.r.
Ljubljana, dne 15. julija 2013
Sindikat časopisnoinformativne, založniške
in knjigotrške dejavnosti Slovenije
predsednik
Emil Serafin l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne
22. 7. 2013 izdalo potrdilo št. 02047-1/2004/24 o tem, da
je Aneks št. 11 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopi‑
snoinformativne, založniške in knjigotrške dejavnosti vpisan
v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o
kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06), pod zaporedno
št. 12/10.
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OBČINE
DOBRNA
2545.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – ZVrt-UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10
– ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/11 – ZUPJS-A in 40/12 – ZUJF) in
15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99,
15/01, 112/02, 136/04, 134/06) je Občinski svet Občine Dobrna
na 21. redni seji dne 17. 7. 2013 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sprejemu otrok v vrtec
1. člen
S temi spremembami in dopolnitvami se urejajo spre‑
membe in dopolnitve Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Ura‑
dni list RS, št. 104/09) (v nadaljevanju: pravilnik).

glasi:

5. člen
14. člen in 15. člen pravilnika se črtata.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2013-1(6)
Dobrna, dne 17. julija 2013
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

2. člen
7. člen pravilnika se spremeni tako, da po spremembi

»Komisija obravnava vloge na svoji seji v skladu z določ‑
bami veljavnega Zakona o vrtcih. Na seji komisije so lahko pri‑
sotni samo člani komisije, oseba, ki vodi postopek in zapisnikar.
Komisija na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi oziroma
podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov,
določi število točk po posameznih kriterijih in določi prednostni
vrstni red otrok.
Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v
vlogah, pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v
skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnost podatkov,
navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri
upravljavcih zbirk osebnih podatkov.
Komisija odloča po določbah skrajšanega ugotovitvene‑
ga postopka, določenem v zakonu, ki ureja splošni upravni
postopek.«
3. člen
11. člen pravilnika se spremeni pri točkah 1 a in 5 tako, da
po spremembi točki glasita:
»
Kriterij

Število
točk

1.a

Eden od staršev, ki ima skupaj z otrokom
stalno prebivališče na območju Občine Dobrna

15

5.

Otrok je zadnje leto pred vpisom v šolo

15

«
V četrtem odstavku 11. člena se črta drugi dodatni kriterij
»Datum oddane prijave. Prednost ima otrok, katerega prijava
je bila oddana prej.«

glasi:

pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski
naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.
Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka o prednostnem
vrstnem redu lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z na‑
vadno poštno pošiljko vložijo ugovor na svet javnega zavoda,
ki o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora. Ugovor se
lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor
na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.
O ugovoru odloči svet vrtca, z odločbo, ki se vroči staršem.
Zoper odločitev sveta vrtca lahko starši sprožijo upravni spor.«

4. člen
13. člen pravilnika se spremeni tako, da po spremembi

»Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije
obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok
ali čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno

2546.

Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni
rabi

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list
RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06) je Občinski svet
Občine Dobrna na 21. redni seji dne 17. 7. 2013 sprejel

SKLEP
o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
I.
Ukine se status družbene lastnine v splošni rabi za nepre‑
mičnine, označeno z naslednjimi parcelnimi številkami:
– parc. št. 1955/0, k.o. 1056 Dobrna, ID 4156126, ID znak
1056-1955/0-0, cesta, v izmeri 1644,00 m2;
– parc. št. 1956/1, k.o. 1056 Dobrna, ID 292894, ID znak
1056-1956/1-0, cesta, v izmeri 3256,00 m2;
– parc. št. 1960/5, k.o. 1056 Dobrna, ID 4827287, ID znak
1056-1960/5-0, pot, v izmeri 333,00 m2.
II.
Na nepremičninah iz I. točke tega sklepa se vknjiži la‑
stninska pravica v korist Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204
Dobrna, matična številka 1358570000.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2013-1(6)
Dobrna, dne 17. julija 2013
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.
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DOBROVA - POLHOV GRADEC
2547.

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrova - Polhov Gradec

Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec je na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS,
št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/9, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C), Pravilnika o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave
občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij
(Uradni list RS, št. 99/07) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) na 20. redni seji dne
10. 7.2013 sprejel

ODLOK
o Občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrova - Polhov Gradec
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(uvod)
(1) S tem odlokom se sprejme Občinski prostorski načrt (v nadaljevanju: OPN) Občine Dobrova - Polhov Gradec.
(2) OPN velja na celotnem območju občine.
2. člen
(vsebina in sestavine odloka)
(1) Odlok OPN je sestavljen iz besedila in grafičnega dela.
(2) Besedilo OPN obsega naslednja poglavja:
I. Uvodne določbe
II. Strateški del
III. Izvedbeni del
IV. Prehodne in končne določbe
V. Priloge:
– Priloga 1 – Vrste dovoljenih gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov po namenski rabi
– Priloga 2 – Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja.
(3) Grafični del strateškega dela OPN vsebuje naslednje karte:
Številka
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.1.
2.1.4.2.
2.1.4.3.

Karta
Zasnova prostorskega razvoja
Zasnova gospodarske javne infrastrukture
Okvirna območja naselij in razpršene poselitve
Usmeritve za razvoj poselitve
Usmeritve za razvoj v krajini
Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev

Merilo
1:50.000
1:50.000
1:50.000
1:50.000
1:50.000
1:50.000

(4) Grafični del izvedbenega dela OPN vsebuje naslednje karte:
Številka
1
2
3
4

Karta
Pregledna karta občine z razdelitvijo na liste
Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske
javne infrastrukture
Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora
in prostorskih izvedbenih pogojev
Prikaz območij enot urejanja prostora in prikaz javne gospodarske infrastrukture

Merilo
1:50.000
1:50.000
1:5.000
1:5.000

3. člen
(uporabljeni izrazi)
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. Atrijska hiša: je stanovanjska stavba z enim stanovanjem in z osrednjim ograjenim notranjim dvoriščem (atrijem), h
kateremu so obrnjeni stanovanjski prostori.
2. Bruto tlorisna površina (BTP): stavbe je skupna površina vseh etaž izračunanih po sistemu SIST ISO 9836. Pri izračunu
BTP se pri podstrešju upošteva tisti del bruto tlorisnih površin, kjer je svetla višina prostora višja od 1,60 m. Pri izračunu BTP se
ne upoštevajo površine, ki so obdane z elementi, kot so parapeti, venci, ograje in niso pokrite.
3. Dozidava oziroma nadzidava objekta: je izvedba gradbenih in drugih del, kadar se k obstoječemu objektu dozida ali
nadzida nov del objekta do 50 % BTP. Pri izračunu BTP za dozidavo ali nadzidavo objekta se ne upošteva površin kleti. Šteje
se, da je dozidava oziroma nadzidava objekta novogradnja takrat, ko je dozidava ali nadzidava večja od 50 % obstoječe BTP
oziroma dozidava ali nadzidava z drugo namembnostjo, kakor jo ima osnovni objekt. Prizidek je potrebno priključiti na komunalno
infrastrukturo preko obstoječih priključkov objekta, h kateremu se doziduje oziroma nadziduje.
4. Drevnina: so drevesa, grmi in vzpenjavke z olesenelimi nadzemnimi deli.
5. Dvojček: sestavljata dve družinski hiši, ki imata skupen vmesni zid in se stikata tako, da oblikujeta povezano prostostoječo
hišo z ločenima vhodoma in ločenima parcelama, namenjenima gradnji.
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6. Enota urejanja prostora (v nadaljevanju EUP): je območje z enotnimi značilnostmi prostora, na katerem se določi
namenska raba in dopustna izraba prostora ter omejitve, povezane z varstvom okolja, ohranjanjem narave in varstvom kulturne
dediščine ter za posamezne vrste posegov v prostor se določijo enotni prostorski izvedbeni pogoji oziroma usmeritve ter pogoji
in omejitve za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta, če je ta predviden. EUP je območje s praviloma enolično
namensko rabo ter enotnimi merili za urejanje prostora, razen v primerih posebnih določil za posamične EUP.
7. Etaža: je del stavbe med dvema stropoma, ki ima višino obodnega zidu v najnižjem delu višjo od 1,20 m.
8. Etažnost objekta: je določena s številom etaž, pri čemer se kot etaža štejejo pritličje (P), terasna etaža (T) in nadstropja (N).
9. Faktor izrabe parcele objekta (v nadaljevanju FI): se določi kot razmerje med bruto tlorisno površino objekta (BTP) in
celotno površino parcele objekta. Pri izračunu BTP za FI se ne upošteva površin kleti.
10. Faktor odprtih javnih površin (v nadaljevanju FJP): je razmerje med površino zelenih oziroma odprtih javnih površin
(zelenice, parki, trgi), ki služijo skupni rabi prebivalcev obravnavanega območja (enote urejanja prostora, naselja) ter ne služijo
kot javne prometne površine oziroma niso del odprtih bivalnih površin objektov, ter celotno površino obravnavanega območja.
11. Faktor zazidanosti parcele objekta (FZ): je razmerje med zazidano površino vseh objektov (vključno s tistimi
nezahtevnimi in enostavnimi objekti, ki imajo enega ali več prostorov in v katere človek lahko vstopi) in celotno površino parcele
objekta.
12. Faktor zelenih površin (v nadaljevanju: FZP): je razmerje med površino funkcionalne parcele objekta, ki mora ostati
zelena z zemljino in vegetacijskim slojem in celotno površino funkcionalne parcele objekta. Zelene strehe objektov in površine nad
podzemnimi stavbami se ne štejejo kot zelene površine.
13. Frčada: je funkcionalni strešni arhitekturni element za osvetlitev in zračenje mansardnih ali podstrešnih prostorov.
14. Funkcionalno drevo: je drevo z obsegom debla min. od 18–20 cm na višini 1,0 m od tal po saditvi in višino debla min 2,2 m.
15. Gospodarska javna infrastruktura: so objekti ali omrežja, ki so namenjeni opravljanju gospodarskih javnih služb skladno
z zakonom ter tista gospodarska infrastruktura, ki je kot taka določena z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti, kakor tudi drugi
objekti in omrežja v splošni rabi. Gospodarska javna infrastruktura je državnega in lokalnega pomena.
16. Gostinski vrt: je prostor zunaj gostinskega objekta, namenjen gostinski dejavnosti.
17. Gradnja: je izvedba gradbenih in drugih del in obsega gradnjo novega objekta, rekonstrukcijo objekta in odstranitev
objekta.
18. Grajeno javno dobro: so zemljišča in na njih zgrajeni objekti, ki so skladno s predpisi namenjeni splošni rabi in so
dostopni vsem pod enakimi pogoji.
19. Kap objekta: je najnižja točka strešine objekta. V primeru, ko predvideni objekt leži južno, jugovzhodno ali jugozahodno
od obstoječega objekta, se kot kap štejejo tudi vsi horizontalni lomi strešine, ki presegajo polovico celotne horizontalne dolžine
najnižje kapi te strešine.
20. Klet (v nadaljevanju K): je del stavbe, katere prostori se nahajajo od pritličja navzdol;
21. Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki
urejajo varstvo okolja,
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko,
na območjih, kjer je priključitev obvezna,
– objekti grajenega javnega dobra, (občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine ...).
22. Kmetijska dejavnost: je gospodarska panoga, ki obsega pridelovanje kmetijskih rastlin oziroma živinorejo ter storitve za
rastlinsko pridelavo oziroma živinorejo, razen veterinarskih storitev in obsega dejavnosti, ki so v predpisih o standardni klasifikaciji
dejavnosti navedene pod “01.1 Pridelovanje kmetijskih rastlin”, “01.2 Živinoreja”, “01.3 Mešano kmetijstvo” in “01.4 Storitve za
rastlinsko pridelavo in živinorejo, razen veterinarskih storitev”.
23. Lega objekta južno, jugovzhodno ali jugozahodno: Smatra se, da načrtovani objekt leži južno, jugovzhodno ali
jugozahodno od obstoječega objekta, če več kot polovica dolžine fasadnega oboda obstoječe stanovanjske stavbe leži znotraj
območja, ki ga določata premici, ki potekata pod kotom ±45º od smeri severa, od točk skrajnih južnih, vzhodnih in zahodnih vogalov
fasade novo predvidenega objekta.
24. Legalno zgrajeni objekt: je objekt, za katerega gradnjo je bilo izdano predpisano upravno dovoljenje ali je zgrajen pred
31. decembrom 1967.
25. Lice stanovanjske stavbe: je fasada, kjer so odprtine dnevnih bivalnih prostorov stanovanja, kot so dnevna soba, kuhinja.
26. Nadstropja (v nadaljevanju N): so vse etaže stavbe nad pritličjem. Nadstropje v zadnji etaži se lahko izdela tudi kot
podstrešje ali terasna etaža-T.
27. Naselje: je s prostorskim aktom določeno območje strnjeno grajenih stavb različnih namembnosti s pripadajočimi
površinami, potrebnimi za njihovo uporabo in območje površin, predvidenih za širitev.
28. Nelegalna gradnja: pomeni, da se gradnja oziroma dela, za katera je predpisano gradbeno dovoljenje, izvajajo oziroma
so izvedena brez veljavnega gradbenega dovoljenja. (ZGO-1)
29. Nestanovanjska stavba: je objekt v katerem primarna dejavnost, ki ni bivanje, presega 50 % BTP objekta.
30. Okoljska infrastruktura: so objekti, vodi in naprave za izvajanje dejavnosti gospodarskih služb s področja oskrbe z vodo,
za čiščenje in odvajanje odpadnih vod, za ravnanje z odpadki in za odlaganje odpadkov.
31. Oskrbovana stanovanja: so stanovanja, ki so arhitektonsko prilagojena starejšim in gibalno omejenim ljudem z lastnim
gospodinjstvom.
32. Otroško igrišče: je prostor za potrebe otroške igre, opremljen z urbano opremo in zasajen z drevesno in grmovno
vegetacijo; lahko je namenjeno eni ali različnim starostnim skupinam, lahko je samostojna ureditev ali ureditev načrtovana v sklopu
parka ali drugega območja.
33. Parcela objekta: je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel, na katerem stoji oziroma na katerem je
predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo temu objektu oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile
takšnemu objektu. Kot parcela objekta se štejejo tudi gradbene parcele objektov oziroma funkcionalna zemljišča objektov po
prejšnjih predpisih.
34. Poseg v prostor: je poseg v ali na zemljišče z namenom gradnje objekta po predpisih o graditvi objektov in drug poseg
v fizične strukture na zemeljskem površju ter pod njim.
35. Podstrešje: je prostor neposredno pod poševno streho, lahko tudi bivalni, z notranjo svetlo višino kapnega zidu največ
1,20 m. Če je kapni zid višji, se podstrešje šteje za etažo.
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36. Praviloma: izraz pomeni, da je potrebno upoštevati določila odloka, da pa je dovoljeno odstopanje od njih; če jih zaradi
utemeljenih razlogov in omejitev ni možno upoštevati, kar je potrebno obrazložiti in utemeljiti v postopku za pridobitev gradbenega
dovoljenja.
37. Pretežno: pomeni najmanj 70 %.
38. Pritličje (v nadaljevanju P): je del stavbe, katerega prostori se nahajajo neposredno nad zemeljsko površino ali največ
1,4 m nad njo, merjeno od najnižje kote terena ob objektu.
39. Raščen teren: so površine, ki ohranjajo neposreden stik z geološko podlago in s tem sposobnost zadrževanja in ponikanja
vode.
40. Regulacijske črte: (regulacijska linija, gradbena meja in gradbena linija) se praviloma uporabljajo za določevanje meja
javnega prostora, do katerega se lahko načrtujejo in gradijo objekti.
– regulacijska linija (v nadaljevanju: RL) je črta, ki ločuje obstoječe in predvidene odprte ali grajene javne površine od površin
v privatni lasti in praviloma sovpadajo z linijo prometnih ali zelenih površin ter z linijo grajenega javnega dobra;
– gradbena meja (v nadaljevanju: GM) je črta, ki je novozgrajeni oziroma načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se
je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost zemljišča;
– gradbena linija (v nadaljevanju: GL) je črta, na katero morajo biti z enim robom – s fasado postavljeni objekti, ki se gradijo
na zemljišču ob tej črti;
– gradbena meja v nadstropju (v nadaljevanju: GMn) je črta nad pritlično etažo, ki je novozgrajeni oziroma načrtovani objekti
ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost zemljišča;
– okvirno načrtovano območje javnega dobra je območje, ki praviloma predstavlja območje varovalnega koridorja GJI ali
druge oblike javnega dobra.
41. Rekonstrukcija objekta: je spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta in prilagajanje objekta spremenjeni
namembnosti ali spremenjenim potrebam oziroma izvedba del, s katerimi se bistveno ne spremeni velikost, spreminjajo pa
se njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost ter izvedejo druge njegove izboljšave, pri čemer pri stavbah ne gre za bistveno
spremembo v zvezi z velikostjo, če se njena prostornina ne spremeni za več kakor 10 %.
42. Rekreacijske površine: so površine, namenjene oddihu, rekreaciji in športu na prostem.
43. Ribištvo: je športna in gospodarska dejavnost, ki se ukvarja z lovljenjem in gojitvijo rib.
44. Sleme: je vrhnji rob ostrešja ali stični rob strešin in je hkrati najvišja točka strehe.
45. Sonaravno urejanje vodotokov: je urejanje vodotokov ob upoštevanju hidroloških, ekoloških, krajinskih in drugih vidikov.
46. Sprememba namembnosti: je izvedba del, ki niso gradnja in zaradi katerih ni potrebna rekonstrukcija ter s katerimi
se ne spreminja zunanjega videza objekta, predstavljajo pa takšno spremembo namena objekta oziroma njegovega dela, da se
povečajo vplivi objekta na okolico.
47. Spremljajoča dejavnost: je tista dejavnost, ki ni zajeta v osnovni namenski rabi, a se jo nanjo lahko umešča pod
pogojem, da na osnovno namensko rabo nima negativnih vplivov.
48. Stanovanjska stavba: je objekt, v katerem je več kot 50 % bruto tlorisnih površin namenjenih bivanju.
49. Stanovanjska stavba za posebne družbene skupine: je stavba (skladno s CC-SI vse stavbe, ki spadajo v skupino 1130),
namenjena občasnemu ali stalnemu bivanju različnih skupin prebivalstva (otrok, ostarelih, študentov in drugih socialnih skupin).
50. Strnjena gradnja: je gradnja minimalno 3 stanovanjskih objektov, ki se med seboj stikajo z vsaj eno stranico ali njenim
delom v obliki vrstne hiše, verižne hiše, molekule ipd.
51. Svetla višina prostora: je merjena od gotovega poda do gotovega stropa najnižjega dela iste etaže.
52. Trg: je odprt prostor, delno ali v celoti obdan s stavbami, primeren za sestajanje, zbiranje ljudi.
53. Turistična kmetija: je dopolnilna dejavnost na kmetiji in je s kmetijstvom oziroma gozdarstvom povezana dejavnost, ki
se opravlja na kmetiji in omogoča kmetiji boljšo rabo njenih proizvodnih zmogljivosti ter delovne sile družinskih članov. Kmetija,
ki opravlja gostinske dejavnost kot dopolnilno dejavnost (v nadaljnjem besedilu turistična kmetija), mora imeti organizirano lastno
kmetijsko pridelavo.
54. Varovalni koridor gospodarske javne infrastrukture: obsega prostor, v katerem gradnja objektov pred izgradnjo
objektov, katerim so koridorji namenjeni, ni dopustna. Dopustni so posegi v prostor pod pogoji tega odloka in s posebnim soglasjem
pristojnega organa oziroma upravljavca v skladu s predpisi.
55. Varovalni pas gospodarske javne infrastrukture: obsega prostor določen v skladu s predpisi, v katerem so gradbeni
posegi dopustni le s soglasjem pristojnega organa oziroma upravljavca.
56. Večstanovanjska stavba: je stanovanjska stavba s tremi ali več stanovanji.
57. Veduta: je poudarjen pogled iz določenega mesta opazovanja (praviloma javne površine) z jasno določeno smerjo in
prostorsko zaokroženim ciljem opazovanja, ki je lahko objekt ali območje.
58. Višina objekta: ki je določena s tem odlokom, se meri od najnižje kote terena ob objektu do kote najvišje točke strehe
(sleme).
59. Vodno zemljišče: je zemljišče na katerem je voda trajno ali občasno prisotna in se zato oblikujejo posebne hidrološke,
geomorfološke in biološke razmere, ki določajo vodni in obvodni ekosistem. Vodno zemljišče tekočih voda obsega osnovno strugo
tekočih voda, vključno z bregom, do izrazite geomorfološke spremembe. Vodno zemljišče stoječih voda obsega dno stoječih voda,
vključno z bregom, do najvišjega zabeleženega vodostaja. Za vodno zemljišče se štejejo tudi opuščene struge in prodišča, ki jih
voda občasno še poplavlja, močvirja in zemljišče, ki ga je poplavila voda zaradi posega v prostor.
60. Vrtiček: je površina za pridelovanje vrtnin in gojenje okrasnih rastlin za lastne potrebe.
61. Vrtičkarstvo je prostočasna dejavnost, ki vključuje pridelovanje vrtnin in gojenje okrasnih rastlin za lastne potrebe, in se
izvaja na posebej za tako dejavnost urejenih površinah.
62. Vzdrževanje objekta: je izvedba del, s katerimi se ohranja objekt v dobrem stanju in omogoča njegova uporaba. Pri
vzdrževanju je potrebno ohraniti oziroma zagotoviti prvotne kakovostne fasadne elemente. Vzdrževanje obsega redna vzdrževalna
dela, investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist.
63. Zaselek: je naselje z največ 10 manj zahtevnimi objekti.
64. Zbiralnica ločenih frakcij: je pokrit ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje
posameznih ločenih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe te frakcije prepuščajo.
65. Zbirni center: je pokrit ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje vseh vrst ločenih
frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov iz širše okolice izvajalcu javne službe prepuščajo te frakcije in kosovne odpadke.
Zbirni center je lahko hkrati urejen tudi kot zbiralnica nevarnih frakcij.
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66. Zelena streha: je streha, ki jo pokriva zemljina z vegetacijskim slojem.
67. Zelene površine naselja: so površine namenjene preživljanju prostega časa, predvsem rekreaciji in športu na prostem,
parki ter druge javne zelene površine, ki so namenjene izboljšanju kvalitete bivanja v naselju.
(2) Kratice uporabljene v tem odloku imajo naslednji pomen:
Kratica
BTP
ČN
DLN
DPN
EUP
FI
FJP
FZ
FZP
GL
GM
GMn
K
KS
LN
M
MRP
N
OLN
OPN
OPPN
P
PM
RL
RTP
TP
ZN

Pomen kratice
bruto tlorisna površina
čistilna naprava
državni lokacijski načrt
državni prostorski načrt
enota urejanja prostora
faktor izrabe funkcionalne parcele objekta
faktor odprtih javnih površin
faktor zazidanosti funkcionalne parcele objekta
faktor zelenih površin
gradbena linija
gradbena meja
gradbena meja v nadstropju
klet
krajevna skupnost
lokacijski načrt
mansarda
merilno regulacijska postaja
nadstropje
občinski lokacijski načrt
občinski prostorski načrt
občinski podrobni prostorski načrt
pritličje
parkirno mesto
regulacijska linija
razdelilna transformatorska postaja
transformatorska postaja
zazidalni načrt

(3) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni izrecno določen v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga na dan
uveljavitve tega odloka določajo predpisi s področja prostorskega načrtovanja in graditve objektov.
(4) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, ki označujejo posameznike in ki so zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za moške in ženske.
II. STRATEŠKI DEL
II.1 Splošne določbe
4. člen
(vsebina strateškega dela)
Besedilo strateškega dela OPN vsebuje naslednja poglavja:
1. Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine
2. Zasnova prostorskega razvoja občine
3. Zasnova gospodarske javne infrastrukture
4. Okvirna območja naselij vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana
5. Določitev območij razpršene poselitve
6. Usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo
7. Usmeritve za razvoj v krajini
8. Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč
9. Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev.
II.2 Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine
II.2.1 Izhodišča prostorskega razvoja občine
5. člen
(usmeritve iz hierarhično nadrejenih prostorskih aktov in prostorsko odgovarjajočih sektorskih dokumentov)
V prostorskem aktu so upoštevana izhodišča in usmeritve iz naslednjih dokumentov:
– Strategija prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04)
– Prostorski red Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04)
– Program razvoja podeželja 2004–2006 za Republiko Slovenijo (Uradni list RS, št. 116/04)

Uradni list Republike Slovenije

Št.

63 / 26. 7. 2013 /

Stran

7679

– Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije – delovni osnutki
– Sektorski nacionalni programi oziroma njihovi operativni programi
– Drugi akti, s katerimi se na podlagi predpisov načrtuje razvoj oziroma širitev posameznih objektov in omrežij gospodarske
javne infrastrukture
– Razvojni program Občine Dobrova - Polhov Gradec od 2012–2022.
6. člen
(stanje in značilnosti dosedanjega prostorskega razvoja v občini)
(1) Občina Dobrova - Polhov Gradec leži na obrobju Ljubljanske kotline in je v gospodarskem smislu z njo tesno povezana.
Občina je bila pred letom 1994 del Občine Ljubljana-Vič-Rudnik, po uvedbi Zakona o lokalni samoupravi pa je skupaj z današnjo
Občino Horjul tvorila novo samostojno občino. V letu 1998 sta se ti dve občini ločili in nastala je današnja Občina Dobrova - Polhov
Gradec. Občina meji na občine: Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Logatec, Vrhnika, Horjul, Log - Dragomer, Brezovica, Mestna
občina Ljubljana in Medvode.
(2) Občina meri 118 km². V začetku leta 2011 je v 33 naseljih živelo 7.325 prebivalcev, v 2.445 gospodinjstvih. Povprečna
velikost gospodinjstva je 3,2 člana. Področje občine je redko naseljeno – gostota naseljenosti je 62 prebivalcev/km2. Razlog za
redko naseljenost je razgiban relief občine, ki dopušča strnjena naselja le v ozkih dolinah, medtem ko so za gričevnati in hriboviti
svet značilna prostrana naselja, zaselki in samotne kmetije.
(3) Območje urbaniziranega podeželja pokriva zahodni del občine od občinske meje do Polhovega Gradca. Za to območje,
ki leži v KS Dobrova in deloma v KS Polhov Gradec, je značilna predvsem obcestna razpršena poselitev s stanovanjskimi hišami,
ki je nastala zaradi svoje geografske lege. Območje v neposredni bližini Brezovice je primestno območje Ljubljane s svojo dobro
dostopnostjo oziroma z dobrimi prometnimi povezavami, kar vzpodbuja poselitev dnevnih migrantov v zaposlitvena sedišča širšega
območja mesta Ljubljane. Območje manj urbaniziranega podeželja pokriva zahodni del občine od Polhovega Gradca do zahodne
občinske meje. To je območje redke avtohtone razpršene poselitve, večinoma zaselkov, manjših naselij in samotnih kmetij, ki je
značilna za ta krajinski tip območja – hribovitega in manj dostopnega območja, ki zajema območje KS Črni Vrh in KS Šentjošt ter
večji del KS Polhov Gradec.
(4) Razpršena obcestna poselitev, ki je nastala v času hitre urbanizacije, pušča nerazrešene probleme komunalnega urejanja
ter neustrezno zasnovo poselitve v kulturni krajini in je kot taka vir okoljskih obremenitev in vizualnih motenj.
(5) Z državnim središčem je Občina Dobrova - Polhov Gradec povezana v različnih funkcionalnih vidikih: zaposlitvenem,
izobraževalnem, storitvenem, socialnem, zdravstvenem, finančnem, ekonomskem, oskrbnem, rekreacijskem, urbanem, skratka
vse bolj postaja somestje ljubljanske metropole, ki pa želi na drugi strani ohranjati in razvijati svojo samostojnost.
(6) Po popisu leta 2002 je bilo v občini 3.091 aktivnih prebivalcev. Od tega je nezaposlenih oseb 288. Samozaposlenih je
276. Vseh zaposlenih oseb v občini je skupaj 2.427.
(7) V letu 2006 je imela občina 1.240 delovnih mest ali 180 delovnih mest na prebivalca. Pretežni delež podjetij je malih,
kar 93 % podjetij v občini ima do 5 zaposlenih. Kljub izrazitemu trendu povečevanja števila delovnih mest v zadnjih letih pa je
razmerje med zaposlitvenimi možnostmi in delovno aktivnim prebivalstvom izrazito neugodno. Poleg tega je neugodna tudi
prostorska razporeditev delovnih mest, saj je pretežno število delovnih mest locirano v Dobrovi z bližnjo okolico. Struktura delovnih
mest po gospodarskih dejavnostih je prav tako neugodna, saj je pretežni delež delovnih mest (58,2 % v gospodarskih družbah)
v sekundarnem sektorju, medtem ko je delež delovnih mest v gospodarskih družbah v terciarnem in kvartarnem sektorju padel.
(8) Naseljenih stanovanjskih enot (2.394) v Občini Dobrova - Polhov Gradec je bilo leta 2002 85,3 %, 7 % bivanjskih kapacitet
(186 enot) nenaseljenih, 6,9 % pa se jih je uporabljalo le občasno. Glede na velikost stanovanjskih površin je v občini približno po
četrtino takih, ki imajo kvadrature med 61 in 80 m², 81–100 m² ter več kot 100m². Manj zastopana so stanovanja manjša od 41 m².
Po popisu leta 2002 so v občini z 31 % prevladovala trisobna stanovanja. Lastništvo stanovanj v občini je skoraj v 100 % zasebni
lasti fizičnih oseb, javnega sektorja je zanemarljivo malo (1 %), povprečne velikosti stanovanj pa so večje (88,4 m²) od republiškega
povprečja (republiško povprečje znaša 74,6 m²).
(9) Oskrbne in storitvene dejavnosti (centralne dejavnosti) so v večini naselij v občini pomanjkljivo zastopane. Razen Dobrove
in delno Polhovega Gradca nobeno naselje nima dovolj funkcij za doseganje ustreznega nivoja oskrbe.
(10) Kmetijske površine v Občini Dobrova - Polhov Gradec obsegajo približno 3720 ha ozemlja, kar predstavlja približno
30 % celotnega ozemlja občine. Od tega je najboljših kmetijskih zemljišč kar 72 % vseh kmetijskih zemljišč (2680 ha), 23 % pa je
drugih kmetijskih zemljišč.
(11) V občini je po popisu kmetijskih gospodarstev iz leta 2000 skupaj 442 kmetij, ki imajo v uporabi 8.351 ha zemljišč, od tega
je 3.102 ha kmetijskih. Po posameznih velikostnih razredih je v občini 14 % kmetij, ki uporablja do 2 ha kmetijskih zemljišč, 32 %
kmetij uporablja od 2 do 5 ha, 31 % kmetij od 5 do 10 ha, 23 % kmetij je večjih od 10 ha. Struktura kmetijskih površin na vzhodu
občine, ki se nahajajo predvsem ob vodotokih, ob Gradaščici in Horjulki, je bolj homogena, prevladujejo pa njivske kmetijske
površine in intenzivni travniki. Kmetijske površine na zahodnem delu občine pa so izrazito razdrobljene in grupirane v celkih. Od
kmetijskih površin v občini največji delež pripada intenzivnim travnikom – kar polovica. Sledijo jim ekstenzivni travniki (28 %) ter
njivske površine (14 %). Raba kmetijskih površin so večinoma tako intenzivni kot ekstenzivni travniki. Njive in vrtovi se nahajajo
predvsem v pasovih od Podsmreke do Gabrij, od Dolenje vasi do Polhovega Gradca ter na kmetijskih površinah v okolici naselja
Brezje. Za zahodni del občine pa je značilna izrazita prevlada intenzivnih in ekstenzivnih travniških površin.
(12) Na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec je 7.934 hektarjev gozdov. Od tega je 621 hektarjev zavarovanih z
državnim izhodiščem kot varovalni gozd. Torej je v občini zavarovanih približno 10 % gozdov. Ostalo so gozdovi, ki pripadajo
kategoriji lesno-proizvodnega gozda. Teh je okrog 7000 hektarjev.
(13) Na območju občine ni podeljenih pravic za gospodarsko izkoriščanje ali raziskovanje mineralnih surovin. Največje
območje pridobivanja mineralnih surovin je kamnolom Hrastenice, ki pa ni v funkciji delovanja, ni pa sanirano, zato lahko pride do
premika zemeljskih mas, kar ogroža tudi zaselek Belo nad njim. V občini so tudi ostala manjša območja pridobivanja mineralnih
surovin, ki pa niso evidentirana in urejena.
(14) V Občini Dobrova - Polhov Gradec je 23 naravnih vrednot državnega pomena in 23 naravnih vrednot lokalnega pomena,
6 ekološko pomembnih območij, 2 zavarovani območji, 4 posebna varstvena območja (območja Natura 2000).
(15) Varstvo kulturne dediščine občina zagotavlja s celovitim prostorskim načrtovanjem, v katerem so enote kulturne dediščine
upoštevane kot potencial in kot element varstva. Na območju občine se varujejo arheološka najdišča in arheološke ostaline,
registrirana dediščina in kulturni spomeniki.

Stran

7680 /

Št.

63 / 26. 7. 2013

Uradni list Republike Slovenije

(16) Zaradi hudourniške narave največjih vodotokov v občini (predvsem Gradaščice) so bili že do sedaj potrebni tehnični
ukrepi v strugi za preprečevanje erozijskega delovanja ter poplavljanja. Poplavna območja se nahajajo vzdolž struge Male vode,
Božne in Gradaščice ter ob njenih hudourniških pritokih. Vzrok za poplave je premajhna prevodnost struge Malega grabna od izliva
v Ljubljanico do Bokalškega jezu ter zmanjšanje poplavnih površin kot posledica širjenja urbanih območij.
(17) Občina ima velik delež zelo ogroženih območij občine zaradi zemeljskih plazov. Kar 34,14 % površine občine je ocenjeno
kot območja zelo velike ogroženosti, 9,60 % velike ogroženosti in 30,04 % srednje ogroženosti (podatki UL FGG, 2004).
(18) Občina Dobrova - Polhov Gradec na svojem vzhodnem delu sega na obrobje Ljubljanske kotline, katero sekajo
potresno še vedno aktivni tektonski prelomi, ki pomenijo potencialno potresno območje. Območje občine spada v najaktivnejše
seizmološko območje – gorenjsko-ljubljansko območje (C1), kjer lahko predvidevamo največjo možno magnitudo 6,2 in največjo
možno intenziteto 8. stopnje po MSK (Medvedev-Sponheuer-Karnik) lestvici, ki ima 12 stopenj. Iz tega sledi, da je verjetnost
katastrofalnega rušilnega potresa velika.
(19) Po požarni obremenitvi večine vasi (naselij) spada v II. kategorijo požarne obremenitve. Od objektov predstavljajo
največjo problematiko z vidika požarne varnosti starejši stanovanjski objekti in industrijski objekti (Hoja, Indos).
7. člen
(težnje dosedanjega prostorskega razvoja v občini)
(1) Občina je neposredno vezana na glavno mesto Slovenije, Ljubljano. Značilne so močne vsakodnevne delovne, šolske
in druge migracije, ki povzročajo gost promet, predvsem avtomobilski, kar obremenjuje celotno območje tako glede ekologije
kot varnosti prebivalcev. Prednost je majhna oddaljenost od glavnega mesta, kjer so delovna mesta in institucije. Za občino je
značilno mirno bivalno okolje, pri čemer je potrebno vztrajati. Z mestom Ljubljana so vzpostavljene cestne povezave (Podutik, Vič,
Brezovica), ki pa jih je potrebno še dodatno urediti.
(2) Iz dosedanjega razvoja izhajajo naslednji problemi in težnje:
– velik primanjkljaj delovnih mest, kar povzroča velike delovne migracije predvsem v smeri Ljubljane;
– zaradi dnevnih migracij večja prometna obremenitev skozi nekatera naselja;
– pomanjkanje razpoložljivih območij za obrtne in proizvodne dejavnosti;
– težnje po poselitvi s predvsem individualno stanovanjsko gradnjo ter individualnimi počitniškimi objekti ter posledično stalne
težnje po širitvi poselitvenih območij na kmetijska in gozdna zemljišča;
– slabša družbena infrastruktura, predvsem na podeželskem območju občine na področju predšolskega varstva, šolstva in
zdravstva;
– stalno zniževanje ravni oskrbe v središčna naseljih, ki s tem izgubljajo značaj oskrbnih centrov, kar je še posebej
problematično za poselitev podeželskega dela občine;
– nelegalne gradnje iz preteklih let, ki so v mnogih primerih prostorsko neustrezno umeščene in praviloma komunalno
neurejene;
– pomanjkanje kapacitet in neustrezna urejenost rekreacijske in športne infrastrukture;
– slabša komunalna in telekomunikacijska infrastruktura na podeželskem območju občine;
– neustrezna urejenost odvajanja odpadnih voda;
– neustrezno stanje na področju vodooskrbe iz nekaterih vaških vodovodov, za katere tudi ni urejeno upravljanje;
– neustrezno reševanje poplavne varnosti občine in regije (regulacije vodotokov) in neustrezno vzdrževanje vodotokov in
pripadajočih retencijskih površin;
– središčna naselja nimajo ustreznih celostnih urbanističnih rešitev;
– neustrezno vodenje nekaterih državnih cest skozi strnjena naselja in neustrezno stanje cest;
– neustrezen in nezadosten javni potniški promet (samo primestni);
– neurejene kolesarske poti na celotnem območju občine, predvsem pa na odseku državne ceste do Polhovega Gradca;
– neustrezen dostop od središča Dobrove preko Podsmreke do avtocestnega priključka Brezovica;
– nerešeno vprašanje dolgoročnega odlaganja odpadkov.
8. člen
(možnosti prostorskega razvoja ob upoštevanju predhodnih ugotovitev in razvojnih potreb
v občini ter razvojnih potreb države in regije)
(1) Glede na izjemno ugodno geografsko lego v osrednji slovenski regiji in dobro prometno dostopnost ima občina možnosti
za kvalitetno umestitev dejavnosti v vzhodni ter osrednji del občine.
(2) Največji razvojni potencial občine predstavlja razvoj turizma in rekreacije. Kljub nizki stopnji urbaniziranosti mora občina
pozornost posvetiti urejanju javnih zelenih površin, tako v okviru naselij (otroška igrišča, športna igrišča, manjši trgi …) kot tudi v
odprtem prostoru.
9. člen
(medsebojni vplivi in povezave s sosednjimi območji)
(1) Občina ima s sosednjimi občinami v večini slabe povezave, z izjemo Ljubljane ter deloma Horjula, kamor deloma gravitira
lokalno središče Šentjošt nad Horjulom. Slabe prometne povezave ima predvsem s Škofjo Loko. S sosednjimi občinami ima skupno
Regionalno razvojno agencijo ter skupni razvojni program podeželja. S sosednjimi občinami si deli območje Krajinskega parka
Polhograjski Dolomiti, ki predstavlja še neizkoriščen potencial v razvoju turizma in rekreacije.
(2) Občina Dobrova - Polhov Gradec je dokaj dobro prometno povezana z mestom Ljubljana, ki predstavlja glavno
zaposlitveno središče tudi za prebivalce Občine Dobrova - Polhov Gradec, kar povzroča velike dnevne migracije. Dobra prometna
povezanost z Ljubljano pa poleg prednosti hkrati tudi slabi oskrbne funkcije Občine Dobrova - Polhov Gradec.
(3) Po izgradnji avtoceste ima Občina Dobrova - Polhov Gradec težave s prometno dostopnostjo avtocestnih priključkov, zato
bo občina težila k izgradnji avtocestnega priključka Bokalce.
(4) Občina ima obsežno poplavno območje, ki se razteza tudi v sosednje občine. Za rešitev poplavne varnosti se izdeluje
državni prostorski načrt (DPN za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane in naselij v Občini Dobrova - Polhov Gradec).
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II.2.2 Cilji prostorskega razvoja občine
10. člen
(cilji prostorskega razvoja)
(1) Zaradi ugodnih demografskih trendov se ciljna projekcija števila prebivalstva do leta 2021 oceni na 8.500 prebivalcev.
(2) Gospodarstvo
– Določiti zadostne površine za postopno zmanjševanje primanjkljaja delovnih mest. Indeks zaposlitvenih možnosti dvigniti
vsaj na 60 (razmerje delovnih mest v odnosu na delovno aktivno prebivalstvo). Potrebno je vsaj ohranjati število delovnih mest v
sekundarnem sektorju ter postopno povečevati število delovnih mest v terciarnem in kvartarnem sektorju.
– Zagotoviti zadostne površine in ustrezno prostorsko razmestitev obrtnih, proizvodnih in storitvenih dejavnosti.
– Omogočiti razvoj podeželskega dela občine, predvsem na območju Polhograjskega hribovja, z zagotavljanjem zadostnih
površin in vzpodbujanjem razvoja novih delovnih mest v turizmu in dopolnilnih dejavnosti kmetij.
(3) Turizem in rekreacija
– Vzpostaviti varno javno pot za kolesarja od Ljubljane do Polhovega Gradca z vzpostavitvijo turističnih in rekreacijskih
programov ob osi in navezavo na ostale turistične dejavnosti občine.
– Določiti zadosten obseg in ustrezno razmestitev športno-rekreacijskih, parkovnih, zelenih in odprtih javnih površin za potrebe
vsega prebivalstva občine.
(4) Gospodarska javna infratsruktura
– Določiti prostorske pogoje za dostopnost javnega cestnega omrežja in ustrezno komunalno opremljenost celotnega območja
občine.
– Sanirati in prevzeti v upravljanje vse vodovodne sisteme v občini kot del lokalne gospodarske javne infrastrukture.
– V največji možni meri nadgraditi kanalizacijski sistem na celotnem območju občine s priključitvami na čistilne naprave.
– Izvesti plinifikacijo občine na območjih, kjer je to ekonomsko opravičljivo ter na območjih poslovnih con.
– Zagotoviti kvalitetno telekomunikacijsko infrastrukturo na celotnem območju občine.
– Občina bo strateško varovala prometne koridorje za glavne cestne povezave in načrtovano javno pot za kolesarja, kakor
tudi za načrtovane priključne ceste na obstoječe in načrtovano javno cestno omrežje.
(5) Razvoj naselij
– Prostorsko razporeditev stanovanj in dejavnosti v občini razvijati policentrično, z upoštevanjem dejanskih potreb glede na
stanje in razvojne težnje v prostoru.
– Obseg nove stanovanjske gradnje uravnotežiti s potrebami družbenih, oskrbnih in storitvenih dejavnosti.
– Nove družbene in oskrbne dejavnosti uravnoteženo locirati v oskrbne centre v skladu s predlaganim modelom omrežja
naselij.
– Izboljšati urbano podobo naselij Dobrova in Polhov Gradec z ureditvijo javnih površin (mestnih trgov, ulic, urbano opremo),
z vzpodbujanjem moderne izgradnje in arhitekturno/urbanistične prenove v novih delih naselja ter ob upoštevanju še ohranjene
arhitekturne identitete v starih vaških jedrih. Posebno pozornost posvetiti ohranjanju ter prenovi vaških jeder, predvsem z
umeščanjem novih dejavnosti, ki bodo pripomogle k ohranjanju aktivnosti jeder.
– Naselju Dobrova dologoročno zagotoviti ustrezne površine za širitev.
– Zaustaviti težnje po nadaljnjem širjenju obcestne razvlečene stanovanjske pozidave.
– Z vzpostavitvijo evidence in s pripravo izvedbenih pogojev omogočiti sanacijo obstoječih nelegalnih gradenj, ki neposredno
služijo stalnemu bivanju in kmetijski dejavnosti na celotnem območju občine, če le-te niso v nasprotju z varstvenimi in drugimi režimi.
– S podrobnim prostorskim načrtovanjem in ukrepi aktivne zemljiške politike zavarovati interese občine predvsem za
zagotavljanje zemljišč za družbeno infrastrukturo, javno dobro in za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.
II.2.2.1 Prioritete uresničevanja ciljev
Prioritetni projekti občine so:
– Zagotovitev prometne varnosti in prometne dostopnosti z rekonstrukcijo obstoječih in izgradnjo novih obvoznih cest.
– Varovanje obstoječih in zagotavljanje novih vodnih virov.
– Izboljšanje infrastrukturne opremljenosti s sanacijo in ureditvijo upravljanja vodovodnega sistema ter dograditvijo
kanalizacijskega sistema.
– Izboljšanje energetske oskrbe občanov z izboljšanjem stanja oskrbe z električno energijo ter izvedbo daljinskega ogrevanja
s plinifikacijo in biomaso na območjih strnjene poselitve.
– Zagotovitev prostorskih pogojev za nova delovna mesta v občini predvsem na področju terciarnih in kvartarnih dejavnosti.
Poiskati tudi možnosti za zaposlovanje na domovih, tako v obliki dopolnilnih dejavnosti kot tudi manjših obrtnih delavnic.
– Zagotovitev prostorskih pogojev za izboljšanje turistične ponudbe občine z izgradnjo in rekonstrukcijo prometnic (kolesarska
pot, obvoznice, varen peš promet) ter prenovo naselij (Dobrova, Polhov Gradec, Podsmreka, Šentjošt, Črni vrh, Dvor, Butajnova …).
II.3 Zasnova prostorskega razvoja občine
Zasnova prostorskega razvoja občine je prikazana je prikazana na karti 2.1.1 Zasnova prostorskega razvoja.
11. člen
(prednostna območja za razvoj dejavnosti)
(1) Občina bo še naprej krepila vlogo središč Dobrove in Polhovega Gradca. Polhov Gradec se bo razvijal kot kulturnoturistično-rekreacijski, Dobrova pa kot upravni center. Prednostno se ureja vse javne površine v obeh naseljih, poseben poudarek
pa je potreben na vzpostavitvi kvalitetnega upravnega jedra občine, kamor naj se locirajo glavne mestotvorne in mestoslužne
dejavnosti. V Dobrovi se z urbano prenovo zagotovi prepoznavnost upravnega središča, v Polhovem Gradcu pa s celostno prenovo
izboljša podoba naselja, kot glavnega turističnega centra občine iz zahodnega dela Ljubljanske urbane regije.
(2) Občinski upravni center Dobrova je zaradi omejitvenih faktorjev prostorsko zelo omejen in ne more v celoti zagotavljati razvoja
dejavnosti, ki so za središče njegovega ranga potrebne. Ker vzpostavitev novega mestnega območja na vzhodnem delu naselja
ni mogoča, se prostorski razvoj delno zagotavlja tudi s širitvami v bližnjih naseljih Gabrje, Hruševo, Razori, Šujica in Stranska vas.
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(3) Tudi občinski kulturno-turistično-rekreacijski center Polhov Gradec je zaradi omejitvenih faktorjev prostorsko zelo omejen
in ne more v celoti zagotavljati razvoja dejavnosti, ki so za središče njegovega ranga potrebne, zato se prostorski razvoj delno
zagotavlja tudi s širitvami v bližnjih naseljih Briše pri Polhovem Gradcu in Srednja vas pri Polhovem Gradcu.
(4) Površine za razvoj oskrbnih dejavnosti so zagotovljene predvsem v Dobrovi in Polhovem Gradcu, določijo pa se tudi v
predvidenih razvojnih centrih na podeželskem območju: Šentjošt, Črni Vrh, Gabrje, Brezje pri Dobrovi in Podsmreka.
(5) Kolesarska povezava od Ljubljane do Polhovega Gradca bo postala turistična os, na katero se programsko navezuje
celostna turistična ponudba, vključno s prikazi kulturne dediščine in naravnih vrednot občine.
(6) Razvoj turističnih dejavnosti se usmerja tudi na celotno območje Polhograjskega hribovja z osrednjima naseljema Šentjošt
in Črni vrh. Oživi se že obstoječi krajinski park Polhograjski dolomiti.
(7) Na območju Polhograjskega hribovja se z ohranjanjem primarnih dejavnosti ohranja podeželski značaj občine, ob
vzpodbujanju dopolnilnih dejavnosti in turistične ponudbe.
(8) Stanovanjsko gradnjo se pretežno usmerja na že zazidljiva stavbna zemljišča. Predvidijo se širitve središčnih naselij ter
širitve, s katerimi je mogoče učinkovito izrabiti obstoječo in novo načrtovano prometno in komunalno infrastrukturo.
(9) Poslovno proizvodne dejavnosti se umešča v razvojna naselja ob glavnih prometnih povezavah.
12. člen
(omrežje naselij z vlogo in funkcijami naselij)
(1) Omrežje naselij z vlogo naselij
VLOGA NASELJA/SREDIŠČA
Pomembnejša lokalna središča
Lokalna središča
Ostala naselja
Pomembnejše ostalo naselje

RANG NASELJA / SREDIŠČA
Delitev funkcij: Dobrova, Polhov Gradec
Šentjošt nad Horjulom, Črni Vrh
Podsmreka,, Brezje pri Dobrovi

(2) Funkcije naselij/središč
NASELJE/SREDIŠČE
Dobrova
Polhov Gradec
Šentjošt nad Horjulom
Črni Vrh
Podsmreka
Brezje pri Dobrovi

FUNKCIJE
Stanovanjske, upravne, družbene, trgovske, gostinske, zdravstvene,
kulturne, prometne, športno-rekreacijske, gospodarske, poslovne in
storitvene, šolske in izobraževalne, vzgojno-varstvene
kulturne, družbene, turistične, trgovske, gostinske, zdravstvene, športnorekreacijske, stanovanjske, gospodarske, poslovne in storitvene, šolske in
izobraževalne, vzgojno-varstvene
družbene, trgovske, gostinske, kulturne, športno-rekreacijske,
stanovanjske, šolske in izobraževalne, vzgojno-varstvene, poslovne
trgovske, šolske in izobraževalne, gostinske, kulturne, športnorekreacijske, stanovanjske, poslovne in storitvene
trgovske, gostinske, zdravstvene, športno-rekreacijske, stanovanjske,
poslovne in storitvene
šolske in izobraževalne, trgovske, poslovne in storitvene, športnorekreacijske, stanovanjske

V ostalih naseljih prevladujejo stanovanjske funkcije, ki se v podeželskem delu občine pretežno dopolnjujejo s kmetijskimi
dejavnostmi.
13. člen
(temeljne smeri prometnega povezovanja)
(1) Skozi občino potekata dve državni cesti:
– v smeri vzhod–zahod od Ljubljane skozi Dobrovo in Polhov Gradec do Ljubljanice – cesta 3. reda R3-1369,
– v smeri vzhod–zahod od Horjula preko Občine Dobrova - Polhov Gradec proti Gorenji vasi 2. reda R2-407,
(2) Pomembno prometno povezavo z avtocestnim obročem in Ljubljano predstavljata tudi lokalni cesti Brezovica–Dobrova
in Podutik–Dobrova.
(3) Pomembna je načrtovana javna pot za kolesarja Ljubljana–Polhov Gradec.
14. člen
(urbana središča, za katera je treba izdelati urbanistični načrt)
(1) Urbanistične načrte je potrebno izdelati za naselja Dobrova, Polhov Gradec in Podsmreka.
(2) Zaradi bogate kulturne krajine, atraktivne naravne in kulturne dediščine, zanimivih geografskih značilnosti je za območje
Polhograjskega hribovja kot podlago za podrobnejše urejanje območja potrebno izdelati posebne strokovne podlage v obliki
krajinskega načrta.
II.4 Zasnova gospodarske javne infrastrukture
15. člen
(razvoj gospodarske javne infrastrukture)
Infrastrukturna omrežja lokalnega pomena se bodo še nadalje razvijala v skladu s prostorskimi potrebami in potrebami
gospodarskega razvoja. Dosedanja infrastrukturna opremljenost se bo v bodoče dopolnjevala na območjih z neustrezno ali
pomanjkljivo komunalno in energetsko opremo, izboljševala pa se bo tudi v smislu preprečevanja možnosti onesnaženja in
zmanjšanja obremenitev okolja.
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II.4.1 Prometna infrastruktura
Zasnova prometne infrastrukture je prikazana na karti 2.1.2.1 Zasnova gospodarske javne infratsrukture-prometno omrežje
16. člen
(prometna infrastruktura)
(1) Z razvojem prometne infrastrukture se podpira razvoj policentričnega omrežja naselij, skladen razvoj območij s skupnimi
prostorsko razvojnimi značilnostmi, medsebojno dopolnjevanje funkcij podeželskih in urbanih območij ter njihovo povezanost s
prometnimi sistemi in urbanim omrežjem višjega ranga.
(2) Razvoj prometnih omrežij se načrtuje usklajeno z razvojem poselitve in drugih dejavnosti. Ob tem se zagotavlja kvalitetne
bivalne in delovne pogoje, zmanjšuje negativne vplive na okolje, ohranja naravne in kulturne kakovosti ter varuje naravne vire.
(3) Zaradi slabega prometnega režima znotraj posameznih naselij so nujne izgradnje obvoznic ob naseljih Polhov Gradec
(južna in vzhodna obvoznica), Dvor (južna obvoznica), Gabrje (vzhodna obvoznica), Šujica (zahodna obvoznica), Dobrova
(vzhodna obvoznica ob vzpostavitvi novega centra) in Stranska vas (zahodna obvoznica).
(4) Občina ima zasnovano kolesarsko omrežje, ki bo povezovalo občino z Ljubljano ter Horjulom. Občinska kolesarska
mreža se bo dopolnila z ureditvijo posameznih javnih poti in nekategoriziranih cest za kolesarski promet oziroma z izgrajevanjem
kolesarskih stez v okviru prostorskih možnosti ob rekonstrukcijah in novogradnjah občinskih cest.
(5) Omrežje pešpoti je zasnovano na podlagi zasnove pešpoti v ljubljanski urbani regiji. Razvijalo se bo v navezavi na
turistična območja celotne občine ter kolesarske mreže.
(6) Mreža javnega potniškega prometa se ohranja in nadgrajuje z namenom zmanjšanja obremenitve z dnevnimi migracijami
proti Ljubljani.
II.4.2 Okoljska infrastruktura
Okoljska infrastruktura je prikazana na karti 2.1.2.2 Zasnova gospodarske javne infrastrukture – okoljska infratsruktura
17. člen
(infrastruktura s področij komunalnega in vodnega gospodarstva ter varstva okolja)
Oskrba s pitno vodo
(1) Občina ima dokaj dobro vodovodno oskrbo glede na geografske možnosti. Po razpoložljivih podatkih je skupna dolžina
vodovodnega omrežja (brez vodovoda Gorjanc–Podsmreka) in delov lokalnih vodovodov približno 80 km.
(2) Le del vodovodnega omrežja na skrajnem jugovzhodnem delu Občine Dobrova - Polhov Gradec v izmeri slabih 5 km
(naselja Podsmreka, Komanija in nekaj hiš Draževnika) je v upravljanju JP Vodovod-Kanalizacija in se navezuje na ljubljanski
centralni vodovodni sistem. Vodovodno omrežje v javnem upravljanju oskrbuje z vodo še naselja Dobrova, Polhov Gradec in Šujica.
(3) Ostala naselja se z vodo oskrbujejo iz nejavnih (vaških, zasebnih) vodovodov in zajetij, ki jih je potrebno predati v
upravljanje upravljavcu javnega vodovodnega omrežja.
(4) Območje Občine Dobrova - Polhov Gradec je višinsko zelo razgibano. Poselitev je le deloma strnjena, veliko je območij
razpršenih gradenj in samotnih kmetij, ki niso oskrbovana iz javnih vodovodnih sistemov. Ti stanovanjski objekti se oskrbujejo z
vodo iz lastnih zajetij in omrežij.
Vodovodni sistem

Naselja, ki imajo vodovod

Število zajetij

Dobrova

Dobrova, Gabrje, Hruševo, Razori Selo, Stranska vas in Šujica

2

Osredek

Osredek pri Dobrovi

1

Brezje

Brezje

3

Hruševo

Hruševo

1

Polhov Gradec

Babna Gora, Polhov Gradec, Pristava, Podreber in Srednja vas

4

Briše

Briše

1

Podreber

Podreber

1

Dolenja vas

Dvor in Dolenja vas

2

Hrastenice

Hrastenice

1

Praproče I

Praproče (Podgorje)

1

Praproče II

Praproče

1

Črni Vrh – Smolnik

Črni Vrh in Smolnik

1

Srednji Vrh – Rovt

Rovt in Srednji Vrh

-

Šentjošt

Šentjošt

3

Kurja vas

Kurja vas

1

Planina

Planina

4

Suhi dol

Suhi dol

2

Butajnova

Butajnova

1

Tabela 1: Pregled vodovodnih sistemov v občini
(5) V prihodnosti je potrebno preveriti hidravlično sposobnost obstoječih cevovodov v smislu zagotavljanja zadostnih količin
vode novim uporabnikom in požarne varnosti.
(6) Prihodnji razvoj vodovodnih sistemov na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec bo prednostno usmerjen v izboljšanje,
obnovo in modernizacijo obstoječih vodovodnih sistemov in postopno povečevanje sedanjih zmogljivosti.
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Varovanje obstoječih vodnih virov
(1) Obstoječi vodni viri se varujejo skladno z akti o njihovem zavarovanju.
Zagotavljanje novih vodnih virov
(1) Na podlagi podatkov o predvideni gradnji stanovanjskih, javnih, industrijskih in drugih objektov bo treba opredeliti prihodnje
potrebe po pitni vodi, poiskati možnosti za širitev zmogljivosti v obstoječih vodnih virih, poiskati in opredeliti nove vodne vire.
(2) Dolgoročno se evidentira možnost izkoriščanja vodnega vira na lokaciji aluvialne prodne ravnine gorvodno od Šujice na
levem bregu Gradaščice med reko in cesto Dobrova Polhov Gradec. Ocenjuje se, da bi bilo možno v obravnavanem prodnem
vodonosniku Gradaščice zajeti od 150–180 l/s pitne vode. Območje se obravnava kot pomemben vodni vir za del Občine Dobrova
- Polhov Gradec in istočasno kot rezervni vodni vir za Mestno občino Ljubljana.
Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda
(1) Na območju občine je gradnja kanalizacijske infrastrukture v začetni fazi. Obratujejo trije večji kanalizacijski sistemi s
čistilnimi napravami v Dobrovi, Polhovem Gradcu in Šujici.
(2) Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d.o.o. upravlja z javno kanalizacijo za odvod odpadnih voda na območjih naselij
Dobrova, Polhov Gradec, Šujica in Podsmreka. Čistilna naprava v naselju Šujica ni v upravljanju javnega podjetja Vodovod –
Kanalizacija d.o.o.
(3) V naselju Dobrova je zgrajeno kanalizacijsko omrežje v ločenem sistemu za odvod komunalne odpadne vode ter odvod
padavinske vode. Komunalna odpadna voda se očisti na ČN Dobrova. Padavinske vode se odvajajo v bližnji odvodnik, potok
Horjulščico.
(4) V naselju Polhov Gradec je zgrajeno kanalizacijsko omrežje deloma v ločenem, deloma v mešanem sistemu. Na
kanalizacijskem sistemu so zgrajeni trije razbremenilniki, ki razbremenjujejo padavinsko vodo v potok Božno. Odpadna voda se
očisti na ČN Polhov Gradec.
(5) V naselju Šujica je delno zgrajeno kanalizacijsko omrežje v ločenem. Komunalna odpadna voda se odvaja na ČN Šujica,
padavinske vode pa v potok Gradaščico.
(6) Naselje Podsmreka je deloma kanalizirano, odpadne vode se čistijo na CČN Zalog v Ljubljani.
(7) Večina objektov v občini, ki niso povezani z obstoječimi kanalizacijskimi sistemi, ima odpadne vode speljane v pretočne
greznice z odvodom v bližnje odvodnike.
(8) V občini so na podlagi operativnega programa pripravljene tri stopnje prioritet izvajanja izgradnje javne kanalizacije.
Na podlagi osnovnega programa bo do leta 2015 naseljema Dobrova in Stranska vas zagotovljena infrastruktura za čiščenje
komunalnih voda, do leta 2017 pa bo na omrežje javne kanalizacije priključeno 80 % vse nastale odpadne vode na tem območju.
Na podlagi tretje stopnje operativnega programa bo do leta 2015 naseljem Šujica, Brezje pri Dobrovi, Podsmreka, Komanija,
Srednja vas pri Polhovem Gradcu, Hruševo, Gabrje, Šujica, Šentjošt nad Horjulom, Dvor pri Polhovem Gradcu, Dolenja vas pri
Polhovem Gradcu, Razori, Smolnik, Setnik in Briše pri Polhovem Gradcu zagotovljena infrastruktura za čiščenje komunalnih voda,
do leta 2017 pa bo na omrežje javne kanalizacije priključeno 70 % vse nastale odpadne vode na tem območju javne kanalizacije.
(9) V prihodnosti se načrtuje tudi razširitev ČN Polhov Gradec in navezava naselij Polhov Gradec, Podreber, Briše, Praproče
nanjo. V prihodnosti se načrtuje tudi ukinitev ČN Dobrova ter priključitev njej pripadajočih vodov na ČN Ljubljana.
Ravnanje z odpadki
(1) Na območju občine je potrebno dolgoročno zagotoviti zbirni center, opremljen za ločeno zbiranje odpadkov. Na območju
občine se dvakrat letno organizira zbiranje nevarnih odpadkov s premičnimi zabojniki. Lokaciji sta pri KS Polhov Gradec in pri
gasilskem domu Dobrova.
II.4.3 Telekomunikacijska infrastruktura
18. člen
(telekomunikacijska infrastruktura)
(1) Na območju občine je potrebno z najsodobnejšo telekomunikacijsko infrastrukturo opremiti vsa območja strnjene pozidave.
Na območjih razpršene poselitve je potrebno zagotoviti brezžične povezave.
(2) Načrtuje se opremljenost občine z optičnim kablom.
II.4.4 Energetska infrastruktura
Energetska infrastruktura je prikazana na karti 2.1.2.3 Zasnova gospodarske javne infratsrukture-energetska infrastruktura.
19. člen
(energetska infrastruktura)
Elektroenergetsko omrežje
(1) Preko občine potekata prenosna daljnovoda:
– DV 220 kV Divača–Kleče,
– DV 2x110 Kleče–Logatec.
(2) Pri načrtovanju je potrebno upoštevati križanje z elektroenergetskim koridorjem daljnovoda 220 kV Divača Kleče in
predvideno rekonstrukcijo obstoječega 220 kV voda na napetostni nivo 2x400 kV.
(3) V občini je 78 obstoječih in 20 predvidenih transformatorskih postaj, ki so namenjene predvsem gospodinjstvom in za drugi
odjem, le ena transformatorska postaja v Polhovem Gradcu je namenjena industriji. Možnost napajanja občine je s treh strani:
– RP RUŽV DV Lučine
– RP Vrhnika DV Žiri
– RP Kozarje DV Polhov Gradec in DV Horjul.
(4) Zaradi slabše zmogljivosti nekaterih transformatorskih postaj prihaja do velikih nihanj električne napetosti na posameznih
območjih.
(5) V občini se v naslednjih 5 letih ne predvideva izgradnja večjih porabnikov energije, razen na območjih načrtovanih
poslovnih con.
(6) Potrebe po energiji se bodo predvidoma povečale za 10 % kljub izvajanju ukrepov učinkovite rabe energije, saj je
predvidena rast novih porabnikov precej večja od prihrankov učinkovite rabe.
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(7) V občini je, poleg oskrbe s tekočimi in trdimi fosilnimi gorivi, ki se ocenjuje kot dobra, tudi pomemben energetski vir
potencial lokalnih obnovljivih virov. Predvsem so pomembni izraba lesne biomase, sončne energije in vode.
Plinovodno omrežje
(1) Oskrba Občine Dobrova - Polhov Gradec z zemeljskim plinom se izvaja preko distribucijskega plinovodnega omrežja, ki
je v upravljanju sistemskega operaterja Javno podjetje Energetika Ljubljana. Zemeljski plin prejema iz prenosnega plinovodnega
omrežja M3, MRP Šempeter NG–odcep Ljubljana, preko merilno regulacijske postaje v Kozarjah. Distribucijsko plinovodno omrežje
je izvedeno od merilno regulacijske postaje proti jugu – preko Draževnika, Komarije, Podsmreke do Tržaške ceste ter proti severu
preko Dolgih Njiv, Dobrove, Razori, Šujice in Gabrja.
(2) Na območju občine se predvideva izgradnja vzporednega prenosnega plinovoda M3/1 Kalce–Vodice.
(3) Cilj občine je, da zaradi varstva ozračja in vodnih virov pred onesnaženji oskrba novo načrtovanih in obstoječih stavb
kurjenih s trdimi in tekočimi gorivi, razen v primeru uporabe obnovljivih virov energije, preide na zemeljski plin povsod tam, kjer
bodo tehnične možnosti to omogočale. Odpravlja in ne dovoljuje se nove hišne rezervoarje kurilnega olja na zavarovanih območjih
vodnih virov.
(4) Širitev oskrbe z zemeljskim plinom je načrtovana na gosteje pozidanem območju občine in na območjih predvidene
nove pozidave z možnostjo povezave na obstoječe plinovodno omrežje. Izgradnja plinovodnega omrežja je predvidena v naseljih
Stranska vas, Šujica, Hruševo in Gabrje, ki predstavljajo vplivno območje predvidene plinifikacije. Izgradnja plinovodnega
omrežja v naseljih, ki predstavljajo vplivno območje predvidene plinifikacije, je prikazana v grafični prilogi, ki je sestavni del
tega odloka.
(5) Na območjih obstoječe in predvidene plinifikacije, v naseljih Draževnik, Komarija, Dolge Njive, Podsmreka, Dobrova,
Razori, Šujica, Stranska vas, Hruševo in Gabrje, se raba energije za ogrevanje, pripravo sanitarne tople vode in tehnologijo, razen
v primeru uporabe obnovljivih virov energije ali soproizvodnje toplote in električne energije z visokim izkoristkom, zagotavlja z
zemeljskim plinom. Obnovljive vire se prednostno uporablja na območjih, kjer plinifikacija ni načrtovana.
(6) Ostali del Občine Dobrova - Polhov Gradec ni predviden za plinifikacijo zaradi redke poseljenosti in velikih razdalj brez
pozidave med posameznimi zaselki. Izjema bodo morebitna nova ureditvena zazidalna območja v neposredni bližini že navedenih
območij za plinifikacijo.
(7) Oskrbo objektov za potrebe ogrevanja izven območij predvidenih za plinifikacijo bo potrebno reševati z lokalnimi viri, na
primer samostojna ali skupna postaja utekočinjenega naftnega plina, postavitev energetskega vira na biomaso in podobno.
(8) V pripravi je Lokalni energetski koncept občine (LEK). Po sprejemu LEK-a se obveznost priključevanja objektov za potrebe
ogrevanja in pripravo sanitarne tople vode prevzame neposredno iz določil LEK-a.
Daljinsko ogrevanje
(1) Predvideno je toplovodno daljinsko ogrevanje javnih in poslovnih stavb ter stanovanjskih hiš, ki že imajo sistem hišnega
centralnega ogrevanja.
(2) Potencialni porabniki daljinskega ogrevanja se nahajajo na območju naselij Pristava, Briše in Polhov Gradec.
Male hidroelektrarne
(1) Vodotoki v občini imajo dovolj velik vodni potencial za izgradnjo malih hidroelektrarn, saj so na teh potokih že bile številne
žage in mlini. Z izgradnjo mHE bi poleg pridobljene električne energije stabilizirali vodotoke (jezovi) in dvignili podtalnico. Izgradnja
objektov za vodnogospodarsko koriščenje ne sme biti v nasprotju z načeli varstva narave.
Alternativni viri energije
(1) Občina bo spodbujala učinkovito in racionalno rabo energije na celotnem območju občine, posebej obnovljivih energetskih
virov, pri čemer bo zahtevala, da bodo objekti in ureditve prostorsko integrirani in da z njimi ne bodo povzročeni negativni vplivi
na okolje.
(2) Pri načrtovanju energetskih sistemov imajo prednost sistemi, ki omogočajo hkratno proizvodnjo več vrst energije (zlasti
toplotne in električne energije) ter izrabe obnovljivih virov energije.
II.4.5 Ostala infrastruktura
20. člen
(javna razsvetljava)
(1) Oskrba naselij z javno razsvetljavo je skoraj 80-odstotna. Zaradi neenakomerne poseljenosti pa so hriboviti kraji mnogo
slabše oskrbljeni z javno razsvetljavo kakor nižje ležeči. V vaškem jedru je javna razsvetljava, zaselki in samotne kmetije pa so
brez nje.
(2) Usmeritev občine je, da se razširi javna razsvetljava na neosvetljene pohodne in vozne površine.
21. člen
(pokopališka dejavnost)
V občini so pokopališča ob cerkvah: na Dobrovi, v Dvoru, v Polhovem Gradcu, Šentjoštu in Črnem vrhu. Obstoječa
pokopališča imajo kapacitete še za 10 let, predvideva se širitev le-teh, razen pokopališča Dvor ter Dobrova, kjer pa se širitev že
izvaja. Potrebe po mrliških vežicah so izražene v Polhovem Gradcu, Šentjoštu ter Črnemu vrhu.
II.5 Okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana
Okvirna območja naselij so prikazana na karti 2.1.3 Zasnova okvirnih območij naselij, razpršene gradnje in območij razpršene
poselitve.
22. člen
(določitev območij naselij)
Območja naselij v Občini Dobrova - Polhov Gradec so: Babna Gora, Belica, Brezje pri Dobrovi, Briše, Butajnova, Črni Vrh,
Dobrova, Dolenja vas pri Polhovem Gradcu, Draževnik, Dvor pri Polhovem Gradcu, Gabrje, Hrastenice, Hruševo, Komanija, Log
pri Polhovem Gradcu, Osredek pri Dobrovi, Planina nad Horjulom, Podreber, Podsmreka, Polhov Gradec, Praproče, Razori, Selo
nad Polhovim Gradcem, Smolnik, Srednja vas Pri Polhovem Gradcu, Stranska vas, Šentjošt nad Horjulom, Šujica in Zalog.
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II.6 Določitev območij razpršene poselitve

