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Zakon o starševskem varstvu in družinskih
prejemkih (ZSDP-1)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o starševskem varstvu
in družinskih prejemkih (ZSDP-1)
Razglašam Zakon o starševskem varstvu in družinskih
prejemkih (ZSDP-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 3. aprila 2014.
Št. 003-02-4/2014-8
Ljubljana, dne 11. aprila 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O STARŠEVSKEM VARSTVU IN DRUŽINSKIH
PREJEMKIH (ZSDP-1)
PRVI DEL
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon ureja zavarovanje za starševsko varstvo in pravice, ki iz tega izhajajo, družinske prejemke, pogoje in postopek
za uveljavljanje posameznih pravic ter druga vprašanja glede
izvajanja tega zakona.
2. člen
(prenos direktive)
S tem zakonom se v slovenski pravni red prenašata
Direktiva Sveta 2010/18/EU z dne 8. marca 2010 o izvajanju
revidiranega okvirnega sporazuma o starševskem dopustu,
sklenjenega med BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP in
ETUC ter o razveljavitvi Direktive 96/34/ES (UL L št. 68 z
dne 18. 3. 2010, str. 13) in Direktiva Sveta 92/85/EGS z dne
19. oktobra 1992 o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na

Leto XXIV

področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk,
ki so pred kratkim rodile ali dojijo (deseta posebna direktiva v
smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS (UL L št. 348 z dne
28. 11. 1992, str. 1).
3. člen
(vrste pravic)
Pravice po tem zakonu so:
1. pravice iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo in
2. pravice do družinskih prejemkov.
4. člen
(temeljni načeli zavarovanja)
Z zavarovanjem za starševsko varstvo se zavarovancem
po načelih vzajemnosti in solidarnosti zagotavljajo pravice,
vezane na starševske obveznosti.
5. člen
(pomen posameznih pojmov)
Pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
1. dopust je pravica do odsotnosti z dela zaradi poroda
oziroma nege in varstva otroka po tem zakonu in vključuje materinski dopust, očetovski dopust in starševski dopust;
2. nadomestilo je nadomestilo plače, ki izhaja iz zavarovanja za starševsko varstvo po tem zakonu in vključuje
materinsko nadomestilo, očetovsko nadomestilo in starševsko
nadomestilo;
3. druga oseba je oseba, ki neguje in varuje otroka na
podlagi veljavnega izvršilnega naslova v skladu s predpisi, ki
urejajo družinska razmerja ali skrbnik ali skrbnica (v nadaljnjem besedilu: skrbnik), ki svojega varovanca ali varovanko
(v nadaljnjem besedilu: varovanec) dejansko neguje in varuje;
4. daljše obdobje je obdobje najmanj 30 koledarskih dni;
5. polna odsotnost z dela je odsotnost v obsegu tedenske
delovne obveznosti zavarovanca ali zavarovanke (v nadaljnjem
besedilu: zavarovanec), ne glede na to ali gre za polni ali krajši
delovni čas;
6. delna odsotnost z dela je odsotnost v obsegu, krajšem
od obsega tedenske delovne obveznosti zavarovanca;
7. strnjen niz je odsotnost z dela v polnem trajanju posamezne vrste dopusta po tem zakonu naenkrat brez prekinitve;
8. otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvo, je otrok z
motnjami v duševnem razvoju, slep in slaboviden otrok, gluh
in naglušen otrok, otrok z odpovedjo funkcije vitalnih organov,
gibalno oviran otrok, dolgotrajno hudo bolan otrok, ki zaradi
svojega zdravstvenega stanja potrebuje skrbnejšo nego in
varstvo, kar ugotavlja zdravniška komisija;
9. zunajzakonski partner ali partnerka (v nadaljnjem besedilu: zunajzakonski partner) je oseba, ki živi z drugo osebo
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v zunajzakonski skupnosti, ki je po zakonu, ki ureja zakonsko
zvezo in družinska razmerja v pravnih posledicah izenačena z
zakonsko zvezo;
10. registrirana istospolna partnerska skupnost je urejena
skupnost dveh žensk ali dveh moških, ki pred pristojnim organom registrirata svojo skupnost v skladu z zakonom, ki ureja
registracijo istospolne partnerske skupnosti;
11. zdravniške komisije so komisije, ki jih s sklepom imenuje minister ali ministrica (v nadaljnjem besedilu: minister),
pristojen za družino;
12. prispevki za socialno varnost so prispevki za obvezno
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za obvezno
zdravstveno zavarovanje, prispevki za zavarovanje za primer
brezposelnosti in prispevki za starševsko varstvo.
6. člen
(zdravniške komisije)
Minister imenuje najmanj tri zdravniške komisije prve stopnje in zdravniško komisijo druge stopnje, ki dajejo mnenja
centrom za socialno delo (v nadaljnjem besedilu: center) oziroma ministrstvu, pristojnemu za družino (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo) v postopkih za uveljavljanje pravic za otroke, ki
potrebujejo posebno nego in varstvo. Minister določi sestavo,
delo in plačilo zdravniških komisij.
7. člen
(sredstva za izvajanje zakona)
(1) Če vplačani prispevki za starševsko varstvo ne zadoščajo za pokrivanje obveznosti iz naslova pravic, ki izhajajo iz
zavarovanja za starševsko varstvo, se sredstva zagotavljajo v
proračunu Republike Slovenije.
(2) Sredstva za izplačevanje družinskih prejemkov se
zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.
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10. osebe, ki po prenehanju delovnega razmerja prejemajo nadomestilo med začasno zadržanostjo od dela od Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, po predpisih, ki urejajo
zdravstveno zavarovanje;
11. osebe, ki prejemajo starševsko nadomestilo po tem
zakonu in niso zavarovane na drugi podlagi;
12. osebe, ki imajo pravico do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi
starševstva po tem zakonu;
13. osebe, ki imajo pravico do plačila prispevkov za socialno varnost v primeru štirih ali več otrok po tem zakonu;
14. osebe, ki imajo pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek po tem zakonu ali po predpisih, ki urejajo socialno
varstvo;
15. zakonci, zunajzakonski partnerji in registrirani istospolni partnerji uslužbencev ministrstva, pristojnega za zunanje
zadeve ali ministrstva, pristojnega za obrambo, napotenih na
delo v tujino;
16. osebe, ki so upravičene do nadomestila za čas poklicne rehabilitacije po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko
zavarovanje in niso obvezno zavarovane na drugi podlagi.
9. člen
(prispevki za starševsko varstvo)
(1) Za starševsko varstvo se plačujeta prispevek zavarovanca in prispevek delodajalca ali delodajalke (v nadaljnjem
besedilu: delodajalec).
(2) Stopnje prispevkov se določijo z zakonom, ki ureja
prispevke za socialno varnost.
(3) Prispevki se vplačujejo v proračun Republike Slovenije.
10. člen
(osnova za plačilo prispevkov)

DRUGI DEL
ZAVAROVANJE ZA STARŠEVSKO VARSTVO
I. poglavje: ZAVAROVANCI IN PRISPEVKI
ZA STARŠEVSKO VARSTVO
8. člen
(zavarovanci za starševsko varstvo)
Zavarovanci za starševsko varstvo so:
1. osebe, ki so v delovnem razmerju v Republiki Sloveniji;
2. osebe v delovnem razmerju pri delodajalcu s sedežem
v Republiki Sloveniji, poslane na delo v tujino, če niso obvezno
zavarovane v državi, v katero so bile poslane in osebe, ki so zaposlene pri delodajalcu s sedežem v tujini, za katere se v skladu s predpisi Unije uporablja zakonodaja Republike Slovenije;
3. osebe, zaposlene pri mednarodnih organizacijah in
ustanovah, tujih konzularnih in diplomatskih predstavništvih s
sedežem v Republiki Sloveniji, če ni z mednarodno pogodbo
drugače določeno;
4. osebe, ki v Republiki Sloveniji samostojno opravljajo
pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost;
5. osebe, ki v Republiki Sloveniji opravljajo versko službo
kot verski uslužbenci v skladu s predpisi, ki urejajo versko
svobodo;
6. osebe, ki izvajajo rejniško dejavnost kot poklic v skladu
s predpisi, ki urejajo izvajanje rejniške dejavnosti;
7. družbenice ali družbeniki (v nadaljnjem besedilu: družbeniki) gospodarskih družb, ustanovljenih v skladu s predpisi
v Republiki Sloveniji oziroma ustanoviteljice ali ustanovitelji (v
nadaljnjem besedilu: ustanovitelji) zavodov, ki so poslovodne
osebe, če niso zavarovane na drugi podlagi;
8. osebe, ki so vključene v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti;
9. brezposelne osebe, ki prejemajo na Zavodu Republike
Slovenije za zaposlovanje nadomestilo po predpisih, ki urejajo
trg dela;

Prispevki se obračunavajo od osnove za plačilo prispevkov, ki je enaka osnovi za plačilo prispevkov, od katere zavarovanci iz 8. člena tega zakona plačujejo prispevke za obvezno
pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
11. člen
(zavezanci za plačilo prispevkov zavarovanca)
(1) Zavezanci za plačilo prispevkov zavarovanca za starševsko varstvo so zavarovanci iz 8. člena tega zakona, razen
zavarovancev iz 6., 12. in 13. točke 8. člena tega zakona, za
katere plačuje prispevek zavarovanca Republika Slovenija.
(2) Prispevek za zavarovance iz 16. točke 8. člena tega
zakona se ne plačuje, šteje pa se kot plačan od bruto zneska
nadomestila, ki ga oseba prejema za čas poklicne rehabilitacije.
12. člen
(zavezanci za plačilo prispevkov delodajalca)
(1) Zavezanci za plačilo prispevkov delodajalca za starševsko varstvo so:
1. delodajalci – za zavarovance iz 1., 2. in 3. točke
8. člena tega zakona, razen za osebe, ki so zaposlene pri
delodajalcu s sedežem v tujini, za katere se v skladu s predpisi
Unije uporablja zakonodaja Republike Slovenije;
2. zavarovanci iz 4., 5., 7., 8. in 15. točke 8. člena tega zakona in osebe, ki so zaposlene pri delodajalcu s sedežem v tujini, za katere se v skladu s predpisi Unije uporablja zakonodaja
Republike Slovenije, razen v primerih prejemanja nadomestil.
V teh primerih je zavezanec za plačilo prispevka delodajalca
za starševsko varstvo izplačevalec nadomestil;
3. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje za zavarovance iz 9. točke 8. člena tega zakona;
4. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije za zavarovance iz 10. točke 8. člena tega zakona;
5. Republika Slovenija za zavarovance iz 6., 11., 12., 13.,
in 14. točke 8. člena tega zakona.
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(2) Prispevek za zavarovance iz 16. točke 8. člena tega
zakona se ne plačuje, šteje pa se kot plačan od bruto zneska
nadomestila, ki ga oseba prejema za čas poklicne rehabilitacije.
(3) Plačila prispevkov za starševsko varstvo so oproščena
invalidska podjetja in zaposlitveni centri v skladu s predpisom,
ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov.
(4) Za izplačevalca nadomestil po tem členu se šteje
pravna oseba, ki jo bremenijo izplačana nadomestila plač oziroma dohodkov, kot so zlasti Republika Slovenija, Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Jamstveni in preživninski sklad Republike
Slovenije.
13. člen
(pobiranje prispevkov)
Glede pobiranja prispevkov, pravic in obveznosti zavezanca, varovanja podatkov, pristojnosti davčnega organa in
drugih vprašanj postopka, se uporablja zakon, ki ureja davčni
postopek in zakon, ki ureja davčno službo.
14. člen
(pravice iz zavarovanja za starševsko varstvo)
Pravice iz zavarovanja za starševsko varstvo so:
1. dopust,
2. nadomestilo,
3. pravica do krajšega delovnega časa in pravica do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi starševstva,
4. pravica do plačila prispevkov za socialno varnost v
primeru štirih ali več otrok,
5. nadomestilo v času odmora za dojenje in pravica do
plačila prispevkov za socialno varnost v času odmora za dojenje.
II. poglavje: PRAVICA DO DOPUSTA
1. Splošne določbe o dopustu
15. člen
(vrste dopusta)
(1) Vrste dopusta so:
1. materinski dopust,
2. očetovski dopust,
3. starševski dopust.
(2) Dopust je določen v koledarskih dnevih za polno odsotnost z dela.
16. člen
(pravica do dopusta)
Starši ali druge osebe imajo pravico do dopusta, če so
zavarovanci po tem zakonu.
17. člen
(dolžnosti delodajalcev)
Delodajalci so dolžni delavcem ali delavkam (v nadaljnjem
besedilu: delavec) zagotoviti odsotnost z dela zaradi izrabe
dopusta v skladu s tem zakonom.
18. člen
(obveščanje delodajalca)
(1) Delavec obvesti delodajalca o nameri izrabe dopusta
30 dni pred predvidenim nastopom dopusta, če ta zakon ne
določa drugače.
(2) Center o priznanju posamezne vrste dopusta obvesti
delodajalca za zavarovance iz 1., 2. in 3. točke 8. člena tega
zakona, pristojni davčni organ za zavarovance iz 4., 5., 7. in
8. točke 8. člena tega zakona, Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje za zavarovance iz 9. točke 8. člena tega zakona,
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije za zavarovance
iz 10. točke 8. člena tega zakona, Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije za zavarovance iz 16. točke

Št.

26 / 14. 4. 2014 /

Stran

3057

8. člena tega zakona, ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve
ali ministrstvo, pristojno za obrambo za zavarovance iz 15. točke 8. člena tega zakona v 15 dneh po izdaji odločbe o priznani
pravici do dopusta.
2. Materinski dopust
19. člen
(pravica do materinskega dopusta)
(1) Mati ima pravico do materinskega dopusta v trajanju
105 dni.
(2) Mati obvezno izrabi 15 dni materinskega dopusta.
20. člen
(prenehanje pravice do materinskega dopusta)
(1) Če mati rodi mrtvega otroka, ima pravico do materinskega dopusta še 42 dni od dneva poroda.
(2) Če otrok umre v času materinskega dopusta, ima
mati pravico do materinskega dopusta v obsegu kot ga je do
dneva smrti otroka že izrabila, vendar najmanj 42 dni od rojstva
otroka. Po smrti otroka pripada materi deset dni materinskega
dopusta.
(3) Če mati zapusti otroka ob rojstvu otroka ali po njem,
ima pravico do materinskega dopusta še 42 dni od dneva
poroda.
(4) Če mati zapusti otroka v času materinskega dopusta,
pa je že izrabila 42 dni materinskega dopusta, nima več pravice
do materinskega dopusta od naslednjega dne, ko je zapustila
otroka.
21. člen
(način izrabe materinskega dopusta)
(1) Materinski dopust se izrabi v strnjenem nizu v obliki
polne odsotnosti z dela.
(2) Mati nastopi materinski dopust 28 dni pred predvidenim datumom poroda, ki ga določi ginekolog ali ginekologinja
(v nadaljnjem besedilu: ginekolog). Če mati ne nastopi materinskega dopusta v tem roku, neizrabljenega dela materinskega
dopusta ne more izrabiti po otrokovem rojstvu, razen v primeru,
če je porod nastopil pred predvidenim datumom.
(3) Če mati na dan poroda še ni nastopila materinskega
dopusta, nastopi materinski dopust z dnem rojstva otroka.
22. člen
(pravica očeta do materinskega dopusta)
(1) Oče ima pravico do materinskega dopusta, če mati:
1. umre,
2. zapusti otroka,
3. na podlagi mnenja zdravnika specialista ali zdravnice
specialistke (v nadaljnjem besedilu: zdravnik) trajno ali začasno
ni sposobna za nego in varstvo otroka.
(2) Oče ima pravico do materinskega dopusta v obsegu
kot ga ima mati, zmanjšanem za toliko dni, kolikor je mati to
pravico že izrabila, najmanj pa za 28 dni.
(3) Pravico do materinskega dopusta ima v soglasju z
materjo tudi oče otroka v primerih, ko rodi otroka mati, mlajša
od 18 let in ima status vajenke, učenke, dijakinje ali študentke.
V tem primeru materinski dopust traja 77 dni in se skrajša še za
toliko dni, kolikor je otrok star, ko oče nastopi materinski dopust.
23. člen
(pravica druge osebe do materinskega dopusta)
(1) Druga oseba ima pravico do materinskega dopusta v
obsegu kot ga ima mati, zmanjšanem za toliko dni, kolikor sta
mati oziroma oče to pravico že izrabila, najmanj pa za 28 dni.
(2) Pravico do materinskega dopusta ima v soglasju z materjo in očetom tudi eden od starih staršev otroka v primerih, ko
rodi otroka mati, mlajša od 18 let in ima status vajenke, učenke,
dijakinje ali študentke. V tem primeru materinski dopust traja
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77 dni in se skrajša še za toliko dni, kolikor je otrok star, ko
eden od starih staršev nastopi materinski dopust.
24. člen
(obveščanje delodajalca)
(1) Če mati rodi otroka preden je o izrabi materinskega
dopusta obvestila delodajalca, obvesti delodajalca o tem v treh
dneh po rojstvu otroka, razen če njeno zdravstveno stanje tega
ne dopušča. V tem primeru se predloži zdravniško dokazilo.
(2) Če mati sklepa delovno razmerje v 58. dneh pred
predvidenim datumom poroda, obvesti delodajalca o nastopu
materinskega dopusta ob sklenitvi delovnega razmerja.
(3) Oče obvesti delodajalca o izrabi materinskega dopusta
najpozneje v treh dneh od nastopa razloga za izrabo materinskega dopusta.
(4) Druga oseba obvesti delodajalca o izrabi materinskega dopusta najpozneje v treh dneh od nastopa razloga za
izrabo materinskega dopusta.
3. Očetovski dopust
25. člen
(pravica do očetovskega dopusta)
Oče ima pravico do očetovskega dopusta ob rojstvu otroka oziroma otrok v trajanju 30 dni. Pravica je neprenosljiva.
26. člen
(prenehanje pravice do očetovskega dopusta)
(1) Oče nima pravice do očetovskega dopusta, če:
1. mati rodi mrtvega otroka;
2. mu je odvzeta roditeljska pravica, so mu prepovedani
stiki z otrokom v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja
oziroma mu je bil izrečen ukrep prepovedi približevanja materi
ali otroku po predpisih, ki urejajo naloge in pooblastila policije
in preprečevanje nasilja v družini;
3. je s svojim ravnanjem očitno pokazal, da ne bo skrbel
za varstvo in vzgojo otroka ali na drug način zanemarja roditeljsko pravico, na podlagi mnenja pristojnega centra;
4. na podlagi mnenja zdravnika, trajno ali začasno ni
sposoben za nego in varstvo otroka.
(2) Če oče izrabi očetovski dopust pred nastopom razlogov iz 2. in 3. točke prejšnjega odstavka, mu pripada pravica
v takem obsegu, kot ga je že izrabil preden so nastopili razlogi
za prenehanje pravice.
(3) Če oče izrabi očetovski dopust pred nastankom razloga iz 4. točke prvega odstavka tega člena, lahko neizrabljeni
del očetovskega dopusta izrabi po prenehanju razloga, vendar
najpozneje do šestega meseca otrokove starosti.
(4) Če otrok umre v času očetovskega dopusta ima oče
pravico do očetovskega dopusta v takem obsegu kot ga je do
dneva smrti otroka že izrabil in še tri dni po smrti otroka, vendar
ne dlje kot 30 koledarskih dni.
27. člen
(način izrabe očetovskega dopusta)
(1) Oče izrabi očetovski dopust v trajanju 15 dni do dopolnjenega šestega meseca otrokove starosti v obliki polne
ali delne odsotnosti z dela. Oče nima pravice do izrabe očetovskega dopusta, če koristi materinski dopust. Oče lahko izrabi
očetovski dopust iz tega odstavka po dnevih. Trajanje pravice
se v delovnih dnevih določi tako, da se upošteva 70 odstotkov
pripadajočih koledarskih dni.
(2) Oče lahko izjemoma izrabi očetovski dopust iz prejšnjega odstavka do dopolnjenega 12. meseca otrokove starosti
v primeru:
1. posvojitve po šestem mesecu otrokove starosti, razen
enostranske posvojitve,
2. zadržanosti očeta zaradi njegove neprekinjene službene odsotnosti,
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3. če je otrok zaradi zdravljenja neprekinjeno v zavodu
ali zdravstveni ustanovi, v kateri ima celodnevno brezplačno
oskrbo,
4. če je bilo njegovo očetovstvo naknadno ugotovljeno.
(3) Oče lahko izrabi nadaljnjih 15. koledarskih dni očetovskega dopusta v strnjenem nizu v obliki polne ali delne odsotnosti z dela po poteku starševskega dopusta za tega otroka,
najdalj pa do končanega prvega razreda osnovne šole otroka,
v skladu s predpisi, ki urejajo osnovno šolo. Evidenco o izrabi
tega dela dopusta vodi center.
(4) Trajanje očetovskega dopusta se pri izrabi v obliki
delne odsotnosti z dela ne podaljša.
28. člen
(pravica osebe, ki dejansko neguje in varuje otroka
do očetovskega dopusta)
(1) Ne glede na 25. člen tega zakona ima pravico do očetovskega dopusta tudi druga oseba ter materin zakonec, materin zunajzakonski partner in partner ali partnerka registrirane
istospolne partnerske skupnosti, ki dejansko neguje in varuje
otroka, na način in pod pogoji iz tega poglavja.
(2) Pod pogoji iz prejšnjega odstavka ima pravico do očetovskega dopusta zakonec, zunajzakonski partner ali partner
registrirane istospolne partnerske skupnosti osebe, ki koristi
materinski dopust.
(3) Osebe iz prvega in drugega odstavka tega člena lahko
izrabijo očetovski dopust, če ga ne izrabi oče otroka.
4. Starševski dopust
29. člen
(pravica do starševskega dopusta)
(1) Vsak od staršev ima pravico do starševskega dopusta v trajanju 130 dni, pri čemer lahko mati na očeta prenese
100 dni starševskega dopusta, 30 dni pa je neprenosljivih. Oče
lahko prenese na mater 130 dni starševskega dopusta. Eden
od staršev ga izrabi neposredno po izteku materinskega dopusta. Kadar za tega otroka nihče ni upravičen do materinskega
dopusta, se prizna pravica do starševskega dopusta neposredno po poteku 77 dni starosti otroka.
(2) Ob rojstvu dvojčkov se starševski dopust podaljša za
dodatnih 90 dni. Starševski dopust se podaljša za dodatnih 90
dni tudi ob posvojitvi dvojčkov ali dveh različno starih otrok do
treh let.
(3) Ob rojstvu več hkrati živo rojenih otrok se starševski
dopust podaljša za vsakega nadaljnjega otroka za dodatnih
90 dni. Starševski dopust se ob posvojitvi več hkrati živo rojenih
otrok ali več različno starih otrok do končanega prvega razreda osnovne šole najstarejšega otroka, v skladu s predpisi, ki
urejajo osnovno šolo podaljša za vsakega nadaljnjega otroka
za dodatnih 90 dni.
(4) Ob rojstvu nedonošenčka se starševski dopust podaljša za toliko dni, kolikor dni je bila nosečnost krajša od 260 dni.
(5) Ob rojstvu otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, se starševski dopust podaljša za dodatnih 90 dni na
podlagi mnenja zdravniške komisije.
(6) Starševski dopust se podaljša v primeru, ko starša že
ob rojstvu otroka varujeta in vzgajata najmanj dva otroka do
končanega prvega razreda osnovne šole, v skladu s predpisi,
ki urejajo osnovno šolo, za 30 dni, za tri otroke do končanega
prvega razreda osnovne šole, v skladu s predpisi, ki urejajo
osnovno šolo, za 60 dni in za štiri ali več otrok do končanega
prvega razreda osnovne šole, v skladu s predpisi, ki urejajo
osnovno šolo, za 90 dni.
(7) Podaljšanja starševskega dopusta iz prvega, drugega,
tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka tega člena se
seštevajo.
(8) Izraba dela starševskega dopusta v trajanju največ
75 dni se lahko prenese in izrabi najkasneje do končanega
prvega razreda osnovne šole otroka.
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(9) Kjer drugi zakon ali podzakonski predpis uporablja
izraz »starševski dopust«, ima ta enak pomen kot »dopust«,
kot ga določa ta zakon.
30. člen
(izjeme od neprenosljivosti starševskega dopusta)
Ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena lahko eden
od staršev v celoti izrabi starševski dopust v trajanju 260 dni
v primeru da:
1. je drugi od staršev umrl,
2. je drugi od staršev zapustil otroka,
3. je drugemu od staršev odvzeta roditeljska pravica,
4. so drugemu od staršev prepovedani stiki z otrokom v
skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja oziroma je bil
drugemu od staršev izrečen ukrep prepovedi približevanja po
predpisih, ki urejajo policijo in preprečevanje nasilja v družini
ali je na prestajanju zaporne kazni v zavodu za prestajanje
zaporne kazni in ne varuje in neguje otroka,
5. je drugi od staršev s svojim ravnanjem očitno pokazal,
da ne bo skrbel za varstvo in vzgojo otroka ali na drug način
zanemarja roditeljsko pravico, na podlagi mnenja pristojnega
centra,
6. če je otrok zaupan v varstvo in vzgojo drugemu od
staršev oziroma živi samo z drugim od staršev, ki varuje in
neguje otroka,
7. da postane eden od staršev na podlagi mnenja zdravnika trajno ali začasno nesposoben za nego in varstvo otroka,
8. drugi od staršev ni zavarovanec za starševsko varstvo.
31. člen
(prenehanje pravice do starševskega dopusta)
(1) Starša nimata pravice do starševskega dopusta, če
je otrok zaupan v varstvo in vzgojo drugi osebi ali nameščen v
rejniško družino ali zavod.
(2) Eden od staršev nima pravice do starševskega dopusta, če:
1. je otrok zaupan v varstvo in vzgojo drugemu od staršev
oziroma živi samo z drugim od staršev, ki varuje in neguje otroka,
2. je zapustil otroka,
3. mu je odvzeta roditeljska pravica,
4. so mu bili prepovedani stiki z otrokom v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja,
5. mu je bil izrečen ukrep prepovedi približevanja v skladu s
predpisi, ki urejajo naloge in pooblastila policije in preprečevanje
nasilja v družini ali je na prestajanju zaporne kazni v zavodu za
prestajanje zaporne kazni in ne varuje in neguje otroka.
(3) Če razlog za prenehanje pravice iz prvega in drugega
odstavka tega člena nastopi v času trajanja dopusta, starša
nimata pravice do neizrabljenega dela starševskega dopusta.
(4) V primerih, ko je razlog za pravico do daljšega starševskega dopusta rojstvo dveh ali več hkrati rojenih otrok oziroma
posvojitev dveh ali več otrok hkrati, pa eden od otrok umre,
staršema preneha pravica do pripadajočega dela daljšega
starševskega dopusta.
(5) Če otrok umre v času starševskega dopusta, ima tisti
od staršev, ki izrablja pravico do starševskega dopusta, to pravico v takem obsegu kot jo je do dneva smrti otroka že izrabil
in še deset dni po smrti otroka.
32. člen
(kasneje ugotovljeno zdravstveno stanje otroka)
Če je motnja v telesnem ali duševnem razvoju oziroma
dolgotrajna hujša bolezen otroka ugotovljena po uveljavljanju
pravice do starševskega dopusta iz 29. člena tega zakona, otrok
pa še ni dopolnil starosti 18 mesecev, ima eden od staršev pravico do starševskega dopusta 90 dni od dneva priznanja pravice.
33. člen
(dogovor o izrabi starševskega dopusta)
(1) Starša se pisno dogovorita o izrabi starševskega dopusta najpozneje 30 dni pred potekom materinskega dopusta.
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Dogovor predložita centru skupaj z zahtevo za uveljavljanje
pravice in z njim seznanita svoja delodajalca.
(2) Pisni dogovor preneha veljati, če:
1. nastopi razlog iz prvega in drugega odstavka 31. člena
tega zakona,
2. postane eden od staršev na podlagi mnenja zdravnika
trajno ali začasno nesposoben za nego in varstvo otroka.
(3) Pisni dogovor se lahko spremeni, če:
1. nastane razlog za podaljšanje starševskega dopusta v
času starševskega dopusta,
2. se pričakuje rojstvo drugega otroka,
3. nastanejo druge okoliščine, ki vplivajo na predhodno
odločitev staršev (kot je bolezen, ki traja daljše obdobje, napotitev enega od staršev na delo v tujino, izobraževanje, izguba
ali sprememba zaposlitve, razveza zakonske zaveze ali prenehanje zunajzakonske skupnosti, predčasna vrnitev na delo
v dogovoru z delodajalcem).
(4) Če se starša ne moreta dogovoriti o izrabi starševskega dopusta ali je njuna odločitev v nasprotju s koristjo otroka,
odloči o tem center, ki pri tem upošteva koristi otroka.
(5) V primerih iz 30. člena in drugega odstavka 31. člena
tega zakona se pisni dogovor ne sklene.
34. člen
(način izrabe starševskega dopusta)
(1) Starševski dopust se izrabi v strnjenem nizu v obliki
polne ali delne odsotnosti z dela. Trajanje starševskega dopusta se pri izrabi v obliki delne odsotnosti z dela ne podaljša.
(2) Časovno razporeditev delne odsotnosti z dela medsebojno dogovorita starša in delodajalca. Če ne pride do dogovora, odloči o pravici do izrabe starševskega dopusta center, ki
pri tem upošteva koristi otroka.
35. člen
(omejitve načina izrabe starševskega dopusta)
(1) Oba starša ne moreta istočasno izrabljati starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela, razen ob rojstvu:
1. dveh ali več hkrati živo rojenih otrok,
2. otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo,
3. otroka v družini, v kateri starša že varujeta in vzgajata
najmanj dva otroka do končanega prvega razreda osnovne
šole najstarejšega otroka, v skladu s predpisi, ki urejajo osnovno šolo, oziroma, če varujeta in negujeta otroka, ki potrebuje
posebno nego in varstvo.
(2) Starša lahko istočasno izrabljata podaljšani del starševskega dopusta, ki jima pripada zaradi razlogov iz prejšnjega
odstavka.
36. člen
(način izrabe prenesenega dopusta za nego
in varstvo otroka)
(1) Starša, ki sta izrabo dela starševskega dopusta prenesla v skladu z osmim odstavkom 29. člena tega zakona,
lahko ta del izrabita v strnjenem nizu v obliki polne ali delne
odsotnosti z dela, največ dvakrat letno v trajanju po najmanj
15 koledarskih dni.
(2) Starša morata o izrabi prenesenega starševskega
dopusta obvestiti pristojni center najpozneje 15 dni po nastopu
dopusta.
(3) Evidenco o izrabi prenesenega starševskega dopusta
vodi center.
37. člen
(rok obveščanja delodajalca)
Starša morata obvestiti center in svojega delodajalca o
spremembi izrabe starševskega dopusta v treh dneh, ko je
nastopil razlog za spremembo pisnega dogovora iz 33. člena
tega zakona.
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38. člen

(pravica druge osebe do starševskega dopusta)
(1) Druga oseba, ki dejansko neguje in varuje otroka,
ima pravico do starševskega dopusta v obsegu kot ga imata
mati oziroma oče, zmanjšanem za toliko dni, kolikor sta mati
oziroma oče to pravico že izrabila.
(2) Pravico do starševskega dopusta ima v soglasju z materjo in očetom tudi eden od starih staršev otroka v primerih, ko
rodi otroka mati, mlajša od 18 let in ima status vajenke, učenke,
dijakinje ali študentke.
39. člen
(pravica posvojiteljev do starševskega dopusta)
(1) Posvojitelj ali posvojiteljica (v nadaljnjem besedilu:
posvojitelj) ali oseba, ki ji je otrok zaupan v vzgojo in varstvo z
namenom posvojitve v skladu s predpisi, ki urejajo družinska
razmerja, ima pravico do starševskega dopusta do zaključka
prvega razreda osnovne šole otroka v skladu s predpisi, ki
urejajo osnovno šolo, v istem obsegu in trajanju kot starša.
Nastopi ga najpozneje 15 dni po namestitvi otroka v družino z
namenom posvojitve ali po izvedeni posvojitvi.
(2) Posvojitelj ali oseba, ki ji je otrok zaupan v vzgojo in
varstvo z namenom posvojitve, obvesti delodajalca o izrabi
starševskega dopusta najpozneje v treh dneh od nastopa razloga za izrabo starševskega dopusta.
(3) Pravice do starševskega dopusta nima oseba, ki posvoji otroka svojega zakonca ali zunajzakonskega partnerja.
III. poglavje: PRAVICA DO NADOMESTILA
40. člen
(vrste nadomestila)
Pravica do nadomestila obsega:
1. materinsko nadomestilo,
2. očetovsko nadomestilo,
3. starševsko nadomestilo.
41. člen
(pravica do nadomestila)
(1) Pravico do nadomestila imajo tiste osebe, ki imajo
pravico do dopusta in so bile zavarovane po tem zakonu dan
pred nastopom posamezne vrste dopusta.
(2) Pravico do nadomestila imajo tudi osebe, ki nimajo
pravice do dopusta, če so bile zavarovane po tem zakonu
najmanj 12 mesecev v zadnjih treh letih pred uveljavljanjem
pravice do nadomestila.
(3) Enemu od staršev, ki mu je bila priznana pravica iz
prejšnjega odstavka, ne more biti naknadno priznana pravica
do dopusta za istega otroka, razen če se v času trajanja pravice
iz prejšnjega odstavka zaposli.
(4) Pravica do nadomestila po tem zakonu za istega
otroka izključuje prejemanje drugih nadomestil po predpisih,
ki urejajo zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za primer
brezposelnosti ter plačilo prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva, plačilo
prispevkov v primeru štirih ali več otrok in prejemanje delnega
plačila za izgubljeni dohodek po tem zakonu.
42. člen
(trajanje pravice do nadomestila)
(1) Ob izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega člena pripada
zavarovancu:
1. v času materinskega dopusta pravica do materinskega
nadomestila;
2. v času očetovskega dopusta v trajanju 30 dni pravica
do očetovskega nadomestila;
3. v času starševskega dopusta pravica do starševskega
nadomestila.
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(2) Če se posamezna vrsta dopusta izrabi v obliki delne
odsotnosti z dela, zavarovancu pripada pravica do nadomestila
v sorazmernemu delu delne odsotnosti z dela.
(3) Nadomestilo po tem zakonu pripada za delovne dni ali
delovne ure, ko je zavarovanec na starševskem dopustu, kot
tudi za praznične in druge proste dni, določene z zakonom, ki
ureja praznike in dela proste dni v Republiki Sloveniji.
43. člen
(osnova za izračun nadomestila)
(1) Osnova za posamezno vrsto nadomestila je povprečna osnova, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko
varstvo v skladu z 10. členom tega zakona v strnjenih 12 mesecih, pri čemer se kot zadnji mesec šteje osnova od katere so
bili obračunani prispevki v predpreteklem mesecu od vložitve
prve vloge za dopust.
(2) Za izračun osnove za posamezno vrsto nadomestila
se ne glede na obračunane prispevke ne štejejo:
1. prejemki za delo, ki ga je delavec opravil zunaj okvira
rednega dela (na primer delo preko polnega delovnega časa,
ki presega omejitve, določene z zakonom, ki ureja delovna
razmerja, sodelovanje v izpitni komisiji, predavanja izven redne
zaposlitve);
2. prejemki, ki pomenijo povračilo materialnih stroškov
(na primer dnevnice, kilometrine, terenski dodatki, dodatek za
ločeno življenje, dodatek za prehrano, potni stroški, prevoz na
delo);
3. regres za letni dopust;
4. nagrade ob delovnih jubilejih;
5. prejemki v naravi, razen kadar pomenijo sestavni del
plače po pogodbi o zaposlitvi in so od njih plačani prispevki;
6. odpravnine, prejemki zaradi upokojitve ali priprave na
upokojitev;
7. prejemki v obliki delnic, obveznic in drugih vrednostnih
papirjev;
8. drugi prejemki, ki so bili delavcu izplačani poleg plače;
9. drugi dohodki iz delovnega razmerja.
(3) Če so bili za zavarovanca obračunani prispevki za
starševsko varstvo za krajše obdobje kot je določeno v prvem odstavku tega člena, se mu za manjkajoče mesece kot
osnova upošteva 55 odstotkov vrednosti minimalne plače 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).
(4) Za zavarovanca iz drugega odstavka 41. člena tega
zakona se kot osnova upošteva 55 odstotkov vrednosti minimalne plače 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). Tako določena osnova se
za vsak mesec zavarovanja za starševsko varstvo, ki ga je
imel v zadnjih treh letih pred uveljavljanjem pravice do nadomestila, poveča za 2 odstotka vrednosti minimalne plače
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) vendar največ za 50 odstotkov vrednosti minimalne
plače 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).
44. člen
(izjeme pri določitvi osnove za izračun nadomestila)
(1) Če zavarovanec izrabi posamezne vrste dopusta v
strnjenem nizu brez prekinitve oziroma je prekinitev krajša kot
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365 dni, je osnova enaka osnovi, ki je bila določena ob izrabi
prve vrste dopusta.
(2) Prejšnji odstavek se smiselno uporablja tudi pri določitvi osnove za izračun nadomestila iz drugega odstavka
41. člena tega zakona.
(3) Če zavarovanec izrabi posamezne vrste dopusta v
več delih in je prekinitev daljša kot 365 dni, se osnova za izračun nadomestila določi na novo v skladu s prvim odstavkom
prejšnjega člena.
(4) Osnova za določitev nadomestila v času prenesenega
dopusta je povprečna osnova, od katere so bili obračunani
prispevki za starševsko varstvo v skladu z 10. členom tega zakona v zadnjih 12 mesecih pred mesecem vsakokratne izrabe
prenesenega dopusta.
45. člen
(plačevanje prispevkov za socialno varnost v času
prejemanja nadomestila)
(1) Upravičenci ali upravičenke (v nadaljnjem besedilu: upravičenec) do nadomestila ki jim je prenehalo delovno
razmerje v času trajanja dopusta, so obvezno pokojninsko
in invalidsko zavarovani, obvezno zdravstveno zavarovani,
zavarovani za primer brezposelnosti in za starševsko varstvo.
Prispevek zavarovanca plačuje upravičenec, prispevek delodajalca pa plačuje Republika Slovenija v skladu z zakonom, ki
ureja posamezno področje.
(2) V času prejemanja nadomestila so upravičenci do
nadomestila po drugem odstavku 41. člena tega zakona obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovani, zavarovani za primer
brezposelnosti in za starševsko varstvo. Prispevek zavarovanca plačuje upravičenec, prispevek delodajalca pa plačuje
Republika Slovenija v skladu z zakonom, ki ureja posamezno
področje. Navedeni upravičenci so zdravstveno zavarovani
za primer bolezni in poškodbe izven dela, in sicer za plačilo
zdravstvenih storitev in za povračilo potnih stroškov. Prispevek
plačuje upravičenec.
46. člen
(najvišje in najnižje izplačilo nadomestila)
(1) Izplačilo nadomestila, razen materinskega nadomestila, ne more biti višje od dvainpolkratnika 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, 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).
(2) Izplačilo nadomestila ne more biti nižje od 55 odstotkov vrednosti minimalne plače z uskladitvami iz 2. člena 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).
47. člen
(višina nadomestila)
(1) Nadomestilo za polno odsotnost z dela znaša 100 odstotkov osnove.
(2) Nadomestilo za delno odsotnost z dela je enako sorazmernemu delu delne odsotnosti z dela.
48. člen
(prenehanje pravice do nadomestila)
(1) Pravica do nadomestila preneha, če Inšpekcija nadzora delovnih razmerij v okviru Inšpektorata Republike Slovenije
za delo ugotovi, da oseba v času izrabe dopusta dela po pogodbi o zaposlitvi ali opravlja samostojno dejavnost.
(2) Pravica do nadomestila preneha, če oseba iz drugega
odstavka 41. člena tega zakona začne delati po pogodbi o zaposlitvi ali začne opravljati samostojno dejavnost.
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(3) Če nastopi katerikoli razlog iz prvega in drugega
odstavka tega člena mora oseba vrniti neupravičeno prejeti
znesek nadomestila.
49. člen
(nadomestilo v času odmora za dojenje)
(1) Materi, zaposleni za polni delovni čas pripada v času
odmora za dojenje, na podlagi potrdila specialista pediatra,
do devetega meseca starosti otroka, nadomestilo za eno uro
dnevno in sicer v višini sorazmernega dela minimalne plače z
uskladitvami iz 2. člena 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).
(2) Materi, zaposleni za polni delovni čas zagotavlja Republika Slovenija v času odmora za dojenje, na podlagi potrdila
specialista pediatra, od devetega do 18. meseca starosti otroka, plačilo prispevkov za socialno varnost od sorazmernega
dela minimalne plače z uskladitvami iz 2. člena 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).
(3) Mati nima pravice do nadomestila v času odmora za
dojenje, če je upravičena do nadomestila po tem zakonu ali
do delnega plačila za izgubljeni dohodek po tem zakonu za
istega otroka.
IV. poglavje: PRAVICA STARŠEV DO KRAJŠEGA
DELOVNEGA ČASA IN DO PLAČILA PRISPEVKOV
ZA SOCIALNO VARNOST ZARADI STARŠEVSTVA
50. člen
(pravica staršev do krajšega delovnega časa)
(1) Eden od staršev, ki neguje in varuje otroka do tretjega
leta starosti, ima pravico do dela s krajšim delovnim časom od
polnega.
(2) Eden od staršev, ki neguje in varuje najmanj dva
otroka, ima pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega do končanega prvega razreda osnovne šole najmlajšega
otroka, v skladu s predpisi, ki urejajo osnovno šolo, pri čemer
je eno leto izrabe pravice do dela s krajšim delovnim časom od
polnega neprenosljivo za vsakega od staršev.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek ima samo eden od staršev pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega do
končanega prvega razreda osnovne šole najmlajšega otroka, v
skladu s predpisi, ki urejajo osnovno šolo, če obstajajo razlogi
iz 30. člena tega zakona.
(4) Eden od staršev, ki neguje in varuje zmerno ali težje
gibalno oviranega otroka ali otroka z zmerno ali težjo motnjo
v duševnem razvoju, ima pravico do dela s krajšim delovnim
časom od polnega tudi po tretjem letu starosti otroka, vendar
ne dlje kot do 18. leta starosti otroka.
(5) Pravica iz prejšnjega odstavka se uveljavlja pri centru
na podlagi mnenja zdravniške komisije.
(6) Šteje se, da eden od staršev neguje in varuje otroka,
če ima roditeljsko pravico in otroka dejansko neguje in varuje.
Če je otrok zaupan v varstvo in vzgojo enemu od staršev, se
šteje, da drugi od staršev ne neguje in varuje otroka.
(7) V primerih iz prvega, drugega, tretjega in četrtega
odstavka tega člena delodajalec delavcu zagotavlja pravico
do plače po dejanski delovni obveznosti, Republika Slovenija
pa mu zagotavlja do polne delovne obveznosti plačilo prispevkov za socialno varnost od sorazmernega dela minimalne
plače. Republika Slovenija plačuje prispevke zavarovanca in
delodajalca za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
zavarovanje za primer brezposelnosti, za starševsko varstvo,
za zdravstveno zavarovanje pa prispevke za primer bolezni
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in poškodbe izven dela, za pravice do zdravstvenih storitev
in povračila potnih stroškov. Republika Slovenija plačuje prispevke po stopnjah, določenih z zakonom, ki določa stopnje
prispevkov za socialno varnost.
(8) Krajši delovni čas mora obsegati najmanj polovično
tedensko delovno obveznost. Delavec obvesti delodajalca o
začetku dela s krajšim delovnim časom od polnega zaradi
starševstva 30 dni pred nastopom.
51. člen
(uporaba prejšnjega člena v primeru samostojne dejavnosti)
Določbe prejšnjega člena veljajo tudi za starše, ki si na
podlagi svoje dejavnosti plačujejo prispevke za socialno varnost za najmanj 20 ur tedensko.
52. člen
(plačilo prispevkov v primeru štirih ali več otrok)
(1) Eden od staršev, ki zapusti trg dela zaradi nege in
varstva štirih ali več otrok, s katerimi ima skupno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ter je bil zavarovan za starševsko
varstvo vsaj 12 mesecev v zadnjih treh letih ali je bil aktivni
iskalec zaposlitve v skladu z zakonom, ki ureja trg dela, vsaj
12 mesecev v zadnjih treh letih, ima pravico do plačila prispevkov za socialno varnost iz sedmega odstavka 50. člena tega
zakona do končanega prvega razreda osnovne šole najmlajšega otroka, v skladu s predpisi, ki urejajo osnovno šolo.
(2) Šteje se, da oseba neguje in varuje otroka, če ima
roditeljsko pravico in otroka dejansko neguje in varuje. Če je
otrok zaupan v varstvo in vzgojo enemu od staršev, se šteje,
da drugi od staršev ne neguje in varuje otroka.
(3) Šteje se, da je oseba zapustila trg dela, če ni več
zavarovana za starševsko varstvo skladno z 8. členom tega
zakona ali če je zahtevala izbris iz registra brezposelnih oseb
oziroma v ta register ni vpisana.
(4) V primeru prenehanja pravice iz prvega odstavka tega
člena ima eden od staršev, ki mu je pravica prenehala, pravice
iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti, kot če bi mu
prenehala pogodba o zaposlitvi brez njegove krivde.
53. člen
(primeri, ko pravica ne pripada)
(1) Pravica iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 50. člena in prvega odstavka 52. člena tega zakona ne
pripada, če je otrok zaradi zdravljenja, usposabljanja, vzgoje
ali šolanja v zavodu ali zdravstveni ustanovi, v katerem ima
celodnevno brezplačno oskrbo, razen če je obdobje krajše od
30 dni v letu.
(2) Pravica iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 50. člena in prvega odstavka 52. člena tega zakona ne
pripada enemu od staršev, če je otrok v rejništvu, razen če je
obdobje krajše od 30 dni v letu.
54. člen
(prenehanje pravice)
(1) Pravica do dela s krajšim delovnim časom od polnega
iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 50. člena
tega zakona preneha, če Inšpekcija nadzora delovnih razmerij
v okviru Inšpektorata Republike Slovenije za delo ugotovi, da
oseba v času izrabe pravice dela po pogodbi o zaposlitvi več
kot krajši delovni čas.
(2) Pravica do plačila prispevkov iz 51. člena tega zakona preneha, če inšpekcija nadzora delovnih razmerij v okviru
Inšpektorata Republike Slovenije za delo ugotovi, da oseba v
času izrabe pravice dela v večjem obsegu kot je zavarovana iz
naslova opravljanja dejavnosti.
(3) Pravica do plačila prispevkov iz prvega odstavka
52. člena tega zakona preneha, če Inšpekcija nadzora delovnih razmerij v okviru Inšpektorata Republike Slovenije za delo
ugotovi, da oseba v času izrabe pravice dela po pogodbi o
zaposlitvi ali opravlja samostojno dejavnost.
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55. člen
(pravica druge osebe)
Določbe tega poglavja se uporabljajo tudi za drugo osebo
po tem zakonu.
V. poglavje: POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVIC
IZ ZAVAROVANJA ZA STARŠEVSKO VARSTVO
56. člen
(uporaba zakona, ki ureja splošni upravni postopek)
Pravice iz zavarovanja za starševsko varstvo se uveljavljajo v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek,
če ta zakon ne določa drugače.
57. člen
(odločanje o pravicah)
(1) O pravicah iz zavarovanja za starševsko varstvo odloča na prvi stopnji krajevno pristojen center.
(2) O pritožbah zoper odločbe centra odloča ministrstvo.
(3) Odločba, s katero se odloči o pravici iz zavarovanja
za starševsko varstvo, se vroča z dostavo v hišni predalčnik.
Šteje se, da je vročitev opravljena 21. dan od dneva odpreme.
Dan odpreme se na odločbi označi.
(4) Odločba iz prejšnjega odstavka je izvršljiva z dnem
odpreme odločbe vlagatelju.
(5) Pritožba na odločbo centra ne zadrži izvršitve odločbe.
(6) V sporih zoper odločbe ministrstva odloča pristojno
delovno in socialno sodišče.
58. člen
(krajevna pristojnost)
Pravice iz zavarovanja za starševsko varstvo se uveljavljajo pri centru, ki je krajevno pristojen po:
1. materinem stalnem prebivališču,
2. materinem začasnem prebivališču, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča,
3. sedežu materinega delodajalca oziroma dejavnosti,
če nima stalnega niti začasnega prebivališča v Republiki Slovenije,
4. kraju rojstva otroka,
5. po stalnem prebivališču posvojitelja ali osebe, ki ji je
otrok zaupan v vzgojo in varstvo z namenom posvojitve.
59. člen
(izvršilni predpis)
Minister določi natančnejše pogoje in natančnejši postopek za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za starševsko
varstvo.
60. člen
(roki za uveljavljanje pravic)
(1) Pravico do materinskega dopusta in materinskega
nadomestila se uveljavlja največ 60 dni pred predvidenim datumom poroda, ki ga določi ginekolog in najpozneje do nastopa
materinskega dopusta. Če se uveljavlja po tem roku, se prizna
z dnem rojstva otroka. Center v ta namen izroči stranki vse
obrazce in jo opozori na obveznosti do delodajalca ter jo seznani z nadaljnjim postopkom uveljavljanja posameznih pravic
ter tudi s posledicami zamude rokov iz 18., 24., 33., 36., 37. in
39. člena tega zakona.
(2) Pravica do očetovskega dopusta in očetovskega nadomestila se uveljavlja po rojstvu otroka, najpozneje dan pred
nastopom očetovskega dopusta. Če se uveljavlja po tem roku,
se prizna z dnem vložitve vloge.
(3) Pravica do starševskega dopusta in starševskega
nadomestila se uveljavlja skupaj s pravico do materinskega
dopusta, vendar najpozneje 30 dni pred iztekom materinskega
dopusta. Kadar za otroka nihče ni upravičen do materinskega
dopusta, se uveljavlja pravica do starševskega dopusta 30 dni
pred potekom 77 dni starosti otroka. Če se uveljavlja po izteku
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materinskega dopusta se pravica do starševskega dopusta
prizna z dnem vložitve vloge, pri čemer se trajanje pravice
skrajša za toliko dni, kolikor je minilo od izteka materinskega
dopusta. Če se uveljavlja po poteku 77 dni starosti otroka, se
prizna z dnem vložitve vloge, pri čemer se trajanje pravice
skrajša za toliko dni, kolikor je otrok star na dan vložitve vloge,
zmanjšano za 77 dni.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek, posvojitelj ali oseba,
ki ji je otrok zaupan v vzgojo in varstvo z namenom posvojitve
v skladu z zakonom, ki ureja družinska razmerja, uveljavlja
pravico do starševskega dopusta in starševskega nadomestila
najpozneje 30 dni po nastopu starševskega dopusta. Po tem
roku pravice ne more uveljaviti.
(5) Pravico do plačila sorazmernega dela prispevkov za
socialno varnost do polne delovne obveznosti uveljavlja vlagatelj ali vlagateljica (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) najpozneje
30 dni po začetku dela s krajšim delovnim časom od polnega.
V tem primeru se mu pravica prizna z dnem, ko začne delati s
krajšim delovnim časom od polnega. Če pravice ne uveljavlja
v tem roku, mu pripada pravica do plačila sorazmernega dela
prispevkov za socialno varnost z dnem vložitve vloge.
(6) Pravico do plačila prispevkov za socialno varnost v
primeru štirih ali več otrok uveljavlja vlagatelj najpozneje 30 dni
po zapustitvi trga dela. V tem primeru se mu pravica prizna z
naslednjim dnem po zapustitvi trga dela. Če pravice ne uveljavlja
v tem roku, mu pripada pravica do plačila prispevkov za socialno
varnost v primeru štirih ali več otrok z dnem vložitve vloge.
(7) Pravico do nadomestila v času odmora za dojenje
uveljavlja vlagateljica najpozneje 30 dni po pridobitvi pravice
do odmora za dojenje pri delodajalcu. V tem primeru se ji
pravica prizna z dnem, ko je pridobila pravico do odmora za
dojenje pri delodajalcu. Če pravice ne uveljavlja v tem roku,
ji pripada pravica do nadomestila v času odmora za dojenje z
dnem vložitve vloge.
(8) Roki iz tega člena ne veljajo v primerih, kjer ta zakon
določa krajše roke za obveščanje delodajalca.
61. člen
(odločanje centra)
Center odloči o pravici do dopusta po tem zakonu v
15. dneh od prejema popolne vloge.
TRETJI DEL
PRAVICA DO DRUŽINSKIH PREJEMKOV
I. poglavje: VRSTE DRUŽINSKIH PREJEMKOV
62. člen
(vrste družinskih prejemkov)
Družinski prejemki so denarni prejemki, ki obsegajo:
1. starševski dodatek,
2. pomoč ob rojstvu otroka,
3. otroški dodatek,
4. dodatek za veliko družino,
5. dodatek za nego otroka,
6. delno plačilo za izgubljeni dohodek.
II. poglavje: STARŠEVSKI DODATEK
63. člen
(opredelitev in višina starševskega dodatka)
(1) Starševski dodatek je denarna pomoč staršem, ki
negujejo in varujejo otroka, kadar po rojstvu otroka niso upravičeni do nadomestila po tem zakonu.
(2) Starševski dodatek znaša 252,04 eurov mesečno.
64. člen
(pravica do starševskega dodatka)
(1) Pravico do starševskega dodatka ima mati 77 dni
od rojstva otroka, če imata mati in otrok stalno prebivališče v
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Republiki Sloveniji in dejansko živita v Republiki Sloveniji. Po
77. dnevu od rojstva otroka pa ima pravico do starševskega
dodatka smiselno pod enakimi pogoji eden od staršev, o čemer
se starša pisno dogovorita pred uveljavljanjem pravice.
(2) Oče ima v obdobju 77 dni od rojstva otroka pravico do
starševskega dodatka pod enakimi pogoji kot mati, če je mati:
1. umrla,
2. zapustila otroka,
3. na podlagi mnenja zdravnika trajno ali začasno ni sposobna za nego in varstvo otroka.
(3) Pravica do starševskega dodatka iz prejšnjega odstavka se skrajša za toliko dni, kolikor je otrok star, ko oče pridobi
pravico do starševskega dodatka in za toliko dni, kolikor je mati
pravico že izrabila.
(4) Glede prenehanja in spremembe pisnega dogovora
iz prvega odstavka tega člena, se smiselno uporabljajo določbe 33. člena tega zakona, razen določbe prvega odstavka in
1. točke tretjega odstavka navedenega člena.
(5) Če se starša v skladu s prvim odstavkom tega člena
ne moreta dogovoriti o izrabi starševskega dodatka ali je njuna
odločitev v nasprotju s koristjo otroka, odloči o tem center, ki
pri tem upošteva koristi otroka.
(6) Druga oseba ima pravico do starševskega dodatka
pod enakimi pogoji kot starša, če dejansko neguje in varuje
otroka, zmanjšano za toliko dni, kolikor sta starša to pravico
že izrabila.
65. člen
(primeri, ko pravica na pripada)
(1) Pravice do starševskega dodatka nima mati, oče ali
druga oseba, ki prejema nadomestilo plače po tem in drugih zakonih, plačilo prispevkov za socialno varnost v primeru štirih ali
več otrok ali delno plačilo za izgubljeni dohodek po tem zakonu.
(2) Pravice do starševskega dodatka tudi nima mati oziroma oče, katerega zakonec, zunajzakonski partner ali partner
registrirane istospolne partnerske skupnosti prejema nadomestilo po tem zakonu, plačilo prispevkov za socialno varnost
zaradi pravice do dela s krajšim delovnim časom od polnega
zaradi starševstva, plačilo prispevkov za socialno varnost v primeru štirih ali več otrok ali delno plačilo za izgubljeni dohodek
po tem zakonu za istega otroka.
(3) Mati, oče ali druga oseba, ki prejema pokojnino oziroma nadomestilo za poklicno rehabilitacijo, lahko izbira med
pokojnino po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma nadomestilom za poklicno rehabilitacijo po
zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali starševskim dodatkom.
66. člen
(trajanje pravice do starševskega dodatka)
(1) Pravica do starševskega dodatka traja 365 dni od
rojstva otroka.
(2) Za podaljšanje starševskega dodatka se smiselno
uporabljajo določbe drugega do sedmega odstavka 29. člena
tega zakona in četrtega odstavka 31. člena tega zakona.
67. člen
(prenehanje pravice do starševskega dodatka)
(1) Pravica do starševskega dodatka preneha z naslednjim dnem, ko niso več izpolnjeni pogoji po tem zakonu.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek ima mati, oče ali druga
oseba, ki v času smrti otroka prejema starševski dodatek, pravico do starševskega dodatka v obsegu kot ga je do dneva smrti
otroka že izrabila in še deset dni po smrti otroka.
III. poglavje: POMOČ OB ROJSTVU OTROKA
68. člen
(opredelitev in višina pomoči ob rojstvu otroka)
Pomoč ob rojstvu otroka je enkratni denarni prejemek,
namenjen nakupu opreme za otroka. Pomoč znaša 280 eurov.
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69. člen
(pravica do pomoči ob rojstvu otroka)
(1) Pravico do pomoči ob rojstvu otroka ima mati ali oče
s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki dejansko živita
v Republiki Sloveniji.
(2) Pravico do pomoči ob rojstvu otroka ima tudi druga
oseba in posvojitelj, ki izpolnjujeta pogoje iz prejšnjega odstavka, če te pravice ni uveljavil eden od staršev otroka.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pravice do
pomoči ob rojstvu otroka nima rejnik ali rejnica (v nadaljnjem
besedilu: rejnik).
IV. poglavje: OTROŠKI DODATEK
70. člen
(opredelitev otroškega dodatka)
Z otroškim dodatkom se staršem zagotovi dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka.
71. člen
(uporaba določb zakona, ki ureja uveljavljanje pravic
iz javnih sredstev)
(1) Glede vprašanj postopka uveljavljanja otroškega dodatka, načina ugotavljanja materialnega položaja, meje dohodkov, ki so pogoj za pridobitev in višino otroškega dodatka,
postopka, obdobja prejemanja in izplačila otroškega dodatka,
sprememb okoliščin in pravil o neupravičeno priznani pravici
do otroškega dodatka, nadzora nad delom centrov pri dodeljevanju otroškega dodatka ter zbirk podatkov se uporabljajo
določbe zakona, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.
(2) Dohodkovni razred je določen v odstotku od povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji za
koledarsko leto pred vložitvijo vloge.
72. člen
(izjemna višina otroškega dodatka)
(1) Kadar otrok živi v enostarševski družini, se posamezni
znesek otroškega dodatka poveča za 30 odstotkov.
(2) Če predšolski otrok ni vključen v predšolsko vzgojo v
skladu s predpisi, ki urejajo vrtce, se posamezni znesek otroškega dodatka poveča za 20 odstotkov.
(3) Enostarševska družina je skupnost enega od staršev
z enim ali več otrokom, kadar je drugi od staršev umrl in otrok
po njem ne prejema prejemkov za preživljanje ali je drugi od
staršev neznan ali kadar otrok po drugem od staršev prejemkov
za preživljanje dejansko ne prejema.
73. člen
(pravica do otroškega dodatka)
Pravico do otroškega dodatka ima eden od staršev ali
druga oseba za otroka s prijavljenim prebivališčem v Republiki
Sloveniji, ki dejansko živi v Republiki Sloveniji, in sicer do
18. leta starosti otroka.
74. člen
(primeri, ko pravica ne pripada)
(1) Pravice do otroškega dodatka nima eden od staršev
ali druga oseba za otroka, ki:
1. je v delovnem razmerju ali opravlja samostojno dejavnost ali je vključen v obvezno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti v skladu s 17. členom in petim odstavkom 25. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13 in 63/13 – ZIUPTDSV)
ali je družbenik gospodarske družbe, ustanovljene v skladu s
predpisi v Republiki Sloveniji oziroma ustanovitelji zavoda, ki
je poslovodna oseba,
2. je zaradi zdravljenja, vzgoje, šolanja ali usposabljanja v
zavodu oziroma zdravstveni ustanovi, v katerem ima celodnevno brezplačno oskrbo v trajanju več kot 30 dni,
3. je oddan v rejništvo,
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4. ima pravico do otroškega dodatka na podlagi mednarodne pogodbe ali
5. ne živi z obema staršema, če preživnina ni dogovorjena
na centru ali določena s sodbo sodišča, razen v primerih, ko
očetovstvo ni urejeno.
(2) Ne glede na 2. in 3. točko prejšnjega odstavka se prizna pravica do otroškega dodatka, če se dokaže, da tudi v tem
času starši materialno skrbijo za otroka. Center v tem primeru
lahko prizna pravico za dobo treh do šestih mesecev na leto,
preračunano na sorazmerno višino v celem letu. V kolikšnem
sorazmernem znesku se prizna pravica do otroškega dodatka,
je odvisno od tega, kolikšno je letno število dni, ki jih je otrok
preživel v družini v zadnjih 12 mesecih pred vložitvijo vloge za
uveljavitev pravice do otroškega dodatka.
(3) Ne glede na 5. točko prvega odstavka tega člena se
prizna pravica do otroškega dodatka, če se dokaže, da se
preživnine ne da uradno določiti ali dogovoriti.
75. člen
(trajanje pravice do otroškega dodatka)
Pravica do otroškega dodatka se prizna za dobo največ
enega leta.
76. člen
(prenehanje pravice do otroškega dodatka)
Pravica do otroškega dodatka preneha s prvim dnem naslednjega meseca, ko niso več izpolnjeni pogoji po tem zakonu
in zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.
V. poglavje: DODATEK ZA VELIKO DRUŽINO
77. člen
(opredelitev in višina dodatka za veliko družino)
(1) Dodatek za veliko družino je letni prejemek namenjen
družini, ki ima v koledarskem letu vsaj en dan tri ali več otrok
do starosti 18 let, po 18. letu pa, če so otroke starši dolžni preživljati v skladu z določbami zakona, ki ureja družinska razmerja.
(2) Dodatek za veliko družino s tremi otroki znaša 395 eurov.
(3) Dodatek za družino s štirimi ali več otroki znaša
480 eurov.
78. člen
(pravica do dodatka za veliko družino)
(1) Pravico do dodatka za veliko družino ima eden od staršev, če imajo eden od staršev in otroci skupno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in dejansko živijo v Republiki Sloveniji.
(2) Pravico do dodatka ima tudi druga oseba, kadar trije
ali več otrok iz iste družine živijo brez staršev.
(3) Pravice do dodatka za veliko družino nima eden od
staršev v primerih iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka 74. člena
tega zakona ali druga oseba za otroka v primerih iz 1. in 2. točke prvega odstavka 74. člena tega zakona.
VI. poglavje: DODATEK ZA NEGO OTROKA
79. člen
(opredelitev in višina dodatka za nego otroka)
(1) Dodatek za nego otroka je denarni dodatek za otroka,
ki potrebuje posebno nego in varstvo in je namenjen kritju povečanih življenjskih stroškov, ki jih ima družina pri preživljanju
in negi takega otroka.
(2) Višina dodatka za nego otroka zaradi povišanih življenjskih stroškov je 100 eurov mesečno.
(3) Za otroke s težko ali funkcionalno težko motnjo v duševnem razvoju (otrok se lahko usposobi le za sodelovanje pri
aktivnostih; potrebuje stalno nego, varstvo, pomoč in vodenje;
je omejen v gibanju, prisotne so težke dodatne motnje, bolezni
in obolenja; razumevanje in upoštevanje navodil je hudo ome-
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jeno; orientacijski rezultat na testu inteligentnosti je pod 20 IQ,
mentalna starost do 2 let) ali težko ali funkcionalno težko gibalno ovirane otroke (otrok ima malo uporabnih gibov, samostojno
gibanje ni možno; v celoti je odvisen od tuje pomoči; otrok je
lahko težko moten v komunikaciji, sporazumeva se s pomočjo
neverbalne komunikacije oziroma nadomestne komunikacije)
ali otroke z določenimi boleznimi iz seznama hudih bolezni, ki
ga določi minister na predlog pediatrične klinike, ki potrebujejo
posebno nego in varstvo, znaša dodatek 200 eurov mesečno.
80. člen
(pravica do dodatka za nego otroka)
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(8) Upravičenci do delnega plačila za izgubljeni dohodek
so obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovani, zavarovani
za primer brezposelnosti in za starševsko varstvo. Prispevek
zavarovanca plačuje upravičenec, prispevek delodajalca pa
Republika Slovenija.
(9) Upravičenci do delnega plačila za izgubljeni dohodek so obvezno zdravstveno zavarovani za primer bolezni in
poškodbe izven dela za pravice do zdravstvenih storitev in
povračila potnih stroškov. Prispevek plačuje upravičenec.
84. člen
(pravica do delnega plačila za izgubljeni dohodek)

(1) Pravico do dodatka za nego otroka ima eden od staršev ali druga oseba, če ima otrok stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in dejansko živi v Republiki Sloveniji.
(2) Pravica iz prejšnjega odstavka se uveljavlja na podlagi
mnenja zdravniške komisije.

Pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek ima
eden od staršev ali druga oseba, če imata otrok in eden od
staršev ali druga oseba stalno prebivališče v Republiki Sloveniji
in dejansko živita v Republiki Sloveniji.

81. člen

(primeri, ko pravica ne pripada)

(primeri, ko pravica ne pripada)

(1) Pravice do delnega plačila za izgubljeni dohodek nima
eden od staršev ali druga oseba, če je otrok zaradi zdravljenja,
usposabljanja, vzgoje ali šolanja v zavodu oziroma zdravstveni
ustanovi, v katerem ima celodnevno brezplačno oskrbo, razen
če je to obdobje krajše od 30 dni v letu.
(2) Pravice do delnega plačila za izgubljeni dohodek nima
eden od staršev, če je otrok v rejništvu.

(1) Pravice do dodatka za nego otroka nima eden od
staršev ali druga oseba za otroka v primerih iz 1., 2. in 3. točke
prvega odstavka 74. člena tega zakona.
(2) Glede priznanja sorazmerne višine dodatka za nego
otroka se smiselno uporablja določba drugega odstavka
74. člena tega zakona.
82. člen
(trajanje pravice)
(1) Pravica do dodatka za nego otroka traja za obdobje,
ko se otroku zagotavlja posebna nega zaradi zdravstvenih
razlogov, vendar najdalj do 18. leta starosti, po 18. letu pa, če
so ga starši dolžni preživljati v skladu z določbami zakona, ki
ureja družinska razmerja.
(2) Pravica do dodatka za nego otroka preneha s prvim
dnem naslednjega meseca, ko niso več izpolnjeni pogoji po
tem zakonu.
VII. poglavje: DELNO PLAČILO ZA IZGUBLJENI DOHODEK
83. člen
(opredelitev in višina delnega plačila za izgubljeni dohodek)
(1) Delno plačilo za izgubljeni dohodek je osebni prejemek, ki ga prejme eden od staršev ali druga oseba, kadar
zapusti trg dela ali začne delati krajši delovni čas od polnega
zaradi nege in varstva otroka iz tretjega odstavka 79. člena
tega zakona.
(2) Pravico iz prejšnjega odstavka ima tudi eden od staršev ali druga oseba, ki neguje in varuje dva ali več otrok z
zmerno ali težjo motnjo v duševnem razvoju ali zmerno ali težjo
gibalno oviranostjo.
(3) O pravici iz prvega in drugega odstavka tega člena se
odloči na podlagi mnenja zdravniške komisije.
(4) Šteje se, da je oseba zapustila trg dela, če ni več
zavarovana za starševsko varstvo v skladu z 8. členom tega
zakona ali, če je zahtevala izbris iz registra brezposelnih oseb
ali v ta register ni vpisana.
(5) Šteje se, da oseba dela s krajšim delovnim časom od
polnega tudi v primeru, če je že pred uveljavljanjem pravice do
delnega plačila za izgubljeni dohodek delala krajši delovni čas
od polnega.
(6) Šteje se, da eden od staršev neguje in varuje otroka,
če ima roditeljsko pravico in otroka dejansko neguje in varuje.
Če je otrok zaupan v varstvo in vzgojo enemu od staršev, se
šteje, da drugi od staršev ne neguje in varuje otroka.
(7) Višina delnega plačila za izgubljeni dohodek je
734,15 eurov mesečno. Če eden od staršev dela s krajšim
delovnim časom od polnega, mu pripada sorazmerni del
delnega plačila za izgubljeni dohodek.

85. člen

86. člen
(trajanje pravice)
(1) Pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek ima
eden od staršev ali druga oseba, dokler so izpolnjeni pogoji
iz tega zakona oziroma najdalj do 18. leta starosti otroka. Če
otrok umre, upravičenec obdrži pravico še dva meseca po
smrti otroka.
(2) Kadar zdravniška komisija na podlagi mnenja pristojnega
centra ugotovi, da prejemnik plačila za izgubljeni dohodek otroku
ne zagotavlja primerne nege in varstva na domu, mu pravica
preneha s prvim dnem naslednjega meseca po taki ugotovitvi.
(3) V primeru prenehanja pravice iz prvega in drugega
odstavka 83. člena tega zakona ima eden od staršev ali druga
oseba, ki ji je pravica prenehala, pravice iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti, kot če bi ji prenehala pogodba o
zaposlitvi brez njene krivde.
VIII. poglavje. POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVIC
DO DRUŽINSKIH PREJEMKOV
87. člen
(uporaba zakona, ki ureja splošni upravni postopek)
Pravica do družinskih prejemkov se uveljavlja v skladu
z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, če ta zakon ne
določa drugače.
88. člen
(odločanje o pravici)
(1) O pravici do družinskih prejemkih na prvi stopnji odloča center, ki ga določi minister.
(2) O pritožbah zoper odločbe centra odloča ministrstvo.
(3) Odločba, s katero se odloči o pravici do družinskih
prejemkov, se vroča z dostavo v hišni predalčnik. Šteje se, da je
vročitev opravljena 21. dan od dneva odpreme. Dan odpreme
se na odločbi označi.
(4) Odločba iz prejšnjega odstavka je izvršljiva z dnem
odpreme odločbe vlagatelju.
(5) Pritožba na odločbo centra ne zadrži izvršitve odločbe.
(6) V sporih zoper odločbe ministrstva odloča pristojno
delovno in socialno sodišče.
(7) Določbe tega člena ne veljajo za pravico do otroškega
dodatka.
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89. člen
(pristojnosti centra)

Center lahko pri ugotavljanju dejanskega prebivališča, ki
je pogoj za pridobitev pravic iz 64., 69., 73., 78., 80. in 84. člena
tega zakona, preverja dejansko stanje tudi zunaj svojega delovnega časa v okviru določb zakona, ki ureja splošni upravni
postopek, ki veljajo za vabilo in vročanje. Ogled pa lahko opravi
tudi nenapovedano.
90. člen
(krajevna pristojnost)
(1) Pravica do starševskega dodatka in pravica do pomoči
ob rojstvu otroka se uveljavljata pri centru, ki je krajevno pristojen na podlagi 58. člena tega zakona.
(2) Za otroke, ki ne živijo s starši, center, kjer ima otrok
stalno prebivališče, po uradni dolžnosti uvede postopek za
uveljavljanje pravice do pomoči ob rojstvu otroka, dodatka
za veliko družino in dodatka za nego otroka. Če otrok nima
stalnega prebivališča, je krajevno pristojen center, v katerem
je nastal povod za postopek.
(3) Pravica do dodatka za veliko družino se uveljavlja pri
centru, ki je krajevno pristojen glede na stalno prebivališče
družine.
(4) Pravica do dodatka za nego otroka in delno plačilo
za izgubljeni dohodek se uveljavlja pri centru, ki je krajevno
pristojen glede na otrokovo stalno prebivališče.
91. člen
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število otrok pozneje v tem letu poveča, je upravičen do izplačila
razlike do dodatka za družine s štirimi ali več otroki. Center o tem
odloči pri obravnavi vloge ob povečanju števila otrok.
(2) Kdor ni prejemnik otroškega dodatka, mora ob prvem
uveljavljanju v tekočem letu vložiti vlogo za uveljavitev pravice
do dodatka za veliko družino za tekoče leto. Če je bila upravičencu v tekočem letu že priznana pravica do dodatka za veliko
družino v višini za družino s tremi otroki in se mu število otrok
kasneje v tem letu poveča, mora vlogo vložiti najpozneje do
konca tekočega leta, v katerem se je število otrok povečalo. Po
prvem uveljavljanju center enkrat letno po uradni dolžnosti določi pravico do dodatka za veliko družino za tega upravičenca.
96. člen
(rok za uveljavljanje pravice do dodatka za nego otroka)
Pravica do dodatka za nego otroka se uveljavlja po rojstvu otroka in se prizna s prvim dnem naslednjega meseca po
vložitvi vloge.
97. člen
(rok za uveljavljanje pravice do delnega plačila
za izgubljeni dohodek)
Pravica do delnega plačila za izgubljeni dohodek se uveljavlja 30 dni pred zapustitvijo trga dela oziroma najpozneje
30 dni po zapustitvi trga dela. Če se pravica ne uveljavlja v tem
roku, pripada pravica do delnega plačila z dnem vložitve vloge.

(izvršilni predpis)

ČETRTI DEL

Minister določi natančnejše pogoje in natančnejši postopek za uveljavljanje pravice do družinskih prejemkov.

I. poglavje: IZPLAČEVANJE NADOMESTIL
IN DRUŽINSKIH PREJEMKOV

92. člen
(rok za uveljavljanje pravice do starševskega dodatka)
Mati uveljavlja pravico do starševskega dodatka 30 dni
pred predvidenim datumom poroda, vendar najpozneje 30 dni
po rojstvu otroka. Če uveljavlja pravico po tem roku, se ji prizna
z dnem vložitve vloge. Oče uveljavlja pravico najpozneje 30 dni
po nastanku dogodka, ki je razlog, da oče pridobi pravico.
Trajanje pravice se skrajša sorazmerno zamujenemu roku za
uveljavljanje pravice.
93. člen
(rok za uveljavljanje pravice do pomoči ob rojstvu otroka)
(1) Pomoč ob rojstvu otroka uveljavlja eden od staršev
največ 60 dni pred predvidenim datumom poroda, ki ga določi
ginekolog in najpozneje 60 dni po rojstvu otroka. Po tem roku
pravice ni mogoče uveljaviti.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka posvojitelj
oziroma oseba, ki ji je otrok zaupan v vzgojo in varstvo z
namenom posvojitve v skladu z zakonom, ki ureja družinska
razmerja, pomoč ob rojstvu otroka uveljavlja najpozneje 30 dni
po namestitvi otroka v družino z namenom posvojitve oziroma
po izvedeni posvojitvi.
94. člen
(rok za uveljavljanje pravice do otroškega dodatka)
Če se pravica do otroškega dodatka uveljavlja v 30 dneh
po rojstvu otroka, se prizna z mesecem otrokovega rojstva.
Če se uveljavlja po tem roku, se pravica prizna s prvim dnem
naslednjega meseca po vložitvi zahtevka.
95. člen
(rok za uveljavljanje dodatka za veliko družino)
(1) Pravico do dodatka za veliko družino določi center enkrat
letno po uradni dolžnosti za vse prejemnike otroškega dodatka.
Če je bila upravičencu v tekočem letu že priznana pravica do dodatka za veliko družino v višini za družino s tremi otroki in se mu

98. člen
(rok izplačevanja)
(1) Ministrstvo najpozneje do 15. v mesecu za pretekli
mesec izplačuje:
1. materinsko, očetovsko in starševsko nadomestilo,
2. nadomestilo v času odmora za dojenje,
3. starševski dodatek,
4. otroški dodatek,
5. dodatek za nego otroka,
6. delno plačilo za izgubljeni dohodek.
(2) Pomoč ob rojstvu otroka in dodatek za veliko družino se izplačata do 15. v naslednjem mesecu po izvršljivosti
odločbe.
99. člen
(materialna oblika družinskih prejemkov)
(1) Kadar obstaja velika verjetnost, da družina posamezne denarne oblike družinskega prejemka ne bo namenila za
namene, ki so s tem zakonom predvideni in bo zato ogrožena
socialno ekonomska varnost otroka, lahko center odloči, da
se posamezni prejemek ne izplača v denarju, ampak v obliki
konkretnih dobrin, na podlagi naročilnice za konkretno blago,
plačila posameznih računov in podobno.
(2) Center odloči v skladu s prejšnjim odstavkom, kadar
njegovo domnevo o nenamenski porabi prejemka potrjuje poznavanje razmer v posamezni družini. Razlogi za to so lahko:
alkoholizem in druge oblike zasvojenosti, zanemarjanje otroka,
težave pri izvajanju starševskih dolžnosti.
II. poglavje: USKLAJEVANJE PREJEMKOV
100. člen
(usklajevanje zneskov)
Materinsko, očetovsko in starševsko nadomestilo, nadomestilo v času odmora za dojenje, znesek najnižjega in
najvišjega izplačila nadomestila ter zneski družinskih prejem-
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kov se usklajujejo po zakonu, ki ureja usklajevanje 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).
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105. člen

101. člen
(obveznost sporočanja sprememb)
(1) Pravice iz tega zakona so vezane na otroka. Pravice
po tem zakonu prenehajo s smrtjo otroka, če ta zakon ne določa drugače.
(2) Pogoji za pridobitev pravic po tem zakonu morajo biti
izpolnjeni ves čas prejemanja pravic.
(3) Vsakdo mora sporočiti centru dejstva in okoliščine oziroma vse spremembe, ki vplivajo na priznane pravice, njihovo
višino in obdobje prejemanja, v osmih dneh od dne, ko je taka
sprememba nastala oziroma je zanjo zvedel.
(4) Če se ugotovi, da so nastopile okoliščine, zaradi
katerih bi bilo treba izdati drugačno odločbo o pravici oziroma
odločbo o spremembi priznanja pravice iz tega zakona, center
začne postopek po uradni dolžnosti.

(vrste zbirk podatkov)

IV. poglavje: NADZOR
103. člen
(nadzor nad izvajanjem zakona)
(1) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona in
predpisov izdanih na njegovi podlagi izvaja Socialna inšpekcija
v okviru Inšpektorata Republike Slovenije za delo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek inšpekcijski nadzor nad
izvajanjem določb zakona o izrabi dopusta, o pravici do dela s
krajšim delovnim časom zaradi starševstva in o izrabi odmora
za dojenje izvaja Inšpekcija nadzora delovnih razmerij v okviru
Inšpektorata Republike Slovenije za delo.
(3) Finančni nadzor nad delom centrov za socialno delo
pri odločanju o pravicah iz zavarovanja za starševsko varstvo
in pravici do družinskih prejemkov izvaja ministrstvo.
(4) Finančni nadzor iz prejšnjega odstavka obsega notranji nadzor nad namensko porabo sredstev iz proračuna
Republike Slovenije za delo centrov za socialno delo v skladu
z zakonom, ki ureja javne finance.
V. poglavje: EVIDENCE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
104. člen
(namen zbiranja podatkov)
Za potrebe vodenja postopka in odločanja o pravicah po
tem zakonu, spremljanja, načrtovanja in vodenja družinske
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politike, za znanstveno raziskovalne namene in za statistične
namene, določene v programu statističnih raziskovanj, se vodi
informatizirana zbirka podatkov o pravicah iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo in družinskih prejemkov, ki jo upravlja
ministrstvo (v nadaljnjem besedilu: centralna zbirka podatkov).

III. poglavje: POVRNITEV ŠKODE

102. člen
(neupravičeno pridobljena premoženjska korist)
(1) Če se v času priznanja pravic ugotovi, da so bili posredovani neresnični podatki ob vložitvi vloge za uveljavljanje
posamezne pravice po tem zakonu, center izda odločbo o
prenehanju te pravice ali o njeni spremembi.
(2) Center zahteva vračilo neupravičeno pridobljenih denarnih sredstev po tem zakonu.
(3) Center opravi poračun dolga z isto priznano pravico
po tem zakonu tako, da se pravica začne izplačevati šele, ko
je dolg poravnan.
(4) Center lahko na predlog posameznika odloži plačilo
dolga ali dovoli obročno odplačevanje dolga.
(5) Če center ne izterja neupravičeno pridobljenih denarnih sredstev v 90 dneh od pravnomočne odločbe, pošlje vso
dokumentacijo v treh izvodih ministrstvu, ki prek državnega
pravobranilstva začne postopek zaradi vračila neupravičeno
pridobljene premoženjske koristi z zamudnimi obrestmi.
(6) Ministrstvo lahko odpiše dolg v skladu s predpisi, ki
urejajo javne finance.
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Ministrstvo in centri vodijo zbirke podatkov o:
1. materinskem dopustu in materinskem nadomestilu,
2. očetovskem dopustu in očetovskem nadomestilu,
3. starševskem dopustu in starševskem nadomestilu ter
prenesenem dopustu,
4. dobroimetju,
5. posvojiteIjskem dopustu in posvojiteljskem nadomestilu,
6. nadomestilu v času odmora za dojenje,
7. delu s krajšim delovnim časom od polnega zaradi
starševstva,
8. plačilu prispevkov v primeru štirih ali več otrok,
9. starševskem dodatku,
10. pomoči ob rojstvu otroka,
11. dodatku za veliko družino,
12. dodatku za nego otroka, ki potrebuje posebno nego
in varstvo,
13. delnem plačilu za izgubljeni dohodek,
14. zavarovancih za starševsko varstvo.
106. člen
(vsebina zbirk podatkov)
(1) Podatki, ki se zbirajo zaradi vodenja zbirk podatkov o
materinskem dopustu in materinskem nadomestilu iz prejšnjega člena za vlagatelja oziroma otroka so:
– ime in priimek,
– spol,
– enotna matična številka občana,
– državljanstvo,
– prebivališče,
– podatki o izobraževanju,
– predviden datum poroda,
– zaposlitev,
– plača in osnova za plačevanje prispevka,
– davčna številka,
– davčna olajšava,
– sklep o izvršbi (številka, datum, veljavnost, naziv prejemnika, številka transakcijskega računa, znesek),
– bonitete,
– zavarovalna podlaga,
– številka transakcijskega računa.
(2) Podatki, ki se zbirajo zaradi vodenja zbirk podatkov o
očetovskem dopustu in očetovskem nadomestilu iz prejšnjega
člena za vlagatelja, otrokovo mater oziroma otroka so:
– ime in priimek,
– spol,
– enotna matična številka občana,
– državljanstvo,
– prebivališče,
– podatki o izobraževanju,
– predviden datum poroda,
– dejanski datum poroda,
– zaposlitev,
– plača in osnova za plačevanje prispevka,
– davčna številka,
– zavarovalna podlaga,
– številka transakcijskega računa.
(3) Podatki, ki se zbirajo zaradi vodenja zbirk podatkov o
starševskem dopustu in starševskem nadomestilu ter prenesenem dopustu iz prejšnjega člena za vlagatelja, otrokovo mater
oziroma otroka so:
– ime in priimek,
– spol,
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– enotna matična številka občana,
– državljanstvo,
– prebivališče,
– podatki o izobraževanju,
– predviden datum poroda,
– zaposlitev,
– plača in osnova za plačevanje prispevka,
– davčna številka,
– davčna olajšava,
– sklep o izvršbi (številka, datum, veljavnost, naziv prejemnika, številka transakcijskega računa, znesek),
– sodba o zaupanju otroka v varstvo in vzgojo,
– bonitete,
– zavarovalna podlaga,
– številka transakcijskega računa.
(4) Podatki, ki se zbirajo zaradi vodenja zbirk podatkov o
dobroimetju iz prejšnjega člena za vlagatelja, otrokovo mater
oziroma otroka so:
– ime in priimek,
– spol,
– enotna matična številka občana,
– državljanstvo,
– prebivališče,
– podatki o izobraževanju,
– predviden datum poroda,
– zaposlitev,
– plača in osnova za plačevanje prispevka,
– davčna številka,
– davčna olajšava,
– sklep o izvršbi (številka, datum, veljavnost, naziv prejemnika, številka transakcijskega računa, znesek),
– podatki o vključenosti v zavod (številka in datum odločbe),
– bonitete,
– zavarovalna podlaga,
– številka transakcijskega računa fizične ali pravne osebe
za nakazilo dobroimetja.
(5) Podatki, ki se zbirajo zaradi vodenja zbirk podatkov o
posvojiteljskem dopustu in posvojiteljskem nadomestilu iz prejšnjega člena za vlagatelja, otrokovo mater oziroma otroka so:
– ime in priimek,
– spol,
– enotna matična številka občana,
– državljanstvo,
– prebivališče,
– odločba o posvojitvi,
– zaposlitev,
– plača in osnova za plačevanje prispevka,
– davčna številka,
– davčna olajšava,
– sklep o izvršbi (številka, datum, veljavnost, naziv prejemnika, številka transakcijskega računa, znesek),
– bonitete,
– zavarovalna podlaga,
– številka transakcijskega računa.
(6) Podatki, ki se zbirajo zaradi vodenja zbirk podatkov o
nadomestilu v času odmora za dojenje iz prejšnjega člena za
vlagatelja oziroma otroka so:
– ime in priimek,
– spol,
– enotna matična številka občana,
– državljanstvo,
– prebivališče,
– podatek o šolanju,
– zaposlitev,
– davčna številka,
– zavarovalna podlaga.
(7) Podatki, ki se zbirajo zaradi vodenja zbirk podatkov o
delu s krajšim delovnim časom zaradi starševstva iz prejšnjega
člena za vlagatelja oziroma otroke so:
– ime in priimek,
– spol,
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– enotna matična številka občana,
– državljanstvo,
– prebivališče,
– podatki o izobraževanju,
– zaposlitev,
– davčna številka,
– zavarovalna podlaga.
(8) Podatki, ki se zbirajo zaradi vodenja zbirk podatkov
o pravici do plačila prispevkov v primeru štirih ali več otrok iz
prejšnjega člena za vlagatelja oziroma otroke so:
– ime in priimek,
– spol,
– enotna matična številka občana,
– državljanstvo,
– prebivališče,
– podatek o šolanju,
– zaposlitev,
– davčna številka.
(9) Podatki, ki se zbirajo zaradi vodenja zbirk podatkov o
starševskem dodatku iz prejšnjega člena za vlagatelja oziroma
otroka so:
– ime in priimek,
– spol,
– enotna matična številka občana,
– državljanstvo,
– prebivališče,
– predviden datum poroda,
– dejanski datum poroda,
– davčna številka,
– davčna olajšava,
– številka transakcijskega računa.
(10) Podatki, ki se zbirajo zaradi vodenja zbirk podatkov
o pomoči ob rojstvu otroka iz prejšnjega člena za vlagatelja
oziroma otroka so:
– ime in priimek,
– spol,
– enotna matična številka občana,
– državljanstvo,
– prebivališče,
– predviden datum poroda,
– dejanski datum poroda,
– davčna številka,
– številka transakcijskega računa.
(11) Podatki, ki se zbirajo zaradi vodenja zbirk podatkov
o dodatku za veliko družino iz prejšnjega člena, za vlagatelja
oziroma otroke so:
– ime in priimek,
– spol,
– enotna matična številka občana,
– državljanstvo,
– prebivališče,
– upravičenost do otroškega dodatka (številka, datum
odločbe),
– podatki o izobraževanju,
– davčna številka,
– številka transakcijskega računa.
(12) Podatki, ki se zbirajo zaradi vodenja zbirk podatkov o
dodatku za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo
iz prejšnjega člena za vlagatelja oziroma otroka so:
– ime in priimek,
– spol,
– enotna matična številka občana,
– državljanstvo,
– prebivališče,
– podatki o izobraževanju,
– podatki o vključenosti v zavod (številka, datum odločbe),
– podatki o zdravstvenem stanju otroka,
– davčna številka,
– številka transakcijskega računa.

Uradni list Republike Slovenije
(13) Podatki, ki se zbirajo zaradi vodenja zbirk podatkov
o delnem plačilu za izgubljeni dohodek iz prejšnjega člena za
vlagatelja oziroma otroka so:
– ime in priimek,
– spol,
– enotna matična številka občana,
– državljanstvo,
– prebivališče,
– podatki o zdravstvenem stanju otroka,
– davčna številka,
– davčna olajšava,
– sklep o izvršbi (številka, datum, veljavnost, naziv prejemnika, številka transakcijskega računa, znesek),
– zaposlitev,
– zavarovalna podlaga,
– številka transakcijskega računa.
(14) Podatki, ki se zbirajo zaradi vodenja zbirk podatkov
o zavarovancih za starševsko varstvo iz prejšnjega člena za
zavarovance so:
– ime in priimek,
– spol,
– enotna matična številka občana,
– zavarovalna podlaga,
– zavezanec za prijavo,
– število ur zavarovanja,
– datum vključitve v zavarovanje,
– datum prenehanja zavarovanja.
(15) Prijavno-odjavno službo za zavarovanje za starševsko varstvo opravlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Povračilo stroškov za vodenje prijavno-odjavne službe
se uredi s pogodbo, ki jo skleneta ministrstvo in zavod za
zdravstveno zavarovanje.
107. člen
(obdelovanje podatkov)
(1) Zbirke podatkov iz prejšnjega člena obdeluje ministrstvo kot upravljavec centralne zbirke podatkov.
(2) Centri iz centralne zbirke podatkov obdelujejo osebne
podatke, ki jih potrebujejo pri odločanju o pravicah po tem zakonu, in sicer z enako vsebino kot ministrstvo.
(3) Upravljavec centralne zbirke podatkov iz prvega odstavka tega člena DURS za potrebe ugotovitve in presoje
dejstev glede vodenja postopkov oziroma za odločanje v postopkih iz njene z zakonom predpisane pristojnosti na njeno
zahtevo v elektronski obliki posreduje podatke o osebah, ki
so jim bile priznane pravice iz 14. in 62. člena tega zakona, in
sicer osebno ime in davčna številka te osebe, podatek o vrsti
priznane pravice, podatek o višini zneska priznane pravice in
podatek o tem, kdaj je bila pravica priznana. DURS se omogoči
neposredni elektronski vpogled v te podatke. DURS v zahtevi
za posredovanje podatkov ali ob neposrednem elektronskem
vpogledu v navedene podatke navede osebno ime in EMŠO
osebe, katere podatke zahteva.
108. člen
(dolžnost sporočanja podatkov)
(1) Podatki se zbirajo neposredno od posameznika oziroma njegovega zakonitega zastopnika za njega in njegove
družinske člane ter iz drugih uradnih zbirk, ki jih v Republiki
Sloveniji vodijo za to pooblaščeni organi in organizacije.
(2) Ministrstvo in centri brezplačno pridobivajo osebne
podatke iz obstoječih zbirk osebnih podatkov od naslednjih
upravljavcev:
1. ministrstva, pristojnega za notranje zadeve – podatke
o posamezniku, družinskih članih in skupnem gospodinjstvu
(osebno ime, datum rojstva, enotno matično številko občana,
državljanstvo, stalno ali začasno prebivališče);
2. podatke o vključitvi v vzgojni ali izobraževalni oziroma
visokošolski zavod (ime in priimek, ime vrtca ali osnovne šole
ali srednje šole ali višje strokovne šole ali visokošolskega zavoda ter obdobje vključenosti, datum izpisa, datum dokončanja
študijskega programa);
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3. Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije – podatke o zavarovancih, vključenih v pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, podatke o izplačani pokojnini, dodatku
za pomoč in postrežbo, nadomestilu iz naslova pokojninskega
in invalidskega zavarovanja; podatke o zavarovancih, vključenih v pokojninsko in invalidsko zavarovanje (podlaga za zavarovanje, datum prijave in odjave v pokojninsko in invalidsko
zavarovanje ter podatke o zavarovalnem času), in uživalcih
pravic pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki jih izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (o vrsti,
višini, datumu izplačila in datumu upravičenosti do posamezne
pravice) in podatke o višini, datumu izplačila in datumu upravičenosti do dodatka za tujo nego in pomoč ter nadomestila
za invalidnost po predpisih o družbenem varstvu duševno in
telesno prizadetih oseb;
4. Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije – podatke o zavarovancih, vključenih v obvezno zdravstveno zavarovanje (podlaga za zavarovanje, datum prijave in odjave v
obvezno zdravstveno zavarovanje);
5. Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje – podatke
o brezposelnih osebah, izplačanem nadomestilu iz naslova
zavarovanja za primer brezposelnosti, denarni pomoči, štipendijah in drugih materialnih pravicah iz tega naslova; podatke
o brezposelnih osebah iz evidence brezposelnih oseb (datum
prenehanja delovnega razmerja, datum prijave in odjave v evidenco ter o razlogih prenehanja vodenja v evidenci, podatke
o višini, obdobju upravičenosti, datumu izplačila in o razlogih
prenehanja izplačevanja nadomestil iz naslova zavarovanja
za primer brezposelnosti posameznih brezposelnih oseb), podatke o višini, obdobju upravičenosti, datumu izplačila in o
razlogih prenehanja izplačevanja dodatka za aktivnost, podatke
iz evidence oseb, vključenih v ukrepe aktivne politike zaposlovanja in evidence iskalcev zaposlitve (datum prijave in odjave
v evidenco ter o razlogih prenehanja vodenja v tej evidenci);
6. DURS – podatke o dohodkih davčnih zavezancev ter
podatke o osnovi, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo in podatke o obračunanih prispevkih za socialno
varnost, podatke o dohodkih, ki so oproščeni plačila dohodnine,
podatke o davku in obveznih prispevkih za socialno varnost, in
podatke o normiranih oziroma dejanskih stroških, ki se nanašajo
na te dohodke, podatke o vzdrževanih družinskih članih, in podatke o številkah transakcijskega računa oseb v tujini;
7. centrov za socialno delo – podatke o številki odločbe o
pravici do prejemkov in subvencij iz javnih sredstev, izplačani
rejnini, izplačanih prispevkih za rejnika, o številki in datumu
izvršilnega naslova o pravici do preživnine, o višini preživnine,
o številki in datumu odločbe o namestitvi otroka z namenom
posvojitve;
8. izvajalcev socialno varstvene dejavnosti – podatke o
vključitvi v socialno varstveni zavod;
9. delodajalci – podatke o bonitetah in druge podatke,
potrebne za odločanje o pravicah po tem zakonu.
(3) Podrobnejšo opredelitev in postopek pridobivanja podatkov iz 6. točke prejšnjega odstavka tega člena določi minister, ob soglasju ministra, pristojnega za finance.
109. člen
(varstvo podatkov)
(1) Ministrstvo in centri lahko podatke, ki jih dobijo od
upravljalcev iz prejšnjega člena, uporabijo samo za potrebe
postopka odločanja in za namene iz 104. člena tega zakona.
(2) Drugim uporabnikom lahko ministrstvo in centri posredujejo podatke samo, če so za njihovo uporabo pooblaščeni z
zakonom ali na podlagi pisne zahteve ali privolitve osebe, na
katero se podatki nanašajo.
110. člen
(hramba podatkov)
Podatki iz zbirk podatkov iz 105. člena tega zakona se
hranijo pet let po prenehanju pravice, razen podatkov iz zbirk
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podatkov iz 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9. in 13. točke 105. člena tega
zakona, ki se hranijo trajno.
VI. poglavje: KAZENSKE DOLOČBE
111. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 3000 do 5000 eurov se za prekršek kaznuje
delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ne omogoči:
– materi pravice do odsotnosti v skladu z določbami 19.,
20., 21., 29., 30., 32., 33., 34., 35., 36., 39., 49., in 50 člena
tega zakona,
– očetu pravice do odsotnosti v skladu z določbami 22.,
25., 26., 27., 29., 30., 32., 33., 34., 36., 39 in 50. člena tega
zakona,
– drugi osebi pravice do odsotnosti v skladu z določbami
23., 28., 38 in 55. člena tega zakona.
(2) Z globo od 300 do 600 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba delodajalca – pravne osebe, odgovorna oseba
samostojnega podjetnika posameznika, odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnosti ter odgovorna
oseba v državnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti,
ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
112. člen
(organ za odločanje o prekrških)
O prekrških po tem zakonu v hitrem postopku odloča
Inšpekcija nadzora delovnih razmerij v okviru Inšpektorata
Republike Slovenije za delo.
VII. poglavje: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
113. člen
(postopki v teku)
Postopki za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo in pravice do družinskih prejemkov, ki so se
začeli pred začetkom uporabe tega zakona, se dokončajo po
določbah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo,
114/06 – ZUTPG, 10/08, 62/10 – ZUPJS, 40/12 – ZUJF in
63/13 – ZIUPTDSV).
114. člen
(pridobljene pravice)
(1) Oseba, ki je uveljavila pravico po določbah Zakona o
starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS,
št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG,
10/08, 62/10 – ZUPJS, 40/12 – ZUJF in 63/13 – ZIUPTDSV),
zadrži pravico v obsegu in trajanju, kot je bila priznana z odločbo centra. V primeru, da sta obseg in trajanje te pravice po
Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni
list RS, št. 26/14) za osebo iz prejšnjega stavka ugodnejša,
center na njeno zahtevo uskladi obseg in trajanje te pravice.
(2) Oseba, ki je v skladu s 117. členom Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS,
št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG,
10/08, 62/10 – ZUPJS, 40/12 – ZUJF in 63/13 – ZIUPTDSV)
zadržala pravico v obsegu in trajanju, kot je veljalo po predpisu, ki je veljal do uveljavitve Zakona o starševskem varstvu
in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 10/08, 62/10 – ZUPJS,
40/12 – ZUJF in 63/13 – ZIUPTDSV) zadrži pravico v tem obsegu in trajanju. Center na zahtevo stranke odloči o pravici v
skladu s tem zakonom.
(3) Oseba, ki je v skladu s 46. členom Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 97/01)
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pridobila pravico do dobroimetja, zadrži to pravico v obsegu in
trajanju, kot jo je pridobila.
115. člen
(postopna uveljavitev pravice do očetovskega dopusta)
(1) Ne glede na določbo 25. in 27. člena tega zakona, ima
oče do vključno leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast
preseže 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda, pravico do
očetovskega dopusta v trajanju 90 dni.
(2) Oče izrabi očetovski dopust iz prejšnjega odstavka
v trajanju 15 dni, za katerega je upravičen do očetovskega
nadomestila, v skladu s prvim, drugim in četrtim odstavkom
27. člena tega zakona. Oče izrabi očetovski dopust v trajanju
75 dni v obliki polne odsotnosti z dela najdalj do tretjega leta
starosti otroka, za katerega se mu zagotavlja plačilo prispevkov
za socialno varnost od minimalne plače. Evidenco o izrabi tega
dela dopusta vodi center. Kadar oče izrabi očetovski dopust v
trajanju 75 dni po dnevih, se trajanje pravice določi v delovnih
dnevih tako, da se upošteva 70 odstotkov pripadajočih koledarskih dni.
(3) Ne glede na določbo 25. in 27. člena tega zakona,
ima oče naslednje leto od vključno leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 odstotka bruto domačega
proizvoda, pravico do očetovskega dopusta v trajanju 70 dni.
(4) Oče izrabi očetovski dopust iz prejšnjega odstavka
v trajanju 15 dni, za katerega je upravičen do očetovskega
nadomestila, v skladu s prvim, drugim in četrtim odstavkom
27. člena tega zakona. Oče izrabi očetovski dopust v trajanju
pet dni, za katerega je upravičen do očetovskega nadomestila,
v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 27. člena tega zakona.
Oče izrabi očetovski dopust v trajanju 50 dni v obliki polne
odsotnosti z dela najdalj do tretjega leta starosti otroka, za katerega se mu zagotavlja plačilo prispevkov za socialno varnost
od minimalne plače. Evidenco o izrabi tega dela dopusta vodi
center. Kadar oče izrabi očetovski dopust v trajanju 50 dni po
dnevih, se trajanje pravice določi v delovnih dnevih tako, da se
upošteva 70 odstotkov pripadajočih koledarskih dni.
(5) Ne glede na določbo 25. in 27. člena tega zakona,
ima oče dve leti od vključno leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda,
pravico do očetovskega dopusta v trajanju 50 dni.
(6) Oče izrabi očetovski dopust iz prejšnjega odstavka
v trajanju 15 dni, za katerega je upravičen do očetovskega
nadomestila, v skladu s prvim, drugim in četrtim odstavkom
27. člena tega zakona. Oče izrabi očetovski dopust v trajanju
deset dni, za katerega je upravičen do očetovskega nadomestila, v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 27. člena tega
zakona. Oče izrabi očetovski dopust v trajanju 25 dni v obliki
polne odsotnosti z dela najdalj do tretjega leta starosti otroka,
za katerega se mu zagotavlja plačilo prispevkov za socialno
varnost od minimalne plače. Evidenco o izrabi tega dela dopusta vodi center. Kadar oče izrabi očetovski dopust v trajanju
25 dni po dnevih, se trajanje pravice določi v delovnih dnevih
tako, da se upošteva 70 odstotkov pripadajočih koledarskih dni.
(7) Tri leta od vključno leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda,
se pravica do očetovskega dopusta prizna v trajanju 30 dni v
skladu s 25. in 27. členom tega zakona.
(8) Gospodarsko rast v skladu s prvim, tretji, petim in sedmim odstavkom tega člena 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 katerem gospodarska rast preseže
2,5 odstotka bruto domačega proizvoda.
116. člen
(uporaba določb zakona, ki ureja uravnoteženje javnih financ)
Ne glede na 46., 47., 63., 68. in 77. člen tega zakona se
za najvišje izplačilo nadomestila, višino nadomestila, višino
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starševskega dodatka, pravico do pomoči ob rojstvu otroka
in pravico do dodatka za veliko družino uporabljajo določbe
od 145. do 149. člena in 151. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2,
104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odločba US, 46/13
–ZIPRS1314-A, 47/13, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I in
63/13 – ZJAKRS-A) in določba 3. člena Zakona o interventnih
ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva (Uradni
list RS, št. 63/13 – ZIUPTDSV).

Št.