Območja razpršene poselitve so prikazana na karti 2.1.3 Zasnova okvirnih območij naselij, razpršene gradnje in območij
razpršene poselitve.
23. člen
(določitev območij razpršene poselitve)
(1) Območja razpršene poselitve se pojavljajo predvsem na območju Polhograjskega hribovja in se pojavljajo na območjih
statističnih naselij Babna Gora, Belica, Brezje pri Dobrovi, Briše pri Polhovem Gradcu, Butajnova, Črni Vrh, Dobrova, Dolenja vas
pri Polh. Gradcu, Gabrje, Hruševo, Log pri Polhovem Gradcu, Osredek pri Dobrovi, Planina nad Horjulom, Podsmreka, Polhov
Gradec, Praproče, Rovt, Selo nad Polhovim Gradcem, Setnica – del, Setnik, Smolnik, Srednja vas pri Polh. Grad., Srednji vrh,
Stranska vas, Šentjošt nad Horjulom in Šujica.
(2) Na območjih statističnih naselij Babna Gora, Brezje pri Dobrovi, Briše pri Polhovem Gradcu, Butajnova, Gabrje, Komanija,
Razori, Setnica – del, Setnik, Stranska vas, Šujica, Brezje pri Dobrovi in Dobrova se osamela poselitev mestoma zgosti v zaselke
ali druge oblike strnjenih manjših naselij, ki jih pretežno tvorijo objekti, zgrajeni pred letom 1967.
II.7 Usmeritve za razvoj poselitve in za prenovo
Usmeritve za razvoj poselitve so prikazane na karti 2.1.4.1 Usmeritve za razvoj poselitve.
24. člen
(razvoj naselij)
(1) Razvoj naselij v Občini Dobrova - Polhov Gradec se v skladu z vlogo v omrežju naselij ter v smeri dviga kakovosti naselij
zagotavlja znotraj območij naselij, pri čemer se prvenstveno upoštevajo najprej razpoložljive možnosti notranjega razvoja naselij z
boljšim izkoristkom in večjo kvaliteto izrabe prostora z zgostitvami ekstenzivno izrabljenih zazidanih površin, s celovitimi prenovami
naselij ali njihovih delov, sanacijami degradiranih območij ter izrabo nezazidanih stavbnih zemljišč.
Kasneje se v skladu z razvojnimi potrebami naselij in v okviru omrežja naselij razvoj zagotavlja s širitvami in zaokrožitvami
naselij le v primeru, da znotraj naselja ni več primernih zemljišč za zagotavljanje pogojev za razvoj stanovanjskih, gospodarskih
in drugih zmogljivosti, kar pomeni, da se širijo razvojno močna naselja. Pri drugih naseljih so dopustne zaokrožitve naselij v okviru
komunalno opremljenih območij. Območja večjih širitev naselij je treba načrtovati z občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti.
(2) Graditi je treba predvsem na zemljiščih, ki so manj primerna za kmetijsko pridelavo, in sicer tako, da se gradnja načrtuje
zunaj ali na robu zaokroženih kmetijskih zemljišč, da se z gradnjo čim manj omejuje primarna raba kmetijskih zemljišč, možnosti
za racionalno uporabo in uvajanje tehnologije pridelovanja ter da se pri načrtovanju poselitve čimbolj varujejo zemljišča proizvodno
usmerjenih in zaščitenih kmetij.
(3) Pri razvoju naselij se kulturno dediščino upošteva kot dejavnik kakovosti bivalnega okolja in kot prostorski potencial. Pri
prenovi naselij se kulturno dediščino obravnava ob upoštevanju njene ranljivosti.
25. člen
(notranji razvoj, prenova in širitve naselij)
(1) Za naselja Dobrova in Polhov Gradec se zagotovi prenova naselij. Za stara jedra ostalih naselij je predvidena prenova,
ki obsega predvsem funkcionalno in oblikovno prenovo. Eden izmed ciljev revitalizacije je tudi izboljšanje demografskega stanja.
(2) Širitve se načrtujejo za naselje Dobrova. Ker je le-ta prostorsko izredno omejena, se manjše širitve predvidevajo v naseljih
Razori, Hruševo, Gabrje, Šujica in Stranska vas, ki so z Dobrovo funkcionalno povezana. V naselju Polhov Gradec se načrtuje
notranji razvoj s površinami za širitev na zahodu naselja, skupaj z delno prenovo jedra naselja. Tudi Polhov Gradec ima veliko
omejitvenih faktorjev za širitev, zato se manjše širitve predvidevajo tudi v naseljih Briše in Srednja vas, ki so s Polhovim Gradcem
funkcionalno povezana. Manjše širitve so predvidene tudi v drugih naseljih, predvsem v naselju Brezje pri Dobrovi, Podsmreka,
Črni Vrh in Šentjošt nad Horjulom.
(3) Ostala naselja so zaokrožujejo in dopolnjujejo.
(4) Za vsa naselja se zagotavlja notranji razvoj naselij.
(5) Kvaliteto bivanja v naseljih se dviga z zagotavljanjem in ureditvijo javnih prostorov in urbane opreme. Znotraj naselij
se zagotavlja uravnoteženo razmerje med grajenimi in zelenimi površinami. Zagotavlja se tako prostorsko razporeditev zelenih
površin, da jih je mogoče povezati v zeleni sistem, le te pa povezati z odprtimi površinami na robovih naselij. Zelene površine
znotraj mesta in z zaledjem se povežejo s kolesarskimi in peš potmi. Zagotavlja se boljšo izkoriščenost in kvalitetnejšo rabo praznih
in neprimerno izkoriščenih zemljišč.
(6) V podeželskih naseljih, vaseh in zaselkih je možna gradnja znotraj vrzeli, nezadostno izkoriščenih površin in na robovih
zaradi izboljšanja pogojev za bivanje in opravljanje kmetijskih in dopolnilnih dejavnosti. Prednost se daje prenovi in sanaciji, ki sta
usmerjeni v modernizacijo kmetijstva in ustvarjanje pogojev za razvoj dopolnilnih dejavnosti.
(7) Pri načrtovanju prenov in zgoščevanja naselij se upošteva ohranjene kulturnih in krajinskih kvalitet naselja ali njegovega dela.
26. člen
(usmeritve za razvoj dejavnosti po naseljih)
(1) Dejavnosti se v naselja usmerja skladno s tipom, položajem in vlogo, ki jo posamezno naselje ima v okviru omrežja naselij,
ter glede na obstoječe dejavnosti v naselju.
(2) V naselja se umešča različne dejavnosti, s čimer se zagotavlja delovna mesta blizu bivalnih območij. Dejavnosti ne smejo
biti konfliktne med seboj in s stanovanjskimi območji.
(3) Stanovanjska dejavnost:
Stanovanjsko dejavnost bomo razvijali v ravninskem in dolinskem delu, v hribovitem delu pa jo bomo ohranjali. Večji razvoj
stanovanjske dejavnosti se predvideva v naseljih Dobrova, Polhov Gradec, Brezje pri Dobrovi, Podsmreka, Komanija, Stranska
vas, Šujica, Hruševo, Gabrje, Dvor pri Polhovem Gradcu, Srednja vas pri Polhovem Gradcu, Butajnova, Črni Vrh in Šentjošt nad
Horjulom.
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V podeželskih naseljih se razpoložljiva stavbna zemljišča prednostno namenja gradnji za potrebe kmečkih in polkmečkih
gospodarstev, in sicer za izvajanje kmetijske dejavnosti ter dopolnilnih dejavnosti, povezanih s kmetijstvom, gozdarstvom in
turizmom. Možno je tudi izvajanje obrtnih dejavnosti, povezanih s kmetijstvom in gozdarstvom oziroma drugih prostorsko in okoljsko
sprejemljivih dejavnosti. Ob tem je treba zagotavljati ohranjanje kulturnih in krajinskih kvalitet. Zaradi preprečevanja emisijskih
vplivov je potrebno poskrbeti za primerno oddaljenost stanovanjskih hiš (objektov) od kmetijskih objektov.
Za območja počitniških hiš so predvidena manjša območja v območju naselij Smolnik in Osredek pri Dobrovi.
(4) Centralne dejavnosti
Preplet stanovanjske dejavnosti z družbenimi, storitvenimi dejavnostmi ter zelenimi površinami se določa v središčnih naseljih,
v ostalih naseljih pa se določa prevladujoča stanovanjska dejavnost s spremljajočimi storitvenimi in družbenimi dejavnostmi.
Območja družbenih dejavnosti so v območjih središčnih naselij, kjer bo občina zagotavljala prostorske možnosti za njihov
nadaljnji razvoj. V ostalih naseljih pa se obstoječe družbene dejavnosti ohranjajo v obstoječem obsegu.
Družbena javna infrastruktura še nadalje ostaja v dosedanjih območjih, kjer se ohranja možnost razvoja. V smislu upravnih
funkcij in šolstva se te še nadalje razvijajo v Dobrovi in Polhovem Gradcu, dejavnosti varstva predšolskih otrok v Dobrovi in
Polhovem Gradcu, centralne funkcije (pošta, bančništvo, lekarne ipd.) pa se grupirajo v središču Dobrova in na novo oblikujejo
tudi v središču Polhov Gradec.
Površine športno-rekreacijskih dejavnosti so že razvite v naselju Šujica, Polhov Gradec, Brezje pri Dobrovi in Šentjošt nad
Horjulom, že predvidene, a ne zadostno izkoriščene pa na območju naselja Dobrova. Na območju naselja Polhov Gradec se
vzpostavlja novo športno-rekreacijsko območje.
Vsa ostala naselja, ki so namenjena predvsem bivanju in dopolnjevanju s kmetijsko dejavnostjo, se lahko dopolnjuje z oskrbnimi
in storitvenimi dejavnostmi pod pogojem, da ta služijo potrebam prebivalcev v gravitacijskem območju posameznega naselja.
Oskrbne in storitvene dejavnosti ter območja družbene javne infrastrukture se umešča v dele naselij, kjer imajo možnost
dolgoročnega razvoja in kjer je zagotovljena dobra dostopnost, v čim večji meri z javnimi prevoznimi sredstvi, s kolesom ali peš.
(5) Gospodarske dejavnosti
Poslovno proizvodne dejavnosti so v gospodarski coni načrtovane v naseljih Polhov Gradec, Dobrova, Podsmreka, GabrjeŽerovnik in Srednja vas.
Proizvodne dejavnosti se umešča v gospodarske cone. V taka območja se lahko umeščajo tudi obrtne in storitvene dejavnosti,
če niso konfliktne s proizvodnimi dejavnostmi.
27. člen
(usmeritve glede sanacije razpršene gradnje)
(1) Območij razpršene gradnje, ki se sanirajo kot območja sanacije razpršene gradnje in se opredelijo kot novo naselje v
občini, ni.
(2) Območij razpršene gradnje, ki se sanirajo kot območja sanacije razpršene gradnje, ki se vključijo v naselje, so na območju
občine neizrazita. V večini primerov gre za posamezne objekte, ki se priključijo naselju.
(3) Območij razpršene gradnje, ki se sanirajo kot območja sanacije razpršene gradnje, ki se opredelijo kot posebno zaključeno
območje poselitve v občini, ni.
(4) Ostala območja razpršene gradnje se oblikovno in komunalno sanira. Pogoji sanacije se določijo s prostorskimi
izvedbenimi pogoji.
28. člen
(usmeritve glede ohranjanja razpršene poselitve)
(1) V območjih ohranjanja razpršene poselitve se praznjenje preprečuje tako, da se spodbuja ohranjanje ekstenzivnega
kmetijstva in razvoj dopolnilnih dejavnosti (drobna obrt, domača obrt, čebelarstvo, kmetije odprtih vrat ...).
(2) Na teh območjih se zagotavljajo zadostne površine za stanovanjsko gradnjo in za potrebne okoljsko sprejemljive dejavnosti
v obsegu, ki je za ohranjanje poselitve potreben.
(3) V središčnih naseljih območij ohranjanja poselitve se zagotavljajo površine in vzpodbujajo umestitve vseh vrst oskrbnih
in storitvenih dejavnosti.
(4) Na območjih, kjer je razpršena poselitev spoznana kot avtohtoni poselitveni vzorec, je možna širitev stavbnih zemljišč
za gradnjo novih objektov z enako ali združljivo namembnostjo. Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati vzorec obstoječe
razporeditve objektov, velikost objektov ter s tem ohranjati kulturno krajino.
29. člen
(usmeritve za urbanistično oblikovanje naselij)
(1) V ravninskem delu občine bomo pri razvoju območij naselij in zaselkov težili k večji urbanizaciji, preostala območja naselij
in zaselkov bomo razvijali kot območje zmerne urbanizacije, v hribovitih delih občine na območjih razpršene poselitve pa bomo
ohranjali ruralen tip poselitve. Zlivanje naselij v dolinskem delu občine se prepreči z zelenimi cezurami.
(2) Za naselja, kjer je bil izdelan urbanistični načrt, se upoštevajo usmeritve urbanističnega oblikovanja iz konceptualnega
dela urbanističnega načrta.
II.8 Usmeritve za razvoj v krajini
Usmeritve za razvoj v krajini so prikazane na karti 2.1.4.2 Usmeritve za razvoj v krajini.
30. člen
(splošne usmeritve za razvoj v krajini)
(1) Razvoj krajine v Občini Dobrova - Polhov Gradec bo usmerjen v ohranjanje naravnih in kulturnih kakovosti ob hkratnem
zagotavljanju gospodarskega razvoja.
(2) Dejavnosti v krajini bodo umeščene v območja z največjimi potenciali zanje in najmanjšo ranljivostjo prostora, v skladu
z naravnimi in kulturnimi kakovostmi, kvaliteto naravnih virov ter ogroženostjo zaradi naravnih in drugih nesreč in v skladu z
usmeritvami in pogoji iz okoljskega poročila.
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(3) Na območjih, ki so spoznana za vrednejša tako zaradi naravnih, kulturnih oziroma drugih kvalitet, bo zagotovljeno skupno
varovanje.
(4) Krajina v Občini Dobrova - Polhov Gradec se bo razvijala v štirih smereh, in sicer kot pretežno naravna krajina, pretežno
kulturna krajina, pretežno urbana krajina in kot kmetijsko intenzivna krajina.
(5) Kot pretežno naravna krajina se bodo razvijala hribovita območja na robovih Ljubljanske kotline ter dolini reke Horjulke (v
osrednjem do vzhodnem delu občine), ki so bogata z ohranjenimi naravnimi kakovostmi. Prevladujoča raba v tem območju je gozd.
(6) Kot pretežno kulturna krajina se bodo razvijala podeželska območja Polhograjskega hribovja (osrednje in zahodno
območje občine) s tradicionalno kmetijsko rabo in poselitvenimi vzorci.
(7) Kot intenzivna kmetijska krajina se bodo razvijala ravninska območja Ljubljanske kotline na skrajno vzhodnem delu občine,
ki imajo pridelovalni potencial tal.
(8) Kot urbana krajina se bo razvijalo dolinsko območje občine, kjer so že sedaj locirana vsa večja središča občine.
(9) Poleg kmetijstva, gozdarstva in poselitve, ki najmočneje vplivajo na razvoj krajine se bodo znotraj posameznih krajin v
skladu s prostorskimi potenciali, načeli varstva okolja, načeli varovanja naravnih in kulturnih vrednot ter varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami razvijale tudi turistično-rekreacijske dejavnosti, gospodarjenje z vodami ter izkoriščanje mineralnih surovin. To
je predvsem na zahodnem območju občine.
(10) Občina bo usmerjala razvoj turizma v podeželski in športno-rekreacijski turizem predvsem na podeželskih območjih
Polhograjskega hribovja z navezavo tudi v dolinski del občine (kolesarski turizem). Izhodiščna točka in glavni turistični center
občine je Polhov Gradec.
(11) Vodno gospodarske aktivnosti bodo usmerjene v ohranjanje obstoječih retencijskih površin in renaturacijo vodotokov.
Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode,
vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim
delovanjem voda. Izjemoma je na poplavnih območjih mogoče načrtovati posege v prostor skladno z omejitvami in pogoji veljavnih
predpisov s področja urejanja voda.
(12) Izkoriščanje mineralnih surovin bo usmerjeno v obstoječe kope, ki jih je potrebno evidentirati, opredeliti stanje ter izvesti
sanacijo.
II.8.1.1 Razvojna območja za posamezne dejavnosti, ki so vezane na naravne vire
31. člen
(kmetijstvo)
(1) V Občini Dobrova - Polhov Gradec kmetijska zemljišča zavzemajo slabo tretjino vseh površin. Pretežni del le-teh se
nahaja v ravninskem delu. Kmetijsko dejavnost bomo prvenstveno usmerjali na strnjene komplekse kmetijskih zemljišč na območju
ravninskega dela občine. Ohranjati pa je potrebno tudi manjše komplekse kmetijskih površin v hribovitem delu predvsem z vidika
pašne živinoreje.
(2) V občini se bodo še naprej razvijale različne kmetijske panoge: poljedeljstvo, živinoreja s poljedelstvom, sadjarstvo in
zelenjadarstvo. Spodbujali bomo razvoj čebelarstva.
(3) Na hribovitih območjih bomo kmetijska zemljišča ohranjali kot kvalitetno krajino in v obsegu kmetijskih gospodarstev.
(4) Na območju občine se za ohranjanje kvalitetne naravne krajine urejajo ekstenzivni planinski pašniki ter čistijo zaraščajoče
planine.
(5) Glede na bogato biotsko raznovrstnost v občini bomo na celotnem območju spodbujali ekološko kmetovanje in druge
oblike sonaravnega kmetovanja. Ohranjali in širili bomo travniške sadovnjake, zlasti z vidika ohranjanja tradicionalne kulturne
krajine in avtohtonih sort sadja.
(6) Za ohranjanje naravne ter kulturne krajine bomo na območju občine spodbujali razvoj podeželskega turizma, s poudarkom
na tradicionalnih znanjih ter spodbujanju ekoloških gospodarstev.
32. člen
(gozdarstvo)
(1) V Občini Dobrova - Polhov Gradec gozdovi zavzemajo več kot polovico vseh površin. V gozdovih hribovitega dela
občine bomo spodbujali sonaravno lesno proizvodnjo. V gozdovih, ki imajo velik krajinski, ekološki in rekreacijski pomen, bomo
gospodarjenje prilagajali tem pogojem.
(2) Gozdove ob robovih naselij, ki imajo pomembno ekološko izravnalno in krajinsko vlogo, bomo večinoma ohranili in vključili
v zelene sisteme naselja s primernimi oblikami rekreacijske rabe.
33. člen
(vode)
(1) Vode v občini se izkoriščajo za oskrbne, gospodarske in turistično rekreacijske namene ob hkratni skrbi za varstvo njihove
kakovosti ter njihovega krajinskega in doživljajskega pomena.
(2) Dejavnosti se usmerjajo izven poplavnih, erozijskih in plazovitih območij oziroma se prilagajajo naravni dinamiki prostora.
Na poseljenih območjih, ki so ogrožena zaradi poplavnih, erozijskih in plazovitih območij, je treba zagotoviti varstvo ljudi in
premoženja.
(3) Območje občine sodi v porečje Gradaščice s pritokom Horjulko, ki se nato steka v Mali Graben. Vsi potoki, ki tečejo iz
Polhograjskega hribovja v Gradaščico, so hudourniškega značaja.
(4) Pri urejanju in ohranjanju vodnega režima se upošteva naravno dinamiko in sonaravno urejanje odtočnega režima z
ohranjanjem naravne retencijske sposobnosti prostora ter usmerjanjem rabe prostora, ki vpliva na spremembe odtočnega režima
izven teh območij.
(5) Vodotoki, ki sodijo v 1. in 1.–2. razred po kategorizaciji pomembnejših vodotokov po naravovarstvenem pomenu se
izvzamejo iz vsakršne gospodarske rabe.
(6) Na vseh poselitvenih območjih se zagotavlja okoljsko sprejemljivo odvajanje in čiščenje odpadnih voda. To je še posebno
pomembno pri razvoju turističnih kmetij in turistične infrastrukture, ki se nahaja izven strnjenih območij poselitve.
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(7) Dejavnosti je treba usmerjati izven območij podtalnice in virov pitne vode oziroma njihovo izvajanje prilagoditi tako, da ne
bodo predstavljale nevarnosti za njihovo onesnaževanje.
(8) Vse vodne vire se ustrezno varuje. Spodbuja se varčno in smotrno rabo pitne vode. Za vsa območja, ki se nahajajo na
vodovarstvenem območju zajetij pitne vode, je treba pri načrtovanju upoštevati zakonodajo s področja voda ter omejitve in pogoje
iz aktov o zavarovanju. Na vodovarstvenem območju se lahko omejijo ali prepovejo dejavnosti, ki bi lahko ogrozile količinsko
ali kakovostno stanje vodnih virov, ali zaveže lastnike ali druge posestnike zemljišč na vodovarstvenem območju, da izvršijo ali
dopustijo izvršitev ukrepov, s katerimi se zavaruje količina ali kakovost vodnih virov.
34. člen
(turizem in rekreacija)
(1) Razvoj turističnih in športno rekreacijskih dejavnosti je treba usmerjati tako, da se bodo ohranjale naravne in kulturne
kakovosti prostora ter preprečevali konflikti z drugimi rabami, predvsem poselitvijo in kmetijstvom.
(2) Na turističnih ter športno-rekreacijskih območjih je treba zagotoviti ustrezno infrastrukturno opremljenost ter v skladu z
razvojnimi potrebami ustrezno velike servisne in parkirne površine.
(3) Nastanitvene kapacitete je treba v urbanih naseljih zagotavljati v hotelih, motelih ter penzionih, v podeželskih območjih
pa v apartmajskih in gostinskih objektih, v okviru turističnih kmetij ter v kampih.
(4) Zaradi ohranjanja naravnih kakovosti se izvajanje posameznih športno-rekreacijskih dejavnosti časovno omeji (glede na
letni čas).
(5) Glavno športno-rekreacijsko območje za rekreacijo v naravi je celotno območje Polhograjskega hribovja. Območja
nižinskega dela občine so med sabo povezana s kolesarskimi potmi.
(6) Pomembnejše rekreacijsko izhodišče z osnovno infrastrukturo (gostišče, prenočišča, informacijska točka, parkirišča,
prireditve) je Polhov Gradec. Kot sekundarna rekreacijska izhodišča se opredeli Šentjošt nad Horjulom ter Črni Vrh.
(7) Pomembnejše športno-rekreacijsko območje je območje smučišča Šentjošt nad Horjulom ter območje novih športnoturističnih površin v Polhovem Gradcu.
(8) Športno-rekreacijska ponudba Polhograjskega hribovja temelji na naravnih kakovostih. Spodbuja se razvoj športnorekreacijske in turistične dejavnosti v povezavi z naravnimi in kulturnimi kakovostmi območja ob hkratni skrbi za njihovo ohranjanje
in s čim manjšo potrebo po poseganju v prostor. Gradnja potrebne infrastrukture se usmerja na vidno neizpostavljena območja, v
skladu z okoljskimi in naravovarstvenimi kriteriji ter varstvom kulturne dediščine. Posodablja se obstoječa turistična infrastruktura
(smučišče). Uredijo (sanirajo) se točke, kjer se ljudje že sedaj zbirajo (parkirišča, piknik prostori, razgledišča, pešpoti …). Turistične
točke, ki omogočajo daljše zadrževanje večjih skupin ljudi, se ne ureja v neposredni bližini naravnih vrednot. Športno-rekreacijska
ponudba je podprta s ponudbo ekoloških in turističnih kmetij ter z etnološko dediščino območja. Ureditve na območjih vodnih virov
se lahko načrtujejo le skladno z omejitvami in pogoji iz veljavnih predpisov o zaščiti pitne vode.
35. člen
(mineralne surovine)
Na podlagi podatkov Geološkega zavoda Slovenije je v občini poleg že evidentiranega kamnoloma tehničnega kamnadolomita Hrastenice, ki ga je potrebno sanirati, dodatno evidentiranih še 21 površinskih kopov, predvsem tehničnega kamnadolomita. Od tega je 9 kopov (Butajnova, Planina nad Horjulom, Črni Vrh-c, Srednji vrh-a, Črni Vrh-d, Smolnik-a, Smolnik-b, Gabrše
in Srednja vas) opredeljenih kot potencialni prostor za nadaljnjo organizirano izkoriščanje tehničnega kamna v primeru izkazanega
interesa. V preostalih kopih: Potok, Planina nad Horjulom-b in c, Črni Vrh-a in b, Kucelj-Mrzel Grič, Setnik, Črni Vrh-e, Selo nad
Polhovim Gradcem, Praproče, Petračev Graben, Setnica, Dvor, Marevšnikar, Hruševo pa naj se izkoriščanje opusti, kamnolom
pa obvezno sanira, od katerih se lahko 3 kope (Hruševo, Petračev Graben in Črni Vrh-e) prepusti procesu naravne samosanacije.
II.8.1.2 Posebna območja, kjer se ohranjajo in razvijajo prepoznavne kvalitete in vrednote prostora, pomembne
z vidika krajinskih ter urbanističnih in arhitekturnih značilnosti
36. člen
(prepoznavne kvalitete prostora)
(1) Polhograjsko hribovje:
Območje redke avtohtone raztresene poselitve, večinoma zaselkov in manjših naselij. Značilno je, da so naselja na robu
terase ali gozd nekje tudi v pobočjih; oblikovana so gručasto ali pa so naselja sestavljena iz malih gruč. Pobočja so nerazčlenjena,
saj so večinoma pokrita z gozdovi. To enotnost členijo in prekinjajo le spremembe reliefa, ki z ozkimi grapami ustvarjajo hitre
vertikalne prehode. Redka poselitev na mehko oblikovanih pobočjih razbija nerazčlenjenost in povečuje prostorsko pestrost.
(2) Polhov Gradec:
Naselje je kvalitetno vpeto v prepoznavno kulturno krajino ter ima tradicijo in kulturno zgodovinske kvalitete. Historično naselje
ima večje število objektov kulturne dediščine in ima kot naselje kvalitete urbanističnega spomenika, ki ga obdaja širše območje
zavarovane naravne dediščine.
37. člen
(usmeritve za posamezna krajinska območja)
(1) Glede na enotne naravne in kulturne značilnosti ter prevladujočo rabo se prostor občine členi na enote odprtega prostora,
ki se jim v OPN načrtu določi podrobnejše usmeritve. Ta območja so:
KE1- Enota odprtega prostora Polhograjsko hribovje
(1) Izrazito gozdnata strma pobočja, ki so izjemoma izkrčena na prisojnih pobočjih in uravnavah. Ohranja se tradicionalna
podoba in struktura kmetijske krajine.
(2) Razgibano gričevje z ohranjeno tradicionalno kmetijsko krajino. Vsi predvideni posegi in dejavnosti na tem območju morajo
zagotavljati varstvo naravne ohranjenosti in biotske raznovrstnosti. Ohranja se obstoječa intenzivnost kmetijstva in tradicionalna
podoba struktura kmetijske krajine. Ohranja in obnavlja se tradicionalna podoba naselij ter njihova umestitev v krajino. Nova
poselitev se umešča v obstoječe vasi. Na erozijskih območjih se varuje sklenjene gozdne površine. Spodbuja se ohranjanje
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kmetijske dejavnosti na krčevinah in preprečuje zaraščanje celkov. Ohranja se strnjen gozdni kompleks, obstoječe krčitve gozda,
jase in gozdne robove. Spodbuja se razvoj turističnih kmetij v povezavi z izletništvom. Varuje se območja vodnih virov. Manjše,
nelegalne površinske kope se sanira in renaturira.
(3) Ohranja se tradicionalno pašništvo (varstvo pred zaraščanjem). Ohranja se značilen arhitekturni tip, omejuje se gradnjo
počitniških objektov in spodbuja nove namestitvene kapacitete v okviru obstoječih turističnih kmetij. Spodbuja se razvoj turizma in
rekreacije, ki ga je potrebno uravnotežiti z naravnimi danostmi, zmogljivostmi in merilom prostora.
KE2-Enota odprtega prostora Ključ
(1) Hribovje z reliefno dinamiko in izoblikovanimi vegetacijskimi pasovi, ki je pretežno neposeljeno. Ohranja se naravna krajina.
Vsi predvideni posegi in dejavnosti na tem območju morajo zagotavljati varstvo naravne ohranjenosti in biotske raznovrstnosti.
Gospodarjenje v gozdu se izvaja na način, ki je prilagojen poudarjenim varovalnim in ekološkim funkcijam. Na erozijskih območjih
se varuje sklenjene gozdne površine. Spodbuja se razvoj trajnostnih oblik rekreacije in turizma. Varuje se območja vodnih virov.
Nove poselitve se v tej enoti ne načrtuje.
KE3-Enota odprtega prostora Debeli hrib
(1) Izrazito gozdnata strma pobočja, ki so izjemoma izkrčena na prisojnih pobočjih in uravnavah. Ohranja se naravna krajina.
Vsi predvideni posegi in dejavnosti na tem območju morajo zagotavljati varstvo naravne ohranjenosti in biotske raznovrstnosti.
Gospodarjenje v gozdu se izvaja na način, ki je prilagojen poudarjenim varovalnim in ekološkim funkcijam. Spodbuja se razvoj
trajnostnih oblik rekreacije in turizma. Nove poselitve se v tej enoti ne načrtuje.
KE4-Enota odprtega prostora Osredek
(1) Nagibi prehodnega pasu med dnom doline in gozdnatimi pobočji so večinoma med 10 in 20 %, čeprav se mestoma
pojavljajo tudi izravnave ali pa večje strmine. Relief je razgiban. Ponekod gre za širša razgibana območja, ki se dvigajo nad dnom
doline, drugod zgolj za ozek, komaj opazen pas, kjer se strmo gozdno pobočje skoraj brez prehoda stika z ravnim dolinskim dnom.
V enoti odprtega prostora je opaziti močan pritisk poselitve, ki se dogaja nenadzorovano, neobčutljivo in pri svojem nastajanju
ne izkorišča potenciala prostora – njegove kakovostne krajinske zgradbe. Poselitev se praviloma načrtuje znotraj obstoječih
poselitvenih območij. V naseljih se ohranja odprte, zelene in rekreacijske površine, ki se jih preko naravnih koridorjev navezuje
na širši zeleni sistem krajine.
KE5-Enota odprtega prostora Dobrova
(1) Značilna je mehko razgibana krajina. Značilne so tudi točke, ki zaradi izjemnega položaja in prepoznavne oblike ustvarjajo
prepoznavnost tega območja. Značilen je pojav vodotokov, obraščenih z obvodno vegetacijo, ki se pojavljajo sredi obdelanih
kmetijskih površin. Gozdov je v ravnini ostalo bolj malo, ker so bile vse primerne površine izkrčene za kmetijstvo. Gozdna vegetacija
se je ohranila še ob rekah (poplavni gozdovi) in manjših potokih.
(2) V krajinskem vzorcu se poselitev pojavlja na robovih, na prehodih v pobočja in se tako izogiba občasno poplavljenim
dolinam. Območje je gosto poseljeno. Za primestni del je značilna poselitev v enostanovanjskih hišah, mnoga manjša naselja pa
so še ohranila kmečki značaj.
(3) Naselja so na ravnini; oblikovana so tako, da so iz osrednjih gruč ob cestah nepravilno razrasla, s pravokotno in vzporedno
na cesto postavljenimi stavbami; dominante so ob robovih naselij.
(4) Novo poselitev se usmerja v prostor v obliki manjših zgostitev (novih vasi ali širitve obstoječih zaselkov). Kmetijsko rabo se
ohranjanja v obstoječem obsegu. Kmetijske površine se varuje pred urbanizacijo. Poselitev se praviloma načrtuje znotraj obstoječih
poselitvenih območij. V naseljih se ohranja odprte, zelene in rekreacijske površine, ki se jih preko naravnih koridorjev navezuje na
širši zeleni sistem krajine. Ohranja se kar najbolj sonaravno stanje vodotokov in obvodne vegetacije.
KE6-Enota odprtega prostora Polhov Gradec
(1) V enoti se kmetijske površine (večinoma travniki) izmenjujejo z zaplatami drevnine – gozdnimi otoki, sadovnjaki, gručami
dreves ali potezami grmovnic. Večina naselij je umeščenih v to območje – na rob dolinskega dna.
(2) Naselja so večinoma na ravnini; oblikovana so tako, da so iz osrednjih gruč ob cestah nepravilno razrasla, s pravokotno in
vzporedno na cesto postavljenimi stavbami; dominante so ob robovih naselij. V enoti ima večino naselij izrazito prepoznavno jedro.
(3) Novo poselitev se usmerja v prostor v obliki manjših zgostitev. Ohranja se kar najbolj sonaravno stanje vodotokov in
obvodne vegetacije. Spodbuja se razvoj trajnostnih oblik rekreacije.
KE7-Enota odprtega prostora smučišče Šentjošt
(1) Smučišče Šentjošt se nahaja v neposredni bližini centra vasi.
KE8-Enota odprtega prostora kamnolom Hrastenice
(1) Območje opuščenega nadzemnega pridobivalnega prostora se nahaja neposredno ob naselju Hrastenice in ob cesti
Dobrova–Polhov Gradec.
II.8.1.3 Območja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, območja zaščite in reševanja
38. člen
(ocena ogroženosti za posamezne nesreče)
Glavni cilj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zmanjšanje števila nesreč ter preprečitev oziroma zmanjšanje števila
žrtev in drugih posledic nesreč. Možne naravne in druge nesreče v občini so zemeljski potres do 8 stopnje po MSK lestvici, poplave
ob Gradaščici, Horjulščici, Mali vodi in njihovih pritokih, zemeljski plazovi, ekološke nesreče (ogroženost občine z nevarnimi snovmi:
Bencinski servis Petrol Dobrova, KZ Polhov Gradec, ki ima v okviru svoje trgovine s kmetijskim in gradbenim materialom tudi
črpalko za prodajo dizelskega goriva D2 za kmetijske namene ter Plinovod 3M, ki v občini predstavlja nevarnost zaradi morebitnega
izpusta zemeljskega plina), požarne nesreče, viharji in ujme s točo, žled, suša ter nesreče v prometu.
39. člen
(zaščita in reševanje)
(1) Prva medicinska pomoč je organizirana preko osnovnega zdravstvenega varstva v splošni ambulanti v Dobrovi ter
Polhovem Gradcu. Nobena od zdravstvenih služb nima nujne medicinske pomoči, kar je velik problem predvsem za prebivalce
odročnejših krajev. Reševalci morajo na to področje iz Ljubljanskega UKC.
(2) V primeru rušilnega potresa bi bilo predvidoma potrebno razseliti in zagotoviti najnujnejše pogoje za približno 220 oseb,
od tega 45 družin. Takoj po nesreči je možno organizirati nastanitve prebivalcev v športnih parkih pri osnovnih šolah na Dobrovi in
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v Polhovem Gradcu, ter podružničnih v Črnem Vrhu in v Šentjoštu. Če osnovne šole ne bi utrpele ob nesreči večjih poškodb, bi bilo
možno tudi v njih nastaniti ogrožene prebivalce. Prav tako bi bile na razpolago dvorane kulturnih in gasilskih domov na Dobrovi,
Polhovem Gradcu, Črnem Vrhu in Šentjoštu.
(3) V občini ni deponije za odlaganje kontaminiranih materialov.
(4) Občina javnih zaklonišč nima. Hoja – Mobiles Polhov Gradec ima zgrajeno lastno zaklonišče za 50 oseb, opremljeno z
opremo za RBK zaščito. V OŠ Polhov Gradec je bilo pri gradnji objekta pred približno 25 leti grajeno tudi zaklonišče, vendar ni
bilo dokončano do funkcionalne faze. Ocenjujem, da bi ta prostor lahko uporabili kot zaklonilnik za nekajurno bivanje do 50 ljudi
za šolske potrebe.
II.8.1.4 Območja za obrambne potrebe
40. člen
(območja za obrambne potrebe)
V občini je perspektivno območje za obrambne potrebe na območju Pasja ravan.
II.9 Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč
41. člen
(usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč)
(1) Obstoječa stavbna zemljišča ohranjamo. Širitve so zasnovane tako, da omogočajo doseganje ciljev prostorskega razvoja
občine in sledijo usmeritvam za razvoj poselitve in usmeritvam za razvoj v krajini.
(2) Stavbna zemljišča se v kmetijska oziroma gozdna zemljišča spreminjajo tam, kjer je bil za to izkazan interes lastnikov
zemljišč in je to sprejemljivo tudi z vidika prostorskega razvoja občine. Stavbna zemljišča se v kmetijska oziroma gozdna zemljišča
spreminjajo tudi na območjih, ki so se na podlagi analiz izkazala kot za gradnjo neustrezna zemljišča.
(3) Spreminjanje kmetijskih in gozdnih zemljišč v stavbna se izvaja na območjih, kjer je zaradi racionalnega prostorskega
razvoja najbolj smotrno širiti naselja (predvsem na območjih razpršene gradnje, na kmetijskih zemljiščih znotraj naselij, na manjših
območjih kmetijskih zemljišč, na katerih ni pričakovati intenzivne kmetijske proizvodnje, na robovih gozdov, katerih odstranitev ne
vpliva na ekološko stanje območja). Pri tem je treba v največji možni meri upoštevati kvaliteto kmetijskih zemljišč in njihov potencial
za kmetijsko proizvodnjo. Pri spreminjanju kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča je treba upoštevati tudi naravne kakovosti
posameznih območij.
(4) Znotraj sklenjenih območij gozdov spremembe gozdnih zemljišč v stavbna zemljišča za potrebe poselitve niso mogoče.
(5) Za območja pridobivanja mineralnih surovin je potrebno vzpostaviti evidenco stanja na obstoječih območjih ter opredeliti
prioritetne lokacije za pridobivanje mineralnih surovin, ostala območja pa sanirati.
(6) Na območju občine je potrebno dolgoročno zagotoviti zbirni center, opremljen za ločeno zbiranje odpadkov.
(7) Vodna zemljišča se ohranja v obstoječem obsegu.
(8) Stavbnim zemljiščem določamo tudi podrobnejšo namensko rabo, kjer gre v notranji strukturi za preplet posameznih
dejavnosti.
(9) Obstoječa stavbna zemljišča na poplavnih območjih praviloma ohranijo status stavbnih zemljišč, vendar je gradnja na
teh zemljiščih možna le po predhodno izdelani hidrološko hidravlični presoji z določitvijo razredov nevarnosti, ki ugotovi možnost
gradnje na poplavnem zemljišču.
II.10 Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev
42. člen
(usmeritve za določitev prostorsko izvedbenih pogojev)
(1) Temeljne usmeritve za prostorske izvedbene pogoje ob upoštevanju usmeritev predhodnih členov:
– V poselitvenih območjih zahodnega hribovitega dela ter severnega območja nad dolino prevladuje stanovanjska dejavnost.
Poselitvena območja pretežno urbaniziranega območja ob regionalni cesti so namenjena prepletu centralnih in stanovanjskih
dejavnosti z ločenimi območji za gospodarske dejavnosti.
– V poselitvenih območjih središčnih naselij se na novih zazidljivih površinah, ki se urejajo z občinskim podrobnim prostorskim
načrtom, dovoljuje poselitev večje gostote do 50 preb/ha.
– V območjih zmerne urbanizacije se dovoljuje gradnja zmerne gostote do 35 preb/ha.
– V poselitvenih območjih ostalih območij pa poselitev manjše gostote do 20 preb/ha.
– V naseljih zahodnega hribovitega dela občine so še razpoznavni tradicionalni vzorci pozidave, kar je potrebno ohranjati
tudi v prihodnje.
– V ravninskem in dolinskem delu do Polhovega Gradca se opremljanje z gospodarsko javno infrastrukturo rešuje v skupnem
sistemu. Posamezni komunalni vodi se dograjujejo. V ostalih delih se opremljanje z gospodarsko javno infrastrukturo (vodovod,
odvajanje odpadnih voda) rešuje v okviru posameznih naselij ali območij razpršene poselitve.
(2) V hribovitih predelih ter na poplavnih območjih ob vodotokih je potrebno zagotoviti ukrepe za varstvo pred ogroženostjo,
na območjih obremenjenih s hrupom (predvsem ob regionalnih cestah) pa protihrupne ukrepe.
III. IZVEDBENI DEL
43. člen
(vsebina izvedbenega dela)
(1) Izvedbeni del določa:
– namensko rabo prostora,
– gospodarsko javno infrastrukturo
– enote urejanja prostora,
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– prostorske izvedbene pogoje,
– območja, za katera se pripravi občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju: OPPN), in usmeritve za izdelavo OPPN.
(2) Izvedbeni del je potrebno upoštevati pri izdaji gradbenih dovoljenj za gradnjo objektov, pri prostorskem umeščanju in
gradnji enostavnih objektov, pri spremembi namembnosti objektov ter rabe prostora in pri drugih posegih, ki jih določajo predpisi.
(3) Poleg določb tega izvedbenega dela je potrebno pri graditvi objektov, pri spremembi namembnosti objektov ter rabe
prostora in pri drugih posegih, ki jih določajo predpisi, upoštevati tudi druge predpise in druge akte, ki določajo javno-pravne režime
v prostoru, in na podlagi katerih je v postopku izdaje gradbenega dovoljenja treba pridobiti pogoje in soglasja. Dolžnost upoštevanja
teh pravnih režimov velja tudi v primeru, kadar to ni navedeno v tem odloku.
44. člen
(stopnja natančnosti mej)
(1) Meje enot urejanja prostora in namenske rabe prostora so določene na katastrskih, topografskih in digitalnih orto-foto
načrtov različnih meril in prikazane na zemljiškem katastru v merilu 1:5000. Kjer meje enot urejanja prostora ne potekajo po parcelni
meji, je za določitev meje uporabljen topografski podatek.
(2) Položajna natančnost mej enot urejanja prostora in namenske rabe prostora je enaka položajni natančnosti zemljiškega
katastra, kolikor meja sovpada s parcelno mejo. Kolikor meje ne sovpadajo s parcelno mejo, je položajna natančnost meje odvisna
od razlik med položajno natančnostjo topografskih in digitalnih orto-foto načrtov in digitalnim katastrskim načrtom na območju
obravnavane meje.
(3) Drugi grafični prikazi iz člena o vsebini in sestavinah tega odloka so pripravljeni na podlagi podatkov o prikazu stanja v
prostoru, katerih položajna natančnost je različna in katerih meje se lahko v določenih primerih razlikujejo od dejanskega stanja
v naravi.
(4) V primerih, ko zaradi neusklajene ali neprimerne položajne natančnosti različnih podatkov, meje prikazane v tem aktu
odstopajo od dejanskega stanja v naravi, je praviloma potrebno v postopku določitve parcele objekta izvesti postopek ureditve
meje ali drug predpisan geodetski postopek, s katerim se nedvoumno izkaže usklajenost načrtovane gradnje s tem prostorskim
aktom in stanjem v prostoru.
(5) V primerih, ko meje enot urejanja prostora ali meje namenske rabe prostora ne sovpadajo z mejami zemljiškega katastra in
zaradi položajne nenatančnosti ali neskladnosti topografskih in katastrskih geodetskih podlag prihaja do razlik med načrtovanim in
dejanskim stanjem, ki onemogočajo izvedbo gradnje v skladu s tem aktom, je potrebna interpretacija natančnosti mej. Interpretacijo
natančnosti mej poda pripravljavec prostorskega akta na podlagi mnenja odgovornega prostorskega načrtovalca in odgovornega
geodeta.
45. člen
(členitev prostora)
(1) Za potrebe določitve prostorskih izvedbenih pogojev tega odloka je izvedena členitev prostora. Celotni prostor občine je
razdeljen na naslednje prostorske enote:
– ureditvene enote odprtega prostora, ki obsegajo območja vseh namenskih rab, tako stavbna kot druga zemljišča,
– funkcionalne enote stavbnih zemljišč po posameznih naseljih.
(2) Funkcionalne enote stavbnih zemljišč so nadalje členjene na enote urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP). EUP je
območje s praviloma enolično namensko rabo ter enotnimi merili za urejanje prostora. Prikazane so na kartah »3 – Prikaz območij
enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev«.
46. člen
(prostorske enote)
(1) Ureditvene enote odprtega prostora so:
Enota odprtega Oznaka enote odprtega prostora
prostora
KE1
Enota odprtega prostora Polhograjsko
hribovje
KE2
Enota odprtega prostora Ključ
KE3
Enota odprtega prostora Debeli hrib
KE4
Enota odprtega prostora Osredek
KE5
Enota odprtega prostora Dobrova
KE6
Enota odprtega prostora Polhov Gradec
KE7
Enota odprtega prostora smučišče Šentjošt
KE8
Območje opuščenega nadzemnega
pridobivalnega prostora kmanolom
Hrastenice
(2) Funkcionalne enote stavbnih zemljišč po naseljih so naslednje:
Oznaka
funkcionalne
enote
BA
BE
BD
BR

Ime naselja
BABNA GORA
BELICA
BREZJE PRI DOBROVI
BRIŠE PRI POLHOVEM GRADCU
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Oznaka
funkcionalne
enote
BU
ČR
DO
DL
DR
DV
GA
ST
ŠE
HR
HU
KO
LO
OS
PL
PO
PS
PG
PR
RA
RO
SE
SC
SK
SM
SV
SR
ST
ŠE
ŠU
ZA
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Ime naselja
BUTAJNOVA
ČRNI VRH
DOBROVA
DOLENJA VAS PRI POLH. GRADCU
DRAŽEVNIK
DVOR PRI POLHOVEM GRADCU
GABRJE
STRANSKA VAS
ŠENTJOŠT NAD HORJULOM
HRASTENICE
HRUŠEVO
KOMANIJA
LOG PRI POLHOVEM GRADCU
OSREDEK PRI DOBROVI
PLANINA NAD HORJULOM
PODREBER
PODSMREKA
POLHOV GRADEC
PRAPROČE
RAZORI
ROVT
SELO NAD POLHOVIM GRADCEM
SETNICA – DEL
SETNIK
SMOLNIK
SREDNJA VAS PRI POLH. GRAD.
SREDNJI VRH
STRANSKA VAS
ŠENTJOŠT NAD HORJULOM
ŠUJICA
ZALOG
47. člen
(enote urejanja prostora)

(1) EUP so prikazane v kartografskem delu izvedbenega dela OPN ter označene z enolično oznako, ki je sestavljena iz:
– oznake naselja
– zaporedno številko EUP.
Primer: DO-01
(2) EUP razpršene poselitve so označene z enolično oznako, ki je sestavljena iz:
– oznake osnovne namenske rabe razpršene poselitve – A
– zaporedno številko EUP razpršene poselitve v celotni občini.
Primer: A 01
(3) Enote urejanja odprtega prostora so označene z enolično oznako enote odprtega prostora.
Primer: KE1
48. člen
(prostorski izvedbeni pogoji, ki veljajo za EUP)
(1) Za vsako EUP ta odlok določa prostorske izvedbene pogoje. Prostorski izvedbeni pogoji so razdeljeni na:
– splošne prostorske izvedbene pogoje, določene v III. 2. poglavju tega odloka,
– podrobne prostorske izvedbene pogoje, določene v III. 3. poglavju tega odloka in
– morebitne posebne prostorske izvedbene pogoje za posamezne EUP, določene v III. 4. poglavju tega odloka.
(2) Splošni prostorski izvedbeni pogoji se uporabljajo v vseh enotah urejanja prostora, razen če je s podrobnimi ali posebnimi
prostorskimi izvedbenimi pogoji določeno drugače.
(3) Podrobni prostorski izvedbeni pogoji dopolnjujejo ali spreminjajo splošne prostorske izvedbene pogoje po posameznih
vrstah namenske rabe. V primeru, če so podrobni prostorski izvedbeni pogoji drugačni od splošnih, veljajo podrobni pogoji.
(4) Za posamezno EUP so lahko poleg splošnih in podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev tega odloka določeni tudi posebni
izvedbeni pogoji, ki dopolnjujejo ali spreminjajo splošne oziroma podrobne prostorske izvedbene pogoje. V primeru, če so posebni
prostorski izvedbeni pogoji drugačni od splošnih ali podrobnih, veljajo posebni pogoji.
(5) Za enote urejanja prostora, za katere je predvidena izdelava OPPN, veljajo usmeritve za izdelavo teh načrtov, ki so
določene v III.5. poglavju in Prilogi 2 tega odloka.
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49. člen
(prikaz stanja prostora)

(1) Prikaz stanja prostora je obvezna priloga OPN in je pripravljen na podlagi podatkov iz prostorskega informacijskega
sistema, ki ga vodi Ministrstvo za okolje in prostor. Odraža stanje v prostoru, kakršno je bilo v trenutku pridobitve podatkov.
(2) Prikaz stanja prostora vsebuje predvsem varstvena, zavarovana, degradirana, ogrožena ter druga območja, na katerih
je na podlagi predpisov vzpostavljen poseben pravni režim v prostoru in prikaz dejanskega stanja v prostoru glede stavbnih,
kmetijskih, vodnih, gozdnih in drugih zemljišč. Kot dejansko stanje stavbnih zemljišč se prikazuje stavbna zemljišča, določena s
prostorskim aktom občine.
(3) Prostorski informacijski sistem se bo vzpostavil in vzdrževal za opravljanje nalog države in spremljanje nalog občin na
področju urejanja prostora, vključno s pripravo in sprejemom prostorskih aktov, spremljanjem stanja prostora ter za omogočanje
javnosti, da se seznani s stanjem v prostoru.
(4) V prikaz stanja prostora so lahko vključeni tudi podatki, ki služijo pripravi, sprejemu in spremljanju prostorskih aktov, kot
so demografski podatki, socio-ekonomski kazalci, podatki o fizičnih lastnostih prostora, kazalci urbanega razvoja in kazalci okolja
s stališča varovanja človekovega zdravja iz okoljskega poročila ter drugo. Podatki se bodo vključevali v prostorski informacijski
sistem glede na potrebe po teh podatkih v okviru prostorskega načrtovanja.
III.1 Namenska raba prostora
50. člen
(vrste namenske rabe prostora)
(1) Vsaka zemljiška parcela ima s tem odlokom predpisano vrsto namenske rabe.
(2) Namenska raba prostora je prikazana na kartah »3 – Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše
namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev«.
(3) Vrste namenskih rab določa naslednja preglednica:
OSNOVNA NAMENSKA PODROBNEJŠA NAMENSKA RABA
RABA

ČLENITEV PODROBNEJŠE
NAMENSKE RABE

I. OBMOČJA STAVBNIH
ZEMLJIŠČ
S – OBMOČJA STANOVANJ
SS – stanovanjske površine

SSe – območja stanovanjske prostostoječe gradnje
pretežno enostanovanjske hiš
SSs – območja stanovanjske strnjene gradnje
pretežno enostanovanjske hiš

SK – površine podeželskega naselja
Skj – območja historičnega oziroma funkcijskega
jedra podeželskega naselja
SP – površine počitniških hiš
C – OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI
CU – osrednja območja centralnih dejavnosti
CD – druga območja centralnih dejavnosti
CDi – območja namenjena dejavnostim
izobraževanja, vzgoje in športa
CDz – območja namenjena dejavnostim zdravstva in
socialnega varstva
CDk – območja namenjena dejavnostim kulture ter
verskim objektom s pripadajočimi ureditvami
CDo – območja namenjena trgovskim, oskrbnim,
poslovnim, storitvenim, gostinskim dejavnostim,
manjša obrt
I – OBMOČJA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI
IP – površine za industrijo
IG – gospodarske cone
IK – površine z objekti za kmetijsko
proizvodnjo
B – POSEBNA OBMOČJA
BT – površine za turizem
BD – površine drugih območij
BC – športni centri
Z – OBMOČJA ZELENIH POVRŠIN
ZS – površine za oddih, rekreacijo in šport
ZP – parki
ZV – vrtičkarske površine
ZD – druge urejene zelene površine
ZK – pokopališča
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ČLENITEV PODROBNEJŠE
NAMENSKE RABE

P – OBMOČJA IN OMREŽJA PROMETNE
INFRASTRUKTURE
PC – površine cest
PŽ – površine železnic
PO – ostale prometne površine
T – OBMOČJA KOMUNIKACIJSKE
INFRASTRUKTURE
E – OBMOČJA ENERGETSKE
INFRASTRUKTURE
O – OBMOČJA OKOLJSKE
INFRASTRUKTURE
F – OBMOČJA ZA POTREBE OBRAMBE
A – POVRŠINE RAZPRŠENE POSELITVE
II. OBMOČJA
KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
K1 – NAJBOLJŠA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
K2 – DRUGA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
III. OBMOČJA GOZDNIH
ZEMLJIŠČ
G – GOZDNA ZEMLJIŠČA
IV. OBMOČJA VODA
VC – POVRŠINSKE CELINSKE VODE
VI – VODNA INFRASTRUKTURA
V. OBMOČJA DRUGIH
ZEMLJIŠČ
L – OBMOČJA MINERALNIH SUROVIN
LN – površine nadzemnega pridobivalnega
prostora,
LP – površine podzemnega pridobivalnega
prostora s površinskim vplivom, ki onemogoča
drugo rabo
N – OBMOČJA ZA POTREBE VARSTVA
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
f – OBMOČJA ZA POTREBE OBRAMBE
ZUNAJ NASELIJ
OO – OSTALA OBMOČJA
III.2 Splošni prostorski izvedbeni pogoji
III.2.1 Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
51. člen
(dopustnost gradenj)
(1) Gradnje so dovoljene le na območjih stavbnih zemljišč, razen gradenj izven stavbnih zemljišč, ki jih dopušča zakon.
Če ta odlok ali drug predpis ne določa drugače, so na celotnem območju občine dopustne naslednje vrste gradenj:
1. gradnja novega objekta,
2. dozidava, nadzidava,
3. rekonstrukcija objekta,
4. odstranitev objekta,
5. vzdrževalna dela.
(2) Dozidava, nadzidava in rekonstrukcija objekta so dopustni samo na zakonito zgrajenih objektih.
52. člen
(dopustna gradnja objektov in naprav ter drugi dopustni posegi v prostor)
(1) Če ta odlok ne določa drugače, je na celotnem območju občine dopustna gradnja naslednjih objektov oziroma naslednje
ureditve:
– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu s Prilogo 1 tega odloka;
– gradnja objektov, vodov in naprav vodovodnega omrežja, kanalizacijskega omrežja, in elektroenergetskega omrežja, vodov
in naprav plinovodnega omrežja, toplovodnega omrežja, telekomunikacijskega omrežja ter omrežja javne razsvetljave;
– gradnja cest, če so te predvidene v karti Prikaz območij enot urejanja prostora in prikaz javne gospodarske infrastrukture;
– gradnja objektov za obrambo, zaščito in reševanje v naravnih in drugih nesrečah;
– vodnogospodarske ureditve;
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– gradnja podzemnih garaž na stavbnih zemljiščih in kleti v stavbah povsod tam, kjer in v kakršnem obsegu to dopuščajo
geomehanske razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice in stabilnosti objektov, če to ne ovira izpolnjevanja osnovnih
funkcij ureditve na terenu ter ni v nasprotju z drugimi predpisi.
53. člen
(spremembe namembnosti objektov)
(1) Spremembe namembnosti objektov so dopustne le za tiste dejavnosti, ki so skladne z namensko rabo prostora.
(2) Na legalno zgrajenih objektih, ki po namembnosti niso skladni z namensko rabo enote urejanja prostora, so dopustna
samo nujna vzdrževalna dela in odstranitev objektov oziroma sprememba namembnosti v skladu z namensko rabo, ter podrobnimi
in posebnimi določbami tega odloka.
54. člen
(dopustne vrste dejavnosti na namenskih rabah)
(1) Za vsako namensko rabo prostora so določne osnovne, spremljajoče in izključujoče dejavnosti.
(2) Površine za spremljajoče dejavnosti lahko dosegajo do 50 % BTP posameznega objekta, ampak ne več od maksimalne
dovoljene površine v posameznem objektu, če je ta določena.
(3) Izključujoče dejavnosti so tiste dejavnosti, ki se jih na določeno območje namenske rabe ne sme umeščati.
55. člen
(vrste objektov po namenski rabi prostora)
(1) Vrste objektov so opredeljene v skladu s predpisi o klasifikaciji objektov, pri čemer:
– so vrste objektov označene s šifro iz Uredbe o klasifikaciji objektov,
– se vedno navaja le najnižja ustrezna raven objektov (podrazred), brez navedbe višjih ravni,
– če so po navedbi vrste objektov za dvopičjem našteti določeni objekti, to pomeni, da so od vseh objektov te vrste dopustni
le konkretno našteti objekti,
– če je po navedbi vrste objektov ali posameznega naštetega objekta v oklepaju določen poseben pogoj (npr. namen ali
velikost objekta), to pomeni, da so dopustni le predhodno našteti objekti, ki ustrezajo pogoju iz oklepaja.
(2) Dopustne vrste zahtevnih in manj zahtevnih objektov so določene v določbah o podrobnih prostorskih izvedbenih pogojih
po posameznih namenskih rabah.
(3) Dopustne vrste nezahtevnih in enostavnih objektov po posamezni namenski rabi so določeni v Prilogi 1.
III.2.2 Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede lege objektov
56. člen
(regulacijske črte)
(1) Pri umeščanju objektov v prostor je potrebno, kolikor so te določene, upoštevati regulacijske črte, skladno z grafičnim
delom akta.
(2) Če regulacijska črta v grafičnem delu akta ni prikazana, je potrebno pri umeščanju novih objektov upoštevati regulacijska
črto, ki jo tvorijo sosednji že zgrajeni objekti.
(3) Če regulacijska črta v prostoru ne obstaja, je regulacijska meja določena z regulacijskimi linijami cest in komunalnih vodov.
57. člen
(odmiki objektov od sosednjih zemljišč in objektov)
(1) Novi objekti (nad in pod terenom) morajo biti, merjeno od najbolj izpostavljenega dela objekta, oddaljeni od meje sosednjih
parcel najmanj 4 m, nezahtevni in enostavni objekti pa najmanj 1,5 m, če so objekti taki, da imajo enega ali več prostorov v katere
človek lahko vstopi, pri ostalih nezahtevnih in enostavnih objektih pa 0,5 metra, če ni z regulacijskimi črtami, ki jih določa ta odlok
določeno drugače.
(2) Manjši odmiki od zgoraj navedenih odmikov so dovoljeni ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča. Če so odmiki stavb
od meja sosednjih parcel manjši od zgoraj določenih, je potrebno v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja izdelati podrobno
utemeljitev posega, ki bo dokazala, da zmanjšani odmik ne poslabšuje prostorske zasnove obstoječih objektov.
(3) Do parcelne meje se gradi, ko gre za strnjeno gradnjo, zlasti na območjih obstoječega strnjenega vaškega jedra (SKj)
in obstoječih uličnih nizov ter na meji odprtega javnega prostora, če ni prizadeta javna korist. Na območjih strnjene gradnje je
dovoljena novogradnja na mestu in v gabaritih prejšnjega objekta. V primeru, ko lastnika sosednjih zemljišč o gradnji na parcelni
meji ne soglašata, je lahko objekt postavljen največ do meje zemljiške parcele na kateri se gradi, vendar tako, da se z gradnjo ne
posega na sosednje zemljišče.
(4) Razmiki med stavbami morajo biti najmanj tolikšni, da so zagotovljeni svetlobno-tehnični, požarnovarnostni, sanitarni in
drugi pogoji in da je možno vzdrževanje in raba objektov v okviru parcele objekta.
(5) Če leži načrtovani objekt južno, jugovzhodno ali jugozahodno od obstoječe stanovanjske stavbe, mora biti razmik med
robom kapi načrtovanega objekta in zunanjim zidom (fasado) obstoječe sosednje stanovanjske stavbe najmanj 1,5 višine kapi
načrtovanega objekta. Kolikor so spodnje etaže obstoječe stanovanjske stavbe pretežno namenjene drugi dejavnosti, se razmiki
med objekti lahko zmanjšajo za skupno višino teh etaž.
(6) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka mora biti razmik med zunanjim robom fasade stanovanjskih stavb najmanj enak
višini kapi načrtovanega objekta.
(7) Na območjih naselbinske kulturne dediščine ali namenske rabe prostora SKj so odmiki lahko tudi manjši od predhodno
zahtevanih, če gre za novogradnje na mestu in v gabaritih prejšnjega objekta in če se z njimi ne poslabšajo obstoječi pogoji osončenosti.
(8) Minimalen odmik načrtovanega objektov od javne ceste je določen glede na določila tega odloka v zvezi z regulacijskimi
črtami javnih cest glede na kategorijo javne ceste in v skladu s cestnoprometnimi predpisi. Odstopanje je možno v soglasju z
upravljavci cest oziroma kadar morajo stavbe slediti obstoječi razpoznavni gradbeni liniji naselja ali dela naselja oziroma v naseljih,
za katera veljajo pogoji varstva kulturne dediščine.
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(9) Za manjše odmike od minimalnih določenih s širino varovalnega pasu od ostale gospodarske javne infrastrukture je
potrebno pridobiti soglasje upravljalca.
(10) Medposestne ograje se lahko gradijo do meje zemljiške parcele, na kateri se gradi, vendar tako, da se z gradnjo in
vzdrževanjem ne posega na sosednje zemljišče. Medposestne ograje se lahko postavijo na mejo, vendar le, če se lastniki zemljišč,
ki jih razmejuje, o tem pisno sporazumejo.
(11) Za postavitev ograj ob javnih cestah je potrebno pridobiti soglasje upravljavcev, ki določijo ustrezne odmike in višine, da
le-te ne ovirajo polja preglednosti in vzdrževanja cest ter predvidenih ureditev
(12) Med javno površino in uvozom na parkirišče ali v garažo oziroma med javno površino in ograjo ali zapornico, ki zapira
vozilom pot do parkirnih (garažnih) mest, je potrebno zagotoviti najmanj 5 m prostora, na katerem se lahko vozilo ustavi, dokler ni
omogočen dostop do parkirišča ali garaže oziroma izvoz iz nje.
(13) Na zazidljivih zemljiščih, ki mejijo na območja gozdov gradnja zahtevnih in manj zahtevnih stavb v 25 metrskem pasu od
gozdnega roba, praviloma ni dopustna oziroma je za tak poseg potrebno pridobiti soglasje pristojne službe za področje upravljanja
z gozdovi.
III.2.3 Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti objektov ali prostorskih ureditev
58. člen
(določanje velikosti objektov)
(1) Merila za določanje velikosti objektov so opredeljena s:
– največjim dovoljenim faktorjem izrabe parcele objekta (FI),
– največjim dovoljenim faktorjem zazidanosti parcele objekta (FZ),
– najmanjšim dovoljenim faktorjem zelenih površin (FZP) na parceli objekta oziroma z
– največjo višino objektov (V).
(2) Kadar za gradnjo objektov višina s tem odlokom ni natančno določena, velja:
– višina kapi novega objekta ne sme presegati višine kapi najvišjega objekta enake namembnosti na območju iste EUP v
oddaljenosti do 100 m od načrtovanega objekta;
– višina kapi objektov v uličnem nizu enote urejanja prostora se lahko poveča do višine kapi sosednje višje stavbe.
(3) Kadar je obstoječa zazidanost (FZ) ali izraba parcele objekta (FI) večja od dovoljene zazidanosti ali izrabe parcele,
določene s tem odlokom, so na obstoječih objektih dopustne le rekonstrukcije brez povečanja površine objektov, vzdrževanje
objektov in odstranitev objektov ter spremembe namembnosti objektov, ki ne zahtevajo novih parkirnih mest. Dopustna je tudi
gradnja garažnih objektov pod nivojem terena. V primeru odstranitve celotnega objekta ali njegovega dela je dovoljena gradnja
do s tem aktom predpisanega FI ali FZ.
(4) Za EUP, kjer je predviden način urejanja OPPN, veljajo faktorji izrabe kot usmeritev. Računajo se na celotno EUP.
III.2.4 Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede oblikovanja
59. člen
(Oblikovanje in lega objektov)
(1) Vsi objekti in prostorske ureditve se morajo prilagoditi tradicionalnim oziroma sodobnim kvalitetnim objektom in ureditvam
v enoti urejanja prostora po stavbnih volumnih, višini in regulacijskih črtah, naklonu streh in smereh slemen, barvi in teksturi streh in
fasad, načinu ureditve odprtega prostora, ograje, oporni zidovi, urbani opremi in drugih oblikovnih značilnostih prostora. Občinska
služba za urbanizem lahko presodi oblikovno primernost objekta po službeni dolžnosti in na upravno enoto predhodno poda v
vednost negativno mnenje.
(2) Vsi objekti na posamezni parceli objekta morajo biti medsebojno oblikovno usklajeni.
(3) Pri dozidavi in nadzidavi obstoječih objektov je potrebno zagotoviti oblikovno skladnost dozidanega ali nadzidanega
objekta z obstoječim objektom. Objekti kot celota pa morajo biti v skladu z oblikovnimi zahtevami, ki jih za posamezno enoto
urejanja določa ta odlok.
(4) V prostorskih enotah s še izraženim prepoznavnim kvalitetnim oblikovanjem je potrebno naklon strehe, material in barvo
kritine in smeri slemen prilagoditi kakovostni podobi v prostorski enoti. V ostalih primerih je dovoljeno sodobno oblikovanje streh
(enokapnice, ravne strehe) ob pogojih oblikovanja za posamezne enote urejanja prostora. Barve kritin (izjeme so ravne strehe)
naj bodo temne (sive do grafitno sive, rjave ali opečne barve) in ne smejo biti reflektirajoče. Strehe dozidanega objekta morajo biti
oblikovno skladne z obstoječim objektom. Osvetlitev podstrešnih prostorov je dovoljena s terasami, frčadami in drugimi oblikami
odpiranja strešin, ki ne smejo biti višje od slemena osnovne strehe in naj bodo na posamezni strehi poenoteno oblikovane. Frčade
so dovoljene le tradicionalnih oblik, razporejene osno na odprtine, krite z dvokapno strešico in zidcem ob straneh (frčade drugih
oblik (npr. trikotnih, polkrožnih, trapeznih ipd.) niso dovoljene). Čopi na frčadah niso dovoljeni. Sončni zbiralniki ne smejo presegati
slemena streh in morajo biti postavljeni poravnano s strešino. Smer slemena stavb naj bo praviloma vzporedno s plastnicami
nagnjenega terena, razen kadar je prevladujoč vzorec (več kot 50 % objektov v enoti urejanja prostora) smeri slemen prečno na
plastnice.
(5) Nameščanje modulov solarnih in fotovoltaičnih sistemov je dovoljeno na strehah pod pogojem, da ne presegajo slemena
streh in morajo biti postavljeni poravnano s strešino, razen pri ravnih strehah, kjer morajo biti od venca odmaknjeni najmanj za
višino elementov, ki se nameščajo. Nameščanje modulov solarnih in fotovoltaičnih sistemov ni dovoljeno na objekte in območja
kulturnih spomenikov. Na objekte in območja kulturne dediščine pa le v primeru, da se na podlagi predhodne strokovne presoje
izkaže, da bi bilo to sprejemljivo.
(6) Postavitev stavb mora biti prilagojena konfiguraciji terena. Daljša stranica stavb, lociranih na pobočjih, mora biti vzporedna
s plastnicami. Izjemoma je postavitev (orientacija) stavb lahko drugačna, če se z grafično analizo okolice, ki jih morajo vsebovati
lokacijski podatki posebnega dela projekta, utemelji, da postavitev stavbe upošteva ohranjen identitetni urbanistični vzorec naselja
oziroma dela naselja oziroma prevladujočo orientacijo slemen.
(7) Pri oblikovanju fasad je glede oblikovanja arhitekturnih elementov na fasadi, kot so členitev, barve in materiali fasad, okna,
slopi oziroma stebri, nadstreški, balkoni, ograje ipd., potrebno smiselno upoštevati kakovostne oziroma prevladujoče okoliške
objekte v prostorski enoti. Na fasadah se dovoli uporaba svetlih barv v spektru sivih barv in v spektru različnih zemeljskih barv.
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Dopustni so fasadni poudarki v močnejših barvnih tonih do 25 % fasadnega plašča objekta. Prepovedana je uporaba barv, ki se v
prostoru izrazito moteče in neavtohtone (npr. citronsko rumena, vijolična, živo oziroma travniško zelena, živo, temno oziroma turkizno
modra, živo rdeča, živo oranžna, črna). Barva fasade mora biti usklajena z barvo strehe, cokla in stavbnega pohištva. Poslikave
fasad niso dopustne, izjeme so sakralni objekti, gasilski domovi, objekti za kulturne dejavnosti in drugi objekti simbolnih pomenov ter
napisi na fasadah, ki oglašujejo dejavnost v objektu. Barva fasade mora biti v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja določena.
Klimatskih naprav ni dopustno nameščati na ulične fasade objektov, razen če so te fasade izvedene tako, da deli fasad zakrivajo
instalacije in zunanjo enoto naprave. Namestitev klimatskih naprav ne sme imeti motečih vplivov na okoliška stanovanja in prostore,
v katerih se zadržujejo ljudje (hrup, vroči zrak, odtok vode). Elektroomarice, omarice plinskih, telekomunikacijskih in drugih tehničnih
napeljav je potrebno namestiti tako, da so javno dostopne in da praviloma niso na uličnih fasadah objektov.
(8) Podporni zidovi, višjih od 2 metra, morajo biti grajeni iz naravnih materialov ali ozelenjeni. Zidovi morajo imeti kaskadne
zamike. Zid je lahko grajen tudi brez zamikov, če je to zaradi tehničnih razlogov nujno.
(9) Višino ograje in vrsto materiala je treba praviloma prilagoditi sosednjim ograjam. Ograje morajo biti praviloma transparentne
vsaj nad višino 1 m in morajo biti iz kvalitetnih standardiziranih materialov.
(10) Ob javnih površinah, kot so pomembnejše ceste in ulice ter parki, trgi, igrišča, je prepovedano načrtovati servisne in
manipulacijske površine objekta, razen parkirišč.
(11) Na industrijskih, proizvodnih, poslovnih, trgovskih in športnih objektih, s tlorisno površino strehe večjo od 2.000 m2, je
potrebno urediti zeleno streho. Izjema so strehe, ki so zaradi tehnološkega procesa oblikovane tako, da ureditev zelene strehe
ni možna.
(12) Posamezne gradnje je možno oblikovati v kontrastu z okoljem oziroma z drugačno arhitekturno-likovno govorico
doseči skladnost z okoljem, in sicer zaradi estetskih in simbolnih razlogov, kadar ima različnost oziroma nasprotnost oblike za
cilj vzpostaviti novo kvalitetno prostorsko dominanto ali doseči večjo razpoznavnost območja, zlasti z novogradnjami v središčih
posameznih naselij, na prometnih vozliščih, na zaključkih stavbnega niza ali v oblikovno neenotnih oziroma degradiranih območjih.
60. člen
(velikost, urejanje in oblikovanje zelenih površin)
(1) Znotraj naselij je treba zagotoviti ustrezno količino zelenih (FZP) oziroma zelenih in drugih javnih odprtih površin (FJP).
(2) Kadar je zaradi novogradnje objekta treba odstraniti obstoječa drevesa, je potrebno odstranjena drevesa nadomestiti na
območju parcele objekta novega objekta.
(3) Ozelenitev parkirnih mest ne nadomešča zahtevane ozelenitve parcele objekta. Na vseh območjih se ohranja čim več
obstoječe vegetacije, pri novih zasaditvah pa se uporabljajo predvsem avtohtone drevesne in grmovne vrste listavcev. Nove
zasaditve ne smejo ovirati prometne varnosti oziroma preglednosti.
(4) Izbor rastlin za zasaditve na površinah v urbanih okoljih mora upoštevati rastiščne razmere in varnostno zdravstvene
zahteve, zato je priporočena uporaba vrst, ki dobro prenašajo klimo, zmrzal in sušo ter sol. Minimalni pogoji so:
– na javnih površinah, zlasti v parkih in na otroških igriščih, ni dopustna uporaba strupenih in poudarjeno alergenih rastlin ter
nevarnih, krhkih in lomljivih vrst in vrst, ki so poudarjeno občutljive za rastlinske bolezni ali škodljivce,
– pri drevesnih vrstah je prepovedana uporaba krhkih, lomljivih vrst in vrst, ki so poudarjeno občutljive za rastlinske bolezni
ali škodljivce,
– na ekološko pomembnih območjih in v območjih naravnih vrednot je dopustna le avtohtona vegetacija,
– uporaba eksotičnih vrst je dopustna le v izjemnih primerih, in sicer na parkovnih površinah in v okviru zelenic ob javnih
objektih posebnega pomena.
(5) Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora izvajalec gradbenih del med gradnjo objekta zavarovati vegetacijo
pred poškodbami, po končani gradnji pa sanirati poškodbe, odstraniti začasne objekte in naprave in odvečni gradbeni material
ter urediti okolico.
(6) Obstoječe drevorede je potrebno ohranjati in obnavljati. Če to zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev ni možno, jih je
potrebno nadomestiti.
(7) Obrežne drevnine ni dovoljeno odstranjevati. Če je odstranitev zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev nujna, jih je potrebno
nadomestiti oziroma sanirati.
(8) Na območjih kmetijskih zemljišč je potrebno obstoječa drevesa in živice ohranjati. Na območju naselja se drevesna
vegetacija v čim večji meri ohranja. Če obstoječih dreves in živic zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev ni možno ohranjati, jih je
potrebno nadomestiti ob upoštevanju vrstne sestave in razmestitve vegetacije pred odstranitvijo, ali pa zasaditev izvajati skladno
z zasaditvenim načrtom v okviru posameznih prostorskih ureditev.
61. člen
(pogoji za gradnjo in urejanje parkirnih mest in garaž)
(1) Pri novogradnjah, rekonstrukcijah ali pri spremembi namembnosti je potrebno na parceli objekta zagotoviti zadostne parkirne
površine, garažna mesta, garažne stavbe ali garaže v kletnih etažah, tako za stanovalce kakor tudi zaposlene in obiskovalce.
(2) Obstoječih parkirnih mest ob večstanovanjskih objektih ni dovoljeno zmanjševati.
(3) Kadar na funkcionalni parceli objekta ni tehničnih in prostorskih možnosti za zagotovitev zadostnega števila zahtevanih
parkirnih mest, mora investitor manjkajoča parkirna mesta zagotoviti na drugih ustreznih površinah, ki so od stavbe oddaljene
največ 200,00 m in na katerih je lastnikom, obiskovalcem ali zaposlenim zagotovljena njihova trajna uporaba.
(4) Parkirne površine na nivoju terena, ki so večje od 10 PM, je potrebno ozeleniti z najmanj enim drevesom na 6 PM. Drevesa
morajo biti po parkirišču čim bolj enakomerno razporejena.
(5) Površine parkirnih mest, manipulativnih površin in platojev morajo biti utrjene, tako da so nepropustne za vodo in naftne
derivate. Zagotovljeno mora biti odvajanje meteornih vod preko peskolovov in lovilcev olj.
(6) Parkirna mesta in garaže za 2 ali več tovornih vozil, ki presegajo 3,5 t, in za avtobuse ter za priklopnike teh motornih
vozil v stanovanjskih območjih niso dopustna. Parkirišča za tovorna vozila in avtobuse je dovoljeno graditi v prostorskih enotah z
namensko rabo: I, P in O.
(7) Če podzemne garaže niso zgrajene pod objekti, morajo imeti dovolj debelo humusno plast, ki omogoča ozelenitev in
zasaditev vsaj nizke vegetacije ali pa morajo na terenu imeti streho garaže urejeno kot javno površino (odprto športno igrišče,
otroško igrišče, nadzemno parkirišče, zelenica, trg ipd.).
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62. člen
(dimenzioniranje števila parkirnih mest)
(1) Glede na namembnosti ali dejavnosti je potrebno pri izračunu parkirnih mest upoštevati naslednje minimalno število
parkirnih mest (v nadaljevanju PM):
Namembnost objekta
Stanovanja in bivanje
11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe
11220 Tri- in večstanovanjske stavbe
za stanovanje do 35 m2 koristne stanovanjske površine
za stanovanje od 36 m2 do 60 m2 koristne stanovanjske površine
za stanovanje od 61 m2 do 100 m2 koristne stanovanjske površine
za stanovanje nad 100 m2 koristne stanovanjske površine
11302 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
(dijaški, mladinski domovi in ipd.)
11302 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
(študentski domovi, internati)
11302 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
(domovi za ostarele, varna hiša)
11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji
(oskrbovana stanovanja)
Poslovno trgovske dejavnosti
12201 Stavbe javne uprave
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic
(pisarniški in upravni prostori ter druge storitve)
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe
(mešani poslovni programi)
12301 Trgovski lokal
(trgovski lokal pod 100 m2)
12301 Trgovske stavbe
(trgovina med 100 in 500 m2)
12301 Trgovske stavbe
(trgovina z neprehrambenimi izdelki)
12301 Trgovske stavbe
(nakupovalni center do 2500 m2)
12301 Trgovske stavbe
(nakupovalni center nad 2500 m2)
12301 Trgovske stavbe
(odprte in pokrite tržnice)
12301 Trgovske stavbe
(večnamenski trgovsko zabaviščni, poslovni centri)
12303 Bencinski servisi
12304 Stavbe za storitvene dejavnosti
(obrtno servisne dejavnosti – frizer, urar, čistilnica, fizioterapija, lekarne …)
12304 Stavbe za storitvene dejavnosti
(avtopralnice)
Družbene dejavnosti
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo
(gledališča, koncertne hiše, večnamenske dvorane, kino, galerija)
12620 Muzeji in knjižnice
12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov
Športne dejavnosti
24110 Športna igrišča – stadion
24110 Športna igrišča – igrišča za tenis
24110 Športna igrišča
(javna kopališča)
12650 Športne dvorane s prostori za gledalce
12650 Športne dvorane
(večnamenske dvorane, pretežno namenjene razvedrilu) (wellness, fizioterapija,
fitnes ipd.)

Število parkirnih mest (PM)
2 PM/stanovanje
+ 1PM na tri stanovanja za obiskovalce
1 PM
1,5 PM
2 PM
3 PM
1 PM/10 postelj
+ 20 % za obiskovalce
1 PM/4 postelje
+ 20 % za obiskovalce
1 PM/5 postelj
+ 50 % za obiskovalce
1 PM/stanovanje
+ 20 % za obiskovalce
1 PM/30 m2 BTP
1 PM/30 m2 BTP
1 PM/30 m2 BTP
1 PM/30 m2 BTP
Ne manj kot 2 PM
1 PM/50 m2 BTP
ne manj kot 4 PM
1 PM/80 m2 BTP
ne manj kot 2 PM
1 PM/35 m2 BTP
1 PM/30 m2 BTP
1 PM/40 m2 BTP
1 PM/25 m2 BTP
1 PM/30 m2 prodajnih površin
ne manj kot 3PM
1 PM/30 m2 BTP
ne manj kot 2 PM
3 PM/pralno mesto

1 PM/5 sedežev
1 PM/80 m2 BTP
1 PM/10 sedežev
1 PM/200 m2 BTP
od tega 20 % PM za avtobuse
4 PM/igrišče
1 PM/150 m2 površine javnega kopališča
1 PM/30 m2 BTP
od tega 20 % PM za avtobuse
1 PM/15 m2 BTP
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Namembnost objekta
12650 Športne dvorane – kegljišče
Posebne dejavnosti
12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev (hotel, prenočišča,
penzioni)
12112 Gostilne, restavracije, točilnice, bari
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev (mladinska prenočišča)
Družbene dejavnosti
12640 Stavbe za zdravstvo (bolnišnice)
12640 Stavbe za zdravstvo
(zdravstveni dom, ambulante, veterinarske ambulante)
12640 Stavbe za zdravstvo
(zavetišče za živali)
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (osnovne šole)
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (srednje šole)
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (posebne šole za
ovirane v razvoju)
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (visoke šole)
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (otroški vrtci)
Proizvodne dejavnosti
12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe
12713 Stavbe za spravilo pridelka
12510 Industrijske stavbe (do 200 m2)

Število parkirnih mest (PM)
4 PM/stezo
1 PM/1,5 sobo
1 PM/4 sedeže + 1PM/tekoči meter
točilnega pulta
ne manj kot 5PM
1 PM/10 postelj
1 PM/5 postelj
1 PM/25 m2 BTP
ne manj kot 2 PM
1 PM/150 m2
ne manj kot 2 PM
1 PM/učilnico
+ 0,5 PM/učilnico za kratkotrajno parkiranje
staršev
1,5 PM/učilnico
1,25 PM/učilnico
+ 0,5 PM/učilnico za kratkotrajno parkiranje
staršev
1 PM/25 m2 BTP
1,25 PM/oddelek
+ 0,5 PM/učilnico za kratkotrajno parkiranje
staršev
1 PM/80 m2 BTP

12510 Industrijske stavbe (več kot 200 m2)
12520 Rezervoarji, silosi in skladišča
(skladišča s strankami)
12520 Rezervoarji, silosi in skladišča
(skladišča brez strank)
12520 Rezervoarji, silosi in skladišča
(razstavni in prodajni prostori)
12510 Industrijske stavbe
(delavnice za servis motornih vozil)
Drugo
24204 Pokopališča
12722 Pokopališke stavbe
24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (park)
12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje (prevzgojni domovi,
zapori, vojašnice, stavbe za nastanitev policistov, gasilcev)
12410 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter
z njimi povezane stavbe (stavbe in terminali na letališčih, železniških in avtobusnih
postajah in v pristaniščih ter z njimi povezane stavbe)

1 PM/30 m2 BTP
ne manj kot 2 PM
1 PM/50 m2 BTP
1 PM/150 m2 BTP
ne manj kot 3 PM
1 PM/80 m2 BTP
6 PM/popravljalno mesto

1 PM/600 m2
ne manj kot 10 PM
1 PM/600 m2
1 PM/100 m2
1 PM/50 m2*
*število PM upošteva tudi značaj objekta in
dostop do javnega prometa

(2) Poleg navedenega števila parkirnih mest je za objekte, za katere je potrebnih več kot deset PM, potrebno zagotoviti še
najmanj 20 % dodatnih parkirnih mest za kolesa in druga enosledna vozila, ki morajo biti zaščitena pred vremenskimi vplivi.
(3) Pri določanju parkirnih mest za objekte z javno funkcijo je potrebno zagotoviti najmanj 5 % ali vsaj eno parkirno mesto
za invalide.
(4) V primeru skupnega parkirišča za objekte z različnimi dejavnosti se upošteva največje potrebe po istočasnem parkiranju.
63. člen
(gradnje, postavitve in oblikovanja nezahtevnih in enostavnih objektov)
(1) Za določanje vrste in pogojev za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov je potrebno upoštevati določila uredbe o
vrstah objektov glede na zahtevnost.
(2) Pri oblikovanju nezahtevnih in enostavnih objektov je potrebno upoštevati naslednje splošne prostorske izvedbene pogoje:
– strehe so praviloma ravne, dovoljene so tudi oblike in nakloni streh, ki so predpisani za obravnavano EUP;
– pomožni objekti morajo biti oblikovno usklajeni s stavbo, h kateri pripadajo;
– fasade objektov so prilagojene osnovnemu objektu;
– elektroomarice, omarice plinskih ali telekomunikacijskih napeljav in drugih tehničnih napeljav je potrebno namestiti tako,
da so javno dostopne in da praviloma niso nameščene na uličnih fasadah objektov;
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– ekološki otoki morajo biti na celotnem območju občine enako oblikovani in postavljeni na prometno dostopna in vizualno
neizpostavljena mesta.
(3) Vrste ostalih nezahtevnih in enostavnih objektov, ki jih je dopustno graditi v posameznih območjih in površinah namenske
rabe ter podrobni prostorski izvedbeni pogoji zanje, so določeni v poglavju III.3 tega in Prilogi 1 tega odloka.
(4) Kioske je mogoče umestiti na površine, ki so dostopne za peš in kolesarski promet ter imajo v oddaljenosti do 50 m
zagotovljeni najmanj dve parkirni mesti.
(5) Medsoseske ograje na stanovanjskih območjih znotraj naselij ne smejo biti višje od 1.80 m. Druge ograje morajo biti v
primerih, ko so višje od 1.80 m, v tem višjem delu transparentne ali zelene (živa meja).
64. člen
(objekti in naprave za oglaševanje)
(1) Objekti za oglaševanje se postavljajo v skladu z občinskim odlokom o oglaševanju.
(2) Plakatne stebre iz prvega odstavka tega člena je dopustno postavljati le na javnih površinah.
(3) Objekti za oglaševanje so, ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena, dopustni takrat, kadar se začasno
namestijo:
– na gradbenih ograjah objektov, za katere je že izdano gradbeno dovoljenje,
– na površinah, ki niso varovane s posebnimi predpisi, če gre za začasno postavitev, namenjeno oglaševanju v času volilne
kampanje.
(4) Oglaševanje za lastne potrebe je dopustno na stavbah v vseh EUP in na parcelah objektov, v katerih se opravlja dejavnost.
Na teh objektih in površinah je dopustno oglaševati z:
– napisom firme,
– znakom firme,
– nalepkami,
– zastavami in
– simboli firme, izdelka, storitve in podobno.
(5) Na zemljiščih in objektih, ki so varovana s predpisi s področja varstva kulturne dediščine in ohranjanja narave, je potrebno
za oglaševanje za lastne potrebe pridobiti soglasje organov, pristojnih za varstvo kulturne dediščine in ohranjanje narave.
III.2.5 Splošni prostorski izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo
65. člen
(velikost in oblika parcele objekta)
(1) Pri določitvi parcel objektov je potrebno upoštevati:
– namembnost in velikost objekta na parceli s potrebnimi površinami za njegovo uporabo in vzdrževanje (vrsta objekta in
načrtovana dejavnost, dostop do javne ceste, parkirna mesta, utrjene površine in funkcionalno zelenje);
– prostorske izvedbene pogoje glede lege, velikosti objektov ali prostorskih ureditev in glede oblikovanja objektov;
– prostorske izvedbene pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro;
– položaj, namembnost in velikost novih parcel objektov v odnosu do obstoječih parcel;
– namembnost in velikost javnih površin, prometnih površin in komunalnih koridorjev ter njihove vzdrževanje;
– zdravstveno tehnične zahteve (odmik od sosednjega objekta, vpliv bližnje okolice, osončenje, prevetritev, intervencijske poti).
(2) Parcela objekta mora biti v celoti vključena v območje stavbnih zemljišč. V primeru, ko parcela objekta leži v več enotah urejanja
prostora, potem veljajo za gradnjo objekta na takšni parceli določila za tisto enoto urejanja, v kateri leži večji del parcele objekta.
(3) V primeru, da velikost parcele objekta ni posebej določena v posebnih določbah, velja:
– najmanjša velikost parcele objekta za prostostoječo stanovanjsko gradnjo (SSe) znaša na območju KE1 in KE4 700 m2, na
preostalem območju občine pa 500 m2;
– najmanjša velikost parcele objekta za strnjeno stanovanjsko gradnjo (SSs) znaša 320 m2 za en objekt v nizu;
– najmanjša velikost parcele objekta za počitniške objekte (SP) znaša 250 m2;
– največja velikost parcele objekta na območju razpršene gradnje znaša 500 m2 ali površina stavbišča vseh legalno zgrajenih
manj zahtevnih in nezahtevnih stavb pred sprejemom tega odloka, pomnoženo s faktorjem 4 (velja večja določena vrednost).
(4) Delitev zemljiških parcel, ki predstavljajo parcele obstoječih objektov, je dovoljena le v primeru, če nova zemljiška parcela,
na kateri stoji obstoječi objekt, ustreza pogojem za velikost in oblikovanje parcele objekta v skladu z določili tega odloka.
(5) Delitev zemljiških parcel stavbnih zemljišč je dopustna, kadar se lahko s parcelacijo oblikuje več zemljiških parcel, ki
ustrezajo pogojem za velikost in oblikovanje novih parcel objektov v skladu z določili tega odloka. Pri določanju parcele objekta
ni dopustno oddeliti nezazidanih stavbnih zemljišč, ki po merilih tega odloka ne ustrezajo kriterijem samostojne parcele objekta.
(6) Zgoraj navedena določila za delitev parcele ne veljajo za delitev parcel za potrebe gradnje javne infrastrukture v skladu
z zahtevami izgradnje javnega infrastrukturnega objekta.
(7) Parcelo objekta, razen parcel gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra lokalnega pomena, je potrebno
pred izdajo uporabnega dovoljenja vzpostaviti kot praviloma eno zemljiško parcelo.
(8) Določila o minimalni velikosti parcele objekta ne veljajo za že obstoječe manjše parcele objekta, v tistih primerih, ko vse
okoliške zemljiške parcele že predstavljajo parcele obstoječih objektov.
(9) Zemljiško parcelo, ki je delno stavbna in delno kmetijska je potrebno pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja odmeriti
oziroma razdeliti na stavbni del in na kmetijski del.
III.2.6 Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno
dobro, omejitev zaradi varovanj ter gradnje omrežij gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra
Komunalna opremljenost zemljišč
66. člen
(obveznost gradnje na komunalno opremljenih stavbnih zemljiščih)
(1) Gradnja objektov, razen objektov gospodarske javne infrastrukture, je dopustna samo na komunalno opremljenih stavbnih
zemljiščih.
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(2) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je na komunalno neopremljenih stavbnih zemljiščih možna gradnja
enostavnih in nezahtevnih objektov, ki ne potrebujejo priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture v skladu s Prilogo 2
tega odloka ter objektov, katerih gradnja je dopustna na celotnem območju občine.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je gradnja objektov dovoljena tudi na komunalno neopremljenih stavbnih
zemljiščih, če se na podlagi pogodbe o opremljanju sočasno z gradnjo objektov zagotavlja komunalno opremljanje stavbnih zemljišč
ali če se predloži drugo dokazilo v skladu z zakonom, ki ureja pogoje za graditev objektov.
67. člen
(minimalna komunalna oskrba)
(1) Stavbno zemljišče je komunalno opremljeno, če ima zagotovljeno oskrbo s pitno vodo, odvajanje odpadne vode,
priključitev na elektroenergetsko omrežje ter dostop do javne ceste.
(2) Če nestanovanjski objekti ne potrebujejo vse v prvem odstavku tega člena navedene komunalne opreme, se komunalna
oprema določi v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja glede na namen objektov.
(3) Kjer stavbna zemljišča za gradnjo niso komunalno opremljena, lahko investitor zagotovi predpisano komunalno opremo
objektov tudi na način, ki ga prostorski akt ali drug predpis ne določa, če gre za način oskrbe, ki sledi napredku tehnike in nima
negativnih vplivov na okolje in z njim soglaša pristojna služba občine.
68. člen
(obvezno priključevanje na komunalno opremo)
(1) Objekte je potrebno priključiti na predpisano obvezno komunalno opremo iz člena o minimalni komunalni oskrbi tega odloka
in na drugo komunalno opremo, ki jo za posamezne vrste objektov oziroma enote urejanja predpisuje ta odlok ali drug predpis.
(2) Vsi objekti na območjih, na katerih obvezna komunalna oprema po tem odloku še ni zagotovljena kot gospodarska javna
infrastruktura, morajo zagotoviti lasten sistem komunalnega opremljanja v skladu z določili tega odloka in pogoji nosilcev urejanja
prostora.
(3) Pri obveznosti priključevanja objektov na javno vodovodno omrežje se lahko izjemoma, zaradi fizičnih ovir med objektom
in vodovodnim omrežjem (velika višinska razlika, oddaljenost posameznih objektov od omrežja, vodotoki ipd.), s soglasjem
pristojnega upravljavca vodovodnega omrežja dovoli tudi začasna ali stalna uporaba lastnih sistemov za oskrbo z vodo (lastno
zajetje, kapnica, cisterna) ali ureditev individualnega vodovodnega sistema.
(4) Pri obveznosti priključevanja objektov na javno kanalizacijsko omrežje se na območjih izven vodovarstvenih območij,
zaradi fizičnih ovir med objektom in kanalizacijskim omrežjem (velika višinska razlika, oddaljenost posameznih objektov od omrežja,
prečkanje vodotokov ipd.), lahko s soglasjem pristojnega upravljavca kanalizacijskega omrežja, dovoli tudi začasna ali stalna
uporaba individualnih sistemov za odvajanje odpadne vode (mala čistilna naprava ali nepretočna greznica).
(5) Stavbe na območjih obstoječe in predvidene plinifikacije, se za potrebe ogrevanja in pripravo tople sanitarne vode, razen
v primeru uporabe obnovljivih virov energije (OVE) ali soproizvodnje toplote in električne energije z visokim izkoristkom (SPTE),
priključijo na sistem oskrbe z zemeljskim plinom, oziroma skladno z drugačnimi določili Lokalnega energetskega koncepta občine.
V primeru, da stavbe zadovoljujejo potrebe po ogrevanju in pripravi sanitarne tople vode samo delno z OVE ali SPTE, za preostali
del potreb še vedno velja obveznost priključitve na distribucijsko omrežje zemeljskega plina.
(6) Na območjih predvidene plinifikacije je dovoljena začasna postavitev rezervoarjev utekočinjenega naftnega plina (UNP),
s katerimi se začasno rešuje oskrba stavb do izgradnje distribucijskega plinovodnega omrežja. Pogoje in soglasja za izvedbo
začasne oskrbe z UNP in priključitve na distribucijsko omrežje zemeljskega plina izdaja sistemski operater distribucijskega omrežja
zemeljskega plina.
(7) Naselja oziroma enote urejanja prostora v naseljih, kjer se objekti priključujejo na sistem oskrbe s plinom, so:
Podsmreka
Komanija
Draževnik
Razori
Dobrova
Šujica
Hruševo
Gabrje
Stranska vas
Enote razpršene
poselitve

PS-01, PS-02, PS-03, PS-04, PS-09, PS-10, PS-14, PS-15, PS-17, PS-19
KO-01, KO-02
DR-01, DR-02, DR-03
RA-01, RA-02, RA-03, RA-04
DO-02, DO-03, DO-04, DO-06, DO-07, DO-08, DO-09, DO-10, DO-13, DO-14, DO-16, DO-18, DO-19, DO-27
ŠU-01, ŠU-02, ŠU-04, ŠU-05, ŠU-06, ŠU-07, ŠU-08, ŠU-09, ŠU-11, ŠU 16, ŠU 17
HU-01, HU-02, HU-03, HU-04, HU-06
GA-01, GA-02, GA-03, GA-04, GA-08, GA-11, GA-13, GA-16, GA-23, GA-24, GA-31
ST-02, ST-03, ST-05
A 225, A 226, A 235, A 245, A 247, A 253, A 255, A 257, A 258, A 309, A 338, A 339, A 346

(8) Za vse objekte, ki se priključujejo na distribucijsko plinovodno omrežje ali začasno na utekočinjeni naftni plin, je obvezna
uporaba kondenzacijskih kotlov ali tehnološko boljših kotlov. Odpravlja in ne dovoljuje se nove hišne rezervoarje kurilnega olja.
(9) Vsi objekti morajo imeti zagotovljeno mesto za zbiranje komunalnih odpadkov in biti vključeni v organiziran sistem zbiranja
in odvažanja komunalnih odpadkov.
(10) Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, pač
pa so lahko priključeni le na obstoječe priključke.
Varovalni pasovi gospodarske javne infrastrukture
69. člen
(varovalni pasovi grajenega javnega dobra in gospodarske javne infrastrukture)
(1) Varovani pasovi cest znašajo, merjeno od zunanjega roba cestišča:
avtocesta (AC)
hitra cesta (HC)
glavna cesta (GC)

40 m
35 m
25 m
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15 m
10 m
6m
5m

(2) Varovani pasovi gospodarske javne infrastrukture znašajo, merjeno levo in desno od osi skrajnega voda:
za elektroenergetske vode nazivne napetosti:
nadzemni večsistemski daljnovodi nazivne napetosti 400kV in 220 kV
razdelilne transformatorske postaje nazivne napetosti 400 kV in 220 kV
podzemni kabelski sistem nazivne napetosti 400 kV
nadzemni večsistemski daljnovod nazivne napetosti 110 kV in 35 kV
razdelilne transformatorske postaje nazivne napetosti 110 kV in 35 kV
podzemni kabelski sistem nazivne napetosti 110 kV in 35 kV
nadzemni večsistemski daljnovod nazivnih napetosti od 1 kV do vključno 20 kV
podzemni kabelski sistem nazivne napetosti od 1 kV do vključno 20 kV
razdelilne postaje srednje napetosti, transformatorske postaje srednje napetosti 0,4 kV
za plinovode z obratovalnim tlakom:
16 barov in več
od 5 bar do 16 barov
do vključno 5 bar

40 m
40 m
10 m
15 m
15 m
3m
10 m
1m
2m
100 m
5m
2m

(3) Če so varovalni pasovi posameznega infrastrukturnega omrežja, opredeljeni v drugih predpisih, večji od navedenih v tem
odloku, se upošteva določila drugih predpisov.
(4) V varovalnem pasu plinovodnega omrežja in objektov sistema oskrbe z zemeljskim plinom je treba upoštevati pogoje
omejene rabe prostora v skladu s predpisi, ki omogočajo gradnjo, obratovanje in vzdrževanje sistema oskrbe z zemeljskim plinom.
Raba prostora in gradnja objektov v varovalnem pasu je dopustna pod pogoji sistemskega operaterja plinovodnega omrežja.
(5) Posegi v varovalni pas ne smejo ovirati gradnje, obratovanja ali vzdrževanja omrežja.
(6) Kolikor pride do sprememb državnih ali občinskih predpisov, ki predpisujejo varovalne koridorje gospodarske javne
infrastrukture, veljajo novi odmiki.
Gradnja gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra
70. člen
(gradnja omrežij in naprav gospodarske javne infrastrukture)
(1) Vsa gospodarska javna infrastruktura se mora načrtovati, graditi, obratovati in vzdrževati v skladu z veljavnimi predpisi
in tehničnimi normativi.
(2) Vsi posegi na gospodarski javni infrastrukturi ter vsi posegi, ki se nahajajo v varovalnem pasu gospodarske javne
infrastrukture, se lahko izvajajo le s soglasjem upravljavca posamezne gospodarske javne infrastrukture.
(3) Trase omrežij komunalne opreme je potrebno medsebojno uskladiti. Potekati morajo tako, da je možno priključevanje
vseh objektov v posameznem območju opremljanja ter da je omogočeno nemoteno obratovanje in vzdrževanje komunalne
opreme.
(4) Trase omrežij komunalne opreme je potrebno praviloma združevati v skupne koridorje, pri čemer je potrebno upoštevati
osnovne zahteve glede varnostih odmikov med vodi gospodarske javne infrastrukture, kot to določajo veljavni predpisi.
(5) Gradnja omrežij komunalne opreme mora potekati sočasno in usklajeno. Možne so tudi posamične gradnje za zagotavljanje
celovite javne komunalne oskrbe ali izboljšanja ekonomske učinkovitosti izvajalcev javnih gospodarskih služb.
(6) Ob gradnji nove ali rekonstrukciji posamične obstoječe komunalne opreme je potrebno v okviru območja predvidenega
posega predvideti tudi rekonstrukcijo preostalih vodov, objektov in naprav komunalne opreme, ki zaradi dotrajanosti, premajhne
zmogljivosti, slabe tehnične izvedbe, posledic poškodb ali urbanističnih zahtev, ni več ustrezna.
(7) Omrežja komunalne opreme morajo praviloma potekati po javnih površinah, razen na odsekih, na katerih zaradi terenskih
ali drugih razlogov potek po javnih površinah ni možen.
(8) V poselitvenih območjih ter v območjih varstva kulturne dediščine je potrebno omrežja komunikacijske in elektroenergetske
opreme graditi praviloma v podzemni izvedbi, razen če zaradi izjemnih posegov, ki morajo biti posebej obrazloženi, takšna gradnja
ni možna. Navedeno ne velja za območja arheološke dediščine.
(9) Omrežja in jaške komunalne opreme je potrebno na javnih cestah umeščati zunaj vozišča. Če to ni mogoče, se jaški
umestijo tako, da so pokrovi zunaj kolesnic vozil.
(10) Globina podzemnih komunalnih vodov in objektov na kmetijskih zemljiščih mora zagotavljati normalno kmetijsko
obdelavo. Po izvedeni gradnji komunalnih vodov je potrebno kmetijsko zemljišče vzpostaviti v prvotno stanje.
(11) Prečkanja komunalne opreme pod strugo vodotoka je potrebno načrtovati tako, da ni zmanjšana prevodna sposobnost
struge vodotoka.
71. člen
(gradnja in urejanje cest)
(1) Načrtovane prometnice in obstoječe prometnice, ki so v načrtu za rekonstrukcijo in jim še niso dokončno določene tehnične
značilnosti v projektni dokumentaciji, imajo rezervat. V rezervatu prometnice so dovoljena le vzdrževalna dela na obstoječih objektih
in napravah ter gradnja v zvezi s komunalnim urejanjem. Skupne širine rezervatov občinskih cest so:
– lokalne ceste in javne poti 40 m,
– kolesarske poti 20 m.
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Ko se za načrtovane prometnice in obstoječe prometnice, ki so v načrtu za rekonstrukcijo, v idejnem projektu določi tehnične
značilnosti, se širina rezervata zmanjša na vrednost, ki jo določi idejni načrt prometnice.
(2) Priključki na javno cesto morajo biti urejeni tako, da ne ovirajo prometa. Načrtujejo se na podlagi projektnih pogojev in s
soglasjem pristojnega organa ali javne službe, ki upravlja z javno cesto.
(3) Na javno cesto je potrebno praviloma priključevati več objektov s skupnim priključkom na cesto.
(4) Manipulacijske površine ob parkiriščih morajo biti izvedene in urejene tako, da je omogočeno čelno vključevanje vozil na
javno cesto. Načrtujejo se na podlagi projektnih pogojev in s soglasjem pristojnega organa ali javne službe, ki upravlja z javno cesto.
(5) Nove slepo zaključene ceste morajo imeti obračališča.
(6) Gradnja mostov in cest v območju vodotokov ne sme posegati v pretočni profil. Varnost pred stoletnimi visokimi vodami
mora biti zagotovljena z minimalno 50 cm proste višine med objektom in višinsko koto stoletnih vod.
(7) Pločniki ter javna razsvetljava se gradijo ob lokalnih zbirnih cestah ter ob vseh lokalnih cestah v naseljih, obvezno pa se
zgradijo ob javnih cestah, ki v naseljih vodijo do objektov družbenih dejavnosti, predvsem do vrtcev in osnovnih šol. Kolesarske
steze se gradijo najmanj ob lokalnih zbirnih cestah znotraj urbanih naselij.
(8) Dimenzija tipskega prečnega profila cestišča se določi za vrsto ceste, prometno obremenitev in projektno hitrost v skladu s
pravilnikom o projektiranju cest. Minimalna širina enosmerne kolesarske steze znaša 1,50 m, dvosmerne kolesarske steze 2,50 m,
minimalna širina pločnika pa 1,20 m. Minimalna širina zelenega pasu ni določena.
(9) Dimenzijo tipskega prečnega profila cestišča iz prejšnjega odstavka tega člena je mogoče zmanjšati v primeru, če izgradnjo
prometnih površin onemogoča legalno zgrajen objekt, ki ga ni mogoče ali smiselno porušiti. Cestni profil se praviloma prilagaja tako,
da se na račun širine posameznih pasov ohranjajo vse vrste načrtovanega prometnega omrežja. V primeru zmanjšanja elementov
prečnega profila se najprej v sprejemljivem obsegu zmanjša širina cestišča, potem kolesarske steze in nazadnje pločnika. Če tudi
to ni mogoče, se na prometnicah najprej izključi zeleni pas in nato kolesarske steze.
72. člen
(gradnja in urejanje vodovodnega omrežja)
(1) Javno vodovodno omrežje je namenjeno oskrbi prebivalstva s pitno vodo, za sanitarne potrebe, zagotavljanju požarne
varnosti, tehnološkim potrebam ter javni rabi.
(2) Pri načrtovanju gradenj je potrebno dotrajane cevovode iz neustreznega materiala nadomestiti z novimi iz ustreznega
materiala, kadar je to možno.
(3) Predvidene vodovode se praviloma gradi ob obstoječih in predvidenih prometnih površinah tako, da je možno vzdrževanje
omrežja in priključkov.
(4) Vodovodi za požarne namene so lahko javni ali interni. Za zagotavljanje požarne varnosti se na vodovodnem omrežju, v
odvisnosti od terenskih razmer, namestijo bodisi nadzemni ali podzemni hidranti. Hidrante je potrebno praviloma umeščati zunaj
javnih povoznih ali pohodnih površin.
(5) Uporabniki tehnološke vode morajo uporabljati zaprte sisteme z uporabo recikliranja porabljene vode.
(6) Vodohran mora imeti dostopno pot. Najožja območja zajetij in vodohranov morajo biti zavarovana z zaščitno ograjo za
preprečitev nepooblaščenega pristopa.
(7) Za priključitev na vodovod morajo uporabniki pridobiti soglasje upravljavca vodovoda.
73. člen
(gradnja in urejanje kanalizacijskega omrežja)
(1) Kanalizacijsko omrežje je namenjeno odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode iz stavb ter odvajanju padavinske
vode s streh in utrjenih površin.
(2) Odvajanje in čiščenje padavinske vode z javnih cest ter parkirišč in drugih povoznih utrjenih ali tlakovanih površin, na
katerih se odvija motorni promet, se izvaja v skladu s predpisi.
(3) Čistilne naprave naj bodo dovolj oddaljene od strnjenih stanovanjskih površin oziroma tako, da se v največji možni meri
zmanjšajo vplivi čistilne naprave, lokacija pa naj omogoča morebitno razširitev čistilne naprave. Do čistilne naprave je potrebno
zagotoviti dovoz z javne ceste. Čistilna naprava mora biti praviloma zavarovana z zaščitno ograjo.
(4) Male čistilne naprave in nepretočne greznice morajo biti izvedene v skladu s predpisi. Dopustna je tudi gradnja rastlinske čistilne
naprave. Vsi navedeni objekti morajo biti locirani na parceli objekta ali na eni od parcel več objektov, če naprava služi več objektom.
(5) Vsi individualni sistemi za odvajanje in čiščenje odpadne vode morajo biti redno vzdrževani in evidentirani pri izvajalcu
javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode.
(6) Pri gradnji objektov je potrebno zagotoviti ponikanje čim večjega dela padavinske vode s pozidanih, strešnih in tlakovanih
površin. Na območjih, kjer ponikanje zaradi značilnosti tal ni možno, se padavinska voda odvaja v kanalizacijo na podlagi pogojev
pristojnega organa oziroma upravljavca kanalizacijskega sistema, pri čemer naj se čim večji delež padavinske vode pred odvodom
v kanalizacijsko omrežje začasno zadrži na lokaciji (posebne ureditve na zelenih površinah parcele objekta stavbe ali na parcelah
večjega števila stavb, h katerim pripadajo).
(7) Padavinske vode iz objektov in njihovih funkcionalnih površin ni dopustno usmeriti na javne površine niti v naprave za
odvodnjavanje javnih površin.
(8) Za priključitev na kanalizacijsko omrežje morajo uporabniki pridobiti soglasje upravljavca omrežja.
(9) Tehnološke vode in druge odpadne vode, ki vsebujejo škodljive snovi, je možno priključiti na javno kanalizacijo, kolikor so
predhodno očiščene do takih vrednosti, kot jih določa veljavna zakonodaja.
74. člen
(gradnja in urejanje plinovodnega omrežja)
(1) Omrežje zemeljskega plina se praviloma gradi v podzemni izvedbi. Pri prečenju cestne ureditve in vodotokov (mostovi in
brvi) je dopustna tudi nadzemna izvedba.
(2) Dopustne so obnove omrežja, postavitev prevzemnih in merilno-regulacijskih postaj ter plinohramov za utekočinjen
naftni plin, ki morajo biti grajeni in locirani v predpisanih odmikih od javnih površin in objektov. V 2,5 m pasu na vsako stran od osi
plinovoda z obratovalnim tlakom nad 16 barov je prepovedano:
– saditi rastline, katerih korenine segajo več kot 1 m globoko;
– obdelovati zemljišče globlje kot 0,5 m oziroma ne globlje kot 0,5 m nad temenom cevi;
– postavljati opore, namenjene kmetijstvu in sadjarstvu.
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(3) Na celotnem območju občine je na namenskih rabah P, O in I dopustna gradnja črpalk za polnjenje vozil s stisnjenim
zemeljskim plinom.
(4) Zunanji rezervoar za utekočinjen naftni plin za lastne potrebe objekta mora biti tipski in atestiran. Postavitev rezervoarja
za utekočinjen naftni plin je začasno dovoljena na vseh območjih predvidene izgradnje distribucijskega omrežja zemeljskega plina.
75. člen
(gradnja in urejanje elektroenergetskega omrežja)
(1) Gradnja novih in rekonstrukcija obstoječih elektroenergetskih vodov prenosnega omrežja napetostnega nivoja 110 kV in
več se načrtuje z DPN.
(2) Elektroenergetsko distribucijsko omrežje napetostnega nivoja 20 kV in manj mora biti praviloma zgrajeno s podzemnimi
kabli v kabelski kanalizaciji. Gradnja nadzemnih vodov napetostnega nivoja 20 kV in manj je dopustna le zunaj strnjenih območij
poselitve, razen v primerih, ko terenske razmere gradnje podzemnega voda ne omogočajo. Nadzemni elektroenergetski vodi ne
smejo potekati v vedutah na naravne in ustvarjene prostorske dominante.
(3) Razdelilne transformatorske postaje se morajo izvesti z uporabo sodobnih tehnologij, ter tako:
– da se vplivi na okolje zmanjšajo na minimum,
– da se zmanjšajo potrebne površine za postavitev objekta,
– da se vse stikalne in transformatorske naprave izvede v kvalitetno oblikovanih zaprtih objektih,
– da so vse razdelilne transformatorske postaje zaščitene pred nepooblaščenim dostopom,
– da se vse priključitve praviloma izvedejo s podzemnimi kabli.
(4) Transformatorske postaje morajo biti v primeru gradnje večjih objektov sestavni del objekta ali arhitekturne kompozicije
objektov.
(5) Za gradnjo objektov v varovalnih pasovih prenosnih daljnovodov je potrebno pridobiti pisno soglasje izvajalca gospodarske
javne službe sistemskega operaterja prenosnega omrežja. Ne glede na navedeno pa je v varovalnih pasovih prenosnih daljnovodov
prepovedana gradnja nadzemnih objektov, v katerih se nahaja vnetljiv material in parkiranje vozil, ki prevažajo vnetljive, gorljive
in eksplozivne materiale.
(6) Na območju II. stopnje varstva pred elektromagnetnim sevanjem ni dopustna gradnja objektov, ki zahtevajo povečano
varstvo pred sevanjem, in sicer:
– stanovanjskih objektov,
– bolnišnic, zdravilišč, okrevališč in turističnih objektov, namenjenih bivanju in rekreaciji,
– objektov vzgojno-varstvenega in izobraževalnega programa ter programa osnovnega zdravstvenega varstva,
– objektov, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti,
– trgovsko-poslovno stanovanjskih območij, ki so hkrati namenjena bivanju in obrtnim ter podobnim proizvodnim dejavnostim,
– otroških igrišč in javnih parkov, javnih zelenih in rekreacijskih površin, ki so namenjene zadrževanju večjega števila ljudi.
(7) V varovalnih pasovih elektroenergetskih vodov napetostnega nivoja 110 kV in več je na obstoječih objektih dopustno
vzdrževanje objektov ter gradnja pomožnih objektov, ki služijo obstoječemu objektu (garaže, parkirišča, lope).
(8) Za priključitev na elektroomrežje morajo uporabniki pridobiti soglasje upravljavca.
76. člen
(gradnja in urejanje javne razsvetljave)
Javne površine na območjih naselij morajo biti opremljene z javno razsvetljavo, skladno s funkcijo in pomenom posamezne
površine in okoliških objektov. Pri tem je potrebno upoštevati predpise glede preprečevanja svetlobnega onesnaženja in glede
zmanjševanja porabe električne energije. Prednostno se gradijo do objektov družbene javne infrastrukture.
77. člen
(gradnja in urejanje komunikacijskega omrežja)
(1) Komunikacijsko omrežje mora biti praviloma izvedeno s podzemnimi kabli. Zunaj strnjenih območij poselitve je dopustna
tudi gradnja nadzemnih vodov.
(2) Pri načrtovanju objektov in naprav omrežja mobilne telefonije je potrebno upoštevati predpise s področja elektronskih
komunikacij in elektromagnetnega sevanja ter naslednje usmeritve in pogoje:
– gradnja objektov mobilne telefonije ni dopustna v območju 100 m pasu merjeno od roba stavb za zdravstvo (12640),
stanovanjskih stavb (11), stavb za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (12630) ter otroških igrišč;
– gradnja objektov mobilne telefonije na zavarovanih območjih narave in kulturne dediščine je dopustna ob soglasju pristojnih
pooblaščenih javnih služb za ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine.
78. člen
(objekti in ureditve za zbiranje in odstranjevanje odpadkov)
(1) Komunalne odpadke je potrebno zbirati na način, ki ga določi izvajalec javne službe v skladu s predpisi.
(2) Zbirno mesto za komunalne odpadke je pri novogradnjah lahko v objektu ali na funkcionalni parceli objekta, h kateremu
pripada. Locirano naj bo na utrjeni površini z odtokom in zaščiteno pred vremenskimi vplivi. Zbirno mesto je lahko tudi odjemno
mesto.
(3) Odjemno mesto mora biti dobro prometno dostopno, zunaj prometnih površin, na utrjeni površini z odtokom, zaščiteno
pred vremenskimi vplivi in oblikovano kot del urbane opreme naselja. Odjemno mesto je praviloma oddaljeno največ 5 metrov od
transportne poti, dostop pa svetle širine min. 3 metre in svetle višine min. 3,6 metra. Če je dostop slepa ulica, daljša od 50 metrov,
mora imeti obračališče.
(4) Zbiralnice ločenih frakcij (ekološki otoki) so praviloma razporejene tako, da zajemajo gravitacijsko območje 500 prebivalcev.
Odjemno mesto mora biti dobro prometno dostopno, zunaj prometnih površin, na utrjeni površini z odtokom, zaščiteno pred
vremenskimi vplivi in oblikovano kot del urbane opreme naselja.
(5) Zbirni center za odpadke mora biti zaradi dobre dostopnosti umeščen v bližini pomembnejših mestnih cest in mora biti
ograjen. Zbirni center za odpadke se lahko umestijo na enote urejanja prostora z naslednjo namensko rabo: I, O, P.
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(6) Nevarni odpadki se do njihove predaje pooblaščenemu podjetju ali do odvoza na odlagališče nevarnih odpadkov
skladiščijo v območju proizvodnih in obrtnih obratov, kjer so nastali, ter v posebnih, namensko zgrajenih skladiščih. Lahko se zbirajo
tudi v ustrezno urejenih zbirnih centrih.
III.2.7 Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine,
okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
Ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine
79. člen
(varstvo narave)
(1) Območja in objekti ohranjanja narave, ki so razglašeni s predpisi in so prikazani v kartah prikaza stanja prostora, se
varujejo v skladu z določili teh predpisov..
(2) Za posege na območja ohranjanja narave je potrebno pridobiti pogoje in soglasja pristojnega organa za varovanje narave.
(3) Na podlagi presoje sprejemljivosti vplivov OPN na območja varstva narave, je potrebno pri gradnjah in posegih upoštevati
sledeče omilitvene ukrepe:
Območje
– Določeni odseki na cestah
– Kozarje – Dobrava – Brezje pri Dobravi
– Dobrava – Šujica – Gabrje – Log pri PG – Dvor pri PG,
– Srednja vas pri PG – Briše pri PG,
cestni odsek na jugu občine – blizu naselja Šentjošt nad Horjulom.
Belica
BE-01
Butajnova
BU-01, BU-06, A15, A200, A64, A36, A113, A143, A181, A315,
BU-05, BU-02, BU-08, BU-03, BU-07
Črni Vrh
ČR-03, ČR-04, ČR-05, ČR-01, ČR-02, ČR-06
Dvor
DV-09, DV-03, DV-08, DV-05, DV-01, DV-02, DV-07
in A295
Gabrje
GA-02, GA-13,GA-16, GA-23, GA-22
Osredek pri Dobrovi
OS-03, OS-02, OS-05, OS-01 in A211
OS-04
Polhov Gradec
PG-21, PG-29, PG-36, PG-14, PG-07, PG-17, PG-45, PG-30 in
PG-15
Praproče
PR-03, PR-01
Sela nad Polhovim Gradcem
SE-01
Smolnik
SM-04
Srednja vas
SV-02, SV-04, SV-03
Podreber
PO-01
Zalog
ZA-01
kmetija Mežnar
A 333
Briše pri PG
cerkev sv. Trije Kralji – BR-01
Dvor pri PG
cerkev sv. Nikolaj – DV-03
Praproče
cerkev sv. Jurij – PR-04
Podsmreka
cerkev sv. Martin – PS-10
Podreber
cerkev sv. Elizabeta – PG-26
Butajnova
cerkev sv. Ana – BU-01
Črni Vrh
kapela Marijinega vnebovzetja – ČR-01
Dvor pri PG
cerkev sv. Peter – DV-01

Omilitveni ukrep
Ob načrtovanju rekonstrukcij ali investicijsko vzdrževalnih
del na odsekih cest, kjer se nahajajo evidentirani prehodi
dvoživk (črne točke), naj se načrtujejo prehodi in zaščitne
ograje za neovirano prehajanje dvoživk.
– Ureditev primerne javne razsvetljave oziroma
razsvetljave stavb:
– načrtuje naj se uporaba takšnih svetil, ki ne oddajajo
svetlobe nad vodoravnico;
– uporabijo naj se svetila, ki ne oddajajo svetlobe
v UV-spektru;
– svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor za
samodejni vklop/izklop;
– v drugem delu noči (0.00–5.00 ure) naj ostane prižgano
minimalno število luči, če je iz varnostnih razlogov to
dopustno.

V cerkvah naj se v primeru obnovitvenih ali urejevalnih
del ta prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev. Pri
morebitnem urejanju okolice cerkva naj se ohranja
drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd.
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Butajnova
BU-05, BU-02
Praproče
PR-03
Polhov Gradec
PG-15
Podreber
PO- 01
Sela nad Polhovim Gradcem
SE-01
Gabrje
GA-16, GA-23
Dvor
DV-05
Belica
BE-01
Obvozna cesta Gabrje
GA-25
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Omilitveni ukrep
Kolikor se načrtuje zasaditev zelenih pasov, naj se ta
izvede z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami.
Na območjih ob obstoječih objektih naj se gozdni rob
ohranja.

Posegov v brežine in strugo potoka, ki pomenijo večje
odstranjevanje obvodne vegetacije, utrjevanje oziroma
regulacijo brežin in struge, se ne izvaja.
Pri izvedbi obvozne ceste naj se brežin in struge
vodotoka ne nasipava z odkopnim in gradbenim
materialom.
NV Ernejčkov graben
Struge in brežine Ernejčkovega grabna, Male vode,
A135, A133, A192, A24, A158, A89, A 97, A146, A154, A132, ZA-01 Gradaščice, Horjulke in Male Božne se ne sme zasipavati,
NV Mala voda
nasipavati z odkopnim in gradbenim materialom ali kako
KE 01- KE 06/ A71, A181, A143, A113, A36, A162,
drugače posega vanj. Prav tako naj se ne posega v
A114, A179, A340, PG-44
vegetacijo ob vodotoku. Med in po izvedenih delih naj se
NV Gradaščica
prepreči vsakršno onesnaževanje vode.
DV-07, ŠU-04, ŠU-17, A258
NV Horjulk
RA-02, DO-07, DO-25, A222
NV Mala Božna
SE-01
Gabrje
Na vplivnem območju Gradaščice, kjer se načrtujejo
GA-24
stanovanjske površine, naj se objekti in infrastruktura locira
Šujica
tako, da se zagotovi vsaj 35 m odmik od vrha brežine
ŠU-09
Gradaščice. Ta 35 m pas naj se ne nasipava. Posegov v
brežine in strugo potoka naj se ne izvaja.
Pri izvedbi posega naj se brežin in struge vodotoka
ne nasipava z odkopnim in gradbenim materialom.
Prepreči naj se vsakršno onesnaževanje vode.
Prav tako naj se ne posega v vegetacijo ob vodotoku.
Gabrje
Na območju Jarčjega potoka naj se gradnja načrtuje tako,
GA-23, GA-16, GA-08
da bo ohranjen vsaj 5 m pas priobalnega zemljišča z
obrežno vegetacijo. Posegov v brežine in
strugo potoka naj se ne izvaja. Pri izvedbi posega naj
se brežin in struge vodotoka ne nasipava z odkopnim
in gradbenim materialom. Prav tako naj se ne posega
v vegetacijo ob vodotoku. Med in po izvedenih delih se
prepreči onesnaževanje vode.
Osredek pri Dobrovi
Gozdne površine oziroma drevesa in grmovne vrste
OS-03, OS-02, OS-05, OS-01, A211, OS-04
naj se v čim večji možni meri ohranijo. Kolikor se načrtuje
Polhov Gradec
zasaditev zelenih površin (OS-04 ZD), naj se ta izvede z
PG-45
avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami.
Zalog
ZA-01
Dvor
Gradnja in ostale ureditve okolice objektov se izvaja
DV-07
izven obvodnega pasu z obvodno vegetacijo.
Odpadne vode iz predvidenih novih objektov se odvajajo v
kanalizacijski sistem.
V primeru gradnje se odvečni gradbeni material in odpadki
ne odlagajo znotraj ureditvenega območja ali
obvodnega pasu.
Hrastenice
V primeru načrtovanja sanacije območja naj se ta izvede
KE 08
z oblikovanjem etaže na način, da se zagotovi ohranitev
profila plasti s fosili. O pričetku sanacijskih del in načinu
izvedbe se obvesti pristojni ZRSVN (OE Ljubljana) in
strokovno osebo geološke stroke.
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Območje
Brezje pri Dobrovi
BD-17

Omilitveni ukrep
Na brežini Horjulke, razen na območju morebitnega
izpusta iz ČN, se ne izvaja posegov, ki bi spremenili
morfologijo brežine in dna struge ter hidrološke
značilnosti.
Utrjevanja brežin v večjem obsegu se ne izvaja.
V času del je potrebno preprečiti slabšanje kvalitete vode
(npr. onesnaženje zaradi gradbenih strojev ter
črpanja podtalnice iz gradbenega jarka).
Izkopane zemlje, gradbenih odpadkov ali kakršnegakoli
drugega odpadnega materiala, se ne odlaga na brežino
vodotoka.
Pri morebitnih novogradnjah in rekonstrukcijah objektov v
okolici se drevo, ki je predlagano za
zavarovanje, ustrezno fizično zaščiti z ograjo.
V času gradnje je potrebno preprečiti odlaganje
gradbenega materiala ter odpadkov na območje
zavarovanega drevesa.
Življenjske razmere na rastišču predlaganega
zavarovanega drevesa se ohranja nespremenjene,
zato se ne odstranjuje zemlje, razkriva korenin,
zasipava debla ali rastišča oziroma površine nad
koreninami, s hojo, vožnjo ali kako drugače
ne tepta tal, ne poplavlja rastišča, spreminja višine
podtalnice, kislosti oziroma alkalnosti tal, spušča škodljivih
tekočin ali plinastih snovi na rastišče ter ne odlaga
odpadkov.

Polhov Gradec
PG-14

80. člen
(Celostno ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Sestavni del OPN so objekti in območja kulturne dediščine, varovani po predpisih s področja varstva kulturne dediščine
(v nadaljevanju: objekti in območja kulturne dediščine). To so kulturni spomeniki, vplivna območja kulturnih spomenikov, varstvena
območja dediščine, registrirana kulturna dediščina, vplivna območja dediščine. Objekti in območja kulturne dediščine so razvidni
iz prikaza stanja prostora, ki je veljal ob uveljavitvi odloka o občinskem prostorskem načrtu in je njegova obvezna priloga, in iz
veljavnih predpisov s področja varstva kulturne dediščine (aktov o razglasitvi kulturnih spomenikov, aktov o določitvi varstvenih
območij dediščine). Za posege na objektih in območjih varovane kulturne dediščine, ki obsega spomenike, registrirano dediščino,
varstvena območja dediščine in območja arheoloških ostalin, je treba pridobiti pogoje in soglasje pristojnega organa za varovanje
kulturne dediščine.
(2) Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni posegi v prostor in prostorske ureditve, ki prispevajo k trajni
ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti in dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ). Za poseg v objekt ali
območje varovano po predpisih o varstvu kulturne dediščine se štejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki kakor koli spreminjajo
videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo dediščine ali ki dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo skladno
s predpisi s področja varstva kulturne dediščine.
(3) Za posege v kulturni spomenik, njegovo vplivno območje, varstveno območje dediščine, registrirano enoto dediščine z
vplivnim območjem ali v EUP, kjer je to posebej določeno, je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje skladno s predpisi s
področja varstva kulturne dediščine. Pred izdajo kulturnovarstvenega soglasja je, razen za soglasje za raziskave ali za iskanje
arheoloških ostalin, treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje zavoda.
(4) Za raziskavo in odstranitev objekta, varovanega po predpisih s področja varstva kulturne dediščine, je treba pridobiti
soglasje skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine.
(5) Za kulturne spomenike in njihova vplivna območja veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje konkreten
razglasitveni akt. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za kulturni spomenik in njihovo vplivno
območje velja varstveni režim iz razglasitvenega akta.
(6) Za varstvena območja dediščine veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim akta o določitvi
varstvenih območij dediščine. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za varstveno območje
dediščine, velja varstveni režim iz razglasitvenega akta.
(7) Za registrirano nepremično kulturno dediščino, ki ni spomenik, njegovo vplivno območje ali varstveno območje veljajo
prostorski izvedbeni pogoji v skladu z aktom o določitvi varstvenih območij dediščine ali prostorski izvedbeni pogoji, ki jih opredeljuje
ta akt. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za registrirano kulturno dediščino, veljajo prostorski
izvedbeni pogoji tega akta.
(8) Med gradnjo je potrebno objekte in območja kulturne dediščine varovati pred poškodovanjem ali uničenjem.
(9) Pri načrtovanju objektov in zunanjih ureditev v neposredni bližini enot kulturne dediščine se mora upoštevati krajinsko in
arhitekturno tipologijo in morfologijo ter estetski vidik, prostorske prvine in razmerja ter s tem preprečevati posege, s katerimi bi se
utegnile spremeniti lastnosti, vsebina, oblike in vrednosti kulturne dediščine.
(10) Pri posegih na registrirani stavbni dediščini se ohranjajo za posamezno dediščino ugotovljene varovane vrednote in
prepoznavne značilnosti in materialne substance, ki so nosilci teh vrednot, kot so:
– tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
– gradivo (gradbeni materiali) in konstrukcijska zasnova,
– oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve fasad, fasadni
detajli),
– funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora,

Uradni list Republike Slovenije

Št.

63 / 26. 7. 2013 /

Stran

7709

– komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
– pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih – cerkvah, gradovih, znamenjih itd.),
– celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne dediščine),
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami,
– primarna masa (oziroma materiali), primarni tlorisni in višinski gabariti in konstrukcijska zasnova,
– primarna podoba zunanjosti stavb, in sicer arhitekturna členitev, naklon in oblika strešin, kritina, stavbno pohištvo,
arhitekturne poslikave in freske, reliefi, originalni materiali, barve, detajli itd.,
– prvotni (osnovni) tlorisni koncept notranjosti, predvsem primarna dispozicija komunikacij in funkcionalna zasnova,
– objektu pripadajoča dvoriščno-vrtna parcela z niveleto in funkcijo površin ter lega, namembnost in oblikovanje pripadajočih
sekundarnih objektov.
(11) Pri posegih na registrirani stavbni dediščini, ki ogrožajo za posamezno dediščino ugotovljene varovane vrednote in
prepoznavne značilnosti ter materialne substance, ki so nosilci teh vrednot, velja da:
– stekleno-betonski in stiroporni nadomestki arhitekturnega okrasja ne morejo biti del stavbne dediščine,
– na fasadah je le izjemoma dovoljeno pritrjevanje infrastrukturnih in komunalnih napeljav ter naprav (kolikor ni možno
drugače, jih je potrebno locirati na sekundarne fasade ter oblikovno vklopiti v objekt),
– nivo poti in cest ob objektih dediščine, ki je primarno nižji od praga vhoda, se mora ohranjati oziroma ponovno vzpostaviti,
– v okolici objekta niso dovoljeni posegi, ki bi zmanjševali prostorsko prostorsko kvaliteto ali funkcionalno integriteto varovane
stavbne dediščine,
– se vanjo lahko posega z vzdrževalnimi, sanacijskimi in obnovitvenimi deli.
(12) Pri posegih v registrirano naselbinsko dediščino se ohranjajo za posamezno dediščino ugotovljene varovane vrednote,
kot so:
– naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov),
– odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med
pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote),
– prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki itd.),
– prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti itd.),
– naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,
– podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina),
– odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),
– stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, ulične fasade itd.),
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
(13) Pri posegih na memorialni dediščini se ohranjajo za posamezno dediščino ugotovljene varovane vrednote, kot so:
– avtentičnost lokacije, materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali drugih nepremičnin,
– vsebinski in prostorski kontekst objekta z okolico objekta ter vedute,
– na območjih enot memorialne dediščine je le izjemoma dovoljeno postavljanje enostavnih objektov in infrastrukturnih
elementov (elektro in telefonske omarice, hidranti ...), razen objektov, ki so namenjeni potrebam in prezentaciji dediščine,
– komunalni in drugi infrastrukturni vodi naj se izogibajo območij memorialne dediščine,
– v memorialno dediščino se lahko posega z vzdrževalnimi, sanacijskimi in obnovitvenimi deli.
(14) Pri posegih v registrirano območje kulturne krajine se ohranjajo za posamezno območje ugotovljene varovane vrednote,
kot so:
– krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (naravne in grajene ali oblikovane prvine),
– značilna obstoječa parcelna struktura, velikost in oblika parcel ter členitve (živice, vodotoki z obrežno vegetacijo, osamela
drevesa),
– sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini (tradicionalna raba zemljišč),
– tipologija krajinskih prvin in tradicionalnega stavbarstva,
– odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podobo in stavbno oziroma naselbinsko dediščino.
(15) Za območja druge dediščine velja varstveni režim, da se pri posegih ohranjajo ugotovljene varovane vrednote, kot so:
– materialna substanca, ki je še ohranjena,
– lokacija in prostorska pojavnost,
– vsebinski in prostorski odnos med dediščino in okolico.
(16) Vplivna območja so območja varstva, v katerih je ob posegih potrebno upoštevati glede na dediščino ustrezne od sledečih
usmeritev:
– ohranjati značilno naselbinsko, krajinsko in arhitekturno tipologijo in morfologijo,
– ohranjati kvalitetne poglede na prostorske dominante,
– ohranjati večja in pomembnejša drevesa ob znamenjih in sredi kmetijskih površin,
– ob kulturni dediščini upoštevati tudi druge kakovostne starejše grajene ali kako drugače ustvarjene prostorske prvine,
– usmerjati izvajanje dejavnosti tako, da ustvarjajo ali ohranjajo kvalitetna razmerja in strukture v krajini ter predstavljajo
prostorsko ter časovno kontinuiteto,
– pospeševati izvajanje dejavnosti, ki pripomorejo k ohranitvi vrednot kulturne krajine ter omejevati ali preprečevati tiste, ki
jih načenjajo,
– usmerjati dejavnost v vplivnem območju tako, da ne povzročijo degradacije ali uničenja površinskih vodotokov,
– ohranjati vodni režim na pretežno naravno ohranjenih vodotokih,
– pred pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev terenu ni dopustno spreminjati nivelete (kote in oblike) terena.
(17) Registrirana arheološka najdišča se varujejo pred posegi, ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali spremenil njihov
vsebinski in prostorski kontekst. Glede na dediščino so lahko prepovedani posegi, kot so:
– odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati, meliorirati kmetijska zemljišča, graditi gozdne vlake,
– poglabljati dna vodotokov ter jezer,
– gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma kamnine in
– postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali drugih
oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in prezentacijo arheološkega najdišča.
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(18) V posamezna registrirana arheološka najdišča, ki so znotraj naselij in v prostore robnih delov najdišč, so izjemoma
dovoljeni posegi kot jih omogočajo ostale določbe prostorskega akta ob izpolnitvi naslednjih pogojev:
– če ni možno najti drugih rešitev in
– če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče možno sprostiti za gradnjo.
(19) Na vedutno izpostavljene enote arheološke kulturne dediščine se ohranjajo poglede iz okolice.
(20) Na območjih, ki še niso bila predhodno arheološko raziskana in ocena arheološkega potenciala zemljišča še ni znana,
se priporoča izvedba predhodnih arheoloških raziskav pred gradnjo.
(21) V primeru odkritja nove kulturne dediščine je potrebno o tem obvestiti strokovne službe. Ob vseh posegih v zemeljske
plasti velja tudi splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja, lastnika zemljišča, investitorja in odgovornega vodjo del ob odkritju
arheološke ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda
za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad
posegi.
Varstvo okolja in naravnih dobrin
81. člen
(varovanje in izboljšanje okolja)
(1) Gradnja objektov, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave ter spremembe namembnosti v obstoječih objektih ter druge
prostorske ureditve so dopustne, če ne povzročajo večjih motenj v okolju, kot so s predpisi dovoljene.
(2) Namestitev klimatskih naprav ne sme imeti motečih vplivov na okoliška stanovanja in prostore, v katerih se zadržujejo
ljudje (hrup, vroči zrak, odtok vode).
(3) Za posege, ki lahko pomembno vplivajo na okolje in so opredeljeni v okoljevarstvenih predpisih, je treba izvesti presojo
vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstveno soglasje pristojnega ministrstva.
82. člen
(Varovanje tal in reliefa)
(1) Pri gradnji objektov in drugih prostorskih ureditvah je treba upoštevati predpise s področja varstva tal.
(2) Pri gradnji objektov in drugih prostorskih ureditvah je treba v največji možni meri ohranjati reliefne oblike ter urejati
poškodovana ali razgaljena tla na način, da se ohranja oziroma obnovi njihova plodnost in da so ustrezno zaščitena z vegetacijo.
(3) Pri gradnji objektov je treba zgornji, rodovitni sloj tal odstraniti in deponirati ločeno od nerodovitnih tal ter ga uporabiti za
rekultivacije, zunanje ureditve ali izboljšanje drugih kmetijskih zemljišč.
(4) Med viri onesnaževanja ter kmetijskimi površinami za pridelavo hrane je potrebno zagotoviti vmesno tamponsko cono.
83. člen
(varstvo zraka)
(1) Pri gradnji objektov in drugih prostorskih ureditvah je treba upoštevati predpise s področja varstva zraka.
(2) Objekte, ki so pomemben vir onesnaževanja zraka, je možno umeščati le na območja, namenjena proizvodni dejavnosti.
(3) Spodbujati je potrebno, da se objekti povsod tam, kjer je to možno, priključujejo na daljinsko ogrevanje ali plinovod.
84. člen
(varstvo voda)
(1) Pri gradnji objektov in urejanju površin je treba upoštevati določbe predpisov s področja upravljanja z vodami. Za dovoljene
gradnje in ureditve na območju vodnih zemljišč in na priobalnih zemljiščih je potrebno pridobiti soglasje pristojnega organa za vode.
(2) Pri načrtovanju gradenj je potrebno upoštevati tudi meje priobalnih zemljišč. Priobalno zemljišče je zemljišče, ki neposredno
meji na vodno zemljišče. Zunanja meja priobalnih zemljišč sega na vodah 1. reda 15 metrov od meje vodnega zemljišča, na vodah
2. reda pa 5 metrov od meje vodnega zemljišča. Zunanja meja priobalnih zemljišč na vodah 1. reda zunaj območij naselja sega
najmanj 40 metrov od meje vodnega zemljišča. Dopustne posege v priobalno zemljišče določajo veljavni predpisi s področja
upravljanja z vodami. Na priobalnem zemljišču vodotoka mora biti omogočen dostop in vzdrževanje vodotoka.
(3) Na objektih in napravah, ki se nahajajo na vodnem in priobalnem zemljišču, je mogoča rekonstrukcija ali sprememba
namembnosti pod pogoji, ki jih določa veljavna zakonodaja.
(4) Za dovoljene gradnje in ureditve na območju vodnih zemljišč in na priobalnih zemljiščih ter za vsak poseg, ki bi lahko
trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, je potrebno pridobiti vodno soglasje.
(5) Ne glede na namensko rabo je potrebno ohranjati vodotoke z obrežnim rastjem na območju vodotoka in priobalnega
zemljišča.
(6) Pri uporabi in skladiščenju nevarnih snovi in pri gradnji objektov morajo biti dela izvedena na način, ki onemogoča izliv v
vodotoke ali direktno v podtalnico ali v kanalizacijo.
(7) Gradnja namakalnih naprav, raba površinskih voda ali podtalnice za namakanje ter druge kmetijske operacije, ki bi lahko
imele vpliv na vodni režim, so dovoljeni pod pogoji pristojne službe za upravljanje in varstvo voda.
85. člen
(varstvo vodnih virov)
(1) Območja varstva vodnih virov, ki so razglašena z načrti ali določena s posebnimi predpisi in so prikazana v kartah Prikaz
stanja prostora, se varujejo v skladu z določili predpisov s področja upravljanja z vodami.
(2) Za gradnjo in druge prostorske ureditve na vodovarstvenih območjih je treba upoštevati pogoje in omejitve iz državnih in
občinskih predpisov, ki se nanašajo na ta območja ter področno zakonodajo.
(3) Dejavnosti je treba usmerjati izven območij podtalnice in virov pitne vode oziroma njihovo izvajanje prilagoditi tako, da ne
predstavlja nevarnosti za njihovo onesnaženje.
(4) Za posege v prostor na vodovarstvenem območju je potrebno pridobiti soglasje pristojnih služb.
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86. člen
(varovalni gozdovi)
(1) Varovalni gozdovi so določeni s posebnimi predpisi, ter so prikazani v kartah Prikaz stanja prostora.
(2) V varovalnih gozdovih je dopustno samo vzdrževanje obstoječih objektov ter prostorske ureditve, ki krepijo varovalno
funkcijo gozdov (sanitarna sečnja, sanacije erozijskih žarišč in usadov, malopovršinska obnova panjevskih sestojev) v skladu s
predpisi ter v skladu z gozdnogospodarskim načrtom.
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
87. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Gradnje in prostorske ureditve morajo biti izvedene tako, da zagotavljajo pogoje za varen umik ljudi in premoženja ter
zadostne prometne in delovne površine za intervencijska vozila v primeru naravne ali druge nesreče.
(2) Ob gradnji objektov in naprav, namenjenih oskrbi prebivalstva, javnemu prometu ter skladiščenju, proizvodnji oziroma
uporabi nevarnih snovi, nafte in njenih derivatov ter energetskih plinov je treba v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja
izdelati študijo varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(3) V primeru naravnih ali drugih nesreč večjega obsega je potrebno zagotoviti evakuacijo prebivalcev iz ogroženih območij
ter njihovo nastanitev v primerne objekte, rušenje neuporabnih objektov ter odstranjevanje ruševin.
(4) Zagotoviti je treba prostorske možnosti za pokop ljudi in živali. Pokop ljudi naj se v primeru nesreč izvaja na obstoječih
pokopališčih, ki morajo imeti zagotovljene prostorske možnosti za širitev. Pokop živali naj se v primeru nesreč izvajal na ustreznih
kmetijskih zemljiščih.
(5) V urbanih naseljih je v primeru nesreč obvezna uporaba zaklonišč, zato je treba zagotoviti zadostno število zaklonišč.
88. člen
(erozijsko ogrožena, plazljiva in plazovita območja)
(1) Erozijska, plazljiva in plazovita območja, opredeljena s posebnimi predpisi in prikazana v kartah Prikaz stanja prostora,
se varujejo v skladu z določili predpisov s področja upravljanja z vodami.
(2) Na erozijskih, plazljivih in plazovitih območjih se ne načrtuje nove poselitve, infrastrukture in dejavnosti oziroma prostorskih
ureditev, ki bi lahko s svojim delovanjem povzročile naravne nesreče ali povečale tovrstno ogroženost prostora. Omogočiti je
potrebno varne življenjske razmere s sanacijo žarišč naravnih procesov in z omejevanjem razvoja, sorazmerno s stopnjo nevarnosti
naravnih procesov, ki lahko ogrožajo človekovo življenje ali njegove materialne dobrine. Gradnja objektov in izvajanje dejavnosti
morajo biti usklajene z omejitvami iz področne zakonodaje.
(3) Na erozijskih, plazljivih in plazovitih območjih so dovoljeni vsi zaščitni ukrepi, ki služijo stabiliziranju terena.
(4) Na erozijskem območju je prepovedano:
– poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov,
– ogoljevanje površin,
– krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč in snežne odeje, uravnavajo odtočne razmere ali kako
drugače varujejo nižje ležeča območja pred škodljivimi vplivi erozije, zasipavanje izvirov,
– nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazljivih zemljiščih,
– omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer,
– odlaganje in skladiščenje lesa in drugih materialov,
– zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom,
– odvzemanje naplavin z dna brežin, razen zaradi zagotavljanja pretočne sposobnosti, hudourniške struge,
– vlačenje lesa oziroma spravilo lesa s težko mehanizacijo v razmočenem terenu.
(5) Na plazljivem območju je prepovedano:
– zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras, in drugi posegi, ki bi lahko pospešili zamakanje zemljišč,
– poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje zemljišča in dvig podzemne vode,
– izvajati zemeljska dela, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča,
– krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešuje plazenje zemljišč.
(6) Na plazovitem območju je prepovedano:
– krčenje gozdov,
– izravnavanje terena,
– preusmerjanje snežnih plazov iz ustaljenih naravnih poti na porasla, labilna ali drugače ogrožena zemljišča.
(7) Na erozijsko ogroženih, plazljivih in plazovitih območjih je treba za gradnjo ali za poseg, ki ima značaj gradnje ali
rekonstrukcije objekta in naprav, v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja izdelati geomehansko poročilo ter po potrebi
načrtovati ukrepe za zavarovanje.
(8) Za posege, dovoljene na erozijskih, plazljivih in plazovitih območjih, je potrebno pridobiti soglasje pristojnih služb.
89. člen
(območja potresne ogroženosti)
(1) Območja potresne ogroženosti so prikazana v kartah Prikaz stanja prostora.
(2) Objekti morajo biti protipotresno grajeni na območju celotne občine in v skladu s cono potresne ogroženosti.
90. člen
(poplavna območja)
(1) Poplavna območja in razredi poplavne nevarnosti so določeni v skladu s predpisi o vodah, na osnovi izdelanih in potrjenih
strokovnih podlag. Poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti so sestavni del prikaza
stanja prostora. Na območjih, kjer razredi poplavne nevarnosti še niso določeni, so sestavni del prikaza stanja prostora opozorilna
karta poplav in podatki o poplavnih dogodkih.
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(2) Na poplavnih območjih, za katera so izdelane karte poplavne nevarnosti in določeni razredi poplavne nevarnosti, je pri
načrtovanju prostorskih ureditev oziroma izvajanju posegov v prostor treba upoštevati predpis, ki določa pogoje in omejitve za
posege v prostor in izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi poplav. Pri tem je treba zagotoviti, da se ne povečajo
obstoječe stopnje ogroženosti na poplavnem območju in izven njega.
(3) Če načrtovanje novih prostorskih ureditev oziroma izvedba posegov v prostor povečuje obstoječo stopnjo ogroženosti, je
treba skupaj z načrtovanjem novih prostorskih ureditev načrtovati celovite omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti,
njihovo izvedbo pa končati pred začetkom izvedbe posega v prostor.
(4) Na poplavnih območjih, za katera razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in
vzdrževanje objektov v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na
vodni režim in stanje voda.
(5) Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka tega člena so na poplavnem območju dopustni posegi v prostor in dejavnosti,
ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda, ter posegi in dejavnosti pod pogoji, ki jih določajo predpisi o vodah.
(6) Za zmanjševanje poplavne ogroženosti se lahko izdelajo strokovne podlage za posamezna hidrografska območja v okviru
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta. Občinski podrobni prostorski načrt se pripravi za hidrografsko območje na
tretji ravni v skladu s predpisi o vodah.
(7) Omilitveni ukrepi se lahko izvajajo etapno v skladu s potrjeno strokovno podlago, pri čemer mora biti ves čas izvajanja
zagotovljena njihova celovitost. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se v prikazu stanja prostora prikaže nova poplavna območja, karte
poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti.
91. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Pri načrtovanju gradenj in prostorskih ureditev je potrebno upoštevati požarna tveganja, ki so povezana s povečano
možnostjo nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov, z vplivi obstoječih in novih
industrijskih objektov in tehnoloških procesov ter z možnostjo širjenja požara med posameznimi poselitvenimi območji.
(2) Pri gradnjah objektov in pri urejanju prostora je treba upoštevati prostorske, gradbene in tehnične predpise, ki urejajo
varstvo pred požarom. Za primer požara je treba zagotoviti:
– odmike med objekti oziroma požarno ločitev objektov,
– prometne/manipulacijske poti oziroma površine za intervencijska vozila,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
(3) Na območjih brez hidratnega omrežja je treba zagotoviti bazene ali druge ureditve, ki zagotavljajo požarno varnost.
(4) Gradnje in ureditve v prostoru morajo zagotavljati dovoz do vodotokov, hidrantov in požarnih bazenov.
(5) Obstoječe in nove urgentne poti morajo zagotavljati dostope intervencijskim vozilom v skladu z zakonodajo.
92. člen
(ureditve za obrambne potrebe)
(1) Območja izključne rabe prostora za potrebe obrambe so območja, namenjena izključno za obrambne potrebe, na katerih
potekajo stalne aktivnosti, zlasti za razmestitev, usposabljanje in delovanje vojske. Na teh območjih so za potrebe obrambe
dovoljene vse prostorske ureditve ter gradnja objektov in ostale infrastrukture.
(2) Obrambne dejavnosti ne smejo povzročati negativnih vplivov na okolje, ki bi presegali dovoljene ravni oziroma zmanjševali
potenciale za druge rabe in dejavnosti v prostoru.
III.2.8 Splošni prostorski izvedbeni pogoji glede varovanja zdravja
93. člen
(arhitektonske ovire)
Pri izvajanju gradenj se mora zagotoviti dostop, vstop in uporaba brez grajenih in komunikacijskih ovir vsem ljudem, ne glede
na stopnjo njihove individualne telesne sposobnosti, v skladu s predpisi. Te zahteve morajo biti upoštevane pri projektiranju, gradnji
in vzdrževanju vseh vrst objektov v javni rabi in pri večstanovanjskih stavbah.
94. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Glede na občutljivost za škodljive učinke hrupa so določene stopnje varstva pred hrupom, ki zagotavljajo varovanje pred
onesnaženjem okolja s hrupom za posamezne površine:
– I stopnja varstva pred hrupom je določena za površine na mirnih območjih na prostem, ki potrebujejo povečano varstvo
pred hrupom;
– II stopnja varstva pred hrupom je določena za površine podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih ni dopusten noben
poseg v okolje, ki je moteč zaradi povzročanja hrupa;
– III stopnja varstva pred hrupom je določena za površine podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih so dopustni z
vidika hrupa manj moteči posegi v okolje;
– IV stopnja varstva pred hrupom je določena za stavbe na površinah podrobnejše namenske rabe, na katerih je dopusten
poseg v okolje, ki je lahko bolj moteč zaradi povzročanja hrupa.
(2) Meje med III. in IV. območjem varstva pred hrupom so določene z mejami med območji različne podrobnejše namenske
rabe prostora, ki jih uvršamo v območja III. in IV. stopnje varstva pred hrupom, in sicer:
Namenska raba/Stopnja varstva pred hrupom
S – OBMOČJA STANOVANJ
SS
SK
SP