118. člen
Minister izda podzakonske predpise iz 6., 59., 79., 91. in
108. člena tega zakona v šestih mesecih od začetka uporabe
tega zakona.
119. člen
(prenehanje veljavnosti zakona)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon
o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS,
št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG,
10/08, 62/10 – ZUPJS, 40/12 – ZUJF, 63/13 – ZIUPTDSV in
99/13 – ZSVarPre-C).
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati 2.,
3., 4., 5. člen, prvi, drugi, četrti in peti odstavek 6. člena, 15.,
16., 17. in 18. člen Zakona o prispevkih za socialno varnost
(Uradni list RS, št. 5/96, 18/96 – ZDavP, 34/96, 87/97 – ZDavP-A, 3/98, 7/98 – odločba US, 106/99 – ZPIZ-1, 81/00 – ZPSV-C,
97/01, 97/01 – ZSDP, 62/10 – odločba US, 96/12 – ZPIZ-2,
91/13 – ZZVZZ-M in 99/13 – ZSVarPre-C), v delu, ki se nanašajo na prispevke za starševsko varstvo.
120. člen
(prenehanje veljavnosti podzakonskih predpisov)
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
– Pravilnik o izvajanju dopusta za nego in varstvo otroka
(Uradni list RS, št. 2/97),
– Pravilnik o kriterijih za uveljavljanje dodatka za nego
otroka (Uradni list RS, št. 26/96 in 19/99),
– Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo (Uradni list RS, št. 31/08),
– Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic do družinskih prejemkov (Uradni list RS, št. 31/08, 61/09 in 61/10
– ZUPJS),
– Pravilnik o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki
potrebujejo posebno nego in varstvo (Uradni list RS, št. 105/02,
107/04, 129/06, 55/09, 88/11 in 85/12),
ki pa se uporabljajo do uveljavitve podzakonskih predpisov iz
6., 59., 79. in 91. člena tega zakona, kolikor niso v nasprotju
s tem zakonom.
121. člen
(podzakonski predpis o pridobivanju podatkov)
Do začetka uporabe podzakonskega predpisa iz tretjega odstavka 108. člena tega zakona pridobivajo ministrstvo
in centri podatke o zaposlitvi in podatke o osnovi od katere
so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo, samo od
delodajalcev.
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122. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, razen določbe 49. člena, ki se začne
uporabljati 1. septembra 2014.
Št. 541-01/13-13/25
Ljubljana, dne 3. aprila 2014
EPA 1524-VI

117. člen

(rok za izdajo podzakonskih predpisov)

Stran

(uveljavitev in uporaba zakona)

Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

(uporaba izrazov)
(1) Kjer drug zakon ali podzakonski predpis uporablja
izraz »porodniški dopust«, ima ta enak pomen kot »materinski
dopust«, kot ga določa ta zakon.
(2) Kjer drug zakon ali podzakonski predpis uporablja
izraz »dopust za nego in varstvo otroka« ali »posvojiteljski
dopust«, imata izraza enak pomen kot »starševski dopust«,
kot ga določa ta zakon.
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1069.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o kmetijstvu (ZKme-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 kmetijstvu (ZKme-1B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o kmetijstvu (ZKme-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 3. aprila 2014.
Št. 003-02-4/2014-9
Ljubljana, dne 11. aprila 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O KMETIJSTVU (ZKme-1B)
1. člen
V Zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12 in
90/12 – ZdZPVHVVR) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(vsebina zakona)
(1) Ta zakon določa cilje kmetijske politike, načrtovanje razvoja kmetijstva in podeželja, ukrepe kmetijske politike, promet
s kmetijskimi pridelki in živili, verigo preskrbe s hrano, varnost
živil neživalskega izvora v vseh fazah proizvodnje, predelave in
distribucije, kakovost živil v vseh fazah proizvodnje, predelave
in distribucije, varnost in kakovost živil v gostinski dejavnosti,
institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu,
označevanje kmetijskih pridelkov in živil, dopolnilne dejavnosti
na kmetiji, javne službe, zbirke podatkov in informiranje na področju kmetijstva, postopke in organe za izvedbo tega zakona,
raziskovalno delo, izobraževanje in razvojno-strokovne naloge
ter inšpekcijski nadzor.
(2) Ta zakon ureja izvajanje:
– Uredbe Sveta (EURATOM) št. 3954/87 z dne 22. decembra 1987 o najvišji dovoljeni stopnji radioaktivnega onesnaženja živil in krme po jedrski nesreči ali kateri koli drugi radiološki nevarnosti (UL L št. 371 z dne 30. 12. 1987, str. 11), zadnjič
spremenjene z Uredbo Sveta (EURATOM) št. 2218/89 z dne
18. julija 1989 o spremembi Uredbe (Euratom) št. 3954/87 o
maksimalnih dovoljenih ravneh radioaktivne kontaminacije živil

Stran
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in krme po jedrski nesreči ali kakršnikoli drugi radiološki nesreči
(UL L št. 211 z dne 22. 7. 1989, str. 1);
– Uredbe Sveta (EGS) št. 2219/89 z dne 18. julija 1989
o posebnih pogojih za izvoz živil in krme po jedrski nesreči ali
kakršnikoli drugi radiološki nevarnosti (UL L št. 211 z dne 22. 7.
1989, str. 4);
– Uredbe Sveta (EGS) št. 315/93 z dne 8. februarja
1993 o določitvi postopkov Skupnosti za kontaminate v hrani
(UL L št. 37 z dne 13. 2. 1993, str. 1), zadnjič spremenjene z
Uredbo (ES) št. 596/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 18. junija 2009 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere
se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta
1999/468/ES glede regulativnega postopka s pregledom –
Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom – Četrti del
(UL L št. 188 z dne 18. 7. 2009, str. 14);
– Uredbe (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 27. januarja 1997 v zvezi z novimi živili in novimi živilskimi
sestavinami (UL L št. 43 z dne 14. 2. 1997, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (ES) št. 596/2009 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 18. junija 2009 o prilagoditvi nekaterih aktov, za
katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu
Sveta 1999/468/ES glede regulativnega postopka s pregledom
– Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom – Četrti del
(UL L št. 188 z dne 18. 7. 2009, str. 14);
– Uredbe (ES) št. 1760/2000 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 17. julija 2000 o uvedbi sistema za identifikacijo
in registracijo govedi ter o označevanju govejega mesa in
proizvodov iz govejega mesa in razveljavitvi Uredbe Sveta
(ES) št. 820/97 (UL L št. 204 z dne 11. 8. 2000, str. 1), zadnjič
spremenjene z Uredbo Sveta (EU) št. 517/2013 z dne 13. maja
2013 o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in sklepov na
področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, prava
družb, politike konkurence, kmetijstva, varnosti hrane, veterinarske in fitosanitarne politike, prometne politike, energetike,
obdavčitve, statistike, vseevropskih omrežij, pravosodja in temeljnih pravic, pravice, svobode in varnosti, okolja, carinske
unije, zunanjih odnosov, zunanje, varnostne in obrambne politike ter institucij zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 158
z dne 10. 6. 2013, str. 1);
– Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in
zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane
(UL L št. 31 z dne 1. 2. 2002, str. 1), zadnjič spremenjene z
Uredbo (ES) št. 596/2009 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 18. junija 2009 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere
se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta
1999/468/ES glede regulativnega postopka s pregledom –
Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom – Četrti del
(UL L št. 188 z dne 18. 7. 2009, str. 14), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 178/2002/ES);
– Uredbe (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih
živilih in krmi (UL L št. 268 z dne 18. 10. 2003, str. 1), zadnjič
spremenjene z Uredbo (ES) št. 298/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembi Uredbe
(ES) št. 1829/2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi glede
Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L št. 97 z dne
9. 4. 2008, str. 64);
– Uredbe (ES) št. 1830/2003 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 22. septembra 2003 o sledljivosti in označevanju
gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme,
proizvedenih iz gensko spremenjenih organizmov, ter o spremembi Direktive 2001/18/ES (UL L št. 268 z dne 18. 10. 2003,
str. 24), zadnjič spremenjene z Uredbo (ES) št. 1137/2008
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o
prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek,
določen v členu 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES,
glede regulativnega postopka s pregledom – Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom – Prvi del (UL L št. 311 z
dne 21. 11. 2008, str. 1);
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– Uredbe (ES) št. 2065/2003 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 10. novembra 2003 o aromah dima, ki se uporabljajo ali so namenjene uporabi v ali na živilih (UL L št. 309 z
dne 26. 11. 2003, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (ES)
št. 596/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija
2009 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja
postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES
glede regulativnega postopka s pregledom – Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom – Četrti del (UL L št. 188 z
dne 18. 7. 2009, str. 14);
– Uredbe Sveta (ES) št. 21/2004 z dne 17. decembra
2003 o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo ovc in
koz ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003 in direktiv
92/102/EGS in 64/432/EGS (UL L št. 5 z dne 9. 1. 2004, str. 8),
zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (EU) št. 517/2013 z dne
13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in
sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja
oseb, prava družb, politike konkurence, kmetijstva, varnosti
hrane, veterinarske in fitosanitarne politike, prometne politike, energetike, obdavčitve, statistike, vseevropskih omrežij,
pravosodja in temeljnih pravic, pravice, svobode in varnosti,
okolja, carinske unije, zunanjih odnosov, zunanje, varnostne
in obrambne politike ter institucij zaradi pristopa Republike
Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 1);
– Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES)
št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (UL L št. 139
z dne 30. 4. 2004, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (ES)
št. 219/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca
2009 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES glede
regulativnega postopka s pregledom – Prilagoditve regulativnemu postopku s pregledom – Drugi del (UL L št. 87 z dne 31. 3.
2009, str. 109), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 852/2004/ES);
– Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora,
da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in
živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali
(UL L št. 165 z dne 30. 4. 2004, str. 1), zadnjič spremenjene
z Uredbo Sveta (EU) št. 517/2013 z dne 13. maja 2013 o
prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in sklepov na področjih
prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, prava družb,
politike konkurence, kmetijstva, varnosti hrane, veterinarske in
fitosanitarne politike, prometne politike, energetike, obdavčitve,
statistike, vseevropskih omrežij, pravosodja in temeljnih pravic,
pravice, svobode in varnosti, okolja, carinske unije, zunanjih
odnosov, zunanje, varnostne in obrambne politike ter institucij
zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6.
2013, str. 1);
– Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES)
št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih
ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS
(UL L št. 70 z dne 16. 3. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z
Uredbo Komisije (EU) št. 834/2013 z dne 30. avgusta 2013
o spremembi prilog II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti ostankov
za acekvinocil, biksafen, diazinon, difenokonazol, etoksazol,
fenheksamid, fludioksonil, izopirazam, lambda–cihalotrin, profenofos in protiokonazol v ali na nekaterih proizvodih (UL L
št. 233 z dne 31. 8. 2013, str. 11);
– Uredbe (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 20. decembra 2006 o prehranskih in zdravstvenih
trditvah na živilih (UL L št. 404 z dne 30. 12. 2006, str. 9), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 1047/2012 z dne
8. novembra 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 1924/2006
glede seznama prehranskih trditev (UL L št. 310 z dne 9. 11.
2012, str. 36);
– Uredbe (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 20. decembra 2006 o dodajanju vitaminov,
mineralov in nekaterih drugih snovi živilom (UL L št. 404 z dne
30. 12. 2006, str. 26), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU)
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št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom,
spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006
Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive
Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, Direktive
Komisije 1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in
Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004 (UL L št. 304 z dne 22. 11.
2011, str. 18);
– Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007
o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in
razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91 (UL L št. 189 z dne
20. 7. 2007, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (EU)
št. 517/2013 z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih
uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, prava družb, politike konkurence,
kmetijstva, varnosti hrane, veterinarske in fitosanitarne politike,
prometne politike, energetike, obdavčitve, statistike, vseevropskih omrežij, pravosodja in temeljnih pravic, pravice, svobode
in varnosti, okolja, carinske unije, zunanjih odnosov, zunanje,
varnostne in obrambne politike ter institucij zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013. str. 1);
– Uredbe (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 15. januarja 2008 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb žganih pijač ter
razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 1576/89 (UL L št. 39 z dne
13. 2. 2008, str. 16), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije
(EU) št. 164/2012 z dne 24. februarja 2012 o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in
Sveta o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti
geografskih označb žganih pijač (UL L št. 53 z dne 25. 2. 2012,
str. 1);
– Uredbe Sveta (ES) št. 733/2008 z dne 15. julija 2008 o
pogojih, ki urejajo uvoz kmetijskih proizvodov, ki izvirajo iz tretjih držav po nesreči v jedrski elektrarni Černobil (UL L št. 201
z dne 30. 7. 2008, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta
(ES) št. 1048/2009 z dne 23. oktobra 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 733/2008 o pogojih, ki urejajo uvoz kmetijskih proizvodov, ki izvirajo iz tretjih držav po nesreči v jedrski elektrarni
Černobil (UL L št. 290 z dne 6. 11. 2009, str. 4);
– Uredbe (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 16. decembra 2008 o vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome
za živila (UL L št. 354 z dne 31. 12. 2008, str. 1);
– Uredbe (ES) št. 1332/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o encimih za živila in spremembi Direktive Sveta 83/417/EGS, Uredbe Sveta
(ES) št. 1493/1999, Direktive 2000/13/ES, Direktive Sveta
2001/112/ES in Uredbe (ES) št. 258/97 (UL L št. 354 z dne
31. 12. 2008, str. 7), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije
(EU) št. 1056/2012 z dne 12. novembra 2012 o spremembi
Uredbe (ES) št. 1332/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o
encimih za živila glede prehodnih ukrepov (UL L št. 313 z dne
13. 11. 2012, str. 9);
– Uredbe (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila (UL L
št. 354 z dne 31. 12. 2008, str. 16), zadnjič spremenjene z
Uredbo Komisije (EU) št. 913/2013 z dne 23. septembra 2013
o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega
parlamenta in Sveta glede uporabe sladil v nekaterem sadju in
zelenjavi (UL L št. 252 z dne 24. 9. 2013, str. 11);
– Uredbe (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aromah in nekaterih
sestavinah živil z aromatičnimi lastnostmi za uporabo v in na
živilih ter spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 1601/91, uredb
(ES) št. 2232/96 in (ES) št. 110/2008 ter Direktive 2000/13/ES
(UL L št. 354 z dne 31. 12. 2008, str. 34), zadnjič spremenjene
z Uredbo Komisije (EU) št. 985/2013 z dne 14. oktobra 2013 o
spremembi in popravku Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008
Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe nekaterih aromatičnih snovi (UL L št. 273 z dne 15. 10. 2013, str. 18);
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– Uredbe Sveta (ES) št. 1217/2009 z dne 30. novembra
2009 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov
o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski
skupnosti (UL L št. 328 z dne 15. 12. 2009, str. 27), zadnjič
spremenjene z Uredbo Sveta (EU) št. 517/2013 z dne 13. maja
2013 o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in sklepov na
področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, prava
družb, politike konkurence, kmetijstva, varnosti hrane, veterinarske in fitosanitarne politike, prometne politike, energetike,
obdavčitve, statistike, vseevropskih omrežij, pravosodja in temeljnih pravic, pravice, svobode in varnosti, okolja, carinske
unije, zunanjih odnosov, zunanje, varnostne in obrambne politike ter institucij zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 158
z dne 10. 6. 2013, str. 1);
– Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih
proizvodov in živil (UL L št. 343 z dne 14. 12. 2012, str. 1);
– Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L
št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487);
– Uredba (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju
in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb
Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC)
No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L
št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549);
– Uredba (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 17. december 2013 o pravilih za neposredna
plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008
in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L št. 347 z dne 20. 12.
2013, str. 608);
– Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta
(EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES)
št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1308/2013/EU).«.
2. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(kmetija)
Kmetija je oblika kmetijskega gospodarstva, kjer se nosilec in člani ali članice kmetije (v nadaljnjem besedilu: člani
kmetije) ter zaposleni ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo.«.
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(pravica do uporabe zemljišč kmetijskega gospodarstva,
nosilec, člani kmetije, namestnik kmetije)
(1) Nosilec ima pravico do uporabe zemljišč kmetijskega
gospodarstva in je odgovoren za obveznosti, ki izhajajo iz tega
zakona. Šteje se, da ima nosilec pravico do uporabe zemljišč,
ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem
besedilu: RKG).
(2) Šteje se, da ima nosilec pravico do uporabe zemljišč iz
prejšnjega odstavka, če je lastnik ali zakupnik zemljišč oziroma
ima za uporabo zemljišč pridobljeno soglasje lastnika zemljišč
ali drugo pravno podlago, iz katere izhaja pravica do uporabe
zemljišč. Pri zemljiščih v solastnini ali skupni lastnini ima nosilec pravico do uporabe zemljišč v skladu z zakonom, ki ureja
kmetijska zemljišča.
(3) Član kmetije je fizična oseba, starejša od 15 let, ki ima
stalno prebivališče na istem naslovu kot nosilec. Član kmetije
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je lahko tudi fizična oseba, starejša od 15 let, ki dela na kmetiji
in ima stalno bivališče v Republiki Sloveniji, vendar ne na istem
naslovu kot nosilec, in je nosilčev zakonec ali oseba, s katero
živi v zunajzakonski skupnosti, partner v registrirani istospolni
skupnosti ali s katerimi je v sorodstvu v ravni vrsti ali stranski
vrsti do vštetega drugega kolena ter v sorodstvu po svaštvu
v prvem kolenu, če nosilec za njen vpis v RKG pridobi njeno
pisno soglasje. Fizična oseba je lahko član kmetije le na eni
kmetiji. Fizična oseba, ki opravlja registrirano dejavnost, ne
more biti član kmetije kot poslovni subjekt v skladu s predpisom, ki ureja poslovni register Slovenije.
(4) Za kmetijo, ki uveljavlja ukrepe kmetijske politike, mora
nosilec kmetije izmed članov kmetije določiti tudi namestnika
ali namestnico nosilca (v nadaljnjem besedilu: namestnik). Če
kmetija nima več nosilca, postane nosilec njegov namestnik.
(5) Osebe iz prvega, tretjega in četrtega odstavka tega
člena postanejo nosilec, namestnik ali član kmetije oziroma
kmetijskega gospodarstva z dnem vpisa v RKG.
(6) Nosilec kmetijskega gospodarstva je lahko pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če imata sedež v
Republiki Sloveniji, ali fizična oseba. Nosilec kmetije je lahko
fizična oseba, ki ima stalno bivališče v Republiki Sloveniji. Poslovni subjekt v skladu s predpisom, ki ureja poslovni register
Slovenije, ne more biti nosilec kmetije.
(7) Pravna oseba, fizična oseba ali samostojni podjetnik
posameznik je lahko nosilec samo enega kmetijskega gospodarstva.
(8) Dopolnilna dejavnost na kmetiji iz 99. člena tega zakona se ne šteje za registrirano dejavnost iz tretjega odstavka
tega člena.«.
4. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
(nacionalni program)
(1) Nacionalni program o strateških usmeritvah razvoja
slovenskega kmetijstva in živilstva opredeljuje zlasti strateške
razvojne cilje, analizo stanja slovenskega kmetijstva in živilstva,
prednostne programske usmeritve, področja ukrepov kmetijske
politike z operativnimi cilji ter načela in mehanizme ukrepanja, z
namenom uresničevanja strateških ciljev razvoja slovenskega
kmetijstva s čim učinkovitejšim izkoriščanjem javnih sredstev.
(2) Nacionalni program zaščite kranjske čebele opredeljuje zlasti stanje na področju čebelarstva, cilje in ukrepe za ohranitev avtohtone populacije kranjske čebele in njene diverzitete
ter ohranitev enakomerne in zadostne poseljenosti Slovenije
s čebeljimi družinami, prednostne naloge, usmeritve za razvoj
čebelarstva in javnih služb s področja čebelarstva, oceno potrebnih sredstev za izvedbo programa ter njihovih virov.
(3) Državni zbor Republike Slovenije na predlog vlade
sprejme nacionalna programa iz prvega in drugega odstavka
tega člena.
(4) Vlada na predlog ministrstva sprejme strategije oziroma operativne programe za izvedbo nacionalnih programov iz
prvega in drugega odstavka tega člena.«.
5. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»30. člen
(oblika vloge)
(1) Vlada lahko s predpisi iz 10. in 12. člena tega zakona
določi, da se vloge, razen vlog za uveljavljanje pravic do pravnih sredstev, vlagajo le v elektronski obliki in podpišejo z varnim
elektronskim podpisom s kvalificiranim digitalnim potrdilom.
(2) S predpisom ali javnim razpisom se lahko predpiše
obrazec za vložitev vloge.
(3) Vloge, ki niso vložene v skladu s tem členom, se
zavržejo.«.
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6. člen
Za 30. členom se doda nov 30.a člen, ki se glasi:
»30.a člen
(pooblastilo)
(1) Šteje se, da je stranka pooblastila pooblaščenca za
vložitev ali umik vloge, ki je vložena v elektronski obliki in
podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim
potrdilom, če je elektronski vlogi priložena izpolnjena izjava
pooblaščenca o obstoju in sprejemu pooblastila.
(2) Če organ dvomi v obstoj pooblastila iz prejšnjega
odstavka, zahteva od stranke ali pooblaščenca, da ga predloži
v določenem roku. Stranka in pooblaščenec morata hraniti
pooblastilo najmanj pet let od dneva, ko je stranka pridobila
sredstva.«.
7. člen
Za 36. členom se doda nov 36.a člen, ki se glasi:
»36.a člen
(zapisnik o kontroli na kraju samem)
(1) Ne glede na zakon, ki ureja elektronski podpis, je pri
uporabi elektronskega tehničnega sredstva pri zapisniku o
kontroli na kraju samem varen elektronski podpis ali podpis z
uporabo podpisne tablice ali drugega elektronskega tehničnega
sredstva, ki omogoča zapis biometričnih podatkov, glede podatkov v elektronski obliki enakovreden lastnoročnemu podpisu
ter ima enako veljavnost in dokazno vrednost kot lastnoročni
podpis, če so postopki zajema, podpisovanja in hrambe tako
podpisanega dokumenta skladni z notranjimi pravili agencije,
potrjenimi v skladu s predpisom, ki ureja varstvo arhivskega in
dokumentarnega gradiva.
(2) Podpis z uporabo podpisne tablice oziroma drugega
elektronskega tehničnega sredstva, ki omogoča zapis biometričnih podatkov, mora smiselno izpolnjevati pogoje za varen
elektronski podpis kot jih določa zakon, ki ureja elektronski
podpis.«.
8. člen
37.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»37.a člen
(odvzem upravičenj, vračilo sredstev in upravne sankcije)
Agencija odloči o odvzemu upravičenj, vračilu sredstev
oziroma o upravnih sankcijah v skladu s predpisi Unije in predpisi za njihovo izvrševanje.«.
9. člen
Prvi odstavek 49. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Poseben upravni postopek za izvajanje ukrepov politike razvoja podeželja se uporablja za ukrepe na področju
čebelarstva iz programa ukrepov na področju čebelarstva in za
ukrepe politike razvoja podeželja, razen za kmetijsko-okoljske
in kmetijsko-podnebne ukrepe, ukrep ekološko kmetovanje,
ukrep izravnalnih plačil za območja z omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost in ukrep dobro počutje živali.«.
10. člen
Prvi odstavek 51. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V predpisu iz 10. člena tega zakona se določi vrsta
javnega razpisa:
– odprt javni razpis, kjer se vloge odpirajo in obravnavajo
po vrstnem redu oddaje vlog ali
– zaprt javni razpis, kjer se vloge odpirajo in obravnavajo
sočasno.«.
11. člen
Za 51. členom se doda nov 51.a člen, ki se glasi:
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57.c člen

(razveljavitev javnega razpisa)

(ugovor)

(1) Javni razpis, ki je v nasprotju s predpisi Unije ali predpisi za njihovo izvrševanje, se razveljavi.
(2) Sklep o razveljavitvi javnega razpisa se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) Vloge, o katerih do razveljavitve javnega razpisa še ni
odločeno, se s sklepom zavržejo.«.

(1) Stranka lahko v 15 dneh od prejema certifikata ali odločbe iz prejšnjega člena vloži pisni ugovor na naslov organizacije za kontrolo in certificiranje iz 92. člena tega zakona. Ugovor
se lahko vloži, če je bil pri izdaji certifikata ali odločbe napačno
uporabljen materialni predpis oziroma sploh ni bil uporabljen,
če je bilo dejansko stanje nepopolno ali napačno ugotovljeno
ali če so podane kršitve pravil postopka v skladu z zakonom, ki
ureja splošni upravni postopek.
(2) Dejanja v postopku pred izdajo odločbe o ugovoru
opravijo, v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17065:2012,
člani komisije za obravnavanje ugovorov, ki jih imenuje organizacija za kontrolo in certificiranje iz 92. člena tega zakona.
Člani komisije za obravnavanje ugovorov se štejejo za uradne
osebe v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, in
imajo pooblastilo za opravljanje posameznih dejanj v upravnem
postopku. Odločbo o ugovoru izda predstojnik organizacije za
kontrolo in certificiranje iz 92. člena tega zakona.
(3) Če ugovor ni dovoljen, če je prepozen ali če ga je
vložila neupravičena oseba, se s sklepom zavrže.
(4) Organizacija za kontrolo in certificiranje iz 92. člena
tega zakona o ugovoru odloči najpozneje v dveh mesecih od
njegovega prejetja.
(5) Zoper odločbo ali sklep o ugovoru ni pritožbe, dopusten pa je upravni spor.«.

12. člen
52. člen se spremeni tako, da se glasi:
»52. člen
(pomanjkljivosti vloge)
(1) Pri odprtem javnem razpisu je dopolnitev vloge dopustna do zaprtja javnega razpisa, objavljenega na spletni strani
ministrstva. Šteje se, da je bila vloga vložena takrat, ko je bila
dopolnjena.
(2) Pri zaprtem javnem razpisu se dopolnitve vlog, ki so
poslane po zaprtju javnega razpisa, ne upoštevajo.
(3) S predpisom iz 10. in 12. člena tega zakona se določi
priloge, brez katerih se vloga zavrže brez pozivanja na dopolnitev.«.
13. člen
Drugi odstavek 53. člena se črta.
14. člen
Za 56. členom se doda nov 56.a člen, ki se glasi:
»56.a člen
(pridobivanje podatkov zaradi kontrole)
Zaradi kontrole upravičenosti izplačil mora davčni organ
na pisno zahtevo agencije v treh mesecih pridobiti in posredovati podatke iz poslovnih knjig, davčnih evidenc, knjigovodskih
listin in druge dokumentacije upravičenca ali tretje osebe v
zvezi z izvedbo sofinancirane dejavnosti.«.
15. člen
Za 57. členom se dodajo novo tretje podpoglavje in novi
57.a, 57.b in 57.c členi, ki se glasijo:
»3. Postopek za ugotavljanje skladnosti
kmetijskih pridelkov ali živil
57.a člen
(pogoji za kontrolorje)
(1) Kontrolor v organizaciji za kontrolo in certificiranje iz
92. člena tega zakona se v postopku za ugotavljanje skladnosti
kmetijskih pridelkov ali živil šteje za uradno osebo v skladu z
zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, in ima pooblastilo
za opravljanje posameznih dejanj v upravnem postopku.
(2) Kontrolor v postopku za ugotavljanje skladnosti kmetijskih pridelkov ali živil ravna v skladu z zakonom, ki ureja splošni
upravni postopek, in o opravljeni kontroli sestavi zapisnik.
57.b člen
(odločanje o skladnosti)
(1) O skladnosti kmetijskih pridelkov ali živil odloča organizacija za kontrolo in certificiranje iz 92. člena tega zakona. Organizacija za kontrolo in certificiranje iz 92. člena tega zakona
izda certifikat za kmetijske pridelke ali živila, za katere ugotovi
skladnost, za pridelke ali živila, ki ne izpolnjujejo pogojev za
skladnost, izdajo certifikata z odločbo zavrne.
(2) Če pridelek ali živilo ne izpolnjuje več katerega od
pogojev skladnosti postopkov za pridelavo in predelavo, predpisanih s tem zakonom in predpisi Unije, organizacija iz 92. člena
tega zakona certifikat delno ali v celoti razveljavi.

16. člen
Za 58. členom se doda nov 58.a člen, ki se glasi:
»58.a člen
(pogodbena razmerja v sektorju mleka in mlečnih izdelkov)
(1) Pogodbe, katerih predmet je odkup surovega mleka, namenjenega predelavi, in se sklenejo med proizvajalcem
mleka in odkupovalci oziroma predelovalci mleka, morajo izpolnjevati pogoje iz predpisov Unije in morajo biti sklenjene v
pisni obliki.
(2) Podrobnejše pogoje iz tega člena predpiše vlada.«.
17. člen
61. člen se spremeni tako, da se glasi:
»61. člen
(registracija oziroma odobritev obratov, majhne količine
in lokalni trg)
(1) Fizične in pravne osebe, ki dajejo v promet kmetijske
pridelke oziroma živila in so nosilci živilske dejavnosti v skladu
s 3. točko 3. člena Uredbe 178/2002/ES, morajo biti registrirane
oziroma odobrene v skladu s 6. členom Uredbe 852/2004/ES
pri organu, pristojnem za varno hrano, veterinarstvo in varstvo
rastlin (v nadaljnjem besedilu: uprava), na podlagi česar se
vpišejo v register obratov iz 152.a člena tega zakona.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek registracija oziroma
odobritev ni potrebna za fizično osebo, ki ni samostojni podjetnik posameznik ali nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji
in daje v promet majhne količine kmetijskih pridelkov in živil, ki
spadajo med primarne proizvode rastlinskega izvora v skladu
z Uredbo 178/2002/ES, pri čemer fizična oseba ne sme biti
hkrati registrirana kot nosilec živilske dejavnosti za enakovrstno
dejavnost.
(3) Majhne količine iz prejšnjega odstavka so količine, ki
jih fizična oseba iz prejšnjega odstavka sama pridela in neposredno prodaja končnemu potrošniku na lokalnem trgu ali maloprodajnim podjetjem, ki jih neposredno prodajajo končnemu
potrošniku na lokalnem trgu.
(4) Kot neposredna prodaja končnemu potrošniku na
lokalnem trgu se štejejo: prodaja na mestu pridelave, prodaja
na tržnicah, prodaja na premičnih prodajnih objektih, kot so
premična stojnica in potujoča prodajalna, prodaja od vrat do
vrat, prodaja na sejmih in prireditvah.
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(5) Lokalni trg je celotno območje Republike Slovenije.
(6) Podrobnejše pogoje iz tega člena predpiše minister.«.
18. člen
Za 61. členom se dodajo novi 61.a, 61.b in 61.c členi, ki
se glasijo:
»61.a člen
(prodaja kmetijskih pridelkov)
(1) Kmetijske pridelke, pridelane na kmetiji, lahko neposredno prodajajo končnemu potrošniku nosilec, člani kmetije in
zaposleni na kmetiji, ki so vpisani v RKG.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka ne smejo neposredno
prodajati istovrstnih skupin kmetijskih pridelkov končnemu potrošniku, če je nosilec ali član kmetije:
– samostojni podjetnik posameznik, registriran za prodajo
kmetijskih pridelkov in vpisan v register obratov iz 152.a člena
tega zakona za istovrstne skupine kmetijskih pridelkov, ali
– nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji iz 100. člena
tega zakona, registriran za dopolnilno dejavnost prodaje kmetijskih pridelkov, ali
– zakoniti zastopnik pravne osebe ali ima večinski delež v
pravni osebi, registrirani za prodajo kmetijskih pridelkov in vpisani v register obratov iz 152.a člena tega zakona za istovrstne
skupine kmetijskih pridelkov.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena zaposleni na
kmetiji ne sme za kmetijo prodajati istovrstnih skupin kmetijskih pridelkov končnemu potrošniku, če je zaposleni na kmetiji
hkrati tudi oseba iz prve ali tretje alineje prejšnjega odstavka.
61.b člen
(plačilni rok za hitro pokvarljiva živila)
(1) Ne glede na 10. člen Zakona o preprečevanju zamud
pri plačilih (Uradni list RS, št. 57/12) plačilni rok za hitro pokvarljivo živilo ne sme biti daljši od 45 dni.
(2) Drugačen dogovor o dolžini plačilnega roka iz prejšnjega odstavka je ničen.
(3) Za hitro pokvarljivo živilo iz prvega odstavka tega
člena se šteje:
– sveže sadje in zelenjava iz Priloge I Uredbe
1308/2013/EU, vključno s krompirjem;
– mleko in mlečni izdelki, ki niso sterilizirani;
– predpakirano in nepredpakirano sveže meso, mleto
meso, mesni pripravki, drobovina in notranji organi;
– nepredpakirani presni in pasterizirani mesni izdelki;
– sveže ribe, raki in mehkužci;
– jajca v lupini;
– sveže gobe in zelišča;
– predpakiran in nepredpakiran kruh in pekovsko pecivo;
– nepredpakirani fini pekovski izdelki.
61.c člen
(plačilni rok za druga živila)
(1) Ne glede na 10. člen Zakona o preprečevanju zamud
pri plačilih (Uradni list RS, št. 57/12) je dogovor o dolžini plačilnega roka za druga živila, ki je daljši od 90 dni, ničen.
(2) Za druga živila iz prejšnjega odstavka se šteje hrana ali živilo v skladu s prvim odstavkom 2. člena Uredbe
178/2002/ES, in grozdje, namenjeno za predelavo v vino, razen
živil iz tretjega odstavka prejšnjega člena.
(3) Ne glede na 10. člen Zakona o preprečevanju zamud
pri plačilih (Uradni list RS, št. 57/12) začne plačilni rok za
grozdje, namenjeno za predelavo, teči 1. marca v vinskem letu
pridelave grozdja.«.
19. člen
Za novim 61.c členom se dodajo novo V.a poglavje in novi
61.č do 61.f členi, ki se glasijo:
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»V.a VERIGA PRESKRBE S HRANO
61.č člen
(veriga preskrbe s hrano)
Veriga preskrbe s hrano vključuje pridelavo oziroma prirejo, predelavo, distribucijo, veleprodajo oziroma maloprodajo
do končnega potrošnika in je trajnostno naravnana, saj s svojim
obstojem in delovanjem vpliva na gospodarstvo, zdravje in
okolje.
61.d člen
(varuh)
(1) Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano (v nadaljnjem
besedilu: varuh) spremlja ravnanja deležnikov v verigi preskrbe
s hrano, objavlja primere dobrih poslovnih praks na spletni strani varuha in o tem obvešča javnost, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in varovanje poslovnih skrivnosti.
(2) Varuh priglasi Javni agenciji Republike Slovenije za
varstvo konkurence morebitna nedovoljena ravnanja v verigi
preskrbe s hrano (v nadaljnjem besedilu: nedovoljena ravnanja).
(3) Varuh letno poroča vladi o primerih dobrih in slabih
poslovnih praks v verigi preskrbe s hrano ter vladi predlaga
sprejetje tistih ukrepov, ki pozitivno vplivajo na verigo preskrbe
s hrano, pri čemer upošteva varstvo osebnih podatkov in varovanje poslovnih skrivnosti.
61.e člen
(imenovanje, razrešitev in financiranje varuha)
(1) Varuha na predlog ministra in v soglasju z ministrom,
pristojnim za trgovino, po predhodnem posvetovanju z deležniki
v verigi preskrbe s hrano, imenuje vlada za obdobje petih let.
(2) Minister za varuha predlaga osebo, ki uživa strokovni
in moralni ugled ter podporo deležnikov v verigi preskrbe s
hrano. Predlagani kandidat za varuha ne sme biti član v organu
upravljanja ali nadzora gospodarske družbe, ki se ukvarja s
pridelavo, predelavo, distribucijo ali prodajo hrane ter ne sme
imeti funkcije v državnem organu, organu politične stranke ali
organu sindikata. Za varuha je lahko imenovan kandidat:
– ki je državljan Republike Slovenije;
– ki obvlada uradni jezik;
– ki ni pravnomočno obsojen;
– ki ima najmanj deset let delovnih izkušenj na področju
pridelave, predelave, distribucije ali prodaje živil.
(3) Varuh svoje delo opravlja nepoklicno. Pri svojem delu
je neodvisen in samostojen ter ravna častno in pošteno.
(4) Vlada lahko na predlog ministra in v soglasju z ministrom, pristojnim za trgovino, predčasno razreši varuha, če:
– to sam zahteva;
– trajno izgubi delovno zmožnost za opravljanje svojega
dela;
– ravna v nasprotju z določbami tega zakona;
– zaradi ugotovljenih napak pri delu ni vreden zaupanja;
– nastopi funkcijo v državnem organu, organu politične
stranke, organu sindikata ali postane član v organu upravljanja ali nadzora gospodarske družbe, ki se ukvarja s pridelavo,
predelavo, distribucijo ali prodajo hrane.
(5) Varuh deluje na sedežu ministrstva, ki zagotavlja materialna in finančna sredstva za njegovo delovanje. Varuh je
upravičen do nagrade za svoje opravljeno delo in do povračila
potnih stroškov.
(6) Podrobnejše pogoje o delovanju in financiranju varuha
predpiše vlada.
61.f člen
(nedovoljena ravnanja)
(1) Nedovoljena ravnanja so tista ravnanja, s katerimi ena
stranka s svojo znatno tržno močjo, ki je razvidna iz obsega ali
vrednosti prodaje, v nasprotju z dobrimi poslovni običaji izkorišča drugo pogodbeno stranko.
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(2) Nedovoljena ravnanja so zlasti:
– nespoštovanje predpisanih plačilnih rokov;
– vsiljevanje pogojev, zlasti dodatnih plačil ali popustov,
promocij ali drugih storitev, nepoštenih dobavnih pogojev, protidobav po nekonkurenčnih pogojih, dodatnih plačil zaradi doseganja ali nedoseganja določenih ravni prodaj, brezpogojnega
vračanja neprodanega blaga, bremenitev drugih pogodbenih
strank s stroški inventurnega manjka ali kraj.
(3) Pogodba je v delu, ki vsebuje nedovoljena ravnanja,
nična.«.
20. člen
Naslov VI. poglavja in 62. člen se spremenita tako, da
se glasita:
»VI. VARNOST ŽIVIL
62. člen
(pristojni organ in uradni nadzor)
(1) Pristojni organ, odgovoren za izvajanje predpisov Unije s področja varnosti živil neživalskega izvora v vseh fazah
proizvodnje, predelave in distribucije ter varnosti živil v gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane in obratih za
prehrano na delu, je uprava.
(2) Uprava izvaja uradni nadzor nad varnostjo živil iz
prejšnjega odstavka v skladu s predpisi Unije, ki urejajo uradni
nadzor.
(3) Vlada sprejme predpise za zagotavljanje varnosti živil
iz prvega odstavka tega člena.
(4) Podrobnejše pogoje glede varnosti živil iz prvega
odstavka tega člena predpiše minister.«.
21. člen
64. člen se spremeni tako, da se glasi:
»64. člen
(kakovost kmetijskih pridelkov in živil)
(1) Kakovost kmetijskih pridelkov in živil po tem zakonu je
skupek lastnosti in značilnosti, zaradi katerih kmetijski pridelki
in živila zadostijo pričakovanja potrošnika.
(2) Šteje se, da kmetijski pridelek ali živilo ustreza zahtevam iz prejšnjega odstavka, če ustreza predpisani in označeni
kakovosti.
(3) Uprava izvaja nadzor nad izvajanjem predpisanih zahtev kakovosti in označevanja kmetijskih pridelkov in živil.
(4) Podrobnejše pogoje glede kakovosti kmetijskih pridelkov in živil predpiše minister.«.
22. člen
V drugem odstavku 69. člena se za besedilom »''dobrote z
naših kmetij'',« doda besedilo »''izbrana kakovost'', ''neobvezne
navedbe kakovosti'',«.
Na koncu tretjega odstavka se pika nadomesti z vejico
in doda besedilo »razen za neobvezne navedbe kakovosti.«.
23. člen
Za 70. členom se dodajo nov ba) oddelek in nova 70.a in
70.b člen, ki se glasijo:
»ba) Izbrana kakovost in neobvezne navedbe kakovosti
70.a člen
(izbrana kakovost)
(1) Kmetijski pridelek ali živilo izbrane kakovosti je kmetijski pridelek ali živilo s posebnimi lastnostmi, ki se nanašajo
predvsem na pridelavo, predelavo ali kakovost osnovnih surovin in na poreklo osnovne surovine.
(2) Posebne lastnosti iz prejšnjega odstavka temeljijo na
objektivnih, merljivih, izsledljivih in drugih merilih, ki se nana-
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šajo na sestavo kmetijskega pridelka ali živila, okolju prijazno
pridelavo, kakovost surovin, dobrobit živali, posebno zdravstveno varstvo živali, način krmljenja, kratke prevozne poti, hitro
predelavo surovin oziroma čim manjšo poznejšo obdelavo pri
skladiščenju in prevozu.
(3) Kmetijski pridelek ali živilo je lahko označeno z označbo »izbrana kakovost«, če izpolnjuje predpisane pogoje in je
vpisano v evidenco iz 148. člena tega zakona.
(4) Vlagatelj, ki pridobi pravico do uporabe označbe »izbrana kakovost«, s tem pridobi tudi pravico do uporabe zaščitnega znaka »izbrana kakovost«.
(5) Podrobnejši postopek priznanja označbe »izbrana kakovost«, ugotavljanje skladnosti in grafično podobo zaščitnega
znaka »izbrana kakovost« predpiše minister.
70.b člen
(neobvezne navedbe kakovosti)
(1) Neobvezne navedbe kakovosti se nanašajo na značilnost ene ali več kategorij kmetijskih pridelkov ali živil ali na
lastnost kmetovanja ali predelave, ki velja za določena območja
in daje dodano vrednost proizvodu v primerjavi s podobnimi
proizvodi.
(2) Značilnosti kmetijskih pridelkov in živil z neobvezno
navedbo kakovosti so predpisane s predpisi Unije.
(3) Fizične in pravne osebe, ki uporabljajo neobvezne
navedbe kakovosti, se vpišejo v evidenco iz 148. člena tega
zakona.
(4) Podrobnejše pogoje uporabe neobveznih navedb kakovosti predpiše minister v skladu s predpisi Unije.«.
24. člen
V drugem odstavku 72. člena se na koncu odstavka pika
nadomesti z vejico in doda besedilo »določbe, ki se nanašajo
na nadzor, pa vlada.«.
25. člen
V prvem odstavku 81. člena se za besedilom »višje kakovosti,« doda besedilo »izbrane kakovosti,«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Na področju priznanja označb naravnih mineralnih
vod ima uprava naslednje naloge:
– vodi postopke za priznanje označb naravnih mineralnih
vod;
– sodeluje z Evropsko komisijo;
– opravlja druge naloge s področja priznanja označb
naravnih mineralnih vod.«.
26. člen
Za drugim odstavkom 85. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Uprava v Uradnem listu Republike Slovenije objavi
izrek odločbe o priznanju, spremembi ali prenehanju priznanja
označbe naravne mineralne vode.«.
89. člen se črta.

27. člen

28. člen
99. člen se spremeni tako, da se glasi:
»99. člen
(pogoji za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji)
(1) Dopolnilna dejavnost na kmetiji je dejavnost, ki omogoča boljšo rabo proizvodnih zmogljivosti in delovnih moči
kmetije ter pridobivanje dodatnega dohodka na kmetiji.
(2) Letni dohodek iz dopolnilnih dejavnosti na kmetiji ne
sme presegati treh povprečnih letnih plač na zaposlenega v
Republiki Sloveniji v preteklem letu, na območjih z omejenimi
možnostmi za kmetijsko dejavnost pa ne sme presegati petih
povprečnih letnih plač na zaposlenega v Republiki Sloveniji v
preteklem letu.
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(3) Kot dohodek iz dopolnilne dejavnosti se šteje dohodek, brez znižanj, povečanj in davčnih olajšav, ugotovljen kot
razlika med davčno priznanimi prihodki in odhodki, kakor je
izkazan v davčnem obračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Kadar se davčna osnova od dohodka
iz dopolnilne dejavnosti ugotavlja z upoštevanjem normiranih
odhodkov, se kot dohodek iz dopolnilne dejavnosti šteje dohodek dopolnilne dejavnosti, ugotovljen na podlagi podatkov
obračuna dohodnine iz dohodka iz dejavnosti.
(4) Kot dohodek dopolnilne dejavnosti se šteje delež
dohodka, ki pripada dopolnilni dejavnosti, kadar nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji poleg dopolnilne dejavnosti opravlja
tudi druge kmetijske ali s kmetijstvom nepovezane dejavnosti in
se zanje skupaj ugotavlja davčna osnova na podlagi dejanskih
prihodkov in odhodkov ali na podlagi dejanskih prihodkov in
normiranih odhodkov, ter se davčna osnova za vso kmetijsko,
gozdarsko in dopolnilno dejavnost na kmetiji ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali na podlagi dejanskih
prihodkov in normiranih odhodkov.
(5) Delež dohodka iz prejšnjega odstavka, ki pripada dopolnilni dejavnosti, se določi v višini deleža prihodka dopolnilne
dejavnosti glede na celotni prihodek dejavnosti zavezanke ali
zavezanca, kakor je izkazan v davčnem obračunu. Voditi se
mora ločena evidenca prihodkov iz dopolnilne dejavnosti na
kmetiji.
(6) Na kmetiji se ne sme opravljati posamezna vrsta
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, če je nosilec ali član kmetije samostojni podjetnik posameznik, registriran za istovrstno
dejavnost, ali zakoniti zastopnik pravne osebe ali ima večinski
delež v pravni osebi, registrirani za istovrstno dejavnost.
(7) Vrste dejavnosti, ki se lahko opravljajo kot dopolnilne
dejavnosti na kmetiji, njihove značilnosti, obseg in podrobnejše
pogoje predpiše vlada.«.
29. člen
100. člen se spremeni tako, da se glasi:
»100. člen
(nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji)
Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji je lahko nosilec
kmetije ali član kmetije, ki ima za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji soglasje nosilca kmetije.«.
30. člen
101. člen se spremeni tako, da se glasi:
»101. člen
(dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji)
(1) Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji mora pred
začetkom opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji pridobiti
dovoljenje upravne enote za opravljanje dopolnilne dejavnosti
na kmetiji (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje).
(2) V dovoljenju se določijo vrste dopolnilnih dejavnosti,
ki se opravljajo na kmetiji, in pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za
opravljanje posamezne vrste dopolnilne dejavnosti na kmetiji v
skladu s tem zakonom, ime in priimek nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji, KMG–MID kmetije, matična številka dejavnosti
in davčna številka nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
(3) Če želi nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji opravljati novo vrsto dopolnilne dejavnosti ali prenehati opravljati
posamezno vrsto dopolnilne dejavnosti na kmetiji, mora na
upravni enoti pridobiti dovoljenje oziroma odločbo o razveljavitvi dovoljenja.
(4) Če gre za dopolnilne dejavnosti domače ali umetne
obrti, se dovoljenje izda z upoštevanjem strokovnega mnenja
zbornice, ki zastopa obrtnike.
(5) Če gre za dopolnilne dejavnosti, ki so živilske dejavnosti v skladu z Uredbo 178/2002/ES, se dovoljenje izda, če
je nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji vpisan v register
obratov iz 152.a člena tega zakona.
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(6) Upravna enota vsako leto do 30. junija preverja izpolnjevanje pogojev iz drugega odstavka 99. člena tega zakona
za preteklo koledarsko leto. Nosilec dopolnilne dejavnosti na
kmetiji mora najkasneje do roka iz tega odstavka upravni enoti
sporočiti podatek o letnem dohodku iz tretjega in četrtega odstavka 99. člena tega zakona.
(7) Upravna enota po uradni dolžnosti ali na predlog
pristojnega inšpektorja z odločbo razveljavi dovoljenje, če niso
več izpolnjeni pogoji iz 99. člena tega zakona. Dovoljenje za
opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji preneha veljati s
smrtjo nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
(8) Vlada predpiše podrobnejšo vsebino vloge za pridobitev dovoljenja iz prvega odstavka tega člena.«.
31. člen
Drugi odstavek 107. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Organizaciji proizvajalcev se status prizna, če izpolnjuje pogoje določene s predpisi Unije.«.
Na koncu tretjega odstavka se doda nov stavek: »Če organizacija proizvajalcev ne izpolnjuje več pogojev za priznanje,
ji minister z odločbo odvzame status organizacije proizvajalcev.«.
32. člen
Za 107. členom se doda nov 107.a člen, ki se glasi:
»107.a člen
(skupine proizvajalcev)
(1) Skupine proizvajalcev po tem zakonu so oblike združevanja kmetijskih gospodarstev oziroma drugih proizvajalcev
v kmetijstvu oziroma gozdarstvu, ki so namenjene začetnemu
povezovanju, niso vezane na pravila za sektorsko povezovanje
organizacij proizvajalcev in katerih cilj je prilagajati proizvodnjo
in obseg proizvodnje zahtevam trga s skupnim trženjem blaga.
(2) O priznanju skupine proizvajalcev na predlog skupine
proizvajalcev odloči minister. Če skupina proizvajalcev ne izpolnjuje več pogojev za priznanje, ji minister z odločbo odvzame
status skupine proizvajalcev.
(3) Podrobnejše pogoje za priznavanje skupin proizvajalcev predpiše minister.«.
33. člen
110. člen se spremeni tako, da se glasi:
»110. člen
(strojni krožki)
(1) Za učinkovitejšo rabo kmetijske in gozdarske mehanizacije ter opreme, delovne sile in drugih proizvodnih zmogljivosti lahko kmetijska gospodarstva ter nosilci ali člani kmetije in
lastniki gozdov ustanovijo strojni krožek, preko katerega lahko
izvajajo storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo.
(2) Strojni krožek iz prejšnjega odstavka je pravna oseba
zasebnega prava, ustanovljena v skladu z zakonom, ki ureja
društva, ki pri storitvah s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo
opravlja predvsem informiranje, spodbujanje izvajanja storitev
ter povezovanje izvajalcev in naročnikov storitev. Strojni krožek vodi evidence o opravljenih storitvah posameznega člana
strojnega krožka.
(3) Minister predpiše seznam kmetijske in gozdarske mehanizacije iz prvega odstavka tega člena ter osnove za katalog
stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije.«.
34. člen
Za drugim odstavkom 118. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če vlada do začetka tekočega leta ne predpiše programa dela, izda minister sklep o začasnem financiranju javne
službe. V sklepu določi višino financiranja na mesec, ki ne sme
presegati dvanajstine razpoložljivih proračunskih sredstev ministrstva za ta namen, in določi naloge javne službe v obdobju
začasnega financiranja.«.
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35. člen
V 122. členu se na koncu pete alineje pika nadomesti s
podpičjem in doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»– svetovanje v čebelarstvu.«.
36. člen
V 124. členu se na koncu četrte alineje pika nadomesti s
podpičjem in doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– ugotavljanje vrednosti kmetijskih rastlin za predelavo.«.
37. člen
Za 127. členom se doda nov 127.a člen, ki se glasi:
»127.a člen
(naloge javne svetovalne službe v čebelarstvu)
Naloge javne svetovalne službe v čebelarstvu so zlasti:
– svetovanje na področju tehnologije, ekonomike in varne
hrane;
– svetovanje pri izdelavi razvojnih načrtov čebelarstva;
– svetovanje pri uveljavljanju ukrepov skupne kmetijske
politike s področja čebelarstva;
– svetovanje pri organizaciji in delovanju organizacij proizvajalcev iz 107. člena ali skupin proizvajalcev iz 107.a člena
tega zakona;
– svetovanje pri pripravi predpisov s področja čebelarstva;
– sodelovanje pri pripravi razvojnih programov v čebelarstvu;
– ozaveščanje mladine in širše javnosti o pomenu čebelarstva;
– druge svetovalne naloge v čebelarstvu.«.
38. člen
Na koncu prvega odstavka 133. člena se doda nov stavek: »Javno pooblastilo obsega tudi posredovanje podatkov,
ki jih organizacije, pooblaščene za certificiranje, pridobijo pri
izvajanju kontrol na kraju samem zaradi izvajanja kontrole
ukrepov razvoja podeželja, ministrstvu in agenciji.«.
39. člen
V 138. členu se v točki a) peta alineja spremeni tako, da
se glasi:
»– evidenca kmetijskih pridelkov in živil iz shem kakovosti
ter priznanih naravnih mineralnih vod;«.
Osma alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– evidenco mreže računovodskih podatkov o poslovanju kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: kmetijsko
knjigovodstvo);«.
V točki b) se na koncu druge alineje pika nadomesti s
podpičjem in dodata novi tretja in četrta alineja, ki se glasita:
»– karto talnih števil;
– evidenco območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko
dejavnost.«.
40. člen
143. člen se spremeni tako, da se glasi:
»143. člen
(podatki)
(1) V RKG se za posamezno kmetijsko gospodarstvo
vodijo ali prevzemajo naslednji podatki:
– KMG–MID;
– naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva in domače
ime kmetije, če ga ima;
– nosilec in za kmetijo tudi podatki o namestniku nosilca,
članih kmetije in zaposlenih na kmetiji s podatki iz 140. člena
tega zakona;
– dopolnilne dejavnosti na kmetiji iz 101. člena tega
zakona;
– kmetijska zemljišča v uporabi s podatki iz 144. člena
tega zakona;
– planine in skupni pašniki;
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– pridelek oljk in oljčnega olja za kmetijska gospodarstva,
ki imajo najmanj 0,1 hektarja oljčnikov;
– stalež rejnih živali;
– primarna proizvodnja živil rastlinskega izvora kmetijskega gospodarstva;
– primarna proizvodnja krme rastlinskega izvora kmetijskega gospodarstva;
– razvrstitev kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost;
– kontrolni in inšpekcijski pregledi kmetijskih gospodarstev in podatki zbirne vloge iz predpisa o izvedbi ukrepov
kmetijske politike;
– omejitve na kmetijskem gospodarstvu ali omejitve pri
spreminjanju podatkov v RKG;
– članstvo kmetijskega gospodarstva v organizacijah proizvajalcev in skupinah proizvajalcev;
– uporaba zaščitnih znakov;
– vključenost kmetijskega gospodarstva v ekološko ali
integrirano pridelavo in druge sheme kakovosti po tem zakonu.
(2) RKG vodijo upravne enote.
(3) Podatke za vpis in spremembe podatkov iz druge,
tretje, pete in šeste alineje prvega odstavka tega člena mora
nosilec sporočiti upravni enoti. Spremembe mora sporočiti v
30 dneh po nastali spremembi. V primeru smrti nosilca kmetije
in če namestnik ni določen, morajo podatke sporočiti člani kmetije ali osebe, ki imajo zakonito pravico do uporabe zemljišč.
(4) Podatke o pridelku oljk in oljčnega olja iz sedme
alineje prvega odstavka tega člena nosilec kmetijskega gospodarstva sporoča upravni enoti enkrat letno, najpozneje do
15. februarja leta, ki sledi letu obiranja oljk.
(5) Podatke iz četrte alineje prvega odstavka tega člena
vpiše upravna enota po uradni dolžnosti. Podatki iz osme do
šestnajste alineje prvega odstavka tega člena se v RKG prevzemajo ali določijo na podlagi prevzetih podatkov tako, da
se RKG povezuje z drugimi evidencami z delovnega področja
ministrstva ali drugih državnih organov.
(6) RKG se vodi v opisni in grafični obliki.
(7) Ugotovitve kontrol ukrepov kmetijske politike ali inšpekcijskega nadzora, ki se nanašajo na podatke iz RKG,
kontrolorji ali inšpektorji posredujejo v RKG in so podlaga za
spremembo podatkov v RKG po uradni dolžnosti, ki jo izvede
upravna enota.
(8) Upravna enota ob vpisu v RKG ali vnosu sprememb
nosilcu izda izpis iz RKG. Ministrstvo kot upravljavec podatkov
ob večjih sistemskih spremembah po uradni dolžnosti izda
izpise iz RKG.
(9) Spremembe podatkov v RKG izvede ministrstvo po
uradni dolžnosti tudi takrat, kadar so spremembe take, da
bistveno ne spreminjajo prijavljenih podatkov.«.
41. člen
144. člen se spremeni tako, da se glasi:
»144. člen
(identifikacijski sistem za zemljišča)
(1) Osnovna enota identifikacijskega sistema za prijavo
kmetijskih zemljišč v RKG je blok. Blok je strnjena površina
kmetijskih zemljišč, ki so v kmetijski rabi enega kmetijskega
gospodarstva ne glede na vrsto dejanske rabe.
(2) Grafična enote rabe kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: GERK) je strnjena površina kmetijskega
zemljišča z enako vrsto dejanske rabe znotraj posameznega
bloka. Nosilci kmetijskih gospodarstev prijavljajo svoja zemljišča v obliki GERK.
(3) V blok se združujejo vsi soležni GERK. Blok postane
tudi GERK, ki nima soležnih GERK istega kmetijskega gospodarstva.
(4) Za blok se v RKG vodijo naslednji podatki:
– identifikacijska oznaka;
– KMG–MID;
– grafična površina in obseg;
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– največja upravičena površina;
– umestitev v prostor s koordinatami točk v državnem
koordinatnem sistemu;
– datum in vrsta spremembe;
– država;
– drugi podatki, ki jih predpiše minister.
(5) Za GERK se v RKG vodijo naslednji podatki:
– identifikacijska oznaka: GERK–PID;
– identifikacijska oznaka bloka;
– KMG–MID;
– domače ime;
– vrsta dejanske rabe;
– grafična površina in obseg;
– največja upravičena površina;
– nagib, usmerjenost (ekspozicija) in nadmorska višina;
– za trajne nasade podatki o trajnih nasadih in sadilnem
materialu;
– umestitev v prostor s koordinatami točk v državnem
koordinatnem sistemu;
– datum in vrsta spremembe.
(6) Uporaba bloka je obvezna pri vodenju podatkov o
zemljiščih v vseh zbirkah podatkov v pristojnosti ministrstva.
(7) Če v postopku prijave kmetijskega zemljišča ali spremembe že vpisanega zemljišča pride do prekrivanja površin
drugega ali drugih kmetijskih gospodarstev, upravna enota o
tem obvesti vse nosilce kmetijskih gospodarstev, pri katerih
je ugotovljeno prekrivanje, in jih pozove k uskladitvi. Če do
uskladitve ne pride, o tem odloči pristojna upravna enota. Če v
postopku ni mogoče ugotoviti, katero kmetijsko gospodarstvo
je upravičeno do vpisa površin, pristojna upravna enota izda
odločbo o prekrivajoči površini.
(8) Prekrivajoče površine iz prejšnjega odstavka niso del
identifikacijskega sistema za vodenje zemljišč in se ne upoštevajo pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike.«.
42. člen
V drugem odstavku 147. člena se v peti alineji pika nadomesti s podpičjem in doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»– dovoljenja za izjemo od pravil ekološkega kmetovanja.«.
Za četrtim odstavkom se dodajo nov peti, šesti in sedmi
odstavek, ki se glasijo:
»(5) Organizacije za kontrolo in certificiranje iz 92. člena
tega zakona na spletni strani ministrstva objavijo certifikate
za ekološko pridelavo in predelavo iz pete alineje drugega
odstavka tega člena.
(6) Vsi podatki iz te evidence so javni, razen davčne številke, matične številke, EMŠO in KMG–MID.
(7) Organizacije za kontrolo in certificiranje iz 92. člena
tega zakona pridobivajo podatke in ravnajo s pridobljenimi
podatki, ki so davčna tajnost, v skladu z zakonom, ki ureja
davčni postopek.«.
43. člen
148. člen se spremeni tako, da se glasi:
»148. člen
(evidenca kmetijskih pridelkov in živil iz shem kakovosti
ter priznanih naravnih mineralnih vod)
(1) Zavezanci za vpis v evidenco so pridelovalci in predelovalci kmetijskih pridelkov in živil za naslednje sheme kakovosti: dobrote z naših kmetij, višja kakovost, izbrana kakovost, neobvezne navedbe kakovosti, zajamčena tradicionalna
posebnost, označba porekla in geografska označba ter druge
sheme kakovosti, priznane s predpisi Unije. Zavezanci za vpis
v evidenco so tudi proizvajalci naravnih mineralnih vod, ki so
pridobili odločbo o priznanju naravne mineralne vode.
(2) V evidenci kmetijskih pridelkov in živil iz shem kakovosti ter priznanih naravnih mineralnih vod se vodijo ali prevzemajo naslednji podatki:
– kmetijski pridelki in živila iz shem kakovosti;
– vrsta sheme kakovosti;

Uradni list Republike Slovenije
– certificirani pridelovalci in predelovalci kmetijskih pridelkov in živil iz shem kakovosti ali njihovih združenjih;
– letna pridelava in predelava kmetijskih pridelkov in živil
iz shem kakovosti;
– iz 140. člena tega zakona o pridelovalcih, predelovalcih,
proizvajalcih in njihovih združenjih, ki uporabljajo podeljene zaščitne znake, ali o proizvajalcu za priznanje označbe naravne
mineralne vode;
– iz odločbe o priznanju naravne mineralne vode (številka
in datum izdaje odločbe, ime označbe naravne mineralne vode,
ime izvira, kraj izkoriščanja, razvrščanje in označevanje glede
na vsebnost ogljikovega dioksida).
(3) Evidenca je namenjena spremljanju in kontroli kmetijskih pridelkov in živil iz shem kakovosti ter priznanih naravnih
mineralnih vod, podeljenih zaščitnih znakov ter kontroli ukrepov
kmetijske politike.
(4) Podatki iz evidence iz tega člena so javni, razen
davčne številke, EMŠO in KMG–MID, in se objavijo na spletni
strani ministrstva.«.
44. člen
151. člen se spremeni tako, da se glasi:
»151. člen
(evidenca kmetijskega knjigovodstva)
(1) V evidenco kmetijskega knjigovodstva se vpišejo kmetijska gospodarstva, ki sporočajo podatke o kmetijskem knjigovodstvu računovodskim pisarnam iz 171. člena tega zakona.
(2) Kmetijskim gospodarstvom iz prejšnjega odstavka se
dodeli šifra.
(3) V evidenci kmetijskega knjigovodstva se vodijo ali
prevzemajo podatki:
– iz 140. člena tega zakona;
– iz prvega odstavka 143. člena tega zakona;
– o finančnih pomočeh posameznega kmetijskega gospodarstva iz 153. člena tega zakona;
– o staležu po vrstah rejnih živali iz 156. člena tega zakona;
– o glavnem proizvodnem tipu in razredu ekonomske
velikosti kmetijskega gospodarstva;
– računovodski podatki, ki so tehnični, finančni ali ekonomski podatki kmetijskega gospodarstva, pridobljeni iz sistematičnih in rednih knjižb med letom, za letno določanje dohodkov kmetijskih gospodarstev in poslovno analizo kmetijskih
gospodarstev.
(4) Podatki iz pete alineje prejšnjega odstavka se vpišejo
v evidenco iz tega člena na podlagi statističnih podatkov, ki jih
pošlje Statistični urad Republike Slovenije ministrstvu, podatke
iz šeste alineje prejšnjega odstavka pa sporočijo kmetijska
gospodarstva računovodskim pisarnam iz 171. člena tega zakona.
(5) Podatki iz tega člena niso javni.
(6) Ne glede na prejšnji odstavek se podatki iz tega člena lahko pošljejo Statističnemu uradu Republike Slovenije za
statistični namen.
(7) Evidenco iz tega člena vodijo nosilci javnih pooblastil
iz 171. člena tega zakona.
(8) Evidenca je namenjena letnemu določanju dohodkov
kmetijskih gospodarstev in poslovni analizi kmetijskih gospodarstev.«.
45. člen
152. člen se spremeni tako, da se glasi:
»152. člen
(evidenca organizacij in skupin proizvajalcev)
(1) Evidenca organizacij in skupin proizvajalcev obsega
naslednje podatke:
– iz 140. člena tega zakona;
– iz 143. člena tega zakona za člane organizacij proizvajalcev;
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– številko in datum odločbe o priznanju ali odvzemu priznanja organizacije ali skupine proizvajalcev.
(2) Podatki se vpišejo v evidenco na podlagi odločbe o
priznanju iz 107. in 107.a člena tega zakona.
(3) Podrobnejšo vsebino evidence predpiše minister.
(4) Evidenca je namenjena izvajanju ukrepov za spodbujanje delovanja organizacij in skupin proizvajalcev.«.
46. člen
152.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»152.a člen
(register obratov)
(1) V register obratov se poleg podatkov iz 140. člena
tega zakona vpišejo tudi:
– podatki o obratu;
– podatki o nosilcu živilske dejavnosti;
– dejavnosti, ki jih izvaja obrat;
– opis živil in postopkov pri dejavnosti obrata;
– podatki o prevoznih sredstvih, premičnih obratih, stojnicah in prodajnih avtomatih.
(2) Register obratov iz tega člena vodi in upravlja uprava.
(3) Podrobnejšo vsebino in postopke za vpis v register iz
tega člena predpiše minister.
(4) Register obratov je namenjen zagotavljanju varnosti
in kakovosti kmetijskih pridelkov in živil, ki so dani v promet.«.
47. člen
Za 164. členom se dodata nova 164.a in 164.b člen, ki
se glasita:
»164.a člen
(karta talnih števil)
Karta talnih števil je prostorska evidenca, ki vsebuje v
številčni vrednosti navedeno osnovno oceno lastnosti tal. Pri
ugotavljanju osnovne ocene lastnosti tal se upoštevajo geološka podlaga, razvojna stopnja in tekstura iz podatkov pedološke karte Slovenije.
164.b člen
(evidenca območij z omejenimi možnostmi
za kmetijsko dejavnost)
(1) Evidenca območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost je prostorska evidenca, ki vsebuje območja znatne omejitve rabe zemljišč na gorskih območjih, na območjih z
naravnimi omejitvami in na območjih s posebnimi omejitvami,
ki so določena na podlagi predpisov Unije.
(2) Razvrstitev kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost predpiše minister.«.
48. člen
V prvem odstavku 166. člena se besedilo »Za vodenje in
upravljanje zbirk podatkov lahko ministrstvo pridobiva, uporablja in obdeluje« nadomesti z besedilom »Za izvajanje ukrepov
kmetijske politike in za zagotavljanje varnosti, kakovosti in
pravilnosti označevanja živil ter za vodenje in upravljanje zbirk
podatkov lahko ministrstvo in organi v sestavi pridobivajo,
uporabljajo in obdelujejo«.
Tretja alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– centralnega registra prebivalstva (EMŠO ali davčno
številko, spol, datum rojstva, datum smrti, priimek, ime, stalno
prebivališče v Sloveniji, začasno prebivališče v Sloveniji, prebivališče v tujini, naslov za vročanje, državljanstvo, oče, mati,
zakonec, generalni status, status prebivališča, indikator začasnega bivanja v tujini in stari EMŠO v primeru zamenjave). Za
povezovanje evidence se uporablja EMŠO ali davčna številka
ali ime in priimek ali stalni ali začasni naslov ali sorodstvene
vezi (EMŠO očeta, matere, zakonca);«.
V sedemnajsti alineji se besedilo »o pokojnini in zavarovanju zavarovanca: ime in priimek ter naslov s hišno številko«
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nadomesti z besedilom »o pokojnini, zavarovanju zavarovanca
in podlagi za zavarovanje: ime in priimek, naslov in EMŠO ali
davčna številka«.
Dvaindvajseta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– zbirk podatkov Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije (o zdravstvenem zavarovanju zavarovanca: ime in
priimek, EMŠO ali davčna številka in naslov).«
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se
glasi:
»(6) Za vodenje in upravljanje zbirk podatkov lahko ministrstvo v evidence z delovnega področja ministrstva prevzame
podatke iz evidenc iz tega člena za osebe, ki se v evidence
vpisujejo po lastni volji ali so se dolžne vanje vpisati v skladu
z zakonom ali pa so v evidence vpisane po uradni dolžnosti.«.
49. člen
171. člen se spremeni tako, da se glasi:
»171. člen
(kmetijsko knjigovodstvo)
(1) Za sprejemanje in analiziranje ukrepov kmetijske politike se na nekaterih kmetijah vodi kmetijsko knjigovodstvo.
Sodelovanje kmetij je prostovoljno.
(2) Merila za določitev kmetij so proizvodna usmeritev,
velikost in regionalna zastopanost kmetij.
(3) Minister na podlagi meril iz prejšnjega odstavka in
soglasja nosilcev določi kmetije, ki vodijo kmetijsko knjigovodstvo, tako da z njimi sklene pogodbo. Posamezna poročevalska
kmetija prejme nadomestilo za sodelovanje v mreži računovodskih podatkov, ki ga določi minister.
(4) Ministrstvo je odgovorno za strokovno in organizacijsko vodenje kmetijskega knjigovodstva ter sodelovanje s
strokovnimi institucijami in upravnimi organi. Minister predpiše
podrobnejše naloge strokovnih institucij in upravnih organov pri
vodenju kmetijskega knjigovodstva.
(5) Minister ustanovi komisijo za spremljanje in vodenje
kmetijskega knjigovodstva, ki jo sestavljajo predstavniki ministrstva, strokovnjaki za kmetijsko svetovanje, državno statistiko,
izobraževanje, raziskovanje in predstavniki zbornice, Zadružne
zveze Slovenije, računovodske pisarne ter nosilcev.
(6) Računovodska pisarna je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki sama ali skupaj z drugo pravno
osebo ali samostojnim podjetnikom posameznikom, s katerim
ima sklenjeno pogodbo o izvajanju del v skladu s predpisi,
izpolnjuje pogoje glede ustrezne registracije za izvajanje dejavnosti vodenja kmetijskega knjigovodstva, števila in izobrazbe
zaposlenih, referenc na področju vodenja računovodstva za
kmetijsko dejavnost ali kmetijskega knjigovodstva ter ustrezne
tehnične opremljenosti in ni v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije, izbrisa
iz registra ter ima poravnane vse davke, prispevke in druge
dajatve, določene s predpisi. Podrobnejše pogoje, ki jih mora
izpolnjevati računovodska pisarna, predpiše minister. Naloge in
obveznosti računovodske pisarne so določene s predpisi Unije.
(7) Računovodska pisarna opravlja svoje naloge in obveznosti kot javno pooblastilo. Računovodska pisarna se izbere
na javnem razpisu na podlagi naslednjih meril: delovnih izkušenj s področja vodenja računovodstva za kmetijsko dejavnost
ali kmetijskega knjigovodstva, referenc na področju vodenja
računovodstva za kmetijsko dejavnost ali kmetijskega knjigovodstva, in strokovnega izpopolnjevanja s področja vodenja
računovodstva za kmetijsko dejavnost. Podrobnejša merila se
določijo v javnem razpisu. Javno pooblastilo se podeli računovodski pisarni, ki na javnem razpisu doseže najvišje število točk
na podlagi meril. Javno pooblastilo podeli minister z odločbo v
upravnem postopku za obdobje petih let. Medsebojna razmerja
med nosilcem javnega pooblastila in ministrstvom se uredijo s
pogodbo.
(8) Nadzor, razen inšpekcijskega nadzora, nad računovodsko pisarno, ki ji je dodeljeno javno pooblastilo, opravlja
ministrstvo.
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(9) Javno pooblastilo preneha sporazumno, ali če računovodska pisarna preneha izpolnjevati pogoje, določene s tem
zakonom, ali predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, ali predpisi
Unije, če krši pogodbo, ali če ravna v nasprotju z navedenimi
predpisi, kar ugotovi ministrstvo z odločbo v upravnem postopku.
(10) Osebe, ki sodelujejo ali so sodelovale v mreži kmetijskega knjigovodstva, ne smejo izdati katerekoli individualne
računovodske podatke ali katerekoli druge individualne podrobnosti, s katerimi so se seznanile pri opravljanju svojih dolžnosti
ali drugače naključno v okviru tega dela.
(11) Računovodska pisarna prejme za vsako pravilno izpolnjeno poročilo standardni honorar, kot je določen s predpisi
Unije, poleg tega pa lahko prejme tudi nadomestilo. Minister
s sklepom določi višino in pogoje za pridobitev nadomestila.
(12) Sredstva za izvajanje kmetijskega knjigovodstva zagotovi ministrstvo.«.
50. člen
Za 171. členom se dodata novo sedmo podpoglavje in
nov 171.a člen, ki se glasita:
»7. Količine oljčnega olja in namiznih oljk
171.a člen
(sporočanje količin oljčnega olja in namiznih oljk)
(1) Ministrstvo zbira podatke o proizvedeni količini oljčnega olja in namiznih oljk za potrebe sporočanja podatkov v
skladu s predpisi Unije.
(2) Za namen iz prejšnjega odstavka so obrati iz 152.a
člena tega zakona, ki se ukvarjajo s pridobivanjem olja iz plodov oljk ali oljčnih tropin, dolžni ministrstvu sporočati količino
predelanih plodov oljk ali oljčnih tropin in količino pridobljenega
olja.
(3) Podatke iz prejšnjega odstavka obrat sporoča v obdobju obiranja oljk do petega dne v mesecu za količine, predelane
ali pridobljene v predhodnem mesecu.«.
51. člen
172. člen se spremeni tako, da se glasi:
»172. člen
(inšpekcijski nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, ter predpisov Unije s področja
kmetijstva opravljajo, če ta zakon ne določa drugače, kmetijski
inšpektorji ali drugi pristojni inšpektorji inšpektorata, pristojnega
za kmetijstvo, in inšpektorji, ki delujejo v okviru uprave, pooblaščeni za nadzor po tem zakonu ali drugih predpisih.
(2) Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, ter predpisov Unije o varnosti
živil neživalskega izvora v vseh fazah pridelave in predelave
ter nadzor organizacij za ugotavljanje skladnosti po tem zakonu
opravljajo inšpektorji za hrano. Nadzor nad izvajanjem določb
tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, ter predpisov Unije o kakovosti živil v vseh fazah pridelave in predelave
opravljajo inšpektorji za hrano za živila neživalskega izvora
in uradni veterinarji za živila živalskega izvora. Nadzor nad
izvajanjem določb tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, ter predpisov Unije o varnosti živil neživalskega
izvora in kakovosti živil v distribuciji ter o varnosti in kakovosti
živil v gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane in
obratih za prehrano na delu opravljajo inšpektorji za hrano in
uradni veterinarji.
(3) Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in drugih
predpisov, ki se nanašajo na carinski postopek za izvoz in
postopek sprostitve kmetijskih pridelkov ali živil neživalskega
izvora v prosti promet, opravljajo fitosanitarni inšpektorji in inšpektorji za hrano. Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona
in drugih predpisov, ki se nanašajo na postopek za sprostitev
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živil živalskega izvora v prosti promet, opravljajo uradni veterinarji.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek sistematične dokumentacijske preglede in naključne identifikacijske preglede glede
varnosti živil neživalskega izvora pred sprostitvijo v promet
v Republiki Sloveniji opravljajo carinski organi, razen nujnih
primerov in poostrenega nadzora glede varnosti živil ob uvozu,
ki ga opravljajo fitosanitarni inšpektorji in inšpektorji za hrano.
(5) Nadzor nad izvajanjem določb predpisov na področju
identifikacije in registracije živali opravljajo kmetijski inšpektorji
in uradni veterinarji ter inšpektorji za hrano.
(6) Kadar onesnaževala v primarni pridelavi kmetijskih
proizvodov in živil rastlinskega izvora izhajajo iz okolja in niso
posledica ravnanja nosilca dejavnosti, njihov izvor ugotavlja
inšpektor, pristojen za okolje, in kmetijski inšpektor v skladu s
predpisi, ki urejajo varstvo okolja.
(7) Nadzor nad izvajanjem 61.f člena tega zakona, nadzor v skladu s predpisi, ki urejajo preprečevanje omejevanja
konkurence, opravlja Javna agencija Republike Slovenije za
varstvo konkurence, odloča pa tudi kot prekrškovni organ o
prekrških zaradi kršitve 61.f člena tega zakona. Če ima podjetje
prevladujoč položaj v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje
omejevanja konkurence, Javna agencija Republike Slovenije
za varstvo konkurence uvede postopek samo na podlagi zakona, ki ureja preprečevanje omejevanja konkurence.
(8) Nadzor nad dopolnilnimi dejavnostmi na kmetiji, ki
se nanašajo na gozdarske dejavnosti, in izvajanjem storitev
z gozdarsko mehanizacijo v okviru strojnih krožkov, opravlja
gozdarski inšpektor.
(9) Pravne in fizične osebe morajo pristojnemu inšpektorju
omogočiti nemoteno opravljanje inšpekcijskega nadzora in ga
pri tem ne smejo ovirati ter mu morajo dati zahtevane listine,
podatke, pojasnila ali potrebne predmete. Pravne in fizične
osebe morajo v določenem roku ravnati v skladu z izvršljivo
odločbo, s katero je pristojni inšpektor odredil izvršitev ukrepov,
ki jih določa ta zakon.«.
52. člen
174. člen se spremeni tako, da se glasi:
»174. člen
(pooblastila)
(1) Kmetijski inšpektor ima poleg pooblastil, ki jih ima po
splošnih predpisih, ki urejajo inšpekcijo, še naslednja pooblastila in pristojnosti:
– pregledovati kmetijska zemljišča, poslovne in proizvodne prostore, objekte, naprave, predmete, blago ter poslovanje in dokumentacijo državnih organov ter fizičnih in pravnih
oseb, ki opravljajo kmetijsko dejavnost, dopolnilne dejavnosti
na kmetiji ali druge dejavnosti, če gre za izvajanje ukrepov
kmetijske politike;
– pregledovati prostore, v katerih se opravlja kmetijska ali
dopolnilna dejavnost ali druge dejavnosti, če gre za izvajanje
ukrepov kmetijske politike;
– odvzeti vzorce za potrebe inšpekcijskega nadzora;
– ugotavljati nezakonito pridobitev ali nenamensko porabo sredstev po tem zakonu;
– ugotavljati, ali izvajalci javnih služb po tem zakonu izpolnjujejo predpisane pogoje;
– nadzirati izvajanje nalog javnih služb;
– dostopati do zbirk podatkov, potrebnih za izvajanje
nadzora;
– nadzirati pravilnost podatkov v zbirkah podatkov po
tem zakonu;
– predlagati pristojnemu organu izbris iz zbirk podatkov
po tem zakonu;
– predlagati pristojnemu organu, da zahteva vračilo nezakonito ali nenamensko porabljenih sredstev;
– predlagati pristojnemu organu zadržanje izplačila sredstev;
– nadzirati izvajanje pogodbenih razmerij v sektorju mleka
in mlečnih izdelkov iz 58.a člena tega zakona;
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– nadzirati prodajo kmetijskih pridelkov iz 61.a člena tega
zakona;
– nadzirati izpolnjevanje pogojev za opravljanje dopolnilnih dejavnostih na kmetiji;
– nadzirati neupravičeno oviranje kmetijskih opravil;
– predlagati organizaciji iz prve alineje prvega odstavka
91. člena tega zakona, da proizvajalcem zaščitenih kmetijskih
pridelkov ali živil odvzame certifikat;
– nadzirati izpolnjevanje pogojev za priznanje organizacij
proizvajalcev, skupin proizvajalcev in medpanožnih organizacij;
– nadzirati izvajanje storitev v okviru strojnih krožkov iz
110. člena tega zakona;
– nadzirati izpolnjevanje pogojev za opravljanje nalog
računovodske pisarne iz 171. člena tega zakona.
(2) Inšpektor za hrano ima poleg pooblastil, ki jih ima po
splošnih predpisih, ki urejajo inšpekcijo, še naslednja pooblastila in pristojnosti:
– izdajati listine o skladnosti živil neživalskega izvora za
izvoz;
– pregledovati pošiljke sadja in zelenjave in izdajati listine
o skladnosti glede kakovosti ob njihovem uvozu in izvozu;
– pregledovati pošiljke živil neživalskega izvora in spremljajoče listine v skladu s predpisi Unije o varnosti živil ob
vnosu;
– pregledovati prostore, naprave, postopke, dokumentacijo ter sredstva pri fizičnih in pravnih osebah pod nadzorom
uprave;
– pregledovati živila neživalskega izvora in listine v skladu s predpisi Unije o varnosti in kakovosti živil v proizvodnji in
predelavi;
– pregledovati živila in listine v skladu s predpisi Unije o
varnosti in kakovosti živil v distribuciji živil;
– nadzirati označevanje, oglaševanje in preverjati skladnost označb živil s predpisanimi zahtevami;
– spremljati odpoklic, umik oziroma uničenje živil;
– dostopati do zbirk podatkov, potrebnih za izvajanje
nadzora;
– nadzirati pravilnost podatkov v zbirkah podatkov po
tem zakonu;
– predlagati izbris iz zbirk podatkov po tem zakonu;
– odvzeti vzorce za potrebe inšpekcijskega nadzora;
– ugotavljati ali organizacije iz prvega odstavka 91. člena
tega zakona izpolnjujejo predpisane pogoje in izvajajo predpisano kontrolo;
– predlagati organizaciji iz prve alineje prvega odstavka
91. člena tega zakona, da proizvajalcem zaščitenih kmetijskih
pridelkov ali živil odvzame certifikat.
(3) Fitosanitarni inšpektor ima poleg pooblastil, ki jih ima
po splošnih predpisih, ki urejajo inšpekcijo, še naslednja pooblastila in pristojnosti:
– pregledovati pošiljke živil neživalskega izvora in spremljajoče listine v skladu s predpisi Unije o varnosti živil ob
vnosu;
– pregledovati pošiljke sadja in zelenjave in izdajati listine
o skladnosti glede kakovosti ob njihovem uvozu in izvozu;
– odvzemati vzorce za laboratorijsko preskušanje zaradi
ugotavljanja skladnosti glede varnosti živil;
– dostopati do zbirk podatkov, potrebnih za izvajanje
nadzora.
(4) Uradni veterinar ima poleg pooblastil, ki jih ima po
veterinarskih predpisih, ki urejajo inšpekcijo, še naslednja pooblastila in pristojnosti:
– pregledovati pošiljke živil živalskega izvora glede predpisane kakovosti in označevanja ob njihovem uvozu;
– pregledovati živila živalskega izvora v skladu s predpisi
o kakovosti živil v vseh fazah proizvodnje in predelave živil;
– pregledovati živila in listine v skladu s predpisi Unije o
varnosti in kakovosti živil v distribuciji živil;
– nadzirati označevanje, oglaševanje in preverjati skladnost označb živil s predpisanimi zahtevami;
– spremljati odpoklic, umik oziroma uničenje živil;
– odvzeti vzorce za potrebe inšpekcijskega nadzora.
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(5) Gozdarski inšpektor ima poleg pooblastil, ki jih ima po
splošnih predpisih, ki urejajo inšpekcijo, še naslednja pooblastila in pristojnosti:
– dostopati do zbirk podatkov, potrebnih za izvajanje
nadzora;
– nadzirati izpolnjevanje pogojev za opravljanje dopolnilnih dejavnostih na kmetiji;
– nadzirati izvajanje storitev z gozdarsko mehanizacijo v
okviru strojnih krožkov.
(6) Kmetijski inšpektor, inšpektor za hrano, uradni veterinar in fitosanitarni inšpektor lahko proti volji zavezanca za
nadzor pregledajo vsebino elektronskih in z njo povezanih naprav ter nosilcev elektronskih podatkov (v nadaljnjem besedilu:
elektronska naprava), kot so telefon, telefaks, računalnik, disketa, optični mediji in spominske kartice, na podlagi predhodne
odločbe sodišča, če obstajajo razlogi za sum, da je zavezanec
huje kršil ali krši določbe tega zakona in če je verjetno, da elektronska naprava vsebuje elektronske podatke, ki so pomembni
za postopek nadzora oziroma prekrškovni postopek.
(7) Oseba, ki je uporabnik elektronske naprave iz prejšnjega odstavka, ki se pregleduje, mora kmetijskemu inšpektorju, inšpektorju za hrano, uradnemu veterinarju in fitosanitarnemu inšpektorju omogočiti dostop do naprave, predložiti
šifrirne ključe oziroma gesla in dati pojasnila o uporabi naprave.
(8) Pregled elektronskih naprav iz šestega odstavka tega
člena mora biti opravljen na način, s katerim se v najmanjši
možni meri posega v pravice oseb, ki niso zavezanci za nadzor,
in varuje tajnost oziroma zaupnost podatkov ter ne povzroča
nesorazmerna škoda. Če elektronsko napravo uporablja oseba, ki upravičeno pričakuje zasebnost na njej, ima pravico biti
navzoča ob pregledu vsebine elektronske naprave.
(9) Odločbo po šestem odstavku tega člena izda sodišče
najpozneje v štiriindvajsetih urah od popolne zahteve za izvedbo nadzora, ki mora vsebovati naslednje podatke:
– opredelitev elektronskih naprav, ki jih je treba pregledati;
– opredelitev razlogov za preiskavo;
– opredelitev dokazov oziroma vsebine podatkov, ki se
iščejo;
– navedbo okoliščin za uporabo preiskovalnega dejanja
in način njegove izvršitve.«.
53. člen
175. člen se spremeni tako, da se glasi:
»175. člen
(ukrepi)
(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora lahko kmetijski
inšpektor poleg ukrepov, ki jih ima po splošnih predpisih, ki
urejajo inšpekcijo, odredi še naslednje ukrepe:
– odredi spremembo podatkov v zbirkah podatkov iz tega
zakona skladno z ugotovljenim stanjem;
– odredi izbris podatkov v zbirkah podatkov iz tega zakona;
– delno ali v celoti prepove uveljavljanje ali izvajanje ukrepov po tem zakonu, če ugotovi kršitve predpisov;
– odredi ukrepe, da se nepravilnosti in pomanjkljivosti po
tem zakonu in predpisih, izdanih na njegovi podlagi, odpravijo
v roku, ki ga določi;
– odvzame dokumentacijo ali predmete za ugotavljanje dejanskega stanja v zvezi z ugotovljenim sumom storitve
prekrška;
– prepove prodajo kmetijskih pridelkov, če se izvaja v
nasprotju z 61.a členom tega zakona;
– prepove opravljanje dejavnosti, za katero je treba pridobiti dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
če dovoljenje ni pridobljeno;
– prepove opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, če
je na kmetiji za istovrstno dejavnost hkrati registrirana dejavnost kot samostojni podjetnik ali pravna oseba;
– predlaga upravni enoti, da odvzame dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, če niso izpolnjeni pogoji
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iz 99. člena tega zakona in do odločitve upravne enote prepove
opravljanje dopolnilne dejavnosti;
– odredi odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti pri izvajanju nalog javne službe;
– do odločitve pristojnega organa prepove opravljanje
javne službe izvajalcem javnih služb, če ne izpolnjujejo predpisanih pogojev;
– predlaga ministrstvu, da izvajalcu javne službe odvzame
javno službo, če ne izpolnjuje predpisanih pogojev;
– predlaga organizaciji iz 92. člena tega zakona, da ekološkemu ali integriranemu pridelovalcu odvzame certifikat;
– predlaga ministrstvu, da skupini proizvajalcev, organizaciji proizvajalcev in medpanožni organizaciji odvzame status,
če ne izpolnjujejo predpisanih pogojev;
– prepove izvajanje storitev s kmetijsko mehanizacijo v
okviru strojnih krožkov;
– odredi odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti pri izvajanju nalog računovodskih pisarn iz 171. člena tega zakona;
– predlaga ministrstvu, da računovodski pisarni iz
171. člena tega zakona odvzame javno pooblastilo, če ne
izpolnjuje predpisanih pogojev;
– odredi druge ukrepe in opravi dejanja, za katera je
pooblaščen.
(2) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora lahko inšpektor za hrano ali uradni veterinar poleg ukrepov, ki jih ima po
splošnih predpisih, ki urejajo inšpekcijo, odredi še naslednje
ukrepe:
– prepove promet z živili, ki niso skladna s predpisanimi
zahtevami kakovosti ali deklariranimi lastnostmi;
– prepove uporabo označb oziroma promet z živili, ki ne
izpolnjujejo predpisanih zahtev;
– prepove promet oziroma oglaševanje živil, ki zavajajo
ali bi lahko zavajali potrošnika;
– nosilcu dejavnosti ali organizaciji iz prvega odstavka
91. člena tega zakona odredi preizkus skladnosti s predpisi za
živila, ki so v prometu;
– prepove uporabo listin o skladnosti za živila, ki niso
skladna s predpisi;
– do odločitve pristojnega organa lahko prepove opravljanje nalog organizacijam iz prvega odstavka 91. člena tega
zakona, če ne izpolnjujejo predpisanih pogojev, in predlaga
odvzem javnih pooblastil;
– predlaga organizaciji iz prvega odstavka 91. člena tega
zakona, da pridelovalcem in predelovalcem kmetijskih pridelkov in živil iz shem kakovosti v primeru neskladnosti odvzame
certifikat;
– odredi izbris nosilca živilske dejavnosti iz registra obratov in predlaga upravni enoti, da odvzame dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji v delu, ki se nanaša na
živila, če nosilec živilske dejavnosti inšpektorju ne dovoli vstopa
v prostor, kjer opravlja dejavnosti, povezane z živili;
– odvzame dokumentacijo ali predmete za ugotavljanje
skladnosti z zakonodajo;
– prepove promet in izvoz živali, ki niso označene na
predpisan način;
– odredi označitev živali ali odpravo pomanjkljivosti in
nepravilnosti pri vodenju predpisanih evidenc ali registrov;
– odredi izpolnjevanje higienskih zahtev ali kakršno koli
drugo ukrepanje, da se zagotovi varnost živil ali skladnost s
predpisi, ki urejajo živila;
– prepove uporabo surovin in snovi namenjenih za stik z
živili, izvajanje postopkov oziroma prepove proizvodnjo, predelavo in distribucijo živil, ki niso varna ali obstaja sum, da
niso varna;
– odredi odpoklic, umik ali uničenje;
– dovoli, da se živila uporabijo za drug namen, kot prvotni;
– v nujnih primerih, da bi se zavarovala ali odvrnila nevarnost za zdravje ljudi, lahko odredi ukrepe z ustno odločbo
na zapisnik;
– začasno pridrži pošiljko živil, za katero obstaja sum, da
ne izpolnjuje predpisanih zahtev glede varnosti, dokler se z
laboratorijskimi analizami ne ugotovi njena skladnost;
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– prepove uvoz živil, če je s pregledom ali z laboratorijskimi analizami dokazana njihova neskladnost glede varnosti živil
in odredi predpisane ukrepe;
– prepove uvoz ali izvoz sadja in zelenjave na območje
Unije, če niso skladni s predpisanimi zahtevami glede kakovosti;
– odredi druge potrebne ukrepe in opravi dejanja za doseganje skladnosti s tem zakonom in drugimi predpisi, izdanimi
na njegovi podlagi.
(3) Pri opravljanju nadzora nad izvajanjem določb predpisov na področju identifikacije in registracije živali kmetijski
inšpektor, inšpektor za hrano ali uradni veterinar poleg ukrepov,
določenih s predpisi, odredi ukrepe in določi rok za odpravo
nepravilnosti in pomanjkljivosti.
(4) Če lastništva živali ni mogoče ugotoviti ali se lastniki
živali ne morejo sporazumeti glede imetnika živali, določi začasnega imetnika živali kmetijski inšpektor ali uradni veterinar.
(5) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora lahko fitosanitarni inšpektor poleg ukrepov, določenih s splošnimi predpisi,
ki urejajo inšpekcijo, izreče naslednje ukrepe:
– začasno pridrži pošiljko živil, za katero obstaja sum, da
ne izpolnjuje predpisanih zahtev glede varnosti, dokler se z
laboratorijskimi analizami ne ugotovi njena skladnost;
– prepove uvoz živil, če je s pregledom ali z laboratorijskimi analizami dokazana njihova neskladnost glede varnosti živil
in odredi predpisane ukrepe;
– prepove uvoz sadja in zelenjave na območje Unije, če
niso skladni s predpisanimi zahtevami glede kakovosti.
(6) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora lahko gozdarski inšpektor poleg ukrepov, ki jih ima po splošnih predpisih, ki
urejajo inšpekcijo, odredi še naslednje ukrepe:
– prepove opravljanje dejavnosti, za katero je potrebno
pridobiti dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na
kmetiji, in to ni pridobljeno;
– prepove opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, če
je na kmetiji za istovrstno dejavnost hkrati registrirana dejavnost kot samostojni podjetnik ali pravna oseba;
– predlaga upravni enoti, da odvzame dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, če niso izpolnjeni pogoji
iz 99. člena tega zakona;
– prepove izvajanje storitev z gozdarsko mehanizacijo o
okviru strojnih krožkov iz 110. člena tega zakona.«.
54. člen
176. člen se spremeni tako, da se glasi:
»176. člen
(1) Z globo od 2.000 do 10.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba, če:
– z namenom pridobitve sredstev po tem zakonu predloži
neresnične podatke (tretji odstavek 17. člena);
– da v promet kmetijski pridelek ali živilo, ki ni v skladno
s predpisanimi zahtevami ali ni označeno v skladu s predpisi
(prvi odstavek 58. člena);
– pogodbe ne sklene v pisni obliki ali sklenjena pogodba
ni skladna s pogoji iz 58.a člena tega zakona;
– označi z označbo iz prvega odstavka 70. člena tega
zakona živilo ali izdelek, ki ni pridelan ali izdelan na kmetiji po
receptih, značilnih za kmečke izdelke, in z uporabo pretežnega
dela lastnih surovin ali surovin iz lokalnega okolja;
– z označbo »izbrana kakovost« označi kmetijski pridelek
ali živilo, ki ne izpolnjuje predpisanih pogojev iz 70.a člena tega
zakona;
– z neobvezno navedbo kakovosti označi kmetijski pridelek ali živilo, ki ne izpolnjuje predpisanih pogojev iz 70.b člena
tega zakona;
– označi kmetijski pridelek ali živilo z označbo »višja kakovost« v nasprotju s tretjim odstavkom 75. člena tega zakona;
– označi kmetijski pridelek ali živilo kot kmetijski pridelek
ali živilo »zajamčena tradicionalna posebnost« v nasprotju z
drugim odstavkom 76. člena tega zakona;
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– označi kmetijski pridelek ali živilo z označbo porekla, ki
ni ime regije, posebnega kraja ali v izjemnih primerih države,
ki se uporablja za opis kmetijskega pridelka ali živila v skladu s
prvim odstavkom 77. člena tega zakona ali če označi kmetijski
pridelek ali živilo z geografsko označbo, ki ni ime regije, posebnega kraja ali v izjemnih primerih države, ki se uporablja za
opis kmetijskega pridelka ali živila v skladu s prvim odstavkom
78. člena tega zakona;
– označi naravno mineralno vodo v nasprotju s prvim odstavkom 80. člena tega zakona oziroma je ne vpiše v evidenco
iz 148. člena tega zakona;
– neupravičeno ovira ali omejuje opravljanje kmetijskih
opravil (103. člen);
– uporablja kmetijsko gozdarsko mehanizacijo v nasprotju
s predpisanimi pogoji za varno delo ali brez potrdila o opravljenem preizkusu znanja o varnem delu s kmetijsko in gozdarsko
mehanizacijo ter opremo (prvi in drugi odstavek 112. člena);
– osebe, ki opravljajo strokovno delo pri izvajanju storitev
javne službe na področju kmetijstva, nimajo ustrezne strokovne
izobrazbe, niso strokovno usposobljene za opravljanje dela na
določenem delovnem mestu in ne izpolnjujejo drugih pogojev,
določenih s predpisi (prvi odstavek 121. člena);
– ne posreduje resničnih podatkov v zbirke podatkov po
tem zakonu (prvi odstavek 139. člena);
– se ne vpiše v RKG (prvi odstavek 141. člena);
– ne predloži podatkov, ki jih mora po tem zakonu predložiti ali jih ne predloži v predpisanem roku (prvi odstavek
61. člena, tretji in četrti odstavek 143. člena, drugi odstavek
150. člena, 156. člen in 171.a člen);
– sodeluje ali je sodelovala v mreži kmetijskega knjigovodstva in izda katere koli individualne računovodske podatke
ali katerekoli druge individualne podrobnosti, s katerimi se je
seznanila pri opravljanju svojih dolžnosti ali drugače naključno
v okviru tega dela (deseti odstavek 171. člena).
(2) Z globo od 800 do 5.000 eurov se za prekršek kaznuje
samostojni podjetnik posameznik, če stori dejanje iz prejšnjega
odstavka.
(3) Z globo od 200 do 1.000 eurov se za prekršek kaznuje
tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori dejanje iz prvega
odstavka tega člena.
(4) Z globo od 200 do 1.000 eurov se za prekršek kaznuje
posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost,
če:
– stori dejanje iz prvega odstavka tega člena;
– ravna v nasprotju z 61. členom tega zakona glede majhnih količin, končnega potrošnika in lokalnega trga;
– opravlja storitve v okviru strojnega krožka v nasprotju s
110. členom tega zakona.«.
55. člen
177. člen se spremeni tako, da se glasi:
»177. člen
(1) Z globo od 6.000 do 18.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba, če:
– stranka, ki ima znatno tržno moč, svoje obveznosti ne
plača v predpisanem plačilnem roku (prva alineja drugega
odstavka 61.f člena);
– stranka, ki ima znatno tržno moč, vsiljuje pogoje iz druge alineje drugega odstavka 61.f člena tega zakona;
– z označevanjem ali načinom trženja kmetijskih pridelkov
ali živil zavaja potrošnika v zmoto glede resničnosti podatkov
(66. člen);
– kmetijski pridelek ali živilo, za katerega ni izdan certifikat, in pridelovalec ali predelovalec ni vpisan v evidenco pridelovalcev in predelovalcev ekoloških in integriranih kmetijskih
pridelkov ali živil, označi z označbo »ekološki« ali »integriran«
(prvi odstavek 71. člena);
– trži pridelke, ki jih prideluje, in ni vpisana v RKG (prvi
odstavek 141. člena);
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– pristojnemu inšpektorju ne omogoči nemotenega opravljanja inšpekcijskega nadzorstva ali ga pri tem ovira ali če mu
ne da zahtevanih listin, podatkov, pojasnil ali potrebnih predmetov ali če v določenem roku ne ravna v skladu z izvršljivo
odločbo, s katero je pristojni inšpektor odredil izvršitev ukrepov,
ki jih določa ta zakon (172. člen in sedmi odstavek 174. člena);
– ne upošteva določb o varstvu interesov potrošnikov po
prvi (a), (b) in (c) točki 8. člena Uredbe 178/2002/ES tako, da
ne zagotovi potrošnikom podlage za izbiro v zvezi z živili, ki
jih uživajo, in ne prepreči goljufivih ali zavajajočih postopkov,
ponarejanja živil in vseh drugih postopkov, ki potrošnika lahko
zavajajo.
(2) Z globo 1.500 do 9.000 eurov se za prekršek kaznuje
samostojni podjetnik posameznik, če stori dejanje iz prejšnjega
odstavka.
(3) Z globo od 600 do 1.800 eurov se za prekršek kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori dejanje iz prvega
odstavka tega člena.
(4) Z globo od 600 do 1.800 eurov se za prekršek kaznuje
posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost,
če:
– stori dejanje iz prvega odstavka tega člena;
– prodaja pridelke v nasprotju 61.a členom tega zakona;
– opravlja dopolnilno dejavnost brez predpisanega dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem (prvi odstavek 101. člena).«.
56. člen
V prvem odstavku 178. člena se besedilo »400 eurov«
nadomesti z besedilom »1.000 eurov«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Z globo 200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, odgovorna
oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.«.
57. člen
Za 178. členom se dodata nova 178.a in 178.b člen, ki
se glasita:
»178.a člen
Za prekrške iz tega zakona se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe,
določene s tem zakonom.
178.b člen
Podatke o nepravilnostih, ki predstavljajo nevarnost za
življenje ali zdravje potrošnikov ali predstavljajo zavajanje
potrošnikov glede kmetijskih pridelkov ali živil, o imenu in
priimku, nazivu, naslovu ali sedežu samostojnega podjetnika
posameznika, fizične oziroma pravne osebe iz pravnomočnih
inšpekcijskih odločb, uprava na svoji spletni strani javno objavi
v sedmih dneh po pravnomočnosti do odprave nepravilnosti
oziroma najdlje za 60 dni.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
58. člen
(nacionalni program)
Nacionalni programi, sprejeti do uveljavitve tega zakona,
se štejejo za nacionalne programe iz prvega in drugega odstavka 9. člena zakona.
59. člen
(namestnik in člani kmetije)
Ministrstvo po uradni dolžnosti vpiše člane kmetije v RKG
v skladu s spremenjenim 5. členom zakona do 31. januarja
2015. Če obstoječi namestnik ne izpolnjuje zahtev iz spremenjenega 5. člena zakona, mora nosilec določiti novega namestnika do roka oddaje zbirne vloge v letu 2015.
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60. člen
(LEADER)

(1) Za odločanje o zahtevkih za izvajanje razvojnih projektov (LEADER) v okviru Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije 2007–2013 iz 53. in 54. člena Zakona o kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 45/08, 57/12 in 90/12 – ZdZPVHVVR), ki
so vloženi do uveljavitve tega zakona, je pristojno ministrstvo,
za odločanje o zahtevkih, vloženih po uveljavitvi tega zakona,
pa agencija.
(2) Za odločanje o zahtevkih iz 56. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12 in 90/12 – ZdZPVHVVR),
ki so vloženi do uveljavitve tega zakona, je pristojno ministrstvo, za odločanje o zahtevkih, vloženih po uveljavitvi tega
zakona, pa agencija.
(3) Za odločanje v upravnih zadevah iz prvega odstavka
tega člena, ki so vrnjene v ponovno odločanje pristojnemu
organu in odločanje o izrednih pravnih sredstvih v upravnih zadevah iz prvega odstavka, ki so v pristojnosti prvostopenjskega
organa, je pristojna agencija.
(4) V upravnih zadevah iz prvega in drugega odstavka
tega člena ministrstvo izroči urejeno dokumentacijo agenciji v
sedmih dneh po uveljavitvi zakona, razen upravnih zadev, ki
so v reševanju na ministrstvu, ki se odstopijo v sedmih dneh
po izdaji odločbe.
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(3) Podatki, ki so se do uveljavitve tega zakona vodili v
evidenci dopolnilnih dejavnosti iz 151. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12 in 90/12 – ZdZPVHVVR),
se uskladijo s tem zakonom in prenesejo v evidenco iz spremenjenega 143. člena zakona do 1. januarja 2017.
(4) Ločena evidenca prihodkov iz dopolnilne dejavnosti na
kmetiji iz petega odstavka spremenjenega 99. člena zakona se
mora voditi od 1. januarja 2015 dalje.
65. člen
(skupine proizvajalcev)
(1) Skupine proizvajalcev, priznane na podlagi 89. člena
Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12 in 90/12
– ZdZPVHVVR), se morajo uskladiti s 107.a členom zakona
najpozneje do 1. januarja 2015.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se morajo skupine proizvajalcev, priznane na podlagi 89. člena Zakona o kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 45/08, 57/12 in 90/12 – ZdZPVHVVR), ki
so prejele sredstva iz naslova ukrepov razvoja podeželja in
se jim do 1. januarja 2015 ne bo iztekla petletna obveznost iz
odločbe o pravici do sredstev, uskladiti s 107.a členom zakona
v 60 dneh po izteku petletne obveznosti iz odločbe o pravici
do sredstev.
66. člen

61. člen

(uporaba blokov)

(pogodbena razmerja v sektorju mleka in mlečnih izdelkov)

Bloki iz spremenjenega 144. člena tega zakona se za
ukrepe kmetijske politike začnejo uporabljati 1. februarja 2015.

Določbe 58.a člena zakona se začnejo uporabljati 1. januarja 2015.

67. člen

62. člen

(registracija obrata)

(plačilni rok za hitro pokvarljiva živila)

Obrati, ki so bili registrirani na podlagi Uredbe o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil
in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10) in
Pravilnika o registraciji obratov primarnih proizvajalcev živil in
krme rastlinskega izvora (Uradni list RS, št. 79/06) pred uveljavitvijo tega zakona, se štejejo za registrirane po spremenjenem
152.a členu zakona.

(1) Ne glede na plačilni rok iz prvega odstavka 61.b člena
zakona plačilni rok za hitro pokvarljivo živilo iz tretjega odstavka 61.b člena zakona od 1. septembra 2014 do 31. decembra
2014 ne sme biti daljši od 75 dni, od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2015 pa ne sme biti daljši od 60 dni.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek do 31. decembra
2015 plačilni rok za hitro pokvarljivo živilo iz tretjega odstavka
61.b člena zakona ne sme biti daljši od plačilnega roka, ki je bil
na dan uveljavitve tega zakona dogovorjen med strankami, če
je krajši od plačilnih rokov, določenih s tem zakonom.
63. člen
(plačilni rok za druga živila)
(1) Prvi odstavek 61.c člena zakona se začne uporabljati
1. januarja 2016.
(2) Do roka iz prejšnjega odstavka plačilni rok za živila iz
prvega odstavka 61.c člena zakona ne sme biti daljši od plačilnega roka, ki je bil na dan uveljavitve tega zakona dogovorjen
med strankami in je krajši od plačilnih rokov, določenih s tem
zakonom.
64. člen
(dopolnilne dejavnosti)
(1) Nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki so do uveljavitve tega zakona dopolnilno dejavnost na kmetiji opravljali v
skladu z Zakonom o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12
in 90/12 – ZdZPVHVVR) in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih
za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS,
št. 12/14), morajo opravljanje te dejavnosti uskladiti s tem zakonom najpozneje do 1. januarja 2016.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek morajo nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki so prejeli sredstva iz naslova
ukrepov razvoja podeželja in se jim do 1. januarja 2016 ne bo
iztekla petletna obveznost iz odločbe o pravici do sredstev,
uskladiti opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji s tem
zakonom v 60 dneh po izteku petletne obveznosti iz odločbe o
pravici do sredstev.