III. stopnja
●
●
●

IV. stopnja
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Namenska raba/Stopnja varstva pred hrupom
C – OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI
CU
CDi
CDz
CDk
CDo
I – OBMOČJA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI
IP
IG
IK
B – POSEBNA OBMOČJA
BT
Z – OBMOČJA ZELENIH POVRŠIN
ZS
ZP
ZV
ZD
ZK
O – OBMOČJA OKOLJSKE INFRASTRUKTURE
A – POVRŠINE RAZPRŠENE POSELITVE
K1 – NAJBOLJŠA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
K2 – DRUGA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
G – GOZDNA ZEMLJIŠČA
VC – POVRŠINSKE CELINSKE VODE
OO – OSTALA OBMOČJA
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IV. stopnja

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

(3) Območij, ki sodijo v II. območje varstva pred hrupom ali v mirno območje poselitve, ta akt ne določa. Posamezna območja
poselitve lahko uvrsti v II. območje varstva pred hrupom ali v mirno območje poselitve minister, pristojen za okolje, na podlagi
pobude občine, če iz dokumentacije, priložene k pobudi izhaja, da so izpolnjene zahteve varstva pred hrupom, ki v skladu z
zakonodajo veljajo za takšno območje varstva pred hrupom. Pobuda za takšno območje se pripravi na podlagi posebne študije
ocene hrupa v prostoru v postopku priprave sprememb in dopolnitev tega odloka ali v postopku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za takšno območje.
(4) V IV stopnji varstva pred hrupom je treba vse obstoječe stanovanjske objekte varovati ali urejati pod pogoji za III stopnjo
varstva pred hrupom.
(5) Na meji med I. in IV. stopnjo varstva pred hrupom ter na meji med II. in IV. stopnjo varstva pred hrupom mora biti območje,
ki obkroža IV. stopnjo varstva pred hrupom v širini z vodoravno projekcijo 1000 m in na katerem veljajo pogoji za III stopnjo varstva
pred hrupom. Širina III. območja varstva pred hrupom, ki obkroža IV. območje varstva pred hrupom, je lahko manjša od 1000 m, če
zaradi naravnih ovir širjenja hrupa ali ukrepov varstva pred hrupom ali zaradi drugih razlogov na I. oziroma na II. območju varstva
pred hrupom niso presežene mejne vrednosti kazalcev hrupa, določene za to območje.
(6) V posamezna območja se lahko umeščajo le tiste dejavnosti, ki ne povzročajo prekomernega hrupa glede na zakonsko
predpisane mejne vrednosti za posamezno območje varstva pred hrupom.
(7) V primeru, ko nivo hrupa v okolju z umestitvijo novih dejavnosti presega dovoljeno raven za posamezno območje, je
umestitev dopustna le, če je moč s smiselnimi protihrupnimi ukrepi oziroma zaščito zmanjšati vpliv vira hrupa ali znižati splošno
raven hrupa v območju tako, da ne bodo presežene mejne ravni hrupa za območje.
(8) Pri umeščanju stanovanjskih območij in drugih dejavnosti v bližino obstoječih virov hrupa je potrebno z načinom gradnje
oziroma s protihrupnimi ureditvami in ukrepi zagotoviti ustrezen nivo hrupa za predvidena območja.
(9) Pri novogradnjah objektov in drugih posegih v obstoječe objekte v varovalnih pasovih javnih cest je treba gradnje objektov
načrtovati z aktivno zaščito pred hrupom, z zaščito oken ali fasade.
(10) Pri umestitvi novega vira hrupa v prostor je potrebno zagotoviti ukrepe varstva pred hrupom za preprečevanje in
zmanjšanje hrupa v okolju kot posledice uporabe in obratovanja vira, pri čemer imajo pri izbiri prednost ukrepi zmanjševanja emisije
hrupa pri njenem izvoru pred ukrepi preprečevanja širjenja hrupa v okolju.
95. člen
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)
(1) Gradnja objektov ali naprav ter razmestitev dejavnosti, ki so vir elektromagnetnega sevanja, ne sme presegati obremenitev
okolja, ki jih določa predpis o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju.
(2) Za pridobitev dovoljenja za gradnjo ali rekonstrukcijo objekta, ki je vir sevanja, je potrebno izpolnjevati pogoje, ki jih določa
predpis o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju.
(3) Glede na občutljivost posameznega območja naravnega ali življenjskega okolja za učinke elektromagnetnega polja, ki jih
povzročajo viri sevanja sta določeni I. in II. stopnja varstva pred sevanjem.
(4) I. stopnja varstva pred sevanjem velja za I. območje, ki potrebuje povečano varstvo pred sevanjem. I. območje je območje
bolnišnic, zdravilišč, okrevališč ter turističnih objektov, namenjenih bivanju in rekreaciji, čisto stanovanjsko območje, območje
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objektov vzgojno-varstvenega in izobraževalnega programa ter programa osnovnega zdravstvenega varstva, območje igrišč ter
javnih parkov, javnih zelenih in rekreacijskih površin, trgovsko-poslovno-stanovanjsko območje, ki je hkrati namenjeno bivanju
in obrtnim ter podobnim proizvodnim dejavnostim, javno središče, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske
dejavnosti, ter tisti predeli območja, namenjenega kmetijski dejavnosti, ki so hkrati namenjeni bivanju.
(5) II. stopnja varstva pred sevanjem velja za II. območje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je zaradi sevanja bolj moteč.
II. območje je zlasti območje brez stanovanj, namenjeno industrijski ali obrtni ali drugi podobni proizvodni dejavnosti, transportni,
skladiščni ali servisni dejavnosti ter vsa druga območja, ki niso v prejšnjem odstavku določena kot I. območje (v nadaljnjem
besedilu: II. območje).
(6) II. stopnja varstva pred sevanjem velja tudi na površinah, ki so v I. območju namenjene javnemu cestnemu ali železniškemu
prometu.
(7) Novogradenj, namenjenih bivanju ter drugih objektov z varovanimi pasovi ni dovoljeno umeščati v vplivni pas virov EMS.
Minimalni odmiki od elektroenergetskih vodov in objektov zaradi EMS so praviloma enaki širini varovalnega pasu posameznega
voda ali objekta.
96. člen
(varovanje pred svetlobnim onesnaženjem)
(1) Pri osvetljevanju objektov je treba upoštevati ukrepe za zmanjševanje emisije svetlobe v okolje, ki jih določajo predpisi s
področja svetlobnega onesnaženja okolja.
(2) Prepovedana je trajna uporaba svetlobnih snopov kakršnekoli vrste in oblike, mirujočih ali vrtečih, usmerjenih proti nebu
ali proti površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu.
97. člen
(zagotavljanje ustreznega osončenja)
(1) Pri gradnji stanovanjskih objektov je treba upoštevati merila za osvetlitev, osončenje, prevetrenost in druge zahteve v
skladu s predpisi.
(2) Bivalnim stanovanjskim prostorom je potrebno zagotoviti vsaj minimalni dnevni čas neposrednega osončenja, ki znaša:
– dne 21. decembra najmanj eno uro,
– dne 21. marca, 21. junija in 23. septembra najmanj tri ure.
III.2.9 Splošni prostorski izvedbeni pogoji na območjih razpršene gradnje
98. člen
(razpršena gradnja)
(1) Objekti razpršene gradnje so vsi legalno zgrajeni objekti na zemljišču izven stavbnih zemljišč. Razpršena gradnja je
zemljišče pod legalno zgrajeno stavbo izven območij stavbnih zemljišč.
(2) Na legalno zgrajenih objektih razpršene gradnje iz prvega odstavka tega člena so v okviru oblikovne in komunalne sanacije
dopustni:
– rekonstrukcija objektov,
– dozidave in nadzidave do 50 % BTP osnovnega objekta,
– vzdrževanje objektov,
– odstranitev objektov.
(3) Na legalno zgrajenih objektih razpršene gradnje iz prvega odstavka tega člena ni dopustna sprememba dejavnosti iz
nebivanjske v bivanjsko.
(4) Na funkcionalni parceli objekta razpršene gradnje so izmed nezahtevnih in enostavnih objektov dovoljeni objekti, ki so
dopustni za namensko rabo SSe.
(5) Za objekte razpršene gradnje veljajo podrobni prostorski izvedbeni pogoji, ki veljajo v namenski rabi SSe.
III.3 Podrobni prostorski izvedbeni pogoji
99. člen
((klasifikacija objektov in rab glede na namen)
V tem poglavju so glede na krajinske enote in namensko rabo prostora določene:
1. dopustne dejavnosti,
2. dopustne vrste objektov,
3. dopustne gradnje in drugi posegi v prostor,
4. podrobni prostorski izvedbeni pogoji glede lege objektov, njihove velikosti in zmogljivosti,
5. podrobni prostorski izvedbeni pogoji glede oblikovanja.
100. člen
(dopustne dejavnosti po namenski rabi prostora)
(1) Za vsako namensko rabo prostora so določne osnovne, spremljajoče in izključujoče dejavnosti.
(2) Spremljajoče dejavnosti ne smejo biti moteče za osnovne namembnosti območij.
(3) Spremljajoče dejavnosti lahko dosegajo do 50 % BTP posameznega objekta, ampak ne več od maksimalne dovoljene
površine v posameznem objektu, če je ta določena. Za območja površin podeželskega naselja – SK, lahko spremljajoče dejavnosti
presežejo 50 %.
(4) Izključujoče dejavnosti so tiste dejavnosti, ki se jih na določeno območje namenske rabe ne sme umeščati.
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NAMENSKA RABA
PROSTORA

DEJAVNOSTI

S – OBMOČJA
STANOVANJ
Velja za SSe, SSv, SK

So namenjena bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo tem območjem;
Izključujoče dejavnosti za vsa območja stanovanj:
– predelovalne dejavnosti, razen oblačil (proizvodne dejavnosti)
– ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja
– promet in skladiščenje
– trgovina na debelo
– vzdrževanje in popravila motornih vozil

SS – STANOVANJSKE
POVRŠINE
SSe, SSv
SK – površine
podeželskega naselja

osnovna dejavnost:
bivanje
spremljajoče dejavnosti (max 100 m2/objekt; za dejavnosti športa in rekreacije 250 m2/objekt):
– centralne dejavnosti
– poslovne dejavnosti
– družbene dejavnosti
– druge dejavnosti, ki služijo tem območjem
dodatne spremljajoče dejavnosti za SK:
– predelovalne dejavnosti, izhajajoče iz kmetijstva, lova, gozdarstva, ribištva
– druge dejavnosti, ki služijo tem območjem
– predelovalne dejavnosti, izhajajoče iz kmetijstva, lova, gozdarstva, ribištva
– gostinstvo in turizem
– obrt
– družbene dejavnosti
– poslovne dejavnosti
– druge dejavnosti
– vzdrževanje in popravila motornih vozil
– druge dejavnosti, ki služijo tem območjem

C – OBMOČJA
So namenjena oskrbnim, storitvenim, družbenim dejavnostim ter bivanju.
CENTRALNIH
Izključujoče dejavnosti:
DEJAVNOSTI
– predelovalne dejavnosti, razen oblačil (proizvodne dejavnosti)
Velja za CU, CD, CDi, CDz,
– ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja
CDk, CDo
– promet in skladiščenje
– trgovina na debelo
CU – osrednja območja
centralnih dejavnosti

So namenjena prepletu dejavnosti, in sicer trgovskim, oskrbnim, storitvenih, upravnih, socialnih,
zdravstvenih, vzgojnih izobraževalnih, kulturnih, verskih in podobnih ter bivanju

CDi – območja namenjena osnovne dejavnosti
dejavnostim izobraževanja,
izobraževanja, vzgoja in šport
vzgoje in športa
spremljajoče dejavnosti:
– ostale centralne dejavnosti
– bivanje
– druge dejavnosti, ki služijo tem območjem
CDz – območja namenjena osnovne dejavnosti
dejavnostim zdravstva in
zdravstvo in socialno varstvo
socialnega varstva
spremljajoče dejavnosti
– ostale centralne dejavnosti
– bivanje
– druge dejavnosti, ki služijo tem območjem
CDk – območja namenjena osnovne dejavnosti
dejavnostim kulture
kulturne in verske dejavnosti
in verskim objektom s
spremljajoče dejavnosti
pripadajočimi ureditvami
– ostale centralne dejavnosti
– bivanje
– druge dejavnosti, ki služijo tem območjem
CDo – območja namenjena osnovne dejavnosti
trgovskim, oskrbnim,
trgovskim, oskrbnim, poslovnim, storitvenim, gostinskim dejavnostim in manjši obrti
poslovnim, storitvenim,
spremljajoče dejavnosti
gostinskim dejavnostim in
– ostale centralne dejavnosti
manjši obrti
– bivanje
– druge dejavnosti, ki služijo tem območjem
I – OBMOČJA
PROIZVODNIH
DEJAVNOSTI
velja za IP, IG, IK

So namenjena industrijskim, proizvodnim, poslovnim, storitvenim in servisnim dejavnostim
Izključujoče dejavnosti
bivanje
predelovalne dejavnosti, izhajajoče iz kmetijstva, gozdarstva, ribištva, razen za IK

IP – površine za industrijo

osnovna dejavnost
proizvodne dejavnosti, predelovalne dejavnosti
spremljajoče dejavnosti
– trgovina
– skladiščenje
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– strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti
– gostinstvo
– vzdrževanje in popravila motornih vozil
– poslovne dejavnosti
– druge dejavnosti, ki služijo tem območjem
IG – gospodarske cone
osnovna dejavnosti
obrtne, skladiščne, prometne, trgovske, poslovne, proizvodne
spremljajoče dejavnosti
– strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti
– različne poslovne dejavnosti
– gostinstvo
– javna uprava
– izobraževanje
– druge dejavnosti, ki služijo tem območjem
IK – površine z objekti za
osnovna dejavnost
kmetijsko proizvodnjo
kmetijska proizvodnja, reja živali
spremljajoče dejavnosti
– skladiščenje
– izobraževanje
– strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti
– gostinstvo
– trgovina
– druge dejavnosti, ki služijo tem območjem
B – POSEBNA OBMOČJA So namenjena turizmu, nakupovalnim središčem ter podobnim posebnim dejavnostim
Velja za BT
spremljajoče dejavnosti
– centralne dejavnosti
– poslovne dejavnosti
– strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti
– športne dejavnosti
– druge dejavnosti, ki služijo tem območjem
– družbene dejavnosti
izključujoče dejavnosti
– bivanje
– predelovalne dejavnosti (proizvodne dejavnosti)
– ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja
– promet in skladiščenje
– trgovina na debelo
BT – površine za turizem
osnovne dejavnosti
turistična ponudba in nastanitev, gostinstvo
Z – OBMOČJA ZELENIH
So namenjena preživljanju prostega časa, predvsem rekreaciji in športu na prostem in izboljšavi
POVRŠIN
kakovosti bivanja.
ZS, ZP, ZD, ZK
Izključujoče dejavnosti
– trgovina na debelo
– bivanje
– poslovne dejavnosti
– predelovalne dejavnosti (proizvodne dejavnosti)
– ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja
– promet in skladiščenje
– trgovina na debelo
ZS – površine za oddih,
primarne dejavnosti
rekreacijo in šport
rekreacija, šport na prostem, oddih
spremljajoče dejavnosti
– kulturne, razvedrilne dejavnosti
– gostinstvo in turizem
– druge dejavnosti, ki služijo tem območjem
ZP – parki
primarne dejavnosti
oddih v oblikovanih zelenih okoljih
spremljajoče dejavnosti
– kulturne, razvedrilne, rekreacijske dejavnosti
– gostinstvo in turizem
– druge dejavnosti, ki služijo tem območjem
ZD – druge urejene zelene So namenjene zaščitni ali drugi funkciji zelenih pasov
površine
ZK – pokopališča
primarne dejavnosti
površine za pokop in spomin na umrle
spremljajoče dejavnosti
– trgovina na drobno
– druge dejavnosti, ki služijo tem območjem
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P – OBMOČJA IN
OMREŽJA PROMETNE
INFRASTRUKTURE
PC, PO

So namenjena za izvajanje dejavnosti gospodarskih služb s področja prometa.
Spremljajoče dejavnosti
– gostinstvo
– trgovina
– skladiščenje
– druge dejavnosti, ki služijo tem območjem

T – OBMOČJA
KOMUNIKACIJSKE
INFRASTRUKTURE

So namenjena za izvajanje dejavnosti gospodarskih služb s področja telekomunikacij.

E – OBMOČJA
ENERGETSKE
INFRASTRUKTURE

So namenjena za izvajanje dejavnosti gospodarskih služb s področja energetske infrastrukture.

O – OBMOČJA OKOLJSKE So namenjena za izvajanje dejavnosti gospodarskih služb s področja okoljske infrastrukture.
INFRASTRUKTURE
F – OBMOČJA ZA
POTREBE OBRAMBE

So namenjena za obrambne potrebe, zlasti razmestitev, usposabljanje in delovanje vojske.

A – POVRŠINE
So poselitveni vzorci z nizko gostoto, kot so na primer samotne kmetije ter strnjene oblike manjših
RAZPRŠENE POSELITVE naselij.
osnovne dejavnosti
bivanje
– spremljajoče dejavnosti
– druge dejavnosti, ki služijo tem območjem
– predelovalne dejavnosti, izhajajoče iz kmetijstva, lova, gozdarstva, ribištva
Izključujoče dejavnosti
– predelovalne dejavnosti, razen oblačil
– ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja
– promet in skladiščenje
– trgovina na debelo
DRUGA OBMOČJA

DEJAVNOSTI

K1, K2 – NAJBOLJŠA
IN DRUGA KMETIJSKA
ZEMLJIŠČA

osnovne dejavnosti
kmetijstvo
spremljajoče dejavnosti
– druge dejavnosti, ki služijo tem območjem

G – GOZDNA ZEMLJIŠČA osnovne dejavnosti
Namenjena so sonaravnemu gospodarjenju z gozdovi, ki obsega opravljanje varstvenih in
gojitvenih ter vseh drugih del, ki so potrebna za zagotavljanje ekoloških in socialnih funkcij
gozdov, gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture, izkoriščanje in rabo gozdov ter
razpolaganje z gozdovi.
spremljajoče dejavnosti
– rekreacija
– druge dejavnosti, ki služijo tem območjem v skladu z gozdnogospodarskimi načrti
VC – POVRŠINSKE
CELINSKE VODE

So namenjena za izvajanje dejavnosti s področja rabe voda.
Spremljajoča dejavnost
– ribištvo
– rekreacija

VI – VODNA
INFRASTRUKTURA

So namenjena vodnim zemljiščem površinskih voda in vodnim objektom, kot so pregrade,
zadrževalniki, jezovi ...
Spremljajoča dejavnost
– rekreacija

L – OBMOČJA
So namenjena za izvajanje dejavnosti s področja izkoriščanja mineralnih surovin, in sicer za
MINERALNIH SUROVIN
površine nadzemnega pridobivalnega prostora.
LN – površine nadzemnega
pridobivalnega prostora
N – OBMOČJA ZA
POTREBE VARSTVA
PRED NARAVNIMI IN
DRUGIMI NESREČAMI

So namenjena za izvajanje dejavnosti s področja varstva in zaščite pred naravnimi in drugimi
nesrečami.

f – OBMOČJA ZA
POTREBE OBRAMBE
ZUNAJ NASELIJ

So namenjena za izvajanje dejavnosti s področja obrambe zunaj naselij.

F – OBMOČJA ZA
POTREBE OBRAMBE
ZUNAJ NASELIJ

So namenjena za izvajanje dejavnosti s področja obrambe znotraj naselij.

Namenska
S – Območja stanovanj
raba
Podrobna
SS
namenska raba stanovanjske površine, ki so namenjene bivanju brez
dejavnosti ali s spremljajočimi dejavnostmi
Členitev
SSe
SSs
podrobne
Prosto stoječa gradnja
Strnjena gradnja
namenske rabe
Dopustna
11100 enostanovanjska
11100 enostanovanjska
vrsta objektov, stavba,
stavba,
zahtevnih in
11210 dvostanovanjska
11210 dvostanovanjska
manj zahtevnih stavba,
stavba,
12420 garažne stavbe
12420 garažne stavbe
24110 športna igrišča
24110 športna igrišča
24122 drugi objekti za
24122 drugi objekti za
šport, rekreacijo in prosti
šport, rekreacijo in prosti
čas
čas
23020 energetski objekti
23020 energetski objekti
– le fotovoltaični sistemi
– le fotovoltaični sistemi
kot del strehe ali fasade
kot del strehe ali fasade
obstoječih objektov
obstoječih objektov

11100 enostanovanjska
stavba
11221 dvostanovanjska
stavba,
12112 Gostilne, restavracije
in točilnice
12120 Druge gostinske
stavbe za kratkotrajno
nastanitev
24122 drugi objekti za šport,
rekreacijo in prosti čas
12711 Nestanovanjske
kmetijske stavbe – stavbe za
rastlinsko pridelavo
12712 Nestanovanjske
kmetijske stavbe – stavbe za
rejo živali
12713 Nestanovanjske
kmetijske stavbe – stavbe za
spravilo pridelka
12714 Druge
nestanovanjske kmetijske
stavbe
12721 Stavbe za opravljanje
verskih obredov
12722 Pokopališke stavbe in
spremljajoči objekti
12740 Druge
nestanovanjske stavbe, ki
niso uvrščene drugje
23020 energetski objekti – le
fotovoltaični sistemi kot del
strehe ali fasade obstoječih
objektov

11100 enostanovanjska
stavba
11221 dvostanovanjska
stavba,
12112 Gostilne, restavracije
in točilnice
12120 Druge gostinske
stavbe za kratkotrajno
nastanitev
24110 športna igrišča
24122 drugi objekti za šport,
rekreacijo in prosti čas
12711 Nestanovanjske
kmetijske stavbe – stavbe za
rastlinsko pridelavo
12712 Nestanovanjske
kmetijske stavbe – stavbe za
rejo živali
12713 Nestanovanjske
kmetijske stavbe – stavbe za
spravilo pridelka
12714 Druge
nestanovanjske kmetijske
stavbe
12721 Stavbe za opravljanje
verskih obredov
12740 Druge
nestanovanjske stavbe, ki
niso uvrščene drugje
12510 industrijske stavbe
za potrebe predelovalne
dejavnosti, izhajajoče iz
kmetijstva, lova, gozdarstva,
ribištva

11100 enostanovanjska stavba,
12420 garažne stavbe
24110 športna igrišča
24122 drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
23020 energetski objekti – le fotovoltaični sistemi kot
del strehe ali fasade obstoječih objektov

Št.

SP
Prosto stoječa gradnja

SK
Površine podeželskega naselja, ki so namenjene
površinam kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi in bivanju
SK Površine podeželskega SKj Vaško jedro
naselja
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SP
Površine počitniških hiš

101. člen
(podrobni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na stanovanjskih območjih)
Območja osnovne namenske rabe »S – Območja stanovanj« so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim.
Na območjih iz prvega odstavka tega člena veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:

Stran
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FZ: 0.30
Višina: 10 m

FZP: 0.20

FZ: 0.6
Višina: 10 m

FZ: 0.30
Višina: 9m

FZ: 0.25
Višina:
10 m (stanovanjski objekti)
13 m (gospodarski objekti)

FZ: 0.30
Višina:
10 m(stanovanjski objekti)
13 m (gospodarski objekti)

Stran

(1) Območja osnovne namenske rabe »A – Območja razpršene poselitve« predstavljajo območja poselitve izven naselij kot avtohtoni poselitveni vzorec v krajini, nizke gostote pozidave,
s pojavi samotnih kmetij, zaselkov, razdrobljenih, razpršenih, raztresenih, razpostavljenih in razloženih naselij ter drugih oblik strnjenih manjših naselij (manjša gručasta naselja).
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(podrobni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na območjih razpršene poselitve)

Št.

102. člen

Merila in pogoji
za oblikovanje
gabariti
Višinski gabarit:
– P ali P+1, če to dopušča zasnova naselja;
– Višina slemena ne sme presegati višin slemen sosednjih objektov v oddaljenosti 50 m od roba objekta v enoti urejanja prostora;
– Kota pritličja je na ravnem ali rahlo nagnjenem terenu (do 10 %) največ 30 cm nad koto urejenega terena ob objektu;
Razmerja gabaritov:
– Podolgovat tloris min 1:1.4;
fasade
– elementi na fasadah so osno simetrično razporejeni; oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad, strukturiranje in postavitev fasadnih odprtin in oblikovanje
drugih fasadnih elementov naj bo usklajeno s tradicionalnimi objekti;
– s prizidki je treba zagotoviti skladnost celotne podobe objekta;
– fasade so lahko horizontalno in vertikalno členjene, odprtine naj bodo praviloma pokončne oblike;
– fasadna opeka ni dovoljena;
– fasade so lahko tudi lesene in obložene s kamnom; pri lesenih fasadah naj se uporabi rezan les, polkrožna bruna niso dovoljena;
– detajli na objektih naj bodo v območjih ohranjenih tradicionalnih objektov tradicionalni;
strehe
– simetrične dvokapnice z naklonom v smeri daljše stranice, naklon 38° do 45° stopinj;
– smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico;
– širina napušča na stanovanjskih objektih je maksimalno 60 cm;
– večkapne (štirikapne) strehe so dovoljene v primeru, kadar je smiselno optično zmanjšanje volumna stavbe, kadar to zahteva lokacija (npr. vogalna stavba, ipd.);
– izjemoma se dovolijo ravne strehe, če se pri objektu uporabijo tradicionalni volumni, a le do višine P+1+T (tlorisni in višinski gabarit) in tradicionalni fasadni materiali
(omet, les, opeka, avtohtoni kamen);
– dovoljeni so čopi, kjer so avtohtoni oziroma prevladujoči;
Posebnosti
– izrazito podolžen tloris (razmerje stranic min 1:1.8);
enot odprtega – balkoni na vedutno izpostavljenih legah niso dopustni (razen če gre za tip vile ali pomembnejše mestne ali trške stavbe v jedrih naselij);
prostora KE1 in – dodatki na pročeljih (večkotni izzidki, stolpiči, fasadni pomoli) in na strehah objektov (strehe z nezdružljivimi nakloni, slemeni in kritinami) niso dovoljeni;
KE4:
Posebnosti
– Gradnja stanovanjskih objektov, ki predstavljajo oblikovno posebnost (sončna hiša, atrijska hiša, terasna hiša, hiša z enokapno streho ipd.) je dovoljena samo na SSe
SSe
ter se ustrezno ozeleni. O ustreznosti rešitve odloči občinska pristojna strokovna služba.
Posebnosti na – Na območjih namenske rabe SKj, ki so varovana kot območja naselbinske kulturne dediščine, se ne glede na splošno določen faktor FZ ob pridobljenem mnenju službe,
SKj
pristojne za kulturno dediščino, lahko gradi objekte v gabaritih prejšnjega objekta.

Zelene
površine
Dopustna
izraba

23020 energetski objekti – le
fotovoltaični sistemi kot del
strehe ali fasade obstoječih
objektov

Uradni list Republike Slovenije
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(podrobni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na območjih centralnih dejavnosti)

103. člen

– Ni dovoljeno postavljati večstanovanjskih objektov
– SK-na območju kmetij je potrebno ohranjati prvotno strukturo in tipiko gradnje.

– izrazito podolžen tloris (razmerje stranic min 1:1.8);
– dodatki na pročeljih (večkotni izzidki, stolpiči, fasadni pomoli) in na strehah objektov (strehe z nezdružljivimi nakloni, slemeni in kritinami) niso dovoljeni;

11100 enostanovanjska stavba,
11210 dvostanovanjske stavbe
121 gostinske stavbe
122 poslovne in upravne stavbe
123 trgovske in druge stavbe za storitvene
dejavnosti
12420 garažne stavbe
126 stavbe splošnega družbenega pomena
1261 stavbe za kulturo in razvedrilo
1262 muzeji in knjižnice
1263 stavbe za izobraževanje in znastveno
raziskovalno delo
12640 stavbe za zdravstvo

1261 stavbe za kulturo in razvedrilo
1262 muzeji in knjižnice
12420 garažne stavbe
1272 obredne stavbe
Dovoljena je gradnja infrastrukturnih
objektov in naprav, ki so v javnem
lokalnem interesu.

CDk
kulturna in verska dejavnost

CDo
trgovske, oskrbne, poslovno-storitvene,
gostinske dejavnosti, manjša obrt, javna
uprava, gasilski dom
121 gostinske stavbe
122 poslovne in upravne stavbe
123 trgovske in druge stavbe za
storitvene dejavnosti
126 stavbe splošnega družbenega
pomena
12420 garažne stavbe
Dovoljena je gradnja infrastrukturnih
objektov in naprav, ki so v javnem
lokalnem interesu.

1263 stavbe za izobraževanje in
znastveno raziskovalno delo
11302 Stanovanjske stavbe za druge
posebne družbene skupine
1262 muzeji in knjižnice,
12420 garažne stavbe
241 objekti za šport, rekreacijo in drugi
objekti za prosti čas
Vrtec, otroška igrišča, druga odprta
igrišča
Dovoljena je gradnja infrastrukturnih
objektov in naprav, ki so v javnem
lokalnem interesu.

CDi
dejavnosti izobraževanja, vzgoje in
športa

CD
Druga območja centralnih dejavnosti, kjer prevladuje določena dejavnost, razen stanovanj

63 / 26. 7. 2013

Dopustna
vrsta objektov,
zahtevnih in
manj zahtevnih

Namenska raba C – območja centralnih dejavnosti
Podrobna
CU
namenska raba Osrednja območja centralnih dejavnosti,
ki so namenjena oskrbnim, storitvenim in
družbenim dejavnostim ter bivanju
Členitev
podrobne
namenske rabe

Št.

Za A se prevzemajo določila za SK.

A – površine razpršene poselitve
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Območja osnovne namenske rabe »C – območja centralnih dejavnosti« so namenjena oskrbnim, storitvenim in družbenim dejavnostim ter bivanju. Gradnja objektov namenjenih bivanju
je dovoljena le v podrobnejši namenski rabi »CU«.
Na območjih iz prvega odstavka tega člena veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:

Namenska
raba
Dopustna vrsta
objektov
Zelene
površine
Dopustna
izraba
Merila in pogoji
za oblikovanje
Posebnosti
enot odprtega
prostora KE1 in
KE4:
Posebnosti A

(2) Na območjih iz prvega odstavka tega člena veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:

Stran

Uradni list Republike Slovenije

11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi
stanovanji
11302 Stanovanjske stavbe za druge
posebne družbene skupine
1272 obredne stavbe
241 objekti za šport, rekreacijo in drugi
objekti za prosti čas
Vrtec, otroška igrišča, druga odprta igrišča
Dovoljena je gradnja infrastrukturnih
objektov in naprav, ki so v javnem lokalnem
interesu.
Zelene površine FZP: 0.20
FZ: 0.30
Dopustna izraba FI: 0.5
Višina: 10 m
Merila in pogoji
za oblikovanje
gabariti
Višinski gabarit:
– P ali P+1 ali P+2, če to dopušča zasnova
naselja;
– Višina slemena ne sme presegati višin
slemen sosednjih objektov v oddaljenosti
50m od roba objekta v enoti urejanja
prostora;
– kota pritličja je na ravnem ali rahlo
nagnjenem terenu (do 10 %) največ 30 cm
nad koto urejenega terena ob objektu;
Razmerja gabaritov:
– Podolgovat tloris min 1:1.4;
fasade
– elementi na fasadah so osno simetrično
razporejeni; oblikovanje in horizontalna ter
vertikalna členitev fasad, strukturiranje in
postavitev fasadnih odprtin in oblikovanje
drugih fasadnih elementov naj bo usklajeno
s tradicionalnimi objekti;
– s prizidki je treba zagotoviti skladnost
celotne podobe objekta;
– fasade so lahko horizontalno in vertikalno
členjene, odprtine naj bodo praviloma
pokončne oblike;
– fasadna opeka ni dovoljena;
– fasade so lahko delno tudi lesene in
obložene s kamnom; pri lesenih fasadah naj
se uporabi rezan les, polkrožna bruna niso
dovoljena;
– detajli na objektih naj bodo v območjih
ohranjenih tradicionalnih objektov
tradicionalni;
FZ: 0.35
Višina: 10 m
FZ: 0.4

– oblikovanje, horizontalna in vertikalna členitev fasad ter strukturiranje fasadnih odprtin in drugih fasadnih elementov naj
bodo enostavni in poenoteni po celi fasadi, nizu, kareju oziroma območju;
– oblikovanje fasad naj bo sodobno (enostavnejše členitve fasad, uporaba lesa, kovine, stekla in drugih sodobnih
materialov, uporaba izrazitejših fasadnih barv kot poudarkov ipd.);
– glavni vhod v stavbo se, če stoji ob pomembnem javnem prostoru, oblikuje na glavni fasadi. Taka fasada objekta mora
biti mestotvorno oblikovana.

– tlorisni gabariti: niso predpisani;
– dovoli se združevanje objektov v nize, kareje;
– pri umeščanju teh stavb v prostor je treba upoštevati regulacijske črte ob javnem prostoru in vertikalni gabarit
kakovostnega oziroma prevladujočega tipa obstoječih objektov, da nove stavbe ne bodo izstopale iz silhuete območja (da
ne bodo višje ali bistveno nižje);

FZ: 0.4
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Št.
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IG
območja proizvodnih dejavnosti, ki so pretežno
namenjena industrijskim, proizvodnim in obrtnim ter
spremljajočim storitvenim ter servisnim dejavnostim
123 trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti
124 postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih
komunikacij
125 industrijske stavbe
12420 garažne stavbe (za potrebe cone)
FZP: 0.20
FZ: 0.5
Višina: 10 m

FZP: 0.20
FZ: 0.5
Višina: 9 m

1271 nestanovanjske kmetijske stavbe
125 industrijske stavbe, če služijo kmetijski proizvodnji

IK
območja proizvodnih dejavnosti, kmetijska proizvodnja

63 / 26. 7. 2013

Namenska
I – območja proizvodnih dejavnosti
raba
Podrobna
IP
namenska raba območja proizvodnih dejavnosti, ki so pretežno
namenjena industrijskim, proizvodnim in spremljajočim
storitvenim ter servisnim dejavnostim.
Dopustna
123 trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti
vrsta objektov, 124 postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih
zahtevnih in
komunikacij
manj zahtevnih 125 industrijske stavbe
12420 garažne stavbe (za potrebe cone)
Zelene površine FZP: 0.10
Dopustna
FZ: 0.5
izraba
Višina: 13 m
Merila in pogoji
za oblikovanje

Območja osnovne namenske rabe »I – območja proizvodnih dejavnosti« so pretežno namenjena industrijskim, proizvodnim in spremljajočim storitvenim ter servisnim dejavnostim.
Na območjih iz prvega odstavka tega člena veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:

(podrobni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na območjih proizvodnih dejavnosti)

Št.

104. člen

– simetrične dvokapnice z naklonom v smeri – dovoljene so enokapne in ravne strehe ter dvokapne in večkapne strehe na objektih manjših tlorisnih in višinskih
daljše stranice, naklon 38° do 45° stopinj;
gabaritov;
– smer slemena mora biti vzporedna z daljšo
stranico;
– širina napušča na stanovanjskih objektih je
maksimalno 60 cm;
– večkapne (štirikapne) strehe so dovoljene
v primeru, kadar je smiselno optično
zmanjšanje volumna stavbe, kadar to
zahteva lokacija (npr. vogalna stavba ipd.);
– izjemoma se dovolijo ravne strehe, če se
pri objektu uporabijo tradicionalni volumni
(tlorisni in višinski gabarit) in tradicionalni
fasadni materiali (omet, les, opeka, avtohtoni
kamen) a le do višine P+1+T;
– dovoljeni so čopi, kjer so avtohtoni oziroma
prevladujoči;
– na posamičnih dominantnih objektih ali
zaključenih celotah objektov (primer: cerkev,
samostan, proštija, sodišče) je dovoljen
drugačen naklon strešine in kritine z bakreno
ali drugo pločevino ustrezne barve.
– za gradnjo novih objektov BTP večjih od 800 m² je potrebna izdelava variantnih rešitev oziroma izvedba javnega, urbanistično-arhitekturnega natečaja v skladu z
določili tega odloka.
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posebnosti

streha

Stran
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(podrobni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na posebnih območjih)

105. člen

– Višinski gabariti in razmerja:
– Poslovno upravne, administrativne, prodajne ipd. dejavnosti naj se organizirajo predvsem ob javnem mestnem prostoru, druge proizvodne stavbe pa v notranjosti
kompleksov;
– dovoli se združevanje objektov v nize, kareje;
– višinski gabariti: pri umeščanju teh stavb v prostor je treba upoštevati vertikalni gabarit kakovostnega oziroma prevladujočega tipa obstoječih objektov, da nove stavbe
ne bodo izstopale iz silhuete območja (da ne bodo višje ali bistveno nižje). To ne velja za stavbe, ki so zaradi funkcionalnih zahtev izrazito višje (tovarniški dimniki, silosi
ipd.). Ti objekti naj se oblikujejo kot kakovostno in prepoznavno oblikovani prostorski poudarki oziroma točke identifikacije;
objekti v ozadju kompleksa morajo biti nižji od glavnih stavb (ob javnem mestnem prostoru).
– oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad ter strukturiranje fasadnih odprtin in drugih fasadnih elementov naj bodo enostavni in poenoteni po celi fasadi,
nizu, kareju oziroma območju;
– zagotovi se sodobno oblikovanje fasad (enostavnejše členitve fasad, uporaba lesa, kovine, stekla in drugih sodobnih materialov, uporaba izrazitejših fasadnih barv kot
poudarkov);
– fasade stavb, ki mejijo na javni prostor, naj bodo oblikovane kot glavne in mestotvorne fasade, z njihovim oblikovanjem naj se zagotavljajo kakovostni ambienti;
– za objekte, ki mejijo na mestni javni prostor, se dovolijo strehe, usklajene s kakovostnimi obstoječimi objekti ob tem javnem mestnem prostoru. Dovolijo se odstopanja in
novosti, če se s tem doseže novo urbanistično – arhitekturno kakovost;
– za objekte znotraj industrijskega kompleksa se dovolijo vse vrste streh, vendar naj bodo po enem kompleksu poenotene;
– za objekte večjih dimenzij se priporočajo ravne lahko pa tudi enokapne strehe majhnega naklona;
– dovoljena je namestitev sončnih kolektorjev in sončnih celic;
– dovoljena je kritina v črni, sivi, temni sivi, opečni, temno rjavi ali temno zeleni barvi. Kritina ne sme biti trajno bleščeča. Dovoljeno je odstopanje od teh barv v primeru
ravnih streh.

B – posebna območja

BT
Površine za turizem
namen: gostinski objekti, hoteli, bungalovi, apartmaji in
drugi objekti za nastanitev ter objekti za potrebe turizma
v povezavi s športom in rekreacijo (kamp, planinski,
lovski, gozdarski dom idr.)
Dopustna
121 gostinske stavbe
vrsta objektov, 1261 stavbe za kulturo in razvedrilo
zahtevnih in
12304 stavbe za storitvene dejavnosti
manj zahtevnih 12650 športne dvorane
241 objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
12420 garažne stavbe (za potrebe območja)
Zelene
FZP: 0.30
površine
Dopustna
FZ: 0.35
izraba
Višina: 9 m
Merila in pogoji
za oblikovanje

Namenska
raba
Podrobna
namenska
raba

BC
Športni centri
Namen: športni centri, površine in objekti namenjeni
športnim aktivnostim in športnim prireditvam.

FZP: 0.30
FZ: 0.3
Višina: 9 m

BD
Površine drugih območij
Namen: sejmišča, zabaviščni park, prireditveni prostori
in druge podobne dejavnosti.

FZP: 0.20
FZ: 0.35
Višina: 10 m

(1) Območja osnovne namenske rabe »B – posebna območja« so pretežno namenjena posebnim dejavnostim, kot so območja za turizem, nakupovalna središča in podobno.
(2) Na območjih iz prvega odstavka tega člena veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:

strehe

fasade

gabariti
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– Vsi objekti za potrebe vrtičkarstva so enotno oblikovani in v prostoru enako orientirani.
– Notranje ločevalne poti med vrtički so enotno urejene in vnaprej predvidene.
– Območje mora imeti urejen način ravnanja z odpadki (ekološki otok).
– Velikost vrtičkov je določena z osnovnim rastrom območja.

Z – območja zelenih površin
ZS
ZP
ZV
ZD
ZK
Površine za rekreacijo in šport Parki kot urejena območja
Površine za vrtičkarstvo
Zeleni pasovi z zaščitno oziroma Površine za pokopališča so
so namenjene preživljanju
odprtega prostora v naselju,
so namenjene prostočasni
drugo funkcijo (obcestne
namenjene za pokopališča in
prostega časa na prostem,
ki so namenjeni preživljanju
vrtičkarski dejavnosti.
zelenice, ločevalni zeleni pasovi, spremljajoče objekte
predvsem rekreaciji in športu.
prostega časa.
zelene bariere).
24110 športna igrišča
24122 drugi objekti za šport,
12722 pokopališke stavbe in
24122 drugi objekti za šport,
rekreacijo in prosti čas (igrišča spremljajoči objekti
rekreacijo in prosti čas
na prostem)
24204 pokopališča
Otroška igrišča, druga odprta
igrišča
– Objekti so podolgovate oblike, razmerje tlorisnih gabaritov min. 1:1,4, max. višina objektov P+N.
– Ureditve, objekti, naprave, ograje morajo biti po celotnem kompleksu oblikovno in poenoteni ter smiselno usklajeni z zunanjimi ureditvami stičnih območij.
– Pri oblikovanju objektov in njihovemu umeščanju v prostor se ohranja značilen stik naselij in odprte krajine ter kakovostnih grajenih struktur.
– Ohranjajo se tudi vidno privlačni deli krajine, vedute oziroma kvalitetni pogledi.

Namenska raba
Vrsta objektov,
zahtevnih in manj
zahtevnih

O – območja okoljske infrastrukture
2212 prenosni vodovodi in pripadajoči objekti
2222 distribucijski cevovodi za vodo in pripadajoči objekti
2223 cevovodi za odpadno vodo, čistilne naprave
24203 odlagališča odpadkov
ter drugi objekti, ki so namenjeni izvajanju gospodarskih služb s področja oskrbe z vodo, čiščenja odpadnih voda ter ravnanja z odpadki
Dopustne so gradnje v skladu s prilogo 1.
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107. člen
((splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na območjih okoljske infrastrukture)
Na območjih »O – območja okoljske infrastrukture« veljajo naslednji splošni prostorski izvedbeni pogoji:

Merila in pogoji
za oblikovanje,
velikost ter
urejanje zelenih
površin
Posebnosti ZV

Vrsta objektov,
zahtevnih in manj
zahtevnih

Namenska raba
Podrobnejša
namenska raba

Št.

106. člen
(podrobni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na območjih zelenih površin)
(1) Območja osnovne namenske rabe »Z –območja zelenih površin« so pretežno namenjena preživljanju prostega časa, predvsem rekreaciji in športu na prostem in izboljšavi kakovosti
bivanja.
(2) Na območjih iz prvega odstavka tega člena veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:

– pri gabaritih posameznih objektov (gostinski objekti, hoteli, lovski, gozdarski ali planinski domovi ipd.), ki se urejajo izven turističnih kompleksov, naj se upoštevajo
predpisani gabariti za oblikovanje stanovanjskih objektov v SS oziroma stanovanjsko kmetijskih objektov v SK.
– oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad ter strukturiranje fasadnih odprtin in drugih fasadnih elementov naj bodo enostavni in poenoteni po celi fasadi
oziroma na vseh objektih v kompleksu;
– pri oblikovanju posameznih objektov (gostinski objekti, hoteli, lovski, gozdarski ali planinski domovi ipd.), ki se urejajo izven turističnih kompleksov, naj se upoštevajo
določila za oblikovanje iz tabel SS oziroma iz tabel SK;
– dovolijo se odstopanja in novosti, če se s tem doseže novo urbanistično – arhitekturno kakovost;
– za objekte večjih dimenzij se priporočajo ravne strehe, lahko pa tudi dvokapne ali enokapne strehe majhnega naklona;
– dovoljena je kritina v črni, sivi, temni sivi, opečni, temno rjavi ali temno zeleni barvi. Kritina ne sme biti trajno bleščeča. Dovoljeno je odstopanje od teh barv v primeru
ravnih streh.
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strehe

fasade

gabariti
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(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo na območjih prometnih površin)

108. člen

Na robovih območja odlagališča odpadkov, čistilnih naprav ter drugih večjih posegih naj se ohranja ali vzpostavi pas vegetacije, zelena bariera, ki služi kot vizualna
zaščita, ki zmanjšuje vidno izpostavljenost teh območij. V primeru pogozdovanja naj se izberejo sadike avtohtonih vrst za območje, ki so hkrati tudi primerne za
posamezen tip zemljišča in reliefa.

(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in posege na območjih mineralnih surovin)

109. člen

P – območja prometnih površin
PO
Ostale prometne površine
211 ceste
212 železnice
214 mostovi, viadukti, predori, pregrade
124 stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij
12303 bencinski servisi
ter drugi objekti, ki so namenjeni izvajanju gospodarskih služb s področja prometa.
Dopustne so gradnje v skladu s prilogo 1.

2301 rudarski objekti
– Dopustne so gradnje in ureditve, skladne s predpisi s področja pridobivanja mineralnih surovin.
– Sanacije peskokopov, kamnolomov in gramoznic.
– Raziskave mineralnih surovin in geotermičnih virov.
– Vzdrževanje objektov in odstranitev objektov.
– Na legalno zgrajenih objektih, ki niso skladni z namembnostjo, so dopustna samo vzdrževalna dela in odstranitev objekta.
– Dopustne so gradnje v skladu s prilogo 1.
– Vsa območja mineralnih surovin se urejajo z OPPN.
– Na robovih območij površinskih kopov mineralnih surovin naj se ohranja ali vzpostavi pas vegetacije, zelena bariera, ki zmanjšuje vidno izpostavljenost teh območij. V
primeru pogozdovanja naj se izberejo sadike avtohtonih vrst za območje, ki so hkrati tudi primerne za posamezen tip zemljišča in reliefa.
– Za vse površinske kope je upravljavec ali lastnik dolžan zagotoviti sprotno in končno sanacijo.
– Obstoječa nahajališča mineralnih surovin, ki niso predvidena za nadaljnje izkoriščanje, se sanira in s tem izboljša krajinsko sliko. Pri sanaciji je potrebno zagotoviti
stabilnost brežin, z ustreznim naklonom in urejenim odvodnjavanjem ter rekultivacijo območja z izbranimi avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami. Sanirane
kamnolome je možno v celoti vrniti prejšnji rabi gozda ali travnika, dno kamnoloma pa je možno nameniti tudi drugi rabi.
– Na območjih sanacij opuščenih površinskih kopov je dovoljeno saniranje in prepuščanje naravni sukcesiji ali pa vzpostavitev prvotnega stanja, pri čemer se ne smejo
poslabšati prostorske razmere in kakovost okolja.
– Vplive na okolje je treba spremljati in jih glede na rezultate spremljanja zmanjševati ali odpravljati.
– Z namestitvijo ograj je treba zagotoviti varnost pred padcem v globino in pred porušitvami terena.

L – območja mineralnih surovin
LN
Površine nadzemnega pridobivalnega prostora
So namenjena za izvajanje dejavnosti s področja izkoriščanja in raziskovanja mineralnih surovin, in sicer za površine nadzemnega pridobivalnega prostora.

Št.

Drugi pogoji

Namenska raba
Podrobnejša
namenska raba
Osnovna
dejavnost
Dopustne gradnje,
objekti in druge
prostorske
ureditve

Na območjih »L – območja mineralnih surovin« veljajo naslednji splošni prostorski izvedbeni pogoji:

Namenska raba
Podrobnejša
namenska raba
Vrsta objektov,
zahtevnih in manj
zahtevnih

Na območjih »P – območja prometnih površin« veljajo naslednji splošni prostorski izvedbeni pogoji:

Drugi pogoji
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110. člen

K – kmetijska zemljišča

(podrobni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in posege na gozdnih zemljiščih)

Namenska
G – gozdna zemljišča
raba
dopustni objekti – manjši objekti za potrebe gozdarstva in lovstva, neobhodno potrebni za smotrno gospodarjenje z gozdovi in lovno divjadjo.
– gozdne prometnice (gozdne ceste, vlake in stalne žičnice).
– drugi objekti v skladu s prilogo 1.
Dopustna
– Gozdarske prostorsko ureditvene operacije, skladno z Zakonom o gozdovih.
dela in druge
– Vsa dela, ki so v skladu z gozdnogojitvenimi načrti.
prostorske
– Krčitve gozdov v kmetijske namene, za katere je potrebno pridobiti dovoljenje javne gozdarske službe.
ureditve
– Ureditve za potrebe lova in ribolova.
– Sanacije peskokopov, kamnolomov in gramoznic, brez možnosti nadaljnjega izkoriščanja.
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(1) Območja osnovne namenske rabe »G – gozdna zemljišča« so namenjena ohranjanju in ter gospodarjenju z gozdom.
(2) Na območjih iz prvega odstavka tega člena veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:

Št.

111. člen

7726 /

K1
K2
Najboljša kmetijska zemljišča.
Druga kmetijska zemljišča.
– agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč,
– cevovodi za pitno in odpadno vodo s pripadajočimi objekti, elektroenergetski vodi s pripadajočimi objekti, komunikacijski vodi, naftovodi, plinovodi, vročevodi in priključki
nanje,
– začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
objekti v skladu s prilogo 1 ter gradnje ograj in opor za trajne nasade in opor za mreže proti toči.
Dopustna
– Dopustna dela in ureditve v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih.
dela in druge
– Rekonstrukcije lokalnih cest.
prostorske
Dopustne so raziskave mineralnih surovin in geotermičnih virov pod pogojem, da se dela izvajajo izven rastne sezone in da se v primeru narejene škode, le-to povrne
ureditve
lastnikom oziroma uporabnikom kmetijskih zemljišč.
Drugi pogoji
– Navedeni posegi so dopustni pod pogojem, da ne ovirajo opravljanja osnovne dejavnosti oziroma niso v nasprotju z interesi kmetijstva.
– Gradnje morajo biti načrtovane tako, da omogočajo lastnikom kmetijskih zemljišč dostop do kmetijskih zemljišč. Kolikor poseg prekine obstoječi dostop do kmetijskih
zemljišč, je le-te potrebno nadomestiti.
– Dopustni objekti, gradnje in druga dela ne smejo bistveno prizadeti obdelovanja kmetijskih zemljišč. Poškodbe je potrebno sanirati in zemljišča rekultivirati.
– Posegi na kmetijska zemljišča, predvsem postavitve ograj, ne smejo prekinjati koridorjev gibanja prostoživečih živali.
– Na parcelah, ki so v naravi in po določilih tega odloka opredeljene kot kmetijska zemljišča, v neažuriranem zemljiškem katastru pa so vpisane kot stavbišče, gradnja
nadomestnih objektov ni dovoljena.
Na kmetijskih zemljiščih, ki neposredno mejijo na območja stanovanj, naj se ne izvajajo dejavnosti, ki imajo škodljiv vpliv na zdravje ljudi, predvsem škropljenje.
Merila in pogoji – Ureditve, objekti, naprave, ograje morajo biti po celotnem kompleksu oblikovno in poenoteni ter smiselno usklajeni z zunanjimi ureditvami stičnih območij.
za oblikovanje – Pri oblikovanju objektov in njihovemu umeščanju v prostor se ohranja značilen stik naselij in odprte krajine ter kakovostnih grajenih struktur.
– Ohranjajo se tudi vidno privlačni deli krajine, vedute oziroma kvalitetni pogledi.
– Na območjih niso dopustne spremljajoče rabe, ki zahtevajo večje spremembe prostorskih značilnosti območja, zlasti zemeljska dela, izgubo naravne ohranjenosti in
odprtosti ter javne dostopnosti.

Namenska
raba
Podrobnejša
namenska raba
dopustni objekti

(1) Območja osnovne namenske rabe »K – kmetijska zemljišča« so namenjena kmetijski pridelavi in ohranjanju kulturne krajine.
(2) Na območjih iz prvega odstavka tega člena veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:

(podrobni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in posege na kmetijskih zemljiščih)

Stran
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V – območja površinskih voda

Stran

(podrobni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in posege na vodnih zemljiščih)
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113. člen

– Pri predvidenih posegih na območje vodotokov je potrebno ohranjati vodotoke in obvodne vegetacijske pasove. Regulirane vodotoke zaradi potreb kmetijstva se
renaturira, kjerkoli je to možno.
– Rekonstrukcija objektov na območju voda je mogoča, če se s tem ne povečuje poplavna ogroženost, ne poslabšuje stanje voda, je omogočeno delovanje javnih služb,
se s tem ne ovira obstoječe posebne rabe voda in ni v nasprotju s cilji upravljanja z vodami.
– Na parcelah, ki so v naravi in po določilih tega odloka opredeljene kot vodna zemljišča, v neažuriranem zemljiškem katastru pa so vpisane kot stavbišče, gradnja novih
objektov ni dovoljena.
– Pri urejanju in obratovanju objektov in naprav mlinov, žag in ribogojnic ter malih hidroelektrarn odvzem vode ne sme ogrožati kakovosti voda ter ekološko sprejemljivega
pretoka. Če je to potrebno zaradi ohranitve življenjskih razmer v vodotoku, mora investitor zagotoviti ustrezen prehod za ribe.
– Za gradnjo na območjih vodnih zemljišč mora investitor izdelati predhodno prostorsko preveritev, hidrološko-hidravlične analize, oceno vplivov na okolje in pridobiti
soglasje pristojnih služb ter upoštevati pravne režime prostora.

Št.

(1) Območja osnovne namenske rabe »VI – območja vodne infrastrukture« so namenjena vodnim zemljiščem površinskih voda in vodnim objektom, kot so pregrade, jezovi in podobno.

Drugi pogoji

Dopustni
Dopustne so gradnje in ureditve, skladne s predpisi s področja urejanja voda.
objekti in druge Dopustne so gradnje v skladu s Prilogo 1.
prostorske
ureditve

Podrobnejša
VC
namenska raba celinske vode

Namenska
raba

(1) Območja podrobnejše namenske rabe »VC – območja površinskih voda«, ki so namenjena za izvajanje dejavnosti s področja rabe voda.
(2) Na območjih iz prvega odstavka tega člena veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:

(podrobni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in posege na območjih površinskih voda)

112. člen

– Vzdrževanje in odstranjevanje objektov.
– Na zakonito zgrajenih objektih, ki niso skladni z namembnostjo so dopustna samo vzdrževalna dela in odstranitev objekta.
– Dopustne so raziskave mineralnih surovin in geotermičnih virov pod pogojem, da raziskave trajno ne spreminjajo in poškodujejo naravnega stanja na površini in
podtalju in da se po raziskavah zemljišča vrnejo v prejšnje stanje.
– Paša v gozdu je prepovedana, razen izjemoma, kadar je opredeljena v gozdnogojitvenem načrtu.
– Čebelja paša.
Drugi pogoji
– Posegi v gozd in gozdni prostor so dopustni pod pogojem, da niso v nasprotju z gozdnogospodarskimi načrti in funkcijami gozda, ne ovirajo osnovne dejavnosti oziroma
niso v nasprotju z interesi gozdarstva in je zanje potrebno pridobiti ustrezno soglasje od pristojne javne gozdarske službe.
– Mnenje pristojne javne gozdarske službe je potrebno pridobiti tudi za graditev objektov zunaj gozda, če iz okoljskega poročila izhaja, da bi objekt ali posledice delovanja
objekta negativno vplivale na gozdni ekosistem in funkcije gozda.
– V večje sklenjene gozdne komplekse posegi v gozd in gozdni prostor praviloma niso dopustni. Posege v gozdni prostor se usmerja v robna območja gozdnih
kompleksov in v gozdove s slabšo zasnovo oziroma na območja zaraščajočih se površin.
– Gradnje morajo biti načrtovane tako, da se lastnikom in drugim uporabnikom gozda ohranja neoviran javni dostop do gozda in gozdnih zemljišč.
– Na parcelah, ki so v naravi in po določilih tega odloka opredeljene kot gozdne površine, v neažuriranem zemljiškem katastru pa so vpisane kot stavbišče, gradnja
nadomestnih objektov ni dovoljena.
Merila in pogoji – Pri oblikovanju objektov in njihovemu umeščanju v prostor se ohranja značilen stik naselij in odprte krajine ter kakovostnih grajenih struktur.
za oblikovanje – Ohranjajo se tudi vidno privlačni deli krajine, vedute oziroma kvalitetni pogledi.
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(podrobni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in posege na območjih mineralnih surovin)

(podrobni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo in posege na območjih za potrebe obrambe)

115. člen

– Rudarski objekti za pridobivanje in predelavo mineralnih surovin: rudarski objekti in inštalacije ter tehnične naprave za pridobivanje mineralnih surovin, objekti za
proizvodnjo mavca, cementa, opeke, strešnikov in podobno (23010).
– Objekti in naprave, namenjeni zavarovanju dostopa do območja pridobivanja in do objektov in naprav.
– Sanacije peskokopov, kamnolomov in gramoznic.
– Raziskave mineralnih surovin in geotermičnih virov.
– Vzdrževanje objektov in odstranitev objektov.
– Na zakonito zgrajenih objektih, ki niso skladni z namembnostjo, so dopustna samo vzdrževalna dela in odstranitev objekta.
– Vsa območja mineralnih surovin se urejajo z OPPN.
– Za vse površinske kope je upravljavec oziroma lastnik dolžan zagotoviti sprotno in končno sanacijo.
– Na območjih sanacij opuščenih površinskih kopov je dovoljeno saniranje in prepuščanje naravni sukcesiji ali pa vzpostavitev prvotnega stanja, pri čemer se ne smejo
poslabšati prostorske razmere in kakovosti okolja.
– Vplive na okolje je treba spremljati in jih glede na rezultate spremljanja zmanjševati ali odpravljati.
– Z namestitvijo ograj je treba zagotoviti varnost pred padcem v globino in pred porušitvami terena.

L – območja mineralnih surovin

Namenska
raba
Dopustne
gradnje, dela
in druge
prostorske
ureditve

– Gradnje, rekonstrukcije, vzdrževanje in odstranitev objektov za potrebe obrambe.
– Na zakonito zgrajenih objektih, ki niso skladni z namembnostjo so dopustna samo vzdrževalna dela in odstranitev objekta.
– Dopustne so raziskave mineralnih surovin in geotermičnih virov pod pogojem, da raziskave trajno ne spreminjajo in poškodujejo naravnega stanja na površini in
podtalju in da se po raziskavah zemljišča vrnejo v prejšnje stanje.

f – območja za obrambe zunaj naselij
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Območja osnovne namenske rabe »f – območja za potrebe obrambe« so namenjena za izvajanje dejavnosti s področja obrambe zunaj naselij in so določena kot območja izključne rabe
prostora.
Na območjih iz prvega odstavka tega člena veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:

Dopustna
dela in druge
prostorske
ureditve
Drugi pogoji

Namenska
raba
Ostali dopustni
objekti

Št.

114. člen

215 pregrade, jezovi ter drugi vodni objekti
24202 objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda
Dopustne so gradnje in ureditve, skladne s predpisi s področja urejanja vodnih zemljišč in objektov.
Dopustne so gradnje v skladu s prilogo 1.
– Vodna infrastruktura se lahko uporablja tudi za druge namene, če to ni v nasprotju ali ne omejuje izvajanja dejavnosti, zaradi katere je bila zgrajena.
– Če se zgodijo posegi, ki niso iz področja urejanja voda, je potrebno zanje izvesti arhitekturni natečaj Pri oblikovanju objektov in njihovemu umeščanju v prostor se
ohranja značilen stik naselij in odprte krajine ter kakovostnih grajenih struktur.
– Pasovi vzdolž naravnih vodotokov naj se ohranjajo v primarni rabi.
– Ohranjajo se tudi vidno privlačni deli krajine, vedute oziroma kvalitetni pogledi.

VI – območja vodne infrastrukture
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Območja osnovne namenske rabe »L – območja mineralnih surovin« so namenjena za izvajanje dejavnosti s področja izkoriščanja mineralnih surovin.
Na območjih iz prvega odstavka tega člena veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:

Namenska
raba
Dopustni
objekti in druge
prostorske
ureditve
Drugi pogoji

(2) Na območjih iz prvega odstavka tega člena veljajo naslednji posebni prostorski izvedbeni pogoji:
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III.4 Posebni prostorski izvedbeni pogoji po enotah urejanja prostora
116. člen
(enote urejanja prostora s posebnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji)
(1) Za posamezne enote urejanja prostora so določeni tudi posebni prostorski izvedbeni pogoji.
(2) V primeru, če so posebni prostorski izvedbeni pogoji v tem členu določeni grafično, kot zasnova prometnega omrežja
javnih cest in zazidalnih območij, lahko detajlna umestitev objektov v prostor od predlagane zasnove odstopa, pri čemer pa mora
biti gradnja objektov in komunalno opremljanje izvedeno tako, da ne onemogoča dostopa, izgradnje komunalne opreme in gradnje
ostalih objektov na vseh stavbnih zemljiščih v enoti urejanja prostora.
(3) Pred izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo več objektov (min. 4) v enoti urejanja prostora, ki predstavlja nezazidano celoto
za izgradnjo več objektov, je potrebno pred ali sočasno z gradnjo posameznega objekta preveriti zmogljivost komunalne opreme. Za
komunalno opremo mora biti pridobljeno gradbeno dovoljenje oziroma mora biti kako drugače zagotovljena njena gradnja.
(4) Za posamezne nezazidane celote je določena zasnova umestitve prometne infrastrukture v prostor, glede na obstoječe
prostorske danosti. Detajlna umestitev v prostor se za celoto določi z idejno zasnovo in projektnimi pogoji nosilcev urejanja prostora
in lahko od s tem aktom predpisane zasnove odstopa, pri čemer pa mora biti idejna zasnova izdelana tako, da omogoča dostop
in izgradnjo infrastrukturne za vsa zemljišča na območju.
(5) Posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja prostora so določeni v Prilogi 2.
III.5 Prostorski izvedbeni pogoji na območjih predvidenih OPPN
117. člen
(določitev območij, za katere je predvidena izdelava podrobnega prostorskega akta)
(1) Enote urejanja prostora, ki se urejajo s podrobnimi načrti, so območja, na katerih je s tem načrtom predvidena izdelava
občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) ali izdelava medobčinskega oziroma regionalni prostorskega načrta (RPN).
(2) Območja, ki se urejajo z OPPN in RPN, so navedena po enotah urejanja prostora v podrobnih prostorskih izvedbenih
pogojih ter prikazana v karti »3 – Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora
in prostorskih izvedbenih pogojev«.
(3) Meja podrobnega prostorskega načrta, ki je določena s tem načrtom se, v fazi njegove priprave, na stavbnih zemljiščih
lahko spremeni v primeru, ko dejansko stanje na mejah območja predvidenega podrobnega prostorskega načrta odstopa od
načrtovanega zaradi nove parcelacije zemljišč, neskladnosti katastrskih načrtov z dejanskim stanjem in podobno, ali pa je
s predvideno mejo podrobnega prostorskega načrta onemogočena realizacija investicijske namere, ki je v javnem interesu.
Spremembo meje sprejme občinski svet. Pripravljavec akta o spremembi obvesti vse lastnike prizadetih zemljišč.
(4) Posamezna območja podrobnega prostorskega načrta je dovoljeno načrtovati po posameznih delih, vendar je v tem
primeru ob pripravi akta potrebno izdelati tudi zasnovo celotnega območja podrobnega prostorskega načrta, predvsem z vidika
urejanja prometne in druge gospodarske javne infrastrukture, družbene infrastrukture in potrebnih oskrbnih dejavnosti.
(5) Podrobni prostorski načrt se lahko izdela za posamezno enoto urejanja prostora ali manjše območje znotraj posamezne
enote urejanja prostora tudi, če se takšna potreba izkaže po sprejetju OPN.
118. člen
(posegi v prostor na območjih predvidenih podrobnih prostorskih načrtov))
(1) V območjih urejanja prostora, kjer je predvidena izdelava podrobnih prostorskih načrtov, je do sprejema teh možno
izvajati naslednje gradnje oziroma posege v prostor, če to ne bo oviralo gradenj in ureditev, načrtovanih s predvidenim podrobnim
prostorskim načrtom:
– gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z določili tega načrta,
– gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje komunalne opreme za oskrbo obstoječih objektov,
– vzdrževanje in rekonstrukcije obstoječih objektov, nadzidave in dozidave, pri čemer se upošteva prostorske izvedbene
pogoje, ki jih ta odlok določa za posamezno vrsto namenske rabe prostora,
– spremembe namembnosti obstoječih objektov skladno z namensko rabo prostora,
– odstranitev obstoječih objektov, če le ta ni prepovedana z drugimi določbami.
(2) O ustreznosti gradenj oziroma posegov v prostor pred sprejemom podrobnega prostorskega akta, odloči oddelek za
okolje in prostor.
(3) Tudi v primeru, ko se potreba po izdelavi podrobnega prostorskega načrta izkaže po sprejetju občinskega prostorskega
načrta in se zanj sprejme sklep o pričetku izdelave, se na območjih izdelave podrobnega prostorskega načrta smejo izvajati le
gradnje in posegi v prostor, določeni v prvem odstavku tega poglavja.
119. člen
(variantne rešitve in urbanistično-arhitekturni natečaj)
(1) Strokovne rešitve prostorskih ureditev za OPPN se lahko pridobijo z izdelavo več variantnih rešitev. Variantne rešitve lahko
izdela en ali več različnih načrtovalcev. Izdelane morajo biti tako, da je možna njihova medsebojna primerjava.
(2) Strokovne rešitve prostorskih ureditev za OPPN se lahko pridobijo tudi z javnim natečajem.
(3) Zahtevo za izvedbo in način priprave ter izbor variantnih rešitev oziroma izvedbo javnega natečaja se določi s tem odlokom
ali s sklepom župana o pričetku postopka izdelave OPPN.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
120. člen
(prenehanje veljavnosti prostorskih izvedbenih aktov)
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati naslednji prostorski izvedbeni akti:
– Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 11/86,
in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 83/98 in 88/04) in družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986–1990
(Uradni list SRS, št. 34/86, 10/87, 14/89, in Uradni list RS, št. 40/92, 83/98 in 88/04) za območje Občine Dobrova - Polhov Gradec
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– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za planski celoti V7 Kozarje – del in V8 Dobrova (Uradni list RS, št. 6/88, 18/88,
40/92, 9/94, 11/95, 83/98, 112/04, 112/06 obv. razl.)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje krajevne skupnosti: Polhov
Gradec, Črni Vrh in Dobrova (planske celote V39 Hruševo, V40 Dvor, V41 Polhov Gradec, V42 Setnik, V43 Črni Vrh (Uradni list
RS, št. 11/95 in 83/98))
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V 34 Brezje, V 35 Horjul, V 36 Koreno, V 37 Vrzdenec, V 38
Žažar, V 44 Butajnova, V 45 Šentjošt in V 47 Dobrova (Uradni list RS, št. 11/95 in 83/98)
– Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o sprejemu zazidalnega načrta za zazidalni otok VS 202/2, VS 202/3A in del VS
202/3B – Selo pri Hruševu (Uradni list SRS, št. 14/84–777, 83/98)
– Sklepi za urbanistične rešitve (187/4/24, 110/2/13, 186/3/24, 224/5/16i, 42/3/5, 77/2/8, 124/1/17, 104/4/15, 105/5/15,
1374/19).
121. člen
(veljavnost sprejetih prostorskih izvedbenih aktov)
Z dnem uveljavitve tega odloka ostanejo v veljavi naslednji občinski prostorski izvedbeni akti:
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja VS 8/4-1 T1 Šujica (Uradni list RS, št. 78/08)
– Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja VS 39/6-1 Jarčen potok (Uradni list RS, št. 111/06)
– Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja VP 8/2 Dobrova (Uradni list RS, št. 67/08)
– PUP za sanacijo degradiranega prostora Občine Ljubljana Vič – Rudnik za območje Občine Dobrova - Polhov Gradec,
(Uradni list RS, št. 62/94)
– Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja VS8/6-5 Selo (Uradni list RS, št. 68/10)
– Odlok o občinskem podrobnem načrtu za VP 41/1-1- del in VP 41/1-del Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 60/13).
122. člen
(prostorski izvedbeni akti v izdelavi)
Postopki za sprejem občinskih izvedbenih načrtov, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se nadaljujejo in končajo po določbah
tega odloka kot občinski podrobni prostorski načrt.
123. člen
(gradbeno dovoljenje v postopku pridobivanja)
Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se nadaljujejo in končajo na podlagi
predpisov, veljavnih na dan vložitve vloge za izdajo gradbenega dovoljenja.
124. člen
(dostopnost prostorskega akta)
Ta odlok je v času uradnih ur na vpogled javnosti na sedežu občine in na spletnih straneh občine.
125. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 007-0019/2013
Dobrova, dne 10. julija 2013
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar l.r.
Priloga
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l. gozdna cesta, dolžina nad 2 km, širina vozišča do 3,5 m
m. grajena gozdna vlaka, dolžina nad 1 km
n. obora za rejo divjadi;
6. začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam:
a. kiosk oziroma tipski zabojnik, BTP do 20 m² in višina do 3,5 m
7. spominska obeležja
8. objekt za oglaševanje, površine do 20 m² in višine do 7 m
9. prijavnica, BTP do 50 m²
10. objekt za telekomunikacijsko opremo BTP do 30 m² in višine do 10 m
ENOSTAVNI OBJEKTI
I. Objekti za lastne potrebe:

IME OBJEKTA
\
NAMENSKA RABA
NEZAHTEVNI OBJEKTI:
1. objekti za lastne potrebe:
a. drvarnica BTP do 12 m² in višino do 3 m
b. garaža BTP do 30 m² in višino do 3,5 m
c. steklenjak BTP do 30 m² in višino do 3,5 m
d. uta oziroma senčnica BTP do 15 m² in višino do 3 m
e. bazen BTP do 30 m² in globina do 1,35 m
f. enoetažna pritlična lopa BTP do 15 m² in višino do 4 m
g. nepretočna greznica prostornine do 50 m³
h. pretočna greznica prostornine do 20 m³
i. utrjene dovozne poti dolžine do 300 m in širine do 4 m;
2. ograje, nižje od 2,2 m, razen ograj za pašo živine, nižjih od 1,5 m
3. škarpe in podporni zidovi,če njihova višina ne presega 1,5 m
4. pomožni infrastrukturni objekti:
a. pločnik in kolesarska steza ob vozišču ceste širine do 3 m
b. postajališče
c. bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam ob pogojih uredbe
d. pomožni objekti za spremljanje stanja okolja BTP do 30 m², z drogom ali brez njega in z
višino do 10 m
e. pomožni objekti vodne infrastrukture BTP do 20 m²
f. mala komunalnačistilna naprava do 50 PE;
5. pomožni kmetijsko-gozdarski objekti:
a. kozolec BTP do 150 m² višine do 6 m;
b. kmečka lopa BTP do 30 m² in višino do 5 m
c. rastlinjak višine do 3 m
d. silos, koritasti BTP do 150 m², stolpasti BTP do 30 m² in višine do 8 m
e. skedenj, BTP do 150 m² in višino do 6 m
f. senik, BTP do 150 m² in višino do 6 m
g. gnojišče, BTP do 200 m² in višina do 2 m
h. zbiralnik gnojnice ali gnojevke, prostornina do 150 m³;
i. vodni zbiralnik, prostornina do 1000 m³ in globina do 2 m
j. betonsko korito, prostornina do 20 m³;
k. poljska pot, širine do 2,5 m;

Vrste dovoljenih gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov po namenski
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IME OBJEKTA
\
NAMENSKA RABA
a. nadstrešek, BTP do 30 m² in višina do 3,5 m
b. rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto, prostornina do 5 m³
c. mala komunalnačistilna naprava zmogljivosti do 50 PE;
d. zajetje, vrtina ali vodnjak za lastno oskrbo s pitno vodo, globine do 30 m;
e. zbiralnik za kapnico, prostornine do 30 m³
f. enoetažni pritlični objekt, BTP do 4 m² in višino do 2 m
g. utrjena dvorišča do površine 300 m².
II. Pomožni infrastrukturni objekti:
1. pomožni cestni objekti:
a. objekt za odvodnjavanje ceste, prepust vode do 5 m³/min oziroma pri gozdni cesti profil
prepusta do 1 m;
b. cestni snegolov
c. objekt javne razsvetljave;
d. cestni silos, prostornine do 300 m³;
e. varovalne in protihrupne ograje do višine 2,2 m;
2. pomožni žičniški objekti:
a. objekt prometne oziroma varnostne signalizacije
b. objekt za usmerjanje električne razsvetljave
c. žičniški zabojnik, BTP do 30 m²;
3. pomožni energetski objekti:
a. nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje
b. ločilno oziroma krmilno mesto na elektroenergetskih omrežjih
c. signalno-zaščitni vod v elektroenergetskih omrežjih
d. relejna hišica
e. priključni plinovod za male kurilne naprave v enostanovanjskih stavbah
f. priključek na distribucijsko plinovodno omrežje
g. etažni plinski priključek za etažno ogrevanje
h. tipski zabojnik za skladiščenje jeklenk za utekočinjeni naftni plin, BTP do 30 m²
4. telekomunikacijske antene in oddajniki, s signalom do 100 m okoli oddajne točke;
5. pomožni komunalni objekti:
a. vodovodni priključek na javno vodovodno omrežje
b. objekt s hidroforno postajo oziroma prečrpališčem, BTP do 20 m², višina do 4 m
c. kanalizacijski priključek na javno kanalizacijsko omrežje
d. tipska oziroma montažna greznica, prostornine do 50 m³;
e. mala komunalnačistilna naprava, do 50 PE
f. zbiralnica ločenih frakcij (ekološki otok), BTPdo 100 m²
g. cestni priključek na javno občinsko cesto, širine do 3 m, dolžine do 30 m
h. vodno zajetje, prostornine do 250 m³ in globine do 5 m
i. priključek na vročevod oziroma toplovod, vključno z vročevodno in toplovodno toplotno
postajo z nazivno močjo do 300 kW;
6. pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, BTP do 5 m² z drogom
do višine do 10 m
7. vrtina ali vodnjak, potrebna za raziskave
III. Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti:
a.čebelnjak, BTP do 20 m² in višina do 3 m
b. gozdna učna pot
c. grajena gozdna vlaka, dolžine do 1 km
d. poljska pot, dolžine do 1 km, širine do 2,5 m
e. ribnik kot vodno zajetje, BTP pri betonskem koritu do 30 m², pri umetno narejeni ali naravni
kotanji do 100 m², globina do 2 m;
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Legenda:

IME OBJEKTA
\
NAMENSKA RABA
f. vrtina ali vodnjak za namakanje kmetijskih zemljišč, globine do 30 m
g. krmišče, BTP do 30 m² in višina do 4 m
h. molzišče, BTP do 30 m² in višina do 4 m, konstrukcija v celoti iz lesa
i. hlevski izpust, BTP do 180 m²
j. ograje za pašo živine nižje od 1,5 m;
k. rastlinjak
l. gozdna cesta, dolžine do 2 km, širine vozišča do 3,5 m
m. kašča,BTP do 20 m² in višino do 3,5 m
n. kozolec, dolžine do 30 m in višine do 6 m
o. senik, BTP do 30 m² in višine do 6 m
IV. Začasni objekti:
a. odprti sezonski gostinski vrt, BTP do 50 m² in višina do 4 m
b. pokriti prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru, BTP do 500 m²,
višina do 6 m
c. oder z nadstreškom, BTP do 30 m², višina do 6 m
d. pokriti prireditveni prostor, BTP do 500 m² oziroma več,če ima šotor certifikat;
e. cirkus,če so šotor in drugi objekti montažni;
f. začasna tribuna za gledalce na prostem, BTP do 1000 m² in višina do 6 m
g. objekti, namenjeni začasnemu skladiščenju nenevarnih snovi, BTP do 15 m² in je višine do 4
m
V. Vadbeni objekti:
1. Vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem:
a. igrišče za šport in rekreacijo na prostem, travnate oziroma naravne površine, površine v
skladu z normativi, ki veljajo za posamezno vrsto igre z žogo
b. kolesarska steza, z naravnim utrjenim zemljiščem, širine do 1,2 m;
c. planinska pot, širine do 1 m
d. smučišče, vključno z začasno postavljenimi montažnimi vlečnicami dolžine do 200 m
e. sprehajalna pot, širina do 1,2 m
f. športno strelišče, tlorisne površine do 3 ha
g. trimska steza, širine do 1 m
h. vzletišče, z izključno travnato površino, tlorisne površine do 5 ha
2. Vadbeni objekti, namenjeni obrambi ter zaščiti in reševanju - se lahko gradijo na
območjih F, f in na
VI. Spominske plošče, kot del fasade stavbe velikosti do 1 m², ter spomeniki in
spominska obeležja na pokopališčih
VII. Urbana oprema:
a. nadkritačakalnica na postajališču, BTP do 15 m², višina nadstreška do 4 m
b. javna kolesarnica z nadstreškom, BTP do 15 m², višina nadstreška do 4 m
c. javna telefonska govorilnica, BTP do 10 m²
d. transparent, dimenzije do 8 m x 1 m, spodnji rob najmanj 5,5 m nad voznim pasom ceste
e. skulptura in druga prostorska inštalacija, BTP do 100 m², višina do 4 m
f. večnamenski kiosk oziroma tipski zabojnik, BTP do 30 m², višina do 4 m;
g. montažna sanitarna enota, BTP do 20 m², višine do 4 m;
h. vodnjak oziroma okrasni bazen, BTP do 100 m², višina konstrukcije do 4 m;
i. otroško igrišče, BTP do 500 m²;
j. obešanka na drogu javne razsvetljave, površine do 2 m².
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Dovoljena gradnja pod pogojem
Gradnja ni dovoljena

7734 /
Št.
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Pogoji:
*1 - izključno na vrtnem delu parcele; ne pred ulično fasado
*2 - v primeru ko ni možna priključitev na javno kanalizacijsko ali vodovodno omrežje in ob soglasju pristojnega upravljavca.
*3 - izključno ograje namenjene potrebam športnih površin (zaščitne, varovalne ograje)
*4 - Izključno ograje namenjene varovanju oziroma zaščiti parkovnih površin. Praviloma se uporabljajo žive meje, lahko so tudi lesene ali žičnate. Lesene oziroma žičnate ograje
morajo biti transparentne. Zidovi niso dovoljeni. Maksimalna višina 1,5 m.
*5 - kot zaščitna/varovalna ograja pokopališča je dopustna tudi zidana ograja. Ograjevanje znotraj območja pokopališča ni dovoljeno.
*6 – kot ograje za zaščito mladovja pred divjadjo ter za varovanje območja vodnih virov in ostale komunalne infrastrukture. Zidane ograje niso dovoljene.
*7 - lokacija se določi skupaj z občinsko strokovno službo pristojno za prostor
*8 - v kolikor znotraj SK, A in IK gradnja ni izvedljiva, je gradnja oziroma postavitev objekta možna na drugih rabah v okviru kmetijskega gospodarstva in sicer tako, da je
zagotovljena funkcionalna povezanost s kmetijo. Objekt ne sme povzročiti fragmentacije kmetijskih zemljišč. Obvezna je pridovitev soglasja občinske kmerijske svetovalne
službe.
*9 - samo na zemljiščih, ki so prometno dostopna, če rabijo vodo, morajo biti priključeni na vodovodno omrežje; postavitev objekta ne sme povzročiti poškodb na javnih zelenicah
in drugih površinah in objektih, potrebno soglasje pristojne občinske službe
*10 – niso dovoljeni na vidno izpostavljenih mestih, uličnih fasadah, ne smejo presegati višine slemen objektov, na katerih so nameščeni
*11 – dovoljeno je vzpostaviti smučarsko progo za čas smučarske sezone, postavljanje montažnih žičniških objektov ter kioskov za čas smučarske sezone
*12 - na ureditvenih območjih naselij je potrebno pridobiti soglasje upravljavca ceste
*13 - dopustno samo, če je opredeljeno v gozdnogojitvenem načrtu
*14 – dopustno le pod pogojem, da je pridobljena registrska številka stojišča čebelnjaka, kot to določa 9. člen pravilnika o označevanju čebelnjakov in stojišč (Ur. list RS, št.
117/08)
*15 - dopustna je utrditev obstoječih dovoznih poti, ni pa dopustna gradnja novih utrjenih dovoznih poti
*16 – dopustna postavitev ograje na zemljišču, ki je bilo pri izdaji dovoljenja za gradnjo z lokacijsko dokumentacijo določeno kot pripadajoče stavbno zemljišče k objektu
*17 – dopustno le ob rekonstrukciji lokalne ceste
*18 – dopustno pod pogojem, da se dela izvajajo izven rasne sezone in da se v primeru narejene škode, le-to povrne lastnikom oziroma uporabnikom kmetijskih zemljišč

*1-12
(prazno polje)
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/
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/

0,25

PPIP

PPIP

0,25

OPPN

0,2

0,25

OPPN

PPIP

FZ

PIA

0,4

/

/

/

0,4

0,4

0,4

0,4

FI

/

/

/

/

800

/

/

/

GPmin

/

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

P+M

Max. višina
objektov
P+M

/
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Predviden OPPN za
enodružinsko stanovanjsko
gradnjo. V naselju je potrebno
ohranjati gručasto zasnovo, zato
naj zasnova novega območja
temelji na prvotni strukturi
gradnje.

Predviden OPPN za
enodružinsko stanovanjsko
gradnjo.

Usmeritve za OPPN

Upoštevati je treba kakovostno avtohtono tipologijo objektov.
Ohranjajo naj se kvalitetni pogledi na cerkev.
Na območju varstva kulturne dediščine posegi možni po izdelavi predhodnih

Ni dopustna gradnja opornih zidov in zidanih ograj.
Barve fasad morajo biti v svetlih pastelnih tonih.
Obvezna je pridobitev kulturno varstvenega soglasja.
Ni dopustna gradnja opornih zidov in zidanih ograj.
Barve fasad morajo biti v svetlih pastelnih tonih.
Obvezna je pridobitev kulturno varstvenega soglasja.

Nujna je ohranitev strukture gradnje v jedru, tako da se ohranjajo zelene
površine v naselju. Zato je zgoščevanje poselitve v jedru neustrezno. Nujna je
tudi zelena bariera med jedrom in novejšo gradnjo, ki se je razvila na južnem
delu ter v gručah.
Ni dopustna gradnja opornih zidov, zidanih ograj. Barva fasad: svetli pastelni
toni. Ni dovoljena gradnja večstanovanjskih objektov. Dovoljeno je postavljanje
le tistih enostavnih objektov, ki jih je mogoče neopazno vključiti v naselbinsko
strukturo in so sestavni del domačij oz. domov v naselbinski dediščini.
Gradbena linija objektov mora biti v vseh etažah enaka. Gradnja novega
objekta na območju porušenega objekta mora povzeti lokacijo porušenega
objekta.
Obvezna je pridobitev kulturno varstvenega soglaska.
Ni dopustna gradnja opornih zidov in zidanih ograj.
Barve fasad morajo biti v svetlih pastelnih tonih.
Obvezna je pridobitev kulturno varstvenega soglasja.

Preko območja je potrebno zagotoviti neoviran dostop do gozda.

/

/

Posebni PIP

Št.

stanovanjske
površine enodružinska
gradnja

stanovanjske
površine enodružinska
gradnja
območja kmetij in
stanovanj

območja kmetij in
stanovanj

stanovanjske
površine enodružinska
gradnja

Podrobna
namenska raba
stanovanjske
površine enodružinska
gradnja

BR-02 SSe

Šifra
območja
BA-06 SSe

BRIŠE PRI
POLHOVEM
GRADCU

BABNA GORA

Naselje

Tabela 1: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja
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Šifra
območja

DO-06 CU

DO-07 IG

Naselje

DOBROVA

DOBROVA

FZ

/

/

PIA

OPPN

OPPN

/

/

GPmin

/

/

Max. višina
objektov

Predvidena delna prenova za
območje centralnih dejavnosti:
Revitalizacija območja z
umeščanjem novih dejavnosti in
prenovo strukture. Območje je
locirano med prometnicama med
katerima se je spontano razvilo
območje za upravno-družbene
dejavnosti. Nujna je vzpostavitev
mestne ulice, ki bo povezovala
obe prometnici in se nadaljevala
kot mestna ulica proti novemu
območju za mešano dejavnost na
južni strani naselja. Na območje
naj se umeščajo mestotvorne
dejavnosti. Izpostaviti pa je
potrebno kvalitetno veduto iz
južne prometnice na cerkev in
samostan, tako da v novem
območju ne priporočamo velikih
gabaritov objektov. Tudi obe
mejni prometnici je potrebno
pomestiti ter jima dodati
razbremenilne točke, ki bi
umirjale promet in hkrati
ustvarjale mikroambiente, ter bi
širšemu naselju dale mestni
značaj, kar je za občinsko
središče nujno potrebno. Na
območju je potrebno vzpostaviti
kvaliteten zeleni sistem.
Predviden OPPN za območje
obrtnih, trgovskih in poslovnih
objektov.
Urbanistično in arhitekturno
oblikovanje celotnega območja
mora biti usklajeno, hkrati je treba
upoštevati tudi oblikovanje
objektov na stičnih območjih.
Objekti se umeščajo na gradbene
linije vzdolž notranjih cest in
obodne ceste, tako da tvorijo
usklajene fasadne poteze. Temu
se prilagodijo tudi višinski
gabariti, oblikovanje streh in
fasad. Na območju je potrebno
prilagositi umestitev in višino
objektov zaradi vedute na cerkev
in samostan.

Usmeritve za OPPN

/

/

arheoloških raziskav v okviru že obstoječih struktur.

Posebni PIP

Št.

/

/

FI

7736 /

območje obrtnih,
skladiščnih,
proizvodnih,
trgovskih in
poslovnih
objektov

mešana območja
(centralne
dejavnosti,
stanovanja, obrt)

Podrobna
namenska raba
stanovanja, obrt)

Stran
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Šifra
območja
DO-18 SSe

DO-23 SSe

DV-01 SKj

DR-02 Sse

GA-08 Sse

GA-16 Sse

GA-11 Sse

HU-01 Sse
HU-04 Sse

DOBROVA

DOBROVA

DVOR PRI
POLHOVEM
GRADCU

DRAŽEVNIK

GABRJE

GABRJE

GABRJE

HRUŠEVO

Naselje

FZ
0,25

/

0,3

0,25

/

/

0,25

/

PIA

OPPN

OPPN

PPIP

OPPN

OPPN

OPPN

OPPN

PPIP

/

0,4

/

/

0,4

0,4

/

0,4

FI

/

/

/

/

/

/

/

/

GPmin

(K)+P+M do
(K)+P+1N+M za
stavbe z
dvokapno ali
enokapno streho
in do največ
(K)+P+1N+T za
stavbe z ravno
streho

P+M

/

/

P+M

P+M

/

Max. višina
objektov
P+M

/

Odlok o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje
urejanja VS 8/4-1 T1 Šujica (Ur.l.
RS, št. 78/08)
Odlok o občinskem lokacijskem
načrtu za območje urejanja VS
39/6-1 Jarčen potok (Uradni list
RS, št. 111/06)
Predviden OPPN za
enodružinsko stanovanjsko
gradnjo.

Predviden OPPN za
enodružinsko stanovanjsko
gradnjo. V naselju je potrebno
ohranjati gručasto zasnovo, zato
naj zasnova novega območja
temelji na prvotni strukturi
gradnje.

/

Odlok o občinskem lokacijskem
načrtu za območje urejanja VP
8/2 Dobrova (Ur.l. RS, št. 67/08)

Predviden OPPN za
enodružinsko stanovanjsko
gradnjo.

Usmeritve za OPPN

- dopustne so spremljajoče dejavnosti v skladu s splošnimi določili odloka,
razen gostinstvo.
- dopustne so spremembe namembnosti legalno zgrajenih objektov za tiste
dejavnosti, ki so dopustne v skladu s splošnimi določili odloka, razen
gostinstvo.
- spremljajoče dejavnosti lahko zavzemajo največ 100 m2 neto površine na
stavbo in ne več kot 50% površine celotne stavbe.
- zemljišče mora imeti zagotovljen dostop do javne ceste (neposredno ali
preko sosednjega zemljišča na podlagi služnostne pogodbe),
- izpolnjeni morajo biti pogoji glede velikosti parcele, odmikov, izrabe
zemljišča, zelenih površin in zagotovljeno zadostno število parkirnih mest.

/

/

Ohranja naj se gručasta struktura vasi v osrednjem delu. Ohranja oziroma
vzpostavi naj se kvalitetna podoba objektov in vasi kot celote (naselbinska
dediščina, za katero je treba zagotoviti pogoje za kakovostno prenovo, ohraniti
zgodovinski značaj naselja in ločenost zaselkov). Pri rekonstrukcijah in novih
objektih naj se ohranja oziroma posnema tradicionalna tipologija gradnje ter
upoštevajo usmeritve pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Ni dopustna gradnja opornih zidov in zidanih ograj.
Barve fasad morajo biti v svetlih pastelnih tonih.
Obvezna je pridobitev kulturno varstvenega soglasja.

/

/

Posebni PIP

Št.

stanovanjske
površine –
enodružinska
gradnja

stanovanjske
površine –
enodružinska
gradnja
stanovanjske
površine –
enodružinska
gradnja
stanovanjske
površine –
enodružinska
gradnja

stanovanjske
površine –
enodružinska
gradnja

površine
podeželskega
naselja – vaško
jedro

Podrobna
namenska raba
stanovanjske
površine –
enodružinska
gradnja
stanovanjske
površine –
enodružinska
gradnja
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Šifra
območja

OS-06 SK

PL-03 SK

PL-05 SK

Naselje

OSREDEK PRI
DOBROVI

PLANINA NAD
HORJULOM

PLANINA NAD
HORJULOM

površine
podeželskega
naselja
površine
podeželskega
naselja

PPIP

/

/

PPIP
/

/

0,4

FI

/

/

/

GPmin

/

/

P+1

Max. višina
objektov

/

/

/

Usmeritve za OPPN

Posegi sprejemljivi po izdelavi predhodnih arheoloških raziskav.

Posegi sprejemljivi po izdelavi predhodnih arheoloških raziskav.

Zasnova kmetije in oblikovanje objketov mora slediti kvalitetnim tradicionalnim
vzorcem. Objekti naj bodo postavljeni tako, da tvorijo dvorišče.
Na območju je dovoljeno postaviti en stanovanjski objekt ter en gospodarski
objekt.

Pogoji za prometno urejanje
- Zemljišča, namenjena gradnji stavb, morajo imeti dostop do javne ceste
(neposredno ali preko sosednjih zemljišč na podlagi služnostne pogodbe).
- V grafičnem delu so z regulacijskimi črtami prikazane trase javnih ceste v
naselju. Potek cest je dopustno prilagajati razmeram na terenu. Z
odstopanjem mora soglašati pristojna služba za upravljanje javnih cest na
območju Občine Dobrova - Polhov Gradec.
- V projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja je treba
prikazati dostop do priključitve na obstoječo javno cesto. Če preko zemljišča
poteka trasa javne ceste, ki še ni zgrajena, je treba v projektni dokumentaciji
določiti rezervat za ureditev javne ceste. Del parcele, ki predstavlja rezervat za
ureditev javne ceste, je treba pred izdajo gradbenega dovoljenja odparcelirati
in na njem vzpostaviti javno dobro oziroma najmanj služnostno pravico za
dostop za vse lastnike zemljišč ob tej cesti. K trasi javne ceste in predlogu
parcelacije je treba pridobiti soglasje pristojne službe za upravljanje javnih cest
na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec.

Umestitev in oblikovanje stavb:
- na nagnjenem terenu morajo biti stavbe umeščene v prostor z daljšo stranico
vzporedno s plastnicami terena,
streha je simetrična dvokapnica, glavna os slemena mora biti vzporedna z
daljšo stranico stavbe; pri novogradnjah in nadzidavah mora biti naklon od 38
do 45 stopinj, pri dozidavah pa mora biti enak kot pri strehi obstoječega
objekta; kritina mora biti temne barve,
- dopustne so tudi ravne strehe oziroma enokapne strehe z naklonom do 10
stopinj, naklon mora biti vzporeden s padcem terena,- razmerja gabaritov: podolgovat tloris, razmerje stranic min 1:1,4,

- najmanjši odmiki od dovoznih cest:
o
za stavbe 5m
o
za ograje in oporne zidove 0,5 m
Če so odmiki od dovoznih cest manjši od zgoraj določenih, je treba v projektu
za pridobitev gradbenega dovoljenja izdelati podrobno utemeljitev posega, ki
bo dokazala, da prometna varnost na cesti ni zmanjšana in da zmanjšani
odmik ne poslabšuje pogojev za uporabo in vzdrževanje ceste. Z manjšimi
odmiki mora soglašati upravljalec javnih cest na območju občine Dobrova
Polhov Gradec.
- najmanjši dovoljen faktor zelenih površin je FZP = 0,30,

Posebni PIP
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0,3

FZ

Št.

PPIP

PIA

7738 /

Območje kmetije
s spremljajočimi
dejavnostmi

Podrobna
namenska raba

Stran
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Šifra
območja
PS-01 CU

PS-10 Sse

PG-01 Cdo

PG-02 CU

PG-07 B

PG-08 IG

PG-09 SK

PG-10 SSe

PODSMREKA

PODSMREKA

POLHOV
GRADEC

POLHOV
GRADEC

POLHOV
GRADEC

POLHOV
GRADEC

POLHOV
GRADEC

POLHOV
GRADEC

Naselje

/

PPIP

stanovanjske
površine –
enodružinska
gradnja

0,2

/

PPIP

PPIP

/

/

PPIP

OPPN

/

PPIP

/

0,4

/

/

/

/

/

/

FI

/

/

/

/

/

/

/

GPmin

/

P+M

/

/

/

/

/

Max. višina
objektov
/

/

Predviden OPPN za gospodarsko
cono.
Na delu enote velja: Odlok o
Občinskem prostorskem
podrobnem načrtu za VP 41/1-1del in VP 41/1-del Polhov Gradec
(Uradni list RS, št. 60/13)

/

Predviden OPPN za družbene,
oskrbne in storitvene dejavnosti.
Zaradi reliefne oblikovanosti in
razmeroma visokih kot terena, na
katerem so načrtovane ureditve v
okviru širšega jedra naselja
Polhov Gradec je treba preprečiti,
da bodo nove ureditve vidno
moteče (višine največ P +1+M) v
značilnih vedutah jedra naselja
Polhov Gradec iz okoliških
vzpetin, pa tudi iz neposredne
soseščine.
Obvezna je pridobitev kulturno
varstvenega soglasja.
/

/

/

Usmeritve za OPPN

Pri novih objektih je treba v največji meri upoštevati sedanjo zasnovo
poselitve (po tlorisu in razmestitvi objektov), zagotoviti ohranitev drevesne
vegetacije v širokih pasovih med objekti ter še posebej na robnem območju na
stiku s kmetijsko krajino.
Zaradi reliefne oblikovanosti in razmeroma visokih kot terena, na katerem so
načrtovane ureditve v okviru širšega jedra naselja Polhov Gradec je treba
preprečiti, da bodo nove ureditve vidno moteče (višine največ P +1+M) v
značilnih vedutah jedra naselja Polhov Gradec iz neposredne soseščine in

Območje je primarno namenjeno rekreacijskim in športnim dejavnostim s
spremljajočo gostinsko turistično ponudbo. Dopustna je dograditev turistične
infrastrukture za namen vzpostavitve osrednjega turističnega območja širšega
območja Polhovega Gradca.
Na območju je potrebno upoštevati strukturo doline, zato naj se na območje
umeščajo objekti manjših dimenzij.
Za obstoječe stanovanjske objekte se upoštevajo določila za razpršeno
gradnjo.
/

Za vse posege v prostor je obvezna pridobitev kulturno varstvenega soglasja.

Obstoječe površine namenjene dejavnosti v enoti urejanja prostora presegajo
delež 50%, zato določbe o deležu dopustnih dejavnosti v namenski rabi SSe
za to enoto ne veljajo.

Od novonastalega gozdnega roba je potrebno zagotoviti odmik od objektov
najmanj 25 metrov.

Posebni PIP

Št.

območja kmetij in
stanovanj

gospodarske
cone

centralne funkcije
(oskrbne,
storitvene in
družbene funkcije
ter bivanje)
območje
namenjeno
športu in
rekreaciji

/

/

FZ

PPIP

PIA

OPPN
druga območja
centralnih
dejavnosti –
trgovske, upravne
in zdravstvene
dejavnosti …

Podrobna
namenska raba
osredja območja
centralnih
dejavnosti
stanovanjske
površine –
enodružinska
gradnja
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Šifra
območja

PG-12 CDo

PG-13 CDo

Naselje

POLHOV
GRADEC

POLHOV
GRADEC

/

OPPN
druga območja
centralnih
dejavnosti –
trgovske, upravne
in zdravstvene

FZ

/

PIA

OPPN
druga območja
centralnih
dejavnosti –
trgovske, upravne
in zdravstvene
dejavnosti …

Podrobna
namenska raba
tudi iz okoliških vzpetin.

Posebni PIP

Intenzivneje se pozida zahodni
del območja. Vzdolž ceste, ki se

/
Predviden OPPN za novo
vstopno točko v naselje Polhov
Gradec;
Območje je primarno namenjeno
osrednji prepoznavni vstopni točki
naselja, ki je oblikovana kot javni
trg. Objekti na območju naj bodo
namenjeni izključno javnim in
oskrbnim dejavnostim.
Stanovanjska dejavnost na
območju ni dovoljena. Umestitev
objektov naj bo podrejena odprti
javni površini. Parkirne površine
naj se umeščajo na robove
območja. Delež zazidanih površin
(vključno s parkiriščem) ne sme
presegati 50%.
Dovoljena je modernejša
zasnova in sodobno oblikovanje
objektov, ki naj deluje kot
kvalitetna protuitež
zgodovinskemu jedru ob
upoštevanju izjemne vedute na
staro jedro Polhovega Gradca.
Zaradi reliefne oblikovanosti in
razmeroma visokih kot terena, na
katerem so načrtovane ureditve v
okviru širšega jedra naselja
Polhov Gradec je treba preprečiti,
da bodo nove ureditve na
območju vidno moteče v značilnih
vedutah jedra naselja Polhov
Gradec iz neposredne soseščine
pa tudi iz okoliških vzpetin.
Objekti naj bodo usklajeno
oblikovani, upošteva se
kakovostno avtohtono tipologijo
objektov starega dela naselja.
Obvezna je izdelava vsaj 3
variantnih rešitev zasnov
celotnega območja. Priporoča se
izvedba javnega urbanistično
arhitekturnega natečaja.
Obvezna je pridobitev kulturno
varstvenega soglasja.
/
Predviden OPPN za druga
območja centralnih dejavnosti.

Usmeritve za OPPN

63 / 26. 7. 2013

/

/

Max. višina
objektov

Št.

/

/

GPmin

7740 /

/

/

FI

Stran
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Šifra
območja

PG-14 CDk

PG-15 Sse

PG-17 CDo

PG-20 CDo

PG-27 Sse

PG-28 CDk

PG-30 SSe

Naselje

POLHOV
GRADEC

POLHOV
GRADEC

POLHOV
GRADEC

POLHOV
GRADEC

POLHOV
GRADEC

POLHOV
GRADEC

POLHOV
GRADEC

druga območja
centralnih
dejavnosti –
kulturne in verske
dejavnosti
stanovanjske
površine –
enodružinska
gradnja
druga območja
centralnih
dejavnosti –
trgovske, upravne
in zdravstvene
dejavnosti …
druga območja
centralnih
dejavnosti –
trgovske, upravne
in zdravstvene
dejavnosti
stanovanjske
površine –
enodružinska
gradnja
druga območja
centralnih
dejavnosti –
kulturne in verske
dejavnosti
stanovanjske
površine enodružinska
gradnja

Podrobna
namenska raba
dejavnosti, …

/

0,25

PPIP

PPIP

/

/

PPIP

OPPN

/

PPIP

/

/

PPIP

/

/

0,4

/

/

/

/

FI

/

/

/

/

/

/

/

GPmin

/

/

P+M

/

/

P+M

/

Max. višina
objektov

Predviden OPPN za stanovanjsko
gradnjo.
Zaradi reliefne oblikovanosti in
razmeroma visokih kot terena, na
katerem so načrtovane ureditve v
okviru širšega jedra naselja
Polhov Gradec je treba preprečiti,

/

/

Potrebno je pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje.

Obstoječa dejavnost na območju ni primerna in naj se dolgoročno preseli na
ustreznejšo lokacijo. Gradnja objektov in prostorske preureditve za izvajanje
obstoječe dejavnosti niso dovoljene. Območje se nameni družbenim,
turističnim ali poslovnim dejavnostim v navezavi z dejavnostmi v kompleksu
gradu. Oblikovanje objektov in prostorske ureditve v območju se prilagajajo
obomočju kulturnega spomenika.
Ni dopustna gradnja opornih zidov in zidanih ograj.
Barve fasad morajo biti v svetlih pastelnih tonih.
Potrebno je opraviti predhodne arheološke raziskave.

Območje je primarno namenjeno družbenim dejavnostim. Na območju ni
dovoljena trgovska, oskrbna in poslovno-storitvene dejavnost.
Priporoča se izdelava vsaj 3 variantnih rešitev zasnov celotnega območja ali
izvedba javnega arhitekturnega natečaja.
Potrebno je pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje.

Za vse posege v prostor je obvezna pridobitev kulturno varstvenega soglasja.
Ni dopustna gradnja opornih zidov in zidanih ograj.
Barve fasad morajo biti v svetlih pastelnih tonih.

Za vse posege v prostor je obvezna pridobitev kulturno varstvenega soglasja.

oblikuje kot ulica z
obojestranskim pločnikom se
umestijo mestotvorne (in ne
servisne) fasade objektov.
Ohranja se nepozidan zeleni pas
med bivalnimi in gospodarskimi
programi na vzhodnem delu
območja. Zagotovi se pas
zasaditve ob cesti.
Na delu enote velja: Odlok o
Občinskem prostorskem
podrobnem načrtu za VP 41/1-1del in VP 41/1-del Polhov Gradec
(Uradni list RS, št. 60/13)
/

/

Posebni PIP

Usmeritve za OPPN

Št.

PPIP

FZ

PIA
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7741

RA-03 SSe

ŠE-01 CU

ŠE-02 SSe

ŠE-04 SSe

ŠENTJOŠT
NAD
HORJULOM

ŠENTJOŠT
NAD
HORJULOM

ŠENTJOŠT
NAD
HORJULOM

0,25

/

0,25

/

OPPN

PPIP

OPPN

PPIP

/

0,4

/

0,4

/

/

/
/

/

/

FI

/

/

OPPN

PPIP

OPPN

PPIP

FZ

/

/

/

/

/

/

/

/

GPmin

P+M

P+M

P+M

P+M

/

/

/

/

Max. višina
objektov

Predviden OPPN za
enodružinsko stanovanjsko
gradnjo. V naselju je potrebno
ohranjati gručasto zasnovo, zato
naj zasnova novega območja
temelji na prvotni strukturi
gradnje.
S pravilno umestitvijo objektov se
varujejo značilne vedute na
silhueto in dominanto naselja.
Obvezna je pridobitev kulturno
varstvenega soglasja.
/

/

Predviden OPPN za
enodružinsko stanovanjsko
gradnjo. V naselju je potrebno
ohranjati gručasto zasnovo, zato
naj zasnova novega območja
temelji na prvotni strukturi
gradnje.

Predviden OPPN za gospodarsko
cono.
Odlok o Občinskem prostorskem
podrobnem načrtu za VP 41/1-1del in VP 41/1-del Polhov Gradec
(Uradni list RS, št. 60/13)

Ni dopustna gradnja opornih zidov in zidanih ograj.
Barve fasad morajo biti v svetlih pastelnih tonih.
Obvezna je pridobitev kulturno varstvenega soglasja.

Ni dopustna gradnja opornih zidov in zidanih ograj.
Barve fasad morajo biti v svetlih pastelnih tonih.
Obvezna je pridobitev kulturno varstvenega soglasja.

/

Na območju se uredi parkovna poteza, ki nadgrajuje in dopolnjuje obstoječi
grajski kompleks in hkrati navezuje območje do doma starejših občanov.
/

/

Ohraniti se mora neoviran dostop do gozda

da bodo nove ureditve vidno
moteče (višine največ P+M) v
značilnih vedutah jedra naselja
Polhov Gradec iz neposredne
soseščine in tudi iz okoliških
vzpetin.
/
Odlok o Občinskem prostorskem
podrobnem načrtu za VP 41/1-1del in VP 41/1-del Polhov Gradec
(Uradni list RS, št. 60/13)

Posebni PIP

Usmeritve za OPPN
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stanovanjske
površine enodružinska
gradnja

centralne funkcije
(oskrbne,
storitvene in
družbene funkcije
ter bivanje)
stanovanjske
površine enodružinska
gradnja

stanovanjske
površine enodružinska
gradnja

gospodarske
cone

PG-44 IG

RAZORI

parki

PG-43 ZP

območja kmetij in
stanovanj
območje čistilne
naprave

PIA

Št.

POLHOV
GRADEC
POLHOV
GRADEC

PG-39 SK

POLHOV
GRADEC
POLHOV
GRADEC

Podrobna
namenska raba

7742 /

PG-37 O

Šifra
območja

Naselje

Stran
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ŠE-07 SSe

ŠE-08 SSe

ŠE-09 SSe

SV-03 SSe

ŠU-02 SSe

ŠU-04 SSe

ŠU-05 SSe

ŠENTJOŠT
NAD
HORJULOM

ŠENTJOŠT
NAD
HORJULOM

SREDNJA VAS
PRI P.G.

ŠUJICA

ŠUJICA

ŠUJICA

Šifra
območja
ŠE-05 SSe

ŠENTJOŠT
NAD
HORJULOM

ŠENTJOŠT
NAD
HORJULOM

Naselje

/

0,25

0,25

0,25

0,35

/

PPIP

OPPN

OPPN

OPPN

PPIP

PPIP

0,25

/

PPIP

OPPN

FZ

PIA

0,4

/

0,4

0,4

0,4

0,4

/

/

FI

/

/

/

/

/

/

/

/

GPmin

P+M

/

P+1+M

P+M

P+M

P+M

P+M

Max. višina
objektov
P+M

Predviden OPPN za
enodružinsko stanovanjsko

/

/

Predviden OPPN za
enodružinsko stanovanjsko
gradnjo. V naselju je potrebno
ohranjati gručasto zasnovo, zato
naj zasnova novega območja
temelji na prvotni strukturi
gradnje.

Predviden OPPN za
enodružinsko stanovanjsko
gradnjo. V naselju je potrebno
ohranjati gručasto zasnovo, zato
naj zasnova novega območja
temelji na prvotni strukturi
gradnje.
S pravilno umestitvijo objektov se
varujejo značilne vedute na
silhueto in dominanto naselja.
Obvezna je pridobitev kulturno
varstvenega soglasja.
Predviden OPPN za
enodružinsko stanovanjsko
gradnjo. V naselju je potrebno
ohranjati gručasto zasnovo, zato
naj zasnova novega območja
temelji na prvotni strukturi
gradnje.
S pravilno umestitvijo objektov se
varujejo značilne vedute na
silhueto in dominanto naselja.
Obvezna je pridobitev kulturno
varstvenega soglasja.

/

/

Usmeritve za OPPN

Obstoječe površine namenjene dejavnosti v enoti urejanja prostora presegajo
delež 50%, zato določbe o deležu dopustnih dejavnosti v namenski rabi SSe
za to enoto ne veljajo.

/

/

Ni dopustna gradnja opornih zidov in zidanih ograj.
Barve fasad morajo biti v svetlih pastelnih tonih.
Na severnem delu območja gradnja objektov ni dopustna.
Obvezna je pridobitev kulturno varstvenega soglasja.

Ni dopustna gradnja opornih zidov in zidanih ograj.
Barve fasad morajo biti v svetlih pastelnih tonih.
Obvezna je pridobitev kulturno varstvenega soglasja.

Posebni PIP

Št.

stanovanjske
površine enodružinska
gradnja
stanovanjske
površine enodružinska
gradnja
stanovanjske
površine -

stanovanjske
površine enodružinska
gradnja

stanovanjske
površine enodružinska
gradnja

Podrobna
namenska raba
stanovanjske
površine enodružinska
gradnja
stanovanjske
površine enodružinska
gradnja
stanovanjske
površine enodružinska
gradnja
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ŠU-06 SSe

ŠU-08 SSe

ST-09 BT

ŠUJICA

ŠUJICA

STRANSKA
VAS

/

OPPN

0,25

/

PPIP

PPIP

FZ

PIA

0,4

/

/

FI

/

/

/

GPmin

P+M

/

/

Max. višina
objektov

Območja razpršene poselitve

Območja razpršene poselitve

A 238

A 317

PPIP

PPIP

PIA

/

/

FZ

/

/

FI

/

/

GPmin

/

Smučišče Šentjošt

Ime enote

KE7

Šifra enote

smučišče

Od novonastalega gozdnega roba je
potrebno zagotoviti odmik od objektov
najmanj 25 metrov.
Preko območja je potrebno zagotoviti
neoviran dostop do gozda.

Posebni PIP

V enoti urejanja je dovoljena tudi stanovanjska dejavnost.

Obstoječe površine namenjene dejavnosti v enoti urejanja prostora presegajo
delež 50%, zato določbe o deležu dopustnih dejavnosti v namenski rabi SSe
za to enoto ne veljajo.

Posebni PIP
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Dopustne so naslednje vrste posegov:
ureditve rekreacijskih površin,
postavitve enostavnih objektov za potrebe smučišča in rekreacije
rekonstrukcije, vzdrževanje in odstranitve obstoječih žičnic ter zamenjave žičnic in njihovih delov
Gradnje in postavitve varovalnih ograj namenjenih fizičnemu varovanju žičnic in smučišč, postavitve sistema dopolnilnega
zasneževanja z umetnim snegom v skladu z Zakonom o vodah, podzakonskimi akti, predpisi iz varstva okolja, odloki o
varovanju vodnih virov in predhodno izdelano študijo o umetnem zasneževanju smučišč.
Rekreacijske ureditve se morajo čimbolj prilagajati terenu brez bistvenega spreminjanja reliefnih in talnih razmer. Pri trasiranju in
urejanju zemljišč je treba v največji meri ohranjati obstoječo vegetacijo (gozdni rob, drevje, grmičevje, ruševje, travno rušo in
posamična drevesa). Sanacija in rekultiviranje poškodovanih zemljišča in urejanje novih smučišč se mora načrtovati in urejati
sočasno z gozdnogospodarskim urejanjem in urejanjem kmetijskih zemljišč.
Predvideti je potrebno ureditve za odvodnjavanje obstoječih in predvidenih smučišč. Lociranje in oblikovanje žičniških naprav in
smučišč je potrebno izdelati s poudarkom na kvalitetnem vključevanju smučišč, žičniških objektov in naprav v krajinski okvir.

Posebni PIP
Dopustne so naslednje namembnosti oz. dejavnosti:
športna in rekreacijska raba, ki trajno ne spreminja osnovne namembnosti površin.

/

Max.
Usmeritve za OPPN
višina
objektov
/
/

Tabela 3: Posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja

Podrobna namenska raba

Šifra območja

/

Odlok o Občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za enoto
urejanja VS8/6-5 Selo (Ur. L. RS,
št. 68/10)

gradnjo. V naselju je potrebno
ohranjati gručasto zasnovo, zato
naj zasnova novega območja
temelji na prvotni strukturi
gradnje.
/

Usmeritve za OPPN

Št.

Stanovanjske za
turizem

stanovanjske
površine enodružinska
gradnja
stanovanjske
površine enodružinska
gradnja

Podrobna
namenska raba
enodružinska
gradnja

7744 /

Tabela 2: Posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja

Šifra
območja

Naselje

Stran
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KE8

Javna pot za kolesarja
Ljubljana–Polhov Gradec

Ime enote

Šifra enote

Tabela 4: Usmeritve za OPPN

Kamnolom Hrastenice

Načrtovana javna pot za kolesarja od
Ljubljane do Polhovega Gradca

Območje opuščenega nadzemnega
pridobivalnega prostora

Usmeritve za OPPN
Za načrtovano javno pot za kolesarja se izdela OPPN. Trasa poti poteka okvirno vzporedno z obstoječo državno (Polhov Gradec–
Dobrova–Podutik) in občinsko cesto (Dobrova–Podsmreka–Brezovica). Natančno območje OPPN se določi v postopku OPPN.
Traso je v postopku OPPN potrebno uskladiti z varstvenimi režimi prostora.

Zagotoviti je potrebno dostope in ustrezno število parkirnih mest.
Pri urejanju smučišča se mora upoštevati tudi podrobne izvedbene pogoje, ki jih glede oblikovanja in postavitve objektov določa
izvedbeni prostorski akt;
Na območju ni dovoljeno nadaljnje izkoriščanje kamnoloma.
Za primer da se bo načrtovala sanacija območja se ta z oblikovanjem etaže naj načrtuje in izvede na način, da se zagotovi
ohranitev profila plasti s fosili. O pričetku sanacijskih del in načinu izvedbe se obvesti pristojni ZRSVN (OE Ljubljana) in strokovno
osebo geološke stroke o morebitnem nadzoru.
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Št.

63 / 26. 7. 2013
LJUBLJANA

2548.

Odlok o občinskih cestah v Mestni občini
Ljubljana

Na podlagi tretjega odstavka 16. in 95. člena Zakona o
cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12), drugega odstavka
3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,
št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in
57/11) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list
RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni
svet Mestne občine Ljubljana na 27. seji dne 8. 7. 2013 sprejel

ODLOK
o občinskih cestah v Mestni občini Ljubljana
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(predmet odloka)
Ta odlok na območju Mestne občine Ljubljana (v nadalj‑
njem besedilu: MOL) določa:
– način izvajanja obvezne gospodarske javne službe re‑
dnega vzdrževanja občinskih cest (v nadaljnjem besedilu: javna
služba),
– način izvajanja nalog upravljanja, načrtovanja in razvoja
ter varstva občinskih cest in prometa na njih.
II. NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
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– redno vzdrževanje brežin,
– redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev, razen
tekočih stopnic, dvigal in ploščadi za invalide ter infrastrukture
optičnega omrežja s pripadajočo cevno kanalizacijo, komuni‑
kacijske opreme širokopasovnih komunikacijskih povezav za
potrebe nadzora prometa in prometne varnosti, video nadzor‑
nega sistema ter opreme brezžičnega internetnega omrežja,
– redno vzdrževanje vegetacije,
– zagotavljanje preglednosti,
– redno vzdrževanje cestnih objektov, razen kolektorjev,
– nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij
vozil,
– intervencijski ukrepi,
– zimska služba.
(3) Dela rednega vzdrževanja prometne signalizacije in
opreme ter tekočih stopnic, dvigal in ploščadi za invalide in
dela rednega vzdrževanja infrastrukture optičnega omrežja s
pripadajočo cevno kanalizacijo, komunikacijske opreme široko‑
pasovnih komunikacijskih povezav za potrebe nadzora prome‑
ta in prometne varnosti, video nadzornega sistema ter opreme
brezžičnega internetnega omrežja, opravlja javno podjetje, ki
izvaja gospodarsko javno službo urejanja in čiščenja javnih
parkirišč (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).
(4) Dela čiščenja cest opravlja javno podjetje, ki izvaja
gospodarsko javno službo urejanja in čiščenja občinskih cest.
(5) Dela rednega vzdrževanja kolektorjev opravlja javno
podjetje, ki izvaja javno službo odvajanja in čiščenja komunalne
in padavinske odpadne vode.
(6) Obseg in način opravljanja javne službe za vsebinske
celote iz drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka tega
odloka se določijo z odloki, ki jih sprejme Mestni svet MOL (v
nadaljnjem besedilu: mestni svet).

2. člen
(prostorska zasnova opravljanja javne službe)
Javna služba se opravlja na celotnem območju MOL.
3. člen

III. UPRAVLJANJE Z OBČINSKIMI CESTAMI
1. Upravljanje z občinskimi cestami

(opredelitev javne službe)

5. člen

(1) Javna služba obsega naslednje storitve:
– pregledniška služba,
– redno vzdrževanje prometnih površin,
– redno vzdrževanje bankin,
– redno vzdrževanje odvodnjavanja,
– redno vzdrževanje brežin,
– redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme,
– redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev,
– redno vzdrževanje vegetacije,
– zagotavljanje preglednosti,
– čiščenje cest,
– redno vzdrževanje cestnih objektov,
– nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil,
– intervencijski ukrepi,
– zimska služba.
(2) Javna služba vključuje tudi vzpostavitev, vzdrževanje
in posodabljanje podatkov, ki se vodijo v katastru gospodarske
javne infrastrukture.

(upravljavec občinskih cest)

4. člen
(organizacijska zasnova opravljanja javne službe)
(1) Opravljanje javne službe se, glede na posamezno
vsebinsko celoto, zagotavlja s podelitvijo koncesije osebi za‑
sebnega prava (v nadaljnjem besedilu: koncesionar) in v javnih
podjetjih.
(2) Koncesija se podeli za opravljanje naslednjih del javne
službe:
– pregledniška služba,
– redno vzdrževanje prometnih površin,
– redno vzdrževanje bankin,
– redno vzdrževanje odvodnjavanja,

(1) Z občinskimi cestami upravlja organ Mestne uprave
MOL, pristojen za gospodarske javne službe in promet (v na‑
daljnjem besedilu: pristojni organ).
(2) Pristojni organ upravlja tudi z nekategoriziranimi ce‑
stami in drugimi prometnimi površinami, ki se uporabljajo za
javni cestni promet.
(3) Nekategorizirane občinske ceste, ki se uporabljajo
za javni cestni promet, se upravljajo in vzdržujejo po enakih
načelih kot kategorizirane ceste najnižje kategorije.
6. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)
(1) Za nekategorizirano cesto, ki se uporablja za javni ce‑
stni promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec
te ceste predlaga njen prenos med kategorizirane občinske
ceste.
(2) Nekategorizirano cesto iz prejšnjega odstavka lahko
MOL uvrsti med kategorizirane občinske ceste, če izpolnjuje
kriterije za kategorizacijo.
7. člen
(opustitev občinske ceste)
(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se
zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo. Občin‑
ska cesta ali njen del se lahko opusti tudi v primeru, ko ni več
potrebna.
(2) O opustitvi občinske ceste ali njenega dela ter o
bodočem ravnanju s to nepremičnino v primerih, ko ni več
namenjena prometu, odloči mestni svet.
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2. Načrtovanje in razvoj občinskih cest
8. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)
Strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne
naloge v zvezi z graditvijo, vzdrževanjem, varstvom in upravlja‑
njem občinskih cest opravlja pristojni organ, če za posamezne
naloge drug predpis ne določa drugače.
9. člen
(projektiranje občinskih cest)

Št.
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Stran

– pri zbirni mestni ali krajevni cesti (LZ):
– pri mestni cesti ali krajevni cesti (LK):
– pri javni poti prve kategorije (JP1):
– pri javni poti druge kategorije (JP2):
– pri javni poti tretje kategorije (JP3):
– pri javni poti za kolesarje (JK):

7747
10 m
8m
5m
3m
2m
2 m.

4. Priključki na občinsko cesto
13. člen
(način priključevanja na občinsko cesto)

(1) Elementi za projektiranje občinske ceste se, upoštevajoč
načela trajnostnega razvoja in Prometne politike MOL, določijo v
skladu s prostorskim aktom in s predpisi o projektiranju cest tako,
da je zagotovljena prometna varnost, gospodarnost graditve in
vzdrževanja ter potrebna zmogljivost za vse vrste prometa.
(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo
občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske
ceste in ureditev navezav obstoječih cest, priključkov ter do‑
stopov do objektov, zemljišč in naprav ob cesti, ter predvidijo
površine zunaj vozišča ceste, namenjene za parkirišča, avto‑
busna postajališča in druge potrebe, površine za opravljanje
spremljajočih dejavnosti ter za gradnjo objektov za vzdrževanje
cest in nadzora cestnega prometa.

(1) Na občinsko cesto se lahko priključujejo ceste enake
ali nižje kategorije, nekategorizirane ceste in individualni ter
skupinski priključki, pri čemer je treba neposredne posamične
priključke združevati v skupinske priključke ali jih na občinsko
cesto priključiti posredno prek ceste nižje kategorije ali neka‑
tegorizirane ceste.
(2) Posamezen objekt ima lahko le en priključek na ob‑
činsko cesto. Izjemoma se lahko dopusti, da ima posamezen
objekt tudi več dodatnih priključkov na občinsko cesto, če se
s tem zagotovi izboljšanje prometne varnosti na občinski cesti
ali če je to potrebno zaradi prometno tehničnih, ekonomskih,
naravovarstvenih razlogov ali zaradi varstva kulturne dediščine.

10. člen

(izvedba priključkov na občinsko cesto)

(obveznost usklajenega projektiranja)

(1) Priključke na občinsko cesto se lahko izvaja na na‑
slednji način:
– preko bankine,
– preko cestnega robnika,
– preko obcestne zelenice,
– preko pločnika,
– preko kolesarske steze,
– preko avtobusnih postajališč.
(2) Če se priključek izvaja preko pločnika oziroma pre‑
ko kolesarske steze, ki nista v isti višini kot vozišče, je treba
prehod z višine pločnika oziroma kolesarske steze na višino
vozišča izvesti s tipskimi uvoznimi elementi tako, da se prvotna
višina pločnika oziroma kolesarske steze ohranja tudi na mestu
priključka.
(3) Priključkov preko obcestnih drevoredov se praviloma
ne izvaja.

(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske
ceste v cestnem svetu predvideva tudi graditev druge gospo‑
darske javne infrastrukture državnega ali lokalnega pomena,
ki ne služi občinski cesti ali njeni uporabi, mora projektna
dokumentacija obsegati tudi rešitve druge gospodarske javne
infrastrukture državnega ali lokalnega pomena.
(2) Usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije
gospodarske javne infrastrukture iz prejšnjega odstavka tega
člena vodi pristojni organ.
(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objek‑
tov posamezne gospodarske javne infrastrukture državnega
pomena krije upravljavec posamezne gospodarske javne in‑
frastrukture državnega pomena.
11. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
(1) Pristojni organ ali investitor obvesti upravljavce druge
gospodarske javne infrastrukture državnega ali lokalnega po‑
mena v cestnem telesu ali ob njem o nameravanem pričetku
gradnje ali rekonstrukcije občinske ceste najmanj 60 dni pred
začetkom del, da lahko ti svoja dela uskladijo z gradnjo oziroma
rekonstrukcijo občinske ceste.
(2) Upravljavci druge gospodarske javne infrastrukture dr‑
žavnega ali lokalnega pomena v cestnem telesu ali ob njem so
dolžni o nameravani gradnji ali rekonstrukciji svojih objektov in
naprav v občinski cesti, obvestiti pristojni organ najmanj 60 dni
pred začetkom del.
3. Varstvo občinskih cest
12. člen
(varovalni pas)
(1) Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob
občinski cesti, na občinsko cesto in na promet na njej, je ob teh
cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena, če
ni s prostorskim aktom drugače določeno.
(2) Varovalni pas občinske ceste se meri od zunanjega
roba cestnega sveta v smeri prečne in vzdolžne osi, pri premo‑
stitvenih objektih pa od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih
robov objekta na zemljišče in znaša:
– pri lokalni cesti med naselji (LC):
10 m
– pri glavni mestni cesti (LG):
10 m

14. člen

5. Prometna signalizacija
15. člen
(prometna signalizacija)
(1) Na občinskih cestah na območju MOL prometno si‑
gnalizacijo postavlja, spreminja, dodaja, odstranjuje in vzdržuje
izvajalec na podlagi izdanih odločb pristojnega organa.
(2) Prejšnji odstavek se uporablja tudi za nekategorizira‑
ne ceste, ki se uporabljajo za javni cestni promet in za druge
prometne površine v upravljanju MOL.
(3) V primeru intervencijskih zavarovanj ali izvajanja del
iz drugega odstavka 22. člena tega odloka lahko ustrezno
prometno signalizacijo začasno in v nujnem obsegu postavi
tudi izvajalec intervencijskih del ali izvajalec zimske službe.
O postavitvi prometne signalizacije obvesti pristojni organ in
Center za upravljanje prometa. Izvajalec intervencijskih del ali
izvajalec zimske službe je dolžan prometno signalizacijo iz tega
odstavka odstraniti takoj, ko prenehajo razlogi, zaradi katerih
je bila postavljena.
6. Turistična in druga obvestilna signalizacija
16. člen
(postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije)
(1) Na občinskih cestah na območju MOL se sme po‑
stavljati turistična in druga obvestilna signalizacija v skladu s
predpisi, ki urejajo prometno signalizacijo.

Stran

7748 /

Št.

63 / 26. 7. 2013

(2) Turistična in druga obvestilna signalizacija se lahko
postavi, zamenja, dopolni ali odstrani le na podlagi dovolje‑
nja. Dovoljenje na podlagi vloge izda pristojni organ. K vlogi
za izdajo dovoljenja je potrebno priložiti elaborat, v katerem
se določijo velikost, vrsta, tip in oblika signalizacije, lokacija
postavitve signalizacije in prikaz vodenja prometa do cilja.
Elaborat o postavitvi turistične in druge obvestilne signalizacije
izdela izvajalec.
(3) Stroške postavitve, vzdrževanja in odstranitve turistič‑
ne in druge obvestilne signalizacije se zaračunavajo po ceniku,
ki ga določi izvajalec, nanj pa poda soglasje mestni svet.
(4) Kriterije za pridobitev statusa upravičenca do uporabe
turistične in druge obvestilne signalizacije, lokacije postavitve
in druge pogoje za postavitev, zamenjavo, dopolnitev ali od‑
stranitev turistične in druge obvestilne signalizacije se uredi v
splošnem aktu, ki ga sprejme mesti svet.
7. Objekti in naprave gospodarske javne infrastrukture
v območju občinske ceste
17. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih objektov in naprav
gospodarske javne infrastrukture)
(1) Objekte in naprave gospodarske javne infrastrukture
v območju občinske ceste se sme graditi, napeljevati, polagati
oziroma postavljati v območju občinske ceste le pod pogoji in
na način, določenimi s soglasjem pristojnega organa.
(2) Pristojni organ lahko zahteva od upravljavca gospo‑
darske javne infrastrukture, da jo preuredi ali prestavi, če je to
potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste,
ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej.
Stroške prestavitve ali preureditve objektov in naprav gospo‑
darske javne infrastrukture krije njihov upravljavec, razen če
pristojni organ v soglasju za njihovo napeljavo oziroma posta‑
vitev v območju občinske ceste ni odločil drugače.
(3) Pristojni organ lahko zavrne izdajo soglasja iz prvega
odstavka tega člena, če bi objekti in naprave gospodarske
javne infrastrukture ogrožali občinsko cesto ali promet na njej,
bistveno oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali morebi‑
tno rekonstrukcijo te ceste.
(4) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posame‑
znik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 2000 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim
odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo
200 eurov.
18. člen
(kolektor)
(1) Kolektor objektov, vodov in naprav gospodarske jav‑
ne infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: kolektor) je objekt
gospodarske javne infrastrukture, katerega namen je gradnja
in vzdrževanje objektov, vodov in naprav gospodarske javne
infrastrukture brez prekopa občinske ceste, in je v lasti MOL.
(2) S kolektorjem upravlja pristojni organ, vzdržuje pa
ga izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode.
(3) Objekti, vodi in naprave gospodarske javne infrastruk‑
ture se v kolektor lahko polagajo na podlagi sklenjene pogodbe
z MOL o souporabi kolektorja, za katero se plača uporabnina.
Višino uporabnine kolektorja določi mestni svet s sklepom.
(4) V kolektor je dopustno vgrajevati vse vrste objektov,
vodov in naprav gospodarske javne infrastrukture, razen plin‑
skih vodov, kanalizacijskih vodov ter srednje in visokonapeto‑
stnih elektroenergetskih vodov.
19. člen
(podrobnejše urejanje uporabe kolektorja)
Mestni svet sprejme splošni akt, s katerim podrobneje
določi pogoje gradnje oziroma napeljevanja objektov, vodov in
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naprav v kolektorju, standarde njihovega vzdrževanja, način
dostopanja vanj in druge organizacijsko tehnične podrobnosti.
20. člen
(vzdrževanje kolektorja)

torja,

(1) Vzdrževanje kolektorja obsega:
– zagotavljenje pravilnega delovanja razsvetljave kolek‑

– zagotavljanje pravilnega delovanja odvodnjavanja,
– vzdrževanje vstopnih točk in jaškov,
– nadzor nad dostopi v kolektor,
– vodenje evidence vstopov v kolektor,
– vodenje katastra kolektorja,
– popis stanja kolektorja,
– opravljanje rednih in občasnih pregledov kolektorja z
namenom zaznavanja morebitnih napak,
– odpravljanje zaznanih pomanjkljivosti in napak.
(2) Za pravilno delovanje posamezne gospodarske javne
infrastrukture v kolektorju in za vzdrževanje nosilnih elemen‑
tov posameznih objektov in naprav v kolektorju so odgovorni
njihovi upravljavci.
21. člen
(optično omrežje)
Z optičnim omrežjem, vključno s cevno kanalizacijo, s
komunikacijsko opremo širokopasovnih povezav za potrebe
nadzora prometa in prometne varnosti, videonadzornega sis‑
tema in opreme brezžičnega internetnega omrežja upravlja
pristojni organ, vzdržuje pa izvajalec.
8. Posegi na občinski cesti
22. člen
(posegi na občinski cesti zaradi vzdrževanja druge
gospodarske javne infrastrukture)
(1) Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na obsto‑
ječi gospodarski javnih infrastrukturi na občinski cesti se lahko
izvajajo le z dovoljenjem pristojnega organa. V dovoljenju se
določi način in pogoji za izvajanje teh del, nadzor nad njihovim
izvajanjem ter obseg, pogoji, vrsta in način sanacije poškodb
po izvedbi teh del. Upravljavec gospodarske javne infrastruktu‑
re mora izvedbo del načrtovati tako, da je oviranje prometa na
cesti časovno in prostorsko čim manjše. Kolikor je možno, se je
treba izogibati načinu izvajanja del, pri katerem bi bilo potrebno
občinsko cesto popolnoma zapreti za promet, zlasti če gre za
ceste kategorije glavna mestna cesta, zbirna ali krajevna ce‑
sta, lokalna cesta med naselji ali za občinske ceste, po katerih
poteka javni mestni linijski prevoz potnikov.
(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno, če so
zaradi poškodb objektov in naprav gospodarske javne infrastruk‑
ture, vgrajenih v cesto, neposredno ogroženi varen promet ozi‑
roma življenja in zdravje ljudi ali če bi nastala večja gospodarska
oziroma premoženjska škoda. V takih primerih mora upravljavec
gospodarske javne infrastrukture takoj odstraniti neposredno
nevarnost in o tem obvestiti Center za upravljanje prometa.
(3) Če je treba zaradi del iz prejšnjega odstavka občin‑
sko cesto delno ali v celoti zapreti za promet ali na njej omejiti
promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec gospodarske
javne infrastrukture o začetku omejitve prometa in njenem pre‑
nehanju takoj obvestiti Center za upravljanje prometa, le-ta pa
obvesti še Mestno redarstvo Mestne uprave MOL, Inšpektorat
Mestne uprave MOL, pristojni organ in policijo. Po odvrnitvi
neposredne nevarnosti, mora upravljavec gospodarske javne
infrastrukture nemudoma pristopiti k sanaciji poškodovanega
cestišča in vzpostaviti prvotno stanje v čim krajšem času.
(4) O končanju sanacije upravljavec gospodarske javne
infrastrukture obvesti Center za upravljanje prometa.
(5) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posame‑
znik, ki ravna v nasprotju s prvim ali tretjim odstavkom tega
člena.
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(6) Z globo 2000 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim ali
tretjim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z
globo 200 eurov.
9. Omejitev uporabe občinske ceste
23. člen
(izvedba zapore)
(1) Zaporo občinske ceste postavi na podlagi izdanega
dovoljenja pristojnega organa izvajalec. Pred izdajo dovoljenja
za zaporo ceste je dolžan pristojni organ preveriti že izdana do‑
voljenja o zapori občinskih cest, z namenom njihove uskladitve.
(2) Izvajalec je dolžan o začetku zapore in njenem trajanju
najmanj tri dni pred izvedbo obvestiti policijo, Mestno redarstvo
Mestne uprave MOL in Inšpektorat Mestne uprave MOL ter
javnost na krajevno običajen način.
(3) Stroške za pripravo predpisanega elaborata za zaporo
občinske ceste, izvedbo zapore občinske ceste, obveščanje
o zapori in za preusmeritev prometa zaradi zapore občinske
ceste, ter ostale stroške, povezane z zaporo ceste, krije njen
predlagatelj.
(4) Izvajalec vodi evidenco postavljenih zapor ceste na
občinskih cestah in drugih prometnih površinah, ki so v upra‑
vljanju MOL, in opravlja nadzor nad posegi v javne površine.
24. člen
(začasna preusmeritev prometa)
(1) Pristojni organ lahko zaradi zapore občinske ceste za‑
časno preusmeri promet na državno cesto ali nekategorizirano
cesto, ki se uporablja za javni cestni promet.
(2) O preusmeritvi prometa z občinske na državno cesto,
ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste, se pri‑
stojni organ predhodno uskladi z upravljavcem državne ceste.
(3) Če je med preusmeritvijo prometa z občinske ceste
na državno cesto ali na nekategorizirano cesto, ki se uporablja
za javni cestni promet, treba povečati obseg vzdrževanja te
ceste ali če jo je treba pred tem usposobiti za prevzem doda‑
tnega prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj zapore
občinske ceste.
10. Center za upravljanje prometa
25. člen
(ustanovitev Centra za upravljanje prometa)
(1) Za upravljanje in nadzor prometa na občinskih cestah
ter obveščanje javnosti o stanju občinskih cest in prometa na
njih MOL ustanovi Center za upravljanje prometa (v nadaljnjem
besedilu: CUP).
(2) CUP deluje pri izvajalcu, njegovo delovanje usmerja
in nadzoruje pristojni organ.
26. člen
(naloge CUP)
(1) Naloge CUP so:
– vodenje in nadzor prometa,
– vodenje svetlobnih signalnih naprav,
– vodenje videonadzornega sistema za potrebe prometa,
– pridobivanje in evidentiranje prometnih tokov s sistemi
štetja prometa, posodabljanje semaforskih krmilnih programov
ter evidentiranje prometnih podatkov,
– vodenje in nadzor elektronske prometne opreme,
– vodenje in nadzor nad tekočimi stopnicami, dvigali in
ploščadmi za invalide v upravljanju MOL,
– nadzor nad prometnimi in drugimi parkirnimi površinami
v upravljanju MOL,
– vodenje in nadzor pristopne opreme, avtomatskih dvi‑
žnih stebričkov in zapornic v upravljanju MOL,
– vnos, spremljanje izvajanja del in vzdrževanje spletnega
portalu posegov v javne površine,
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– zbiranje vseh razpoložljivih podatkov o stanju prometne
opreme in signalizacije na občinskih cestah ter javnih prome‑
tnih površinah,
– zbiranje podatkov in vodenje evidence o zaporah pro‑
meta zaradi gradbenih in drugih del ter prireditev ali drugih
dejavnosti na občinskih cestah,
– obveščanje javnosti o stanju občinskih cest in prometa
na njih preko spletnega portala MOL,
– vodenje katastra nesvetlobne in svetlobne prometne
signalizacije, talnih označb, elektronske prometne opreme,
video nadzora, komunikacijskih povezav, namenjenih prometu,
brezžičnega internetnega omrežja, turistične in druge obvestil‑
ne signalizacije, prometne opreme, tekočih stopnic, dvigal in
ploščadi za invalide.
(2) Pri izvajanju nalog CUP lahko sodelujejo tudi drugi
upravljavci cest, ki z MOL, v ta namen sklenejo dogovor o
sodelovanju, v katerem se dogovorijo o obsegu in načinu zbi‑
ranja informacij in njihovega posredovanja javnosti ter načinu
upravljanja s prometom na cestah, ki jih upravljajo.
27. člen
(video nadzor prometa)
(1) Zaradi spremljanja prometnih razmer, nadzora nad
prometno opremo, izboljšanja pretočnosti prometa in prometne
varnosti so občinske ceste in druge javne površine na območju
MOL lahko opremljene z video nadzornim sistemom.
(2) Video nadzorni sistem vzdržuje CUP. Slikovno gradivo
in drugi podatki so last MOL. Z njimi se razpolaga skladno z
določili zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
11. Nadzor nad opravljanjem javne službe
28. člen
(nadzor nad opravljanjem javne službe)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Mestne uprave MOL.
29. člen
(pogoji za imenovanje občinskega inšpektorja)
Za občinskega inšpektorja, ki opravlja nadzor nad občin‑
skimi cestami, je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje
po zakonu, ki ureja inšpekcijski nadzor.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
(rok za sprejetje aktov)
Mestni svet sprejme akte iz četrtega odstavka 16. člena,
tretjega odstavka 18. člena in 19. člena tega odloka v šestih
mesecih od uveljavitve tega odloka.
31. člen
(rok za pripravo cenika)
Izvajalec je dolžan pripraviti cenik stroškov postavitve,
vzdrževanja in odstranitve turistične in druge obvestilne si‑
gnalizacije iz tretjega odstavka 16. člena tega odloka in ga
posredovati v soglasje mestnemu svetu v roku treh mesecev
po uveljavitvi tega odloka.
32. člen
(ohranitev veljavnosti predpisov)
Do izdaje novih aktov ostaneta v veljavi:
– Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne gospodar‑
ske javne službe vzdrževanja občinskih cest (Uradni list RS,
št. 20/06 in 94/08), ki je bil izdan na podlagi Odloka o občinskih
cestah (Uradni list RS, št. 78/00, 66/05, 94/08 in 37/10),
– Odlok o uporabi in vzdrževanju instalacijskih kolektor‑
jev (Glasnik, št. 68/63), v delu, ki ni v nasprotju z določili tega
odloka.
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33. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov)
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o občin‑
skih cestah (Uradni list RS, št. 78/00, 66/05, 94/08 in 37/10).
34. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2013-6
Ljubljana, dne 8. julija 2013
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.
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5. člen
V 16. členu se v prvem odstavku besedilo »350.000 tolar‑
jev« nadomesti z besedilom »1500 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »100.000 tolarjev« nado‑
mesti z besedilom »500 eurov«.
6. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen
Z globo 1500 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba,
samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z 10. členom tega odloka.
Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega
odstavka odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega pod‑
jetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja
dejavnost.«.
7. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:

2549.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o urejanju javne razsvetljave

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 –
ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 27. člena Statu‑
ta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno
prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine
Ljubljana na 27. seji dne 8. julija 2013 sprejel

»18. člen
Za globo 400 eurov se kaznuje za prekršek posameznik
– uporabnik, če ravna v nasprotju z 10. členom tega odloka.«.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-12/2013-4
Ljubljana, dne 8. julija 2013

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o urejanju javne razsvetljave
1. člen
V Odloku o urejanju javne razsvetljave (Uradni list RS,
št. 107/05 in 94/08) se v 10. členu:
– tretja in četrta alineja spremenita tako, da se glasita:
»– posegati v in na objekte gospodarske infrastrukture
javne službe,
– opustiti obrezovanje drevja in grmičevja, ki preprečujejo
osvetlitev občinskih cest in javnih zelenih površin v skladu s
standardi,«
– sedma alineja črta.
2. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
V objekte gospodarske infrastrukture javne službe lahko
posega le izvajalec v skladu z določbami tega odloka.
Po naročilu uporabnika sme poseg v objekte gospodarske
infrastrukture javne službe opraviti izvajalec pod pogojema, da
uporabnik za poseg pridobi soglasje pristojnega organa in da
sam nosi stroške posega.
Poseg v objekte gospodarske infrastrukture javne službe
izvede izvajalec na podlagi izdane odločbe Inšpektorata Me‑
stne uprave MOL, s katero je kršitelju odrejen ukrep odprave
nepravilnosti in pomanjkljivosti, na stroške kršitelja.«
3. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen
Uporabnik je dolžan škodo, ki jo povzroči s poseganjem v
objekte gospodarske infrastrukture javne službe, poravnati na
podlagi izstavljenega računa izvajalca.«.
4. člen
V 15. členu se besedilo »organ Mestne uprave MOL, pri‑
stojen za nadzor« nadomesti z besedilom »Inšpektorat Mestne
uprave MOL«.

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

2550.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o avtotaksi prevozih

Na podlagi 56. člena in prvega odstavka 57. člena Zakona
o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07
– popr., 123/08, 28/10, 49/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 in 39/13)
in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet
Mestne občine Ljubljana na 27. seji dne 8. julija 2013 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o avtotaksi prevozih
1. člen
V Odloku o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08,
24/09 in 77/10) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
S tem odlokom se za območje Mestne občine Ljubljana
(v nadaljevanju: MOL) določijo pogoji za opravljanje dejavnosti
avtotaksi prevozov, način njihovega opravljanja in višina ma‑
ksimalne tarife izvajanja avtotaksi prevozov.«.
2. člen
Za 19. členom se dodata naslov novega III.a poglavja in
nov 19.a člen, ki se glasita:
»III.a DOLOČITEV VIŠINE MAKSIMALNE TARIFE
IZVAJANJA AVTOTAKSI PREVOZOV
19.a člen
Višina maksimalne tarife za izvajanje avtotaksi prevozov
na območju MOL z vključenim DDV znaša 1,50 eura na prevo‑
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ženi kilometer, višina maksimalne štartnine z vključenim DDV
znaša 2,00 eura in višina maksimalne čakalne ure z vključenim
DDV znaša 20,00 eurov.«.
3. člen
V 20. členu se besedilo »7. člena« nadomesti z besedilom
»7. ter 22.a člena«.
4. člen
Za 22. členom se doda nov 22.a člen, ki se glasi:
»22.a člen
Z globo 1200 eurov se kaznuje za prekršek avtotaksi
prevoznik kot pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik
in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnosti, če ravna v
nasprotju z 19.a členom.
Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega od‑
stavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe, samostoj‑
nega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno
opravlja dejavnost.«.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-33/2013-2
Ljubljana, dne 8. julija 2013
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

2551.

Akt o prenehanju veljavnosti Akta o javnozasebnem partnerstvu za projekt »Nacionalni
gimnastični center«

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo, 15/12)
je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 27. seji dne 8. 7.
2013 sprejel

AKT
o prenehanju veljavnosti Akta o javno-zasebnem
partnerstvu za projekt »Nacionalni gimnastični
center«
1. člen
S tem aktom v Mestni občini Ljubljana preneha veljati Akt
o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Nacionalni gimna‑
stični center« (Uradni list RS, št. 82/11).
2. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 671-674/2009-60
Ljubljana, dne 8. julija 2013
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

2552.