68. člen
(naloge računovodskih pisarn)
Do izbora nosilca javnega pooblastila iz spremenjenega 171. člena zakona opravlja naloge računovodske pisarne
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, vendar najdlje za
obračunsko leto 2015, kot določajo predpisi Unije.
69. člen
(inšpektorji)
(1) Za inšpektorje za hrano, ki so na dan uveljavitve tega
zakona najmanj tri leta opravljali naloge kmetijskega inšpektorja, se v skladu s tem zakonom šteje, da izpolnjujejo pogoje,
ki so predpisani za imenovanje fitosanitarnega inšpektorja, v
skladu s predpisom, ki ureja varstvo rastlin.
(2) Za fitosanitarne inšpektorje, ki so na dan uveljavitve
tega zakona najmanj tri leta opravljali naloge kmetijskega inšpektorja, se v skladu s tem zakonom šteje, da izpolnjujejo
pogoje, ki so predpisani za imenovanje inšpektorja za hrano.
(3) Za inšpektorje za hrano, ki so na dan uveljavitve tega
zakona opravljali naloge zdravstvenega inšpektorja, se v skladu s tem zakonom šteje, da izpolnjujejo pogoje, ki so predpisani
za imenovanje inšpektorja za hrano po tem zakonu.
70. člen
(uporaba podzakonskih predpisov in razveljavitev)
(1) Do uveljavitve podzakonskih predpisov iz tega zakona
se še naprej uporabljajo naslednji podzakonski predpisi, če
niso v nasprotju s tem zakonom:
– Pravilnik o žganih pijačah (Uradni list RS, št. 75/08 in
7/09);
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– Pravilnik o kakovosti jajc (Uradni list RS, št. 106/08);
– Pravilnik o geografski označbi Dolenjski sadjevec (Uradni list RS, št. 117/08);
– Pravilnik o geografski označbi Kostelska rakija (Uradni
list RS, št. 117/08);
– Pravilnik o geografski označbi Kraški brinjevec (Uradni
list RS, št. 117/08);
– Pravilnik o geografski označbi Brkinski slivovec (Uradni
list RS, št. 117/08);
– Pravilnik o geografski označbi Gorenjski tepkovec (Uradni list RS, št. 117/ 08);
– Pravilnik o označevanju govejega mesa (Uradni list RS,
št. 54/09);
– Pravilnik o kakovosti jedilnih rastlinskih olj, jedilnih rastlinskih masteh in majonezi (Uradni list RS, št. 79/09);
– Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev (Uradni list
RS, št. 1/10, 68/10, 110/10, 66/11 in 54/12);
– Pravilnik o razvrščanju in označevanju govejih trupov
(Uradni list RS, št. 2/10);
– Pravilnik o delovanju mreže za zbiranje računovodskih
podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev
(Uradni list RS, št. 11/10 in 90/10);
– Pravilnik o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev v območja
z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (Uradni list RS,
št. 25/10);
– Pravilnik o geografski označbi Pelinkovec (Uradni list
RS, št. 70/10);
– Pravilnik o geografski označbi Domači rum (Uradni list
RS, št. 70/10);
– Pravilnik o geografski označbi Brinjevec (Uradni list RS,
št. 70/10);
– Pravilnik o kazeinih in kazeinatih (Uradni list RS,
št. 1/11);
– Pravilnik o medu (Uradni list RS, št. 4/11);
– Pravilnik o kakovosti medice in peneče medice (Uradni
list RS, št. 4/12);
– Pravilnik o kakovosti mesnih izdelkov (Uradni list RS,
št. 59/12);
– Pravilnik o sadnih sokovih in nekaterih podobnih izdelkih, namenjenih za prehrano ljudi (Uradni list RS, št. 89/13);
– Uredba o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 12/14);
– Pravilnik o priznanju organizacij proizvajalcev v sektorju
mleka in mlečnih proizvodov (Uradni list RS, št. 14/14).
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravilnik o priznavanju skupin proizvajalcev iz shem kakovosti
(Uradni list RS, št. 71/09 in 6/10).
71. člen
(prenehanje veljavnosti določb Zakona o gostinstvu)
(1) V Zakonu o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo) v prvem odstavku 15. člena preneha
veljati besedilo »ali pa na podlagi zakona, ki ureja gospodarske
družbe,«.
(2) Drugi in tretji odstavek 15. člena Zakona o gostinstvu
(Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo) prenehata veljati.
72. člen
(uveljavitev)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 322-01/14-1/18
Ljubljana, dne 3. aprila 2014
EPA 1699-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
tujcih (ZTuj-2A)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o tujcih (ZTuj-2A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 3. aprila 2014.
Št. 003-02-4/2014-10
Ljubljana, dne 11. aprila 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O TUJCIH (ZTuj-2A)
1. člen
V Zakonu o tujcih (Uradni list RS, št. 50/11 in 57/11 –
popr.) se v drugem odstavku 1. člena za trinajsto alineo dodata
novi štirinajsta in petnajsta alinea, ki se glasita:
»– Direktivo 2011/51/EU Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 11. maja 2011 o spremembah Direktive Sveta
2003/109/ES, da se razširi njeno področje uporabe na upravičence do mednarodne zaščite (UL L št. 132/1,19. 5. 2011,
str. 1);
– Direktivo 2011/98/EU Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 13. decembra 2011 o enotnem postopku obravnavanja
vloge za enotno dovoljenje za državljane tretjih držav za prebivanje in delo na ozemlju države članice ter o skupnem nizu
pravic za delavce iz tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državi
članici (UL L št. 343, 23. 12. 2011, str. 1);«.
V enajsti alinei se podpičje nadomesti z vejico in doda besedilo »vključno z Skupnimi smernicami o varnostnih določbah
za skupne odstranitve po zračni poti, priložene Odločbi Evropskega sveta 2004/573 z dne 29. aprila 2004 (UL L št. 261/5,
6. 8. 2004, str. 5);«.
2. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
(zavrnitev vstopa v Republiko Slovenijo)
(1) Tujcu se zavrne vstop v Republiko Slovenijo iz razlogov, določenih v Zakoniku o Schengenskih mejah.
(2) O zavrnitvi vstopa odloča organ mejne kontrole po
postopku, urejenem v Zakoniku o schengenskih mejah. Zoper
zavrnitev vstopa se tujec lahko pritoži v osmih dneh. Pritožba
se vloži pisno pri organu, ki je odločal o zavrnitvi vstopa. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. Pritožba
ne zadrži izvršitve.
(3) Pri tujcu, ki vstopa v Republiko Slovenijo na podlagi
dovoljenja za prebivanje se razlogi za zavrnitev vstopa, določeni v Zakoniku o schengenskih mejah, ne ugotavljajo. Tujcu
se lahko zavrne vstop v državo samo, če mu je odpovedano
prebivanje v državi ali če mu je z odločbo pristojnega organa
prepovedan vstop v državo ali če se mu razveljavi dovoljenje
za prebivanje.
(4) Zavrnitev vstopa se označi v tujčevi potni listini in vnese v evidenco zavrnjenih oseb na način, določen v Zakoniku o
schengenskih mejah.
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(5) Minister, pristojen za notranje zadeve, podrobneje
predpiše razloge za zavrnitev vstopa tujcu zaradi nevarnosti
za javni red, notranjo varnost Republike Slovenije ali javno
zdravje ter razloge za zavrnitev vstopa tujcu, ki ne poseduje
veljavne potne listine za vstop.«.
3. člen
V 12. členu se v tretji alinei podpičje nadomesti z vejico
in doda besedilo »vključno z uporabo spremenjenega osebnega imena v času veljavnosti ukrepa prepovedi vstopa;«.
V četrti alinei se na koncu besedila pika nadomesti s
podpičjem.
Za četrto alineo se doda nova peta alinea, ki glasi:
»– vstopi v Republiko Slovenijo na notranji meji, čeprav
še ni potekel čas, za katerega mu je prepovedan vstop v
državo.«.
4. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
(dovoljen čas bivanja tujca)
(1) Tujec lahko vstopi v Republiko Slovenijo in biva v
Republiki Sloveniji toliko časa, kolikor mu je dovoljeno z vizumom, dovoljenjem za prebivanje, sklepom Vlade Republike
Slovenije, zakonom ali mednarodno pogodbo.
(2) Tujec, ki na podlagi pravnega reda Evropske unije ali
mednarodne pogodbe ali sklepa Vlade Republike Slovenije,
za vstop v Republiko Slovenijo in bivanje ne potrebuje vizuma, lahko v Republiko Slovenijo vstopa in v njej biva največ
90 dni v obdobju 180 dni, kar zajema bivanje v zadnjem
180 dnevnem obdobju, šteto od dneva prvega vstopa, z enakimi nameni kot so dovoljeni tujcem, ki morajo imeti vizum za
kratkoročno bivanje.
(3) Tujec, ki lahko 90 dni v obdobju 180 dni brez vizuma
biva in se giblje na območju držav pogodbenic Konvencije o
izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985,
lahko v Republiko Slovenijo vstopi in v njej ostane največ toliko časa, da skupna dolžina bivanja v vseh državah pogodbenicah ne preseže 90 dni v obdobju 180 dni, kar zajema bivanje
v zadnjem 180 dnevnem obdobju na ozemlju držav članic,
šteto od dneva prvega vstopa v eno od držav pogodbenic.
(4) Tujec, ki ima veljaven vizum za kratkoročno bivanje
ali vizum za dolgoročno bivanje, izdan s strani druge države
pogodbenice Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 ali veljavno dovoljenje za prebivanje,
izdano s strani druge države pogodbenice, lahko v Republiko
Slovenijo vstopi in v njej ostane na podlagi veljavnega vizuma oziroma dovoljenja za prebivanje največ toliko časa, da
skupna dolžina bivanja v vseh državah pogodbenicah, razen
v državi, ki je vizum ali dovoljenje za prebivanje izdala, ne preseže 90 dni v obdobju 180 dni, šteto od dneva prvega vstopa
v eno od držav pogodbenic, oziroma do poteka veljavnosti
vizuma ali dovoljenja za prebivanje, če je ta krajša.
(5) Rezident za daljši čas in njegovi družinski člani, ki
imajo v drugi državi članici Evropske unije dovoljenje za prebivanje, lahko v Republiki Sloveniji ostanejo 90 dni od dneva
vstopa v Republiko Slovenijo oziroma do poteka veljavnosti
dovoljenja, če je ta krajša.
(6) Tujec mora zapustiti Republiko Slovenijo pred potekom dovoljenega časa bivanja v Republiki Sloveniji, če tako
odloči pristojni organ.«.
5. člen
Za drugim odstavkom 18. člena se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Minister, pristojen za notranje zadeve, določi mejne
prehode, na katerih organi mejne kontrole lahko izdajo vizume
iz prejšnjega odstavka.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

Uradni list Republike Slovenije
6. člen
V prvem odstavku 19. člena se za besedilom »v Republiki
Sloveniji,« doda besedilo »ki je daljše od 90 dni,«.
7. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»20. člen
(izdaja vizuma za dolgoročno bivanje)
(1) Vizum za dolgoročno bivanje se lahko izda tujcu:
– ki je družinski član državljana EU in tujcu, ki je družinski
član slovenskega državljana in namerava v Republiki Sloveniji
prebivati zaradi združitve družine z državljanom EU oziroma
s slovenskim državljanom, če za vstop v Republiko Slovenijo
potrebuje vizum;
– ki je imetnik diplomatskega ali službenega potnega lista
in ki namerava v Republiki Sloveniji prebivati zaradi opravljanja
mandata v diplomatskem predstavništvu ali konzulatu druge
države oziroma mednarodni organizaciji, ki ima sedež v Republiki Sloveniji in njegovim družinskim članom, kot jih določa
47. člen tega zakona, če tujec in njegovi družinski člani za vstop
v Republiko Slovenijo potrebujejo vizum;
– zaradi udeležbe ali sodelovanja na tečaju ali drugih podobnih oblikah izobraževanja ali izpopolnjevanja, zaradi katerih
tujec ne potrebuje dovoljenja za prebivanje zaradi študija, če
predloži potrdilo o sprejemu na tečaj ali druge podobne oblike
izobraževanja ter potrdilo o plačilu, če so tečaj ali druge podobne oblike izobraževanja, plačljive;
– zaradi obstoja gospodarskega interesa za Republiko
Slovenijo, ki ga tujec izkaže z mnenjem pristojnega ministrstva;
– ki je visokošolski učitelj, visokošolski sodelavec ali raziskovalec zaradi obstoja interesa Republike Slovenije na področju izobraževanja ali znanosti, ki ga tujec izkaže z mnenjem
pristojnega ministrstva;
– ki je umetnik ali kulturni delavec, zaradi obstoja interesa
Republike Slovenije na področju kulture, ki ga tujec izkaže z
mnenjem pristojnega ministrstva;
– ki je športni trener, poklicni športnik ali zasebni športni
delavec in ki ima sklenjeno pogodbo o treniranju, pogodbo o
zaposlitvi ali pogodbo o delu s klubom ali športno organizacijo
s sedežem v Republiki Sloveniji;
– je kot poročevalec za tuje medije ali kot tuj dopisnik
akreditiran v Republiki Sloveniji;
– ki bo v Republiki Sloveniji opravljal duhovniški poklic ali
redovniško dejavnost v okviru registrirane verske skupnosti in
tujcu, ki bo organiziral oziroma vodil karitativno in humanitarno
dejavnost v okviru priznane humanitarne organizacije ali registrirane verske skupnosti.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek, se vizum za dolgoročno
bivanje lahko izda tudi tujcu, ki že biva v Republiki Sloveniji in ki
za vstop v Republiko Slovenijo ni potreboval vizuma, dovoljen
čas bivanja v Republiki Sloveniji iz drugega odstavka 14. člena
tega zakona pa mora podaljšati, zaradi:
– nujnega bolnišničnega zdravljenja;
– smrti ali hujše bolezni družinskega člana, ki prebiva v
Republiki Sloveniji;
– naravne nesreče;
– nujnega podaljšanja poslovnega obiska, ki je posledica
nepredvidljivih okoliščin, da se prepreči nastanek večje gospodarske škode ali da se preprečijo škodljive posledice za okolje;
– nujne udeležbe v postopku pred državnim organom
Republike Slovenije.
(3) Prošnjo za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje iz
prejšnjega odstavka mora tujec vložiti pred potekom dovoljenega 90 dnevnega bivanja v Republiki Sloveniji pri ministrstvu,
pristojnemu za zunanje zadeve.
(4) Minister, pristojen za gospodarski razvoj in tehnologijo,
izda pravilnik, s katerim predpiše kriterije za ugotavljanje obstoja gospodarskega interesa iz četrte alinee prvega odstavka
tega člena.«.

Uradni list Republike Slovenije
8. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
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10. člen
Za 28. členom se doda novi 28.a člen, ki se glasi:

»26. člen

»28.a člen

(zavrnitev izdaje vizuma za dolgoročno bivanje)

(prenehanje vizuma za dolgoročno bivanje)

(1) Vizum za dolgoročno bivanje se tujcu ne izda, če:
– niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 22. člena
tega zakona;
– obstajajo razlogi za domnevo, da tujec ne bo bival na
ozemlju Republike Slovenije;
– je tujcu izrečen ukrep prepovedi vstopa v državo;
– se na vabilo pristojnega organa pri njem ne zglasi
osebno;
– obstajajo razlogi za domnevo, da tujec po izteku veljavnosti vizuma za dolgoročno bivanje ne bo prostovoljno zapustil
Republike Slovenije;
– obstajajo razlogi za sum, da utegne pomeniti nevarnost
za javni red in varnost ali mednarodne odnose Republike
Slovenije ali obstaja sum, da bo njegovo prebivanje v državi
povezano z izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih dejanj,
nezakonitimi obveščevalnimi dejavnostmi, proizvodnjo ali prometom z drogami ali izvrševanjem drugih kaznivih dejanj;
– obstajajo razlogi za domnevo, da se tujec ne bo podrejal
pravnemu redu Republike Slovenije;
– obstajajo resni razlogi za domnevo, da utegne biti tujec
v času svojega bivanja v Republiki Sloveniji žrtev trgovine z
ljudmi;
– se v postopku izdaje vizuma za dolgoročno bivanje
ugotovi, da prihaja z območij, kjer razsajajo nalezljive bolezni
z možnostjo epidemije, navedene v mednarodnih zdravstvenih
pravilih Svetovne zdravstvene organizacije, ali z območij, kjer
razsajajo nalezljive bolezni, ki bi lahko ogrozile zdravje ljudi in
za katere je v skladu z zakonom, ki ureja nalezljive bolezni,
treba sprejeti predpisane ukrepe;
– se v postopku izdaje vizuma za dolgoročno bivanje
ugotovi, da je bila tujcu v zadnjih šestih mesecih pred vložitvijo
prošnje za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje zavrnjena
izdaja vizuma ali dovoljenja za prebivanje ali mu je bil vizum
ali dovoljenje za prebivanje razveljavljeno zaradi nevarnosti za
javni red, varnost ali mednarodne odnose Republike Slovenije
ali drugih držav članic EU ali EGP ali zaradi suma, da bo njegovo prebivanje v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici EU
ali EGP povezano z izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih
dejanj, nezakonitimi obveščevalnimi dejavnostmi, proizvodnjo
ali prometom z drogami ali izvrševanjem drugih kaznivih dejanj;
– je podano negativno mnenje policije;
– je očitno, da je bila zakonska zveza sklenjena ali partnerska skupnost registrirana predvsem z namenom pridobitve
vizuma za dolgoročno bivanje.
(2) Pristojni organ obstoj razlogov za zavrnitev izdaje
vizuma za dolgoročno bivanje iz šeste in sedme alinee prejšnjega odstavka ugotavlja tudi na podlagi podatkov iz kazenske
evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o
prekrških, ki jo v Republiki Sloveniji vodi ministrstvo, pristojno
za pravosodje, evidenc o pravnomočnih odločbah o prekrških,
ki jih vodijo prekrškovni organi ter podatkov o vloženih pravnomočnih obtožnicah in izdanih nepravnomočnih sodbah, ki jih
vodi pristojno sodišče. Podatke iz navedenih evidenc pristojni
organ pridobi po uradni dolžnosti.
(3) Pristojni organ obstoj razlogov za zavrnitev izdaje
vizuma za dolgoročno bivanje iz šeste in sedme alinee prvega
odstavka tega člena lahko ugotavlja tudi na podlagi prejetih
podatkov pridobljenih iz uradnih evidenc ali javnih listin drugih
držav, ki jih posreduje diplomatsko predstavništvo ali konzulat
Republike Slovenije ali diplomatsko predstavništvo ali konzulat
druge države.«

(1) Vizum za dolgoročno bivanje preneha, če:
– poteče njegova veljavnost ali če je razveljavljen;
– je tujcu odpovedano prebivanje;
– je tujcu v Republiki Sloveniji izrečena pravnomočna
stranska sankcija izgona tujca iz države, ali če je tujcu izrečen
izgon kot pravna posledica obsodbe po določbah Kazenskega
zakonika (Uradni list RS, št. 55/08 in 50/12), ali če je tujcu
druga država članica Evropske unije izrekla pravnomočno odločitev o izgonu, zaradi katerega bo odstranjen iz Republike
Slovenije;
– tujec pridobi državljanstvo Republike Slovenije;
– tujec pridobi dovoljenje za prebivanje;
– tujec umre.
(2) Prenehanje vizuma za dolgoročno bivanje iz razlogov
iz prejšnjega odstavka pristojni organ ustrezno označi. Za
način označitve prenehanja vizuma za dolgoročno bivanje se
smiselno uporabljalo določbe Vizumskega zakonika. Pristojni
organi za označitev prenehanja vizuma za dolgoročno bivanje
so policija, upravna enota in ministrstvo, pristojno za zunanje
zadeve.«.

9. člen
V tretjem odstavku 28. člena se črta beseda »nemudoma«, za besedo »zapustiti« pa se doda besedilo »v roku, iz
tretjega odstavka 60. člena tega zakona.«.

11. člen
Prvi odstavek 31. člena se črta.
Za drugim odstavkom, ki postane prvi odstavek, se doda
nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na dovoljenje
za prebivanje, se uporabljajo tudi za enotno dovoljenje za prebivanje in delo, razen če zakon ne določa drugače.«
12. člen
V četrtem odstavku 32. člena se drugi stavek spremeni
tako, da se glasi: »Tujec, ki je ob izpolnjevanju pogoja petletnega neprekinjenega zakonitega prebivanja na podlagi dovoljenja
za začasno prebivanje po tem zakonu ali na podlagi 53. in
53.a člena tega zakona, pridobil dovoljenje za stalno prebivanje, ima status rezidenta za daljši čas, kar se na dovoljenju
tudi označi.«.
V petem odstavku se za besedilom »nekdanjega imetnika
modre karte« doda beseda »EU«.
13. člen
Tretji odstavek 33. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Tujec, ki želi prebivati v Republiki Sloveniji, mora
imeti veljavno potno listino, katere veljavnost je najmanj tri
mesece daljša od nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji, ustrezno zdravstveno zavarovanje in zadostna sredstva
za preživljanje v času prebivanja v državi oziroma mu mora
biti preživljanje kako drugače zagotovljeno, mesečno najmanj
v višini, kolikor znaša osnovni znesek minimalnega dohodka
v Republiki Sloveniji. Za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje mora tujec imeti veljavno potno listino, ne glede na njeno
časovno veljavnost. Za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje
lahko tujec izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživljanje dokazuje s sredstvi, ki si jih zagotavlja sam z delom,
s pravicami iz dela ali zavarovanja, z dohodki iz premoženja,
z dohodki iz kapitala in iz drugih virov ali s pomočjo tistih, ki
so ga dolžni preživljati, s štipendijo, s prejemki, do katerih je
upravičen na podlagi zakona, ki ureja družinske prejemke in s
prejemki, do katerih je upravičen na podlagi zakona, ki ureja
uveljavljanje pravic do javnih sredstev ter s sredstvi na računu,
odprtem pri banki ali hranilnici v Republiki Sloveniji ali v tujini.
Za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje lahko tujec
izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživljanje dokazuje s sredstvi, ki si jih zagotavlja sam z delom, s pravicami
iz dela ali zavarovanja, z dohodki iz premoženja, z dohodki iz
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kapitala in iz drugih virov ali s pomočjo tistih, ki so ga dolžni
preživljati, s štipendijo ali s sredstvi na računu, odprtem pri
banki ali hranilnici v Republiki Sloveniji ali v tujini.«.
14. člen
V prvem odstavku 35. člena se v tretji alinei črta besedilo
»in v drugih programih, ki ne sodijo v sistem formalnega izobraževanja«.
V drugem odstavku se v drugi alinei beseda »četrtega«
spremeni v »drugega«.
15. člen
Za prvim odstavkom 36. člena se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Tujec lahko izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev
za preživljanje dokazuje s sredstvi, ki so določena v tretjem
odstavku 33. člena za izdajo prvega dovoljenja za začasno
prebivanje, s prejemki, do katerih je upravičen na podlagi zakona, ki ureja družinske prejemke in s prejemki, do katerih je
upravičen na podlagi zakona, ki ureja uveljavljanje pravic do
javnih sredstev.«.
Drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
16. člen
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
»37. člen
(enotno dovoljenje za prebivanje in delo)
(1) Enotno dovoljenje za prebivanje in delo (v nadaljnjem
besedilu: enotno dovoljenje) je dovoljenje za začasno prebivanje in delo, ki tujcu omogoča da vstopi, prebiva in dela v
Republiki Sloveniji.
(2) Tujcu, ki želi prebivati v Republiki Sloveniji zaradi zaposlitve ali dela, se lahko izda enotno dovoljenje za prebivanje
in delo, če izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka 33. člena tega
zakona, če pristojni organ po zakonu, ki ureja zaposlovanje in
delo tujcev, poda soglasje k izdaji enotnega dovoljenja in ne
obstajajo razlogi za zavrnitev izdaje dovoljenja iz prve, druge,
tretje, četrte, pete, šeste, sedme, devete, desete ali enajste
alinee prvega odstavka 55. člena tega zakona. Če tujec po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev, za zaposlitev ali delo
ne potrebuje soglasja k izdaji enotnega dovoljenja, soglasje ni
pogoj za izdajo enotnega dovoljenja.
(3) Prvo enotno dovoljenje se tujcu izda za čas veljavnosti pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe, sklenjene za opravljanje
dela, vendar ne dlje od enega leta.
(4) Enotno dovoljenje iz prejšnjega odstavka se po poteku veljavnosti lahko podaljša, če tujec ali njegov delodajalec
pravočasno zaprosi za podaljšanje enotnega dovoljenja, kot to
za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje določa drugi
odstavek prejšnjega člena, in so izpolnjeni pogoji iz drugega
odstavka tega člena, za čas veljavnosti pogodbe o zaposlitvi
ali pogodbe, sklenjene za opravljanje dela, vendar največ za
dve leti.
(5) Tujec, ki ima enotno dovoljenje, lahko v času njegove
veljavnosti zamenja delovno mesto pri istem delodajalcu, zamenja delodajalca ali se zaposli pri dveh ali več delodajalcih
ali sklene novo pogodbo o delu, na podlagi pisne odobritve
pristojnega organa, ki pisno odobritev v obliki odločbe izda po
prejemu soglasja organa, pristojnega po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev. Pisno odobritev o zamenjavi delovnega
mesta pri istem delodajalcu, zamenjavi delodajalca ali zaposlitvi pri dveh ali več delodajalcih ali sklenitvi nove pogodbe o delu
izda pristojni organ na prošnjo tujca ali njegovega delodajalca.
Pisna odobritev pristojnega organa ni potrebna, če zakon, ki
ureja zaposlovanje in delo tujcev, določa, da soglasje v navedenih primerih ni potrebno. Pristojni organ soglasje pridobi po
uradni dolžnosti. Prošnji za podajo soglasja je potrebno priložiti
dokazila o izpolnjevanju pogojev, določenih z zakonom, ki ureja
zaposlovanje in delo tujcev, ki jih pristojni organ posreduje
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organu, pristojnemu za podajo soglasja po zakonu, ki ureja
zaposlovanje in delo tujcev.
(6) Organ, pristojen za podajo soglasja, mora o zahtevi
za podajo soglasja k pisni odobritvi pristojnega organa odločiti
v roku 15 dni od prejema prošnje iz prejšnjega odstavka. Če
organ, pristojen za podajo soglasja, soglasja ne poda v roku,
se šteje, da soglasje ni podano, kar pa se ne šteje kot razlog za
zavrnitev izdaje pisne odobritve. Če soglasje k pisni odobritvi
ni podano zaradi neizpolnjevanja pogojev po zakonu, ki ureja
zaposlovanje in delo tujcev, organ, pristojen za podajo soglasja
o teh razlogih obvesti pristojni organ, ki prošnjo za pisno odobritev z odločbo zavrne.
(7) Enotno dovoljenje se izda v obliki iz 58. člena tega zakona, pri čemer se pri vrsti dovoljenja vpiše »enotno dovoljenje
za prebivanje in delo«.«.
17. člen
Za 37. členom se dodata nova 37.a in 37.b člen, ki se
glasita:
»37.a člen
(pristojnost in postopek za izdajo enotnega dovoljenja)
(1) Prošnjo za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja
lahko vloži tujec ali njegov delodajalec. Tujec mora prošnjo
za izdajo prvega enotnega dovoljenja vložiti pri diplomatskem
predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini, razen
v primerih, določenih v šestem odstavku tega člena, ko lahko
prošnjo vloži tudi pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji.
Delodajalec lahko prošnjo za izdajo prvega enotnega dovoljenja vloži pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini ali pri pristojnem organu v Republiki
Sloveniji. Če prošnjo za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja vloži tujčev delodajalec, lahko opravlja tudi druga dejanja
v postopku v skladu s tujčevim pooblastilom, ne more pa se mu
vročiti izdanega enotnega dovoljenja. V primeru, ko soglasje za
izdajo enotnega dovoljenja ni zavrnjeno iz razlogov na strani
tujca, se odločba o zavrnitvi izdaje enotnega dovoljenja vroči
tudi delodajalcu.
(2) Prošnji za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja
mora tujec ali njegov delodajalec priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz tretjega odstavka 33. člena tega zakona,
pogodbo o zaposlitvi ali opravljanju dela ter druga dokazila o
izpolnjevanju pogojev, ki jih za podajo soglasja določa zakon,
ki ureja zaposlovanje in delo tujcev.
(3) Pristojni organ po prejemu prošnje za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja po uradni dolžnosti zahteva od
organa, pristojnega za podajo soglasja k izdaji ali podaljšanju
enotnega dovoljenja po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo
tujcev, da poda soglasje k izdaji ali podaljšanju enotnega dovoljenja. Organ, pristojen za podajo soglasja, mora o zahtevi
za podajo soglasja k izdaji ali podaljšanju enotnega dovoljenja
odločiti v roku 15 dni od prejema prošnje za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja. Če organ, pristojen za podajo soglasja, soglasja ne poda v roku, se šteje, da soglasje ni podano,
kar pa se ne šteje kot razlog za zavrnitev prošnje za izdajo
ali podaljšanje enotnega dovoljenja. Pristojni organ začne s
preverjanjem izpolnjevanja ostalih pogojev za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja iz prejšnjega člena še pred podajo
soglasja k izdaji ali podaljšanju enotnega dovoljenja.
(4) Če soglasje k izdaji ali podaljšanju enotnega dovoljenja ni podano zaradi neizpolnjevanja pogojev po zakonu, ki
ureja zaposlovanje in delo tujcev, organ, pristojen za podajo
soglasja o teh razlogih obvesti pristojni organ, ki prošnjo za
izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja zavrne.
(5) Delovno dovoljenje, izdano na podlagi Sporazuma
med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in
Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine
v Republiki Sloveniji in Protokola o izvajanju Sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v
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Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 92/12), v postopku po
tem členu šteje kot soglasje za izdajo enotnega dovoljenja.
(6) Tujec, ki zakonito prebiva v Republiki Sloveniji na
podlagi veljavne osebne izkaznice, veljavnega potnega lista ali
na podlagi veljavnega potnega lista in dovoljenja za prebivanje,
ki ga izda druga država članica Evropske unije, ali na podlagi
vizuma C, ki ga izda pristojni organ Republike Slovenije ali druga država pogodbenica Konvencije o izvajanju schengenskega
sporazuma z dne 14. junija 1985, in želi prebivati v Republiki
Sloveniji zaradi zaposlitve ali dela, lahko vloži prošnjo za izdajo
prvega enotnega dovoljenja pri pristojnem organu v Republiki
Sloveniji pod pogojem, da je tujec:
– športni trener, poklicni športnik ali zasebni športni delavec, ki je že vpisan v razvid poklicnih športnikov ali v razvid zasebnih športnih delavcev in ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi
ali pogodbo o delu s klubom ali športno organizacijo s sedežem
v Republiki Sloveniji;
– oseba, ki namerava v Republiki Sloveniji opravljati duhovniški poklic ali redovniško dejavnost v okviru registrirane
verske skupnosti oziroma oseba, ki bo organizirala oziroma
vodila karitativno in humanitarno dejavnost v okviru priznane
humanitarne organizacije ali registrirane verske skupnosti, in
predloži potrdilo registrirane verske skupnosti o opravljanju
dejavnosti v tej skupnosti oziroma potrdilo priznane humanitarne organizacije o organiziranju oziroma vodenju karitativne
in humanitarne dejavnosti v tej organizaciji;
– poročevalec za tuje medije ali tuj dopisnik, ki je že akreditiran v Republiki Sloveniji oziroma je v postopku podaljšanja
akreditacije;
– oseba, ki na podlagi predložitve mnenja pristojnega
ministrstva izkaže obstoj gospodarskega interesa za Republiko
Slovenijo;
– oseba, ki na podlagi predložitve mnenja pristojnega
ministrstva izkaže obstoj interesa Republike Slovenije na področju izobraževanja, znanosti in kulture.
(7) Tujec iz prejšnjega odstavka lahko prebiva na območju
Republike Slovenije 90 dni od dneva vstopa v državo oziroma
do poteka veljavnosti dovoljenja ali vizuma, če je ta krajša.
Prošnjo za izdajo prvega enotnega dovoljenja za začasno
prebivanje mora tujec vložiti pri pristojnem organu v Republiki
Sloveniji pred potekom dovoljenega 90 dnevnega prebivanja
oziroma pred potekom veljavnosti dovoljenja za prebivanje ali
vizuma, če je ta krajša.
(8) O pravočasno vloženi prošnji za izdajo prvega enotnega dovoljenja pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji pristojni organ tujcu iz prejšnjega odstavka izda potrdilo, ki velja kot
dovoljenje za začasno prebivanje do pravnomočne odločitve
o prošnji, razen če ta zakon določa drugače. Potrdilo tujcu ne
dovoljuje zaposlitve ali dela na ozemlju Republike Slovenije. Če
tujec pravočasno zaprosi za podaljšanje enotnega dovoljenja
ali izdajo enotnega dovoljenja kot nadaljnjega dovoljenja za
prebivanje, lahko na podlagi izdanega potrdila o vloženi prošnji
za podaljšanje enotnega dovoljenja ali prošnji za izdajo enotnega dovoljenja kot nadaljnjega dovoljenja za prebivanje dela
oziroma je zaposlen v Republiki Sloveniji do pravnomočne odločitve o prošnji, če je imel na podlagi predhodnega dovoljenja
za prebivanje ali vizuma za dolgoročno bivanje dostop do trga
dela na podlagi zakona, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev.
(9) Tujcu, ki je vložil prošnjo za izdajo prvega enotnega
dovoljenja pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji, se prvo
enotno dovoljenje, odločba o zavrnitvi izdaje prvega enotnega
dovoljenja, sklep o ustavitvi postopka in sklep o zavrženju
prošnje vroči pri organu, ki je prvo enotno dovoljenje, odločbo
o zavrnitvi izdaje prvega enotnega dovoljenja, sklep o ustavitvi
postopka in sklep o zavrženju prošnje izdal.
37.b člen
(enotno dovoljenje zaradi opravljanja dela
kot samozaposlena oseba)
(1) Tujcu, ki želi prebivati v Republiki Sloveniji zaradi opravljanja dela kot samozaposlena oseba, se lahko izda enotno
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dovoljenje zaradi opravljanja dela kot samozaposlena oseba,
če izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka 33. člena tega zakona,
če pristojni organ po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev, poda soglasje k izdaji enotnega dovoljenja in ne obstajajo
razlogi za zavrnitev izdaje dovoljenja iz prve, druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme, devete, desete ali enajste alinee prvega
odstavka 55. člena tega zakona. Če tujec po zakonu, ki ureja
zaposlovanje in delo tujcev, za opravljanje dela kot samozaposlena oseba ne potrebuje soglasja k izdaji enotnega dovoljenja
zaradi opravljanja dela kot samozaposlena oseba, soglasje ni
pogoj za izdajo enotnega dovoljenja zaradi opravljanja dela kot
samozaposlena oseba.
(2) Glede postopka izdaje enotnega dovoljenja zaradi
opravljanja dela kot samozaposlena oseba, se smiselno uporabljajo določbe 37. in 37.a člena tega zakona.«.
18. člen
Tretji odstavek 38. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Prošnjo za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje
lahko vloži raziskovalec, visokošolski učitelj, visokošolski
sodelavec ali raziskovalna organizacija oziroma visokošolski zavod. Raziskovalec, visokošolski učitelj in visokošolski
sodelavec morajo prošnjo za izdajo prvega dovoljenja za
začasno prebivanje vložiti pri diplomatskem predstavništvu
ali konzulatu Republike Slovenije v tujini, razen v primeru
in ob pogojih, določenih v četrtem odstavku tega člena, ko
lahko prošnjo vložijo tudi pri pristojnem organu v Republiki
Sloveniji. Raziskovalna organizacija in visokošolski zavod
lahko prošnjo vložita pri diplomatskem predstavništvu ali
konzulatu Republike Slovenije v tujini ali pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji.«.
Za tretjim odstavkom se dodajo novi četrti, peti in šesti
odstavek, ki se glasijo:
»(4) Raziskovalec, visokošolski učitelj in visokošolski sodelavec, ki zakonito prebiva v Republiki Sloveniji na podlagi
veljavne osebne izkaznice oziroma veljavnega potnega lista, ali
na podlagi veljavnega potnega lista in dovoljenja za prebivanje,
ki ga izda druga država članica Evropske unije, ali na podlagi
vizuma C, ki ga izda pristojni organ Republike Slovenije ali
druga država, pogodbenica Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985, in ima sklenjen sporazum o gostovanju z raziskovalno organizacijo ali visokošolskim
zavodom iz Republike Slovenije, lahko vloži prošnjo za izdajo
prvega dovoljenja za začasno prebivanje tudi pri pristojnem
organu v Republiki Sloveniji.
(5) Tujec iz prejšnjega odstavka lahko prebiva na območju
Republike Slovenije 90 dni od dneva vstopa v državo oziroma
do poteka veljavnosti dovoljenja ali vizuma, če je ta krajša.
Prošnjo za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje
mora raziskovalec, visokošolski učitelj in visokošolski sodelavec ali raziskovalna organizacija oziroma visokošolski zavod
vložiti pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji pred potekom
dovoljenega 90 dnevnega prebivanja oziroma pred potekom
veljavnosti dovoljenja za prebivanje ali vizuma, če je ta krajša.
O pravočasno vloženi prošnji za izdajo prvega dovoljenja za
začasno prebivanje pri pristojnem organu v državi, pristojni
organ raziskovalcu, visokošolskemu učitelju in visokošolskemu sodelavcu izda potrdilo, ki velja kot dovoljenje za začasno
prebivanje do dokončne odločitve o prošnji.
(6) Raziskovalcu, visokošolskemu učitelju in visokošolskemu sodelavcu, ki je vložil prošnjo za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja raziskovalnega
dela ali izobraževalnega dela na področju visokega šolstva pri
pristojnem organu v Republiki Sloveniji, se dovoljenje za začasno prebivanje, odločba o zavrnitvi izdaje dovoljenja, sklep o
ustavitvi postopka in sklep o zavrženju prošnje, izdan v postopku izdaje dovoljenja za začasno prebivanje, vroči pri organu, ki
je dovoljenje izdal.«.
V dosedanjem četrtem in petem odstavku se besedi
»treh mesecev« v različnih sklonih nadomestita z besedama
»90 dni« v ustreznih sklonih.
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Dosedanji četrti, peti, šesti in sedmi odstavek postanejo
sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek.
19. člen
Prvi odstavek 39. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Tujcu, ki želi prebivati v Republiki Sloveniji zaradi
visokokvalificirane zaposlitve se lahko izda modra karta EU,
če ima veljavno potno listino, ki velja najmanj za čas nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji, ustrezno zdravstveno
zavarovanje, če pristojni organ poda soglasje k izdaji modre
karte EU po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev, in ne
obstajajo razlogi za zavrnitev izdaje dovoljenja iz tega člena in
iz druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme, devete, desete ali
enajste alinee prvega ostavka 55. člena tega zakona.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Tujec, ki ima modro karto EU, lahko v prvih dveh
letih zakonite zaposlitve zamenja delodajalca ali zamenja delovno mesto pri istem delodajalcu na podlagi pisne odobritve
pristojnega organa, ki pisno odobritev v obliki odločbe izda
po prejemu soglasja za zamenjavo delodajalca ali zamenjavo
delovnega mesta pri istem delodajalcu organa, pristojnega po
zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev. Pisno odobritev o
zamenjavi delovnega mesta pri istem delodajalcu ali zamenjavi
delodajalca izda pristojni organ na prošnjo tujca ali njegovega
delodajalca. Pisna odobritev pristojnega organa ni potrebna, če
zakon, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev, določa, da soglasje
v navedenih primerih ni potrebno. Pristojni organ soglasje pridobi po uradni dolžnosti. Prošnji za izdajo soglasja je potrebno
priložiti dokazila iz četrtega odstavka 40. člena tega zakona
ter dokazila o izpolnjevanju pogojev, določenih z zakonom, ki
ureja zaposlovanje in delo tujcev, ki jih pristojni organ posreduje
organu, pristojnemu za podajo soglasja po zakonu, ki ureja
zaposlovanje in delo tujcev.«.
Za četrtim odstavkom se doda novi peti odstavek, ki se
glasi:
»(5) Organ, pristojen za podajo soglasja, mora o zahtevi
za podajo soglasja k pisni odobritvi pristojnega organa odločiti
v roku 15 dni od prejema prošnje. Če organ, pristojen za podajo soglasja, soglasja ne poda v roku, se šteje, da soglasje
ni podano, kar pa se ne šteje kot razlog za zavrnitev izdaje
pisne odobritve. Če soglasje k pisni odobritvi ni podano zaradi
neizpolnjevanja pogojev po zakonu, ki ureja zaposlovanje in
delo tujcev, organ, pristojen za podajo soglasja o teh razlogih
obvesti pristojni organ, ki prošnjo za zamenjavo delodajalca
ali delovnega mesta pri istem delodajalcu z odločbo zavrne.«.
Dosedanja peti in šesti odstavek postaneta šesti in sedmi
odstavek.
20. člen
40. člen se spremeni tako, da se glasi:
»40. člen
(pristojnost in postopek za izdajo modre karte EU)
(1) Prošnjo za izdajo ali podaljšanje modre karte EU lahko
vloži tujec ali njegov delodajalec. Tujec mora prošnjo za izdajo
prve modre karte EU vložiti pri diplomatskem predstavništvu
ali konzulatu Republike Slovenije v tujini, delodajalec pa lahko
prošnjo vloži pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu
Republike Slovenije v tujini ali pri pristojnem organu v Republiki
Sloveniji. Če prošnjo za izdajo ali podaljšanje modre karte EU
vloži tujčev delodajalec, lahko opravlja tudi druga dejanja v
postopku v skladu s tujčevim pooblastilom, ne more pa se mu
vročiti izdane modre karte EU.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko tujec,
ki zakonito prebiva v Republiki Sloveniji na podlagi veljavne
osebne izkaznice oziroma veljavnega potnega lista, ali na
podlagi veljavnega potnega lista in dovoljenja za prebivanje,
ki ga izda druga država članica Evropske unije, ali na podlagi
vizuma C, ki ga izda pristojni organ Republike Slovenije ali
druga država pogodbenica Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985, in ki že ima sklenjeno
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pogodbo o zaposlitvi z delodajalcem, vloži prošnjo za izdajo
prve modre karte EU tudi pri pristojnem organu v Republiki
Sloveniji. Tujec lahko prebiva na območju Republike Slovenije
90 dni od dneva vstopa v državo oziroma do poteka veljavnosti
dovoljenja ali vizuma, če je ta krajša. Prošnjo za izdajo prve
modre karte EU mora tujec ali njegov delodajalec vložiti pri
pristojnem organu v Republiki Sloveniji v roku 30 dni od dneva
vstopa tujca v Republiko Slovenijo.
(3) O pravočasno vloženi prošnji za izdajo prve modre
karte EU pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji pristojni
organ tujcu izda potrdilo, ki velja kot dovoljenje za začasno
prebivanje do pravnomočne odločitve o prošnji. Potrdilo tujcu
ne dovoljuje zaposlitve na ozemlju Republike Slovenije. Če
tujec pravočasno zaprosi za podaljšanje modre karte EU, je
lahko na podlagi izdanega potrdila o vloženi prošnji za podaljšanje modre karte EU zaposlen v Republiki Sloveniji do
pravnomočne odločitve o prošnji. Tujcu, ki je vložil prošnjo za
izdajo prve modre karte EU pri pristojnem organu v Republiki
Sloveniji, se prva modra karta EU, odločba o zavrnitvi izdaje
prve modre karte EU, sklep o ustavitvi postopka in sklep o zavrženju prošnje, izdan v postopku izdaje prve modre karte EU,
vroči pri organu, ki je prvo modro karto EU, odločbo o zavrnitvi
izdaje prve modre karte EU, sklep o ustavitvi postopka in sklep
o zavrženju prošnje izdal.
(4) Prošnji mora tujec priložiti veljavno potno listino ali
overjeno kopijo veljavne potne listine, pogodbo o zaposlitvi,
dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju in dokazilo
o izobrazbi.
(5) Pristojni organ po prejemu prošnje za izdajo ali podaljšanje modre karte EU po uradni dolžnosti zahteva od organa,
pristojnega za podajo soglasja k izdaji ali podaljšanju modre
karte EU po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev, da
poda soglasje k izdaji ali podaljšanju modre karte EU. Organ,
pristojen za podajo soglasja, mora o zahtevi za podajo soglasja
k izdaji ali podaljšanju modre karte EU odločiti v roku 15 dni
od prejema prošnje. Če organ, pristojen za podajo soglasja,
soglasja ne poda v roku, se šteje, da soglasje ni podano, kar
pa se ne šteje kot razlog za zavrnitev prošnje za izdajo ali podaljšanje modre karte EU. Pristojni organ začne s preverjanjem
izpolnjevanja ostalih pogojev za izdajo ali podaljšanje modre
karte EU iz prejšnjega člena še pred podajo soglasja k izdaji
ali podaljšanju modre karte EU.
(6) Če soglasje k izdaji modre karte EU ni podano zaradi
neizpolnjevanja pogojev po zakonu, ki ureja zaposlovanje in
delo tujcev, organ, pristojen za podajo soglasja, pristojen po
zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev, o teh razlogih obvesti pristojni organ, ki prošnjo za izdajo ali podaljšanje modre
karte EU zavrne.«.
21. člen
Drugi odstavek 41. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Tujec iz prejšnjega odstavka lahko na območju Republike Slovenije brez dovoljenja za prebivanje prebiva 30 dni od
dneva vstopa v državo. Če želi na območju Republike Slovenije
prebivati dlje, mora tujec ali njegov delodajalec pred potekom
dovoljenega prebivanja pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji, na območju katerega prebiva, zaprositi za izdajo modre
karte EU. Za izdajo modre karte EU lahko tujec ali njegov delodajalec zaprosi tudi pred prihodom tujca v Republiko Slovenijo
pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v državi članici Evropske unije, v kateri ima tujec izdano
modro karto EU, delodajalec pa tudi pri pristojnem organu v
Republiki Sloveniji. Če je prošnja vložena pri diplomatskem
predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije, lahko tujec
vstopi v Republiko Slovenijo že pred odločitvijo o prošnji, o
čemer mora po prihodu v Republiko Slovenijo obvestiti pristojni
organ za odločitev o prošnji. O pravočasno vloženi prošnji za izdajo modre karte EU pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji
in o vloženi prošnji za izdajo modre karte EU pri diplomatskem
predstavništvu ali konzulatu Republike Sloveniji v tujini, pristojni
organ oziroma diplomatsko predstavništvo ali konzulat Repu-
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blike Slovenije v tujini izda tujcu potrdilo, ki velja kot dovoljenje
za začasno prebivanje do pravnomočne odločitve o prošnji.
Izdana modra karta EU, odločba o zavrnitvi izdaje modre karte
EU, sklep o ustavitvi postopka in sklep o zavrženju prošnje,
izdan v postopku izdaje modre karte EU, se tujcu, ki že prebiva
na območju Republike Slovenije, vroči pri pristojnem organu v
Republiki Sloveniji.«.
22. člen
V prvem odstavku 42. člena se besedilo »Za družinske
člane tujca« nadomesti z besedilom »Za družinskega člana
tujca«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Družinski član imetnika modre karte EU, izdane v drugi
državi članici Evropske unije, ki ima v drugi državi članici Evropske unije dovoljenje za začasno prebivanje za družinskega člana
imetnika modre karte EU in je v tej državi članici z imetnikom
modre karte EU tudi prebival, lahko v Republiki Sloveniji prebiva
na podlagi veljavnega dovoljenja za prebivanje za družinskega
člana imetnika modre karte EU, izdanega v drugi državi članici
Evropske unije 30 dni od dneva vstopa v državo oziroma do
poteka veljavnosti dovoljenja, če je ta krajša. Če želi v Republiki
Sloveniji prebivati dlje, mora imetnik modre karte EU pred potekom dovoljenega prebivanja družinskega člana pri pristojnem
organu, na območju katerega družinski član prebiva, zaprositi za
izdajo dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana
imetnika modre karte EU. Prošnji za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje je treba priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev
iz tretjega in četrtega odstavka 33. člena tega zakona ter dovoljenje za prebivanje za družinskega člana imetnika modre karte
EU, izdanega v drugi državi članici Evropske unije. O pravočasno vloženi prošnji za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje
pristojni organ družinskemu članu imetnika modre karte EU izda
potrdilo, ki velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do pravnomočne odločitve o prošnji. Za izdajo dovoljenja za začasno
prebivanje za družinskega člana imetnika modre karte EU lahko
imetnik modre karte EU zaprosi tudi pred prihodom družinskega
člana v Republiko Slovenijo pri diplomatskem predstavništvu ali
konzulatu Republike Slovenije v državi članici Evropske unije,
v kateri ima družinski član izdano dovoljenje za začasno prebivanje za družinskega člana imetnika modre karte EU. Če je
prošnja vložena pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu
Republike Slovenije v tujini, lahko družinski član imetnika modre
karte EU vstopi v Republiko Slovenijo že pred odločitvijo o prošnji, o čemer mora po prihodu v Republiko Slovenijo obvestiti
pristojni organ za odločitev o prošnji. O vloženi prošnji za izdajo
dovoljenja za začasno prebivanje, diplomatsko predstavništvo
ali konzulat Republike Slovenije v tujini, družinskemu članu izda
potrdilo, ki velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do pravnomočne odločitve o prošnji.«.
23. člen
V tretjem odstavku 43. člena se beseda »dokončne«
nadomesti z besedo »pravnomočne«.
24. člen
Šesti odstavek 44. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Tujec iz prvega odstavka tega člena, ki zakonito prebiva v Republiki Sloveniji na podlagi veljavne osebne izkaznice
oziroma veljavnega potnega lista, ali na podlagi veljavnega
potnega lista in dovoljenja za prebivanje, ki ga izda druga
država članica Evropske unije, ali na podlagi vizuma C, ki ga
izda pristojni organ Republike Slovenije ali druga država pogodbenica Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma
z dne 14. junija 1985, ali vizuma D, ki ga izda pristojni organ
druge države članice Evropske unije zaradi študija in ki predloži
dokazilo o vpisu na študij, lahko vloži prošnjo za izdajo prvega
dovoljenja za začasno prebivanje pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji.«.
Za šestim odstavkom se doda novi sedmi odstavek, ki
se glasi:

Št.