Akt o javno-zasebnem partnerstvu za projekt
»Staro letališče Ljubljana«

Na podlagi na podlagi prvega odstavka 36. člena in prve‑
ga odstavka 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu
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(Uradni list RS, št. 127/06) ter 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) in 27. člena Statuta Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno
besedilo) Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 27. seji dne
8. 7. 2013 sprejme

AKT
o javno-zasebnem partnerstvu za projekt
»Staro letališče Ljubljana«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta akt vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa
za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbo projekta
»Staro letališče Ljubljana« (v nadaljnjem besedilu: projekt) v
eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva, določenih z Za‑
konom o javno-zasebnem partnerstvu (v nadaljnjem besedilu:
ZJZP). Ta akt opredeljuje tudi predmet, pravice in obveznosti
javnega in zasebnega partnerja, postopek izbire zasebnega
partnerja in način financiranja izvedbe projekta.
Javni partner je Mestna občina Ljubljana. Zasebni partner
je pravna oseba ali fizična oseba, izbrana na javnem razpisu
kot izvajalec javno-zasebnega partnerstva.
II. VSEBINA IN PREDMET JAVNO-ZASEBNEGA
PARTNERSTVA
2. člen
(javni interes)
Mestna občina Ljubljana je območje nekdanjega starega
letališča Ljubljana z odlokom razglasila za kulturni spomenik
lokalnega pomena (Odlok o razglasitvi starega letališča v Lju‑
bljani za kulturni spomenik lokalnega pomena, Uradni list RS,
št. 25/11), z namenom zavarovanja zgodovinskih, tehniških,
urbanističnih, arhitekturnih, likovnih in krajinskih vrednot.
Mestna občina Ljubljana skladno s prvo alinejo prvega
odstavka 2. člena in 8. členom Zakona o uresničevanju jav‑
nega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1,
56/08, 94/09 Odl. US: U-I-278/07-17, 4/10, 20/11, 100/11 Odl.
US: U-I-210/10-10), 2. členom Zakona o spodbujanju razvoja
turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12) in skladno s četrtim
strateškim ciljem na področju varstva kulturne dediščine, opre‑
deljenim v Strategiji razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana
2012–2015 (sprejeta na 15. seji MS MOL dne 23. aprila 2012)
s tem aktom sprejema odločitev, da obstaja javni interes za
izvedbo projekta »Staro letališče Ljubljana«.
Najučinkovitejši in najgospodarnejši način za zadovoljitev
javnega interesa je sklenitev javno-zasebnega partnerstva.
3. člen
(predmet)
Predmet javno-zasebnega partnerstva je:
– obnova letališke stavbe, hangarja in kontrolnega stolpa
v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim so‑
glasjem, vključno s pripravo potrebne projektne dokumentacije
in pridobitvijo vseh potrebnih upravnih dovoljenj;
– ureditev okolice objektov in zelenih površin, vključno z
ureditvijo otroškega igrišča; postavitvijo javnih plastik in prezen‑
tacijo letalstva na zunanjih površinah;
– vzpostavitev muzejske prezentacije zgodovine letališča
Moste in slovenskega letalstva v kontrolnem stolpu;
– upravljanje z vzpostavljeno infrastrukturo skozi celotno
koncesijsko obdobje.
4. člen
(izvedba projekta)
Za potrebe realizacije projekta bo javni partner prene‑
sel na zasebnega partnerja za čas obnove letališke stavbe,
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hangarja in kontrolnega stolpa ter ureditve okolice in zelenih
površin stavbno pravico. Obseg stavbne pravice in obdobje
njenega trajanja bosta dogovorjena v postopku izbora zaseb‑
nega partnerja.
Po zaključeni obnovi bo zasebnemu partnerju za čas do
konca koncesijskega razmerja podeljena stavbna pravica na
celotnem območju projekta, kot je opredeljen v 5. členu tega
akta. Zasebnemu partnerju bo podeljena tudi pravica, da eko‑
nomsko koristi in upravlja s celotnim projektom skozi celotno
koncesijsko obdobje.
Pogoji in omejitve ekonomskega koriščenja in upravljanja
bodo opredeljeni s koncesijsko pogodbo v skladu z namenom
projekta, da je celotno območje namenjeno prezentaciji letal‑
stva tako v programu, ki se bo odvijal v obnovljenih objektih,
kot na zunanjih površinah.
5. člen
(obveznosti javnega partnerja)
Javni partner bo v projekt vložil zemljišča na parc.
št. 126/1, 126/2, 127/106, 127/107, 127/108, 127/128, 127/161,
127/162, 127/163, 127/164, 127/165, 127/166, 127/167,
127/168, 552/1, 567/1 (vzhodni del parcele, do parcel številka
127/160 in 551/3) in 1242/3, vse k.o. Moste, v skupni površini
cca 8.689 m2, od tega stavbno zemljišče 1.210 m2, ki je raz‑
deljeno na objekte:
– letališka stavba 389 m2,
– hangar 785 m2 in
– kontrolni stolp 36 m2.
Po izteku koncesijskega obdobja bo javni partner prevzel
v last in upravljanje celotno območje, vključno z obnovljenimi
objekti, brez kakršnegakoli nadomestila ali dodatnih obveznosti.
6. člen
(obveznosti zasebnega partnerja)
Zasebni partner prevzema obveznost izvedbe projekti‑
ranja, priprave zemljišča in obnove objektov (letališke stavbe,
hangarja in kontrolnega stolpa) v skladu s kulturnovarstvenimi
pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem ter ureditev okolice
objektov in zelenih površin, vključno z ureditvijo otroškega
igrišča, postavitvijo javnih plastik in prezentacijo letalstva na
zunanjih površinah. Zasebni partner tudi prevzema obveznost
pridobitve gradbenega dovoljenja. Terminski plan obnove bo
dogovorjen s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu.
Zasebni partner bo moral zagotoviti tudi financiranje
projekta in pridobiti ustrezna upravna dovoljenja, potrebna
za prevzem in delovanje obnovljenih objektov (npr. gradbeno
dovoljenje, uporabno dovoljenje). Javni partner lahko v času
trajanja tega partnerstva zagotovi finančna sredstva za sofi‑
nanciranje izvajanja posameznih programov, ki se bodo izvajali
v okviru projekta.
Zasebni partner bo prevzel tudi obveznost upravljanja
s celotno vzpostavljeno infrastrukturo in objekti skozi celotno
koncesijsko obdobje v obsegu in pod omejitvami, kot bo dogo‑
vorjeno s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu, pri čemer
bo moral upoštevati programske usmeritve javnega partnerja
za celotno območje, v delu vzpostavitev muzejske prezentacije
zgodovine letališča Moste in slovenskega letalstva v kontrol‑
nem stolpu pa navodila in pogoje, ki jih bo za javnega partnerja
opredelil pristojni javni zavod, Muzej in galerije mesta Ljubljane.
Zasebni partner je dolžan vsem uporabnikom pod enakimi
pogoji omogočiti dostop in uporabo obnovljene infrastrukture
in objektov, ki so predmet tega razmerja javno-zasebnega
partnerstva.
III. OBLIKA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
7. člen
(oblika javno-zasebnega partnerstva)
Večino poslovnega tveganja za izvajanje javno-zasebne‑
ga partnerstva prevzema zasebni partner, zato se javno-za‑
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sebno partnerstvo skladno s 26. členom ZJZP izvede v obliki
koncesijskega razmerja, in sicer po modelu koncesije gradnje
DFBOT (projektiraj-financiraj-zgradi-upravljaj – prenesi v last
javnemu partnerju).
IV. POSTOPKE IZBIRE IZVAJALCA JAVNO-ZASEBNEGA
PARTNERSTVA IN POGOJI TER MERILA ZA IZBOR
8. člen
(postopek izbire)
Zasebnega partnerja se izbere na podlagi javnega razpi‑
sa v postopku konkurenčnega dialoga. Javni razpis se objavi
na portalu javnih naročil v Republiki Sloveniji in v Uradnem
glasilu EU, lahko pa tudi v dnevnem časopisju.
V postopku izbire mora javni partner zagotoviti transpa‑
rentno in enakopravno obravnavanje kandidatov.
9. člen
(pogoji za izbiro zasebnega partnerja)
Javni partner mora v postopku izbire zasebnega par‑
tnerja preveriti, ali je zasebni partner ekonomsko in finančno
ter tehnično in kadrovsko sposoben prevzeti naloge izvajalca
javno-zasebnega partnerstva.
Kandidati morajo v postopku izbire izkazati, da imajo za‑
gotovljen dostop do finančnih sredstev za realizacijo celotnega
projekta javno-zasebnega partnerstva.
10. člen
(merila za izbor zasebnega partnerja)
Javni partner mora oblikovati jasna in transparentna me‑
rila za izbor zasebnega partnerja, ki bodo omogočila izbor
ekonomsko najugodnejšega kandidata, pri čemer mora javni
partner vključiti naslednja merila:
– kakovost vsebine in obseg izvedbe projekta;
– aktualnost ponudbe po posameznih ciljnih skupinah
obiskovalcev;
– kakovost programa upravljanja in vzdrževanja.
11. člen
(pooblastilo)
Za objavo javnega razpisa, izvedbo postopka izbire za‑
sebnega partnerja, izbiro izvajalca javno-zasebnega partner‑
stva se pooblasti mestno upravo. Za podpis pogodbe o javno‑
-zasebnem partnerstvu ter ostala dejanja v postopku sklenitve
in izvajanja javno-zasebnega partnerstva se pooblasti župana.
12. člen
(strokovna komisija)
Za pripravo in izvedbo javnega razpisa, pregled in oceno
prispelih vlog oziroma prijav ter za pripravo strokovnega poro‑
čila župan imenuje strokovno komisijo.
Strokovna komisija ima predsednika in najmanj dva člana.
Vsi člani strokovne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko
izobrazbo in najmanj 5 let delovnih izkušenj z delovnega podro‑
čja, da lahko zagotovijo strokovno presojo vlog oziroma prijav.
Predsednik in vsi člani strokovne komisije morajo izpol‑
njevati pogoj iz drugega odstavka 52. člena ZJZP, kar potrdijo
s podpisom izjave. Člana strokovne komisije, za katerega se
ugotovi, da ne izpolnjuje postavljenega pogoja iz prejšnjega
stavka, se nemudoma izloči iz strokovne komisije in se imenuje
nadomestnega člana.
Za izvedbo posameznih dejanj v postopku izvedbe jav‑
nega razpisa morajo biti navzoči najmanj trije člani strokovne
komisije (npr. javno odpiranje prijav). Poročilo pripravijo in
podpišejo vsi člani strokovne komisije.
Za strokovno-tehnično pomoč in svetovanje v postopku
priprave in izvedbe javnega razpisa strokovna komisija uporabi
strokovne službe javnega partnerja ali zunanje strokovnjake.
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Člani strokovne komisije so lahko tudi neodvisni zunanji stro‑
kovnjaki, ki razpolagajo s specifičnim znanjem, potrebnim za
uspešno izbiro izvajalca javno-zasebnega partnerstva.
Poročilo je podlaga za pripravo akta izbire izvajalca
javno-zasebnega partnerstva, ki ga izda župan.
V. VZPOSTAVITEV IN PRENEHANJE JAVNO-ZASEBNEGA
PARTNERSTVA
13. člen
(trajanje koncesije)
Koncesijsko obdobje začne teči z dnem sklenitve pogod‑
be o javno-zasebnem partnerstvu. Obveznosti, ki izhajajo iz
sklenjene pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, se izvedejo
skladno s terminskim planom, ki bo opredeljen v pogodbi.
Koncesija se podeli za obdobje 15 let. Trajanje koncesij‑
skega razmerja je opredeljeno s pogodbo o javno-zasebnem
partnerstvu. Koncesijsko razmerje preneha iz razlogov, nave‑
denih v pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu.
Trajanje koncesijskega razmerja se lahko podaljša največ
za polovico koncesijskega obdobja, če je to potrebno zaradi
dodatnih vlaganj izvajalca javno-zasebnega partnerstva, ki so
posledica zahtev javnega partnerja ali njegovih ukrepov v jav‑
nem interesu. Obseg dodatnih vlaganj in obdobje podaljšanja
se opredeli v aneksu k sklenjeni pogodbi o javno-zasebnem
partnerstvu.
14. člen
(vzpostavitev)
Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razmerja javno-za‑
sebnega partnerstva, nastanejo s trenutkom sklenitve pogodbe
o javno-zasebnem partnerstvu. Akt izbire preneha veljati, če
izbrani zasebni partner ne podpiše pogodbe o javno-zasebnem
partnerstvu v roku 60 dni od njegove pravnomočnosti.
15. člen
(prenehanje)
Razmerje javno-zasebnega partnerstva preneha z izpol‑
nitvijo vseh pogodbenih obveznosti obeh partnerjev. Pogoji
in način predčasnega prenehanja razmerja javno-zasebnega
partnerstva se določijo s pogodbo.
VI. RAZMERJE MED JAVNIM IN ZASEBNIM PARTNERJEM
16. člen
(pravice in obveznosti partnerjev)
Pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja se
uredijo s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu. Pogodba
mora biti sklenjena na način, ki zagotavlja uravnoteženo izva‑
janje javno-zasebnega partnerstva in na način, ki zagotavlja,
da vsak izmed partnerjev prevzema tista poslovna tveganja,
ki jih najlažje obvladuje. Zasebni partner mora s pogodbo
predvsem prevzeti poslovno tveganje financiranja celotnega
projekta javno-zasebnega partnerstva in tveganje projektira‑
nja, pridobitve gradbenega dovoljenja ter gradnje in iz njega
izhajajoča tveganja.
Javni partner mora s pogodbo o javno-zasebnem par‑
tnerstvo vzpostaviti mehanizme, s katerimi zagotovi učinkovito
zavarovanje javnega interesa.
VII. NAČIN FINANCIRANJA
17. člen
(način financiranja)
Vložek javnega partnerja v projekt predstavljajo zemljišča
in objekti, navedeni v 5. členu tega akta. Finančna sredstva za
realizacijo projekta v celoti zagotovi zasebni partner.
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VIII. ENOSTRANSKI UKREPI V JAVNEM INTERESU
18. člen
(enostranski ukrepi v javnem interesu)
Javni partner ima pravico, ko je to neobhodno potrebno,
da se zavaruje javni interes in doseže namen sklenjene pogod‑
be o javno-zasebnem partnerstvu, da z enostranskim ukrepom
poseže v vzpostavljeno razmerje javno-zasebnega partnerstva
in zavaruje javni interes.
Kot enostranski ukrep v javnem interesu lahko javni par‑
tner uporabi:
– uvedbo izrednega nadzora nad izvajanjem pogodbe o
javno-zasebnem partnerstvu;
– izdajo obveznih navodil zasebnemu partnerju;
– začasni prevzem vzpostavljene infrastrukture v upra‑
vljanje;
– izvedbo investicijskih ali vzdrževalnih ukrepov za zava‑
rovanje vrednosti vzpostavljene infrastrukture;
– enostransko odpoved pogodbe.
Ukrep javnega partnerja mora biti skladen z načelom so‑
razmernosti in ne sme prekomerno obremenjevati zasebnega
partnerja.
Način in pogoji uveljavitve enostranskih ukrepov v javnem
interesu se podrobneje opredelijo s pogodbo o javno-zaseb‑
nem partnerstvu.
19. člen
(nadzor nad izvajanjem koncesije)
Redni nadzor nad izvajanjem pogodbe o javno-zasebnem
partnerstvu izvaja javni partner. Javni partner lahko za posa‑
mezna strokovna in druga opravila nadzora pooblasti pristojno
strokovno službo mestne uprave ali zunanjega izvajalca.
Javni partner lahko nad izvajanjem s pogodbo dogovor‑
jene dejavnosti odredi tudi izreden nadzor. Za izvedbo izre‑
dnega nadzora župan imenuje posebno nadzorno komisijo.
O izvedenem izrednem nadzoru se napravi zapisnik, ki ga
podpišeta predstavnik zasebnega partnerja in predsednik nad‑
zorne komisije.
20. člen
(dolžnost poročanja)
Zasebni partner mora najmanj enkrat letno izdelati skupno
poročilo o izvajanju prevzetih obveznosti.
Zasebni partner mora na zahtevo javnega partnerja pri‑
praviti pisno izredno poročilo o stanju, opravljenih in potrebnih
delih, potrebnih investicijah in organizacijskih ukrepih in kvaliteti
izvajanja prevzetih obveznosti.
21. člen
(nadzorni ukrepi)
Če javni partner ugotovi, da zasebni partner ne izpolnjuje
obveznosti iz tega akta ali sklenjene pogodbe o javno-zaseb‑
nem partnerstvu pravilno, mu lahko naloži izpolnitev teh obve‑
znosti z izdajo obveznih navodil.
22. člen
(prevzem infrastrukture in ukrepi za zavarovanje
njene vrednosti)
Javni partner ima pravico, ko je to neobhodno potreb‑
no, da se zavaruje javni interes in doseže namen sklenjene
pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, da začasno prevza‑
me vzpostavljeno infrastrukturo v upravljanje in/ali da izvede
investicijske ali vzdrževalne ukrepe za zavarovanje vrednosti
vzpostavljene infrastrukture.
23. člen
(načini prenehanja koncesijskega razmerja)
Pogodba o javno-zasebnem partnerstvu praviloma redno
preneha s pretekom časa, za katerega je bila sklenjena.
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24. člen

(enostranska odpoved pogodbe)
Pogodba o javno-zasebnem partnerstvu lahko z (eno‑
stransko) odpovedjo javnega partnerja predčasno preneha:
a) če je proti zasebnemu partnerju uveden postopek pri‑
silne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek,
b) če zasebni partner pogodbo o javno-zasebnem par‑
tnerstvu krši tako, da nastaja večja škoda javnemu partnerju ali
uporabnikom vzpostavljene športne infrastrukture,
c) če obstaja utemeljen dvom, da zasebni partner v bi‑
stvenem delu ne bo izpolnil svoje obveznosti,
d) če zasebni partner kljub pisnemu opozorilu javnega
partnerja ne izpolnjuje prevzetih obveznosti na način, ki je
določen s tem aktom in pogodbo o javno-zasebnem par‑
tnerstvu.
Enostransko razdrtje pogodbe ni dopustno v primeru,
če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanja utemeljevale,
prišlo zaradi višje sile ali nepredvidljivih in nepremagljivih
okoliščin.
Ob odpovedi pogodbe je javni partner dolžan zasebnemu
partnerju v enem letu zagotoviti povrnitev morebitnih revalorizi‑
ranih neamortiziranih vlaganj, ki jih ni mogoče ali ni upravičeno
brez posledic vrniti zasebnemu partnerju v naravi.
25. člen
(evalvacija)
Po prenehanju javno-zasebnega partnerstva se pripravi
evalvacija projekta, v okviru katere se preveri, ali so bili dose‑
ženi postavljeni cilji ter ali so bile v celoti izpolnjene obveznosti
javnega in zasebnega partnerja, kot izhajajo iz pogodbe o
javno-zasebnem partnerstvu.
26. člen
(arbitražna klavzula)
S pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu se lahko do‑
govori, da je za odločanje o sporih med javnim in zasebnim
partnerjem pristojna arbitraža.
27. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 622-22/2011-28
Ljubljana, dne 8. julija 2013
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

PIVKA
2553.

Odlok o Programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje OPPN središče Pivke

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostor‑
skem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B,
108/09 in 80/10 – ZUPUDPP, 57/12) – v nadaljevanju: ZPNačrt,
17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih
zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za
odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in
Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje
Občine Pivka (Uradni list RS, št. 80/11) ter 16. člena Statuta
Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05,
52/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Pivka na 19. redni seji
dne 4. 7. 2013 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o Programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje OPPN središče Pivke
1. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina programa opremljanja)
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavb‑
nih zemljišč za območje, ki je z Odlokom o občinskem podrob‑
nem prostorskem načrtu za območje središče Pivke (Uradni list
RS, št. 62/13 – v nadaljevanju: Odlok o OPPN središče Pivke)
določeno kot enota urejanja prostora (v nadaljevanju: pEUP)
PI SR 01/1, PI SR 01/2, PI SR 02, PI SR 03, PI SR 04, PI SR 05.
(2) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje
Občinski podrobni prostorski načrt za središče Pivke (v nada‑
ljevanju: PO OPPN središče Pivke) vsebuje:
– Izhodišča za izdelavo programa opremljanja,
– Prikaz obstoječe in načrtovane komunalne opreme,
– Prikaz dodatno načrtovane komunalne opreme,
– Podlage za odmero komunalnega prispevka.
(3) S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za od‑
mero komunalnega prispevka za gradnjo komunalne opreme
na območju, ki je z Odlokom o OPPN središče Pivke dolo‑
čeno kot pEUP PI SR 01/1, PI SR 01/2, PI SR 02, PI SR 03,
PI SR 04, PI SR 05.
(4) Stroški opremljanja zemljišč s komunalno opremo v
območju pEUP PI SR 01/1, PI SR 01/2, PI SR 02, PI SR 03,
PI SR 04, PI SR 05 se določajo na podlagi tega odloka.
2. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROGRAMA OPREMLJANJA
2. člen
(obračunsko območje)
(1) Celotno obračunsko območje se glede na Odlok o
OPPN središče Pivke nahaja v pEUP PI SR 01/1, PI SR 01/2,
PI SR 02, PI SR 03, PI SR 04, PI SR 05 in obsega 75.920 m2.
(2) Celotno obračunsko območje se deli na 4 obračunska
območja v skladu s komunalno opremljenostjo in načrtovanimi
prostorskimi ureditvami, in sicer:
– Obračunsko območje z oznako O1, ki predstavlja obmo‑
čje načrtovanih prostorskih ureditev za potrebe cerkve.
– Obračunsko območje z oznako O2, ki predstavlja ob‑
močje središča ter s tem načrtovane ureditve osrednjega me‑
stnega trga ter ureditve prometnih površin za mirujoči promet
(delno kot javnih parkirišč in delno kot nadomestnih parkirišč za
goste mestne kavarne), celovito ureditev promenadno obliko‑
vane Kolodvorske ceste od križišča s Potjo na Orlek do južnega
križišča s potjo Pod Zavrtnice vključno z ureditvijo uličnih fasad
in zunanjih površin objektov ter ureditvijo gospodarske javne
infrastrukture in ureditev urbanega prostora.
– Obračunsko območje z oznako O3, ki predstavlja obmo‑
čje načrtovanih prostorskih ureditev doma za starejše občane
z varovanimi stanovanji.
– Obračunsko območje z oznako O4, ki predstavlja obmo‑
čje načrtovanih prostorskih ureditev negovalne bolnice.
(3) Program opremljanja obravnava O1, O2, O3 in O4
ločeno za vsako obračunsko območje. Komunalni prispevek
se zaračuna za vsako obračunsko območje posebej, in sicer
se komunalni prispevek odmeri za tisto komunalno opremo,
katere gradnja je predvidena v občinskem proračunu za tekoče
oziroma naslednje leto.
(4) O1 obsega parcele, ki so z Odlokom o OPPN središče
Pivke opredeljene kot podenote urejanja prostora (v nadaljeva‑
nju: pEUP) PI SR 01/2 s podrobnejšo namensko rabo prostora
(v nadaljevanju: PNRP) območje centralnih dejavnosti in obse‑
ga območje novih prostorskih ureditev. V območju se načrtuje
prostorska ureditev cerkve v obsegu 4.517,28 m2.
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(5) O2 obsega parcele, ki so z Odlokom o OPPN središče
Pivke opredeljene kot podenote urejanja prostora (v nadaljeva‑
nju: pEUP) PI SR 01/1, PI SR 02 in PI SR 03. Območji PI SR
01/1 in PI SR 03 imata podrobnejšo namensko rabo prostora (v
nadaljevanju: PNRP) območje centralnih dejavnosti pri čemer
pEUP PI SR 01/1 obsega območje novih prostorskih ureditev,
pEUP PI SR 03 pa predstavlja območje vzdrževanja stanja.
Območje PI SR 02 imata podrobnejšo namensko rabo prostora
(v nadaljevanju: PNRP) območje prometnih površin in obsega
območje novih prostorskih ureditev. V podenoti urejanja prosto‑
ra z oznako PI SR 01/1 se načrtuje ureditev osrednjega me‑
stnega trga ter ureditev prometnih površin za mirujoči promet
delno kot javnih parkirišč in delno kot nadomestnih parkirišč za
goste mestne kavarne. V podenoti urejanja prostora z oznako
PI SR 02 se načrtuje ureditev razširitve osrednjega javnega
prostora z ureditvijo obojestranske promenade ob Kolodvorski
cesti, manjšega javnega parka in javnih parkirišč. Promenada
s parkom je primarno namenjena socialnih interakcijam in zato
predstavlja prostor srečevanja, posedanja, sprehajanja, druže‑
nja in le sekundarno predstavlja servisno površino za motorni
promet. V podenoti urejanja prostora z oznako PI SR 03 se
načrtuje obstoječa struktura ohranja in dopolnjuje. Obračunsko
območje O2 obsega 56.582,92 m2.
(6) O3 obsega parcele, ki so z Odlokom o OPPN središče
Pivke opredeljene kot podenote urejanja prostora (v nadaljeva‑
nju: pEUP) PI SR 04 s podrobnejšo namensko rabo prostora
(v nadaljevanju: PNRP) stanovanjsko območje, predstavlja
območje novih prostorskih ureditev. V območju se načrtuje
prostorska ureditev doma za starejše občane z varovanimi
stanovanji v obsegu 9.559,90 m2.
(7) O4 obsega parcele, ki so z Odlokom o OPPN središče
Pivke opredeljene kot podenote urejanja prostora (v nadaljeva‑
nju: pEUP) SR 05 s podrobnejšo namensko rabo prostora (v
nadaljevanju: PNRP) območje centralnih dejavnosti in predsta‑
vlja območje delne prenove. V območju se načrtuje prostorska
ureditev negovalne bolnice v obsegu 5.259,65 m2.
(8) Obračunska območja so prikazana na grafičnih pri‑
kazih PO OPPN središče Pivke, in sicer na Karti 2: Prikaz
obračunskih območij PO OPPN središče Pivke.
3. PRIKAZ OBSTOJEČE IN NAČRTOVANE
KOMUNALNE OPREME
3. člen
(obstoječa in načrtovana komunalna oprema)
(1) Celotno obračunsko območje PO OPPN središče Piv‑
ke bo opremljeno z:
– Obstoječo komunalno opremo glede na Odlok o pro‑
gramu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Pivka
(Uradni list RS, št. 80/11 – v nadaljevanju: Odlok o PO Pivka),
– Načrtovano komunalno opremo glede na Odlok o PO
Občine Pivka in
– Dodatno načrtovano komunalno opremo za obračunsko
območje PO OPPN središče Pivke, ki je določena z Odlokom
o OPPN središče Pivke in s projektom Odvajanje in čiščenje
odpadne vode v porečju Ljubljanice (1. sklop) – izgradnja
kanalizacije in čistilne naprave v Občini Pivka ter oskrba s
pitno vodo v porečju Ljubljanice (1. sklop) – vodovodni sistem
Postojna–Pivka in vodovod Buje – I. faza in vodovod Kal, in
sicer sklop 1 – čistilna naprava Pivka in sklop 2 – kanalizacija
in vodovod aglomeracija (v nadaljevanju: Projekt Porečje Lju‑
bljanice).
(2) Obstoječa, načrtovana in dodatno načrtovana komu‑
nalna oprema so prikazane na grafičnih prikazih PO OPPN
središče Pivke, in sicer na Karti 1: Prikaz obstoječe, načrtovane
in dodatno načrtovane komunalne opreme PO središče Pivke,
M 1:2000.
(3) Dodatno načrtovana komunalna oprema je prikazana
na grafičnih prikazih PO OPPN središče, in sicer na:
– Karti 1: Prikaz obstoječe, načrtovane in dodatno načrto‑
vane komunalne opreme PO središče Pivke, M 1:2000,
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– Prilogi 4.1: Občinski podrobni prostorski načrt za čistilno
napravo v Pivki (izdelal pod št. projekta 08/P-003 V prostoru
d.o.o., Ilirska Bistrica februar 2009),
– Priloga 4.2: PGD, Vodovod na območju Občine Pivka,
list 3.5.1.0 (izdelal pod št. projekta 116/10 Biro Obala d.o.o.,
Koper november 2010),
– Priloga 4.3: PGD, Vodovod na območju Občine Pivka,
list 3.5.1.1 (izdelal pod št. projekta 116/10 Biro Obala d.o.o.,
Koper november 2010),
– Priloga 4.4: PGD, Vodovod na območju Občine Pivka,
list 3.5.1.2 (izdelal pod št. projekta 116/10 Biro Obala d.o.o.,
Koper november 2010),
– Priloga 4.5: PGD, Vodovod na območju Občine Pivka,
list 3.5.1.3 (izdelal pod št. projekta 116/10 Biro Obala d.o.o.,
Koper november 2010),
– Priloga 4.6: PGD, Vodovod na območju Občine Pivka,
list 3.5.1.4 (izdelal pod št. projekta 116/10 Biro Obala d.o.o.,
Koper november 2010),
– Priloga 4.7: PGD, Vodovod na območju Občine Pivka,
list 3.5.1.5 (izdelal pod št. projekta 116/10 Biro Obala d.o.o.,
Koper november 2010),
– Priloga 5.1: PGD, Odvajanje in čiščenje odpadnih vod
aglomeracije Pivka, list 3.5.1.1 (izdelal pod št. projekta 48/10-1
Biro Obala d.o.o., Koper avgust 2010),
– Priloga 5.2: PGD, Odvajanje in čiščenje odpadnih vod
aglomeracije Pivka, list 3.5.1.2 (izdelal pod št.projekta 48/10-1
Biro Obala d.o.o., Koper avgust 2010).
4. člen
(obstoječa in načrtovana komunalna oprema v O1)
(1) Obstoječa komunalna oprema za O1, ki je določena z
Odlokom o PO Pivka je:
– Prometno omrežje, in sicer lokalne ceste in zbirna me‑
stna ali krajevna cesta,
– Prometno omrežje, in sicer javne poti in mestne ali
krajevne ceste,
– Prenosno vodovodno omrežje,
– Distribucijsko vodovodno omrežje,
– Komunalna oprema za ravnanje z odpadki,
– Grajeno javno dobro (stadion in nogometno igrišče ter
športna igrišča).
(2) Načrtovana komunalna oprema za O1, ki je določena
z Odlokom o PO Pivka je:
– Gradnja ali rekonstrukcija lokalnih cest in zbirnih me‑
stnih ali krajevnih cest,
– Gradnja ali rekonstrukcija javnih poti in mestnih ali
krajevnih cest,
– Grajeno javno dobro (ureditev trga pred Krpanovim
domom).
(3) Dodatno načrtovana komunalna oprema za O1, ki je
določena z Odlokom o OPPN središče Pivke je:
– Ureditev mestnega trga na parceli z oznako T1-1.
– Ureditev javnega tlakovanega prostora za manjše pri‑
reditve kot razširitev mestnega trga na parceli z oznako T1-2.
– Ureditev javnih parkirišč v obsegu 17 parkirnih mest na
parceli z oznako T2-5.
– Ureditev javnih parkirišč v obsegu 32 parkirnih mest na
parceli z oznako T4-2.
– Ureditev nove javne ceste na mestu obstoječe dostopne
ceste k območju parka Javor ter ureditev dostopa na javno
parkirišče na parceli z oznako P1-2.
– Ureditev manjšega trga z info-točko in stalno proda‑
jalnico in prostorom pokrite tržnice na parceli z oznako K3-1.
– Razširitev promenadno oblikovanega pločnika ob Ko‑
lodvorski in ureditev manjšega javnega parka z 2 otroškima
igriščema za različne starostne stopnje ter ureditev peš pove‑
zave med Potjo na Zavrtnice in Kolodvorsko cesto na parceli
z oznako K3-2.
– Ureditev javnih parkirišč z dopustno uporabo površin za
sejmišče s postajališčem za avtodome v obsegu 63 parkirnih
mest za osebna vozila in 3 parkirna mesta oziroma postajališči
za avtodome na parceli z oznako K3-3.
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– Ureditev za javnost odprtega prostora kot razširitve pro‑
menade ob Kolodvorski cesti na parceli z oznako K4-1.
– Rekonstrukcijo in preureditev Kolodvorske ceste od križ‑
išča s Potjo na Orlek do južnega križišča s potjo Pod Zavrtnice
na parceli z oznako P1-1.
– Rekonstrukcijo in preureditev poti Pod Zavrtnice v ob‑
močju OPPN središče Pivke na parceli z oznako P3.
– Ureditev za javnih zelenih površin na parceli z oznako
K1-3 vključno s pešpotmi v skladu z grafičnimi usmeritvami.
– Ureditev oziroma razširitev promenade z drevoredom
ob Kolodvorski na parceli z oznako P1-3.
– Rekonstrukcijo severnega dela Poti na Orlek v območju
OPPN središče Pivke na parceli z oznako P2.
– Ureditev za javnost odprtega prostora s poudarkom
na oblikovanju zelenih javnih površin v zaledju območja na
parceli z oznako K5-3 vključno s pešpotmi v skladu z grafičnimi
usmeritvami.
(4) Dodatno načrtovana komunalna oprema za O1, ki je
določena s projektom Porečje Ljubljanice je:
– Fekalno kanalizacijsko omrežje.
– Čistilna naprava.
– Prenosno in distribucijsko vodovodno omrežje.
5. člen
(obstoječa in načrtovana komunalna oprema v O2)
(1) Obstoječa komunalna oprema za O2, ki je določena z
Odlokom o PO Pivka je:
– Prometno omrežje, in sicer lokalne ceste in zbirna me‑
stna ali krajevna cesta,
– Prometno omrežje, in sicer javne poti in mestne ali
krajevne ceste,
– Prenosno vodovodno omrežje,
– Distribucijsko vodovodno omrežje,
– Komunalna oprema za ravnanje z odpadki,
– Grajeno javno dobro (stadion in nogometno igrišče ter
športna igrišča).
(2) Načrtovana komunalna oprema za O2, ki je določena
z Odlokom o PO Pivka je:
– Gradnja ali rekonstrukcija lokalnih cest in zbirnih me‑
stnih ali krajevnih cest,
– Gradnja ali rekonstrukcija javnih poti in mestnih ali
krajevnih cest,
– Grajeno javno dobro (ureditev trga pred Krpanovim
domom).
(3) Dodatno načrtovana komunalna oprema za O2, ki je
določena z Odlokom o OPPN središče Pivka je:
– Ureditev mestnega trga na parceli z oznako T1-1.
– Ureditev javnega tlakovanega prostora za manjše pri‑
reditve kot razširitev mestnega trga na parceli z oznako T1-2.
– Ureditev javnih parkirišč v obsegu 17 parkirnih mest na
parceli z oznako T2-5.
– Ureditev javnih parkirišč v obsegu 32 parkirnih mest na
parceli z oznako T4-2.
– Ureditev nove javne ceste na mestu obstoječe dostopne
ceste k območju parka Javor ter ureditev dostopa na javno
parkirišče na parceli z oznako P1-2.
– Ureditev manjšega trga z info-točko in stalno proda‑
jalnico in prostorom pokrite tržnice na parceli z oznako K3-1.
– Razširitev promenadno oblikovanega pločnika ob Ko‑
lodvorski in ureditev manjšega javnega parka z 2 otroškima
igriščema za različne starostne stopnje ter ureditev peš pove‑
zave med Potjo na Zavrtnice in Kolodvorsko cesto na parceli
z oznako K3-2.
– Ureditev javnih parkirišč z dopustno uporabo površin za
sejmišče s postajališčem za avtodome v obsegu 63 parkirnih
mest za osebna vozila in 3 parkirna mesta oziroma postajališči
za avtodome na parceli z oznako K3-3.
– Ureditev za javnost odprtega prostora kot razširitve pro‑
menade ob kolodvorski cesti na parceli z oznako K4-1.
– Rekonstrukcijo in preureditev Kolodvorske ceste od križ‑
išča s Potjo na Orlek do južnega križišča s potjo Pod Zavrtnice
na parceli z oznako P1-1.

Uradni list Republike Slovenije
– Rekonstrukcijo in preureditev poti Pod Zavrtnice v ob‑
močju OPPN središče Pivke na parceli z oznako P3.
– Ureditev za javnih zelenih površin na parceli z oznako
K1-3 vključno s pešpotmi v skladu z grafičnimi usmeritvami.
– Ureditev oziroma razširitev promenade z drevoredom
ob Kolodvorski na parceli z oznako P1-3
– Rekonstrukcijo severnega dela Poti na Orlek v območju
OPPN središče Pivke na parceli z oznako P2.
– Ureditev za javnost odprtega prostora s poudarkom
na oblikovanju zelenih javnih površin v zaledju območja na
parceli z oznako K5-3 vključno s pešpotmi v skladu z grafičnimi
usmeritvami.
(4) Dodatno načrtovana komunalna oprema za O2, ki je
določena s projektom Porečje Ljubljanice je:
– Fekalno kanalizacijsko omrežje.
– Čistilna naprava.
– Prenosno in distribucijsko vodovodno omrežje.
6. člen
(obstoječa in načrtovana komunalna oprema v O3)
(1) Obstoječa komunalna oprema za O3, ki je določena z
Odlokom o PO Pivka je:
– Prometno omrežje, in sicer lokalne ceste in zbirna me‑
stna ali krajevna cesta,
– Prometno omrežje, in sicer javne poti in mestne ali
krajevne ceste,
– Prenosno vodovodno omrežje,
– Distribucijsko vodovodno omrežje,
– Komunalna oprema za ravnanje z odpadki,
– Grajeno javno dobro (stadion in nogometno igrišče ter
športna igrišča).
(2) Načrtovana komunalna oprema za O3, ki je določena
z Odlokom o PO Pivka je:
– Gradnja ali rekonstrukcija lokalnih cest in zbirnih me‑
stnih ali krajevnih cest,
– Gradnja ali rekonstrukcija javnih poti in mestnih ali
krajevnih cest,
– Grajeno javno dobro (ureditev trga pred Krpanovim
domom).
(3) Dodatno načrtovana komunalna oprema za O3, ki je
določena z Odlokom o OPPN središče Pivka je:
– Ureditev mestnega trga na parceli z oznako T1-1.
– Ureditev javnega tlakovanega prostora za manjše pri‑
reditve kot razširitev mestnega trga na parceli z oznako T1-2.
– Ureditev javnih parkirišč v obsegu 17 parkirnih mest na
parceli z oznako T2-5.
– Ureditev javnih parkirišč v obsegu 32 parkirnih mest na
parceli z oznako T4-2.
– Ureditev nove javne ceste na mestu obstoječe dostopne
ceste k območju parka Javor ter ureditev dostopa na javno
parkirišče na parceli z oznako P1-2.
– Ureditev manjšega trga z info-točko in stalno proda‑
jalnico in prostorom pokrite tržnice na parceli z oznako K3-1.
– Razširitev promenadno oblikovanega pločnika ob Ko‑
lodvorski in ureditev manjšega javnega parka z 2 otroškima
igriščema za različne starostne stopnje ter ureditev peš pove‑
zave med Potjo na Zavrtnice in Kolodvorsko cesto na parceli
z oznako K3-2.
– Ureditev javnih parkirišč z dopustno uporabo površin za
sejmišče s postajališčem za avtodome v obsegu 63 parkirnih
mest za osebna vozila in 3 parkirna mesta oziroma postajališči
za avtodome na parceli z oznako K3-3.
– Ureditev za javnost odprtega prostora kot razširitve pro‑
menade ob kolodvorski cesti na parceli z oznako K4-1.
– Rekonstrukcijo in preureditev Kolodvorske ceste od križ‑
išča s Potjo na Orlek do južnega križišča s potjo Pod Zavrtnice
na parceli z oznako P1-1.
– Rekonstrukcijo in preureditev poti Pod Zavrtnice v ob‑
močju OPPN središče Pivke na parceli z oznako P3.
– Ureditev za javnih zelenih površin na parceli z oznako
K1-3 vključno s pešpotmi v skladu z grafičnimi usmeritvami.
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– Ureditev oziroma razširitev promenade z drevoredom
ob Kolodvorski na parceli z oznako P1-3.
– Rekonstrukcijo severnega dela Poti na Orlek v območju
OPPN središče Pivke na parceli z oznako P2.
– Rekonstrukcijo in preureditev južnega dela Poti na Orlek
v območju OPPN središče Pivke na parceli z oznako P4.
– Ureditev javne male mestne zelene površine na parceli
z oznako KZ-2.
– Ureditev za javnost odprtega prostora s poudarkom
na oblikovanju zelenih javnih površin v zaledju območja na
parceli z oznako K5-3 vključno s pešpotmi v skladu z grafičnimi
usmeritvami.
(4) Dodatno načrtovana komunalna oprema za O3, ki je
določena s projektom Porečje Ljubljanice je:
– Fekalno kanalizacijsko omrežje.
– Čistilna naprava.
– Prenosno in distribucijsko vodovodno omrežje.
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– Ureditev oziroma razširitev promenade z drevoredom
ob Kolodvorski na parceli z oznako P1-3.
– Rekonstrukcijo severnega dela Poti na Orlek v območju
OPPN središče Pivke na parceli z oznako P2.
– Ureditev za javnost odprtega prostora s poudarkom
na oblikovanju zelenih javnih površin v zaledju območja na
parceli z oznako K5-3 vključno s pešpotmi v skladu z grafičnimi
usmeritvami.
(4) Dodatno načrtovana komunalna oprema za O4, ki je
določena s projektom Porečje Ljubljanice je:
– Fekalno kanalizacijsko omrežje.
– Čistilna naprava.
– Prenosno in distribucijsko vodovodno omrežje.
4. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
V OBRAČUNSKEM OBMOČJU O1

7. člen

8. člen

(obstoječa in načrtovana komunalna oprema v O4)

(izračun skupnih in obračunskih stroškov v O1)

(1) Obstoječa komunalna oprema za O4, ki je določena z
Odlokom o PO Pivka je:
– Prometno omrežje, in sicer lokalne ceste in zbirna me‑
stna ali krajevna cesta,
– Prometno omrežje, in sicer javne poti in mestne ali
krajevne ceste,
– Prenosno vodovodno omrežje,
– Distribucijsko vodovodno omrežje,
– Komunalna oprema za ravnanje z odpadki,
– Grajeno javno dobro (stadion in nogometno igrišče ter
športna igrišča).
(2) Načrtovana komunalna oprema za O4, ki je določena
z Odlokom o PO Pivka je:
– Gradnja ali rekonstrukcija lokalnih cest in zbirnih me‑
stnih ali krajevnih cest,
– Gradnja ali rekonstrukcija javnih poti in mestnih ali
krajevnih cest,
– Grajeno javno dobro (ureditev trga pred Krpanovim
domom).
(3) Dodatno načrtovana komunalna oprema za O4, ki je
določena z Odlokom o OPPN središče Pivka je:
– Ureditev mestnega trga na parceli z oznako T1-1.
– Ureditev javnega tlakovanega prostora za manjše pri‑
reditve kot razširitev mestnega trga na parceli z oznako T1-2.
– Ureditev javnih parkirišč v obsegu 17 parkirnih mest na
parceli z oznako T2-5.
– Ureditev javnih parkirišč v obsegu 32 parkirnih mest na
parceli z oznako T4-2.
– Ureditev nove javne ceste na mestu obstoječe dostopne
ceste k območju parka Javor ter ureditev dostopa na javno
parkirišče na parceli z oznako P1-2.
– Ureditev manjšega trga z info-točko in stalno proda‑
jalnico in prostorom pokrite tržnice na parceli z oznako K3-1.
– Razširitev promenadno oblikovanega pločnika ob Ko‑
lodvorski in ureditev manjšega javnega parka z 2 otroškima
igriščema za različne starostne stopnje ter ureditev peš pove‑
zave med Potjo na Zavrtnice in Kolodvorsko cesto na parceli
z oznako K3-2.
– Ureditev javnih parkirišč z dopustno uporabo površin za
sejmišče s postajališčem za avtodome v obsegu 63 parkirnih
mest za osebna vozila in 3 parkirna mesta oziroma postajališči
za avtodome na parceli z oznako K3-3.
– Ureditev za javnost odprtega prostora kot razširitve pro‑
menade ob kolodvorski cesti na parceli z oznako K4-1.
– Rekonstrukcijo in preureditev Kolodvorske ceste od križ‑
išča s Potjo na Orlek do južnega križišča s potjo Pod Zavrtnice
na parceli z oznako P1-1.
– Rekonstrukcijo in preureditev poti Pod Zavrtnice v ob‑
močju OPPN središče Pivke na parceli z oznako P3.
– Ureditev za javnih zelenih površin na parceli z oznako
K1-3 vključno s pešpotmi v skladu z grafičnimi usmeritvami.

(1) Skupni stroški za obstoječo in načrtovano komunalno
opremo v O1 so določeni ob določitvi:
– Vsote površin vseh parcel oziroma delov parcel, zmanj‑
šanih za površine, namenjene objektom grajenega javnega
dobra v O1 z oznako ∑A1, in sicer ∑A1= 4.517,28 m2.
– Vsote površin vseh neto tlorisnih površin objektov v O1
z oznako ∑T1, in sicer ∑T1 = 3.894,21 m2.
(2) Podrobnejša razdelitev ∑A1 in ∑T1 je v prikazana v
PO OPPN središče Pivke.
(3) Obračunski stroški za:
– Obstoječo komunalno opremo v O1 z oznako S1(oko) so
glede na Odlok o PO Pivka 30.959,31 €.
– Načrtovano komunalno opremo v O1 z oznako S1(nko_PO)
so glede na Odlok o PO Pivka 562,17 €.
– Dodatno načrtovano komunalno opremo v O1 z oznako
S1(nko_IP) so glede na Odlok o OPPN središče Pivke in projekt
Porečje Ljubljanice 11.052,65 €.
(4) Skupni stroški komunalne opreme in podrobnejša raz‑
delitev v O1 je prikazana v PO OPPN središče Pivke.
(5) Obračunski stroški izgradnje komunalne opreme z
oznako OS1 za O1 znašajo 42.574,12 €.
9. člen
(preračun stroškov na površino stavbnih zemljišč
oziroma na neto tlorisno površino objektov)
(1) Za odmero komunalnega prispevka se zavezancem
obračunske stroške preračuna na merske enote to je na povr‑
šino gradbene parcele z oznako A (parcela) in na neto tlorisno
površino objektov z oznako A (tlorisna).
(2) Gradnja novih objektov, z izjemo gradnje gospodarske
javne infrastrukture, do izvedbe javnega natečaja ni dopustna.
Cena opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča z
oznako Cp1 in neto tlorisne površine objekta z oznako Ct1 za
O1 se določita po izvedbi javnega natečaja.
5. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
V OBRAČUNSKEM OBMOČJU O2
10. člen
(izračun skupnih in obračunskih stroškov v O2)
(1) Skupni stroški za obstoječo in načrtovano komunalno
opremo v O2 so določeni ob določitvi:
– Vsote površin vseh parcel oziroma delov parcel, zmanj‑
šanih za površine, namenjene objektom grajenega javnega
dobra v O2 z oznako ∑A2, in sicer ∑A2= 37.871,84 m2.
– Vsote površin vseh neto tlorisnih površin objektov v O2
z oznako ∑T2, in sicer ∑T2 = 34.108,95 m2.
(2) Podrobnejša razdelitev ∑A2 in ∑T2 je v prikazana v
PO OPPN središče Pivke.
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(3) Obračunski stroški za:
– Obstoječo komunalno opremo v O2 z oznako S2(oko) so
glede na Odlok o PO Pivka so 264.410,70 €.
– Načrtovano komunalno opremo v O2 z oznako S2(nko_PO)
so glede na Odlok o PO Pivka 4.801,26 €.
– Dodatno načrtovano komunalno opremo v O2 z oznako
S2(nko_IP) so glede na Odlok o OPPN središče Pivke in projekt
Porečje Ljubljanice 94.690,29 €.
(4) Skupni stroški komunalne opreme in podrobnejša raz‑
delitev v O2 je prikazana v PO OPPN središče Pivke.
(5) Obračunski stroški izgradnje komunalne opreme z
oznako OS2 za O2 znašajo 363.902,24 €.
11. člen
(preračun stroškov na površino stavbnih zemljišč
oziroma na neto tlorisno površino objektov)
(1) Za odmero komunalnega prispevka se zavezancem
obračunske stroške preračuna na merske enote to je na povr‑
šino gradbene parcele z oznako A (parcela) in na neto tlorisno
površino objektov z oznako A (tlorisna).
(2) Cena opremljanja kvadratnega metra stavbnega ze‑
mljišča z oznako Cp2 in neto tlorisne površine objekta z oznako
Ct2 za O2 je:
– Cp2 = OS2 / ∑A2 = 9,61 €/m2.
– Ct2 = OS2 / ∑T2 = 10,67 €/m2.
6. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
V OBRAČUNSKEM OBMOČJU O3
12. člen
(izračun skupnih in obračunskih stroškov v O3)
(1) Skupni stroški za obstoječo in načrtovano komunalno
opremo v O3 so določeni ob določitvi:
– Vsote površin vseh parcel oziroma delov parcel, zmanj‑
šanih za površine, namenjene objektom grajenega javnega
dobra v O3 z oznako ∑A3, in sicer ∑A3 = 9.213,04 m2.
– Vsote površin vseh neto tlorisnih površin objektov v O3
z oznako ∑T3, in sicer ∑T3 = 6.756,90 m2.
(2) Podrobnejša razdelitev ∑A3 in ∑T3 je v prikazana v
PO OPPN središče Pivke.
(3) Obračunski stroški za:
– Obstoječo komunalno opremo v O3 z oznako S3(oko) so
glede na Odlok o PO Pivka 59.202,03 €.
– Načrtovano komunalno opremo v O3 z oznako S3(nko_PO)
so glede na Odlok o PO Pivka 1.075,01 €.
– Dodatno načrtovano komunalno opremo v O3 z oznako
S3(nko_IP) so glede na Odlok o OPPN središče Pivke in projekt
Porečje Ljubljanice 20.896,73 €.
(4) Skupni stroški komunalne opreme in podrobnejša raz‑
delitev v O3 je prikazana v PO OPPN središče Pivke.
(5) Obračunski stroški izgradnje komunalne opreme z
oznako OS3 za O3 znašajo 81.173,77 €.
13. člen
(preračun stroškov na površino stavbnih zemljišč
oziroma na neto tlorisno površino objektov)
(1) Za odmero komunalnega prispevka se zavezancem
obračunske stroške preračuna na merske enote to je na povr‑
šino gradbene parcele z oznako A (parcela) in na neto tlorisno
površino objektov z oznako A (tlorisna).
(2) Načrtovane ureditve obsegajo celovito ureditev doma
za starejše občane z varovanimi stanovanji vključno z ureditvijo
notranje prometne mreže, parkirišč in zelenih površin, torej
vse parcele z oznako KZ-1 ter parcela javnih zelenih površin,
z oznako ZK-2 in ceste Pot na Orlek 2, z oznako parcele P4.
Cena opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča z
oznako Cp3 in neto tlorisne površine objekta z oznako Ct3 za
O3 se določita ob celoviti ureditvi doma za starejše občane z
varovanimi stanovanji.
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7. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
V OBRAČUNSKEM OBMOČJU O4
14. člen
(izračun skupnih in obračunskih stroškov v O4)
(1) Skupni stroški za obstoječo in načrtovano komunalno
opremo v O4 so določeni ob določitvi:
– Vsote površin vseh parcel oziroma delov parcel, zmanj‑
šanih za površine, namenjene objektom grajenega javnega
dobra v O4 z oznako ∑A2, in sicer ∑A2 = 3.822,46 m2.
– Vsote površin vseh neto tlorisnih površin objektov v O4
z oznako ∑T4, in sicer ∑T4 = 5.166,06 m2.
(2) Podrobnejša razdelitev ∑A4 in ∑T4 je v prikazana v
PO OPPN središče Pivke.
(3) Obračunski stroški za:
– Obstoječo komunalno opremo v O4 z oznako S4(oko) so
glede na Odlok o PO Pivka 32.415,26 €.
– Načrtovano komunalno opremo v O4 z oznako S4(nko_PO)
so glede na Odlok o PO Pivka 588,61 €.
– Dodatno načrtovano komunalno opremo v O4 z oznako
S4(nko_IP) so glede na Odlok o OPPN središče Pivke in projekt
Porečje Ljubljanice 11.949,20 €.
(4) Skupni stroški komunalne opreme in podrobnejša raz‑
delitev v O4 je prikazana v PO OPPN središče Pivke.
(5) Obračunski stroški izgradnje komunalne opreme z
oznako OS4 za O4 znašajo 44.953,07 €.
15. člen
(preračun stroškov na površino stavbnih zemljišč
oziroma na neto tlorisno površino objektov)
(1) Za odmero komunalnega prispevka se zavezancem
obračunske stroške preračuna na merske enote to je na povr‑
šino gradbene parcele z oznako A (parcela) in na neto tlorisno
površino objektov z oznako A (tlorisna).
(2) Cena opremljanja kvadratnega metra stavbnega ze‑
mljišča z oznako Cp4 in neto tlorisne površine objekta z oznako
Ct4 za O4 je:
– Cp4 = OS4 / ∑A4 = 11,76 €/m2.
– Ct4 = OS4 / ∑T4 = 8,70 €/m2.
8. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
16. člen
(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka)
(1) Zavezanci za odmero komunalnega prispevka so in‑
vestitorji gradnje objektov v O1, O2, O3 in O4, in sicer se
komunalni prispevek izračuna in odmeri:
– Za vsako novo gradnjo;
– Za vsako nadomestno gradnjo, rekonstrukcijo, dozi‑
davo, nadzidavo, pri čemer se poveča neto tlorisna površina
objekta;
– Za vsako spremembo namembnosti objekta.
(2) Za obstoječe objekte, se priključitev na fekalno kana‑
lizacijsko omrežje in čistilno napravo obračuna glede na Odlok
o PO Občine Pivka.
17. člen
(površina parcele objekta in neto tlorisna površina objektov)
(1) Komunalni prispevek se zavezancu odmeri glede na
stroške opremljanja s komunalno opremo na območju, kjer leži
objekt, glede na dva kriterija:
– Površino parcele objekta zavezanca z oznako A(parcela) in
– Neto tlorisno površino stavbe z oznako A(tloris).
(2) Neto tlorisna površina stavbe in površina parcele
objekta za novogradnje in druge posege, za katere se izdaja
gradbeno dovoljenje, se določi na podlagi načrta arhitekture ali
načrta gradbenih konstrukcij v sklopu projektne dokumentacije
za pridobitev gradbenega dovoljenja. Iz navedene dokumen‑
tacije mora izhajati, da je bila neto tlorisna površina objekta
določena v skladu s standardom SIST ISO 9836.
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(3) Če je neto tlorisna površina nadomestne gradnje ali
stavbe po rekonstrukciji manjša od neto tlorisne površine ob‑
stoječe stavbe, se razlika investitorju ne vrne. Pri morebitni
novi rekonstrukciji ali nadomestni gradnji pa se upošteva neto
tlorisna površina največje stavbe, za katero je bil plačan ko‑
munalni prispevek.
18. člen
(podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka)
Podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka so:
– Razmerje med merilom gradbene parcele objekta z ozna‑
ko Dp in merilom neto tlorisne površine objekta z oznako Dt.
– Faktor dejavnosti z oznako K(dejavnost).
19. člen
(razmerje Dp in Dt)
Razmerje med merilom gradbene parcele objekta z ozna‑
ko Dp in merilom neto tlorisne površine objekta z oznako Dt pri
izračunu komunalnega prispevka je 0,5:0,5.
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23. člen
(dopustna odstopanja skupnih stroškov
od dejanskih stroškov)
Po pridobitvi uporabnega dovoljenja za posamezno fazo
gradnje komunalne opreme se ponovno obračunajo skupni
stroški in v primeru, da odstopajo za več kot 20 % od skupnih
stroškov, določenih s tem odlokom, se sprememba višine sku‑
pnih stroškov upošteva pri dopolnitvi tega odloka in posledično
pri odmeri komunalnega prispevka.
24. člen
(predvideni terminski plan realizacije)
(1) Program opremljanja obravnava obstoječo komunalno
opremo, na katero se lahko investitorji že priključujejo in načr‑
tovano komunalno opremo, ki bo dokončana do 31. decembra
2014.
(2) Za novo komunalno opremo, ki ni vključena v ta odlok,
se izdela nov program opremljanja z novim ovrednotenjem
komunalne opreme ali se ustrezno spremeni ta odlok.

20. člen
(faktor dejavnosti)
(1) Faktor dejavnosti z oznako K(dejavnost) se za posame‑
zne vrste objektov določi glede na pretežno dejavnost v objek‑
tu. Določi se povprečni faktor utežen glede na neto tlorisno
površino dejavnosti v objektih kolikor je objektov več.
(2) Faktor dejavnosti z oznako K(dejavnost) je določen
s15. členom Odloka o PO Občine Pivka.

9. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE
25. člen
(oprostitve plačila komunalnega prispevka)
Oprostitve plačila komunalnega prispevka so določene
z oprostitvami plačila komunalnega prispevka, ki jih določa
19. člen Odloka o PO Pivka.

21. člen
(izračun komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se izračuna:
KP = ((Dp x Cp x A(parcela)) + (Dt x Ct x A(tlorisna) x K(dejavnost))) x i
pri čemer je:
– KP: Komunalni prispevek,
– i: letni povprečni indeks podražitev, ki jih objavlja GZS
– Združenje za gradbeništvo pod »Gradbena dela – ostala
nizka gradnja«,
– Cp: Strošek opremljanja 1 m2 parcele za obstoječo in
načrtovano komunalno opremo na obračunskem območju,
– Ct: Strošek opremljanja 1 m2 neto tlorisne površine
objekta za obstoječo in načrtovano komunalno opremo na
obračunskem območju,
– Dp: Delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka,
– Dt: Delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
komunalnega prispevka,
– K(dejavnost): Faktor dejavnosti.
(2) Za parcele objektov, ki so komunalno opremljene, se
komunalni prispevek izračuna kot vsota komunalnega prispev‑
ka za obstoječo in predvideno komunalno opremo ne glede na
dejansko priklapljanje objekta.
(3) Komunalni prispevek za obstoječo in predvideno ko‑
munalno opremo se izračuna ob upoštevanju prve alineje tega
člena in cene opremljanja kvadratnega metra parcele objekta
z oznako Cp in cene opremljanja kvadratnega metra neto tlori‑
sne površine objekta z oznako Ct, ki so podane v 9. členu tega
odloka za O1, v 11. členu tega odloka za O2, v 13. členu tega
odloka za O3 in v 15. členu tega odloka za O4.
22. člen
(osnova za revalorizacijo komunalnega prispevka)
Cene v tem odloku so določene na dan uveljavitve odlo‑
ka. Valorizacija na dan izdaje odločbe o odmeri komunalnega
prispevka se izvede z Indeksom za obračun razlike v ceni
gradbenih storitev – indeks za ostalo nizko gradnjo, ki ga izdaja
GZS – Združenje za gradbeništvo pod »Gradbena dela – ostala
nizka gradnja«.

10. POSTOPEK ODMERE
26. člen
(postopek odmere komunalnega prispevka)
Postopek odmere komunalnega prispevka je določen
s postopkom odmere komunalnega prispevka, ki ga določa
20. člen Odloka o PO Pivka.
27. člen
Odmerjeni komunalni prispevek zagotavlja investitorju
priključek na komunalno opremo v skladu s tehničnimi reši‑
tvami upravljavca posamezne javne komunalne opreme, ne
zajema pa stroškov izvedbe priključkov na posamezno vrsto
komunalne opreme.
11. POGODBA O OPREMLJANJU
28. člen
(1) Gradnjo nove komunalne opreme po tem odloku lah‑
ko Občina Pivka zavezancu odda s pogodbo o opremljanju.
Zavezanec, ki pristopi k pogodbi o opremljanju, v skladu s
programom opremljanja zgradi vso ali del načrtovane komu‑
nalne opreme in pridobi potrebna zemljišča ter ta prenese na
Občino Pivka.
(2) Ostale vsebine pogodbe o opremljanju se določi na
podlagi veljavnih predpisov s področja prostorskega načrto‑
vanja.
12. KONČNE DOLOČBE
29. člen
(dostopnost)
Program opremljanja iz 1. člena tega odloka s prilogami
je na vpogled na spletni strani Občine Pivka in na sedežu
Občine Pivka.
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30. člen
(veljavnost odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 9000-19/2013
Pivka, dne 4. julija 2013

Uradni list Republike Slovenije
72
720
722
73
730

Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

74
740
741

SLOVENJ GRADEC
2554.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec
za leto 2013

40

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura‑
dni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US,
57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga,
9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 59/99 – odločba US, 70/00, 100/00 – sklep US, 16/02 –
sklep US, 51/02), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 109/08) in 7. člena
Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08
– UPB) je Svet Mestne občine Slovenj Gradec na 26. redni seji
dne 9. 7. 2013 sprejel

400

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec
za leto 2013

410
411

1. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za
leto 2013 (Uradni list RS, št. 27/13) se prvi odstavek 2. člena
spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določi v naslednjih zneskih:

413

A

43
431

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
v EUR
KONTO NAZIV KONTA
1. REB. 2013
1
2
3
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
19.061.955,51
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
14.032.246,36
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704) 11.280.446,88
700
DAVKI NA DOHODEK
IN DOBIČEK
9.281.558,56
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.582.788,32
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
416.100,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
2.751.799,48
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
1.941.743,19
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
6.500,00
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE
KAZNI
15.500,00
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV
20.213,00
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
767.843,29

401
402
403
409
41

412

414
42
420

B
75

750
44

440
441

KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
2.068.278,90
PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV
1.536.434,00
PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN NEOPREDM. SRED.
531.844,90
PREJETE DONACIJE (730)
12.500,00
PREJETE DONACIJE
IZ DOMAČIH VIROV
12.500,00
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
2.948.930,25
TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFINAN.
INSTITUC.
1.866.823,55
PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
IZ SREDSTEV EVROPSKE UNIJE
1.082.106,70
II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
20.256.845,61
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
6.434.900,13
PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
1.137.466,00
PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOC. VARNOST
199.706,00
IZDATKI ZA BLAGO
IN STORITVE
4.807.159,13
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
147.054,00
REZERVE
143.515,00
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413+414)
5.966.114,19
SUBVENCIJE
32.300,00
TRANSFERI POSAMEZNIKOM,
GOSPODINJSTVOM
2.938.674,50
TRANSFERI NEPRIDOBITNIM
ORGANIZ. IN USTANOVAM
702.301,75
DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
2.277.837,94
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
15.000,00
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
7.850.752,61
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
7.850.752,61
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
5.078,68
INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM,
KI NISO PRORAČ. UPORABNIKI
5.078,68
III. PRORAČUNSKI
PRIMANJKLJAJ/PRESEŽEK
(I. – II.)
–1.194.890,10
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750)
79.500,00
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
79.500,00
V. DANA POSOJILA
IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440)
79.500,00
DANA POSOJILA
79.500,00
POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV IN FIN. NALOŽB
0,00
VI. PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITAL. DELEŽEV (IV.- V.)
0,00

Uradni list Republike Slovenije
C
50
500
55
550

RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
VIII. ODPLAČILO 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 SRED. NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA
LETA

Št.

200.000,00
200.000,00
1.041.329,00
1.041.329,00
–2.036.219,10
–841.329,00
1.194.890,10
2.036.219,10
«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-50/2013
Slovenj Gradec, dne 10. julija 2013
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

SLOVENSKE KONJICE
2555.

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu
industrijske cone Slovenske Konjice (razširitev
dejavnosti Leskovar) – fazna gradnja objekta 1

Na podlagi 57., 61.a in 96. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12,
57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12) ter 27. člena Statuta Občine Slo‑
venske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno
besedilo in 18/10) je župan Občine Slovenske Konjice sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o zazidalnem načrtu industrijske
cone Slovenske Konjice (razširitev dejavnosti
Leskovar) – fazna gradnja objekta 1
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
Opredeljeno območje razširitve dejavnosti Leskovar v
spremembah in dopolnitvah ZN industrijska cona Slovenske
Konjice ima v 6. členu z naslovom Tolerance in etapnost v
peti alineji opredeljeno izgradnjo objekta 1 v eni etapi.
Ker naročnik zaradi gospodarske situacije ne more zago‑
toviti finančnih sredstev za gradnjo celotnega objekta, ga želi
graditi v fazah.
Razlogi za spremembe in dopolnitve akta
Naročnik nujno potrebuje funkcionalne površine in prosto‑
re za registrirano gostinsko dejavnost, ki se izvaja v objektu,
ki služi drugemu namenu. Funkcionalni prostori in površine so
za razširitev gostinske dejavnosti predvideni v delu pritlične
etaže objekta 1.
Pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev
ureditvenega načrta je Zakon o prostorskem načrtovanju –
ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12,
57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, v nadaljevanju: ZPNačrt).
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2. Območje prostorskega akta
Območje sprememb in dopolnitev akta se nanaša na par‑
cele številka 545/23, k.o. Slovenske Konjice, in delno 545/20.
Na osnovi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za ob‑
dobje 1986–2000/dopolnjen v letu 1994 in 1998 (Uradni list RS,
št. 23/87, 50/98 in 72/00) in družbenega plana razvoja Občine
Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986, 1990 dopolnjen
v letu 1994, 1999 in 2004 (Uradni list RS, št. 23/87, 50/98, 72/00
in 75/04), je območje opredeljeno kot stavbo zemljišče.
Območje se ureja z Odlokom o spremembah in dopol‑
nitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sloven‑
ske Konjice (razširitev dejavnosti Leskovar) (Uradni list RS,
št. 45/08).
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve, ki bodo podlaga za pripravo sprememb
in dopolnitev prostorskega akta in se nanašajo na obravnavani
objekt, bo priskrbel naročnik.
4. Roki za pripravo spremembe prostorskega akta in
njegovih posameznih faz
Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev prostorskega
akta je predvidena štirinajst dni po začetku veljavnosti tega
sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka je predvidena v na‑
slednjih tridesetih dneh. Sprejem predloga akta je predviden v
roku 4 mesecev po začetku veljavnosti tega sklepa. Upoštevani
so okvirni roki in v skladu z 61.a členom skrajšan postopek.
5. Financiranje prostorskega akta
Prostorski akt financira naročnik.
6. Objava sklepa priprave
Sklep priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slo‑
venije, veljati začne naslednji dan po objavi.
Št. 3500-0009/2013
Slovenske Konjice, dne 10. julija 2013
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

2556.

Sklep o začetku priprave Občinskega
podrobnega prostorskega načrta »Vzhodna
obvoznica«, od križišča s cesto Celje–Maribor
do priključka na obstoječi cesti Slovenske
Konjice–Oplotnica

Na podlagi 57. člena v povezavi s 46. in 96. členom Zako‑
na o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08
– ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11
– ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12) ter 27. člena
Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07
– uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je župan Občine Slo‑
venske Konjice sprejel

SKLEP
o začetku priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta »Vzhodna obvoznica«,
od križišča s cesto Celje–Maribor do priključka
na obstoječi cesti Slovenske Konjice–Oplotnica
1. Ocena stanja in razlogi
Po družbenem planu razvoja Občine Slovenske Konjice
za srednjeročno obdobje 1986, 1990 dopolnjen v letu 1994,
1999 in 2004 (Uradni list RS, št. 23/87, 50/98, 72/00 in 75/04) je
območje opredeljeno kot stavbno zemljišče znotraj urbanistične
zasnove naselja Slovenske Konjice z oznako S območja za sta‑
novanja in spremljajoče dejavnosti (S10 individualna gradnja in
zapolnitve Oplotniška – Vešenik) ter D območja drugih površin
(D3 zeleni pas ob obvoznici Vešenik in ob strugi Bezine).
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Območje se ureja na osnovi Odloka o izvedbenem načrtu
stanovanjske soseske cone Vešenik – del A in B s spremem‑
bami in dopolnitvami (Uradni list SRS, št. 630/87, in Uradni list
RS, št. 7/95, 88/99, 71/00, 19/01, 43/02), ki med drugim upošte‑
va idejni potek predvidene podaljšave »vzhodne obvoznice« od
križišča s cesto Tepanje–Slovenske Konjice ter do priključka na
obstoječo cesto Slovenske Konjice–Oplotnica. Ta cesta prese‑
ka obravnavano območje na 2 dela in tako so tudi območja za
stanovanjsko gradnjo oblikovana v 2 celoti: del A in B.
Razlogi za sprejem novega OPPN so:
1. Zaradi sedanje prometne ureditve skozi Slovenske
Konjice za smer Oplotnica, ki je z vidika lokalnega prometa,
tranzita in dnevnih migrantov neustrezna, je potrebna izgradnja
severne obvoznice v smeri Bezine.
2. Predvidena cesta predstavlja rešitev prometnih zagat
v smeri Bezine in hkrati smiselno navezavo na vzhodno ob‑
voznico Slovenske Konjice–Žiče. S tem se osrednji del mesta
razbremeni prekomernega tranzitnega prometa, delno tudi lo‑
kalnega prometa ter z njim povezanih vplivov.
3. Načrtovana obvoznica se na priključku regionalne ceste
R2-430, odsek 0278 Tepanje–Slovenske Konjice v km 2+762
nahaja semaforizirano trikrako križišče, pri čemer semaforiza‑
cija predstavlja začasno rešitev do izgradnje krožišča.
4. Predvideni četrti krak krožišča predstavlja načrtovana
obvoznica Slovenske Konjice–Oplotnica, ki bo razbremenila
obstoječo regionalno cesto R3-700, odsek 1272 Slovenske
Konjice–Oplotnica.
5. Trasa načrtovane obvoznice je povzeta po veljavnem
občinskem odloku, kjer je mesto priključitve obvoznice na ob‑
stoječo regionalno cesto R3-700, odsek 1272 Slovenske Konji‑
ce–Oplotnica predvideno na stacionažo km 0+700.
6. V sklopu izdelave strokovnih podlag je bila izdelana
evalvacija petih variant poteka obvoznice. Vse variante, ki so
bile predmet evalvacije, so predvidevale začetek trase v isti
izhodiščni in končni točki. Spreminjale so se lokacije cestnih
priključkov na načrtovano obvoznico.
7. Varianta, ki je bila po strokovnih ocenah najprimernej‑
ša, je osnova za izdelavo OPPN.
8. Za potrebe variantne rešitve so bile opravljene meritve
hrupa na območju obdelave OPPN in študija obremenitve
s hrupom. Istočasno je bilo pridobljeno soglasje upravljavca
vodotoka o prestavitvi dela vodotoka Bezinščica za potrebe
rekonstrukcije ceste.
2. Območje prostorskega akta
Območje OPPN se okvirno nanaša na naslednje parcelne
številke: 283/3 del, 283/6 del, 283/7, 285/2, 283/9, 277/1 del,
273/5 del, 270/20, 270/18 del, 1317/4 del, 270/14, 270/13,
270/19, 270/3, 270/17, vse k.o. Slovenske Konjice, in 677,
681 del, 686/13 del, 686/11 del, 1173/1 del, 1033/3 del, 1034/1
del, 1172/2, *231, 1037/5 del, 1037/2, 1038/1, 1050/23 del,
1050/2 del, 1049, 1167/1, 1447 del, vse k.o. Tepanje, 425/40,
k.o. Bezina, in 1608 del, k.o. Škalce.
Območje OPPN je določeno skladno z izbranim najustre‑
znejšim potekom trase vhodne obvoznice. Območje OPPN
predstavlja izbrano traso ceste, ki poteka po severno vzho‑
dnem delu katasterske občine Slovenske Konjice ter vzhodnem
delu katasterske občine Škalce in na jugozahodnem delu ob‑
močja katasterske občine Tepanje ter južnem delu katasterske
občine Bezina.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve, ki se nanašajo na obravnavano obmo‑
čje, bo priskrbel naročnik Občina Slovenske Konjice.
4. Roki za pripravo prostorskega akta in njegovih
posameznih faz
Sklep o začetku priprave prostorskega
akta
julij 2013
Objava sklepa v uradnem glasilu
in na svetovnem spletu
julij 2013
Obvestilo MKO, Direktorat za okolje
o izvedbi celovite presoje vplivov na
okolje
30 dni
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Priprava osnutka prostorskega akta
Pridobivanje smernic
Javno naznanilo o javni razgrnitvi
in javni obravnavi osnutka
Javna razgrnitev in javna obravnava
Priprava stališča do pripomb
in predlogov
Pridobivanje mnenj
Priprava usklajenega predloga
Sprejemanje odloka na občinskem
svetu
Objava v Uradnem listu RS

15 dni
30 dni
7 dni pred pričetkom
javne razgrnitve
30 dni
10 dni po zaključku
javne razgrnitve
30 dni
15 dni
januar/februar 2014
februar 2014

5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja, ki jih je potrebno vključiti v postopek
pridobivanja smernic in mnenj:
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Celje,
Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ARSO, Krekova 17,
2000 Maribor
ELEKTRO MARIBOR d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor
Telekom Slovenije d.d., Center za vzdrževanje omrežja
Celje, Lava 1, 3000 Celje
GVO, d.o.o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana
Gratel, d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj
JKP Slov. Konjice d.o.o., Celjska c. 3, 3210 Sl. Konjice
Občina Slov. Konjice, Stari trg 29, 3210 Sl. Konjice
Kabelsko razdelilni sistem, Ulica Toneta Melive 2, 3210
Slovenske Konjice.
6. Financiranje prostorskega akta
Prostorski akt financira Občina Slovenske Konjice.
7. Objava sklepa priprave
Sklep priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slo‑
venije, veljati začne naslednji dan po objavi.
Št. 3500-0008/2013
Slovenske Konjice, dne 12. julija 2013
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

TABOR
2557.

Zaključni račun proračuna Občine Tabor
za leto 2012

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura‑
dni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09
in 51/10), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 78/99, 124/00, 79/,01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B,
127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 –
ZUKN, 107/10, 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12) in 15. člena
Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06) je Občinski
svet Občine Tabor na 16. redni seji dne 17. 7. 2013 sprejel

Z A K L J UČ N I R A Č U N
proračuna Občine Tabor za leto 2012
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tabor za
leto 2012.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2012
sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan
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Št.

podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in od‑
hodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in
odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa finan‑
ciranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih
odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Tabor za leto
2012. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih
programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih
vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom
leta 2012 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki
Občine Tabor po zaključnem računu proračuna za leto 2012
znašajo:
A.

I.
70

71

72
73
74

II.
40

41

42
43

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
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
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Upravne takse in pristojbine
712 Globe in denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
722 Prihodki od prodaje zemljišč
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sr. iz drž. proračuna iz sr. 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 fiz.
osebam, ki niso PU
432 Investicijski transferi PU

Zaključni
račun 2012
1.844.104
1.337.308
1.206.179
1.096.861
60.831
48.488
0
131.129
44.864
181
1.445
13.653
70.985
40.000
40.000
0
0
466.797
229.568
237.228
1.860.545
572.330
183.104

39.418
120.106
650.586
650.586
76.527
0
76.527

Stran

7763

III.