26 / 14. 4. 2014 /

Stran

3093

»(7) Tujec iz prejšnjega odstavka lahko prebiva na območju Republike Slovenije 90 dni od dneva vstopa v državo oziroma do poteka veljavnosti dovoljenja ali vizuma, če je ta krajša.
Prošnjo za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje
mora tujec vložiti pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji
pred potekom dovoljenega 90 dnevnega prebivanja oziroma
pred potekom veljavnosti dovoljenja za prebivanje ali vizuma,
če je ta krajša. O pravočasno vloženi prošnji pri pristojnem
organu v Republiki Sloveniji pristojni organ tujcu izda potrdilo,
ki velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do dokončne
odločitve o prošnji. Izdano potrdilo dovoljuje tujcu prebivanje v
Republiki Sloveniji iz namena študija. Tujcu, ki je vložil prošnjo
za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji, se dovoljenje
za začasno prebivanje, odločba o zavrnitvi izdaje dovoljenja,
sklep o ustavitvi postopka in sklep o zavrženju prošnje, izdan
v postopku izdaje dovoljenja za začasno prebivanje vroči pri
organu, ki je dovoljenje izdal.«.
25. člen
45. člen se spremeni tako, da se glasi:
»45. člen
(enotno dovoljenje zaradi opravljanja sezonskega dela
in čezmejnega opravljanja storitev z napotenimi delavci)
(1) Enotno dovoljenje zaradi opravljanja sezonskega dela
daljšega od 90 dni, se izda tujcu, če izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka 33. člena tega zakona, če pristojni organ po
zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev, poda soglasje k
izdaji enotnega dovoljenja zaradi opravljanja sezonskega dela
daljšega od 90 dni, če so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka
5. člena tega zakona in ne obstajajo razlogi za zavrnitev izdaje
dovoljenja iz prve, druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme,
devete, desete ali enajste alinee prvega odstavka 55. člena
tega zakona. Če tujec po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo
tujcev, za opravljanje sezonskega dela ne potrebuje soglasja
k izdaji enotnega dovoljenja iz tega namena, soglasje ni pogoj
za izdajo enotnega dovoljenja zaradi opravljanja sezonskega
dela daljšega od 90 dni.
(2) Enotno dovoljenje zaradi opravljanja sezonskega
dela daljšega od 90 dni se izda in podaljšuje tujcu za čas
trajanja pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe, sklenjene za opravljanje dela, pri čemer skupno trajanje enotnih dovoljenj iz
razloga sezonskega dela daljšega od 90 dni ne sme preseči
šest mesecev, oziroma v izjemnih primerih, določenih z zakonom, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev, sedem mesecev
v koledarskem letu.
(3) Tujcu, ki je s strani delodajalca s sedežem izven Republike Slovenije, pri katerem je zaposlen, za omejen čas napoten
na delo ali na usposabljanje v gospodarsko družbo v Republiki
Sloveniji, se lahko izda enotno dovoljenje zaradi čezmejnega
opravljanja storitev z napotenimi delavci, pod pogojem, če tujec
izpolnjuje pogoj veljavne potne listine in zadostnih sredstev za
preživljanje iz tretjega odstavka 33. člena tega zakona, če je
v državi, iz katere je napoten, socialno zavarovan, če pristojni
organ po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev, poda
soglasje k izdaji enotnega dovoljenja iz tega namena in ne
obstajajo razlogi za zavrnitev izdaje dovoljenja iz prve, druge,
tretje, četrte, pete, šeste, sedme, devete, desete ali enajste
alinee prvega odstavka 55. člena tega zakona. Če tujec po
zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev, za delo ali usposabljanje ne potrebuje soglasja k izdaji enotnega dovoljenja
zaradi čezmejnega opravljanja storitev z napotenimi delavci,
soglasje ni pogoj za izdajo enotnega dovoljenja. Tujec je lahko
napoten na podlagi pogodbe o izvedbi storitve, akta o napotitvi
ali pogodbe o usposabljanju, na katerega je napoten.
(4) Enotno dovoljenje zaradi čezmejnega opravljanja storitev z napotenimi delavci se izda za čas trajanja v pogodbi ali
aktu o napotitvi določenih del oziroma za čas trajanja pogodbe
o usposabljanju, ki ne more biti daljši od enega leta, razen v
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primeru izvajanja storitev, ki so posebnega pomena za državo, o čemer organ, pristojen za izdajo dovoljenja, odloči
na podlagi mnenja ministrstva, pristojnega za delo, v skladu
z zakonom, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev ali če je z
mednarodno pogodbo določeno drugače. Če iz upravičenih
razlogov pogodbe o izvedbi storitve, pogodbe o usposabljanju ali akta o napotitvi, na podlagi katere je tujec napoten, ni
mogoče realizirati v predpisanem roku, se enotno dovoljenje
zaradi čezmejnega opravljanja storitev z napotenimi delavci
tujcu iz prejšnjega odstavka podaljša do roka dokončanja
del ali usposabljanja na podlagi predhodno pridobljenega
soglasja pristojnega organa po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev.
(5) Glede postopka izdaje in podaljšanja enotnega dovoljenja zaradi opravljanja sezonskega dela in čezmejnega
opravljanja storitev z napotenimi delavci se smiselno uporabljajo določbe 37. in 37.a člena tega zakona, razen, če ta
člen določa drugače.«.
26. člen
V prvem odstavku 46. člena se besedilo »dovoljenje
za začasno prebivanje« nadomesti z besedama »enotno
dovoljenje«.
Drugi in tretji odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Enotno dovoljenje za dnevnega delovnega migranta se izda tujcu, če izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka
33. člena tega zakona, če pristojni organ po zakonu, ki ureja
zaposlovanje in delo tujcev, poda soglasje k izdaji enotnega
dovoljenja in ne obstajajo razlogi za zavrnitev izdaje dovoljenja iz prve, druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme, devete,
desete ali enajste alinee prvega odstavka 55. člena tega
zakona in če dokaže, da je dnevni delovni migrant.
(3) Glede postopka izdaje enotnega dovoljenja za
dnevnega delovnega migranta se uporabljajo določbe
37. in 37.a člena tega zakona, pri čemer se na enotnem dovoljenju za prebivanje in delo vpiše oznaka »dnevni delovni
migrant.«.«.
Četrti in peti odstavek se črtata.
27. člen
Prvi odstavek 47. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Tujcu, ki prebiva v Republiki Sloveniji na podlagi
dovoljenja za stalno prebivanje, in tujcu, ki v Republiki Sloveniji zadnje leto prebiva na podlagi dovoljenja za začasno
prebivanje in ima dovoljenje za začasno prebivanje izdano
z veljavnostjo najmanj enega leta, se ob pogojih in v skladu
s tem zakonom prizna pravica do združitve, ohranitve in
ponovne pridobitve celovitosti družine z družinskimi člani,
ki so tujci. Tujcu, ki v Republiki Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja
sezonskega dela ali kot dnevni delovni migrant, se pravica
do združitve, ohranitve in ponovne pridobitve celovitosti
družine z družinskimi člani, ki so tujci, ne prizna. V enoletni
rok veljavnega dovoljenja za začasno prebivanje se šteje
tudi čas prebivanja tujca v Republiki Sloveniji na podlagi
potrdila o vloženi prošnji za izdajo ali podaljšanje dovoljenja
za začasno prebivanje ali izdajo nadaljnjega dovoljenja za
začasno prebivanje, ki velja kot dovoljenje za začasno prebivanje. Brez omejitev glede dolžine tujčevega prebivanja v
Republiki Sloveniji in veljavnosti njegovega dovoljenja lahko
združuje družinske člane tujec, imetnik modre karte EU,
tujec, ki ima izdano dovoljenje za začasno prebivanje zaradi
opravljanja dela na področju raziskav in visokega šolstva in
tujec z dovoljenjem za začasno prebivanje, če je to v interesu Republike Slovenije, o čemer organ, pristojen za izdajo
dovoljenja, odloči na podlagi mnenja pristojnega ministrstva
oziroma drugega državnega organa.«.
28. člen
Za 47. členom se dodata novi 47.a in 47.b člen, ki se
glasita:
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»47.a člen
(združitev družine tujca s priznanim statusom begunca
v Republiki Sloveniji)
(1) Pravica do združitve družine se prizna tujcu, ki mu je v
Republiki Sloveniji priznan status begunca na podlagi zakona,
ki ureja mednarodno zaščito (v nadaljnjem besedilu: begunec)
pod pogojem, da je družina obstajala že pred vstopom begunca
v Republiko Slovenijo.
(2) Za družinske člane begunca se po tem zakonu štejejo:
– zakonec, registrirani partner ali partner, s katerim begunec živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti;
– mladoletni neporočeni otroci begunca;
– mladoletni neporočeni otroci zakonca, registriranega
partnerja ali partnerja, s katerim begunec živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti;
– polnoletni neporočeni otroci in starši begunca, zakonca,
registriranega partnerja ali partnerja, s katerim begunec živi
v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, če ga je begunec,
zakonec, registrirani partner ali partner, s katerim begunec živi
v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, po zakonu države,
katere državljan je, dolžan preživljati;
– starši begunca, ki je mladoletnik brez spremstva.
(3) Dovoljenje za stalno prebivanje se družinskemu članu
begunca izda na prošnjo begunca, ki mora prošnjo vložiti v roku
90 dni od priznanja statusa begunca pri ministrstvu, pristojnem
za notranje zadeve. Begunec mora prošnji priložiti listinske
dokaze, ki izkazujejo družinsko vez in istovetnost njegovih družinskih članov. Če begunec ne poseduje listinskih dokazov za
izkazovanje družinskih vezi, mora v prošnji navesti vsa dejstva
o družinskih članih, s katerimi se želi združiti, zlasti njihova
osebna imena, datume in kraje rojstev, naslov prebivališča
ter podatke o tem, kje v času vložitve prošnje bivajo. Prošnji
mora priložiti tudi pisno soglasje, s katerim pristojnemu organu
dovoljuje, da lahko za preverjanje družinskih vezi podatke o
družinskih članih posreduje mednarodnim organizacijam, ki
delujejo na področju migracij. Pred posredovanjem podatkov
mednarodnim organizacijam, ki delujejo na področju migracij,
pristojni organ pridobi pisno izjavo te organizacije, da bo podatke varovala pred organi izvorne države.
(4) Pri preverjanju družinskih vezi ima begunec, ki ne razume slovenskega jezika, pravico do brezplačnega prevajanja
in tolmačenja za jezik, ki ga razume. Sredstva za prevajanje in
tolmačenje zagotavlja ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
(5) Dovoljenje za stalno prebivanje se družinskemu članu
begunca, katerega istovetnost ni sporna, lahko izda, če ni
razlogov za zavrnitev izdaje dovoljenja za prebivanje iz tretje,
pete, šeste, sedme, desete ali enajste alinee prvega odstavka
55. člena tega zakona.
(6) Če begunec prošnje za izdajo dovoljenja za stalno
prebivanje ne vloži v roku iz tretjega odstavka tega člena, se
družinskemu članu, katerega istovetnost ni sporna, dovoljenje
za stalno prebivanje lahko izda, če družinski član izpolnjuje
pogoje, določene za izdajo dovoljenja iz tretjega odstavka
33. člena tega zakona in če ni razlogov za zavrnitev izdaje
dovoljenja za prebivanje iz tretje, pete, šeste, sedme, desete ali
enajste alinee prvega odstavka 55. člena tega zakona.
(7) V postopku izdaje in pri vročitvi dovoljenja za stalno
prebivanje družinskemu članu begunca se osebni podatki begunca in njegovega družinskega člana varujejo pred organi
njune izvorne države.
(8) Izdano dovoljenje za stalno prebivanje, odločba o
zavrnitvi izdaje dovoljenja, sklep o ustavitvi postopka in sklep
o zavrženju prošnje, izdan v postopku izdaje dovoljenja za
stalno prebivanje družinskemu članu begunca vroči diplomatsko predstavništvo ali konzulat Republike Slovenije v tujini ali
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, če družinski član že
biva v Republiki Sloveniji.
(9) Za družinskega člana begunca, ki je to postal po vstopu begunca v Republiko Slovenijo, se glede izdaje dovoljenja
za prebivanje zaradi združitve družine uporablja ureditev iz
prejšnjega člena.
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(10) V primeru poligamne zakonske zveze se dovoljenje
za stalno prebivanje zaradi združitve družine lahko izda le
enemu zakoncu.
47.b člen
(združitev družine tujca, ki ima v Republiki Sloveniji priznano
subsidiarno zaščito)
(1) Tujcu, kateremu je v Republiki Sloveniji priznana
subsidiarna zaščita na podlagi zakona, ki ureja mednarodno
zaščito (v nadaljnjem besedilu: oseba s priznano subsidiarno
zaščito) za več kot eno leto, se prizna pravica do združitve
družine z družinskimi člani, ki so tujci, pod pogojem, da je družina obstajala že pred vstopom osebe s priznano subsidiarno
zaščito v Republiko Slovenijo. Osebi s subsidiarno zaščito,
priznano za eno leto, se pravica do združitve družine prizna,
ko ji je subsidiarna zaščita podaljšana skladno z zakonom, ki
ureja mednarodno zaščito.
(2) Za družinske člane osebe s priznano subsidiarno
zaščito se po tem zakonu štejejo:
– zakonec, registrirani partner ali partner, s katerim oseba
s priznano subsidiarno zaščito živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti;
– mladoletni neporočeni otroci osebe s priznano subsidiarno zaščito;
– mladoletni neporočeni otroci zakonca, registriranega
partnerja ali partnerja, s katerim oseba s priznano subsidiarno
zaščito živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti;
– polnoletni neporočeni otroci in starši osebe s priznano
subsidiarno zaščito, zakonca, registriranega partnerja ali partnerja, s katerim oseba s priznano subsidiarno zaščito živi v dalj
časa trajajoči življenjski skupnosti, če ga je oseba s priznano
subsidiarno zaščito, zakonec, registrirani partner ali partner, s
katerim oseba s priznano subsidiarno zaščito živi v dalj časa
trajajoči življenjski skupnosti, po zakonu države, katere državljan je, dolžan preživljati;
– starši osebe s priznano subsidiarno zaščito, ki je mladoletnik brez spremstva.
(3) Dovoljenje za začasno prebivanje se družinskemu članu osebe s priznano subsidiano zaščito izda na prošnjo osebe
s priznano subsidiarno zaščito, ki mora prošnjo vložiti v roku
90 dni od priznanja statusa subsidiarne zaščite pri ministrstvu,
pristojnem za notranje zadeve. Oseba s priznano subsidiano
zaščito mora prošnji priložiti listinske dokaze, ki izkazujejo družinsko vez in istovetnost njegovih družinskih članov. Če oseba
s priznano subsidiarno zaščito ne poseduje listinskih dokazov
za izkazovanje družinskih vezi, mora v prošnji navesti vsa dejstva o družinskih članih, s katerimi se želi združiti, zlasti njihova
osebna imena, datume in kraje rojstev, naslov prebivališča
ter podatke o tem, kje v času vložitve prošnje bivajo. Prošnji
mora priložiti tudi pisno soglasje, s katerim pristojnemu organu
dovoljuje, da lahko za preverjanje družinskih vezi podatke o
družinskih članih posreduje mednarodnim organizacijam, ki
delujejo na področju migracij. Pred posredovanjem podatkov
mednarodnim organizacijam, ki delujejo na področju migracij,
pristojni organ pridobi pisno izjavo te organizacije, da bo podatke varovala pred organi izvorne države.
(4) Pri preverjanju družinskih vezi ima oseba s priznano
subsidiarno zaščito, ki ne razume slovenskega jezika, pravico
do brezplačnega prevajanja in tolmačenja za jezik, ki ga razume. Sredstva za prevajanje in tolmačenje zagotavlja ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
(5) Dovoljenje za začasno prebivanje se družinskemu članu osebe s priznano subsdiarno zaščito, katere istovetnost ni
sporna, lahko izda, če ni razlogov za zavrnitev izdaje dovoljenja
za prebivanje iz tretje, pete, šeste, sedme, desete ali enajste
alinee prvega odstavka 55. člena tega zakona.
(6) Če oseba s priznano subsdiarno zaščito prošnje za
izdajo dovoljenja za začasno prebivanje ne vloži v roku iz
tretjega odstavka tega člena, se družinskemu članu, katerega
istovetnost ni sporna, dovoljenje za začasno prebivanje lahko
izda, če družinski član izpolnjuje pogoje, določene za izdajo
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dovoljenja iz tretjega odstavka 33. člena tega zakona in če ni
razlogov za zavrnitev izdaje dovoljenja za prebivanje iz tretje,
pete, šeste, sedme, desete ali enajste alinee prvega odstavka
55. člena tega zakona.
(7) V postopku izdaje in pri vročitvi dovoljenja za začasno
prebivanje družinskemu članu osebe s priznano subsidiarno
zaščito se osebni podatki osebe s priznano subsidiarno zaščito in njegovega družinskega člana varujejo pred organi njune
izvorne države.
(8) Izdano dovoljenje za začasno prebivanje, odločba o
zavrnitvi izdaje dovoljenja, sklep o ustavitvi postopka in sklep o
zavrženju prošnje, izdan v postopku izdaje dovoljenja za stalno
prebivanje družinskemu članu osebe s priznano subsidiarno
zaščito vroči diplomatsko predstavništvo ali konzulat Republike
Slovenije v tujini ali ministrstvo, pristojno za notranje zadeve,
če družinski član že biva v Republiki Sloveniji.
(9) Za družinskega člana osebe s priznano subsidiarno
zaščito, ki je to postal po vstopu osebe s priznano subsidiarno zaščito v Republiko Slovenijo, se glede izdaje dovoljenja
za prebivanje zaradi združitve družine uporablja ureditev iz
47. člena tega zakona.
(10) V primeru poligamne zakonske zveze se dovoljenje
za začasno prebivanje zaradi združitve družine lahko izda le
enemu zakoncu.
(11) Tujec, ki v Republiki Sloveniji prebiva na podlagi
dovoljenja za začasno prebivanje kot družinski član osebe s
priznano subsidiarno zaščito, je na področju zdravstvenega
varstva, socialnega varstva, izobraževanja in zaposlovanja,
izenačen z državljani Republike Slovenije.«.
29. člen
Prvi odstavek 48. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Tujcu, ki ima v drugi državi članici Evropske unije status rezidenta za daljši čas in želi v Republiki Sloveniji prebivati
zaradi zaposlitve ali dela, samozaposlitve, opravljanja sezonskega dela ali bo dnevni delovni migrant, se lahko izda enotno
dovoljenje zaradi zaposlitve ali dela, samozaposlitve, opravljanja sezonskega dela ali za dnevnega delovnega migranta, če
izpolnjuje pogoje, določene v tretjem odstavku 33. člena tega
zakona, če pristojni organ po zakonu, ki ureja zaposlovanje
in delo tujcev, poda soglasje k izdaji enotnega dovoljenja po
posameznem namenu, če izpolnjuje pogoje, opredeljene v
tem zakonu pri posamezni vrsti enotnega dovoljenja ter če
ne obstajajo razlogi za zavrnitev izdaje dovoljenja iz 55. člena
tega zakona. Če tujec po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo
tujcev, za zaposlitev ali delo, samozaposlitev, opravljanje sezonskega dela ali dela kot dnevni delovni migrant, ne potrebuje
soglasja k izdaji enotnega dovoljenja po posameznem namenu,
soglasje ni pogoj za izdajo enotnega dovoljenja. Tujcu, ki ima v
drugi državi članici Evropske unije status rezidenta za daljši čas
in želi v Republiki Sloveniji prebivati zaradi študija ali iz drugih
utemeljenih razlogov, se lahko izda dovoljenje za začasno
prebivanje če izpolnjuje pogoje, določene v tretjem odstavku
33. člena tega zakona in pogoje, določene s tem zakonom
za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija ali
iz drugih utemeljenih razlogov, ter če ne obstajajo razlogi za
zavrnitev izdaje dovoljenja iz 55. člena tega zakona.«.
V drugem odstavku se črta besedilo »ali čezmejnega
opravljanja storitev kot napoteni delavec, ki se izvajajo za čas
do enega leta«.
Tretji, četrti in peti odstavek se spremenijo tako, da se
glasijo:
»(3) Rezident za daljši čas in njegovi družinski člani iz
prejšnjega odstavka lahko prebivajo na območju Republike
Slovenije brez dovoljenja za prebivanje 90 dni od dneva vstopa v državo oziroma do poteka veljavnosti dovoljenja, če je
ta krajša. Če želijo na območju Republike Slovenije prebivati
dlje, mora rezident za daljši čas zase in za družinske člane
pred pretekom dovoljenega prebivanja pri pristojnem organu v
Republiki Sloveniji, na območju katerega prebivajo, zaprositi za
izdajo enotnega dovoljenja zaradi zaposlitve ali dela, samoza-
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poslitve, opravljanja sezonskega dela ali za dnevnega delovnega migranta oziroma dovoljenja za začasno prebivanje. Za
izdajo enotnega dovoljenja po posameznem namenu oziroma
dovoljenja za začasno prebivanje lahko zase in za družinske
člane zaprosi tudi pred prihodom v Republiko Slovenijo pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije
v državi članici Evropske unije, v kateri ima status rezidenta za
daljši čas. Če so prošnje vložene pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini, lahko rezident
za daljši čas in njegovi družinski člani iz prejšnjega odstavka
vstopijo v Republiko Slovenijo že pred odločitvijo o prošnjah, o
čemer morajo po prihodu obvestiti organ v Republiki Sloveniji,
pristojen za odločitev o prošnjah. O vloženi prošnji za izdajo
enotnega dovoljenja zaradi zaposlitve ali dela, samozaposlitve, opravljanja sezonskega dela ali za dnevnega delovnega
migranta oziroma dovoljenja za začasno prebivanje pristojni
organ v Republiki Sloveniji ali diplomatsko predstavništvo ali
konzulat Republike Slovenije v tujini izda potrdilo, ki velja kot
dovoljenje za začasno prebivanje do pravnomočne odločitve o
prošnji oziroma v primeru prošnje za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje zaradi študija, iz drugih utemeljenih razlogov
ali za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje za družinske
člane iz prejšnjega odstavka, do dokončne odločitve o prošnji.
Izdano enotno dovoljenje zaradi zaposlitve ali dela, samozaposlitve, opravljanja sezonskega dela ali za dnevnega delovnega
migranta oziroma dovoljenje za začasno prebivanje, odločba o
zavrnitvi izdaje dovoljenja, sklep o ustavitvi postopka in sklep
o zavrženju prošnje, izdan v postopku izdaje enotnega dovoljenja po posameznem namenu oziroma dovoljenja za začasno
prebivanje, se rezidentu za daljši čas in njegovim družinskim
članom, ki že prebivajo na območju Republike Slovenije, vroči
pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji.
(4) Glede izdaje in podaljšanja enotnega dovoljenja rezidentu za daljši čas se uporabljajo določbe 37., 37.a, 37.b in
45. člena tega zakona. Dovoljenje za začasno prebivanje zaradi študija ali iz drugih utemeljenih razlogov se rezidentu za
daljši čas izda in podaljšuje za čas, ki je potreben za izpolnitev
namena bivanja in v skladu z veljavnostjo, opredeljeno v tem
zakonu pri posamezni vrsti dovoljenja za začasno prebivanje.
Družinskemu članu se dovoljenje za začasno prebivanje izda
in podaljšuje za enako časovno obdobje kot rezidentu za daljši
čas. Rezident za daljši čas lahko prebiva v Republiki Sloveniji
samo v skladu z namenom, zaradi katerega mu je bilo izdano
enotno dovoljenje oziroma dovoljenje za začasno prebivanje.
(5) O izdanem enotnem dovoljenju zaradi zaposlitve ali
dela, samozaposlitve, opravljanja sezonskega dela ali za dnevnega delovnega migranta, dovoljenju za začasno ali stalno prebivanje, podaljšanju enotnega dovoljenja oziroma dovoljenja
za začasno prebivanje, izdani odločbi ali sklepu ter odstranitvi
rezidenta za daljši čas in njegovih družinskih članov mora ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, obvestiti pristojni organ
druge države članice Evropske unije, v kateri ima tujec status
rezidenta za daljši čas.«.
V sedmem odstavku se besedi »četrtega kolena« nadomestita z besedama »drugega kolena«.
Za sedmim odstavkom se doda novi osmi odstavek, ki
se glasi:
»(8) Tujec, ki je slovenskega rodu do drugega kolena v
ravni vrsti in ki zakonito prebiva v Republiki Sloveniji na podlagi veljavne osebne izkaznice oziroma veljavnega potnega
lista, ali na podlagi veljavnega potnega lista in dovoljenja za
prebivanje, ki ga izda druga država članica Evropske unije,
ali na podlagi vizuma C, ki ga izda pristojni organ Republike
Slovenije ali druga država pogodbenica Konvencije o izvajanju
schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985, lahko vloži
prošnjo za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje tudi
pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji. Tujec lahko prebiva
na območju Republike Slovenije 90 dni od dneva vstopa v
državo oziroma do poteka veljavnosti dovoljenja ali vizuma, če
je ta krajša. Prošnjo za izdajo prvega dovoljenja za začasno
prebivanje mora tujec vložiti pri pristojnem organu v Republiki
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Sloveniji pred potekom dovoljenega 90 dnevnega prebivanja
oziroma pred potekom veljavnosti dovoljenja za prebivanje ali
vizuma, če je ta krajša. O pravočasno vloženi prošnji za izdajo
prvega dovoljenja za začasno prebivanje pri pristojnem organu
v Republiki Sloveniji, pristojni organ tujcu izda potrdilo, ki velja
kot dovoljenje za začasno prebivanje do dokončne odločitve o
prošnji. Tujcu, ki je vložil prošnjo za izdajo prvega dovoljenja
za začasno prebivanje kot tujec slovenskega rodu, pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji, se dovoljenje za začasno
prebivanje, odločba o zavrnitvi izdaje dovoljenja, sklep o ustavitvi postopka in sklep o zavrženju prošnje, izdan v postopku
izdaje dovoljenja za začasno prebivanje, vroči pri organu, ki je
dovoljenje izdal.«.
30. člen
Za tretjim odstavkom 49. člena se dodata novi četrti in peti
odstavek, ki se glasita:
»(4) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za
otroka osebe, ki ji je v Republiki Sloveniji priznana mednarodna
zaščita, rojenega v Republiki Sloveniji. Pristojni organ po uradni
dolžnosti izda dovoljenje za stalno prebivanje otroku iz prvega
odstavka tega člena ob pogoju, da ima vsaj eden od staršev
oziroma skrbnikov priznan status begunca. Pristojni organ izda
po uradni dolžnosti dovoljenje za začasno prebivanje otroku iz
prvega odstavka tega člena ob pogoju, da ima vsaj eden od
staršev oziroma skrbnikov priznan status subsidiarne zaščite.
Dovoljenje za začasno prebivanje velja oziroma se po uradni
dolžnosti podaljšuje toliko časa, kolikor ima status subsidiarne
zaščite ali se ta podaljšuje otrokovi materi ali otrokovemu očetu
oziroma skrbniku do otrokovega dopolnjenega 18. leta starosti.
(5) Dovoljenje za prebivanje, izdano skladno z drugim,
tretjim in četrtim odstavkom tega člena velja od otrokovega
rojstva dalje.«.
31. člen
V prvem odstavku 50. člena se besedi »treh mesecev«
nadomestita z besedama »90 dni«.
V osmem odstavku se besedilo »in osnovne oskrbe, enako kot tujci, katerim je v Republiki Sloveniji dovoljeno začasno
zadrževanje« nadomesti z besedilom »in do izplačila denarne
pomoči, v višini in na način, kot ga za izplačilo denarne pomoči
določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke. Sredstva
za izplačilo denarne pomoči zagotavlja in izplačuje center za
socialno delo, na območju katerega tujec prebiva.«.
32. člen
V drugem odstavku 51. člena se beseda »sedme« nadomesti z besedo »devete«, besedilo »in osnovne oskrbe, enako
kot tujci, katerim je v Republiki Sloveniji dovoljeno zadrževanje« pa se nadomesti z besedilom »in do izplačila denarne
pomoči v višini in na način, kot ga za izplačilo denarne pomoči
določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke. Sredstva
za izplačilo denarne pomoči zagotavlja in izplačuje center za
socialno delo, na območju katerega tujec prebiva.«.
33. člen
Prvi odstavek 52. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Dovoljenje za stalno prebivanje se lahko izda tujcu,
ki pet let neprekinjeno zakonito prebiva v Republiki Sloveniji na
podlagi dovoljenja za začasno prebivanje ali potrdila o vloženi
prošnji za podaljšanje ali izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje ali potrdila o vloženi prošnji za izdajo prvega
dovoljenja za začasno prebivanje, ki tujcu v času odločanja o
njegovi prošnji za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje dovoljuje prebivanje v Republiki Sloveniji in ki izpolnjuje
druge pogoje za izdajo dovoljenja, določene s tem zakonom, in
če ni razlogov za zavrnitev izdaje dovoljenja iz 55. člena tega
zakona. Pogoj petletnega neprekinjenega zakonitega prebivanja v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno
prebivanje ali potrdila o vloženi prošnji za podaljšanje ali izdajo
nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje ali potrdila o vlo-
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ženi prošnji za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje,
ki tujcu v času odločanja o njegovi prošnji za izdajo prvega
dovoljenja za začasno prebivanje dovoljuje prebivanje v Republiki Sloveniji, je izpolnjen tudi, če je bil tujec v tem obdobju
odsoten iz Republike Slovenije in ni imel izdanega dovoljenja
za začasno prebivanje ali potrdila o vloženi prošnji za podaljšanje ali izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje,
če so bile odsotnosti krajše od šestih zaporednih mesecev in
če skupaj ne presegajo deset mesecev. Čas prebivanja tujca
v Republiki Sloveniji na podlagi vizuma za dolgoročno bivanje
se všteje v obdobje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje,
če tujec pred potekom vizuma zaprosi za izdajo dovoljenja za
začasno prebivanje in mu je bilo dovoljenje za začasno prebivanje izdano na podlagi 30. člena tega zakona. Čas prebivanja
tujca v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno
prebivanje zaradi študija in poklicnega usposabljanja se v obdobje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje šteje polovično.
Čas prebivanja tujca v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja
za začasno prebivanje zaradi sezonskega dela, kot napoteni
delavec ali kot dnevni delovni migrant in čas prebivanja tujca
v Republiki Sloveniji kot osebe z začasno zaščito se ne všteje
v obdobje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje. Čas, ki ga
je tujec prebil na prestajanju kazni, se ne šteje v čas, potreben
za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje. V času odločanja o
prošnji za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje mora tujec v
Republiki Sloveniji prebivati na podlagi dovoljenja za začasno
prebivanje.«.
V tretjem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se
glasi: »Tujcu, katerega prebivanje v Republiki Sloveniji je v interesu Republike Slovenije, o čemer organ, pristojen za izdajo
dovoljenja, odloči na podlagi mnenja pristojnega ministrstva
oziroma drugega državnega organa, ali tujcu, ki je slovenskega
rodu, se lahko izda dovoljenje za stalno prebivanje tudi pred
iztekom roka iz prvega odstavka tega člena.«.
34. člen
Za 53. členom se doda novi 53.a člen, ki se glasi:
»53.a člen
(pridobitev statusa rezidenta za daljši čas za tujca, ki mu je
v Republiki Sloveniji ali drugi državi članice Evropske unije
priznana mednarodna zaščita)
(1) Status rezidenta za daljši čas lahko pridobi tujec s
priznano mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji, ki pet let
neprekinjeno zakonito prebiva v Republiki Sloveniji na podlagi
priznanega statusa mednarodne zaščite, če izpolnjuje druge
pogoje za izdajo dovoljenja, določene s tem zakonom in če ni
razlogov za zavrnitev izdaje dovoljenja iz 55. člena tega zakona. V čas neprekinjenega petletnega zakonitega prebivanja v
Republiki Sloveniji se šteje tudi polovica časa prebivanja tujca
v Republiki Sloveniji kot prosilca za mednarodno zaščito, kot je
opredeljen v zakonu, ki ureja mednarodno zaščito. Če obdobje
prebivanja tujca v Republiki Sloveniji kot prosilca za mednarodno zaščito presega 18 mesecev, se v čas neprekinjenega petletnega zakonitega prebivanja šteje celotno obdobje prebivanja
tujca v Republiki Sloveniji kot prosilca za mednarodno zaščito.
(2) Prošnjo za pridobitev statusa rezidenta za daljši čas
lahko tujec iz prejšnjega odstavka vloži pri upravni enoti, na
območju katere prebiva.
(3) Tujcu s priznano mednarodno zaščito, ki je pridobil
status rezidenta za daljši čas, se izda dovoljenje za stalno
prebivanje, na katerem se označi status rezidenta za daljši
čas, in vpiše opomba: »Mednarodna zaščita priznana v (država
članica) dne (datum)«.
(4) Status rezidenta za daljši čas pridobi tujec, ki je status
rezidenta za daljši čas na podlagi priznane mednarodne zaščite
pridobil v drugi državi članici Evropske unije, pod pogojem, da
mu v tej državi članici mednarodna zaščita ni prenehala ali
bila odvzeta, če pet let neprekinjeno zakonito prebiva v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje
ali potrdila o vloženi prošnji za izdajo prvega dovoljenja za
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začasno prebivanje, ki velja kot dovoljenje za začasno prebivanje, podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje ali izdajo
nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje, če izpolnjuje
druge pogoje za izdajo dovoljenja, določene s tem zakonom,
in če ni razlogov za zavrnitev izdaje dovoljenja iz 55. člena tega
zakona. Pred izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega člena,
mora upravna enota, preko ministrstva, pristojnega za notranje
zadeve, od države članice Evropske unije, ki je tujcu priznala
status rezidenta za daljši čas, pridobiti podatek, če ima tujec
v tej državi članici še priznan status mednarodne zaščite in
datum priznanja le te, kar se na izkaznici dovoljenja za stalno
prebivanje, skladno s prejšnjim odstavkom, tudi označi.
(5) Glede vstopa in prebivanja tujca, ki je status rezidenta
za daljši čas na podlagi priznane mednarodne zaščite pridobil
v drugi državi članici Evropske unije in njegovih družinskih
članov ter obveščanja pristojnih organov druge države članice
Evropske unije o izdanem dovoljenju za začasno ali stalno
prebivanje, podaljšanju dovoljenja za začasno prebivanje, izdani odločbi ali sklepu ter odstranitvi rezidenta za daljši čas in
njegovih družinskih članov, se smiselno uporabljajo določbe
48. člena tega zakona.
(6) Pred odstranitvijo rezidenta za daljši čas iz četrtega
odstavka tega člena in njegovih družinskih članov mora policija
zaprositi za potrditev, ali je rezident za daljši čas v državi članici
Evropske unije, ki mu je priznala status rezidenta za daljši čas
na podlagi priznane mednarodne zaščite, še vedno upravičen
do mednarodne zaščite. Če je rezident za daljši čas v drugi
državi članici Evropske unije, ki mu je priznala status rezidenta
za daljši čas na podlagi priznane mednarodne zaščite, še vedno upravičen do mednarodne zaščite, se rezidenta za daljši
čas skupaj z njegovimi družinskimi člani odstrani v to državo.
(7) Tujcu, ki je status rezidenta za daljši čas na podlagi
priznane mednarodne zaščite v Republiki Sloveniji pridobil v
drugi državi članici Evropske unije, ta država pa je sprejela
odločitev o odstranitvi rezidenta za daljši čas in njegovih družinskih članov iz države, Republika Slovenija, ob pogoju, da mu
je v Republiki Sloveniji še vedno priznana mednarodna zaščita,
kar pristojnemu organu druge države članice Evropske unije
sporoči ministrstvo, pristojno za notranje zadeve najkasneje v
roku enega meseca od prejema zaprosila, rezidentu za daljši
čas in njegovim družinskim članom dovoli vstop v Republiko
Slovenijo.
(8) Ne glede na šesti odstavek tega člena, se lahko rezidenta za daljši čas iz četrtega odstavka tega člena in njegove
družinske člane, ob izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka
61. člena tega zakona ter ob upoštevanju načela nevračanja
iz 72. člena tega zakona, odstrani v drugo državo, ki ni država
članica Evropske unije, ki mu je priznala mednarodno zaščito.«.
35. člen
54. člen se spremeni tako, da se glasi:
»54. člen
(pristojnost organov za izdajo dovoljenj)
(1) Enotno dovoljenje, modro karto EU in dovoljenje za
začasno prebivanje v Republiki Sloveniji izdaja in podaljšuje
upravna enota, na območju katere namerava tujec prebivati, oziroma upravna enota, na območju katere tujec prebiva.
Enotno dovoljenje, dovoljenja za začasno prebivanje zaradi
opravljanja dela na področju raziskav in visokega šolstva in
modro karto EU, lahko izdaja in podaljšuje tudi upravna enota,
kjer je sedež delodajalca oziroma raziskovalne organizacije in
visokošolskega zavoda ali kjer se opravlja dejavnost.
(2) Dovoljenje za začasno prebivanje zaradi interesa
Republike Slovenije ter dovoljenje za začasno prebivanje za
družinskega člana tujca, s priznano subsidiarno zaščito v Republiki Sloveniji, izdaja in podaljšuje ministrstvo, pristojno za
notranje zadeve.
(3) Dovoljenja za stalno prebivanje izdaja upravna enota,
na območju katere tujec prebiva.
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(4) Dovoljenja za stalno prebivanje za družinskega člana
begunca izdaja ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.«.
36. člen
Prvi odstavek 55. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji se
tujcu ne izda, če:
– niso izpolnjeni pogoji iz tretjega in četrtega odstavka
33. člena tega zakona;
– obstajajo razlogi za domnevo, da tujec ne bo prebival
na ozemlju Republike Slovenije, razen v primeru, ko je tujec s
strani delodajalca s sedežem v Republiki Sloveniji, pri katerem
je v delovnem razmerju, v času trajanja delovnega razmerja,
zaradi opravljanja storitev v drugi državi članici EU, napoten na
delo v drugo državo članico EU;
– je tujcu prepovedan vstop v državo;
– obstajajo razlogi za domnevo, da tujec po izteku veljavnosti dovoljenja ne bo prostovoljno zapustil Republike Slovenije;
– obstajajo razlogi za sum, da utegne pomeniti nevarnost
za javni red in varnost ali mednarodne odnose Republike
Slovenije ali obstaja sum, da bo njegovo prebivanje v državi
povezano z izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih dejanj,
nezakonitimi obveščevalnimi dejavnostmi, proizvodnjo ali prometom z drogami ali izvrševanjem drugih kaznivih dejanj;
– obstajajo razlogi za domnevo, da se tujec ne bo podrejal
pravnemu redu Republike Slovenije;
– se v postopku izdaje prvega dovoljenja za prebivanje
ugotovi, da obstajajo resni razlogi za domnevo, da utegne
biti tujec v času svojega prebivanja v Republiki Sloveniji žrtev
trgovine z ljudmi;
– je očitno, da je bila zakonska zveza sklenjena ali partnerska skupnost registrirana predvsem z namenom pridobitve
dovoljenja za prebivanje, ali če se v postopku podaljšanja dovoljenja za začasno prebivanje ali izdaje dovoljenja za stalno
prebivanje ugotovi, da družinski član dejansko ne živi v družinski skupnosti s tujcem, kateremu ta zakon priznava pravico do
združitve družine;
– se v postopku izdaje prvega dovoljenja za začasno prebivanje ugotovi, da tujec dejansko že živi v Republiki Sloveniji
iz drugačnih razlogov, kot je to mogoče na podlagi vizuma;
– se v postopku izdaje prvega dovoljenja za začasno prebivanje ugotovi, da prihaja z območij, kjer razsajajo nalezljive
bolezni z možnostjo epidemije, navedene v mednarodnih zdravstvenih pravilih Svetovne zdravstvene organizacije, oziroma
z območij, kjer razsajajo nalezljive bolezni, ki bi lahko ogrozile
zdravje ljudi in za katere je v skladu z zakonom, ki ureja nalezljive bolezni, treba sprejeti predpisane ukrepe;
– se v postopku izdaje prvega dovoljenja za začasno
prebivanje ugotovi, da je bila tujcu v zadnjih šestih mesecih
pred vložitvijo prošnje za izdajo dovoljenja zavrnjena izdaja
vizuma zaradi nevarnosti za javni red, varnost ali mednarodne
odnose Republike Slovenije ali zaradi suma, da bo njegovo
prebivanje v državi povezano z izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih dejanj, nezakonitimi obveščevalnimi dejavnostmi,
proizvodnjo ali prometom z drogami ali izvrševanjem drugih
kaznivih dejanj.«.
V četrtem odstavku se besedilo »četrte ali pete« nadomesti z besedilom »pete ali šeste«, za besedilom »ali javnih listin
drugih držav« se vejica nadomesti s piko in črta besedilo »ki
jih posreduje diplomatsko predstavništvo ali konzulat Republike
Slovenije ali ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.«.
37. člen
V prvem odstavku 56. člena se v prvi alinei za besedilom
»za zavrnitev izdaje dovoljenja« doda besedilo »v skladu s
tem zakonom«.
V drugi alinei se pika nadomesti s podpičjem in doda nova
tretja alinea, ki se glasi:
»– če organ, ki je po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo
tujcev, pristojen za podajo soglasja k izdaji enotnega dovoljenja
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ali modre karte EU, umakne soglasje k izdaji enotnega dovoljenja ali modre karte EU.«.
Drugi in tretji odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Dovoljenje za začasno prebivanje se zaradi prenehanja zaposlitve ali dela tujca, če je brez lastne krivde ali volje
ostal brez zaposlitve, ne razveljavi tujcu, ki je v skladu z zakonom, ki ureja trg dela, pridobil pravice iz zavarovanja za primer
brezposelnosti, dokler je upravičen do pravic iz tega naslova.
(3) Tujcu s priznano mednarodno zaščito v Republiki
Sloveniji, ki je pridobil status rezidenta za daljši čas, pristojni
organ, ki je dovoljenje za stalno prebivanje z oznako iz tretjega
odstavka 53.a člena tega zakona izdal, ali pristojni organ, na
območju katerega tujec prebiva, dovoljenje za stalno prebivanje razveljavi, če obstajajo razlogi za razveljavitev iz četrtega
odstavka tega člena ter v primeru, če tujcu mednarodna zaščita
preneha ali se mu jo odvzame po zakonu, ki ureja mednarodno zaščito iz razloga napačnega prikazovanja ali izpuščanja
dejstev, vključno z lažnimi dokumenti, ki je bilo odločilnega
pomena za dodelitev statusa mednarodne zaščite.«.
V petem odstavku se beseda »četrti« nadomesti z besedo
»peti« in beseda »peti« z besedo »šesti«.
38. člen
V prvem odstavku 57. člena se tretja alinea spremeni
tako, da se glasi:
»– je tujcu v Republiki Sloveniji izrečena pravnomočna
stranska sankcija izgona tujca iz države, ali če je tujcu izrečen
izgon kot pravna posledica obsodbe po določbah Kazenskega
zakonika (Uradni list RS, št. 55/08 in 50/12), ali če je tujcu
druga država članica Evropske unije izrekla pravnomočno odločitev o izgonu, zaradi katerega bo odstranjen iz Republike
Slovenije;«.
V tretjem odstavku se treja alinea spremeni tako, da se
glasi:
»– je tujcu v Republiki Sloveniji izrečena pravnomočna
stranska sankcija izgona tujca iz države, ali če je tujcu izrečen
izgon kot pravna posledica obsodbe po določbah Kazenskega
zakonika (Uradni list RS, št. 55/08 in 50/12), ali če je tujcu
druga država članica Evropske unije izrekla pravnomočno odločitev o izgonu, zaradi katerega bo odstranjen iz Republike
Slovenije;«.
V tretjem odstavku se v sedmi alinei besedi »treh mesecev« nadomestita z besedama »90 dni«.
Za četrtim odstavkom se doda novi peti odstavek, ki se
glasi:
»(5) Dovoljenje za stalno prebivanje, izdano družinskemu
članu begunca, preneha veljati, če beguncu status begunca
preneha ali se mu odvzame ter iz razlogov, določenih v tretjem
odstavku tega člena, razen če begunec pridobi državljanstvo
Republike Slovenije ali če umre.«.
39. člen
V prvem odstavku 58. člena se za besedilom »v obliki samostojne listine« doda besedilo »kot izkaznico«, za besedilom
»pri dovoljenju za stalno prebivanje« pa črta beseda »največ«.
V drugem odstavku se doda nova sedma alinea, ki se
glasi:
»– pravici do prostega dostopa na trg dela za tujce, ki
imajo skladno z zakonom, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev
pravico do prostega dostopa na trg dela.«.
V šestem odstavku se za besedilom »Minister, pristojen
za notranje zadeve,« doda besedilo »v soglasju z ministrom,
pristojnim za delo«.
Za šestim odstavkom se dodajo novi sedmi, osmi in deveti
odstavek, ki se glasijo:
»(7) O pravici do dostopa na trg dela tujca, ki v Republiki
Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje,
ki ni izdano zaradi zaposlitve, samozaposlitve ali dela, odloči
organ, katerega pristojnost določi zakon, ki ureja zaposlovanje
in delo tujcev, v postopku in pod pogoji, ki jih določa zakon, ki
ureja zaposlovanje in delo tujcev.
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(8) Pristojni organ, na območju katerega tujec prebiva,
na podlagi odločitve o pravici do dostopa na trg iz prejšnjega
odstavka tega člena, tujcu po uradni dolžnosti izkaznico dovoljenja za prebivanje, izdano v obliki iz prvega odstavka tega
člena, zamenja za novo izkaznico, na kateri označi pravico do
dostopa na trg dela.
(9) Če organ iz sedmega odstavka tega člena ugotovi razloge za prenehanje pravice do dostopa na trg dela, v postopku
in pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja zaposlovanje in delo
tujcev, o tem obvesti pristojni organ, na območju katerega tujec
prebiva, ki tujca pozove, da v roku osmih dni od vročitve poziva
zamenja izkaznico dovoljenja za prebivanje za novo listino.«.
40. člen
Drugi in tretji odstavek 60. člena se spremenita tako, da
se glasita:
»(2) Tujec, ki je pravočasno vložil prošnjo za podaljšanje
dovoljenja za prebivanje ali za izdajo nadaljnjega dovoljenja,
sme ostati v državi, dokler o njegovi prošnji ni odločeno, o čemer se mu izda posebno potrdilo, ki po poteku veljavnosti dovoljenja za prebivanje, velja kot dovoljenje za začasno prebivanje,
do dokončne odločitve o prošnji oziroma v primeru izdaje enotnega dovoljenja ali modre karte EU, do pravnomočne odločitve
o prošnji. Potrdilo tujcu ne dovoljuje prehajanja državne meje,
razen če je tujec zaprosil za podaljšanje enotnega dovoljenja
ali izdajo nadaljnjega dovoljenja kot dnevni delovni migrant.
(3) Tujec mora državo zapustiti v roku, ki mu je bil postavljen. Pri določanju roka, v katerem mora tujec zapustiti državo,
mora pristojni organ, ki izda odločbo o razveljavitvi dovoljenja
za prebivanje, odločbo o odpovedi prebivanja, odločbo, izdano
na podlagi tujčeve izjave o odreku dovoljenja za prebivanje,
odločbo ali sklep, s katerim je prošnja za podaljšanje ali izdajo
nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje zavrnjena, zavržena ali je postopek ustavljen, odločbo ali sklep, s katerim
je prošnja za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje,
kadar je tujcu v času odločanja o prošnji za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje dovoljeno prebivanje v Republiki
Sloveniji, zavrnjena, zavržena ali je postopek ustavljen, upoštevati čas, v katerem tujec to lahko stori, pri čemer ta rok ne sme
biti krajši od sedmih dni in ne daljši od 30 dni. Rok za zapustitev
države določi tujcu tudi pristojni organ za razveljavitev ali preklic vizuma, v odločbi o razveljavitvi ali preklicu vizuma, če je
tujec že vstopil v Republiko Slovenijo. Rok za zapustitev države
se ne določi tujcu, katerega prebivanje v Republiki Sloveniji pomeni nevarnost za javni red, javno varnost ali državno varnost.
Pristojni organ ter pristojni organ za razveljavitev ali preklic
vizuma mora dokončno odločbo ali dokončen sklep iz drugega
in tretjega stavka tega člena posredovati policijski postaji, na
območju katere tujec prebiva. Rok, v katerem mora tujec zapustiti državo, začne teči z dnem, ko je odločba ali sklep, s katerim
je rok določen, dokončen oziroma pravnomočen, v primerih,
ko je bila odločba ali sklep izdan glede enotnega dovoljenja ali
modre karte EU.«.
41. člen
Prvi odstavek 63. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Tujcu, ki ne zapusti ozemlja Republike Slovenije v
skladu s tretjim odstavkom 60. člena tega zakona, se na podlagi odločbe o vrnitvi omogoči prostovoljna vrnitev z določenim
rokom vrnitve ali se ga iz države odstrani z odločbo o vrnitvi
brez določenega roka vrnitve.«.
42. člen
V prvem odstavku 64. člena se besedilo »Če je postopek
vračanja po mednarodni pogodbi končan tako, da tujec ni bil
sprejet v državo pogodbenico, se mu izda odločba o vrnitvi.«
nadomesti z besedilom »Če je postopek vračanja po mednarodni pogodbi končan tako, da tujec ni bil sprejet v državo
pogodbenico ali če tujec, ki je v postopku vračanja ali izročitve
na podlagi mednarodne pogodbe o vračanju, ni vrnjen v državo
pogodbenico v roku 72 ur, se mu izda odločba o vrnitvi.«.
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Za drugim odstavkom se doda novi tretji odstavek, ki se

»(3) V postopku izdaje odločbe o vrnitvi ima tujec pravico
do brezplačnega pravnega svetovanja, ki mu ga zagotavljajo
drugi državni organi ter mednarodne ali nevladne organizacije
in kadar je potrebno, pravico do prevajalske pomoči.«.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti
odstavek.
43. člen
Prvi odstavek 65. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Odločbo o vrnitvi policija izda tujcu iz druge in tretje
alinee prvega odstavka 60. člena tega zakona in tujcu iz prve
alinee prvega odstavka 60. člena tega zakona, če tujec, ki je
nedovoljeno vstopil, v postopku vračanja na podlagi mednarodne pogodbe o vračanju oseb v 72 urah ni bil sprejet v državo
pogodbenico.«.
44. člen
Za četrtim odstavkom 69. člena se dodajo novi peti, šesti
in sedmi odstavek, ki glasijo:
»(5) Policija z izbrano nevladno organizacijo ali drugo
neodvisno institucijo ali organom na podlagi javnega poziva
sklene pisni dogovor o spremljanju odstranjevanja tujcev.
(6) Spremljanje odstranjevanja tujcev se izvaja s strani
izbrane nevladne organizacije ali druge neodvisne institucije
ali organa, ob vseh aktivnostih policije, z namenom odstranitve
tujca iz države, vključno z obdobjem pred odhodom, v času
leta oziroma drugega načina potovanja, postankom v tranzitu,
prihodom in sprejemu tujca v državo vrnitve.
(7) Policija ugotovitve izbrane organizacije, institucije ali
organa iz prejšnjega odstavka, ki bi izkazovale kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin, obravnava v pritožbenem postopku, določenem v zakonu o nalogah in pooblastilih policije.«.
45. člen
V drugem odstavku 73. člena se za tretjo alineo dodata
novi četrta in peta alinea, ki se glasita:
»– mora tujec zaradi smrti ali hujše bolezni družinskega
člana, ki prebiva v Republiki Sloveniji, dovoljen čas bivanja v
državi podaljšati;
– je potrebno zagotoviti nujno udeležbo tujca v postopku
pred državnim organom Republike Slovenije;«.
Dosedanja četrta do osma alinea postanejo šesta do
deseta alinea.
Za tretjim odstavkom se doda novi četrti odstavek, ki se
glasi:
»(4) Tujec lahko prošnjo za dovolitev zadrževanja vloži
tudi v času nastanitve v centru. Na podlagi vložene prošnje
tujcu ni možno podaljšati njegove nastanitve v centru. Odstranitev iz države do dokončne odločitve o prošnji za dovolitev
zadrževanja ni dovoljena.«.
Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti
odstavek.
46. člen
V prvem odstavku 74. člena se četrta alinea spremeni
tako, da se glasi:
»– tujec ne upošteva obveznosti iz šestega odstavka
prejšnjega člena.«.
Za prvim odstavkom se doda novi drugi odstavek, ki se
glasi:
»(2) Po prenehanju razlogov za dovolitev zadrževanja
Policija tujcu izda odločbo, s katero ugotovi obstoj razlogov za
dovolitev zadrževanja. Pritožba zoper odločbo ni dovoljena, je
pa dovoljen upravni spor, ki se vloži v osmih dneh od vročitve
odločbe.«.
47. člen
V drugem odstavku 75. člena se za besedo »zagotavlja«
dodata besedi »in izplačuje«.
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V tretjem odstavku se za besedilom »tega zakona,« doda
besedilo »ali istovetnost tujca, zaradi navajanja lažnih podatkov
v postopku ugotavljanja istovetnosti ni bila potrjena,«.
Za tretjim odstavkom se doda novi četrti odstavek, ki se
glasi:
»(4) Tujcu, ki je v času dovolitve zadrževanja sprejet v
bolnišnico, zavod za prestajanje kazni zapora ali drugo državno
institucijo, za čas bivanja v tej instituciji, ne pripada pravica do
osnovne oskrbe iz drugega odstavka tega člena.«.
48. člen
Za šestim odstavkom 76. člena se dodajo novi sedmi,
osmi in deveti odstavek, ki se glasijo:
»(7) V času omejitve gibanja se tujca redno obvešča o
pravilih bivanja v centru ter o njegovih pravicah in obveznostih.
(8) Čas bivanja tujca izven centra brez dovoljenja za izhod
iz centra in čas bivanja v priporu, zaporu ali v postopku mednarodne zaščite, se ne šteje v čas nastanitve v centru.
(9) Med bivanjem v centru je gibanje tujca omejeno na
območje centra, kjer mora tujec upoštevati pravila bivanja v
centru. Tujcu se izjemoma lahko dovoli gibanje zunaj območja
centra. Pogoje in način dovolitve gibanja zunaj območja centra
določajo pravila bivanja.«.
49. člen
Za 76. členom se dodajo novi 76.a, 76.b in 76.c členi, ki
se glasijo:
»76.a člen
(pravila bivanja v centru)
(1) Za zagotavljanje discipline in reda so tujci dolžni spoštovati pravila bivanja v centru ter navodila pristojnih delavcev
centra.
(2) Delavci centra lahko tujcem nalagajo naloge in aktivnosti za izvajanje tedenskega programa dela ter druge naloge z
namenom uresničevanja dolžnosti in pravic, ki izhajajo iz pravil
bivanja v centru.
(3) Tujci so dolžni opustiti vse aktivnosti, ki bi lahko ogrozile varnost, red in mir v centru ter skrbeti za korekten in strpen
medsebojni odnos in odnos do delavcev centra.
(4) Pravila bivanja v centru predpiše minister, pristojen za
notranje zadeve.
76.b člen
(kršitev pravil bivanja v centru)
(1) Kršitve pravil bivanja so lažje in težje.
(2) Lažje kršitve so:
– spreminjanje razporeda opreme po sobah in premeščanje inventarja iz enega v drug prostor,
– pisanje in lepljenje po stenah, vratih in oknih,
– uporaba lastnih električnih aparatov brez dovoljenja,
– vnos in uporaba vžigalnikov in ostalih predmetov, s
katerimi se lahko zaneti ogenj,
– nošenje hrane in jedilnega pribora iz jedilnice,
– kajenje v sobah in skupnih prostorih centra,
– namerno uničevanje drobnega inventarja centra,
– uporaba mobilnih telefonov brez dovoljenja,
– motenje nočnega miru.
(3) Težje kršitve so:
– izražanje rasne, verske, nacionalne, spolne, politične ali
druge nestrpnosti v kakršnikoli obliki,
– žaljiv ali nasilen odnos do sostanovalcev, zaposlenih in
obiskovalcev,
– vnos in uživanje alkoholnih pijač ter drugih opojnih
snovi,
– vnos nevarnih predmetov ter lahko vnetljivih snovi,
– neizpolnitev ukaza uradnih oseb, ki bi povzročila hujše
motnje v delovanju centra,
– fizični napad na drugega nastanjenega tujca, delavca
centra ali obiskovalca centra,
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– izdelovanje ali vnašanje predmetov, primernih za napad,
pobeg ali za storitev kaznivega dejanja,
– samovoljna zapustitev centra,
– zloraba dodeljenih ugodnosti,
– naklepna kršitev predpisov o varstvu pred požarom,
eksplozijo ali drugimi naravnimi nesrečami,
– povzročitev večje materialne škode, če je povzročena
naklepno ali iz hude malomarnosti,
– ponavljanje lažjih kršitev pravil bivanja,
– prisiljevanje, izvajanje psihičnih in fizičnih oblik pritiska
nad drugimi tujci v centru in napeljevanje k temu.
76.c člen
(ukrepi ob kršitvah pravil bivanja v centru)
(1) Za lažje kršitve pravil bivanja se s strani vodje centra
ali osebe, ki jo ta pooblasti tujcu izreče opozorilo.
(2) V primeru, da tujec z lažjimi kršitvami nadaljuje lahko
vodja centra ali oseba, ki jo ta pooblastil tujcu:
– omeji uveljavljanje pravic iz pravil bivanja v centru;
– začasno, največ za en mesece, ukine možnost izdaje
dovoljenja za izhod iz centra;
– začasno, največ za en mesec, ukine možnost izreka
milejšega ukrepa na podlagi 81. člena tega zakona.
(3) Za težje kršitve hišnega reda se tujcu izreče ukrep iz
druge alineje drugega odstavka 77. člena tega zakona.«.
50. člen
Prvi, drugi in tretji odstavek 78. člena se spremenijo tako,
da glasijo:
»(1) Nastanitev tujca v center ali izven centra in bivanje
pod strožjim policijskim nadzorom odredi policija z odločbo.
Zoper odločbo o nastanitvi in odločbo o odreditvi bivanja pod
strožjim policijskim nadzorom ima tujec pravico do vložitve
tožbe na upravno sodišče v treh dneh po vročitvi odločbe.
(2) Tožba ne zadrži izvršitve odločbe.
(3) O tožbi mora upravno sodišče odločiti v šestih dneh.«.
Za četrtim odstavkom se doda novi peti odstavek, ki se
glasi:
»(5) Predstavniki nevladnih in mednarodnih organizacij
imajo možnost obiskovati center in tam nastanjene tujce, upoštevajoč določila hišnega reda. Tujca, ki je nastanjen v centru,
se seznani o možnostih stika s predstavniki nevladnih in mednarodnih organizacij.«.
51. člen
Za 79. členom se doda novi 79.a člen, ki se glasi:
»79.a člen
(preizkus utemeljenosti omejitve gibanja v centru)
(1) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve po uradni
dolžnosti pred iztekom treh mesecev od odreditve omejitve
gibanja v centru, preveri utemeljenost omejitve gibanja po
78. členu tega zakona. V primeru, da ugotovi, da razlogi za
omejitev gibanja niso več podani, policiji naloži, da tujca nemudoma izpusti iz centra.
(2) V primeru omejitve gibanja po prejšnjem členu, ki je
daljše od treh mesecev, preizkus utemeljenosti omejitve gibanja po uradni dolžnosti pred iztekom treh mesecev od določitve
omejitve gibanja opravi upravno sodišče. V primeru, da sodišče
ugotovi, da razlogi za omejitev gibanja niso več podani, policiji
naloži, da tujca nemudoma izpusti iz centra.
(3) Policija ministrstvu oziroma sodišču dokumentacijo o
postopkih v okviru vračanja tujca posreduje petnajst dni pred
iztekom vsakokratnega preizkusnega obdobja. Poleg dokumentacije policija pristojnemu organu poda tudi svoje mnenje o
upravičenih pričakovanjih glede uspešnosti vračanja in sporoči
druge pomembne okoliščine.
(4) Ministrstvo oziroma sodišče policiji in tujcu posreduje
svojo odločitev najkasneje en dan pred iztekom preizkusnega
obdobja. V postopku preizkusa lahko predstavniki ministrstva
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po potrebi obiščejo tujca v centru, z njim opravijo razgovor ter
opravijo razgovor tudi z uslužbenci centra in policisti, ki so sodelovali v postopku s tujcem. Upravno sodišče lahko zahteva
udeležbo tujca in drugih oseb iz prejšnjega stavka na glavni
obravnavi.
(5) Zoper ugotovitev ministrstva, da je omejitev gibanja
še vedno utemeljena ima tujec pravico vložitve tožbe v upravnem sporu. Zoper odločitev upravnega sodišča, da je omejitev
gibanja še vedno utemeljena, ima tujec pravico do pritožbe na
Upravno sodišče Republike Slovenije. V pritožbi lahko navaja
nova dejstva in priloži nove dokaze.«.