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

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

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

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

VI.

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

0

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

50

ZADOLŽEVANJE

85.000

500 Domače zadolževanje

85.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

85.000

55

ODPLAČILA DOLGA

49.920

–16.441

550 Odplačila domačega dolga

49.920

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +

49.920

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

18.639

XI.

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

35.080

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +

–16.441
25.060

4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2012 se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03201/2013
Tabor, dne 17. julija 2013

31.798
332.688
12.229
12.511
561.103
23.540
378.038
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Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l.r.

ŽALEC
2558.

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za halo za obiranje in sušenje hmelja

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 –
ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C in 57/12), 3.č člena
novele Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 43/11,
ZKZ-C) ter 16. in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05,
94/05, 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 4. julija
2013 sprejel
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ODLOK
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za halo za obiranje in sušenje hmelja
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(1) S tem Odlokom se sprejme Občinski podrobni prostor‑
ski načrt za halo za obiranje in sušenje hmelja (v nadaljevanju:
OPPN), ki je skladen s prostorskimi sestavinami dolgoročnega
plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega
plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93,
7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97,
7/98, 17/99, 28/99) in spremembami in dopolnitvami prostor‑
skih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec – za območje
Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 98/00, 94/02).
(2) OPPN je izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o.
Celje, pod številko projekta 671/12.
2. člen
OPPN vsebuje tekstualni in grafični del ter priloge.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

Uradni list Republike Slovenije
železniškega prehoda na železniški progi Celje–Velenje cest,
do regionalne ceste R2 – 447 Celje–Žalec.
(3) Območje se nahaja v korenu zajezbe načrtovanega
suhega zadrževalnika Petrovče, zato je treba plato objekta
načrtovati nad koto poplavnih vod, to je ca. 50 cm nad koto
sedanjega objekta (terena).
6. člen
(namembnost območja OPPN)
Območje je namenjeno kmetijski dejavnosti, predvidena
je gradnja več funkcijskega objekta za obiranje, sušenje, bali‑
ranje, briketiranje in skladiščenje hmelja.
7. člen
(dopustni posegi)
Na območju OPPN so dopustni naslednji posegi pod
pogoji določil tega odloka:
– odstranitev obstoječega objekta za obiranje in hmelja,
– gradnja novega večfunkcijskega objekta za obiranje,
sušenje, baliranje, briketiranje in skladiščenje hmelja,
– gradna silosa in nadstrešnice za spravilo lesnih sekancev,
– gradnja in preureditev javne gospodarske infrastrukture,
– urejanje ploščadi za spravilo in odvoz hmelja in za
začasno skladiščenje hmeljskih odpadkov ter ostalih zunanjih
površin.

3. člen

8. člen

(prostorske ureditve, ki se načrtujejo z OPPN)

(odstranitve objektov)

(1) OPPN se nanaša na določitev urbanističnih, arhitek‑
tonskih ter ostalih meril in pogojev za umestitev kmetijskega
objekta v prostor ter na spremembe komunalne in prometne
infrastrukture v obravnavanem območju, ki so potrebne zaradi
umestitve kmetijskega objekta v prostor.
(2) Z OPPN je predvidena odstranitev obstoječe hale za
obiranje in sušenje hmelja in na isti lokaciji izgradnja nove hale
za obiranje in sušenje hmelja.
(3) Prostorske ureditve, ki se načrtujejo z OPPN so:
– odstranitev obstoječega objekta,
– gradnja novega objekta,
– gradnja in preureditev javne gospodarske infrastrukture,
– urejanje zunanjih površin.

Na območju OPPN se odstrani obstoječi dotrajani objekt
za obiranje in sušenje hmelja velikosti ca. 37 x 10,5 m in asfal‑
tirana površina na kateri stoji objekt.
9. člen
(pogoji in usmeritve glede lege objektov)
(1) Urbanistična zasnova umestitve objekta upošteva lego
parcele, oblike in lege sosednjih parcel in dovoznih cest ter
oblike in lege obstoječega objekta.
(2) Umestitev objekta je določena s:
– horizontalnimi in vertikalnimi gabariti objekta,
– točkami zakoličbe, s katerimi je novi objekt pozicioniran
v prostoru.

4. člen

10. člen

(območje OPPN)

(pogoji in usmeritve glede velikosti objektov)

(1) Območje OPPN se nahaja južno od naselja Drešinja
vas in južno od železniške proge Celje–Velenje. Območje je
namenjeno kmetijski dejavnosti.
(2) Območje OPPN obsega parcele št. 357/1, 357/3,
357/5, 357/6, 357/7, 358/1, 358/2 v celoti ter dele parcel št. 359
in 1400/2 (cesta), vse k.o. Levec. Površina območja meri ca.
0,32 ha.
(3) Sestavni del OPPN so tudi zemljišča izven območja
urejanja, ki so potrebna za neposredno prometno priključevanje
na omrežje javnih cest in izvedbo komunalnih priključkov in na‑
prav gospodarske javne infrastrukture potrebnih za komunalno
opremljanje območja ter obsegajo parcele št.: 34/3, 35/2, *222,
444/1 in 1489, vse k.o. Levec.

(1) Bruto tlorisne površine (BTP) so:
– tlorisna dimenzija:
40,30 x 25,00 m
– bruto tlorisna površina:
1007,5 m²
– tlorisna dimenzija silosa (nadstrešnice): 10,00 x 5,50 m
– tlorisna površina silosa (nadstrešnice):
55,00 m2
(2) Etažnost objekta je:
– pritlična etaža (P)
– največja višina kapi
7,00 m
– največja višina objekta do slemena
12,70 m
– največja višina (zračnik)
13,60 m
– največja višina nadstrešnice
7,60 m.
(3) Kota objekta:
Kota pritličja (talne plošče) je prilagojena koti poplavnih
vod v načrtovanem suhem zadrževalniku Petrovče
– kota obstoječega objekta in terena
247,00 m nad‑
morske višine
(mnv)
– kota krone nasipa zadrževalnika Pe‑
trovče
247,80 mnv
– kota gladine poplavne vode v zadrže‑
valniku
247,00 mnv
– kota talne plošče predvidenega objekta
47,50 mnv.

III. POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI POSEGOV
V PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI
IN OBLIKOVANJA
5. člen
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)
(1) Območje OPPN se nahaja južno od naselja Drešinja
vas in meji na kmetijska zemljišča.
(2) Območje OPPN se navezuje na sosednja območja
preko obstoječega omrežja lokalnih cest, preko obstoječega
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11. člen
(zasnova in oblikovanje objekta)
(1) Objekt je zasnovan kot enoetažen, delno dvoetažen
(plošča nad prostorom za peč), izveden v nosilni jekleni kon‑
strukciji, sušilnica se pozida z betonskimi votlaki. Tlak je armi‑
ranobetonska plošča s protiprašnim premazom.
(2) Streha je simetrična dvokapnica z naklonom 24°,
kritina je pločevina.
(3) Fasada je iz trapezne pločevine, barva fasade v ne‑
svetlečih (mat) odtenkih sive barve. Možna je uporaba lesene
fasade v naravni barvi.
(4) Nadstrešnica nad silosom se na južni strani objekta
oblikuje kot enokapnica nadstrešnica z naklonom strehe 24°,
kritina je pločevina. Silos se na južni strani zameji s steno višine
ca. 2,00 m.
12. člen
(ureditev zunanjih površin)
(1) Dovoz in dostop je urejen s severne strani po obstoječi
makadamski dovozni cesti iz smeri Drešinje vasi.
(2) Ob objektu se uredijo utrjene (asfaltirana ali betonska)
manipulativne površine:
– med dovozno cesto na severu in objektom površina
velikosti ca. 25,00 x 10,00 m,
– ob vzhodni strani objekta površina velikosti ca. 40,30
x 5,00 m
– na južni strani objekta površina velikosti ca. 27,30 x
9,00 m.
(3) Parkirne površine za osebna vozila, tovorna (dostav‑
na) vozila in kmetijsko mehanizacijo se uredijo na utrjenih
manipulativnih površinah ob objektu.
(4) Kota manipulativne površine je prilagojena koti objekta
(247,50 mnv), od katere se blago spušča proti dovozni cesti
na severni in zahodni strani objekta (ca. 246,90 mnv) in proti
okoliškemu terenu.
(5) Ostale površine se zatravijo ter se od platoja objekta
blago spuščajo proti okoliškemu terenu.
IV. POGOJI PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
13. člen
(cestno omrežje in parkirne površine)
(1) Dostop do območja obravnave je po obstoječi maka‑
damski dovozni cesti s severne strani, ki poteka preko parcel
št. 1499/2, 358/1, 358/2 in 359, vse k.o. Levec.
(2) Obstoječa dovozna cesta, ki poteka po zahodni strani
objekta, se na južnem delu obravnavanega območja delno pre‑
stavi in uredi z enakimi tehničnimi elementi kot obstoječa cesta.
(3) Promet med gradnjo organizirati tako, da so omo‑
gočene varne povezave za motorni in nemotorni promet ter
povezave kmetijskih gospodarstev s kmetijskimi površinami.
Po končani gradnji je treba na osnovi predhodnega monitorin‑
ga (pred začetkom rušenja in gradnje) obnoviti poškodovano
vozišče poljske poti.
(4) Parkiranje se uredi na manipulativni površini objekta.
14. člen
(vodovodno omrežje)
Objekt ne bo neposredno priključen na vodovodno omrež‑
je. Obstoječi vodovod z vodomernim jaškom se nahaja na
funkcionalnem zemljišču v severozahodnem delu funkcional‑
nega zemljišča.
15. člen
(odvajanje odpadnih vod)
(1) Izgradnja kanalizacije ni predvidena. Meteorne vode
se odvajajo v meteorno kanalizacijo in dalje v ponikalnico. Od‑
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padne meteorne vode s povoznih, manipulativnih in skladiščnih
površin se odvajajo preko primerno dimenzioniranega lovilca
olj v meteorno kanalizacijo in dalje v ponikalnico oziroma dis‑
perzno na okoliški teren. Ponikalno polje kapacitete 55,30 m³
se uredi na zelenici južno od objekta na osnovi izračuna in
geološkega poročila.
(2) Za sanitarne potrebe se v času obratovanja zagotovi
mobilna sanitarna enota.
16. člen
(električno omrežje)
(1) Za potrebe načrtovanega objekta se preuredi (presta‑
vi) obstoječe nizkonapetostno (NN) elektro omrežje. Obstoječa
transformatorska postaja OS Loke nazivne moči 50 kVA se na‑
domesti z novo nazivne moči 250 kVA. Obstoječi NN kablovod
1 kV se zamenja novim kablom.
(2) Trasa novega kablovoda poteka južno od TP OS.
Loke. Obstoječo železniško progo križa po obstoječi zaščitni
cevi pod železniško progo. Do objekta poteka ob dovozni cesti.
(3) Kablovod je položen prosto v zemljo, na mestih križa‑
nja pa izveden skladno s projektnimi pogoji upravljavcev javne
gospodarske infrastrukture:
– pod voznimi površinami se kable položi v kabelski kanali‑
zaciji iz obbetonirane alkaten cevi Ø 110 mm. Višina nad zgornjim
robom kabelske kanalizacije in niveleto ceste mora biti vsaj 1,0 m.
Ker bodo za križanje voznih površin potrebne dve oziroma več
cevi, jih je potrebno polagati s pomočjo ustreznih distančnikov,
– križanje z vodovodom se izvede s polaganjem kabla v
alkaten cev Ø 110 mm. Vertikalna oddaljenost od vodovoda je
najmanj od 0,5 m (pri križanju kabla s priključnim cevovodom
je ta razdalja najmanj 0,3 m).
17. člen
(ogrevanje in sušenje)
Glavni energetski vir za ogrevanje za sušenje hmelja je
lesna biomasa, možna je uporaba plina.
18. člen
(odpadki)
(1) Odlaganje in odvoz odpadkov bo urejeno na krajevno
obstoječ način. Hmeljski odpadki (pleve) bodo v času sezone
začasno deponirani na manipulativnem platoju na vzhodni
strani objekta.
(2) Gradbeni odpadki in inertni odpadki, ki nastanejo
zaradi odstranitve obstoječega objekta in infrastrukture, se
odstranijo izven ureditvenega območja OPPN. Ravnanje z njimi
se izvede v skladu z načrtom odstranjevalnih del ter s predpisi,
ki urejajo ravnanje z odpadki.
V. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO
19. člen
(parcelacija)
(1) Zaradi predvidene prestavitve odseka poljske poti se
določijo nove parcelne meje. Parcelacija se izvede v skladu z
grafičnim načrtom 5 – geodetska kotirana situacija z načrtom
parcelacije ter skladno s projektno dokumentacijo s katastrskim
elaboratom, ki mora vsebovati predlog nove parcelacije.
(2) Parcele, določene s tem OPPN, se po izvedenih po‑
segih lahko delijo in združujejo, v skladu z izvedenim stanjem
na podlagi lastništva ali upravljanja ter se po namembnosti
sosednjih območij pripojijo k sosednjim parcelam.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
20. člen
(celostno ohranjanje kulturne dediščine)
Na območju obravnave ni registriranih enot kulturne de‑
diščine. Predvideni posegi so načrtovani in bodo izvajani tako,
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da se ustvarjajo in ohranjajo kvalitetna razmerja in strukture
v krajini, ter da se varuje značilno naselbinsko, krajinsko in
arhitekturno tipologijo in morfologijo.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
21. člen
(ohranjanje narave)
Načrtovane ureditve ne posegajo na zavarovana ali na‑
ravovarstveno pomembna območja. Zaradi ohranjanja narave
se poseg načrtuje in izvaja tako, da je omejen na gradbišče in
transportne poti.
22. člen
(varovanje kmetijskih zemljišč)
(1) Izvedbo del je treba načrtovati in izvajati tako, da ne
bodo poškodovana sosednja kmetijska zemljišča. Transportne
poti se omejijo na trase obstoječih poti, gradbišča pa se omeji
na funkcionalno površino načrtovanih ureditev.
(2) Med gradnjo in po njej je treba zagotoviti nemoten
dostop na vsa sosednja kmetijska zemljišča.
(3) Zunaj načrtovanih ureditev posegi na kmetijska zemlji‑
šča niso dovoljeni.
(4) Prepovedano je zasipavanje kmetijskih zemljišč in
odlaganje materiala zunaj za ta namen določenih območij.
(5) Rodovitni del prsti se deponira ločeno, z namenom
ponovne uporabe na kmetijskih zemljiščih.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VARSTVO
PRED POŽAROM
23. člen
(varstvo pred poplavami, naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Vse ureditve v državnem prostorskem načrtu se načr‑
tujejo tako, da je zagotovljen umik ljudi in živali v primerih dru‑
gih nevarnosti (poplava, potres, požar) na sosednja zemljišča.
(2) Za širše območje obravnave je v pripravi DPN za
zagotavljanje poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini, ožje
območje pa se nahaja v korenu zajezbe načrtovanega suhega
zadrževalnika Drešinja vas. Za zaščito pred poplavami in pred
erozijo so načrtovane nivelete terena in objekta nad koto viso‑
ke vode z upoštevanjem varnostne višine, ki je določena na
osnovi načrtovanega suhega zadrževalnika Drešinja vas, to je
tako, da so najmanj 50 cm nad koto načrtovane visoke vode v
zadrževalniku.
(3) Med gradnjo je prepovedano odlaganje izkopanega
materiala v pretočne profile vodotokov ali na poplavna obmo‑
čja. V primeru fazne gradnje so posegi načrtovani tako, da ne
povzročajo škodljivih vplivov na vodni režim ali stanje voda ter
na poplavno varnost.
24. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi uresniče‑
vanja OPPN ne sme poslabšati. Požarna varnost se zagotovi z:
– lokacijo objekta, s katero je preprečeno morebitno širje‑
nje požara na sosednje objekte,
– urejenimi in obnovljenimi obstoječimi cestami za in‑
terventna vozila in urejenimi evakuacijskimi potmi za umik na
sosednja zemljišča,
– z urejenim sistemom za javljanje in alarmiranje,
– z načrtovanjem ustrezne nosilne konstrukcije objekta
in vgradnjo takšnih materialov in naprav, ki ustrezajo varnosti
objekta in njegovih naprav pred požarom,
– zagotavljanjem virov za začetno gašenje z ustreznim
številom gasilnih aparatov.
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(2) Zaradi požarne ogroženosti objektov in naravnega
okolja mora izvajalec med gradnjo upoštevati predpise, ki se
nanašajo na varstvo pred požarom, ter druge predpise, ki ure‑
jajo načrtovanje, projektiranje in gradnjo objektov in naprav ter
njihovo uporabo.
25. člen
(zaščita pred razlitjem nevarnih snovi)
(1) Pri nezgodah med gradnjo in med obratovanjem ali ob
razlitju večjih količin goriva, olja ali drugih škodljivih tekočin in
materialov, se ustrezno ukrepa in prepreči izlitje nevarnih snovi
v vodotoke, podzemno vodo in na kmetijska zemljišča ter se
takoj obvesti najbližji center za obveščanje. Ravna se v skladu
s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, zavaruje
se lokacija, uporabi se nevtralizacijsko sredstvo, onesnažena
zemljina se takoj odstrani in odda pooblaščeni organizaciji za
ravnanje z odpadki. Nastala škoda se sanira.
(2) Med gradnjo in obratovanjem se izvajajo vsi ukrepi
za preprečitev izcejanja betonskih odplak, izcejanja goriva,
olj, zaščitnih premazov in drugih škodljivih snovi v vodo. Vsi
gradbeni odpadki in ostanki gradbenega materiala ter kakršni
koli drugi odpadki se sproti odstranijo iz ureditvenega območja
in na ustrezen način reciklirajo ali deponirajo.
(3) Pranje, čiščenje in oskrba gradbene mehanizacije z
naftnimi derivati se vrši v za ta namen zgrajenih pretakališčih
izven območja OPPN. Pranje, čiščenje in oskrba kmetijske
mehanizacije se lahko vrši na manipulativni površini objekta,
ki je ustrezno utrjena (betonirana, asfaltirana) ter opremljena s
peskolovom in lovilcem olj, ki se redno vzdržujeta.
(4) Pretakanje goriva na območju OPPN ni dopustno.
26. člen
(varstvo zraka)
(1) Med gradnjo in po njej se na celotnem ureditvenem
območju, na transportnih poteh in gradbišču izvajajo ukrepi za
preprečevanje nekontroliranega raznosa gradbenega materiala
z območja gradbišča in s transportnimi poti ter raznosa drugih
sipkih snovi in odpadkov.
(2) Pri gradnji in obratovanju je treba upoštevati emisijske
norme v skladu s predpisi, ki urejajo področje emisij.
27. člen
(varstvo tal)
Zaradi racionalne rabe tal je pomembna organizacija
gradbišča, ki mora obsegati čim manjše površine in zagotoviti
kar najmanjše poškodbe tal. Vse izkopane plasti tal, nastale pri
pripravi terena, je potrebno deponirati ločeno glede na njihovo
sestavo. Pri odstranjevanju gornjih plasti zemljine se rodovitna
zemlja uporabi pri končni ureditvi obravnavanega območja ali
na sosednjih kmetijskih zemljiščih.
28. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Med gradnjo obratovanja se uporabljajo delovne na‑
prave in stroji, izdelani v skladu s predpisi, ki urejajo področje
emisijskih norm za hrup gradbenih strojev, namenjenih za delo
na prostem.
(2) Predvideni objekt in naprave oziroma njihovo obrato‑
vanje in uporaba po končani gradnji ne sme presegati predpi‑
sane mejne ravni hrupa za obravnavano območje.
29. člen
(varstvo voda)
(1) Med gradnjo in po njej se odvodnjavanje manipulativ‑
nih površin gradbišča in nadzemnih objektov izvede v skladu s
predpisi, ki urejajo režim varovanja vodnih virov in emisije snovi
pri odvajanju padavinskih voda.
(2) V vode ter na površine vodonosnikov se ne izliva,
odmetava ali odlaga odpadkov ter snovi in predmetov, ki lahko
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zaradi svoje oblike ali lastnosti ogrožajo življenje in zdravje
ljudi, vodnih ali obvodnih organizmov, ovirajo pretok voda ali
ogrožajo vodne objekte in naprave. Na vodnem in priobal‑
nem zemljišču je prepovedano izlivati, odlagati in pretovarjati
nevarne snovi v trdni, tekoči ali plinasti obliki, odlagati ali pre‑
tovarjati odkopan ali odpadni material ter odlagati odpadke.
V površinskih vodah, na vodnem in priobalnem zemljišču ter
na vodonosnikih je prepovedano pranje vozil in drugih strojev
ali naprav.
(3) Pri gradnji se lahko uporabljajo le materiali, ki ne
vsebujejo nevarnih spojin ter tehnično brezhibna gradbena
mehanizacija in izvajajo ukrepi za zaščito pred razlitjem ne‑
varnih snovi.
30. člen
(varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem)
(1) Razsvetljava objekta se izvede tako, da ne povzroča
svetlobnega onesnaževanja. Vse svetilke se izvedejo tako, da
je svetloba usmerjena izključno v tla.
(2) Gradbišča se ponoči ne osvetljuje. Za varovanje grad‑
bišča in objekta v času obratovanja je dovoljena postavitev
posameznih svetil, ki so opremljena s senzorjem.
31. člen
(pogoji zbiranja in odvoza in deponiranje odpadkov)
(1) V naravno okolje ni dovoljeno odlagati odpadkov in
gradbenega materiala.
(2) Gradbeni odpadki in inertni odpadki, ki nastanejo
zaradi odstranitve objekta in infrastrukture, se odstranijo izven
ureditvenega območja OPPN. Ravnanje z njimi se izvede v
skladu z načrtom odstranjevalnih del ter s predpisi, ki urejajo
ravnanje z odpadki. Nevarni odpadki, mednje spadajo tudi ze‑
mljina, onesnažena zaradi razlitja nevarnih snovi, in odpadna
embalaža nevarnih snovi, se predajo pooblaščeni organizaciji
za zbiranje nevarnih odpadkov, kar se ustrezno evidentira.
(3) Komunalni, hmeljski in drugi odpadki se zbirajo znotraj
na tehnično ustreznih mestih v ustreznih zabojnikih za ločeno
zbiranje odpadkov in odvažajo, predelujejo in odlagajo v skladu
s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki. Hmeljski
odpadki (pleve) bodo v času sezone začasno deponirani na
manipulativnem platoju na vzhodni strani objekta.
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
32. člen
(1) Prostorske ureditve, ki jih določa odlok je mogoče
izvajati naenkrat ali po delih, ki predstavljajo funkcionalno za‑
ključene celote in se lahko izvajajo ločeno.
(2) V primeru izvedbe prostorskih ureditev v več delih, je
potrebno obnovo dovoznih cest in obnovo zemljišč izvesti po
vsaki zaključeni etapi posebej.
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XI. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH
IN TEHNIČNIH REŠITEV
34. člen
(1) Dopustna so odstopanja od funkcionalnih, oblikoval‑
skih in tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri
nadaljnjem podrobnejšem načrtovanju pridobijo tehnične re‑
šitve, ki so primernejše s tehnološkega, okoljevarstvenega ali
oblikovalskega ali vidika.
(2) Odstopanja iz prejšnjega odstavka ne smejo spre‑
minjati načrtovanega videza območja, poslabšati bivalnih in
delovnih razmer na območju OPPN oziroma na sosednjih
območjih ter ne smejo biti v nasprotju z javno koristjo. Z njimi
morajo soglašati organi in organizacije, v delovno področje
katerih spadajo.
(3) Dopustna tlorisna in višinska odstopanja načrtovanega
objekta so ± 5 %.
(4) Za dopustna odstopanja se štejejo tudi druga odsto‑
panja od predvidenih rešitev, prestavitve in rekonstrukcije
gospodarske, ki niso določena s tem odlokom, če se izkaže,
da so potrebna ali bolj smotrna za izgradnjo in obratovanje
načrtovanih prostorskih ureditev. K vsaki drugi ali drugačni
rešitvi mora investitor predhodno pridobiti soglasje njenega
upravljavca.
XII. KONČNE DOLOČBE
35. člen
(vpogled)
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih
službah Občine Žalec in Upravni enoti Žalec.
36. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe za posamezna področja.
37. člen
(veljavnost odloka)
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-0003/2012-3
Žalec, dne 4. julija 2013
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

X. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
33. člen
(1) Pred začetkom del je treba pravočasno obvestiti upra‑
vljavce gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega
dobra, da se z njimi evidentirajo obstoječi objekti in naprave ter
uskladijo vsi posegi v območje objektov in naprav ter v njihove
varovalne pasove.
(2) Pred začetkom del je treba narediti posnetek ničel‑
nega stanja cest, ki se bodo uporabljale kot gradbiščne poti,
nastale poškodbe po koncu gradnje odpraviti in na cestah
vzpostaviti prvotno stanje.
(3) Infrastrukturne objekte, naprave in druge objekte med
gradnjo ustrezno zaščititi, po končani gradnji pa morebitne
poškodbe sanirati.

2559.

Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov
ter določanju najemnin za poslovne prostore
v lasti Občine Žalec

Na podlagi Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih pro‑
storih (Uradni list SRS, št. 18/74, 34/88 in 5/90; Uradni list
RS, št. 10/91, 17/91, 13/93, 66/93, 32/00 in 102/02 – Odl. US
U-I-108/01-17, 87/11 – ZMVN-A), Zakona o stvarnem premo‑
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10, 75/12), Uredbe o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11,
42/12, 24/13) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 4. julija
2013 sprejel
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PRAVILNIK
o oddajanju poslovnih prostorov ter določanju
najemnin za poslovne prostore v lasti
Občine Žalec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo postopki in pogoji oddaje v
najem ali v brezplačno uporabo ter način določitve najemnin za
del stvarnega nepremičnega premoženja v lasti Občine Žalec,
ki v naravi predstavljajo poslovne prostore v lasti Občine Žalec
(v nadaljevanju: poslovni prostori).
II. ODDAJA POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM
Pristojnosti župana, komisije ter metode oddajanja
poslovnih prostorov
2. člen
Vse postopke, ki se nanašajo na oddajo poslovnih prosto‑
rov v najem in oddajo poslovnih prostorov v brezplačno upo‑
rabo, vodi in nadzira Komisija za vodenje in nadzor postopka
pridobivanja, razpolaganja in upravljanja stvarnega premoženja
Občine Žalec (v nadaljevanju: komisija), ki jo za te naloge
imenuje in pooblasti župan. Komisija vodi in nadzira tudi vse
postopke v zvezi z najemnimi razmerji med najemniki oziroma
uporabniki poslovnih prostorov ter Občino Žalec.
Vse odločitve v zvezi z oddajo poslovnih prostorov v na‑
jem ali brezplačno uporabo, ter o zadevah v zvezi z najemnimi
razmerji, sprejme župan, ki tudi sklene pravni posel.
3. člen
Poslovni prostori se oddajo v najem na način in na podlagi
metod, ki so določene s predpisi o ravnanju s stvarnopravnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki so:
– javna dražba;
– javno zbiranje ponudb;
– neposredna pogodba.
4. člen
Namera o oddaji poslovnih prostorov v najem se objavi
poleg na predpisanih mestih po določilih predpisov o ravna‑
nju s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih
skupnosti še na spletni strani Občine Žalec in sicer najmanj
15 dni pred javno dražbo, javnim zbiranjem ponudb oziroma
pred sklenitvijo neposredne pogodbe in mora biti objavljena
najmanj 15 dni.
Strokovna služba pripravi besedilo javne dražbe oziroma
zbiranja ponudb ali besedilo najemne pogodbe v primeru meto‑
de neposredne pogodbe. Komisija pošlje besedilo javne dražbe
oziroma zbiranja ponudb v objavo.
5. člen
Komisija v rokih, ki so določeni v javni dražbi ali javnem
zbiranju ponudb, vodi vse postopke za posamezno metodo
razpolaganja. O poteku postopkov oddaje poslovnih prostorov
komisija sestavi zapisnik.
Zoper izbor najugodnejšega ponudnika ni pritožbe.
Neposredna pogodba
6. člen
Poslovni prostor se lahko odda v najem na podlagi meto‑
de neposredne pogodbe, brez javnega razpisa, če je izpolnjen
eden od naslednji pogojev:
– pri oddaji poslovnega prostora v najem, če je samo‑
upravna lokalna skupnost manj kot 50-odstotna solastnica
nepremičnine;
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– če je predviden letni prihodek od oddaje v najem poslov‑
nih prostorov nižji od 10.000 EUR;
– če oddaja poslovnega prostora v najem po eni od metod
iz 3. člena tega pravilnika ni uspela, v 15 dneh od dneva, ko se
je izkazalo, da je metoda neuspešna;
– če poslovni prostor odda v najem osebi javnega prava
za izvajanje javnih nalog, razen javnim podjetjem;
– če se poslovni prostor odda v najem nevladnim organi‑
zacijam, ki delujejo v javnem interesu, za izvajanje dejavnosti
za katero so ustanovljene;
– če se poslovni prostor odda v najem za obrambo, zašči‑
to, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah;
– če se poslovni prostor oddaja v najem družinskemu
članu najemnika (zakoncu, otroku, bratu, sestri, snahi, zetu,
vnuku ali vnukinji) in ta nadaljuje z isto dejavnostjo dosedanje‑
ga najemnika, ki je samostojni podjetnik, v primeru upokojitve,
bolezni ali smrti najemnika;
– v primeru statusnih sprememb obstoječih najemnikov,
če ti po statusni spremembi postanejo pravni nasledniki dose‑
danjega najemnika;
– če gre za začasno preselitev najemnika zaradi prenove
ali rekonstrukcije objekta ali za druga nujna dela na infrastruk‑
turi objekta;
– če gre za razširitev poslovnega prostora zaradi opra‑
vljanja iste dejavnosti v prostor, ki ga je možno z obstoječim
neposredno povezati v isti zgradbi;
– če gre za zamenjavo poslovnega prostora, ki po veliko‑
sti ali višini najemnine ne odstopa za več kot 25 % in če je to v
interesu najemodajalca;
– če je dosedanji najemnik v stečaju ali redni likvidaciji,
novi najemnik pa prevzame dolgove dosedanjega najemnika
do najemodajalca.
7. člen
V vseh primerih iz prejšnjega člena tega pravilnika morajo
interesenti poleg splošnih podatkov predložiti še:
– dokazilo o usposobljenosti opravljanja predvidene de‑
javnosti v poslovnem prostoru ali izjavo, da lahko navedene
podatke pridobi strokovna služba iz uradnih evidenc;
– odločbo o podelitvi statusa, da subjekt deluje v javnem
interesu v primerih, ko je interesent za najem nevladna organi‑
zacija, ki deluje v javnem interesu;
– kratko poročilo o dosedanjem izvajanju programa;
– dokazilo o poravnanih davčnih obveznostih;
– dokazilo o poravnanih obveznostih do Občine Žalec.
Brezplačna uporaba poslovnih prostorov
8. člen
Poslovni prostori se lahko, poleg v predpisanih primerih
po predpisih o ravnanju s stvarnim premoženjem države in sa‑
moupravnih lokalnih skupnostih, oddajo v brezplačno uporabo:
– osebam javnega prava za izvrševanje javnih nalog,
razen javnim podjetjem;
– invalidskim in humanitarnim organizacijam, ki delujejo
na podlagi statusa priznanega z odločbo pristojnega organa in
delujejo v javnem interesu na področju socialnega in zdravstve‑
nega zavarovanja;
– javnim kulturnim in izobraževalnim zavodom;
– društvom, zvezam društev, skladom oziroma fundacijam
na podlagi predhodnega mnenja komisije;
– drugim subjektom, če izvajajo v poslovnem prostoru
dejavnost, ki je v javnem interesu.
Odločitev o brezplačni uporabi sprejme župan na podlagi
vloge najemnika oziroma interesenta.
Poslovni prostor se lahko odda v brezplačno uporabo za
obdobje, ki ne sme biti daljše od petih let ter se lahko podaljša
še za največ pet let.
Uporabniki iz tega člena krijejo obratovalne stroške, stro‑
ške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča
in morebitne druge stroške, ki so v zvezi z uporabo poslovnega
prostora ali garaže, o čemer se stranki dogovorita s pogodbo.
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Vsebina najemne pogodbe oziroma pogodbe
o brezplačni uporabi
9. člen
Z izbranim ponudnikom sklene najemno pogodbo oziroma
pogodbo o brezplačni uporabi župan Občine Žalec.
S ponudnikom, ki je izbran, se sklene najemna pogodba
oziroma pogodba o brezplačni uporabi najkasneje v roku 15 dni
po odločitvi o izbiri.
10. člen
Najemno razmerje nastane s sklenitvijo pisne najemne
pogodbe oziroma pogodbe o brezplačni uporabi, ki mora po‑
leg z zakonom določenih sestavin, vsebovati še naslednje
sestavine:
– natančen opis poslovnega prostora;
– višino najemnine in način plačila, če ne gre za pogodbo
o brezplačni uporabi;
– določilo o funkcionalnih stroških, ki bremenijo najemnika;
– čas, za katerega se sklene najemna pogodba;
– eventualno potreben čas za usposobitev poslovnega
prostora v katerem najemnik ne plačuje izračunane najemnine;
– v primerih, ko so potrebna vlaganja v poslovni prostor,
določilo, kdo bo prostor usposobil, pogoje usposobitve, način
povrnitve vlaganj najemniku z rokom za usposobitev poslov‑
nega prostora;
– navedba poslovne dejavnosti, ki se bo opravljala v
poslovnem prostoru;
– način oddaje poslovnega prostora: javna ponudba, jav‑
no zbiranje ponudb, dražba najemnine, neposredna oddaja;
– dolžnost glede vzdrževanja poslovnega prostora;
– možnost oddaje v podnajem;
– možnost uporabe skupnih delov in naprav v zgradbi –
pogoji njihove souporabe;
– določila, da se pri večji obnovi ali preureditvi poslovnega
prostora sklene z najemnikom posebna pogodba glede vračila
stroškov vlaganj;
– odpovedni rok;
– pravica vstopa najemodajalca v poslovni prostor in
pravici ogleda oziroma pregleda;
– ostale obveznosti najemnika, ki izhajajo iz uporabe
poslovnega prostora.
Za pogodbo o brezplačni uporabi se smiselno uporabljajo
določila tega pravilnika, ki urejajo vsebino najemne pogodbe.
Poslovni prostor se lahko odda v najem za nedoločen čas.
III. PRENEHANJE NAJEMNEGA RAZMERJA
11. člen
Najemno razmerje preneha s potekom pogodbenega
roka, za katerega je pogodba sklenjena, z odstopom ali odpo‑
vedjo, skladno z zakonsko določenimi pogoji.
Najemno razmerje preneha tudi, če preneha obstajati
predmet najema ali če je prišlo do spremembe namembnosti
poslovne stavbe.
Odstop najemnega razmerja mora biti podan pisno, v
sporazumno dogovorjenem ali pogodbenem roku.
Ob predaji izpraznjenega poslovnega prostora strokovna
služba sestavi primopredajni zapisnik, ki vsebuje podatke o
dnevu prenehanja obveznosti plačevanja najemnine in stroškov
v zvezi z uporabo poslovnega prostora in o stanju poslovnega
prostora.
12. člen
Najemodajalec lahko odpove najemno razmerje in zahte‑
va izpraznitev poslovnega prostora v naslednjih primerih:
1. če najemnik dva meseca zapored v tekočem letu ne
plača najemnine;
2. če v roku enega meseca od dneva prejema opomina
ne opravi del, potrebnih za redno vzdrževanje poslovnega
prostora, ki spadajo v njegovo stroške;
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3. če ne začne v dogovorjenem roku z opravljanjem
dejavnosti;
4. če najemnik brez predhodnega soglasja najemodajalca
izvaja gradbene posege v poslovni prostor;
5. če dalj časa brez upravičenih razlogov ne uporablja
poslovnega prostora;
6. če preneha z opravljanjem dovoljene dejavnosti;
7. če odkloni sodelovanje pri prenovi stavbe;
8. če ne dovoli izvršitve pravice vstopa najemodajalca v
poslovni prostor in pravici ogleda oziroma pregleda ali odklanja
primopredajo poslovnega prostora po tem pravilniku oziroma
po najemni pogodbi;
9. oddaja poslovni prostor v podnajem oziroma dovoli
drugim, da opravljajo dejavnost v poslovnem prostoru brez
soglasja najemodajalca.
13. člen
Najemna pogodba preneha tudi:
– če pride do realizacije prostorskega akta z rušitvijo
stavbe v katerem se nahaja poslovni prostor;
– če je prišlo do spremembe namembnosti poslovnega
prostora z aktom lastnika poslovnega prostora;
– v primeru razlastitve;
– v drugih z zakonom ali drugim pravnim aktom določenih
primerih.
IV. OSNOVE IN MERILA ZA DOLOČITEV NAJEMNINE
Izhodiščna najemnina
14. člen
Izhodiščna najemnina za poslovni prostor se določi v vi‑
šini 8 EUR/m2 mesečno, za pomožne prostore (hodnik, stopni‑
šče, arhiv, sanitarije) 4 EUR/m2 mesečno, za najem kontejnerja
na tržnici pa 5 EUR/m2 mesečno.
V primeru oddaje v najem po metodi javne dražbe ali jav‑
nega zbiranja ponudb, je najemnina določena po tem pravilniku
izklicna mesečna najemnina za oddajo poslovnega prostora.
Izračun najemnine
Najemnina se določi po naslednjem obrazcu:
Nm = C×P×f
Legenda:
Nm = mesečna najemnina
C = izhodiščna najemnina
P = površina poslovnega prostora
f = faktor dejavnosti
Faktor dejavnosti (f) je odvisen od namembnosti poslov‑
nega prostora in znaša:
Namembnost
Skupina A
Skupina B

Faktor dejavnosti
1,20
1,00

15. člen
Skupina A vključuje naslednje dejavnosti: finančne in za‑
varovalniške, pravne, računovodske, knjigovodske in revizij‑
ske dejavnosti, davčno svetovanje, zdravstvena dejavnost in
gostinska dejavnost;
Skupina B vključuje vse ostale dejavnosti, ki niso zajete
v skupini A.
V primeru, ko glede namembnosti poslovnega prostora
za določeno dejavnost nastane dvom in je ni mogoče razvrstiti
v eno izmed navedenih skupin, odloči o razvrstitvi župan ob
uporabi določb uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti.
16. člen
Najemnina se plačuje mesečno na podlagi računa, ki ga
izstavi najemodajalec. Poleg najemnine je najemnik dolžan
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plačevati vse stroške, ki nastanejo pri obratovanju objekta, v
katerem je najeti poslovni prostor ter izvajati tekoča popravila
in vzdrževanje poslovnega prostora in opreme ter zamenjavo
opreme, ki se poškoduje zaradi zunanjih vplivov, poravnavo
stroškov popravil, ki so posledica nepravilne oziroma malo‑
marne uporabe ter druge obveznosti skladno s predpisanimi
standardi vzdrževanja.
17. člen
Višina izhodiščne najemnine se vsako leto poviša za
indeks cen življenjskih potrebščin.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 36100-0006/2013
Žalec, dne 4. julija 2013
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

2560.

Pravilnik o prevozu otrok v in iz osnovnih šol
v Občini Žalec

Na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list
RS, št. 12/96 s spremembami), 18. člena Zakona o usmer‑
janju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11
– ZUOPP-1), 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08,
58/09 (64/09 – popr., 65/09 – popr.), 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS,
št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na 1. izredni seji dne
4. 7. 2013 sprejel

PRAVILNIK
o prevozu otrok v in iz osnovnih šol
v Občini Žalec
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa:
– upravičence do prevoza v in iz šole,
– območje zagotavljanja prevozov v in iz šole,
– določitev višine zneska povračila stroškov,
– postopek za uveljavljanje pravice do prevoza oziroma
povračila stroškov prevoza,
– podlago za povrnitev prevoznih stroškov in
– način izplačevanja sredstev za povračilo prevoznih stro‑
škov iz proračuna Občine Žalec.
2. člen
(upravičenci do prevoza v in iz šole)
1. Osnovnošolski otroci:
– imajo pravico do brezplačnega prevoza, če je njihovo
bivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole
znotraj njihovega šolskega okoliša;
– imajo pravico do brezplačnega prevoza ne glede na
oddaljenost njihovega bivališča od osnovne šole, če pristojni
organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogro‑
žena varnost učenca na poti v šolo znotraj njihovega šolskega
okoliša;
– ki obiskujejo osnovno šolo zunaj šolskega okoliša, v ka‑
terem prebivajo, imajo pravico do povračila stroškov prevoza v
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višini, ki bi jim pripada, če bi obiskovali osnovno šolo v šolskem
okolišu, v katerem prebivajo.
2. Otroci s posebnimi potrebami:
– ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov osnov‑
ne šole z dodatno strokovno pomočjo, prilagojene programe
osnovne šole ali posebni program vzgoje in izobraževanja, ima‑
jo na podlagi odločbe Zavoda Republike Slovenije za šolstvo
(v nadaljevanju: odločba o usmeritvi) pravico do brezplačnega
prevoza ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od
osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi;
– ki imajo z odločbo o usmeritvi določeno izvajanje do‑
datne strokovne pomoči v zavodu za vzgojo in izobraževanje
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, imajo pravico do
povračila stroškov prevoza do zavoda, v katerem se ta pomoč
izvaja, če je njihovo prebivališče od tega zavoda oddaljeno več
kot štiri kilometre;
– kolikor je v odločbi o usmeritvi navedeno, da se otroku
zaradi gibalne oviranosti dodeli spremljevalca za nudenje fi‑
zične pomoči, se tudi zanj povrnejo stroški prevoza v primeru
uporabe sredstev organiziranega javnega prevoza.
Vsi upravičenci morajo imeti stalno prebivališče v Občini
Žalec. Upravičenci do prevoza v in iz šole morajo o morebitnih
spremembah, ki bi vplivale na upravičenost ali višino povračila
o tem takoj oziroma najkasneje v roku 15 dni obvestiti strokov‑
no službo Občine Žalec.
3. člen
(območje zagotavljanja prevozov v in iz šole)
Prevozi v in iz šole se zagotavljajo na območju celotne
Občine Žalec, razen za otroke s posebnimi potrebami, za kate‑
re se zagotavljajo prevozi oziroma povrnejo stroški prevoza tudi
za območja izven Občine Žalec v skladu z odločbo o usmeritvi.
4. člen
(določitev višine zneska povračila stroškov)
Šolske prevoze za upravičence iz 1. točke 2. člena tega
pravilnika (osnovnošolski otroci) praviloma organizira Občina
Žalec s pogodbenimi prevozi z izvajalci, izbranimi na podlagi
javnega naročila, kolikor prevoz z redno linijo ni možen. Finan‑
cirajo se iz sredstev proračuna Občine Žalec. Občina Žalec
sofinancira tudi stroške nakupa mesečnih vozovnic za upravi‑
čence iz 1. in 2. točke 2. člena tega pravilnika, ki imajo možnost
prihoda v šolo z rednimi avtobusnimi linijami.
Stroške prevoza v in iz šole za upravičence, ki niso
zajeti v prejšnjem odstavku tega člena, se povrne glede na
ceno najcenejše avtobusne vozovnice za javni prevoz (v višini
enkratne ali mesečne vozovnice) oziroma se povračilo prevo‑
znih stroškov določi na osnovi dejansko prevoženih kilometrov
na relaciji dom upravičenca – vzgojno-izobraževalni zavod (v
nadaljevanju: šola/zavod) in nazaj, kolikor strokovna služba
ugotovi, da je to cenejša oblika prevoza.
Povračilo stroškov prevoza na osnovi dejansko prevože‑
nih kilometrov na relaciji od stalnega prebivališča do šole/za‑
voda in nazaj se obračuna v skladu z veljavnimi predpisi o po‑
vračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem
v državnih organih.
Občina lahko v dogovoru s starši/skrbniki otrok s poseb‑
nimi potrebami in šolo/zavodom organizira poseben prevoz,
namenjen samo prevozu teh otrok, če bi se to izkazalo za
ekonomsko upravičeno.
V primeru, da je šolski prevoz organiziran na relaciji, za
katero je podana vloga za povračilo prevoznih stroškov, pa se
ga otroci na željo staršev/skrbnikov ne poslužujejo, starši/skrb‑
niki nimajo pravice do uveljavljanja povračila stroškov.
5. člen
(postopek za uveljavljanje pravice do prevoza oziroma
povračila stroškov prevoza)
Za osnovnošolske otroke morajo osnovne šole do 30. 6. za
naslednje šolsko leto posredovati Občini Žalec sezname učen‑
cev, ki izpolnjujejo pogoje iz 1. in 2. točke 2. člena tega pravilnika.
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Sezname lahko osnovne šole tekom šolskega leta dopolnijo,
kolikor pride do spremembe števila upravičencev do prevoza.
Za ostale primere iz 2. točke 2. člena tega pravilnika morajo
starši oziroma zakoniti zastopniki posredovati na Občino Žalec
vlogo za povrnitev prevoznih stroškov, ki je priloga tega pravilnika.
Ob prvem uveljavljanju pravice do povračila stroškov pre‑
voza za otroke s posebnimi potrebami je potrebno vlogi, ki je
sestavni del tega pravilnika, obvezno priložiti odločbo o usmeri‑
tvi otroka s posebnimi potrebami. Vlogi se za vsako posamezno
šolsko leto priloži tudi potrdilo o vpisu za tekoče šolsko leto.
Strokovna služba lahko zahteva tudi druga dokazila, ki se v
posameznem primeru izkazujejo kot nujna za utemeljitev vloge.
Na podlagi popolne vloge strokovna služba občine izda
odločbo o povračilu stroškov prevoza (v nadaljevanju: odločba).
6. člen
(podlaga za povrnitev prevoznih stroškov)
Podlaga za povrnitev prevoznih stroškov za upravičence,
za katere je bila izdana odločba, je mesečni zahtevek star‑
šev/skrbnikov:
– s priloženim potrdilom šole/zavoda, ki jo/ga upravičenec
obiskuje, iz katerega mora biti razvidno število dni, ko je bil
upravičenec prisoten v šoli/zavodu,
ali
– s priloženim originalnim računom za vozovnico za javni
prevoz, kolikor upravičenec (in spremljevalec), dejansko koristi
sredstva javnega prevoza.
Ob pouka prostih dnevih se povračila stroškov prevozov
v šolo/zavod ne izplačuje.
7. člen
(način izplačevanja sredstev za povračilo prevoznih stroškov)
Sredstva za povračilo prevoznih stroškov upravičencev
se na podlagi zahtevka iz 6. člena tega pravilnika nakazujejo
mesečno na osebni račun njihovih zakonitih zastopnikov, kate‑
rim je bila izdana odločba v skladu s 5. členom tega pravilnika.
Zakoniti zastopniki upravičencev posredujejo zahtevek z
dokazili strokovni službi Občine Žalec mesečno, najkasneje do
10. v mesecu za pretekli mesec.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 641-02-0001/2013
Žalec, dne 4. julija 2013
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

2561.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o kriterijih
za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu
komunalnega prispevka

Na podlagi četrtega odstavka 18. člena Odloka o progra‑
mu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komu‑
nalnega prispevka na območju Občine Žalec (Uradni list RS,
št. 25/09, 28/10, 81/11) je Občinski svet Občine Žalec na seji
dne 4. 7. 2013 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o kriterijih
za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu
komunalnega prispevka
1. člen
S tem pravilnikom se spreminja Pravilnik o kriterijih za
oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega pri‑
spevka (Uradni list RS, št. 40/13).
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2. člen
V točki b. 7. člena se številka »50 €« nadomesti s številko
»30 €«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 420-07-0005/2013
Žalec, dne 3. julija 2013
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

2562.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o štipendiranju v Občini Žalec

Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08 in 79/09) in 20. člena Statuta Občine Žalec
(Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na
1. izredni seji dne 4. 7. 2013 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o štipendiranju v Občini Žalec
1. člen
Briše se 3. člen Pravilnika o štipendiranju v Občini Žalec
(Uradni list RS, št. 90/07 in 55/10).
2. člen
V Pravilniku o štipendiranju v Občini Žalec (Uradni list
RS, št. 90/07 in 55/10) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:
»Štipendijo lahko pridobijo:
– nadarjeni dijaki in dijaki za šolanje na srednjih šolah
v primeru, če gre za izobraževalne programe za pridobitev
deficitarnih poklicev,
– nadarjeni študenti na vseh stopnjah študija, ki se izobra‑
žujejo v Republiki Sloveniji,
– študenti, če gre za pridobitev deficitarnega poklica, na
vseh stopnjah študija, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji,
– študenti dodiplomskih in podiplomskih študijskih progra‑
mov, ki se izobražujejo v tujini,
– izjemoma tudi dijaki in študenti, ki dosegajo izjemne
rezultate v evropskem in svetovnem merilu.
Štipendijo lahko pridobijo upravičenci, ki izpolnjujejo po‑
goje iz prvega odstavka tega člena in:
– imajo stalno prebivališče na območju Občine Žalec,
– niso v delovnem razmerju,
– ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,
– niso družbeniki gospodarske družbe ali ustanovitelji ali
soustanovitelji zavodov,
– niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu
Republike Slovenije za zaposlovanje,
– hkrati ne prejemajo druge štipendije v Republiki Slo‑
veniji,
– imajo nadarjeni dijaki v preteklem šolskem letu izobra‑
ževanja povprečno oceno najmanj 4,0 iz ocenjenih predmetov
ter svojo nadarjenost dokažejo s priznanji in priporočili profe‑
sorjev,
– imajo dijaki, ki se izobražujejo za pridobitev deficitarne‑
ga poklica, v preteklem šolskem letu izobraževanja povprečno
oceno najmanj 3,0 iz ocenjenih predmetov,
– imajo nadarjeni študenti, ki se izobražujejo v Republi‑
ki Sloveniji, v preteklem študijskem letu najmanj povprečno
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oceno 8,0 iz opravljenih izpitov in svojo nadarjenost dokažejo
s priznanji in priporočili profesorjev, študenti, vpisani v prvi
letnik študija, pa zaključeno srednješolsko izobraževanje s
povprečno oceno najmanj 4,0 iz ocenjenih predmetov ter svojo
nadarjenost dokazujejo s priznanji in priporočili profesorjev,
– imajo študenti, ki se izobražujejo v tujini, ocene, ki so
primerljive z zahtevanimi ocenami za nadarjene študente, ki se
izobražujejo v Republiki Sloveniji,
– imajo študenti, ki se izobražujejo za pridobitev deficitar‑
nega poklica, v preteklem študijskem letu najmanj povprečno
oceno 7,0 iz opravljenih izpitov, študenti, vpisani v prvi letnik
študija, če gre za pridobitev deficitarnega poklica, pa zaključe‑
no srednješolsko izobraževanje s povprečno oceno najmanj
3,0 iz ocenjenih predmetov.
Seznam deficitarnih poklicev se pridobi na Zbornici za‑
sebnega gospodarstva Žalec.
Kolikor za štipendijo za nadarjene kandidira več kandida‑
tov, ima prednost kandidat, ki doseže višjo povprečno oceno v
preteklem šolskem letu. Če je povprečna ocena pri dveh ali več
kandidatih enaka, ima prednost kandidat, ki izkaže večjo nadar‑
jenost, ki jo dokazujejo s priznanji in priporočili profesorjev. Če
je povprečna ocena in nadarjenost pri dveh ali več kandidatih
enaka, ima prednost kandidat, pri katerem je dohodek na dru‑
žinskega člana nižji v primerjavi z drugimi kandidati.
Kolikor za štipendijo za pridobitev deficitarnih poklicev
kandidira več kandidatov, ima prednost kandidat, ki doseže viš‑
jo povprečno oceno v preteklem šolskem letu. Če je povprečna
ocena pri dveh ali več kandidatih enaka, ima prednost kandidat,
pri katerem je dohodek na družinskega člana nižji v primerjavi
z drugimi kandidati.
Pri izračunu povprečne ocene dijaka se upošteva povpre‑
čje ocen predmetov v preteklem šolskem letu. Kot dokazilo se
upošteva spričevalo zadnjega šolskega leta.
Pri študentih se povprečna ocena določi tako, da se
izračuna povprečje ocen, doseženih od 1. oktobra do 30. sep‑
tembra v preteklem študijskem letu. Kot dokazilo se upošteva
originalno potrdilo fakultete o opravljenih izpitih zadnjega študij‑
skega leta. Za študente iz tujine je obvezna priloga ocenjevalni
sistem tuje institucije.
Povprečni mesečni dohodek na družinskega člana se
ugotavlja v skladu s predpisi, ki urejajo dodeljevanje državnih
štipendij.«
3. člen
V 5. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Če povprečni mesečni dohodek na družinskega člana v
preteklem letu ne presega minimalne plače v istem obdobju, se
osnovna štipendija poveča za 20 % zajamčene plače.«
4. člen
V 6. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Kolikor za posamezno vrsto štipendij kandidira manj
kandidatov, kot je razpisanih štipendij, lahko Komisija za šti‑
pendiranje proste štipendije razporedi med druge štipendije,
kjer je več kandidatov.«
5. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»O dodelitvi štipendije se odloči za obdobje od začetka
šolskega oziroma študijskega leta, za katerega upravičenec
uveljavlja pravico do štipendije, do konca izobraževalnega
programa na stopnji, za katerega je pridobil štipendijo.«
6. člen
Spremeni se 12. člen pravilnika tako, da se glasi:
»Pri dodeljevanju štipendij po tem pravilniku se uporablja‑
jo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
O pridobitvi, spremembi, mirovanju in prenehanju pravice
do štipendije odloča na prvi stopnji Občinska uprava Občine
Žalec, na drugi stopnji pa župan Občine Žalec.«
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7. člen
Doda se nov 21.a člen pravilnika:
»Štipendista, ki iz objektivnih razlogov (težja bolezen ali
invalidnost) ne zaključi izobraževanja na stopnji, za katero je
prejemal štipendijo, se lahko deloma ali v celoti oprosti vračila
štipendije. O utemeljenosti teh razlogov odloča Komisija za
štipendiranje.«
8. člen
Spremeni se 24. člen pravilnika tako, da se glasi:
»Strokovna služba Občine Žalec je dolžna spremljati učne
uspehe štipendistov in socialni položaj, vzdrževati z njimi stalne
stike in se seznanjati z morebitnimi problemi pri opravljanju
njihovih študijskih obveznosti.«
9. člen
Spremeni se 25. člen pravilnika tako, da se glasi:
»Strokovna služba Občine Žalec je dolžna štipendiste
obvestiti o morebitnih spremembah in dopolnitvah pravilnika.«
10. člen
Ta Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šti‑
pendiranju v Občini Žalec začne veljati naslednji dan po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ne glede na prejšnji odstavek tega člena, se pravice in
obveznosti štipendistov, ki so jih pridobili pred uveljavitvijo Pra‑
vilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju
v Občini Žalec, izvajajo po pravilniku, na osnovi katerega jim je
bila štipendija dodeljena.
Št. 641-00-0006/2013
Žalec, dne 4. julija 2013
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

2563.

Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu
v Občini Žalec

Na podlagi 40. člena Pravilnika o metodologiji za obliko‑
vanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06,
127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 45/10, 6/12) je Občinski svet Obči‑
ne Žalec na 1. izredni seji dne 4. 7. 2013 sprejel

SKLEP
o ceni storitve Pomoč družini na domu
v Občini Žalec
1. člen
Izdaja se soglasje k ceni socialno varstvene storitve Po‑
moč družini na domu v Občini Žalec v višini 16,65 EUR za
opravljeno uro storitve na delavni dan.
V primeru izvajanja storitve na državni praznik ali dela
prost dan je cena 17,05 EUR in na nedeljo 18,16 EUR za
opravljeno uro storitve.
2. člen
Subvencija občine k ceni storitve Pomoč družini na
domu je 9,99 EUR na uro na delovni dan, 10,19 EUR na uro
za državni praznik ali dela prosti dan in 10,75 EUR na uro
na nedeljo.
Subvencija za opravljeno uro neposredne socialne oskrbe
za uporabnika je deljena na štiri dele:
– na del v višini 1,98 EUR na uro, ki predstavlja delež
stroškov strokovne priprave dokumentacije. Do tega dela sub‑
vencije so upravičeni vsi uporabniki te storitve.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

– na del višine 2,19 EUR na uro, ki predstavlja delež stro‑
škov vodenja in koordiniranja izvajanja storitve. Do tega dela
subvencije so upravičeni vsi uporabniki te storitve.
– na del v višini 0,68 EUR, ki predstavlja prispevek občine
za kritje razlike do polnih plač socialnih oskrbovalk, zaposlenih
preko javnih del.
– na del v višini 5,14 EUR na uro na delovni dan, 5,34 EUR
na uro v primeru izvajanja storitve na državni praznik ali dela
prosti dan in 5,90 EUR na uro na nedeljo.
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tovlje, vknjiži lastninska pravica na imetnika Občina Žalec,
Ulica Savinjske čete 5, Žalec, matična številka: 5881544,
do celote.
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 465-05-0002/2013
Žalec, dne 4. julija 2013

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

Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

Št. 152-01-00004/2013
Žalec, dne 4. julija 2013
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

2564.

Stran

2565.

Dopolnitev letnega načrta ravnanja
z nepremičnim premoženjem Občine Žalec
za leto 2013

Na podlagi 4. točke 11. člena Zakona o stvarnem pre‑
moženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10) in 7. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11, 42/12, 24/13) je Občinski svet Občine Žalec na seji
dne 4. 7. 2013 sprejel

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05,
94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 4. 7.
2013 sprejel

DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA
ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Žalec za leto 2013

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra

1. člen
V Letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Žalec za leto 2013 se drugi odstavek 2. člena spremeni
tako, da se glasi:
»Razpolaganje z nepremičnim premoženjem se načrtuje
v orientacijski vrednosti 3.688.289,16 EUR.
(PRILOGA 2).«
V prilogi 2 se v tabelo dodajo naslednje nepremičnine:

I.
Občina Žalec ukine status javnega dobra zemljiščem:
– parc. št. 1737/1, k.o. Gotovlje,
– parc. št. 1737/2, k.o. Gotovlje.
II.
V zemljiški knjigi pri pristojnem okrajnem sodišču se na
parc. št. 1737/1, k.o. Gotovlje, in parc. št. 1737/2, k.o. Go‑
Stavbe in deli stavb
ZAP. ŠT.

2

SAMOUPRAVNA
LOKALNA SKUPNOST
Občina Žalec

NASLOV

ID OZNAKA

Gotovlje 206

5651848

KVADRATURA

615,75 m2

POSPLOŠENA TRŽNA
OZIROMA ORIENTACIJSKA
VREDNOST NEPREMIČNINE
195.466,17 €

Stavbna zemljišča
ZAP. ŠT.

SAMOUPRAVNA
LOKALNA SKUPNOST

KATASTRSKA
OBČINA IN ŠIFRA
KATASTRSKE
OBČINE

PARCELNA KVADRATURA
ŠTEVILKA

POSPLOŠENA TRŽNA
OZIROMA ORIENTACIJSKA
VREDNOST NEPREMIČNINE

53

Občina Žalec

994 – Zalog

343/14

33 m2

cca 330,00 €

54

Občina Žalec

999 – Gorica

del 309/1

cca 2.500 m2

cca 100.000,00 €

2. člen
Ta dopolnitev začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-02-0014/2012
Žalec, dne 4. julija 2013
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

Stran
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ŠMARJE PRI JELŠAH
2566.

Sklep o določitvi cen programov za predšolsko
vzgojo v otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah

Na podlagi 28. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona
o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB 2 in 25/08, 98/09 –
ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUJPS, 94/10 – ZIU in 40/12 – ZUJF),
24. in 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
(Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 –
ZPCP-2D), Zakona o uravnoteženju javnih financ (Uradni list
RS, št. 40/12 in 55/12), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje
cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS,
št. 97/03, 77/05, 120/05) in 16. člena Statuta Občine Šmarje
pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10) je Občinski svet Občine
Šmarje pri Jelšah na 20. seji dne 25. 7. 2013 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov
za predšolsko vzgojo v otroškem vrtcu
Šmarje pri Jelšah
1. člen
Cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v
Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah za dnevni program znašajo
od 1. 8. 2013 dalje:
– oddelki starostne skupine od 1–3 let 406,00 EUR
– oddelki starostne skupine od 3–6 let 310,00 EUR
– oddelki starostne skupine od 3–4 let in kombinirani
oddelki 340,00 EUR.
2. člen
Za čas, ko otrok ne obiskuje vrtca, se cena programa zni‑
ža za stroške neporabljenih živil za 1,60 EUR na dan. Staršem,
ki do osme ure obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti, se zniža
cena programa za stroške neporabljenih živil z naslednjim
dnem. Tako znižana cena je osnova za izračun prispevka star‑
šev in občine k ceni programa.
3. člen
Starši otrok, za katere je Občina Šmarje pri Jelšah po
veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske
vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo za največ dva
meseca v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo
lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka za največ
dva meseca. Starši so dolžni vrtcu pisno napovedati rezerva‑
cijo najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka
iz vrtca.

Uradni list Republike Slovenije
Za prvi mesec neprekinjene odsotnosti otroka starši pri‑
spevajo k ceni programa delež, ki znaša 30 %, za drugi mesec
pa 50 % zneska, določenega z odločbo o višini plačila za pro‑
gram vrtca. To določilo velja samo za tiste starše, ki imajo sku‑
paj z otrokom stalno prebivališče v Občini Šmarje pri Jelšah.
Otroški vrtec mora v primeru uveljavljanja rezervacije od cene
programa odbiti celotni strošek prehrane za čas odsotnosti
otroka iz vrtca.
4. člen
Starši otrok, za katere je Občina Šmarje pri Jelšah po
veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske
vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo zdravstveno rezervacijo zaradi
enomesečne odsotnosti otroka v vrtcu zaradi bolezni. Starši
plačajo 50 % zneska, določenega z odločbo o višini plačila za
program vrtca, zmanjšanega za sorazmerni del stroškov živil.
Znižano plačilo starši uveljavljajo na podlagi vloge in zdrav‑
niškega potrdila, ki ga morajo posredovati Občini Šmarje pri
Jelšah, Oddelku za družbene dejavnosti in finance najkasneje
do petega dne v mesecu za pretekli mesec.
5. člen
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega
otroka, lahko uveljavijo rezervacijo iz 3. in 4. člena le za otro‑
ka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev iz državnega
proračuna.
6. člen
Za zamudno uro, ko starši ob zaključku obratovalnega
časa vrtca ne pridejo po svojega otroka, lahko vrtec staršem
zaračuna 4,00 EUR za vsako začeto uro. Vrtec to določilo upo‑
rabi le v primeru večkratnega neodgovornega odnosa staršev
in neupoštevanja obratovalnega časa vrtca.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Otroškem vrtcu
Šmarje pri Jelšah št. 03212-0015/2013, objavljen v Uradnem
listu RS, št. 27/13.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 8. 2013 dalje.
Št. 03212-0033/2013
Šmarje pri Jelšah, dne 25. julija 2013
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

63 / 26. 7. 2013 /

Stran

7775

VLADA

2567.

1. člen

osebe zagotavlja neposredno fizično varovanje z določenim
številom policistov;
10. »stopnja varovanja« pomeni obseg in vrsto ukrepov
varovanja varovanih oseb in varovanih objektov glede na po‑
membnost funkcije, ki jo opravlja varovana oseba, ali pomemb‑
nost varovanega objekta;
11. »stopnja ogroženosti« je opredelitev ogroženosti va‑
rovane osebe in varovanih objektov. Lahko je potencialna,
povečana ali visoka;
12. »družinski člani«, ki jih policija varuje v skladu s to
uredbo, so lahko zakonec ali izvenzakonski partner, partner
v registrirani istospolni partnerski skupnosti, starši oziroma
posvojitelji in otroci oziroma posvojenci varovane osebe.

(vsebina)

4. člen

Uredba o varovanju določenih oseb,
prostorov, objektov in okolišev objektov, ki jih
varuje policija

Na podlagi 103. člena Zakona o nalogah in pooblastilih
policije (Uradni list RS, št. 15/13) izdaja Vlada Republike Slo‑
venije

UREDBO
o varovanju določenih oseb, prostorov, objektov
in okolišev objektov, ki jih varuje policija

Ta uredba ureja varovanje določenih oseb, objektov dr‑
žavnih organov, objektov, prostorov in okolišev (v nadaljnjem
besedilu: osebe in objekti), ki jih varuje policija.
2. člen
(naloge policije)
Zaradi varovanja oseb in objektov policija načrtuje, or‑
ganizira, koordinira, usmerja, vodi, nadzira in izvaja ukrepe
preventivno-operativnega, tehničnega in fizičnega varovanja.
3. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji
pomen:
1. »varovana oseba« je oseba, ki jo policija varuje v
skladu z zakonom, ki ureja naloge in pooblastila policije, ter s
to uredbo;
2. »varovan objekt« je objekt in okoliš objekta državnega
organa, stanovanjski objekt varovane osebe, drug prostor,
objekt in okoliš objekta, v katerem se začasno zadržuje varo‑
vana oseba, objekt in okoliš objekta diplomatskega in konzular‑
nega predstavništva in ga policija varuje v skladu z zakonom, ki
ureja naloge in pooblastila policije, ter s to uredbo;
3. »okoliš objekta« je funkcionalno ograjeno ali neogra‑
jeno zemljišče, ki ima poseben pomen pri opravljanju nalog
varovanja, ter zračni prostor razreda G nad njim;
4. »funkcionalno zemljišče objekta« vključuje zemljišče,
na katerem so objekt, zelenice in prometne površine, ki se do‑
tikajo objekta oziroma potekajo ob njem, in sicer do zunanjega
roba te površine, vendar ne več kot 100 m od objekta;
5. »prostor posebnega pomena« je odprt ali zaprt prostor,
kjer se zaradi zadrževanja ali delovanja praviloma več varova‑
nih oseb, izvajajo določeni ukrepi varovanja;
6. »preventivno-operativno varovanje« je varovanje, ki ob‑
sega zbiranje obvestil o ogroženosti varovanih oseb in objektov
ter uporabo in izvajanje varnostnih ukrepov za predhodno de‑
lovanje. Izvaja se zaradi pripravljanja ocen ogroženosti in var‑
nostnih informacij za zaznavanje in preprečevanje ogrožanja;
7. »tehnično varovanje« je varovanje, ki obsega var‑
nostne ukrepe, ki temeljijo na uporabi tehničnih sredstev za
odkrivanje in preprečevanje ogrožanja;
8. »fizično varovanje« je varovanje, ki obsega osebno
varovanje in druge ukrepe fizičnega varovanja, ki jih izvajajo
policisti, da preprečijo ogrožanje;
9. »osebno varovanje« obsega del ukrepov fizičnega va‑
rovanja, s katerim policija pri spremljanju in prevozu varovane

(določitev standardne stopnje varovanja)
(1) Policija varuje varovane osebe in varovane objekte po
stopnjah varovanja glede na pomembnost funkcije, ki jo opra‑
vlja varovana oseba, oziroma pomembnost objekta in glede na
njihovo stopnjo ogroženosti.
(2) Varovanje se izvaja po prvi, drugi, tretji in četrti stopnji.
Glede na stopnjo ogroženosti se varovanje izvaja ob potencial‑
ni, povečani ali visoki stopnji ogroženosti. Varovanje vključuje
ukrepe preventivno-operativnega, tehničnega oziroma fizične‑
ga varovanja.
5. člen
(prva stopnja varovanja)
Po prvi stopnji policija varuje šefa tuje države na državni‑
škem, uradnem in delovnem obisku v Republiki Sloveniji.
6. člen
(druga stopnja varovanja)
Po drugi stopnji policija varuje:
– osebo, ki opravlja funkcijo predsednika Republike Slo‑
venije,
– osebo, ki opravlja funkcijo predsednika Vlade Republike
Slovenije.
7. člen
(tretja stopnja varovanja)
(1) Po tretji stopnji policija varuje:
– predsednika Državnega zbora Republike Slovenije,
– ministra, pristojnega za zunanje zadeve,
– ministra, pristojnega za obrambo,
– ministra, pristojnega za notranje zadeve,
– kandidata za predsednika Republike Slovenije, ki je
izvoljen za funkcijo predsednika republike, v času od uradne
razglasitve izida volitev do prevzema funkcije predsednika
republike,
– bivšega predsednika Republike Slovenije še en mesec
po prenehanju opravljanja funkcije predsednika republike,
– bivšega predsednika Vlade Republike Slovenije še en
mesec po prenehanju opravljanja funkcije predsednika vlade.
(2) Oseba iz prejšnjega odstavka se lahko v razmerah
potencialne ogroženosti za čas zasebnega potovanja pisno
odpove osebnemu varovanju. O tem seznani policijo najmanj
sedem dni pred zasebnim potovanjem. Oseba, ki se začasno
odpove osebnemu varovanju, je varovana z drugimi ukrepi
varovanja.

Stran

7776 /

Št.

63 / 26. 7. 2013

Uradni list Republike Slovenije

8. člen

11. člen

(četrta stopnja varovanja)

(varovanje objektov in prostorov posebnega pomena)

(1) Po četrti stopnji policija varuje:
– predsednika Državnega sveta Republike Slovenije,
– predsednika Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
– predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije,
– ministra, razen ministrov iz prejšnjega člena,
– generalnega državnega tožilca,
– direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije,
– generalnega direktorja policije,
– družinske člane varovanih oseb iz 6. člena te uredbe,
– kandidate za predsednika Republike Slovenije od urad‑
ne potrditve kandidatur do uradne razglasitve izida volitev
Državne volilne komisije,
– bivšega predsednika Republike Slovenije 11 mesecev
po prenehanju enomesečnega varovanja po tretji stopnji,
– bivšega predsednika Vlade Republike Slovenije 11 me‑
secev po prenehanju enomesečnega varovanja po tretji stopnji.
(2) V primeru visoke ogroženosti varovanih oseb iz prej‑
šnjega odstavka in prejšnjega člena policija po četrti stopnji
varuje tudi njihove družinske člane. Obseg ukrepov varovanja
družinskih članov se določi na podlagi izdelane ocene ogrože‑
nosti varovanih oseb.

(1) Po prvi stopnji policija varuje:
– rezidenčne objekte, ki jih uporabljajo osebe iz 5. člena
te uredbe,
– prostore posebnega pomena, kjer se izvajajo protoko‑
larni dogodki, slovesnosti, sprejemi, državne proslave in druge
prireditve državnega pomena z udeležbo oseb iz 5. člena te
uredbe.
(2) Po drugi stopnji policija varuje:
– objekt, v katerem je sedež Urada predsednika Repu‑
blike Slovenije,
– objekt, v katerem je sedež Vlade Republike Slovenije,
– objekt, v katerem je sedež Državnega zbora Republike
Slovenije,
– stanovanjske objekte oseb iz 6. člena te uredbe,
– prostore posebnega pomena, kjer se izvajajo protoko‑
larni dogodki, slovesnosti, sprejemi, državne proslave in druge
prireditve državnega pomena z udeležbo oseb iz 6. člena te
uredbe.
(3) Po tretji stopnji policija varuje:
– objekt, v katerem je sedež ministrstva, pristojnega za
zunanje zadeve,
– objekt, v katerem je sedež ministrstva, pristojnega za
notranje zadeve,
– stanovanjske objekte oseb iz 7. člena te uredbe,
– prostore posebnega pomena, kjer se izvajajo protoko‑
larni dogodki, slovesnosti, sprejemi, državne proslave in druge
prireditve državnega pomena z udeležbo oseb iz 7. člena te
uredbe.
(4) Po četrti stopnji policija varuje:
– objekte, v katerih so prostori tujih diplomatskih predstav‑
ništev in konzulatov ter mednarodnih organizacij v Republiki
Sloveniji,
– stanovanjske objekte oseb iz 8. člena te uredbe, kadar
je za osebe opredeljena visoka stopnja ogroženosti,
– prostore posebnega pomena, kjer se izvajajo proto‑
kolarni dogodki, slovesnosti in sprejemi z udeležbo oseb iz
8. člena te uredbe, kadar je za osebe opredeljena visoka
stopnja ogroženosti.
(5) Določbe, ki se nanašajo na sedeže državnih organov
iz drugega in tretjega odstavka tega člena, veljajo tudi za objek‑
te, v katerih ti državni organi začasno delujejo.