58. člen
V tretjem odstavku 106. člena se za besedilom »so vključeni v redni izobraževalni program v Republiki Sloveniji« doda
vejica in besedilo »ki poteka v slovenskem jeziku,«.

52. člen
Za tretjim odstavkom 82. člena se doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Mladoletnemu tujcu, ki je nastanjen v centru, se v
prostem času omogoči ukvarjanje z dejavnostmi, vključno z
igrami in rekreacijskimi dejavnostmi, primernimi njegovi starosti.«.
Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti
odstavek.

60. člen
V 109. členu se za besedilom »Tujec, ki ima dovoljenje za
prebivanje« doda besedilo »ali vizum za dolgoročno bivanje«.

53. člen
Drugi odstavek 84. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Tujec iz prejšnjega odstavka, ki je nastanjen v centru, je dolžan lastna sredstva ob nastanitvi deponirati. Zaradi
zadovoljevanja nujnih osebnih potreb, tujec lahko zaprosi za
vračilo dela deponiranih lastnih sredstev. Znesek posameznega vračila se določi ob upoštevanju razumnih potreb tujca,
navedenih v zaprosilu.«.
V tretjem odstavku se za besedo »odstavka« dodata
besedi »tega člena«.
54. člen
Za drugim odstavkom 87. člena se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Zoper odločbe in sklepe, ki jih je na prvi stopnji izdal organ iz drugega odstavka prejšnjega člena glede izdaje
enotnega dovoljenja po 37., 37.a, 37.b, 39., 41.,42., 45.,46. in
48. členu tega zakona ter zoper odločbe in sklepe, ki jih je na
prvi stopnji izdal organ iz četrtega odstavka prejšnjega člena
glede izdaje dovoljenja po 47.a in 47.b členu tega zakona, ni
dovoljena pritožba, je pa dovoljen upravni spor. Zoper odločitve
upravnega sodišča je dovoljena pritožba na vrhovno sodišče.«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se črta besedilo »39., 41., 42.,«.
55. člen
V prvem odstavku 88. člena se besedilo », fotografijo
predpisane velikosti, ki kaže pravo podobo tujca ter dati dva
prstna odtisa za njun digitalni zajem« nadomesti z besedilom
»ter v postopku predložiti fotografijo predpisane velikosti, ki
kaže pravo podobo tujca ter dati dva prstna odtisa za njun
digitalni zajem«.
56. člen
Drugi odstavek 90. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Tujec, nastanjen v centru, mora poleg spoštovanja
obveznosti iz prejšnjega odstavka, sodelovati s policijo, diplomatskimi predstavništvi in konzulati pri ugotavljanju njegove
istovetnosti.«.
57. člen
Drugi odstavek 91. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) O prošnjah za izdajo dovoljenja za prebivanje in potrdila o prijavi prebivanja mora pristojni organ odločiti čimprej,
najpozneje pa v 30 dneh od prejema popolne prošnje. Kadar
mora pristojni organ zaradi ugotovitve obstoja razlogov za zavrnitev izdaje dovoljenja ali potrdila izvesti poseben ugotovitveni
postopek, mora o prošnji odločiti najpozneje v 60 dneh.«.

59. člen
Za tretjim odstavkom 107. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Za postopke v zvezi z vključevanjem tujcev v Republiki Sloveniji so na prvi stopnji pristojne upravne enote, na
območju katerih tujec prebiva.«.

61. člen
V šestem odstavku 110. člena se za besedilom »morajo
podatke iz« doda besedilo »prvega in drugega odstavka«.
62. člen
111. člen se spremeni tako, da se glasi:
»111. člen
(podatki za izdajo dovoljenja za prebivanje)
(1) Tujec je dolžan v prošnji za izdajo dovoljenja za začasno ali stalno prebivanje dati pristojnemu organu naslednje
podatke:
1. EMŠO, če mu je določena;
2. priimek in ime;
3. priimek pred sklenitvijo zakonske zveze;
4. spol;
5. rojstni datum (dan, mesec, leto);
6. rojstni kraj (država, kraj);
7. državljanstvo;
8. zakonski stan;
9. poklic;
10. zadnje stalno oziroma začasno prebivališče v tujini
ali v Republiki Sloveniji (država, kraj, ulica in hišna številka);
11. sedanje začasno oziroma stalno prebivališče v Republiki Sloveniji (naselje, ulica in hišna številka);
12. datum vstopa na območje Republike Slovenije;
13. razlog in namen prebivanja v Republiki Sloveniji;
14. način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje;
15. vrsto in številko potnega lista oziroma druge listine, na
podlagi katere je prestopil državno mejo, datum in kraj izdaje
ter njeno veljavnost;
16. datum vložitve prošnje.
(2) V prošnji za izdajo modre karte EU, ki se izda na
podlagi soglasja za visokokvalificirano zaposlitev in v prošnji
za izdajo enotnega dovoljenja, ki se izda na podlagi soglasja
pristojnega organa po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo
tujcev pod pogoji za izdajo dovoljenja za zaposlitev, je potrebno
poleg podatkov iz prejšnjega odstavka navesti tudi naslednje
podatke:
1. vrsto in stopnjo strokovne izobrazbe tujca ali nacionalno poklicno kvalifikacijo tujca;
2. firmo ali ime delodajalca;
3. sedež ali naslov delodajalca;
4. matično številko delodajalca;
5. davčno številko delodajalca;
6. davčno številko tujca;
7. upravno enoto delovnega mesta;
8. naziv delovnega mesta, za katero se sklepa delovno
razmerje;
9. opis del in nalog delovnega mesta;
10. kodo poklica po standardni klasifikaciji poklicev, ki ga
bo tujec opravljal;
11. poklicno oziroma strokovno izobrazbo ali nacionalno
poklicno kvalifikacijo, ki se zahteva za zasedbo delovnega
mesta;
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12. druga potrebna dodatna znanja, ki se zahtevajo za
zasedbo delovnega mesta (na primer delovne izkušnje, znanje jezika, računalniška znanja, vozniški izpit).
(3) V prošnji za izdajo enotnega dovoljenja, ki se izda
na podlagi soglasja za zastopnika, ali na podlagi soglasja za
usposabljanje, ki ju izda organ, pristojen po zakonu, ki ureja
zaposlovanje in delo tujcev, in v prošnji za izdajo enotnega
dovoljenja zaradi opravljanja sezonskega dela, ki se izda na
podlagi soglasja za sezonsko delo organa, pristojnega po
zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev, je potrebno poleg
podatkov iz prvega odstavka navesti tudi podatke iz 1., 2., 3.,
4. in 5. točke prejšnjega odstavka.
(4) V prošnji za izdajo enotnega dovoljenja, ki se izda
na podlagi soglasja za zaposlitev, samozaposlitev in delo
organa, pristojnega po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo
tujcev, je potrebno poleg podatkov iz prvega odstavka navesti
tudi podatke iz 6. točke drugega odstavka tega člena, če je bil
tujec v zadnji dveh letih prijavljen v socialno zavarovanje kot
samozaposlena oseba.
(5) V prošnji za izdajo enotnega dovoljenja, ki se izda
na podlagi soglasja za delo organa, pristojnega po zakonu, ki
ureja zaposlovanje in delo tujcev, je potrebno poleg podatkov
iz prvega odstavka navesti tudi naslednje podatke:
1. firmo ali ime naročnika dela;
2. sedež ali naslov naročnika dela;
3. matično številko naročnika dela.
(6) V prošnji za izdajo enotnega dovoljenja zaradi opravljanja storitev z napotenimi delavci, ki se izda na podlagi
soglasja za delo napotenih delavcev organa, pristojnega po
zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev, je potrebno poleg
podatkov iz prvega odstavka navesti tudi naslednje podatke:
1. firmo ali ime tujega delodajalca, ki napotuje delavce
in naročnika storitve;
2. sedež ali naslov tujega delodajalca, ki napotuje delavce in naročnika storitve;
3. matično številko tujega delodajalca, ki napotuje delavce in naročnika storitve.
(7) V prošnji za izdajo enotnega dovoljenja zaradi opravljanja dela kot samozaposlena oseba, ki se izda na podlagi
soglasja za samozaposlitev organa, pristojnega po zakonu, ki
ureja zaposlovanje in delo tujcev, je potrebno poleg podatkov
iz prvega odstavka navesti tudi naslednje podatke:
1. firmo, sedež matično in davčno številko osebne gospodarske družbe, katere ustanovitelj je ali družbe z omejeno
odgovornostjo, katere edini lastnik je;
2. ime, naslov, matično in davčno številko tujca, ki je v poslovnem registru vpisan kot samostojni podjetnik posameznik.
(8) Tujec je dolžan prošnji za izdajo dovoljenja za začasno ali stalno prebivanje priložiti fotografijo predpisane
velikosti, ki kaže pravo podobo tujca, in dati dva prstna odtisa
za njun digitalni zajem. Tujec, ki prebiva zunaj Republike Slovenije in vloži prošnjo za izdajo prvega dovoljenja za začasno
prebivanje, da prstne odtise na diplomatskem predstavništvu
ali konzulatu Republike Slovenije v tujini. Fotografija se priloži
v fizični ali digitalni obliki. Fotografija v digitalni obliki se eno
leto hrani na elektronskem odložišču fotografij za osebne dokumente, vzpostavljenim na podlagi zakona, ki ureja osebno
izkaznico in se lahko na prošnjo tujca uporabi tudi za izdajo
druge javne listine s fotografijo, ki jo izda državni organ. Prstni odtisi v digitalni obliki se hranijo v začasni zbirki prstnih
odtisov za dovoljenja za prebivanje, vzpostavljenim na podlagi
tega zakona, do zaključka postopka izdaje dovoljenja za prebivanje na prvi stopnji, vendar največ 60 dni od dneva zajema.
Tujec, mlajši od šestih let, in tujec, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne more dati nobenega prstnega odtisa, ne da prstnih
odtisov. Tujec, ki zaradi zdravstvenih razlogov lahko da samo
en prstni odtis, da en prstni odtis.
(9) Podatke iz prejšnjega odstavka tega člena je tujec
dolžan dati tudi v primeru, ko zaradi pogrešitve dovoljenja
za prebivanje, izdanega v obliki samostojne listine, prosi za
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izdajo nove listine, in v primeru zamenjave dovoljenja za prebivanje, izdanega v obliki samostojne listine, pred potekom
veljavnosti listine oziroma pred potekom veljavnosti dovoljenja
za prebivanje.
(10) V evidenci o dovoljenjih za začasno prebivanje (evidenca iz prve alinee prvega odstavka 110. člena tega zakona)
in evidenci o dovoljenjih za stalno prebivanje (evidenca iz druge alinee prvega odstavka 110. člena tega zakona) obdeluje
pristojni organ podatke iz prvega, drugega, tretjega, četrtega,
petega, šestega, sedmega in osmega odstavka tega člena,
podatke o podobi obraza in prstnih odtisih ter roki in prstu
prstnega odtisa imetnika dovoljenja za prebivanje, zapisanih
v digitalni obliki. V evidencah o dovoljenjih za prebivanje obdeluje pristojni organ tudi podatek o številki, datumu izdaje in
dokončnosti odločbe, veljavnosti in serijski številki dovoljenja,
podatke o prenehanju dovoljenja za prebivanje, podatek o
roku za prostovoljno vrnitev, če je ta določen, ter podatke o
ukradenih oziroma pogrešanih dovoljenjih za prebivanje.
(11) Zaradi zagotovitve varnosti pravnega prometa in
odkrivanja ukradenih oziroma pogrešanih dovoljenj za prebivanje se o ukradenih oziroma pogrešanih dovoljenjih za
prebivanje podatki o pristojnem organu, ki je izdal dovoljenje,
datumu izdaje, veljavnosti in serijski številki dovoljenja ter datumu prijave pogrešitve dovoljenja javno objavijo na enotnem
državnem portalu e-uprava.
(12) Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, lahko za
namene izdaje dovoljenja za prebivanje v začasni evidenci
prstnih odtisov obdeluje naslednje osebne podatke:
– ime in priimek;
– datum rojstva;
– državljanstvo;
– vrsta in številka osebnega dokumenta;
– prstne odtise, kot to določa drugi odstavek tega člena;
– datum zajema prstnih odtisov;
– oznaka predstavništva, ki je biometrične podatke zajelo.
Podatki iz te evidence se hranijo do zaključka postopka na prvi
stopnji, vendar največ 60 dni od dneva zajema.«.
63. člen
V tretjem odstavku 112. člena se črta besedilo »ter v
primeru, ko je bila prošnja za izdajo vizuma vložena pri zunanjem ponudniku storitev, tudi podatek o nazivu in naslovu
zunanjega ponudnika storitev«.
64. člen
V 119., 124. in 127. členu se besedi »tri mesece« v različnih sklonih nadomestita z besedama »90 dni« v ustreznih
sklonih.
V prvem odstavku 119. členu se beseda »trimesečnega«
nadomesti z besedama »90 dnevnega«.
65. člen
V 133. členu se tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
»– mu je bila izrečena pravnomočna stranska sankcija
izgona tujca iz države ali če je tujcu izrečen izgon kot pravna
posledica obsodbe po določbah Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 55/08 in 50/12);«.
66. člen
V petem odstavku 134. člena se druga alinea spremeni
tako, da se glasi:
»– mu je bila izrečena pravnomočna stranska sankcija
izgona tujca iz države ali če je tujcu izrečen izgon kot pravna
posledica obsodbe po določbah Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 55/08 in 50/12);«.
67. člen
V 135. členu se druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– mu je bila izrečena pravnomočna stranska sankcija
izgona tujca iz države ali če je tujcu izrečen izgon kot pravna

Uradni list Republike Slovenije

Št.

26 / 14. 4. 2014 /

Stran

3103

posledica obsodbe po določbah Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 55/08 in 50/12);«.

ga odstavka 55. člena zakona, v enem mesecu po sprejemu
tega zakona.

68. člen
V prvem odstavku 138. člena se prva alinea spremeni
tako, da se glasi:
»– mu je bila izrečena pravnomočna stranska sankcija
izgona tujca iz države ali če je tujcu izrečen izgon kot pravna
posledica obsodbe po določbah Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 55/08 in 50/12);«.

74. člen
(1) Dovoljenja za začasno prebivanje, izdana državljanom Republike Hrvaške, ostanejo v veljavi do poteka njihove
veljavnosti.
(2) Državljani Republike Hrvaške z dovoljenjem za
začasno prebivanje, izdanim v obliki iz 58. člena Zakona
o tujcih (Uradni list RS, št. 50/11 in 57/11 – popr.), lahko
dovoljenja za začasno prebivanje v roku treh mesecev od
uveljavitve tega zakona zamenjajo za izkaznico potrdila o
prijavi prebivanja, določeno s Pravilnikom o vsebini, obliki,
načinu izdaje ter prenehanja potrdil o prijavi prebivanja in dovoljenj za prebivanje za državljane držav članic EU in njihove
družinske člane ter družinske člane slovenskih državljanov
(Uradni list RS, št. 99/11, 90/12 in 65/13).
(3) Državljani Republike Hrvaške z dovoljenjem za stalno prebivanje, izdanim v obliki iz 46. člena Zakona o tujcih
(Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo) ali
v obliki iz 58. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 50/11
in 57/11 – popr.), morajo dovoljenje za stalno prebivanje v
roku treh mesecev od uveljavitve tega zakona zamenjati za
izkaznico dovoljenja za prebivanje, določeno s Pravilnikom
o vsebini, obliki, načinu izdaje ter prenehanja potrdil o prijavi
prebivanja in dovoljenj za prebivanje za državljane držav članic EU in njihove družinske člane ter družinske člane slovenskih državljanov (Uradni list RS, št. 99/11, 90/12 in 65/13).

69. člen
Drugi odstavek 137. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»(2) Potrdilo o prijavi prebivanja in dovoljenje za prebivanje iz prejšnjega odstavka mora vsebovati fotografijo
osebe, kateri je izdano, in podatke o:
– vrsti dovoljenja;
– roku veljavnosti;
– priimku in imenu, državljanstvu, spolu in datumu rojstva osebe, kateri je potrdilo ali dovoljenje izdano;
– naslovu prebivališča v Republiki Sloveniji.«.
70. člen
V prvem odstavku 128. člena se v šesti alinei in v
135. členu se v sedmi alinei beseda »izključno« nadomesti
z besedo »predvsem«.
71. člen
Za 5. točko prvega odstavka 144. člena se doda nova
6. točka, ki se glasi:
»6. samostojne listine, izdane v obliki iz 58. člena tega
zakona, na kateri se označi pravica do dela, v roku osmih
dni od vročitve poziva, pri pristojnem upravnem organu, na
območju katerega prebiva, ne zamenja za novo listino (enajsti odstavek 58. člena tega zakona).«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
72. člen
(1) Dovoljenja za začasno prebivanje, izdana zaradi
zaposlitve ali dela, opravljanja sezonskega dela, dela kot napoteni delavec in dnevnemu delovnemu migrantu na podlagi
Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 64/09) in Zakona o tujcih
(Uradni list RS, št. 50/11 in 57/11 – popr.), ostanejo v veljavi
do poteka njihove veljavnosti.
(2) Za ugotavljanje razlogov za razveljavitev dovoljenja
za začasno prebivanje, izdanega zaradi zaposlitve ali dela,
opravljanja sezonskega dela, dela kot napotenega delavca
in dnevnega delovnega migranta na podlagi Zakona o tujcih
(Uradni list RS, št. 64/09) in Zakona o tujcih (Uradni list RS,
št. 50/11 in 57/11 – popr.), iz prve alinee prvega odstavka
56. člena zakona, se še naprej uporablja določba prvega
odstavka 37. člena, prvega, drugega in četrtega odstavka
45. člena in drugega odstavka 46. člena Zakona o tujcih
(Uradni list RS, št. 50/11 in 57/11 – popr.).
(3) Postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega
zakona, se nadaljujejo in zaključijo po dosedanjih predpisih.
73. člen
(1) Minister, pristojen za notranje zadeve, izda podzakonski predpis iz tretjega odstavka 18. člena zakona v šestih
mesecih po uveljavitvi tega zakona.
(2) Minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju
z ministrom, pristojnim za delo, izda podzakonski predpis
iz šestega odstavka 58. člena zakona v šestih mesecih po
uveljavitvi tega zakona.
(3) Minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z
ministrom za finance, uskladi podzakonski predpis iz osme-

75. člen
(1) V postopku pridobitve statusa rezidenta za daljši
čas na podlagi 53.a člena zakona se do uveljavitve sprememb in dopolnitev zakona, ki ureja plačevanje upravnih
taks, plača upravna taksa v višini, kot se po zakonu, ki ureja
plačevanje upravnih taks, plača v postopku izdaje dovoljenja
za začasno prebivanje.
(2) Za zamenjavo izkaznice dovoljenja za prebivanje iz
osmega in devetega odstavka 58. člena zakona se do uveljavitve sprememb in dopolnitev zakona, ki ureja plačevanje
upravnih taks, ne plača upravna taksa.
76. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
1. januarja 2015, razen določb spremenjenega drugega in
tretjega odstavka 60. člena, spremenjenega prvega odstavka 63. člena, spremenjenega prvega in četrtega odstavka
ter novega tretjega odstavka 64. člena, spremenjenega prvega odstavka 65. člena, novega petega in šestega odstavka 69. člena, spremenjenega drugega odstavka in novega
četrtega ter sedmega odstavka 73. člena, spremenjenega
prvega odstavka in novega drugega odstavka 74. člena,
dopolnjenega drugega in tretjega odstavka ter novega četrtega odstavka 75. člena, novih sedmega, osmega in devetega odstavka 76. člena, novega 76.a člena, spremenjenega
prvega, drugega in tretjega odstavka ter novega četrtega
odstavka 78. člena, novega 79.a člena, novega tretjega
odstavka 82. člena, spremenjenega drugega odstavka in
dopolnjenega tretjega odstavka 84. člena, novega tretjega
odstavka 86. člena in spremenjenega drugega odstavka
90. člena zakona, ki se začnejo uporabljati z dnem uveljavitve tega zakona.
Št. 213-04/14-2/20
Ljubljana, dne 3. aprila 2014
EPA 1759-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik
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Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (ReNPŠ14–23)

Na podlagi 5. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA) in 109. člena Poslovnika
državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) je Državni zbor na seji dne 2. aprila
2014 sprejel

RESOLUCIJO
o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (ReNPŠ14–23)
1 UVOD
Šport je dejavnost, ki bogati kakovost posameznikovega življenja, zaradi svojih učinkov pa pomembno vpliva na družbo. Šport
ima izjemne možnosti, da združuje ljudi in da doseže vsakogar ne glede na starost ali socialno pripadnost. Ljudje se v veliko večino
športnih dejavnosti vključujejo ljubiteljsko, določenim ljudem pa je šport tudi poklic. S športom se lahko ukvarjajo neorganizirano,
lahko pa se združujejo v društvih ali drugih športnih organizacijah.
V Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (v nadaljnjem besedilu: nacionalni program
športa 2014–2023) se uporablja pojem športa, ki temelji na opredelitvi Sveta Evrope1. Šport predstavlja vse, s strani športne stroke
dogovorno opredeljene oblike gibalne dejavnosti, ki so z neorganiziranim ali organiziranim ukvarjanjem usmerjene k izražanju ali
zboljševanju telesne pripravljenosti, k duševnemu blagostanju in k oblikovanju družbenih odnosov oziroma doseganju rezultatov
na različnih ravneh tekmovanj. Šport razvija tudi različne odlike mišljenja in osebnosti.
Družbena vloga športa izhaja iz znanstveno dokazanega pomena športa za javno zdravje (telesno, duševno in socialno),
socializacijo in gospodarstvo2. Športu se priznava tudi zelo pomembna vloga pri spodbujanju k prostovoljnemu delu in k dejavni
udeležbi v družbi, pri spodbujanju solidarnosti, strpnosti in odgovornosti, pri prispevanju k trajnostnemu razvoju ter k drugim pozitivnim družbenim vrednotam3 in narodni identifikaciji4. Zaradi navedenih vplivov je šport del javnega interesa, zato se sofinancira
iz javnih sredstev, za njegov razvoj pa se ustvarjajo ustrezni sistemski družbeni pogoji.
Šport, kot vsaka druga družbena dejavnost, ima tudi svoje pomanjkljivosti: nehumano delo s športniki, navijaško nasilje,
doping, nepregledno poslovanje športnih organizacij, prirejanje športnih rezultatov, škodljivi vplivi na okolje, kršenje človekovih
pravic idr. Eden od namenov nacionalnega programa športa 2014–2023 je, da slabe strani športa prepreči ali zmanjša.
Splet družbenih vlog pomeni prepletenost športa z različnimi družbenimi področji: zdravstvom, vzgojo in izobraževanjem,
gospodarstvom, okoljem, turizmom, kulturo, financami, prometom idr. Razvoj športa tako ni in ne more biti odvisen le od športnih
organizacij ter državnih ali lokalnih organov, ki spodbujajo šport. Iz enakega razloga ni mogoče razmejiti posameznih področij športa
glede na izvajalce ali nosilce programov. Nacionalni program športa 2014–2023 zato opredeljuje strateške ukrepe, ki so ponekod
povezani z drugimi družbenimi področji, saj lahko le tako zagotovijo pogoje za razvoj športa v celotni družbi. Na izvedbeni ravni
mora nacionalnemu programu športa 2014–2023 slediti izvedbeni načrt, ki mora opredeliti vlogo in odgovornost posameznih nosilcev in medpodročno sodelovanje. Nacionalni program športa je zato namenjen predvsem javnim, državnim in lokalnim institucijam
ter je načelne, orientacijske in politične narave. Zlasti se osredotoča na urejanje strokovnih, organizacijskih in upravljalnih nalog,
ki so ozko povezane s športom. Te naloge so opredeljene v letnem programu športa, ki se vsako leto sofinancira iz državnih in
lokalnih proračunskih sredstev za šport in sredstev Fundacije za šport. V delu, kjer se šport prepleta z drugimi družbenimi področji,
opredeljuje izhodišča za ustrezno umeščanje športa v strategije in politike teh področij ter tako poskuša spodbuditi njihovo vzajemno
delovanje za skupno javno dobro. Pri tem izhaja iz bogate popotnice Nacionalnega programa športa iz obdobja 2000–2010 (v nadaljnjem besedilu: NPŠ 2000). Izhodišča programa sledijo tudi usmeritvam Sveta Evrope, evropskim politikam številnih področij,
ki obravnavajo šport in telesno dejavnost za zdravje, mednarodnim konvencijam na področju športa, ki jih je ratificirala Republika
Slovenija, in evropskemu modelu športa zunaj šolskega sistema, ki temelji na športnih društvih.
Šport je temeljna pravica vsakega človeka, tako otroka, mladostnika, odraslega človeka, starostnika, znotraj teh skupin
pa tudi vseh oseb s posebnimi potrebami. Športna dejavnost je pomembna za blaginjo prebivalcev Republike Slovenije. Zaradi
vpliva na razvoj mladega človeka in s tem tesno povezanega oblikovanja zdravega življenjskega sloga ter pridobivanja socialnih
kompetenc predstavlja športna dejavnost otrok in mladine prednostno vsebino nacionalnega programa športa, prav tako pa je
izjemnega pomena redna športno rekreativna dejavnost odraslih, ki ne sme podleči diskriminaciji na podlagi socialno-ekonomskega statusa.
2 POSLANSTVO
Z nacionalnim programom športa 2014–2023 država soustvarja pogoje za razvoj športa kot pomembnega dejavnika razvoja
posameznika in družbe ter prispeva k zmanjševanju neenakosti na področju dostopnosti do športne vadbe. Nacionalni program
športa 2014–2023 opredeljuje javni interes, ki ga udejanjajo nosilci in izvajalci slovenskega športa. Udejanjanje javnega interesa
bomo dosegli tako, da bomo:
a) zagotovili vsakemu posamezniku možnosti za dejavno sodelovanje v športu v varnem in zdravem okolju;
b) zagotovili vsem mladim kakovostno zunajšolsko športno udejstvovanje, ki jim bo skupaj s kakovostnim poukom športne
vzgoje omogočilo pridobiti gibalne in druge kompetentnosti na taki ravni, da bo šport postal del njihovega zdravega življenjskega
sloga;
c) zagotovili vsakemu, ki ga to zanima in je za to sposoben, možnost izboljšanja osebnega športnega dosežka z namenom
uveljavitve v organiziranem mednarodnem športnem prostoru in možnost javnega priznanja njegove pomembnosti, s čimer bo
posledično povečan tudi ugled države v mednarodnem prostoru;
č) varovali in spodbujali uveljavljanje moralnih in etičnih vrednot v športu, spoštovali človekovo dostojanstvo in varnost vseh,
ki so povezani s športom;
Evropska listina o športu (1992). Rodos: Svet Evrope.
Vuori, I., Fentem, P., Svoboda, B., Patriksson, G., Andreff, W., Weber, W. (1995). The significance of sport for society. Strasbourg:
Council of Europe Press. Predstavlja znanstveni pregled, ki je bil podlaga za s strani Sveta Evrope sprejeto resolucijo o pomenu športa
za družbo z vidika zdravja, socializacije in ekonomskih učinkov.
3 Bela knjiga o športu (2007). Bruselj: Komisija evropskih skupnosti.
4 Kovač, M., Starc, G., Doupona Topič, M. (2005). Šport in nacionalna identifikacija Slovencev. Ljubljana: Fakulteta za šport.
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d) skladno z načeli trajnostnega razvoja ustvarjali spodbudno okolje za razvoj različnih oblik športne dejavnosti za vse skupine
prebivalstva, dejavnega transporta ljudi (pešačenje, kolesarjenje, rolanje ipd.), njihovega druženja in preživljanja prostega časa
(igrišča, parki, naravne poti idr.);
e) krepili vlogo in pomen predvsem tistih športnih društev, ki prebivalcem ponujajo kakovostne športne storitve, imajo značaj
javne dobrine in so kot taka pomemben del civilne družbe, ki si s svojim pretežno prostovoljnim delovanjem prizadevajo tudi za
dobrobit celotne skupnosti.
3 STANJE
Številni kazalniki (delež športno dejavnih prebivalcev, število športnih organizacij, število medalj na največjih tekmovanjih,
nove vadbene in tekmovalne športne površine itd.) kažejo, da je šport v Republiki Sloveniji v zadnjih 15 letih doživel vsestransko
rast in kakovostni razvoj. Pomembno so k temu pripomogli ukrepi države in lokalnih skupnosti, opredeljeni v NPŠ 2000. Drugi podporni dejavniki so bili vloga športa na različnih družbenih področjih (zlasti vzgojno-izobraževalni sistem), samoiniciativa društvene
organiziranosti športa, razmah zasebništva v športu, interes prebivalcev in slovenskega gospodarstva za zasebno financiranje
športa. Podrobna analiza športa v Republiki Sloveniji je predstavljena v monografiji »Analiza Nacionalnega programa športa v
Republiki Sloveniji 2000–2010«5, v nadaljevanju pa je prikazan povzetek stanja ob izteku desetletnega obdobja s posodobljenimi
podatki zadnjih let, ki je strokovna podlaga za pripravo nadaljnjih strategij.
Preglednica 1: Slovenski šport v številkah6
Vsi javni izdatki za šport
Povprečna letna poraba gospodinjstva za šport
Število delujočih športnih organizacij
Število delujočih športnih društev in njihovih združenj
Skupni prihodki športnih društev in njihovih združenj
Sredstva letnega programa športa na prebivalca
Pokrite športne površine (m2 na prebivalca)
Nepokrite športne površine (m2 na prebivalca)
Planinske poti in planinske koče
Število ur obvezne športne vzgoje na teden v vzgojno-izobraževalnem sistemu
Število minut izbirne športne vzgoje v vzgojno-izobraževalnem sistemu
Delež odraslih prebivalcev, ki se ukvarjajo s športom (2008)
Število otrok v športnih programih Zlati sonček in Krpan
Število podeljenih priznanj v programih Ciciban planinec in Mladi planinec
Delež plavalcev med 12-letnimi otroki
Število registriranih športnikov v tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih
športnih zvez, kjer tekmujejo za naslov državnega prvaka
Število kategoriziranih športnikov
Število vrhunskih športnikov
Število športnikov svetovnega razreda
Število športnih panog s kategoriziranimi športniki
Število občin s kategoriziranimi športniki
Število otrok in mladine v projektu nacionalnih panožnih športnih šol
Število mladih športnikov štipendistov
Število izvajalcev in programov usposabljanj strokovnega kadra
Število raziskovalcev v športu
Število organiziranih svetovnih in evropskih prvenstev

154.910.945 €
308,4 €
10.201
6.286
214.828.059 €
75,36 €
0,33
3,18
9.000 km planinskih poti, 176 planinskih koč
ter bivakov
2–3 šolske ure (po 45 minut) na teden
v osnovni šoli, 1–3 v srednji šoli
in 0 na univerzi
45–90 minut v zadnjih treh razredih
osnovne šole
64 %
87.236
8.464
92,60 %
122.052
5.110
1.051
131
115
134
12.135
163
63 izvajalcev, 333 programov
101
5

V zadnjem desetletju je v Republiki Sloveniji naraščala organiziranost športa. Tako je v letu 2012 delovalo 10.201 športnih
organizacij, od katerih je bilo 6.286 oziroma 61,62 % športnih društev. Število športnih društev se je v obdobju od leta 2001 povečalo
za 147 % oziroma za 2.541 subjektov. Pri tem se je izrazito povečal zasebni sektor, tako po številu organizacij kot po prihodkih, ki
jih ustvarijo. Kljub temu model športa zunaj vzgojno-izobraževalnega sistema še vedno temelji na športnih društvih, ki so glavni
nosilci slovenskega tekmovalnega športa. Leta 2012 je bilo registriranih 122.052 športnikov7, ki so tekmovali v tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez do ravni državnega prvaka (ocena za leto 2000 je bila 15.000). V istem letu je pogoje
5 Kolar, E., Jurak, G., Kovač. M. (ur.) (2010). Analiza Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2000–2010.
Ljubljana: Fakulteta za šport.
6 Podatki v preglednici 1 so pridobljeni s strani Zavoda RS za šport Planica in se nanašajo pretežno na leto 2012. Podatek o skupni
višini javnofinančnih izdatkov za šport se nanaša na leto 2011, ker za leto 2012 podatki lokalnih skupnosti še niso razpoložljivi. Podatki o
obsegu športnih površin na prebivalca se nanašajo na leto 2010 (vir MŠŠ). Podatek o prihodkih športnih društev so povzeti iz AJPES-ove
zbirke za leto 2010. Podatek SURS-a o povprečni letni porabi gospodinjstva za šport, ki v to postavko šteje večjo opremo za šport in prosti
čas, opremo za šport, lov, kampiranje in rekreacijo na prostem, storitve za šport in rekreacijo ter kolo, se nanaša na leto 2010. Podatek
o deležu odraslih prebivalcev, ki se ukvarjajo s športom, je iz leta 2008 (vir: raziskava Slovensko javno mnenje). Število delujočih športnih
organizacij je povzeto iz zbirke MNZ, število športnih organizacijah pa iz zbirke AJPES, oba podatka pa se nanašata na leto 2012. Podatek
o planinskih poteh in kočah je iz zbirke Planinske zveze Slovenije iz leta 2013.
7 Olimpijski komite Slovenije-združenje športnih zvez (2013). Elektronska pošta 26. 6. 2013.
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za pridobitev enega od statusov kategoriziranega športnika8 izpolnilo 5.295 športnikov. Število športnih panog, število in delež
slovenskih občin s kategoriziranimi športniki, število vrhunskih športnikov in število osvojenih medalj na največjih tekmovanjih je v
celotnem obdobju od leta 2001 naprej naraščalo, kar kaže na vedno večjo razpršenost kakovostnega in vrhunskega športa. Med
leti 2001 in 2012 se je število vrhunskih športnikov povečalo za 51,87 %9 oziroma za 359 vrhunskih športnikov. Število osvojenih
medalj naših športnikov na največjih mednarodnih tekmovanjih (olimpijske igre, svetovna in evropska prvenstva) se je med leti
2001 in 2012 povprečno povečevalo za 9,46 % na leto. Republika Slovenija je bila z osvojenimi petimi medaljami na poletnih
olimpijskih igrah v Pekingu ter štirimi v Londonu na petem oziroma šestem mestu na lestvici držav po številu osvojenih medalj na
prebivalca10 in z osvojenimi tremi medaljami na tretjem mestu na zimskih olimpijskih igrah v Vancouvru11. Republika Slovenija je
ena od petih evropskih držav – in vsekakor daleč najmanjša med njimi (Francija, Nemčija, Srbija in Španija), ki so imele leta 2010
svoje reprezentance na svetovnih prvenstvih v nogometu in košarki ter na evropskem prvenstvu v rokometu leta 2010 in 2012.
Takšni uspehi so bili doseženi s pomočjo različnih sistemskih ukrepov. Povečala se je strokovnost dela z otroki in mladino,
posebej zaradi sofinanciranja izobraženih športnih strokovnjakov za delo s to občutljivo populacijo v projektu panožnih športnih
šol. Med pomembne ukrepe, ki zagotavljajo športnikom, da bodo pridobili želeno izobrazbo, pa sodijo rešitve na področju usklajevanja šolskih in športnih obveznosti nadarjenih športnikov (športni oddelki, štipendije, učne pomoči in druge oblike prilagajanja
šolskih obveznosti)12.
Z različnimi športnimi programi za otroke (Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati, Hura, prosti čas, Ciciban planinec, Mladi
planinec, Zdrav življenjski slog) je bila v desetih letih vsebinsko, kadrovsko in materialno izboljšana tudi gibalna dejavnost predšolskih otrok in obvezna ter prostočasna športna vzgoja osnovnošolskih otrok. Pozitivni premiki pri organizirani prostočasni športni
vadbi otrok pa niso uspeli nevtralizirati negativnih sprememb v življenjskih slogih otrok in mladine. Posledice so vidne v povečanju
deleža prekomerno težkih in debelih otrok, predvsem od 8. do 13. leta starosti, in negativnih spremembah v funkcionalnih kazalnikih
aerobne vzdržljivosti otrok in mladine13. Negativna gibanja so sicer mnogo manjša kot v drugih evropskih državah.
Z zagotavljanjem infrastrukturnih pogojev za izvajanje športne dejavnosti je bila zlasti z intenzivnimi vlaganji občin zgrajena
mreža športnih površin, ki zagotavlja 0,33 m2 pokritih in 3,18 m2 nepokritih športnih površin na prebivalca. Ob tem ni bil vzpostavljen učinkovit razvid športnih objektov, ki bi nam omogočil ustrezen pregled za bolj smotrno izpopolnjevanje mreže. V nekaterih
lokalnih sredinah so bili zgrajeni za vzdrževanje stroškovno zahtevni športni objekti, ki jih bodo lokalne skupnosti zaradi omejenosti
lokalnih proračunov težko vzdrževale. Na splošno je bila gradnja mreže športnih objektov področno razpršena, predvsem so bili
zgrajeni večnamenski športni objekti. Manj vadbenih športnih površin glede na število prebivalcev je zlasti v Ljubljani in Mariboru;
obstoječa infrastruktura tam je tudi najstarejša14.
Mreža športnih površin zagotavlja dostopnost do športa večini prebivalstva, kar kažejo tudi mednarodne primerjave. Slovenci
smo prvi glede na uporabo naravnih športnih površin in eni najbolj športno dejavnih prebivalcev Evropske unije 15. Športno dejavnih
je 64 % prebivalcev, redno pa se s športom ukvarja 39 % prebivalcev16.
V preteklem desetletju je bila vzpostavljena tudi druga razvojna infrastruktura športa. Oblikovan je sistem izobraževanja,
usposabljanja, izpopolnjevanja in napredovanja strokovnih kadrov v športu. Za vse ravni razvoja kadrov v športu so vzpostavljeni
programi, ki jih izvajajo kompetentni izvajalci (trije javni izvajalci univerzitetnih oziroma visokošolskih programov ter en zasebni;
284 programov usposabljanja – 63 izvajalcev). Na področju izobraževanja je v preteklem desetletju uspešno končalo študij 1.130
strokovnjakov z univerzitetno oziroma visokošolsko izobrazbo na področju športa. Na področju usposabljanja strokovnih delavcev
v športu pa je bilo v celotnem obdobju usposobljenih 9.679 strokovnih delavcev. V podporo prenosa znanj športne in druge organizacije letno izdajo okoli 70 publikacij znanstvene in strokovne literature na področju športa. Za pomoč športnikom pri spremljanju
njihove pripravljenosti deluje devet laboratorijev Inštituta za šport na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani in en laboratorij na
Univerzi na Primorskem, pojavili pa so se tudi različni zasebni ponudniki. Kljub zmanjšanemu financiranju je obsežna in uspešna
tudi znanstveno-raziskovalna dejavnost v športu, ki pa je zaradi nacionalne strategije na področju znanosti usmerjena v objavljanje
izsledkov v mednarodnem prostoru, manj pa na preučevanje praktičnih problemov športa doma. Za preprečevanje dopinga je bila
ustanovljena Slovenska antidoping organizacija, ki je znotraj svojih dejavnosti v tem desetletju ugotovila uporabo nedovoljenih
poživil in postopkov pri 20-ih športnikih.
Analiza financiranja slovenskega športa kaže, da so celotni izdatki za šport v preteklem desetletju nominalno naraščali, v
odnosu do BDP pa so zaradi večjih vlaganj v prometno infrastrukturo padali. Leta 2001 smo beležili 433,9 milijonov € (2,38 % BDP),
leta 2007 pa 597,5 milijonov € (1,93 % BDP) izdatkov za šport. Razmerje med zasebnimi in javnimi izdatki se skozi leta bistveno
ne spreminja; v povprečju zasebni izdatki predstavljajo 84 %, javni izdatki pa 16 % vseh izdatkov za šport. Delež javnih izdatkov za
šport je nižji kot v številnih drugih državah Evropske unije. Izdatki prebivalcev predstavljajo skoraj polovico vseh izdatkov za šport.
Največ potrošimo za nakup športnih izdelkov (78,2 % – športna oblačila in obutev ter oprema za športe na prostem), več kot trikrat
manj pa za športne storitve (21,8 % – športni tečaji, članarine športnim klubom, vadnine, smučarske vozovnice in vstopnice za
8 Olimpijski komite Slovenije-združenje športnih zvez (2007). Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v
Republiki Sloveniji. Ljubljana: OKS_ZŠZ.
9 Do leta 2009 je število vrhunskih športnikov raslo enakomerno, v letu 2009 so bili spremenjeni kriteriji, kar je povzročilo povečanje
števila športnikov predvsem v perspektivnem razredu (mladinske kategorije!), in sicer predvsem na račun podaljšanja trajanja statusa
perspektivnega razreda na dve leti, ki je bil pred letom 2009 omejen na eno leto.
10 http://www.medalspercapita.com
11 Zaključno poročilo o projektu ZOI Vancouver 2010 (2010). Ljubljana: OKS-ZŠZ.
12 Jurak, G., Kovač, M., Strel, J., Starc, G., Žagar, D., Cecić Erpić, S., Paulič, O. et.al. (2005). Športno nadarjeni otroci in mladina v
slovenskem šolskem sistemu. Ljubljana: Fakulteta za šport.
13 Strel, J., Bizjak, K., Starc, G., & Kovač, M. (2009). Longitudinal comparison of development of certain physical characteristics and
motor abilities of two generations of children and youth, aged 7 to 18 in Slovenian primary and secondary schools in the period 1990-2001
and 1997-2008. In B. Bokan, International scientific conference Theoretical, methodology and methodical aspects of physical education
(p. 21-33). Belgrade, December 11-12, 2008. Belgrade: Faculty of Sport and Physical Education of the Univeristy of Belgrade. Kovač, M.,
Jurak, G., & Leskošek, B. (2012). The prevalence of overweight and obesity in Slovenian children and adolescents from 1991 to 2011.
Anthropological Notebooks, 18(1), 91–103.
14 Jurak, G. in sod. (2012). Analiza šolskega športnega prostora s smernicami za nadaljnje investicije. Ljubljana: Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za šport.
15 Special eurobarometer (2010). Dosegljivo 24. 6. 2013 na: http://ec.europa.eu/sport/library/documents/d/ebs_334_en.pdf.
16 Sila, B. et.al. (2010). Športno rekreativna dejavnost Slovencev. Šport, 67 (1-2), priloga.
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športne prireditve). Povprečno slovensko gospodinjstvo športu nameni 308,4 €17, izdatki podjetij za šport (večinoma sponzorstva)
pa predstavljajo v povprečju 18,1 % vseh izdatkov za šport.
Prihodki športnih organizacij so v desetletnem obdobju narasli iz 158,9 milijonov € na 300,3 milijonov €. Kljub izrazitemu
povečanju prihodkov zasebnega sektorja prihodki športnih društev stalno naraščajo. V letu 2010 jih je bilo 214,8 milijonov €18,
vendar pa povprečni prihodek društva zaradi vedno večjega števila le-teh stagnira.
Slika 1: Struktura javno-finančnih izdatkov v letu 2011 po vsebinah nacionalnega programa športa

V letu 2011 je bilo iz javnih financ19 namenjeno športu 154,9 milijona €, leta 2001 pa 63,4 milijona €. Sredstva lokalnih
skupnosti letu 2011 predstavljajo 70,5 %, sredstva države pa 29,5 % vseh javnih izdatkov za šport (od tega je bilo 15.754.607 €
oziroma 10,1 % dodeljenih s strani Evropskih strukturnih skladov). Navedeno pomeni, da imamo decentraliziran model financiranja
športa, primerljiv z zahodnoevropskimi državami. Uresničevanje po posameznih vsebinah NPŠ 2000 je bilo zelo različno. Najboljše
uresničevanje beležimo na področju gradnje športnih objektov. To je tudi vsebina, ki ji je bilo namenjenih največ javnih financ,
poleg tega pa se je povečeval tudi njen delež znotraj vseh javnih izdatkov. Leta 2001 je znašal 48,1 %, leta 2011 pa 54,1 % vseh
javno-finančnih izdatkov za šport (slika 1).
Nekateri podporni mehanizmi slovenskemu športu pa v preteklem desetletju niso bili udejanjeni. Soočamo se s težavami pri
uveljavljanju programov športne vzgoje v celotni navpičnici izobraževalnega sistema, uveljavljanju zdravstvenega varstva športnikov, skrbi za celostni osebnostni razvoj vrhunskih športnikov in vzpostavljanju statusnih pravic trenerjev, pri razvoju in uveljavljanju
športne dejavnosti otrok in mladine s posebnimi potrebami in športnega udejstvovanja invalidov, pri racionalizaciji uporabe javnih
športnih površin in objektov ter pomanjkanju ustrezne vadbene infrastrukture za nekatere športne panoge. Opažamo tudi pretirano odvisnost nekaterih nacionalnih panožnih zvez od javnega financiranja in kronične finančne težave profesionalnih športnih
ekip. Napačne odločitve v letu 2006 glede delovanja in razvoja informacijskega sistema v športu so pripeljale do pomanjkanja
ustreznih informacij za odločanje. Prav tako nismo dosegli enakomerne medijske pokritosti različnih pojavnih oblik športa. Mediji
poročajo predvsem o vrhunskem in kakovostnem športu, v manjši meri pa izpolnjujejo svoje poslanstvo pri promociji športa kot
pomembnega dejavnika zdravega načina življenja. Civilna športna sfera opozarja tudi na njen zmanjšan vpliv pri soodločanju pri
javnem financiranju in izvajanju športa na lokalni ravni. Opažamo tudi, da ni bilo spodbud pri sistematičnemu uvajanju trajnostnih
praks, kar je pomembno še posebej pri gradnji in obratovanju športnih objektov ter izvedbi športnih prireditev. Vse to predstavlja
nevarnosti za nadaljnji razvoj slovenskega športa.
4 VIZIJA
Šport bo ostal pomemben del kulture našega naroda, za posameznika pa bo postal in ostal nujen del zdravega življenjskega
sloga in pozitivne življenjske naravnanosti.
Podatek SURS za leto 2010, dostopen na: http://pxweb.stat.si/pxweb/temp/0811201S201392347939.xls.
Celotni prihodki vseh športnih društev v Sloveniji znašajo približno toliko kot prihodki nogometnega kluba Juventus iz prve italijanske
nogometne lige (Deloitte, 2010), kar kaže na sorazmerno finančno šibkost športnih društev v Sloveniji v primerjavi s tujino.
19 Pod tem pojmom so zajeta sredstva lokalnih proračunov za šport, državnega proračuna za šport in sredstev Fundacije za šport.
V zgornji vsoti niso upoštevana sredstva za zaposlovanje športnikov in trenerjev v javni upravi, ki so v letu 2011 znašala 1.664.000 €.
17
18
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Javna sredstva morajo biti namenjena temu, da bo šport lažje dostopen posameznikom, športnikom vseh starosti in vključenim v različne pojavne oblike športa.
5 CILJI
Zaradi več znanstveno dokazanih pozitivnih učinkov na posameznika in družbo je javni interes Republike Slovenije, da se
njeni prebivalci več in bolj kakovostno ukvarjajo s športom. Skladno s poslanstvom in vizijo so temeljni cilji nacionalnega programa
športa do leta 202320:
1. povečati delež športno dejavnih odraslih prebivalcev Republike Slovenije na 70 %,
2. v skupnem deležu športno dejavnih odraslih prebivalcev Republike Slovenije povečati delež redno športno dejavnih odraslih
prebivalcev Republike Slovenije za 5 odstotnih točk,
3. povečati delež športno dejavnih prebivalcev v strokovno vodenih programih za 3 odstotne točke,
4. povečati število športnikov v tekmovalnih sistemih za 3 %,
5. obdržati število vrhunskih športnikov,
6. povečati prepoznavnost športa kot pomembnega družbenega podsistema.
Slika 2: Povezanost ciljev z ukrepi in družbenimi področji, ki bodo z dejavnostmi izpeljale ukrepe nacionalnega programa
športa

Za uresničevanje ciljev (kakovostno športno dejavni prebivalci) nacionalni program športa 2014–2023 opredeljuje ukrepe na
več podstrukturah športa ter dejavnosti za izpeljavo teh ukrepov, ki posegajo na različna družbena področja in pogosto zahtevajo
večpodročno obravnavo in medpodročno usklajevanje (slika 2). S športom se prebivalci Republike Slovenije ukvarjajo v različnih
pojavnih oblikah, ki se lahko medsebojno prepletajo.
6 UKREPI
Skupen namen ukrepov je zagotavljanje možnosti za kakovostno športno udejstvovanje s povečanjem dostopnosti do športa
za prebivalce Republike Slovenije, s konkurenčnostjo športnih organizacij in s kakovostjo športnih programov. Ukrepi nacionalnega
programa športa 2014–2023 so predstavljeni po sedmih sklopih:
1. športni programi (vsebinska osnova športa),
2. športni objekti in površine za šport v naravi (materialna podlaga za izvajanje športa),
3. razvojne dejavnosti v športu (podpora za posamezniku primerno, varno izvajanje športnih dejavnosti),
4. organiziranost v športu (zagotavljanje konkurenčnosti in preglednosti poslovanja športnih organizacij),
5. športne prireditve in promocija športa (krepitev promocije športa in ustvarjanje družbenih in ekonomskih koristi),
6. družbena in okoljska odgovornost v športu (zagotavljanje spodbudnega trajnostno naravnanega okolja za razvoj športa),
7. podporni mehanizmi za šport (spodbudno družbeno okolje za razvoj športa in preprečevanje zlorab v športu).
Sklopi so razdeljeni na področja, na katerih so skladno z glavnimi cilji nacionalnega programa športa 2014–2023 opredeljeni
strateški cilji teh področij. Na podlagi ciljev so zasnovani ukrepi. Za merjenje doseganja strateških ciljev pri posameznih področjih
so predlagani kazalniki. Cilji in ukrepi izhajajo iz spoznanj analize preteklega NPŠ 20005.
Cilji in ukrepi bodo operacionalizirani in udejanjeni skozi različne dejavnosti in projekte, ki bodo opredeljeni v izvedbenem
načrtu nacionalnega programa športa 2014–2023.
20 Cilji so navedeni za celotno obdobje – do leta 2023 in izhajajo iz naslednjih izhodiščnih stanj: 1. cilj: 64 % leta 2009, 2. cilj: 33 %
leta 2009, 3. cilj: 25 % leta 2008, 4. cilj: 122.052 leta 2012, 5. cilj: 1.051 leta 2012.
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V nadaljnjem besedilu so uporabljene naslednje kratice:
kratica
naziv
ARRS
Agencija za raziskovalno dejavnost v Republiki Sloveniji
EP
Evropsko prvenstvo
ESS
Evropski strukturni skladi
FIHO
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij
FŠO
Fundacija za šport
MIZŠ
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
MGRT
Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo
MIP
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
MORS
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije
MNZ
Ministrstvo za notranje zadeve
MZ
Ministrstvo za zdravje
MDDSZ
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
NPŠZ
Nacionalne panožne športne zveze
OI
Olimpijske igre
OKS-ZŠZ
Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez
SLOADO
Slovenska antidoping organizacija
SP
Svetovno prvenstvo
SURS
Statistični urad Republike Slovenije
ZŠIS-POK
Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite Slovenije
6.1 Športni programi
Posamezne oblike športa imajo različne cilje in so programsko prilagojene različnim skupinam ljudi, njihovim zmožnostim
(znanju, sposobnostim, lastnostim in motivaciji) in njihovi starosti. Športni programi, kot najbolj viden del športa, predstavljajo
praviloma strokovno organizirano in vodeno športno vadbo21.
Slika 3: Športni programi in njihova povezanost

Nacionalni program športa 2014–2023 opredeljuje programe športa, ki so shematsko prikazani na sliki 1. Programe športa
izvajajo različni izvajalci, zanje pa so odgovorni različni nosilci, zato je za njihovo uspešnost ključno prav mreženje oziroma povezovanje vsebinske, prostorske in finančne odgovornosti posameznih nosilcev (družine, šole, društev, lokalnih skupnosti, zasebnikov,
resornih ministrstev idr.) in ne ločevanje športnih programov glede na te nosilce.
21