9. člen
(varovanje predstavnikov tujih držav,
EU in mednarodnih organizacij)
(1) Policija varuje visoke predstavnike tujih držav, Evrop‑
ske unije in mednarodnih organizacij, kadar so na uradnem ali
delovnem obisku v Republiki Sloveniji.
(2) Kadar so osebe iz prejšnjega odstavka na zasebnem
obisku ali izvajajo diplomatsko misijo v Republiki Sloveniji,
jih policija lahko varuje na podlagi zaprosila tujih državnih ali
varnostnih organov ali organizatorja obiska. Varovanje lahko
policija brez obrazložitve zavrne.
(3) Osebe iz prvega odstavka tega člena policija varuje po
stopnjah, ki ustrezajo njihovim funkcijam, in na podlagi ocene
ogroženosti. Pri določanju stopnje varovanja se smiselno upo‑
rabljajo določbe 6., 7. in 8. člena te uredbe.
10. člen
(varovanje oseb po odredbi generalnega
direktorja policije)
(1) Policija na podlagi odredbe generalnega direktorja
policije varuje tudi:
– druge državne funkcionarje, če je zaradi opravljanja nji‑
hove funkcije oziroma opravljanja javnih nalog resno ogroženo
njihovo življenje in telo,
– druge pomembne tuje osebe.
(2) Varovanje oseb iz prve alineje prejšnjega odstavka se
uvede po četrti stopnji na predlog predstojnika državnega or‑
gana, v katerem je funkcionar zaposlen, ali pristojnega ministra
in na podlagi ocene ogroženosti, ki jo izdela policija. O uvedbi
in stopnji varovanja generalni direktor policije obvesti ministra,
pristojnega za notranje zadeve.
(3) V primeru visoke ogroženosti oseb iz prve alineje
prvega odstavka tega člena policija po četrti stopnji varuje tudi
njihove družinske člane. Obseg ukrepov varovanja družinskih
članov se določi na podlagi izdelane ocene ogroženosti varo‑
vanih oseb.
(4) Z varovanjem se preneha, ko prenehajo razlogi, zaradi
katerih je bilo uvedeno.
(5) Varovanje oseb iz druge alineje prvega odstavka tega
člena se uvede po stopnji, ki ustreza njihovi javni funkciji. Po‑
licija osebe varuje na podlagi zaprosila tujih državnih ali var‑
nostnih organov ali organizatorja obiska in ocene ogroženosti,
ki jo izdela policija. Varovanje lahko policija brez obrazložitve
zavrne.

12. člen
(varovanje oseb in objektov v primeru razglasitve ukrepov
kriznega odzivanja, vojnem ali izrednem stanju)
V primeru razglasitve ukrepov kriznega odzivanja ter v
vojnem ali izrednem stanju policija varuje:
– osebi iz 6. člena te uredbe po prvi stopnji,
– osebe iz 7. člena te uredbe po drugi stopnji,
– osebe iz 8. člena te uredbe po tretji stopnji,
– objekte in prostore posebnega pomena iz drugega od‑
stavka prejšnjega člena po prvi stopnji,
– objekte in prostore posebnega pomena iz tretjega od‑
stavka prejšnjega člena po drugi stopnji,
– objekte in prostore posebnega pomena iz četrtega od‑
stavka prejšnjega člena po tretji stopnji.
13. člen
(izkaznica varovane osebe)
(1) Ob uvedbi varovanja za varovane osebe iz prvega
odstavka 8. člena in prve alineje prvega odstavka 10. člena
te uredbe policija izda posebno izkaznico, s katero se lahko
identificirajo.
(2) Policisti morajo imetnikom izkaznice na njihovo pro‑
šnjo nuditi ustrezno pomoč, kot npr. omogočiti varno in ne‑
moteno vožnjo v cestnem prometu, varen in hiter prehod čez
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Št.

državno mejo, varen in hiter prehod skozi množico ter na
zaprosilo dajati pojasnila.
(3) Imetnik izkaznice mora izkaznico vrniti izdajatelju po
prenehanju varovanja.

(prenehanje uporabe)

14. člen
(oblika in vsebina izkaznice)
(1) Izkaznica je velika 8,5 x 5,5 cm.
(2) Izkaznica na sprednji strani vsebuje:
– zgoraj v sredini logotip policije (grb Republike Slovenije
in napis Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija),
– pod logotipom na levi strani sliko imetnika izkaznice,
– pod logotipom osebno ime imetnika izkaznice,
– funkcijo oziroma status imetnika izkaznice,
– v spodnjem levem kotu napis »izkaznica« in pod njim
registrsko številko izkaznice,
– v spodnjem desnem kotu pečat in podpis generalnega
direktorja policije ter datum izdaje.
(3) Izkaznica na hrbtni strani vsebuje:
– znak policije,
– pod znakom navedene dolžnosti policistov in dolžnost
imetnika izkaznice, da jo po prenehanju varovanja vrne.
(4) Osnovna barva izkaznice je bela, logotip policije se
tiska modro, preostali napisi so črni.
(5) Vzorec izkaznice je določen v prilogi, ki je sestavni
del te uredbe.
(6) Izkaznico, izdano generalnemu direktorju policije, pod‑
piše minister, pristojen za notranje zadeve.
15. člen
(sodelovanje med službami)
(1) Pri varovanju oseb in objektov policija sodeluje z
drugimi državnimi organi, samoupravnimi lokalnimi skupnost‑
mi, pravnimi osebami, tujimi varnostnimi organi, samostojnimi
podjetniki posamezniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo
dejavnost, ter drugimi organi in organizacijami.
(2) Državni organi, samoupravne lokalne skupnosti, prav‑
ne osebe, samostojni podjetniki posamezniki, tuji varnostni
organi, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, ter
drugi organi in organizacije so policiji dolžne posredovati po‑
datke in informacije, ki jih potrebuje za načrtovanje in izvajanje
varovanja oseb in objektov.
(3) Policija seznanja varovano osebo in predstojnika dr‑
žavnega organa, katerega sedež se varuje, z oceno in s sto‑
pnjo ogroženosti ter z varnostnimi ukrepi za izvedbo varovanja.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
16. člen
(interni akt)
Generalni direktor policije v enem mesecu od uveljavitve
te uredbe izda interni akt, v katerem opredeli obseg, vrsto in
vsebino varnostnih ukrepov za stopnje varovanja. Soglasje k
aktu da minister, pristojen za notranje zadeve.

Stran

7777

17. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha uporabljati Ured‑
ba o varovanju določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev
objektov, ki jih varuje policija (Uradni list RS, št. 110/10, 15/13
– ZNPPol in 16/13).
18. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00717-21/2013
Ljubljana, dne 25. julija 2013
EVA 2013-1711-0015
Vlada Republike Slovenije

Priloga

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

PRILOGA:

Vzorec izkaznice iz 14. člena uredbe
Vzorec izkaznice iz 14. člena uredbe

Stran
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Uredba o obrtnih dejavnostih

Na podlagi tretjega odstavka 2. člena, petega odstavka 5. člena in drugega odstavka 42.f člena Obrtnega zakona (Uradni list
RS, št. 40/04 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 102/07, 30/13 in 36/13 – popr.) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o obrtnih dejavnostih
1. člen
(splošna določba)
(1) Ta uredba določa obrtne dejavnosti, za opravljanje katerih je, zaradi varovanja življenja, zdravja in premoženja ljudi
ali zaradi zagotavljanja varstva okolja, potrebna ustrezna poklicna usposobljenost, in storitvene dejavnosti, pri katerih se lahko
osebam, katerim se opravi storitev zaradi zaokrožitve ali dopolnitve dejavnosti, opravi prodaja na drobno določenega blaga, ki ga
obrtnik uporablja pri opravljanju teh storitev.
(2) Ta uredba določa tudi obrtne dejavnosti, opravljanje katerih lahko pomeni resno tveganje za javno zdravje ali varnost v
skladu z drugim odstavkom 42.f člena Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 40/04 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2,
102/07, 30/13 in 36/13 – popr.; v nadaljnjem besedilu: ObrZ).
2. člen
(dejavnosti)
Dejavnosti, ki se v skladu z značilnostmi, opredeljenimi v 5. členu ObrZ, lahko opravljajo kot obrtne dejavnosti, so v tej uredbi
določene v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti na ravni podrazredov iz Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni
list RS, št. 69/07 in 17/08).
3. člen
(obrtne dejavnosti)
Obrtne dejavnosti in ustrezne poklicne usposobljenosti, za katere je treba pridobiti obrtno dovoljenje, so:
ŠIFRA STANDARDNE
KLASIFIKACIJE
DEJAVNOSTI (SKD)

DEJAVNOST SKD

MINIMALNA POKLICNA USPOSOBLJENOST

10.710

Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic

ustrezna nacionalna poklicna kvalifikacija

10.720

Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja ustrezna nacionalna poklicna kvalifikacija
trajnega peciva in slaščic

22.110

Proizvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in ustrezna nacionalna poklicna kvalifikacija
zračnic za vozila
sem spada samo:
– obnavljanje in protektiranje plaščev za vozila

24.510

Litje železa

ustrezna nacionalna poklicna kvalifikacija

24.520

Litje jekla

ustrezna nacionalna poklicna kvalifikacija

24.530

Litje lahkih kovin

ustrezna nacionalna poklicna kvalifikacija

24.540

Litje drugih neželeznih kovin

ustrezna nacionalna poklicna kvalifikacija

25.611

Prekrivanje kovin s kovino

srednja poklicna izobrazba ustrezne smeri

33.120

Popravila strojev in naprav

srednja poklicna izobrazba ustrezne smeri

sem spadajo samo:
– popravila in vzdrževanje motorjev
(razen za vozila)
– popravila in vzdrževanje strojev za
obdelovanje lesa, plastike, kamna ali drugih
materialov
– popravila in vzdrževanje strojev za obdelavo
kovin
– popravila in vzdrževanje gradbenih strojev
– popravila in vzdrževanje črpalk, ventilov,
kompresorjev in podobnih naprav
– popravila in vzdrževanje naprav za fluidno
tehniko

Uradni list Republike Slovenije
ŠIFRA STANDARDNE
KLASIFIKACIJE
DEJAVNOSTI (SKD)

DEJAVNOST SKD

Št.
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MINIMALNA POKLICNA USPOSOBLJENOST

– popravila in vzdrževanje mehanizmov
za prenos energije
– popravila in vzdrževanje transportnih naprav
– popravila in vzdrževanje industrijskih hladilnih
in čistilnih naprav
– popravila in vzdrževanje industrijskih peči
– popravila in vzdrževanje ročnih obdelovalnih
strojev
– popravila in vzdrževanje strojev za splošne
namene
– popravila in vzdrževanje kmetijskih
in gozdarskih traktorjev in drugih strojev
– popravila in vzdrževanje metalurških strojev in
naprav
– popravila in vzdrževanje strojev in naprav
za rudarjenje in pridobivanje nafte in plina
– popravila in vzdrževanje strojev in naprav
za živilsko in tobačno industrijo
– popravila in vzdrževanje strojev in naprav
za tekstilno in usnjarsko industrijo
– popravila in vzdrževanje stiskalnic za iverne
plošče in podobno
– popravila in vzdrževanje strojev za gumarsko
industrijo
– popravila in vzdrževanje strojev za papirno
industrijo
– popravila in vzdrževanje strojev za varjenje ter
trdo in mehko lotanje
– popravila in vzdrževanje vpenjalnih naprav za
obdelovance ter orodja in posebnih nastavkov
za obdelovalne stroje
– brušenje in zamenjava rezil in žagnih listov,
popravila z varjenjem
33.130

Popravila elektronskih in optičnih naprav

srednja poklicna izobrazba ustrezne smeri

33.140

Popravila električnih naprav

srednja poklicna izobrazba ustrezne smeri

41.200

Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb srednja poklicna izobrazba ustrezne smeri

43.210

Inštaliranje električnih napeljav in naprav

srednja poklicna izobrazba ustrezne smeri

43.220

Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih
napeljav in naprav

srednja poklicna izobrazba ustrezne smeri

43.290

Drugo inštaliranje pri gradnjah

srednja poklicna izobrazba ustrezne smeri

sem spada samo inštaliranje:
– dvigal, tekočih stopnic (tudi popravila
in vzdrževanje)
– avtomatskih samozapiralnih vrat
– strelovodov
– toplotne in zvočne izolacije
43.310

Fasaderska in štukaterska dela

ustrezna nacionalna poklicna kvalifikacija

43.910

Postavljanje ostrešij in krovska dela

srednja poklicna izobrazba ustrezne smeri

Stran
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ŠIFRA STANDARDNE
KLASIFIKACIJE
DEJAVNOSTI (SKD)

DEJAVNOST SKD
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MINIMALNA POKLICNA USPOSOBLJENOST

sem spadajo samo:
– postavljanje ostrešij
– krovska dela
43.990

Druga specializirana gradbena dela

srednja poklicna izobrazba ustrezne smeri

sem spadajo samo:
– gradnja temeljev, tudi zabijanje pilotov

ustrezna nacionalna poklicna kvalifikacija

– vrtanje in kopanje jaškov

ustrezna nacionalna poklicna kvalifikacija

– postavljanje kovinskih konstrukcij
– krivljenje jeklene armature
– betoniranje

ustrezna nacionalna poklicna kvalifikacija

– postavljanje, razstavljanje delovnih odrov
in ploščadi
– postavljanje dimnikov in peči (industrijskih
in drugih)

ustrezna nacionalna poklicna kvalifikacija

– hidroizolacijska dela
– storitve z dvigali in drugo gradbeno
mehanizacijo
45.200

Vzdrževanje in popravila motornih vozil

srednja poklicna izobrazba ustrezne smeri

sem spadajo samo:
– mehanična popravila
– električna popravila, popravila elektronskega
vžiga motornih vozil
– redno servisiranje motornih vozil
– popravilo karoserij
– popravilo delov motornih vozil, tudi sedežev
– ličenje vozil
– popravilo vetrobranskih stekel in oken

45.400

– popravilo, montaža in zamenjava zračnic
in plaščev, uravnoteževanje koles

ustrezna nacionalna poklicna kvalifikacija

Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina z njihovimi deli in opremo

srednja poklicna izobrazba ustrezne smeri

sem spadajo samo:
– popravila in vzdrževanje motornih koles
47.781

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah srednja strokovna izobrazba ustrezne smeri
z očali
sem spadajo samo:
– montaža in vstavljanje leč v okvirje očal ipd.
– popravila očal
– dejavnost optikov

81.220

Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav
in opreme
sem spada samo:
– specializirano čiščenje stavb: čiščenje
dimnikov in kurišč, štedilnikov, kaminov, ognjišč,
bojlerjev, ventilacijskih cevi in odsesalnikov

srednja poklicna izobrazba ustrezne smeri
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ŠIFRA STANDARDNE
KLASIFIKACIJE
DEJAVNOSTI (SKD)

DEJAVNOST SKD

MINIMALNA POKLICNA USPOSOBLJENOST

96.021

Frizerska dejavnost

srednja poklicna izobrazba ustrezne smeri

96.022

Kozmetična in pedikerska dejavnost

srednja strokovna izobrazba ustrezne smeri

sem spadajo samo:
– nega obraza in telesa, depilacija
96.090

– pedikiranje

ustrezna nacionalna poklicna kvalifikacija

Druge storitvene dejavnosti, drugje
nerazvrščene

srednja strokovna izobrazba ustrezne smeri

sem spada samo:
– tetoviranje, piercing in podobno
4. člen
(storitvene dejavnosti)
Storitvene dejavnosti, pri katerih se lahko osebam, katerim se opravi storitev, zaradi zaokrožitve oziroma dopolnitve dejav‑
nosti, opravi prodaja na drobno določenega blaga, ki ga obrtnik uporablja pri opravljanju teh storitev, so:
ŠIFRA STANDARDNE KLASIFIKACIJE
DEJAVNOSTI (SKD)

DEJAVNOST SKD

22.110

Proizvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in zračnic za vozila
sem spada samo:
– obnavljanje in protektiranje plaščev za vozila

33.120

Popravila strojev in naprav

45.200

Vzdrževanje in popravila motornih vozil

45.400

Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina z njihovimi deli
in opremo
sem spadajo samo:
– popravila in vzdrževanje motornih koles

47.761

Trgovina na drobno v cvetličarnah
sem spada samo:
– priprava vencev, cvetličnih aranžmajev, aranžiranje daril ob prodaji cvetja ipd.

47.781

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z očali
sem spadajo samo:
– montaža in vstavljanje leč v okvirje očal ipd.
– popravila očal
– dejavnost optikov

74.200

Fotografska dejavnost

95.110

Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot

95.120

Popravila komunikacijskih naprav

95.210

Popravila elektronskih naprav za široko rabo

95.220

Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in opreme

95.230

Popravila obutve in usnjene galanterije

95.250

Popravila ur in nakita

95.290

Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov

96.021

Frizerska dejavnost

96.022

Kozmetična in pedikerska dejavnost

96.040

Dejavnosti za nego telesa

Stran

7782 /

Št.

63 / 26. 7. 2013

Uradni list Republike Slovenije
5. člen

(obrtne dejavnosti, opravljanje katerih lahko pomeni resno tveganje za javno zdravje in varnost)
Obrtne dejavnosti, opravljanje katerih lahko pomeni resno tveganje za javno zdravje in varnost v skladu z drugim odstavkom
42.f člena ObrZ, so:
ŠIFRA STANDARDNE KLASIFIKACIJE
DEJAVNOSTI (SKD)

DEJAVNOST SKD

41.200

Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb

43.210

Inštaliranje električnih napeljav in naprav

43.220

Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav

43.290

Drugo inštaliranje pri gradnjah
sem spada samo inštaliranje:
– dvigal, tekočih stopnic (tudi popravila in vzdrževanje)
– avtomatskih samozapiralnih vrat
– strelovodov
– toplotne in zvočne izolacije

43.910

Postavljanje ostrešij in krovska dela
sem spadajo samo:
– postavljanje ostrešij
– krovska dela

43.990

Druga specializirana gradbena dela
sem spadajo samo:
– gradnja temeljev, tudi zabijanje pilotov
– vrtanje in kopanje jaškov
– postavljanje kovinskih konstrukcij
– krivljenje jeklene armature
– betoniranje
– postavljanje, razstavljanje delovnih odrov in ploščadi
– postavljanje dimnikov in peči (industrijskih in drugih)
– hidroizolacijska dela
– storitve z dvigali in drugo gradbeno mehanizacijo

81.220

Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
sem spada samo:
– specializirano čiščenje stavb: čiščenje dimnikov in kurišč, štedilnikov, kaminov,
ognjišč, bojlerjev, ventilacijskih cevi in odsesalnikov
6. člen
(izjema od uporabe)

(1) Ta uredba ne velja za samostojnega podjetnika posameznika, gospodarsko družbo ali obrtno zadrugo, kadar opravlja
dejavnosti iz te uredbe v okviru obvezne gospodarske javne službe.
(2) Ta uredba tudi ne velja, kadar se dejavnost iz 3. člena te uredbe opravlja kot dopolnilna dejavnost na kmetiji.
7. člen
(minimalna poklicna usposobljenost)
(1) Seznam ustreznih srednješolskih izobraževalnih programov in nacionalnih poklicnih kvalifikacij za opravljanje posamezne
obrtne dejavnosti iz 3. člena te uredbe objavi Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije na svoji spletni strani v soglasju z ministrstvom,
pristojnim za obrt.
(2) Če za obrtne dejavnosti iz 3. člena te uredbe obstaja ustrezna nacionalna poklicna kvalifikacija, sprejeta v skladu z zako‑
nom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije, se ta šteje za ustrezno poklicno usposobljenost.
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00726-18/2013
Ljubljana, dne 25. julija 2013
EVA 2013-2130-0012
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

Uradni list Republike Slovenije
2569.

Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje
naravnega kamna apnenca v pridobivalnem
prostoru Lipica II – širitev v občini Sežana

Na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o rudarstvu
(Uradni list RS, št. 61/10, 62/10 – popr., 76/10 in 57/12) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o rudarski pravici za izkoriščanje naravnega
kamna apnenca v pridobivalnem prostoru
Lipica II – širitev v občini Sežana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta uredba kot koncesijski akt določa pogoje za podelitev
in izvajanje rudarske pravice za izkoriščanje naravnega kamna
apnenca v pridobivalnem prostoru Lipica II – širitev v občini
Sežana.
2. člen
(koncesijska pogodba)
(1) Sklepanje koncesijske pogodbe se začne na predlog,
ki ga imetnik odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice vloži na
ministrstvo, pristojno za rudarstvo.
(2) Sklepanje koncesijske pogodbe se izvede v skladu z
zakonom, ki ureja rudarstvo.
(3) V primeru neskladja določb te uredbe in določb kon‑
cesijske pogodbe veljajo določbe te uredbe.
3. člen
(prenos rudarske pravice)
Prenos rudarske pravice je mogoč pod pogoji in na način,
določen v zakonu, ki ureja rudarstvo.
4. člen
(splošni varstveni pogoji in ukrepi)
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora med
izvajanjem rudarske pravice in med opustitvijo izvajanja ru‑
darskih del izpolnjevati tudi vse pogoje po predpisih, ki urejajo
ceste, gozdove, varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo
voda, varstvo kulturne dediščine, varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami, ter po drugih predpisih, s katerimi se urejajo
rudarska dela.
(2) Poleg izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka
mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotoviti še:
– ukrepe, da se predvideni poseg v okolje izvede tako, da
se v največji mogoči meri zmanjša poraba prostora in energije,
– ukrepe, s katerimi se dosegajo največje mogoče stopnje
varstva okolja pred izpustom plinastih, tekočih ali trdnih snovi v
zrak, tla, površinske vode ali podtalnico,
– ukrepe za preprečevanje čezmernega onesnaževanja
okolja s hrupom,
– smotrno izkoriščanje mineralne surovine z uporabo
ustrezne sodobne tehnologije,
– upoštevanje pravil ravnanja, varstvenih režimov, izho‑
dišč in naravovarstvenih pogojev za varstvo naravnih vrednot
in ohranjanje biotske raznovrstnosti,
– ukrepe pri tveganju in nevarnosti za okolje ob morebitni
ekološki nesreči kot posledici posega,
– ukrepe za zavarovanje vodnih virov, če koncesionar
odkrije nahajališče vode,
– dovozne poti do kraja posega in njihovo primerno ure‑
ditev,
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– ukrepe za preprečitev razlitja motornih olj in naftnih
derivatov,
– ukrepe v zvezi s sanacijo in ponovno ureditvijo zemljišč
med dejavnostjo in po njenem prenehanju, in sicer tako, da
se kar najbolj vzpostavi novo ali nadomesti prejšnje okoljsko
stanje, in
– ukrepe, da se ne poslabšata stanje voda in vodni režim.
5. člen
(zagotavljanje varstva in zdravja pri delu)
Varstvo in zdravje pri delu mora nosilec rudarske pravi‑
ce za izkoriščanje zagotavljati v skladu z zakonom, ki ureja
rudarstvo.
6. člen
(obveznost obveščanja in poročanja)
Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora poročati
organom in zavodom v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo,
vode, varstvo podzemnih jam, ohranjanje narave in varstvo
okolja, in drugimi predpisi.
7. člen
(obveznost plačila rudarske koncesnine in rezerviranih
sredstev za sanacijo)
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje je zavezanec
za plačevanje rudarske koncesnine in zavezanec za zagota‑
vljanje in plačevanje rezerviranih sredstev za sanacijo v skladu
z zakonom, ki ureja rudarstvo.
(2) Rudarska koncesnina se odmerja, plačuje in usklajuje
v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, in s predpisom, ki ureja
plačevanje rudarskih koncesnin.
(3) Rezervirana sredstva za sanacijo se odmerjajo, plaču‑
jejo in usklajujejo v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, in s
predpisom, ki ureja plačevanje sredstev za sanacijo.
8. člen
(pogoji za podaljšanje rudarske pravice)
Čas veljavnosti rudarske pravice za izkoriščanje se lahko
podaljša na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja
rudarstvo.
II. MINERALNA SUROVINA, PRIDOBIVALNI PROSTOR
IN POGOJI, POD KATERIMI SE PODELJUJE
RUDARSKA PRAVICA
9. člen
(izkoriščanje naravnega kamna apnenca v pridobivalnem
prostoru Lipica II – širitev v občini Sežana, k. o. Bazovica)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje naravnega
kamna apnenca v skupni količini do 354 992 kubičnih metrov
v raščenem stanju.
(2) Pridobivalni prostor Lipica II – širitev predstavlja širi‑
tev obstoječega pridobivalnega prostora Lipica II na sosednje
parcele, in sicer v obsegu iz tretjega in četrtega odstavka tega
člena.
(3) Pridobivalni prostor Lipica II – širitev obsega:
– v celoti zemljišča s parcelnimi številkami 1868/116,
1868/117, 1868/118 in 1868/119, vse k. o. Bazovica,
– dela zemljišč s parcelnima številkama 1868/351 in
1868/349, ki ležita južno od meje, določene s poligonom
skozi točke 4-5-6-7-23-22. Pri tem točka 22 leži na tromeji
parcel 1868/115, 1868/116 in 1868/349, točka 23 na preseči‑
šču premice skozi točki 7 in 8 ter premice, ki poteka po meji
med parcelama 1868/115 in 1868/116, ostale točke pa imajo
naslednje koordinate v Gauss-Krügerjevem koordinatnem
sistemu:
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Točka

Y_GK

X_GK

4

413855

59769

5

413803

59766

6

413791

59799

7

413780

59818

8

413747

59857

(4) Pridobivalni prostor lahko v najglobljem delu sega do
nadmorske višine +313 metrov.
(5) Skupna površina pridobivalnega prostora je 3,2653
hektara.
(6) Koncesija za izkoriščanje se lahko podeli za največ
43 let.
(7) Rudarska pravica za izkoriščanje se lahko v skladu
s 3. točko drugega odstavka 34. člena Zakona o rudarstvu
(Uradni list RS, št. 61/10, 62/10 – popr., 76/10 in 57/12; v
nadaljnjem besedilu: ZRud-1) podeli brez javnega razpisa
gospodarski družbi MARMOR, Podjetje za pridobivanje in
obdelavo naravnega kamna Sežana, d. d., Partizanska cesta
73A, 6210 Sežana, matična številka 5090725000, davčna
številka SI40342085.
(8) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja
narave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami in druge obveznosti, ki jih mora
nosilec rudarske pravice upoštevati pri njenem izvajanju, so:
a) pridobitev potrdila samoupravne lokalne skupnosti, da
je raba zemljišča, ki jo predvideva rudarski projekt za pridobi‑
tev koncesije za izkoriščanje, v skladu z njenimi izvedbenimi
prostorskimi akti; potrdilo je sestavni del rudarskega projekta,
ki ga imetnik odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice priloži k
predlogu za sklenitev koncesijske pogodbe;
b) pridobitev soglasij pristojnih soglasodajalcev k rudar‑
skemu projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje in do‑
voljenj po predpisih, ki urejajo ceste, vode, okolje, naravo,
naravne vrednote, kulturno dediščino in drugo;
c) upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republi‑
ke Slovenije za varstvo narave številka 5-III-496/2-O-13/TLMSBF
z dne 20. junija 2013, ki so objavljene na spletnih straneh mini‑
strstva, pristojnega za rudarstvo, in bodo sestavni del odločbe o
izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje.
(9) Sanacijo pridobivalnega prostora je treba izvajati v
skladu s potrjenim rudarskim projektom za pridobitev konce‑
sije za izkoriščanje. Zagotavljanje in plačevanje rezerviranih
sredstev za sanacijo se uredi na način, kot to določa zakon, ki
ureja rudarstvo. Način zagotavljanja in plačevanja rezerviranih
sredstev za sanacijo se določi v koncesijski pogodbi.
(10) V zvezi z mineralno surovino iz prvega odstavka tega
člena se lahko opravljajo naslednje dejavnosti:
– pridobivanje mineralne surovine iz prvega odstavka
tega člena,
– njeno skladiščenje in obogatitev,
– uporaba mineralne surovine in produktov njene oboga‑
titve za lastne potrebe ter prodajo na trgu in
– opustitev izkoriščanja oziroma sanacija okolja in od‑
prava posledic, nastalih pri izvajanju rudarskih del, izvedba
ukrepov zavarovanja, da se izključi nevarnost za zdravje ali
življenje ljudi in živali ter možni povzročitelji onesnaževanja
okolja oziroma predvidljive škode na objektih in okolju.
III. NADZOR NAD IZVAJANJEM UREDBE
10. člen
(inšpekcijski nadzor)
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja
inšpektorat, pristojen za rudarstvo.

IV. KONČNA DOLOČBA
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 00729-38/2013
Ljubljana, dne 25. julija 2013
EVA 2013-2430-0087
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

2570.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje
2007–2013 v letih 2011–2013

Na podlagi 10. in 12. člena ter v zvezi z 22. členom Za‑
kona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12 in 90/12 –
ZdZPVHVVR), četrtega odstavka 10. člena Zakona o razvojni
podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni list RS,
št. 87/09), osmega odstavka 11. člena Zakona o Triglavskem
narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10) ter petega odstavka
25. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega ra‑
zvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih
1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2007–2013
v letih 2011–2013
1. člen
V Uredbi o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih
2011–2013 (Uradni list RS, št. 28/11, 37/11 – popr., 103/11 in
87/12) se v 3. členu 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. dejavno kmetijsko gospodarstvo je tisto kmetijsko
gospodarstvo, ki v letu objave javnega razpisa vloži zbirno
vlogo v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo letnih ukrepov
kmetijske politike, in ob predložitvi vloge na javni razpis dokaže,
da je v letu pred objavo javnega razpisa ustvarilo prihodek v
višini ene bruto minimalne plače na zaposlenega iz kmetijskih
dejavnosti oziroma iz kmetijskih, gozdarskih in dopolnilnih de‑
javnostih na kmetijah na enoto vloženega dela. Kot primeren
bruto prihodek se šteje prihodek v višini ene bruto minimalne
plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v letu pred objavo
javnega razpisa. Enota vloženega dela pomeni obseg dela, ki
ga opravi oseba, ki je zaposlena za določen ali nedoločen čas
s polnim delovnim časom v obdobju enega leta oziroma eno
polno delovno moč, ki znaša 1 800 ur letno. Če je javni razpis
objavljen pred časom zbiranja zbirnih vlog, se upošteva zbirna
vloga, oddana v letu pred objavo javnega razpisa;«.
2. člen
V četrtem odstavku 10. člena se številka »3.000.000«
nadomesti s številko »2.542.672«.
3. člen
V prvem odstavku 13. člena se v 1. točki pod b) črtata
vejica in besedilo »kamor spada tudi gozd«.
Na koncu 5. točke se podpičje nadomesti s piko in doda
besedilo: »Za ugotavljanje namembnosti objektov se uporablja‑
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jo podatki iz registra nepremičnin, ki ga vodi Geodetska uprava
Republike Slovenije;«.
V tretjem odstavku se 1. točka pod c) spremeni tako, da
se glasi:
»c) ohranil ali povečal obseg kmetijskih zemljišč v upora‑
bi, če v ukrep vstopa na podlagi staleža rejnih živali, pa ohranil
ali povečal obseg staleža rejnih živali. Podatki o obsegu kmetij‑
skih zemljišč oziroma staležu rejnih živali se primerjajo z zadnjo
oddano zbirno vlogo, ki je bila podlaga za dodelitev sredstev iz
naslova tega ukrepa;«.
3., 5. in 7. točka se črtajo.
Dosedanji 4. in 6. točka postaneta 3. in 4. točka.
4. člen
V petem odstavku 15. člena se številka »45.921.330«
nadomesti s številko »49.113.200«.
5. člen
V prvem odstavku 18. člena se 5. točka spremeni tako,
da se glasi:
»5. prenosnik mora na prevzemnika pred oddajo vloge
na javni razpis prenesti lastninsko pravico za vsa kmetijska
zemljišča, ki so v njegovi lasti. Kmetija mora imeti v upravljanju
najmanj 5 ha primerljivih kmetijskih površin. Če takšna kmetija
nima v upravljanju najmanj 5 ha primerljivih kmetijskih površin,
mora prenosnik na prevzemnika prenesti najmanj:«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki
se glasi:
»(7) Za prevzemnika, ki je prejel odločbo o pravici do
sredstev iz naslova ukrepa Pomoč mladim prevzemnikom
kmetij – ukrep 112 na podlagi Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje
2007–2013 (Uradni list RS, št. 94/07), Uredbe o ukrepih 1.,
3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 73/08 in 17/09), Uredbe
o ukrepih 1. 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013 (Uradni list
RS, št. 40/10 in 85/10) ali na podlagi te uredbe, veljajo obve‑
znosti iz tretjega odstavka 13. člena te uredbe.«.
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7. člen
V osmem odstavku 20. člena se številka »24.000.000«
nadomesti s številko »20.478.369«.
8. člen
V tretjem odstavku 32. člena se številka »25.939.252«
nadomesti s številko »22.513.773«.
9. člen
V enajstem odstavku 38. člena se številka »95.785.193«
nadomesti s številko »103.762.001«.
10. člen
V petem odstavku 49. člena se številka »1.369.003« na‑
domesti s številko »869.003«.
11. člen
V tretjem odstavku 55. člena se številka »12.819.268«
nadomesti s številko »12.096.209«.
12. člen
Za tretjim odstavkom 59. člena se doda nov četrti odsta‑
vek, ki se glasi:
»(4) Končni prejemnik sredstev mora v določenem obse‑
gu tržiti proizvode prek skupine proizvajalcev. Za dosego tega
cilja mora najpozneje peto leto od priznanja skupine proizvajal‑
cev zagotoviti 25-odstotni delež skupnega trženja prek skupine
proizvajalcev.«.
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13. člen
V sedmem odstavku 61. člena se številka »1.171.537«
nadomesti s številko »870.356«.
14. člen
V prvem odstavku 62. člena se pred besedilom doda
oznaka »(1)«, za prvim odstavkom pa se doda nov drugi od‑
stavek, ki se glasi:
»(2) Podpore se dodelijo tudi za naslednje aktivnosti:
1. proizvodnja bioplina z uporabo organskih odpadkov;
2. predelava biomase za obnovljive vire energije;
3. infrastruktura za obnovljivo energijo iz biomase in dru‑
gih obnovljivih virov energije.«.
15. člen
V četrtem odstavku 67. člena se besedilo »3. točke« na‑
domesti z besedilom »drugega odstavka«.
V sedmem odstavku se številka »31.551.000« nadomesti
s številko »30.707.886«.
16. člen
V sedmem odstavku 73. člena se številka »55.520.136«
nadomesti s številko »53.469.855«.
17. člen
V petem odstavku 85. člena se številka »33.259.000«
nadomesti s številko »38.677.634«.
18. člen
V šestem odstavku 91. člena se številka »11.709.000«
nadomesti s številko »9.183.761«.
19. člen
Šesti odstavek 109. člena se črta.
Dosedanji sedmi in osmi odstavek postaneta šesti in
sedmi odstavek.
20. člen
Za 109. členom se doda nov 109.a člen, ki se glasi:

6. člen
19. člen se črta.
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»109.a člen
(vložitev vloge na javni razpis)
(1) Vloge na javni razpis je treba vnesti v elektronski
sistem in natisnjeni prijavni obrazec z izpisom identifikacijske
kode skupaj s prilogami poslati priporočeno po pošti na naslov
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj pode‑
želja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, ali oddati v vložišču
ARSKTRP.
(2) Sestavni deli vloge na javni razpis morajo biti speti ali
vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge na javni raz‑
pis morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge
na javni razpis, ki ju označi pošta oziroma vložišče ARSKTRP,
naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se
vlagatelj prijavlja.«.
21. člen
V 110. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»(1) Vloge na javni razpis se vlagajo od dneva, določene‑
ga v javnem razpisu, do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na
spletnih straneh MKO.«.
Dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek.
22. člen
111. člen se črta.
23. člen
Prvi odstavek 112. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Odpiranje vlog na javni razpis ni javno. ARSKTRP
odpira in obravnava vloge na javni razpis ter zahteva odpravo
pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog na javni razpis.«.
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Za osmim odstavkom se dodajo novi deveti, deseti in
enajsti odstavek, ki se glasijo:
»(9) Če je skupna višina zaprošenih sredstev višja od
razpisanih sredstev, ARSKTRP v primeru, da imata na zadnjem
mestu seznama prejetih vlog na javni razpis dve ali več vlog
na javni razpis na ovojnici enak datum in čas (ura, minuta) od‑
daje, izvede žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih vlog
na javni razpis. Pri žrebanju so lahko navzoči tudi vlagatelji. O
dnevu žrebanja so vlagatelji obveščeni pisno. Tričlansko ko‑
misijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki vodi žrebanje, imenuje
predstojnik ARSKTRP med javnimi uslužbenci, zaposlenimi
na ARSKTRP.
(10) Žrebanje se opravi v uradnih prostorih ARSKTRP.
Evidenčne številke vlog na javni razpis se izpišejo na prepo‑
gnjene listke, ki se z žigom ARSKTRP overijo ob navzočnosti
komisije, ki nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami
vlog na javni razpis se ob navzočnosti komisije zaprejo v škatlo,
ki se takoj zapečati. Škatla se odpre v navzočnosti vlagateljev
in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, jemlje listke iz škatle in
javno pove evidenčno številko izžrebane vloge na javni razpis
ter izžrebani listek takoj odda komisiji.
(11) O žrebanju se sestavi zapisnik. Podpišejo ga člani
komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje, in
vlagatelji, če so navzoči.«.
24. člen
V 113. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»(1) Vloge na javni razpis se vlagajo v roku, določenem
v javnem razpisu.«.
Dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek.
25. člen
114. člen se črta.
26. člen
Peti odstavek 115. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Če imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog
na javni razpis dve ali več vlog na javni razpis enako število
prejetih točk, se vloge na javni razpis odobrijo na podlagi pon‑
deriranja meril za izbor in potrditev vlog, ki se določi z javnim
razpisom.«.
27. člen
V četrtem odstavku 116. člena se besedilo »do objave
obvestila o zaprtju odprtega javnega razpisa« nadomesti z
besedilom »do zaprtja odprtega javnega razpisa, objavljenega
na spletni strani«.
28. člen
Prvi odstavek 117. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Prijavni obrazec, izpolnjen in oddan v elektronski
sistem, se ne šteje za vlogo na javni razpis. Za vlogo na javni
razpis se šteje natisnjeni prijavni obrazec z izpisom identifika‑
cijske kode skupaj z vsemi sestavnimi deli, ki jih določata javni
razpis in razpisna dokumentacija, ki jih mora vlagatelj vložiti v
skladu s prvim odstavkom 109.a člena te uredbe.«.
V tretjem odstavku se besedilo »prvim odstavkom
111. ali prvim odstavkom 114. člena« spremeni tako, da se
glasi »109.a členom«.
Za tretjim odstavkom se doda se nov četrti odstavek, ki
se glasi:
»(4) Podrobnejša navodila o izpolnjevanju in vnosu prijav‑
nega obrazca in zahtevkov za izplačilo v elektronski sistem se
objavijo na spletni strani ARSKTRP.«.
29. člen
Za petim odstavkom 119. člena se doda nov šesti odsta‑
vek, ki se glasi:
»(6) Razpoložljiva sredstva, ki so v programskem obdo‑
bju 2007–2013 namenjena izvedbi posameznih ukrepov iz te
uredbe, se v letih 2011–2013 znižajo za že prevzete obveznosti
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iz naslova izvajanja posameznih ukrepov in pritožb, katerim je
bilo ugodeno v skladu s predpisi, ki urejajo plačila iz Programa
razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006, Enotne‑
ga programskega dokumenta 2004–2006 ter v skladu s pred‑
pisi, ki urejajo Program razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2007–2013 za 1., 3. in 4. os.«.
30. člen
V devetem odstavku 120. člena se črta drugi stavek.
31. člen
Tretji odstavek 121. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Naložbena dejavnost, za katero končni prejemnik
sredstev prejme sredstva, se mora opravljati še najmanj na‑
slednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev. V tem obdobju
se ne smejo uvajati bistvene spremembe, določene v 72. členu
Uredbe 1698/2005/ES.«
V četrtem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se
glasi:
»Končni prejemnik sredstev mora poročati o doseganju
ciljev in izpolnjevanju obveznosti pet obračunskih let od za‑
dnjega izplačila sredstev. Poročati mora v skladu z določbami,
opredeljenimi pri posameznem ukrepu.«.
32. člen
Sedmi do deveti odstavek 122. člena se črtajo.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki
se glasi:
»(7) V skladu s petim odstavkom 57. člena ZKme-1 AR‑
SKTRP se končne prejemnike sredstev (pri ukrepu Zgodnje
upokojevanje kmetov – ukrep 113 pa prenosnik in prevzemnik),
ki ne izpolnjujejo obveznosti, sankcionira v skladu z XXVI.a
poglavjem te uredbe.«.
33. člen
123. člen se črta.
34. člen
V sedmem odstavku 127. člena se besedilo »prvim od‑
stavkom 111. člena oziroma prvim odstavkom 114. člena« na‑
domesti z besedilom »prvim odstavkom 109.a člena«.
Deseti odstavek se črta.
35. člen
Za XXVI. poglavjem se dodajo novo XXVI.a poglavje in
127.a do 127.h členi, ki se glasijo:
»XXVI.a POSLEDICE NEIZPOLNJEVANJA OBVEZNOSTI
IZ NASLOVA UKREPOV 1. IN 3. OSI
127.a člen
(skupne določbe, ki veljajo za vse ukrepe 1. in 3. osi)
(1) Če upravičenec ne odstopi od pravice do sredstev v
skladu s 55. členom ZKme-1 ali zamudi rok za vložitev zah‑
tevka za izplačilo sredstev, ki je določen v odločbi o pravici do
sredstev, se izključi iz zadevnega ukrepa za koledarsko leto
neizpolnitve obveznosti in naslednje koledarsko leto.
(2) Končni prejemnik sredstev, ki krši določbo tretjega
odstavka 121. člena te uredbe, mora v proračun Republike
Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva v skladu s 57. členom
ZKme-1 in se izključi iz zadevnega ukrepa za koledarsko leto
ugotovitve in naslednje koledarsko leto.
(3) Končnemu prejemniku sredstev (pri ukrepu Zgodnje
upokojevanje kmetov – ukrep 113 pa prevzemniku), ki v roku,
določenem pri posameznem ukrepu iz te uredbe, ne poroča o
doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti iz četrtega odstav‑
ka 121. člena te uredbe, ARSKTRP izda poziv, v katerem mu
določi dodatni rok za predložitev poročila o doseganju ciljev in
izpolnjevanju obveznosti. Če končni prejemnik sredstev (pri
ukrepu Zgodnje upokojevanje kmetov – ukrep 113 pa prevze‑
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mnik) v roku iz poziva ne predloži poročila o doseganju ciljev in
izpolnjevanju obveznosti, mora v proračun Republike Slovenije
vrniti pet odstotkov izplačanih sredstev. Pri ukrepu Zgodnje
upokojevanje kmetov – ukrep 113 pa mora prevzemnik v pro‑
račun Republike Slovenije vrniti pet odstotkov celotne rente,
določene v odločbi, prenosniku.
(4) Kmetijsko gospodarstvo, ki krši določbe šestega od‑
stavka 121. člena te uredbe, mora v proračun Republike Slove‑
nije vrniti vsa izplačana v skladu s 57. členom ZKme-1.
(5) Končni prejemnik sredstev, ki ne dovoli kontrole na
kraju samem in jo nepreklicno odkloni ter ne omogoči dosto‑
pa do dokumentacije o projektu, mora v proračun Republike
Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva v skladu s 57. členom
ZKme-1.
(6) Končni prejemnik sredstev, ki ni označil projekta v
skladu z navodili, objavljenimi na spletni strani MKO, in po‑
drobnimi pravili o informiranju in obveščanju javnosti iz Priloge
VI Uredbe 1974/2006/ES, mora obveznost izpolniti v skladu z
rokom, ki mu ga ob ugotovljeni nepravilnosti določi ARSKTRP.
Če tega ne izpolni, mora v proračun Republike Slovenije vrniti
vsa izplačana sredstva v skladu s 57. členom ZKme-1.
(7) Če končni prejemnik sredstev odtuji naložbo brez
predhodne odobritve ARSKTRP, mora v proračun Republike
Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva v skladu s 57. členom
ZKme-1.
(8) Če se ugotovi, da je končni prejemnik sredstev na‑
merno vložil napačno prijavo (navajanje lažnih podatkov, izjav),
mora končni prejemnik sredstev v proračun Republike Sloveni‑
je vrniti vsa izplačana sredstva v skladu s 57. členom ZKme-1.
Poleg tega se končni prejemnik sredstev izključi iz prejemanja
podpore v okviru istega ukrepa za koledarsko leto ugotovitve
in naslednje koledarsko leto.
127.b člen
(pomoč mladim prevzemnikom kmetij – ukrep 112)
(1) Končni prejemnik sredstev, ki po opravljenem izobra‑
ževanju oziroma usposabljanju ne obvesti ARSKTRP o izpol‑
nitvi pogoja iz 11. točke prvega odstavka 13. člena te uredbe,
mora v proračun Republike Slovenije vrniti pet odstotkov izpla‑
čanih sredstev v skladu s 57. členom ZKme-1. Po preteku roka,
določenega v 11. točki prvega odstavka 13. člena te uredbe,
mu ARSKTRP izda poziv, v katerem mu določi dodatni rok za
predložitev dokazil. Če končni prejemnik sredstev v dodatnem
roku ne predloži dokazil, mora v proračun Republike Slovenije
vrniti izplačana sredstva v skladu s 57. členom ZKme-1.
(2) Končni prejemnik sredstev, ki ne opravi izobraževanja
oziroma usposabljanja v roku iz 11. točke prvega odstavka
13. člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti
izplačana sredstva v skladu s 57. členom ZKme-1.
(3) Če končni prejemnik sredstev krši določbe 1. točke
pod a) in b) tretjega odstavka 13. člena te uredbe, mora v pro‑
račun Republike Slovenije vrniti že izplačana sredstva v skladu
s 57. členom ZKme-1.
(4) Če končni prejemnik sredstev ob oddaji zbirne vloge
krši določbo 1. točke pod c) tretjega odstavka 13. člena te ured‑
be in zmanjša obseg staleža rejnih živali za več kakor deset
odstotkov glede na zbirno vlogo, ki je bila podlaga za dodelitev
sredstev iz naslova tega ukrepa, mora v proračun Republike
Slovenije vrniti delež izplačanih sredstev v skladu s 57. členom
ZKme-1, in sicer:
a) ob prvi ugotovljeni kršitvi mora končni prejemnik sred‑
stev, za zmanjšanje obsega med 10,01 do vključno 20,00 od‑
stotkov, vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev, za zmanjša‑
nje obsega med 20,01 do vključno 30,00 odstotkov mora vrniti
30 odstotkov izplačanih sredstev, za zmanjšanje obsega nad
30,01 odstotkov mora vrniti vsa izplačana sredstva;
b) ob drugi ugotovljeni kršitvi mora končni prejemnik sred‑
stev, za zmanjšanje obsega med 10,01 do vključno 20,00 od‑
stotkov, vrniti 20 odstotkov izplačanih sredstev, za zmanjšanje
obsega med 20,01 do vključno 30,00 odstotkov mora vrniti
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50 odstotkov izplačanih sredstev, za zmanjšanje obsega nad
30,01 odstotkov mora vrniti vsa izplačana sredstva;
c) ob tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti razliko med že
vrnjenimi sredstvi do skupne višine izplačanih sredstev.
(5) Če končni prejemnik sredstev ob oddaji zbirne vloge
krši določbo 1. točke pod c) tretjega odstavka 13. člena te ured‑
be in zmanjša obseg kmetijskih zemljišč za več kakor deset
odstotkov glede na zbirno vlogo, ki je bila podlaga za dodelitev
sredstev iz naslova tega ukrepa, mora v proračun Republike
Slovenije vrniti delež izplačanih sredstev v skladu s 57. členom
ZKme-1, in sicer:
a) ob prvi ugotovljeni kršitvi mora končni prejemnik sred‑
stev, za zmanjšanje obsega med 10,01 do vključno 20,00 od‑
stotkov, vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev, za zmanjša‑
nje obsega med 20,01 do vključno 30,00 odstotkov, mora vrniti
30 odstotkov izplačanih sredstev, za zmanjšanje obsega nad
30,01 odstotkov mora vrniti vsa izplačana sredstva;
b) ob drugi ugotovljeni kršitvi mora končni prejemnik sred‑
stev, za zmanjšanje obsega med 10,01 do vključno 20,00 od‑
stotkov, vrniti 20 odstotkov izplačanih sredstev, za zmanjšanje
obsega med 20,01 do vključno 30,00 odstotkov, mora vrniti
50 odstotkov izplačanih sredstev, za zmanjšanje obsega nad
30,01 odstotkov mora vrniti vsa izplačana sredstva;
c) ob tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti razliko med že
vrnjenimi sredstvi do skupne višine izplačanih sredstev.
(6) Če končni prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz
2. točke tretjega odstavka 13. člena te uredbe, mora v prora‑
čun Republike Slovenije vrniti že izplačana sredstva v skladu
s 57. členom ZKme-1.
127.c člen
(zgodnje upokojevanje kmetov – ukrep 113)
(1) Posledice neizpolnjevanja obveznosti, ki veljajo za
prenosnika iz 17. člena te uredbe:
a) če krši določbo 7. točke prvega odstavka 18. člena te
uredbe, se mu ob prvi ugotovljeni nepravilnosti izplačevanje
rente prekine za šest mesecev, ob drugi nepravilnosti pa se
prenosnika izključi iz ukrepa;
b) če med prejemanjem rente krši določbo petega odstav‑
ka 18. člena te uredbe, se mu izplačevanje rente prekine do
plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Prenehanje izplačevanja rente se šteje v čas prejemanja rente.
(2) Posledice neizpolnjevanja obveznosti, ki veljajo za
prevzemnika iz 1. točke pod a) drugega odstavka 18. člena
te uredbe:
a) če krši določbo 1. točke pod a) in c) četrtega odstavka
18. člena te uredbe, mora plačati znesek v višini šestih meseč‑
nih rent za vsako leto kršitve;
b) če krši določbo 1. točke pod b) četrtega odstavka
18. člena te uredbe in zmanjša obseg kmetijskih zemljišč v
uporabi, ki je bil podlaga za dodelitev rente, za več kakor deset
odstotkov, mora plačati znesek v višini šestih mesečnih rent za
vsako leto kršitve;
c) če krši določbo 1. točke pod b) četrtega odstavka
18. člena te uredbe in zmanjša obseg staleža rejnih živali, ki
je bil podlaga za dodelitev rente, za več kakor deset odstotkov
in ga do dneva oddaje naslednje zbirne vloge ne nadomesti
najmanj v enakem obsegu, mora plačati znesek v višini šestih
mesečnih rent za vsako leto kršitve.
(3) Posledice neizpolnjevanja obveznosti, ki veljajo za
prevzemnika iz 1. točke pod b) drugega odstavka 18. člena
te uredbe:
a) če krši določbo 2. točke pod b) četrtega odstavka
18. člena te uredbe, mora plačati znesek v višini šestih meseč‑
nih rent za vsako leto kršitve;
b) če krši določbo 2. točke pod a) četrtega odstavka
18. člena te uredbe in zmanjša obseg kmetijskih zemljišč v
uporabi, ki je bil podlaga za dodelitev rente, za več kakor deset
odstotkov, mora plačati znesek v višini šestih mesečnih rent za
vsako leto kršitve;
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c) če krši določbo 2. točke pod a) četrtega odstavka
18. člena te uredbe in zmanjša obseg staleža rejnih živali, ki
je bil podlaga za dodelitev rente, za več kakor deset odstotkov
in ga do dneva oddaje naslednje zbirne vloge ne nadomesti
najmanj v enakem obsegu, mora plačati znesek v višini šestih
mesečnih rent za vsako leto kršitve.
(4) Prevzemnik, ki po opravljenem izobraževanju oziro‑
ma usposabljanju ARSKTRP ne obvesti o izpolnitvi pogoja iz
7. točke drugega odstavka 18. člena te uredbe, mora v prora‑
čun Republike Slovenije nakazati znesek v višini pet odstotkov
sredstev, ki so bila dodeljena prenosniku, v skladu s 57. členom
ZKme-1. ARSKTRP mu izda poziv, v katerem mu določi dodatni
rok za predložitev dokazil. Če prevzemnik v določenem roku ne
predloži dokazil o izpolnitvi pogoja iz 7. točke drugega odstavka
18. člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije na‑
kazati znesek v višini že izplačane rente prenosniku v skladu
s 57. členom ZKme-1.
(5) Prevzemnik, ki ne opravi usposabljanja oziroma izobra‑
ževanja v roku iz 7. točke drugega odstavka 18. člena te uredbe,
mora v proračun Republike Slovenije nakazati znesek v višini
že izplačane rente prenosniku v skladu s 57. členom ZKme-1.
127.č člen
(posodabljanje kmetijskih gospodarstev –
ukrep 121)
(1) Kmetijsko gospodarstvo, ki je pravna oseba ali samo‑
stojni podjetnik posameznik, ki ne ohrani obsega zaposlitev
pet let po zadnjem izplačilu sredstev in s tem krši določbo iz
2. točke pod f) prvega odstavka 24. člena te uredbe, mora v
proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva v skladu
s 57. členom ZKme-1.
(2) Če javni razpis na podlagi drugega odstavka 24. člena
te uredbe določa, da mora končni prejemnik ohranjati obseg
kmetijskih zemljišč in zmanjša obseg kmetijskih zemljišč za več
kakor deset odstotkov glede na zbirno vlogo, ki je bila podlaga
za dodelitev sredstev iz naslova tega ukrepa, mora v proračun
Republike Slovenije vrniti delež izplačanih sredstev v skladu s
57. členom ZKme-1, in sicer:
a) ob prvi ugotovljeni kršitvi mora končni prejemnik sred‑
stev, za zmanjšanje obsega med 10,01 do vključno 20,00 od‑
stotkov, vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev, za zmanjša‑
nje obsega med 20,01 do vključno 30,00 odstotkov mora vrniti
30 odstotkov izplačanih sredstev, za zmanjšanje obsega nad
30,01 odstotkov mora vrniti vsa izplačana sredstva;
b) ob drugi ugotovljeni kršitvi mora končni prejemnik sred‑
stev, za zmanjšanje obsega med 10,01 do vključno 20,00 od‑
stotkov, vrniti 20 odstotkov izplačanih sredstev, za zmanjšanje
obsega med 20,01 do vključno 30,00 odstotkov mora vrniti
50 odstotkov izplačanih sredstev, za zmanjšanje obsega nad
30,01 odstotkov mora vrniti vsa izplačana sredstva;
c) ob tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti razliko med že
vrnjenimi sredstvi do skupne višine izplačanih sredstev.
127.d člen
(povečanje gospodarske vrednosti gozdov –
ukrep 122)
Če končni prejemnik sredstev, ki je prejel sredstva na
podlagi te uredbe in krši določbe 1. točke pod a), b) in c) ter
2. točke tretjega odstavka 31. člena te uredbe, mora v proračun
Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva v skladu s
57. členom ZKme-1.
127.e člen
(dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom –
ukrep 123)
Če končni prejemnik sredstev, ki je prejel dodatno število
točk na podlagi 2. točke pod b) tretjega odstavka 118. člena
te uredbe, ne izpolni obveznosti iz te točke, mora v proračun
Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva v skladu s 57. čle‑
nom ZKme-1.
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127.f člen
(podpore za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev –
ukrep 142)
Če je ob kontroli v šestem letu od priznanja skupine
proizvajalcev ugotovljeno, da končni prejemnik sredstev krši
določbo iz četrtega odstavka 59. člena te uredbe, mora končni
prejemnik sredstev v proračun Republike Slovenije vrniti delež
izplačanih sredstev v skladu s 57. členom ZKme-1, in sicer:
a) če je delež skupnega trženja od 22,00 do pod 25,00
odstotkov, mora vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev,
b) če je delež skupnega trženja od 20,00 do pod 22,00
odstotkov, mora vrniti 50 odstotkov izplačanih sredstev,
c) če je delež skupnega trženja pod 20,00 odstotkov, mora
vrniti vsa izplačana sredstva.
127.g člen
(diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti –
ukrep 311)
Upravičencu, ki ob oddaji zahtevka za izplačilo sredstev
ne izpolni obveznosti iz 1. točke šestega odstavka 65. člena te
uredbe, se sredstva, ki so mu bila dodeljena z odločbo o pravici
do sredstev, ne izplačajo.
127.h člen
(podpora ustanavljanju in razvoju mikropodjetij – ukrep 312)
Upravičencu, ki ob oddaji zahtevka za izplačilo sredstev
ne izpolni obveznosti iz 1. točke šestega odstavka 71. člena te
uredbe, se sredstva, ki so mu bila dodeljena z odločbo o pravici
do sredstev, ne izplačajo.«.
36. člen
V tretjem odstavku 128. člena se besedilo »upravičenec«
nadomesti z besedilom »končni prejemnik sredstev«, besedilo
»določeno velikost« se nadomestita z besedilom »določen
obseg« in besedilo »da se je le-ta glede na podatke RKG
zmanjšala oziroma spremenila, se zaradi te spremembe ne
uporabijo določbe o sankcioniranju, v kolikor ta sprememba
oziroma več takšnih sprememb v celotnem obdobju, ki je lahko
predmet kontrole, ne presega odstopanj določenih z javnim
razpisom« se nadomesti z besedilom »da se je ta zmanjšala
oziroma spremenila do vključno deset odstotkov, se določbe o
sankcioniranju ne uporabijo.«.
37. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot priloga
sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
38. člen
Ne glede na prvi odstavek 128. člena Uredbe o ukrepih
1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slove‑
nije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013 (Uradni list RS,
št. 28/11, 37/11 – popr., 103/11 in 87/12) se že začeti postopki
v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti na podlagi Uredbe o ukre‑
pih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja RS za obdobje
2007–2013 (Uradni list RS, št. 73/08 in 17/09), Uredbe o ukre‑
pih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slove‑
nije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013 (Uradni list RS,
št. 40/10 in 85/10) ali Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v
letih 2011–2013 (Uradni list RS, št. 28/11, 37/11 – popr. 103/11
in 87/12) dokončajo v skladu z novim sedmim odstavkom
122. člena uredbe, razen v primeru ukrepa Zgodnje upokoje‑
vanje kmetov – ukrep 113, kjer se postopki končajo na podlagi
tiste uredbe, ki je bila podlaga za posamezni javni razpis.
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39. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-41/2013
Ljubljana, dne 25. julija 2013
EVA 2013-2330-0034
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

Priloga 1: SEZNAM PROIZVODOV PRVE STOPNJE
PREDELAVE LESA

Šifra
KN

Uradni opis šifer

4401

Les za ogrevanje v okroglicah, vejah, butarah ali
podobnih oblikah, iverje ali podobni drobci, ža‑
govina, lesni odpadki in ostanki, aglomerirani ali
neaglomerirani.

4402

Lesno oglje (vključno z ogljem iz lusk), aglomerira‑
ni ali neaglomerirani.

4403

Les, neobdelan, z lubjem ali brez lubja ali beljave,
ali grobo obdelan (obtesan).

4404

Les za obroče; cepljeni koli; koli, planke in drogovi,
zašiljeni, toda ne žagani po dolžini; lesene palice,
grobo okleščene, toda ne zvite, upognjene ali dru‑
gače obdelane, primerne za izdelavo sprehajalnih
palic, dežnikov, ročajev za orodje ali podobnih pro‑
izvodov, trakovi in podobno iz lesa.

4405

Lesna volna; lesna moka.

4406

Leseni železniški ali tramvajski pragovi.

4407

Les, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen,
skobljan ali neskobljan, brušen ali nebrušen, spo‑
jen na konicah ali nespojen, debeline nad 6 mm.

4408

Listi za furniranje (vključno s tistimi, ki so prido‑
bljeni z rezanjem laminiranega lesa), za vezani les
ali podoben laminirani les in drugi les, vzdolžno
žagan, rezan ali luščen, skobljan ali ne, brušen ali
ne, prstasto spojen ali ne, na koncih spojen ali ne,
debeline do vključno 6 mm.

63 / 26. 7. 2013 /

Stran

7789

Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne
podpore za problemsko območje z visoko
brezposelnostjo za območje občin Hrastnik,
Radeče in Trbovlje

Na podlagi 25., 27. in 28. člena Zakona o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in
57/12), 8. in 9. člena Uredbe o izvajanju ukrepov endogene
regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13) in 56. 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, 21/12, 21/13 – ZVRS-G in 47/13) je Vlada
Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o dodatnih začasnih ukrepih razvojne
podpore za problemsko območje z visoko
brezposelnostjo za območje občin Hrastnik,
Radeče in Trbovlje
I.
Območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje se določi za
problemsko območje z visoko brezposelnostjo (v nadaljnjem
besedilu: območje), na katerem se v obdobju od leta 2013 do
leta 2018 izvedejo dodatni začasni ukrepi razvojne podpore.

pore:

II.
Za območje se sprejmejo naslednji ukrepi razvojne pod‑

– Ukrep 1: Program spodbujanja konkurenčnosti in ukre‑
pov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in
Trbovlje v obdobju 2013 do 2018, v višini 13.374.000 eurov, ki
ga sprejme Vlada Republike Slovenije s posebnim sklepom,
izvede pa ga Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo;
– Ukrep 2: Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za
socialno varnost na podlagi 27. člena Zakona o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in
57/12; v nadaljnjem besedilu: zakon), ki ga izvede Ministrstvo
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti;
– Ukrep 3: Davčne olajšave za zaposlovanje in investi‑
ranje na podlagi 28. člena zakona, izvedba Davčna uprava
Republike Slovenije;
– Ukrep 4: Spodbude za trajnostni razvoj podeželja iz
Programa razvoja podeželja 2014–2020, izvedba Ministrstvo
za kmetijstvo in okolje;
– Ukrep 5: Prometna infrastruktura, izvedba Ministrstvo
za infrastrukturo in prostor;
– Ukrep 6: Energetska infrastruktura, izvedba Ministrstvo
za infrastrukturo in prostor ter delovna skupina, ki jo imenuje
minister, pristojen za infrastrukturo in prostor;
– Ukrep 7: Seznanitev z urejanjem javne infrastrukture in
prenosi državnega premoženja z države na občine, izvedba
Občina Radeče, Občina Trbovlje in Občina Hrastnik.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00726-19/2013
Ljubljana, dne 25. julija 2013
EVA 2013-2130-0043
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica
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Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi Javne
agencije Republike Slovenije za energijo

Na podlagi drugega odstavka 80. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo,
70/08, 22/10, 37/11 – odl. US, 10/12 in 94/12 – ZDoh-2L) in v
skladu s 6. členom Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS,
št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C) je Vlada Republi‑
ke Slovenije sprejela

SKLEP
o spremembi Sklepa o ustanovitvi Javne
agencije Republike Slovenije za energijo
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi Javne agencije Republike Slo‑
venije za energijo (Uradni list RS, št. 63/04 in 95/04) se drugi
odstavek 24. člena spremeni tako, da se glasi:
»Za dosego namena iz prejšnjega odstavka objavi agen‑
cija pred sprejemom splošnega akta za izvrševanje javnih po‑
oblastil osnutek tega akta na spletni strani agencije za 30 dni,
razen v primeru, če gre za manjše spremembe splošnih aktov
za izvrševanje javnih pooblastil ali spremembe, ki jih je nujno
uveljaviti čim prej, ko lahko objava traja pet delovnih dni. Agen‑
cija pozove vse zainteresirane, da v pisni ali elektronski obliki
podajo svoje pripombe.«.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00729-41/2013
Ljubljana, dne 25. julija 2013
EVA 2013-2430-0091
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

2573.

Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi
Javne agencije za železniški promet Republike
Slovenije

Na podlagi 21. člena Zakona o železniškem prometu
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in
6. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02,
51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C) je Vlada Republike Slove‑
nije sprejela

SKLEP
o spremembi Sklepa o ustanovitvi
Javne agencije za železniški promet
Republike Slovenije
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi Javne agencije za železniški pro‑
met Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 30/03, 59/03,
54/07, 26/08, 37/10, 67/11 in 22/13) se četrti odstavek 11. člena
spremeni tako, da se glasi:
»Za direktorja agencije je lahko imenovana oseba, ki
izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih progra‑
mih druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo,
oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po
študijskih programih druge stopnje,

Uradni list Republike Slovenije
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj,
– ima osnovno raven znanja angleškega jezika,
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kazni‑
vega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in
– je državljan Republike Slovenije.«.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00729-39/2013
Ljubljana, dne 25. julija 2013
EVA 2013-2430-0086
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

2574.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o
ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom
Ljubljana«

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) je Vlada
Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah
Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski
dom Ljubljana«
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom
Ljubljana« (Uradni list RS, št. 67/12 in 24/13) se drugi odstavek
6. člena spremeni tako, da se glasi:
»Zavod poleg opravljanja javne službe iz prejšnjega od‑
stavka zagotavlja tudi nastanitev zaposlenim študentom po‑
diplomskega študija tretje stopnje s statusom mladega razi‑
skovalca, študentom podiplomskega študija tretje stopnje, ki
nimajo državljanstva Republike Slovenije in nimajo statusa mla‑
dega raziskovalca, prejemajo pa v Republiki Sloveniji dodeljeno
štipendijo, gostujočim visokošolskim učiteljem in visokošolskim
sodelavcem ter gostujočim raziskovalcem (v nadaljnjem bese‑
dilu: drugi uporabniki).«.
Za drugim odstavkom se doda novi tretji odstavek, ki se
glasi:
»Če ostanejo po nastanitvi subjektov iz prvega in druge‑
ga odstavka tega člena proste zmogljivosti, zavod omogoča
nastanitev tudi drugim študentom, to je tistim, ki ne izpolnjujejo
pogojev za subvencionirano bivanje po predpisu iz drugega
odstavka 25. člena tega sklepa (v nadaljnjem besedilu: drugi
študenti).«.
2. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»26. člen
(cena bivanja)
Cena bivanja v zavodu za študente iz prvega odstavka
6. člena tega sklepa je določena v predpisu iz drugega odstav‑
ka prejšnjega člena.
Cena bivanja v zavodu za druge uporabnike se določi na
enak način kot za študente iz prejšnjega odstavka.
Zavod omogoča drugim študentom nastanitev po tržni
ceni.«.
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3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01403-25/2013
Ljubljana, dne 25. julija 2013
EVA 2013-3330-0101
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

VSEBINA

2509.
2510.
2511.
2512.
2513.
2514.
2515.
2516.
2517.
2518.
2519.
2520.
2521.

2522.
2523.
2524.
2525.
2526.
2527.
2528.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zara‑
di insolventnosti in prisilnem prenehanju (uradno
prečiščeno besedilo) (ZFPPIPP-UPB7)
Zakon o davku od srečk (ZDavS)
Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela
in starševskega varstva (ZIUPTDSV)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o urejanju trga dela (ZUTD-B)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja
(ZPVPJN-A)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o sodiščih (ZS-K)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o so‑
dniški službi (ZSS-L)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
sodnih taksah (ZST-1B)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pra‑
vilih cestnega prometa (ZPrCP-B)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o železniškem prometu (ZZelP-I)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o osnovni šoli (ZOsn-I)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (ZJA‑
KRS-A)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o gozdovih (ZG-D)

2529.
7537
7632

2531.

7633

2532.

7634

2533.

7635

2534.

7636

2535.

7644
7646
7653
7654
7655

2567.
2568.
2569.
2570.

7657
7658

PREDSEDNIK REPUBLIKE

Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene velepo‑
slanice Republike Slovenije v Ruski federaciji
Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene velepo‑
slanice Republike Slovenije v Republiki Kazahstan
Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega ve‑
leposlanika Republike Slovenije v Republiki Indiji
Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Federativni
demokratični Republiki Nepal
Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega ve‑
leposlanika Republike Slovenije v Ljudski republiki
Bangladeš
Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega ve‑
leposlanika Republike Slovenije v Demokratični
socialistični republiki Šrilanki
Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene velepo‑
slanice Republike Slovenije v Republiki Kirgiziji

2530.

7661
7661
7661
7661
7661
7662
7662

2571.

2572.
2573.
2574.

2536.
2537.
2538.
2539.

Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene velepo‑
slanice Republike Slovenije v Turkmenistanu
Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene velepo‑
slanice Republike Slovenije v Republiki Tadžikistan
Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene velepo‑
slanice Republike Slovenije v Republiki Uzbekistan
Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene velepo‑
slanice Republike Slovenije v Republiki Belorusiji
Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščene‑
ga veleposlanika Republike Slovenije v Bosni
in Hercegovini
Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega ve‑
leposlanika Republike Slovenije v Ruski federaciji
Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene vele‑
poslanice Republike Slovenije v Zvezni republiki
Nemčiji

7662
7662
7662
7663
7663
7663
7663

VLADA

Uredba o varovanju določenih oseb, prostorov,
objektov in okolišev objektov, ki jih varuje policija
Uredba o obrtnih dejavnostih
Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje narav‑
nega kamna apnenca v pridobivalnem prostoru
Lipica II – širitev v občini Sežana
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih
2011–2013
Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne pod‑
pore za problemsko območje z visoko brezpo‑
selnostjo za območje občin Hrastnik, Radeče in
Trbovlje
Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi Javne
agencije Republike Slovenije za energijo
Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi Javne
agencije za železniški promet Republike Slovenije
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o usta‑
novitvi javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana«

7775
7778
7783

7784

7789
7790
7790
7790

MINISTRSTVA

Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kreditni
posrednik
Pravilnik o ukrepih varstva pred požarom v požar‑
novarnostnem pasu železniške proge, na tirnih
vozilih in na tirnih vozilih z odprtim kuriščem
Sklep o usklajeni višini minimalnega dohodka od
julija 2013
Sklep o določitvi višine stroška dnevne oskrbe za
prosilca za mednarodno zaščito

7663
7665
7669
7669
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2542.

2543.
2544.
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USTAVNO SODIŠČE

Odločba o ugotovitvi, da tretji odstavek 342. člena
Kazenskega zakonika ni v neskladju z Ustavo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 2013
Poročilo o gibanju plač za maj 2013

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Dopolnitve Disciplinskega pravilnika
Aneks št. 11 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi
časopisnoinformativne, založniške in knjigotrške
dejavnosti

7669

7671
7672

7672
7672

2545.
2546.
2547.

2548.
2549.
2550.
2551.
2552.

2553.

2554.

2555.

2556.

Sklep o določitvi cen programov za predšolsko
vzgojo v otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah

2557.

Zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto
2012

2558.

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem na‑
črtu za halo za obiranje in sušenje hmelja
Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov ter dolo‑
čanju najemnin za poslovne prostore v lasti Občine
Žalec
Pravilnik o prevozu otrok v in iz osnovnih šol
v Občini Žalec
Pravilnik o spremembah Pravilnika o kriterijih za
oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komu‑
nalnega prispevka
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o štipendiranju v Občini Žalec
Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu v Ob‑
čini Žalec
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Žalec za leto 2013

2559.
2560.
2561.

OBČINE
DOBRNA

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sprejemu otrok v vrtec
Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi

2562.
7674
7674

DOBROVA - POLHOV GRADEC

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine
Dobrova - Polhov Gradec

LJUBLJANA

Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Ljubljana
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o urejanju javne razsvetljave
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o avtotaksi prevozih
Akt o prenehanju veljavnosti Akta o javno-zaseb‑
nem partnerstvu za projekt »Nacionalni gimnastič‑
ni center«
Akt o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Sta‑
ro letališče Ljubljana«

7675

7750
7750
7751
7751

7754

SLOVENJ GRADEC

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto
2013

7760

SLOVENSKE KONJICE

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolni‑
tev Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone
Slovenske Konjice (razširitev dejavnosti Leskovar)
– fazna gradnja objekta 1
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobne‑
ga prostorskega načrta »Vzhodna obvoznica«, od
križišča s cesto Celje–Maribor do priključka na
obstoječi cesti Slovenske Konjice–Oplotnica

2563.
2564.
2565.

7774

TABOR

7762

ŽALEC

7763
7767
7770
7771
7771
7772
7773
7773

7746

PIVKA

Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje OPPN središče Pivke

ŠMARJE PRI JELŠAH

2566.

7761

7761

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 63/13
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

Javni razpisi

2181

Javne dražbe

2214

Razpisi delovnih mest

2215

Druge objave

2216

Evidence sindikatov

2233

Objave sodišč
Izvršbe
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih

2234
2234
2234
2235
2236

Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

2238
2238
2238
2238
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1. 1. do 31. 12. 2013 je 364 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Republike Slovenije je
vračunan 9,5% DDV. • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke • Uredništvo in uprava
Ljubljana, Dunajska cesta 167 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo (01) 425 14 19, računovodstvo (01) 200 18 22,
naročnine (01) 425 23 57, telefaks (01) 200 18 25, prodaja (01) 200 18 38, preklici (01) 200 18 42, telefaks (01) 425 01 99, uredništvo
(01) 425 73 08, uredništvo (javni razpisi …) (01) 200 18 32, uredništvo – telefaks (01) 425 01 99 • Internet: www.uradni-list.si
– uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767