Izjema je športna rekreacija, kjer pomemben del ljudi vadi zunaj športnih organizacij.
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Glede na želeno kakovostno športno udejstvovanje prebivalcev v športnih programih in zunaj njih predstavlja športna rekreacija tisto pojavno obliko športa, ki odraža usvojenost navad za zdrav življenjski slog in pozitivno življenjsko naravnanost. Te navade
si ljudje pridobimo skozi druge različne pojavne oblike organizirane športne dejavnosti, ki imajo vpliv na različne ciljne skupine in
se med seboj povezujejo in prepletajo22. Za vse športne dejavnosti pa so značilni skupni cilji – trajne športne navade, motivacija za
dejavno, zdravo in zanimivo preživljanje prostega časa v vseh obdobjih življenja, možnost samopotrjevanja, izboljševanje telesne
pripravljenosti in prevzemanje odgovornosti za lastno zdravje.
6.1.1 Šport v vzgojno-izobraževalnem sistemu
V slovenskih vrtcih se področje, ki je del kurikula za vrtce, imenuje gibanje; v celotni navpičnici vzgojno-izobraževalnega
sistema pa imajo učenci in dijaki obvezen predmet šport oziroma športna vzgoja v različnem obsegu tedenskih ur (1 do 3 ure
po 45 minut). Na prvih dveh stopnjah bolonjskega študija so predmeti z različnimi poimenovanji, ki vključujejo športne vsebine,
vključeni le v nekatere študijske programe kot izbirni predmeti.
Šolska predmeta šport oziroma športna vzgoja predstavljata edino redno športno dejavnost za celotno populacijo otrok (od
6. do 15. leta) ter za velik delež mladine (nekaj več kot 95 % mladih med 15. in 17. letom oziroma okrog 80 % mladih med 17. in
19. letom), zato sta njuna obseg in kakovost izjemnega pomena za zdrav razvoj, oblikovanje zdravega življenjskega sloga in
ustrezno socializacijo otrok in mladine23.
Financiranje šolske športne vzgoje sodi v področje vzgoje in izobraževanja, ki ga pokriva ministrstvo, pristojno za šolstvo.
Smiselno je, da se zaradi velikih sprememb v življenjskih slogih24 zagotovi vsem vključenim v programe vzgoje in izobraževanja
od vrtca do konca šolanja skladno z resolucijo Evropskega parlamenta25 najmanj 180 minut kakovostne šolske športne vzgoje
tedensko. Po mnenju strokovnjakov je to najmanjši obseg, ki še lahko ob kakovostnem poučevanju in ustrezni velikosti vadbenih
skupin omogoči, da nevtraliziramo negativne posledice sodobnega načina življenja. Smernice Svetovne zdravstvene organizacije
narekujejo za mladostnike najmanj 60 minut zmerne do intenzivne telesne dejavnosti dnevno, vse dni v tednu26. Ta obseg je mogoče doseči z ustreznim obsegom kakovostne športne vadbe v šoli in zunanje nje. Skladno z navedenim se do leta 2020 pripravi
analiza smotrnosti uvedbe ene šolske ure športne vzgoje dnevno v osnovni šoli in srednjih šolah.
Strateški cilji

Kazalniki

– S kakovostno in redno športno vzgojo (najmanj 180 minutno tedensko) povečati gibalno zmogljivost
malčkov / učencev / dijakov / študentov za 5 %
– Pri malčkih / učencih / dijakih / študentih oblikovati trajne navade za redno ukvarjanje s športom in privzemanje zdravega življenjskega sloga
– Znotraj izpeljave učnih načrtov za osnovno šolo učencem omogočiti brezplačno učenje plavanja in opravljanje kolesarskega izpita
– Število minut, ki so vsak dan namenjene področju gibanja v vrtcih
– Število minut obveznega predmeta (šport oziroma športna vzgoja) v posameznih stopnjah vzgoje in
izobraževanja
– Število ur prostočasne šolske športne vzgoje v posameznih stopnjah vzgoje in izobraževanja
– Delež vključenih malčkov / učencev / dijakov / študentov v prostočasne športne programe
– Povprečno število malčkov / učencev / dijakov / študentov v vadbeni skupini
– Delež ur v prvem in drugem triletju, kjer poteka skupno poučevanje razredne učiteljice in športnega
pedagoga
– Delež učencev / dijakov / študentov, ki so prekomerno težki ali debeli
– Spremembe v gibalnem razvoju ter drugih kazalnikih gibalne kompetentnosti otrok in mladine
– Delež plavalcev
– Mnenje staršev / učencev / dijakov / študentov o kakovosti programov

V preteklem desetletju se je prvič zmanjšalo število ur športne vzgoje v nekaterih tehniških in poklicnih šolah, z uvedbo bolonjske reforme je bila iz rednih študijskih programov izključena športna vzgoja, kar je v popolnem nasprotju s potrebami današnje
mladine. Med otroki in mladino je vse bolj prisoten t.i. sedeči način življenja, izjemno se povečuje delež prekomerno težkih in debelih, zmanjšuje pa se njihova gibalna kompetentnost24. Strateški cilji, ki bi jih naj uresničilo ministrstvo, pristojno za izobraževanje,
do leta 2023, so zato usmerjeni v zagotavljanje ustrezne količine vadbe za vse otroke in mladino ter izboljšanje njene kakovosti27.
Vse to zahteva tudi drugačne normative glede velikosti vadbenih skupin za izpeljavo pouka in drugačne načine izobraževanja
22 Npr. vrhunski šport vpliva na vključevanje otrok v šport, šport v šoli vpliva na kakovost in množičnost tekmovalnega športa in športne
rekreacije, športna rekreacija vpliva na razvoj tekmovalnega športa itd.
23 Kovač, M., Strel, J., Starc, G., & Jurak, G. (2008). Physical Education and education through sport in Slovenia. In G. Klein &
K. Hardman (eds.), Physical education and Sport Education in European Union (p. 389-404). Paris: Editions Revue EP.S.
Biddle, S.J.H. (2003). Enhancing motivation in physical education. V S.J. Silverman in C.D. Ennis (ur.), Student Learning in Physical
Education (2nd ed., str. 101–127). Champaign, IL: Human Kinetics.
Hardman, K. (2008). Physical education in Schools and PETE programmes in the European context: Quality issues. V G. Starc,
M. Kovač in Bizjak, K. (ur.) 4th International Symposium Youth Sport 2008 – The Heart of Europe. Book of Abstracts (str. 9–26). Ljubljana:
Faculty of Sport).
24 Jurak, G., Kovač, M. (2009). Ali kurikularne spremembe dohajajo spremembe v življenjskih slogih otrok? Sodobna pedagogika,
60(1), 318-333. Kovač, M., Jurak, G., Starc, G. in Strel, J. (2007). Šport in življenjski slogi slovenskih otrok in mladine. Ljubljana: Fakulteta
za šport, Inštitut za kineziologijo: Zveza društev športnih pedagogov Slovenije.
25 Resolucija Evropskega parlamenta o vlogi športa v izobraževanju z dne 13. novembra 2007 (2007/2086(INI).
26 WHO. (2010). Global recommendations on Physical Activity for Health. Dostopno na: http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241599979_eng.pdf.
27 Kakovost pojmujemo kot preplet sodobno zasnovanih učnih načrtov in interesnih športnih programov, materialnih in normativnih
pogojev za njihovo izpeljavo, ustrezno kompetentnega kadra in ustreznih pristopov k delu z mladimi, kot so: diagnosticiranje na podlagi
objektivnih podatkov, ustrezna diferenciacija in individualizacija vadbe, uporaba ustreznih pripomočkov in IKT (Informacijsko komunikacijske tehnologije – postopki uporabe sodobnih učnih medijev, kot so računalniški programi, medmrežje, videoposnetki in njihove analize,
slike, kinogrami, plakati, merilniki srčnega utripa, merilniki porabe energije itd.), različni načini evalvacije procesa, učinkovita in senzibilna
izvedba pouka, da bo za mlade športna vadba prijetna izkušnja.
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ter strokovnega izpopolnjevanja bodočih učiteljev, ki poučujejo športno vzgojo na vseh stopnjah šolanja. Glede na to nacionalni
program športa 2014–2023 opredeljuje naslednje ukrepe28:
1. povečati količino obveznih ur športne vzgoje,
2. povečati količino izbirnih ur športne vzgoje,
3. povečati kakovost športne vzgoje,
4. sistemsko spremljati telesni in gibalni razvoj ter druge kazalnike gibalne kompetentnosti na celotni populaciji osnovnošolcev,
srednješolcev in študentov.
6.1.2 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
Številni strokovnjaki se strinjajo, da je strokovno vodena, dovolj intenzivna, kakovostno strukturirana in redna športna vadba
edina dejavnost, ki lahko nevtralizira negativne posledice današnjega pretežno sedečega življenja in neustreznih prehranjevalnih
navad sodobnih mladih generacij29. Temeljni namen športne vadbe, predvsem v obdobju otroštva in mladostništva, je omogočiti, da
postane otrok oziroma mladostnik gibalno kompetentna oziroma gibalno izobražena osebnost30. Njene značilnosti so: ustrezna gibalna
učinkovitost; usvojenost spretnosti in znanj, ki posamezniku omogočajo sodelovanje v različnih športnih dejavnostih; redna gibalna
oziroma športna dejavnost in razumevanje vloge gibanja ter športa in njunih vplivov na oblikovanje zdravega življenjskega sloga.
Sofinanciranje dejavnosti na področju prostočasne športne vzgoje otrok in mladine od predšolskega do vključno srednješolskega obdobja sodi v letni program športa na državni in lokalni ravni, v osnovni šoli pa je kot del razširjenega programa šole
(interesne dejavnosti) financiran tudi iz sredstev šolstva. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine tako obsega širok spekter
športnih dejavnosti: od obšolskih športnih programov, namenjenih vsem otrokom in mladini, do športnih programov otrok in mladine,
ki niso del tekmovalnih sistemov panožnih športnih zvez in jih ponujajo društva in zasebniki.
Zaradi vpliva gibanja in športa na različne vidike razvoja mladega človeka je v nacionalnem programu športa 2014–2023
izpostavljena prednostna skrb za vse pojavne oblike športne dejavnosti otrok in mladine. S temi programi želimo uresničevati
priporočila številnih resolucij, npr. Priporočil Svetovne zdravstvene organizacije26, ki zahtevajo, da mora imeti vsak otrok in
mladostnik vsaj uro kakovostne športne vadbe dnevno. Zato je nujno aktivno vključevanje različnih področij: šolstva (redni
pouk, športni dnevi, interesni športni programi in šolska športna tekmovanja; skrb za šolanje mladih športnikov), zdravja (politike
prehranjevalnih navad), prometa (zagotavljanje varnih poti, ki naj omogočajo dostop v šolo peš, s kolesom, skirojem ali rolerji),
dela, družine in socialnih zadev (omogočanje družinskega prostočasnega udejstvovanja), turizma (brezplačna ponudba v turističnih središčih). Zaradi izrazito skromnega financiranja tega področja v zadnjem desetletju5 je treba povečati delež financiranja
programov na lokalni ravni. Kakovost in učinkovitost prostočasnih športnih programov bomo povečali, če bodo programe vodili
izobraženi oziroma bolj usposobljeni kadri. Zaradi zapletenosti dela z mladimi in varnosti lahko delajo z mladimi le izobraženi
športni strokovnjaki, izjemoma pa tudi strokovni delavci, ki imajo najmanj drugo stopnjo usposobljenosti za opravljanje vzgojno-
izobraževalnega dela v športu.
Strateški cilji

– Povečati delež dnevno športno dejavnih otrok in mladine za 10 odstotnih točk
– Izboljšati gibalno zmogljivost otrok in mladine
– S športno vadbo pomagati določenim otrokom in mladostnikom (otroci in mladostniki s posebnimi
potrebami, socialno izključeni idr.) k pridobivanju socialnih kompetenc in zdravemu razvoju

Kazalniki

– Delež otrok in mladine, ki se v prostem času (med tednom, v pouka prostih dnevih) redno ali občasno
ukvarjajo s športom
– Število otrok in mladine v nacionalnih športnih programih Mali sonček, Zlati sonček, Krpan, Hura,
prosti čas, Naučimo se plavati, Šolska športna tekmovanja, Ciciban planinec, Mladi planinec, Zdrav
življenjski slog idr.
– Število otrok in mladine, ki se aktivno udeležuje dejavnosti v naravi
– Spremembe v telesnem in gibalnem razvoju ter drugih kazalnikih gibalne kompetentnosti otrok in
mladine
– Indeks telesne mase (iz podatkov športno-vzgojnega kartona)
– Število vključenih otrok in mladine v posebne programe športne vadbe, namenjene otrokom in mladini
s posebnimi potrebami, socialno izključenim ipd.
– Mnenje staršev / otrok / mladine o vsebini in kakovosti programov

V preteklem desetletju zaznavamo izrazit porast deleža otrok in mladostnikov s prekomerno telesno težo in debelostjo,
upadajo pa tudi gibalne sposobnosti, posebej tiste, ki so povezane z dalj časa trajajočim delom, zato so strateški cilji do leta 2023
usmerjeni v dnevno zagotavljanje vsaj ure dovolj intenzivne in kakovostno vodene športne vadbe. Ukrepi na področju prostočasne
športne vzgoje otrok in mladine zahtevajo aktivno vključevanje različnih politik, zato so nekateri od ukrepov navedeni na drugih
področjih nacionalnega programa športa31:
28 Drugi podporni ukrepi so v poglavjih Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu, Športni objekti
in površine za šport v naravi. Ukrepi so predstavljeni v viru pod sprotno opombo št. 5.
29 Brettschneider, W.D. in Naul, R. (2007). Obesity in Europe: young people's physical activity and sedentary lifestyles. Sport sciences
international, št. 4. Frankfurt am Main: Peter Lang.
Currie, C., Roberts, C., Morgan, A., Smith, R., Settertobulte, W., Samdal, O. idr. (2004). Young People's Health in Context, Health
Behaviour in School-aged Children (HBSC) study: international report from the 2001/2002 survey. (Health Policy for Children and Adolescents, No. 4). Copenhagen: World Health Organization Regional Office for Europe.
Kovač, M., Jurak, G., Starc, G. in Strel, J. (2007). Šport in življenjski slogi slovenskih otrok in mladine. Ljubljana: Fakulteta za šport,
Inštitut za kineziologijo: Zveza društev športnih pedagogov Slovenije.
30 Hardman, K. (2008). Physical education in Schools and PETE programmes in the European context: Quality issues. V G. Strac,
M. Kovač in Bizjak, K. (ur.) 4th International Symposium Youth Sport 2008 – The Heart of Europe. Book of Abstracts (str. 9–26). Ljubljana:
Faculty of Sport.
31 Zagotavljanje dostopnosti športnih objektov in zunanjih športnih površin za otroke in mladino je umeščeno znotraj poglavja Športni
objekti in površine za šport v naravi. Izboljšanje kompetenc strokovnega kadra, ki organizira in izpeljuje interesne športne programe otrok
in mladine, je predstavljeno v poglavju Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu.
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1. zagotoviti vsaj eno uro kakovostno vodene športne vadbe dnevno za vse starostne skupine otrok in mladine,
2. posodobiti in povečati kakovost ter privlačnost obstoječih prostočasnih programov športne vzgoje otrok in mladine,
3. zagotoviti vsaj dve uri brezplačnih, kakovostno vodenih športnih prostočasnih dejavnosti tedensko za učence in dijake.
6.1.3 Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
V te programe se glede na interes lahko vključujejo otroci in mladina s posebnimi potrebami. Mednje uvrščamo otroke in mlade, ki zaradi prirojenih ali pridobljenih okvar in oviranosti, ki jo pogojuje oziroma ustvarja fizično in družbeno okolje, ne morejo sami
delno ali v celoti zadovoljevati potreb osebnega, družinskega in družbenega okolja, v katerem živijo, zato potrebujejo prilagojeno
izvajanje gibalnih programov z dodatno strokovno pomočjo. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami je namenjena predvsem ustrezni skrbi za vključevanje teh mladih ljudi v vsakdanje življenje in predstavlja logično nadaljevanje njihovega
rednega šolskega športnega udejstvovanja. Uspeh v športnih dejavnostih vpliva na njihovo uspešno socialno vključevanje, polno
in bogatejše življenje. Oblike dejavnosti, ki sodijo v nacionalni program športa 2014–2023, so športna vadba, športne prireditve in
tečaji oziroma posebni gibalni programi za posamezne vrste primanjkljajev oziroma ovir32.
Strateški cilj

– Izboljšati povezave med šolami, športnimi in drugimi društvi, ki izvajajo programe za otroke in mladino
s posebnimi potrebami

Kazalnika

– Število gibalnih programov za otroke in mladino s posebnimi potrebami
– Število otrok in mladine s posebnimi potrebami, vključenih v gibalne programe

V preteklem desetletju je bilo področje športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami slabo financirano. Nacionalni
program športa 2014–2023 za prihodnje predvideva spodbujanje sodelovanja vseh subjektov na tem področju in obsega naslednji
ukrep33:
1. spodbujanje povezovanja šol in športnih, dobrodelnih ter drugih društev na lokalni ravni za izvedbo gibalnih programov za
otroke in mladino s posebnimi potrebami.
6.1.4 Obštudijske športne dejavnosti
Obštudijske športne dejavnosti so pomembna sestavina življenja študentov kot dopolnilo intelektualnemu delu. Pripomorejo k nevtralizaciji negativnih učinkov sedečega načina življenja, ki ga pretežno zahteva študij, in k polnejši uresničitvi
človeka.
Študijsko obdobje lahko obravnavamo kot podaljšano obdobje mladostništva, v katerem je potrebno omogočiti nadaljevanje
spodbude na poti do gibalno kompetentne osebnosti, zato tudi v tem obdobju zasledujemo cilj, in sicer uro kakovostne športne
vadbe dnevno.
Obštudijske športne dejavnosti predstavljajo različne organizirane in samoorganizirane34 oblike športnih dejavnosti v kraju
študija in v domačem kraju bivanja študenta. Za organizacijo tovrstnih dejavnosti morajo poleg študentskih (športnih) organizacij
skrbeti tudi visokošolski zavodi.
Strateški cilji

– Zagotoviti pogoje, da se bo v prostem času redno ukvarjalo s športom 50 % študentov
– Izboljšati gibalno zmogljivost študentov za 10 %
– Povečati število študentov v športnih programih za 20 %

Kazalniki

– Delež študentov, ki se v prostem času redno ali občasno ukvarjajo s športom
– Število študentov v obštudijskih športnih programih in v univerzitetnih športnih tekmovanjih
– Spremembe v telesnem in gibalnem razvoju ter drugih kazalnikih gibalne kompetentnosti študentov
– Mnenje študentov o kakovosti programov

V preteklem desetletju je bilo na področju študentskega športa veliko sprememb, ki so slabo vplivale nanj5. Treba bo povečati
javno financiranje teh dejavnosti, zlasti na ravni lokalnih skupnosti. Univerze in samostojni visokošolski zavodi morajo vzpostaviti
učinkovit sistem kakovostnih obštudijskih športnih dejavnosti, v katere bodo pritegniti večje število študentov. Glede na značilnosti
študentov nacionalni program športa 2014–2023 opredeljuje naslednji ukrep na tem področju:
1. posodobiti in povečati kakovost ter privlačnost cenovno dostopnih obštudijskih športnih dejavnosti.
6.1.5 Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Kakovostna športna dejavnost otrok in mladine, ki se ukvarjajo s športom zaradi doseganja vrhunskih dosežkov, je temeljni pogoj kasnejše športne uspešnosti. Ti programi vključujejo načrtno skrb za mlade športnike na njihovi poti za doseganje
vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. Temeljijo na kakovostni športni vzgoji, ki se odvija
v športnih društvih in njihovih zvezah ter nadgrajuje v trening posamezne športne panoge, ki ga izvaja strokovno izobražen ali
pa tudi strokovni kader, ki ima najmanj drugo stopnjo usposobljenosti za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v športu.
Programi morajo ob športnem udejstvovanju omogočati športniku uspešno izobraževanje. Pri tem so mladim športnikom na
voljo sistemske pomoči35.
Sofinanciranje športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, sodi v letne programe športa na
državni in lokalni ravni.
32 Nadgradnja teh programov so programi športne vzgoje invalidov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport
invalidov, vrhunski šport invalidov (vse zajeto v poglavju Šport invalidov) in športna rekreacija oziroma šport za vse (prav tako v ločenem
poglavju).
33 Drugi ukrepi, ki zadevajo področje športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami, so predstavljeni v poglavjih Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu ter Športni objekti in površine za šport v naravi.
34 Pri samoorganiziranih oblikah se študentom zagotovi le prostor za izvajanje športnih dejavnosti.
35 Predstavljeno v poglavju Izobraževanje nadarjenih in vrhunskih športnikov.
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Strateška cilja

– Povečati število otrok in mladine v tekmovalnih sistemih za 5 %
– Povečati število športnikov mladinskega razreda za 5 %

Kazalnika

– Število otrok in mladostnikov, ki so vključeni v tekmovalne programe nacionalnih panožnih športnih
zvez
– Število športnikov mladinskega razreda

V preteklem desetletju smo vzpostavili sistem nacionalnih panožnih športnih šol, ki je izboljšal kakovost dela z nadarjenimi
mladimi športniki, zato bodo prihodnje dejavnosti usmerjene v prenos te pozitivne prakse na lokalno raven in na izboljšanje kakovosti dela s to občutljivo populacijo. Zagotavljanje možnosti za kakovostno športno vzgojo otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni
in vrhunski šport, posega na več področij nacionalnega programa 2014–202336, zato je v tem delu opredeljen le en ukrep:
1. omogočiti kakovostno športno vzgojo otrok in mladine v tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez (nacionalne in občinske panožne športne šole, podpora programom).
6.1.6 Kakovostni šport
Kakovostni šport predstavlja nadgradnjo športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport. V programe kakovostnega športa uvrščamo vse športnike in športne ekipe v članskih starostnih kategorijah, ki ne izpolnjujejo pogojev
za pridobitev statusa vrhunskega športnika, tekmujejo v tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez do naslova
državnega prvaka ter na mednarodnih tekmovanjih in so registrirani skladno s pogoji OKS-ZŠZ8. Razvoj kakovostnega športa je
pomemben dejavnik širjenja vključenosti čim večjega števila športnikov v šport za dosežek37 in vzpostavljanja konkurenčnega
okolja v posameznih športnih panogah na državni ravni. Bolj kakovostno in širše konkurenčno okolje na državni ravni je pomemben
dejavnik in spodbujevalec razvoja vrhunskega športa. Posebno mesto znotraj področja kakovostnega športa zavzemajo športniki
in športne ekipe, ki si skladno s pogoji OKS-ZŠZ8 pridobijo status športnikov državnega razreda, saj ta predstavlja doseganje najvišje ravni športne uspešnosti športnika ali športne ekipe na nacionalni ravni oziroma primerne ravni uspešnosti v mednarodnem
prostoru. Zaradi navedenega se kakovostni šport sofinancira iz javnih financ prek letnih programov športa. Pri tem je izključeno
plačilo športnikov za njihovo športno udejstvovanje.
Strateški cilj

– Ohranjanje števila športnikov z državnim razredom

Kazalnik

– Število športnikov z državnim razredom

V kakovostnem športu se je v preteklem desetletju povečalo tako število športnikov, vključenih v tekmovalne sisteme (registrirani), kakor tudi število športnikov s statusom športnika državnega razreda8. Pomembna pomanjkljivost analiziranega obdobja
je bila predvsem opredelitev pomena športnikov s statusom državnega razreda, ki predstavljajo najvišjo raven uspešnosti znotraj
področja kakovostnega športa. Nacionalni program športa 2014–2023 zato večjo pozornost namenja urejanju notranjih razmerij
porabe javnofinančnih sredstev na področju kakovostnega športa. Statusne pravice športnikov, ki jih uvrščamo v področje kakovostnega športa, so predstavljene v ločenem poglavju. Skladno s tem nacionalni program športa 2014–2023 na področju kakovostnega športa opredeljuje naslednji ukrep:
1. povečanje konkurenčnosti programov kakovostnega športa (učinkovita uporaba športnih objektov).
6.1.7 Vrhunski šport
Doseganje visokih in najvišjih športnih dosežkov v svetovnem merilu je v prvi vrsti veliko dejanje za posameznika, ob spletu
medijske pojavnosti, nacionalnega pomena športa in družbene odmevnosti pa je lahko pomembno tudi za širšo družbeno skupnost
(lokalno skupnost, regijo, državo, mednarodno javnost).
Vrhunski šport predstavlja eno najvišjih oblik človekove ustvarjalnosti na področju športa. Pogosto označuje tudi športno
dejavnost za dokazovanje zgornje meje človeških psihofizičnih sposobnosti. Ta pojavna oblika športa ima pomembno vlogo za
druge vidike športa, zlasti za vključevanje mladih v šport. Vrhunski športniki so vzorniki mladim, z njihovimi dosežki pa se pogosto
poistovetijo vsi pripadniki zamišljene nacionalne skupnosti (t.i. nacionalna identifikacija)4. Vrhunski šport predstavlja tudi področje,
na katerem se lahko prek dosežkov na mednarodni ravni uresničujejo koristi države (npr. prepoznavnost). Vrhunski športni dosežki
posredno odražajo razvitost športne panoge, kažejo na njeno organiziranost, vplivajo na športno industrijo, trgovino, turizem, medije, posredno pa usmerjajo načine (aktivnega in pasivnega) preživljanja prostega časa ljudi. Zapletenost vrhunskega športnega
dosežka je tako velika, da jo je težko razčleniti, zagotovo pa je zanj treba uskladiti sposobnosti športnika, trenerja, dane materialne
in finančne možnosti, znanstvena spoznanja in trdo ter načrtno delo.
Nekatere poti do vrhunskega športnega dosežka, pa tudi učinki vrhunskega športa so pogosto protislovni, zato so stranpoti
vrhunskega športa (doping, nehumano delo s športniki, prirejanje športnih rezultatov) poseben predmet obravnave nacionalnega
programa športa 2014–202338. Vendar pa ima vrhunski šport toliko pozitivnih vrednot za posameznika in nacijo, da vsaka družba s
posebnim interesom podpira svoje športnike pri doseganju vrhunskih dosežkov. V humanih družbah posvečajo posebno pozornost
delu z najmlajšimi športniki, kjer je lahko strokovnost ali nestrokovnost odločilna za to, ali bo športnik izkoristil svoje zmožnosti,
obdržal raven ustrezne motivacije in dosegel svoje osebne cilje.
V vrhunskem športu lahko športniki izoblikujejo svojo družbeno vlogo s pomočjo dosežkov na športnih tekmovanjih. Vrhunski
šport ima v Republiki Sloveniji izredno tradicijo in za prebivalce Republike Slovenije lahko trdimo, da še posebej cenijo športnike
in vrhunske športne dosežke4. Ustvarjanje vrhunskih športnih storitev od športnika poleg njegove športne nadarjenosti zahteva
36 Izboljšanje kompetenc strokovnega kadra, ki organizira in izpeljuje prostočasne športne programe otrok in mladine, je predstavljeno v poglavju Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu. Podpore športnikom v šolskem sistemu so
predstavljene v poglavju Izobraževanje nadarjenih in vrhunskih športnikov. Meritve in spremljanje treniranosti je opredeljeno v poglavju
Spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje o športni vadbi.
37 Šport za dosežek predstavlja športno udejstvovanje, v katerem je udeležencem najpomembnejši cilj doseči čim boljšo uvrstitev ali
javno priznanje njihovega športnega udejstvovanja.
38 Obravnavano v poglavju Podpora humanosti v športu.
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veliko delavnosti, večkrat tudi odrekanja, ustrezne pogoje dela in splet drugih dejavnikov. Zato je doseganje vrhunskih športnih
rezultatov rezultat načrtnega, tehnološko dovršenega, individualiziranega procesa; ne samo treniranja, v katerega je vključenih
več ljudi, pogosto tudi več športnih organizacij. Glavni nosilci vrhunskega športa so športniki in njihovi trenerji ter športna društva in
nacionalne panožne športne zveze, v katerih delujejo. Pomembna pa so tudi podporna okolja: družina (zasebno življenje športnika),
šola (usklajevanje šolskih in športnih obveznosti), panožni tim (spremljanje zdravstvenega stanja in pripravljenosti športnika) in
poklicno okolje (usklajevanje delovnih in športnih obveznosti).
Vrhunski šport in s tem vrhunski športnik je v Republiki Sloveniji dogovorno opredeljen glede na kategorizacijo športnikov8.
Model za razvrščanje športnikov v razrede temelji na izhodišču, da je vrhunski ustvarjalni dosežek lahko dosežen le v absolutni
mednarodni konkurenci, torej na tekmovanjih, na katerih nastopajo vsi najboljši v posamezni športni panogi. Po tem modelu se
vrednotenje rezultatov športnikov izpelje na podlagi značilnosti tekmovanja, na katerem je bil rezultat dosežen, to je mednarodne
konkurenčnosti in nacionalnega pomena športne panoge ter tudi na podlagi drugih kriterijev8.
Strateški cilji

– Ohranjanje števila vrhunskih športnikov
– Ohranjanje števila osvojenih medalj na olimpijskih igrah, svetovnih prvenstvih, evropskih prvenstvih in
končnih razvrstitvah svetovnih pokalov
– Vsestranski razvoj vrhunskih športnikov v času njihove športne kariere in po njej

Kazalniki

– Število vrhunskih športnikov
– Število osvojenih medalj na olimpijskih igrah, svetovnih prvenstvih, evropskih prvenstvih in skupnih
uvrstitvah svetovnih pokalov
– Zadovoljstvo športnikov s pridobljenim statusom vrhunskega športnika
– Zadovoljstvo trenerjev s pridobljenim statusom vrhunskega trenerja

Ukrepi, izvedeni v predhodnem desetletnem obdobju, so imeli ugoden in pozitiven vpliv na rast in razvoj vrhunskega športa v
Republiki Sloveniji. Razvoj vrhunskega športa se ni kazal samo v večjem številu vrhunskih športnikov in stalnim večanjem števila
osvojenih medalj na največjih mednarodnih športnih tekmovanjih, temveč je ta viden tudi v uspehih slovenskih reprezentanc v
moštvenih športih. Prav tako pa je opazna kakovostna razpršenost vrhunskega športa na vedno večje število športnih panog5.
Vrhunski športni dosežek je storitev, katere stroški so podobni povsod po svetu, stalno pa naraščajo. Ker želimo ostati
konkurenčni, nacionalni program športa 2014–2023 v prihodnje poleg sofinanciranja izpeljave programov vrhunskih športnikov
namenja še večjo skrb zagotavljanju statusnih pravic vrhunskih športnikov in vrhunskih trenerjev, ustvarjanju ugodnega okolja za
celostni razvoj vrhunskih športnikov v času športne kariere in po njej ter izboljšanju prostorskih možnosti za priprave in nastope
slovenskih športnikov. Skladno s tem bomo na podlagi obstoječih možnosti vzpostavili in programsko povezali olimpijske, nacionalne in občinske športne centre. Za nudenje celovite strokovne podpore programom vrhunskega športa bo ustanovljen olimpijski
strokovni center39. Za usklajevanje študijskih in vadbenih obveznosti bomo ustanovili olimpijski univerzitetni športni center40 za
trening vrhunskih športnikov študentov v Ljubljani.
Vrhunski šport se sofinancira iz letnih programov športa, vendar pa se javno-finančna sredstva ne smejo namenjati za plačilo
športnikom za njihovo nastopanje. Nacionalni program na področju vrhunskega športa opredeljuje naslednja ukrepa41:
1. povečanje konkurenčnosti programov vrhunskega športa (podpora programom, spodbude za vrhunske športnike in njihove
trenerje, olimpijski univerzitetni športni center),
2. sistemska opredelitev za uveljavljanje statusnih pravic vrhunskih športnikov in vrhunskih trenerjev (zaposlovanje vrhunskih športnikov in vrhunskih trenerjev v javni upravi, pomoč pri iskanju zaposlitve nekdanjim vrhunskim športnikom, usklajevanje
študijske in športne poti).
6.1.8 Šport invalidov
Šport invalidov42 ima v vseh svojih raznovrstnih oblikah pomembne psihosocialne učinke (možnost rehabilitacije s pomočjo
gibanja, vključevanje v družbo), lahko pa tudi športne učinke (možnost doseganja vrhunskih rezultatov in ukvarjanje s športno
rekreacijo). Tako pri nekaterih oblikah zmanjšanih zmožnosti človekove telesne dejavnosti prevladuje izrazito doseganje vrhunskih
dosežkov (paraolimpijski športi, olimpijada gluhih43), drugje pa so v ospredju bolj psihosocialni vidiki (igre specialne olimpijade).
Obstajajo pa tudi druge oblike športa invalidov (neparaolimpijski športi).
Raznolikost športnih dejavnosti na področju športa invalidov kaže tudi sestava osrednje panožne zveze na področju športa
invalidov v Republiki Sloveniji, Zveze za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijskega komiteja Slovenije, ki združuje največje
nacionalne invalidske organizacije44.
Zaradi interdisciplinarnosti je šport invalidov prepleten z različnimi družbenimi področji, med katerimi sta najpomembnejša
zdravstvo ter vzgoja in izobraževanje. Pri njegovem razvoju so poleg športnih društev in drugih športnih organizacij zato udeleženi
Olimpijski športni center je opisan v poglavju Razvojne dejavnosti.
Olimpijski univerzitetni športni center je opisan v poglavju Športni objekti in površine za šport v naravi.
41 Razvojne naloge za spodbujanje vrhunskega športa so opredeljene v poglavju Razvojne dejavnosti v športu, pomoči za usklajevanje šolskih in športnih obveznosti vrhunskih športnikov so opisane v poglavju Izobraževanje nadarjenih in vrhunskih športnikov, preprečevanje stranpoti vrhunskega športa v poglavju Podpora humanosti v športu, vzpostavljanje prostorskih možnosti za ukvarjanje z njim pa
v poglavju Športni objekti in površine za šport v naravi.
42 Obstaja več opredelitev invalidnih oseb. Po Zakonu o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02, 61/06) je v skladu z
mednarodno klasifikacijo invalid tisti posameznik, ki zaradi prirojenih ali pridobljenih okvar in oviranosti, ki jo pogojuje oziroma ustvarja
fizično in družbeno okolje, ne more sam delno ali v celoti zadovoljevati potreb osebnega, družinskega in družbenega okolja, v katerem živi.
43 Ang. deaflympics
44 Navedena zveza ima kratico ZŠIS-POK in vključuje naslednje članice: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Zveza društev
gluhih in naglušnih Slovenije, Zveza paraplegikov Slovenije, Zveza delovnih invalidov Slovenije, Sonček – Zveza društev za cerebralno
paralizo Slovenije, Sožitje – Zveza društev za pomoč ljudem z motnjami v duševnem razvoju Slovenije (Zveza Sožitje), Društvo distrofikov Slovenije, Združenje multiple skleroze Slovenije, Zveza društev CIV Slovenije, Društvo študentov invalidov Slovenije, Zveza društev
vojnih invalidov, Zveza invalidskih društev ILCO Slovenije, Društvo laringektomiranih Slovenije, Društvo paralitikov Slovenije in Društvo
revmatikov Slovenije.
39
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tudi subjekti iz omenjenih družbenih področij. Šport invalidnih otrok in mladine poteka večinoma v običajnih šolah. Ti programi niso
vključeni v letne programe športa, so pa kot del sprejetih predmetnikov in šolskih programov zelo pomemben element vzpostavljanja športne dejavnosti in oblikovanja športne kulture invalidnih oseb.
Strateški cilji

– Izboljšati povezave med športnimi društvi in dobrodelnimi društvi, ki izvajajo programe za invalide
– Vzpostaviti šport invalidov na lokalni ravni
– Povečati število športno dejavnih invalidov, vključenih v športne programe na področju športne rekreacije
in tekmovalnega športa za 200 %

Kazalniki

– Število športnih programov za invalide
– Število športnih društev za invalide
– Število vrhunskih športnikov invalidov
– Število invalidov, vključenih v športne programe na področju športne rekreacije in tekmovalnega športa

V Republiki Sloveniji je približno 170.000 oseb s statusom invalida. Na področju prostočasne športne vzgoje je trenutno zelo
malo programov za to populacijo, tako s tekmovalnega kot tudi rekreativnega vidika. Dvig kakovosti programov in število invalidov,
ki se bodo ukvarjali s športno rekreativno dejavnostjo, bo mogoč zlasti v sodelovanju z ZŠIS-POK kot trenutno edinim reprezentativnim predstavnikom športa invalidov v Republiki Sloveniji, z občinskimi športnimi zvezami, nacionalnimi panožnimi zvezami,
državnimi organi in drugimi nosilci športnih dejavnosti.
V preteklem desetletju so bili postavljeni cilji na področju športa invalidov le delno doseženi, saj ZŠIS-POK ni imel podpore
v ustreznih strokovnih organizacijah in pristojnih ministrstvih. Nacionalni program športa 2014–2023 za prihodnje predvideva sodelovanje vseh subjektov znotraj ukrepov, ki izhajajo iz Konvencije o pravicah invalidov45 in opredeljujejo tudi njihove pravice na
področju športa. Na splošno se je Republika Slovenija z ratifikacijo zavezala sprejeti ukrepe, s katerimi invalidom enako kot drugim
ljudem omogočajo sodelovanje pri prostočasnih športnih dejavnostih. Njihov pomemben dejavnik predstavlja postopna integracija
invalidov v šolski sistem in panožne športne zveze, tam kjer za to obstaja interes.
Nacionalni program športa 2014–2023 na področju športa invalidov obsega naslednje ukrepe46:
1. spodbujanje povezovanja športnih in invalidskih ter dobrodelnih društev na lokalni ravni za izpeljavo športnih programov
za invalide,
2. dvig konkurenčnosti vrhunskega športa invalidov (zagotavljanje ustrezne organizacijske infrastrukture za tekmovanja,
podpora vrhunskim športnikom invalidom prek ZŠIS-POK),
3. zagotavljanje statusnih pravic vrhunskih športnikov invalidov,
4. vzpostavitev modela vključevanja invalidov v šport v vzgojno-izobraževalnem sistemu,
5. spodbuditi povezovanja med posameznimi panožnimi športnimi zvezami in ZŠIS-POK.
6.1.9 Športna rekreacija
Športna rekreacija je smiselno nadaljevanje obvezne in prostočasne športne vzgoje, športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami, obštudijskih športnih dejavnosti ter prav tako programov tekmovalnega športa (športniki naj bi po zaključeni
tekmovalni karieri ostali športno dejavni). Predstavlja športno dejavnost odraslih vseh starosti oziroma družin s ciljem ohranjanja
zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja, tekmovanja ali zabave. Z vidika javnega interesa so pomembni zlasti učinki takšne
športne vadbe, ki nesporno dokazujejo, da je redna, kakovostno strukturirana in ustrezno intenzivna športna rekreacija zelo koristna
za zdravje posameznika in posledično tudi za javno zdravje47. Takšna vadba48 zmanjšuje obolevnost in smrtnost49, neposredno
zmanjšuje telesno težo, omogoča boljše uravnavanje maščob v krvi50 ter količine telesnega maščevja51, dviguje raven varovalnega
holesterola – HDL in niža raven škodljivega holesterola – LDL52 ter povečuje kostno gostoto53.
Športna rekreacija zato predstavlja dejavno, koristno in prijetno izpopolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega
časa ljudi. Ima različne pojavne oblike. Zaradi oblikovanja zdravega življenjskega sloga je zlasti priporočljivo družinsko ukvarjanje
s športom. Pri tem ni pomembna samo večja notranja povezanost in kakovost družinskega življenja, temveč tudi spoznanja o
športu kot praviloma učinkovitem sredstvu razvedrila in kakovostnega preživljanja prostega časa, pa tudi preprečevanja in zdrav
45 Konvencijo o pravicah invalidov je sprejela Generalna skupščina Združenih narodov 13. decembra 2006, Republika Slovenija pa
jo je podpisala 31. marca 2007, DZ RS pa jo je ratificiral 2. aprila 2008. Dosegljiva je na http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/
invalidi/konvencija_o_pravicah_invalidov/.
46 Drugi ukrepi, ki zadevajo področje športa invalidov, so predstavljeni v poglavjih Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje
strokovnih delavcev v športu ter Športni objekti in površine za šport v naravi.
47 Javno zdravje je opredeljeno kot znanost in stroka o preprečevanju in krepitvi zdravja skupnosti skozi izobraževanje, promocijo
zdravih življenjskih slogov ter raziskav o preprečevanju bolezni in poškodb. Javno zdravje pomaga zboljšati zdravje in dobro počutje ljudi.
48 Enake pozitivne učinke imajo tudi vsi drugi programi športa, le da se pri nekaterih od njih pojavljajo tudi nekateri negativni zdravstveni učinki (npr. poškodbe in okvare pri vrhunskem in kakovostnem športu). Kljub temu imajo tudi ti programi zelo pozitivno zdravstveno
in stroškovno bilanco. Izračuni, ki upoštevajo tudi poškodbe pri športu, namreč kažejo na neposredne stroške zdravljenja zaradi telesne
neaktivnosti od 104 USD do 1.305 USD na prebivalca (v: Oldridge, N. (2006). Costs of physical inactivity. V: Abstact book of 11th World
sport for all congress. Physical Activity: Benefits and Challenges, pp. 9. Havana: Cuban Olympic Committee).
49 Blair, S.N., Kohl, H.W., Barlow, C.E., Paffenbarger, R.S., Gibbons, L.W., Macera, C.A. (1995). Changes in physical fitness and
all-cause mortality. A prospective study of healthy and unhealthy men. Jama, 273(14):1093-8.
Haskell, W.L., Leon, A.S., Caspersen, C.J., Froelicher, V.F., Hagberg, J.M., Harlan, W. et al. (1992). Cardiovascular benefits and
assessment of physical activity and physical fitness in adults. Med Sci Sports Exerc, 24(6 Suppl):S201-20.
50 Leon, A.S., Sanchez, O.A. (2001). Response of blood lipids to exercise training alone or combined with dietary intervention. Med
Sci Sports Exerc, 33(6 Suppl):S502-15; discussion S528-9.
51 Kromhout, D., Bloemberg, B., Seidell, J.C., Nissinen, A., Menotti, A. (2001). Physical activity and dietary fiber determine population
body fat levels: the Seven Countries Study. Int J Obes Relat Metab Disor, 25(3):301-6.
52 Sasaki, J., Shindo, M., Tanaka, H., Ando, M., Arakawa, K. (1987). A long-term aerobic exercise program decreases the obesity
index and increases the high density lipoprotein cholesterol concentration in obese children. Int J Obes, 11(4):339-45.
53 Centers for Disease Control and Prevention (1997). Guidelines for school and community programs to promote lifelong physical
activity among young people. MMWR Recomm Rep; 46(RR-6):1-36.
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ljenja sociopatoloških pojavov. Vse pomembnejši del športne rekreacije je zaradi demografskih gibanj šport starostnikov. Športna
rekreacija predstavlja tudi pomemben razvojni dejavnik športnega turizma, za katerega ima Republika Slovenija izjemne danosti.
Športno dejavni turizem predstavlja sredstvo, s katerim je mogoče pospešiti promocijo ukvarjanja s športom, tako v sklopu družin
kot posamezno. Vedno večja potreba pa se kaže tudi po športni dejavnosti znotraj delovnih organizacij, v obliki aktivnih odmorov
med delovnim procesom in po športni rekreaciji zaposlenih izven delovnega časa, prilagojeni glede na posebnosti delovnega mesta
ter značilnosti zaposlenih, ki delo opravljajo.
Strateški cilji
Kazalnika

– Povečati delež redno športno dejavnih odraslih na 70 %
– Povečati delež športno dejavnih v strokovno vodenih športnih programih za 3 odstotne točke
– Povečati delež športno dejavnih turistov
– Delež športno dejavnih prebivalcev (redno, občasno, v strokovno vodenih športnih programih)
– Delež športno dejavnih turistov

V preteklem desetletju beležimo pomemben razvoj športne rekreacije. Športna dejavnost Slovencev se je zvišala4; zaradi vpliva mater na preživljanje prostega časa družine54 je zlasti pomembna številčnejša navzočnost žensk v športni rekreaciji. Povečala
se je tudi ponudba programov športne rekreacije. Tukaj je gibalo razvoja zlasti zasebna ponudba5. Vendar ne smemo prezreti, da
športna rekreacija temelji na finančnih prispevkih prebivalstva5, zato v preteklosti niso bili vzpostavljeni pogoji za enak dostop do
nje vsem prebivalcem Republike Slovenije. Zato nacionalni program športa 2014–2023 opredeljuje povečanje dostopnosti zlasti z
ukrepi na področju zunanjih športnih objektov in uporabe naravnih površin za šport na način, da imajo le-te čim manjše negativne
vplive na okolje. Športna rekreacija na teh površinah lahko predstavlja zelo dobro nevtralizacijo današnjim delovnim obremenitvam,
ki jih označuje dolgotrajno sedenje v zaprtih prostorih pred računalniškimi zasloni, hkrati pa je zaradi njihove brezplačne uporabe
tudi socialni korektiv. Raznovrstne brezplačne možnosti ukvarjanja s športno rekreacijo, kot so brezplačna športna vadba, brezplačna uporaba šolskih igrišč v popoldanskem času, interesne dejavnosti s področja športa itn., vplivajo bodisi na izboljšanje ravni
telesne dejavnost kakor tudi bistveno pripomorejo k zmanjševanju neenakosti med posamezniki55.
Uresničevanje strateških ciljev na področju športne rekreacije bo poleg dejavnosti, navedenih v drugih poglavjih56, udejanjeno
prek naslednjih ukrepov:
1. povečati dostopnost do kakovostne športne rekreacije,
2. povečati ozaveščenost vsakega posameznika o pomenu športne dejavnosti za lastno zdravje v najširšem pomenu besede
in o možnih negativnih vplivih športne dejavnosti na naravno okolje,
3. spodbujanje različnih oblik telesne vadbe v delovnem okolju,
4. športna rekreacija na recept,
5. okrepiti podobo Republike Slovenije kot turistične destinacije za športno dejavne počitnice.
6.1.10 Šport starejših
Po demografskih napovedih bo do leta 2060 vsak tretji prebivalec Republike Slovenije starejši od 65 let, skoraj vsak sedmi
prebivalec pa bo starejši od 80 let. Po drugi strani se število mladih zmanjšuje57. Staranje družbe bo imelo neizogibne družbene
spremembe, zato šport starejših, kljub temu, da vsebinsko sodi med športno rekreacijo, izpostavljamo v ločenem poglavju, saj bo
v prihodnosti predstavljalo pomembno področje razvoja športa in širše družbe.
Šport starejših lahko opredelimo kot športno-rekreativno dejavnost ljudi nad 65. letom starosti58. To je običajno obdobje, ko
se ljudje upokojijo, zaradi staranja pa se spremenijo nekatere biološke lastnosti človekovega organizma, zato starejši pogosteje
obolevajo. Za družbo lahko predstavlja šport starejših pomembno sredstvo za zmanjševanje izdatkov za javno zdravstveno blagajno, saj učinki kakovostne telesne vadbe zmanjšujejo obolevnost. Za posameznika pa redna športa dejavnost v tem življenjskem
obdobju pomeni kakovostno in samostojno staranje, ohranjanje telesnega, duševnega, čustvenega in socialnega zdravja, socialno
vključevanje, zmanjšanje stroškov zdravljenja in ohranjanje ustvarjalne življenjske energije.
Šport starejših predstavlja nadaljevanje športne rekreacije iz odrasle dobe s prilagoditvami glede na zmožnosti posameznika,
ki izhajajo iz procesov staranja; izsledki pa kažejo, da je mogoče pričakovati pozitivne spremembe redne telesne vadbe tudi pri
ljudeh, ki so začeli vaditi šele v starosti59.
– Povečati delež športno dejavnih starejših na 50 %
– Povečati delež športno dejavnih starejših v strokovno vodenih športnih programih za 10 odstotnih točk
Kazalnik
– Delež športno dejavnih starejših (redno, občasno, v strokovno vodenih športnih programih)
Delež starejših, ki se ukvarjajo s športom, se je v preteklem desetletju dvignil na 38 %, vendar pa je ta delež izrazito nižji kot
v starostni skupini prebivalcev med 55 in 64 letom, ki znaša 62,3 %60. V prihodnje bo za doseganje strateških ciljev treba razširiti
programsko ponudbo s posebej strokovno izobraženim in usposobljenim kadrom, prilagoditi športne objekte in njihovo opremo
starejšim, učinkovito izkoristiti naravne danosti za športno rekreacijo ter povezati delovanje športnih, upokojenskih in zdravstvenih
organizacij. Skladno s tem nacionalni program športa 2014–2023 na področju športa starejših obsega naslednja ukrepa61:
1. zagotoviti vsaj dve uri brezplačnih, kakovostno vodenih športnih dejavnosti tedensko za starejše,
2. spodbuditi medgeneracijsko sodelovanje skozi šport.
Strateška cilja

54 Doupona, M. (1996). Socialno demografska struktura mater in očetov šoloobveznih otrok in njihov odnos do športa. Doktorska
disertacija, Ljubljana: Fakulteta za šport.
55 Ferreira I, van der Horst K, Wendel-Vos W, Kremers S, Van Lenthe FJ, Brug J. Environmental correlates of physical activity in
youth – a review and update. Journal compilation. The International Association for the Study of obesity. Obesity reviews 2006; 8: 129-54.
56 Nacionalni program športa spodbuja športno rekreacijo še z ukrepi na področju športnih prireditev in promocije športa, športnih
objektov in površin za šport v naravi, izobraževanj, usposabljanj in izpopolnjevanj kadrov v športu, znanstveno-raziskovalnem področju
ter področju javnega obveščanja o športu.
57 SURS (2009). Prebivalstvo Slovenije danes in jutri, 2008–2060. Projekcije prebivalstva EUROPOP2008 za Slovenijo. Ljubljana:
Statistični urad RS. Dosegljivo na: http://www.stat.si/doc/pub/prebivalstvo2009.pdf.
58 Takšna starostna meja velja v večini razvitih držav (http://www.who.int/healthinfo/survey/ageingdefnolder/en/).
59 Chodzko-Zajko, W. J., Proctor, D. N., Fiatarone Singh, M. A., Minson, C. T., Nigg, C. R., Salem, G. J., et al. (2009). American College of Sports Medicine position stand. Exercise and physical activity for older adults. Med Sci Sports Exerc, 41(7), 1510-1530.
60 Sila, B. et.al. (2010). Športno rekreativna dejavnost Slovencev. Šport, 67 (1-2), priloga.
61 Drugi ukrepi, ki zadevajo področje športa starostnikov, so predstavljeni v poglavjih Športna rekreacija, Izobraževanje, usposabljanje
in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu ter Športni objekti in površine za šport v naravi.
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6.2 Športni objekti in površine za šport v naravi
Pomemben dejavnik športnega udejstvovanja je tudi materialno okolje62, zato je ena od prednostnih nalog nacionalnega
programa športa 2014–2023 učinkovita in dostopna mreža kakovostnih športnih objektov in površin za šport v naravi. Sofinanciranje dejavnosti na področju športnih objektov in površin za šport v naravi sodi v letne programe športa na državni in lokalni ravni.
V preteklem desetletju smo zagotovili spodobne infrastrukturne pogoje5, 63 – z izjemo vadbene infrastrukture v največjih
mestnih središčih, zlasti Ljubljani in Mariboru64. Zato je smiselno pospeševati čim boljšo izrabo obstoječih javnih in tistih zasebnih
športnih objektov, kjer obstaja velik javni interes za njihovo vključevanje v mrežo športnih objektov (npr. objekti športnih društev,
kjer se izvaja veliko vsebin nacionalnega programa športa), ter zgraditi manjkajoče večnamenske vadbene športne objekte.
Športni prostori v šolah morajo biti kar najbolje izkoriščeni, tudi za potrebe učencev, staršev in društev zunaj šolskih delovnih
dni. Tako je mogoče ustvariti povezave med športom v družini, šoli in društvih. Objekti za športno rekreacijo morajo biti dostopni
vsem skupinam prebivalstva. Priljubljenost t.i. urbanih športov med mladimi narekuje izgradnjo športnih površin za te športe v
mestnih skupnostih. Urediti je treba tudi ustrezne varne poti do športnih površin.
Celostna podoba športa in športne ozaveščenosti mora kazati na urejenost naravnega prostora za športne namene. Uporaba
narave kot največje športne površine zahteva ne samo odnos do zgrajenega, temveč tudi do naravno danega, v skladu z načeli
trajnostnega razvoja, zlasti uravnoteženega ravnanja z okoljem.
Objekti za kakovostni in vrhunski šport morajo slediti stalnemu razvoju posameznih športnih panog. Za izboljšanje prostorskih možnosti za priprave in nastope športnikov nacionalni program športa 2014–2023 opredeljuje programsko in infrastrukturno
povezovanje nekaterih vadbenih športnih površin v športne centre na ravni države in lokalnih skupnosti65.
Tako zgrajeno mrežo vadbenih športnih objektov in površin za šport v naravi bo treba ustrezno vzdrževati in obnavljati po
načelih trajnostnega razvoja. Zagotoviti je treba pregleden način javnih vlaganj, ki bo javnim financerjem omogočil sodelovanje in
podporo ne glede na lastništvo ob izraženem javnem interesu.
Prireditveni športni objekti predstavljajo javni interes, ki presega področje športa, zato mora biti njihova gradnja povezana
z razvojnimi možnostmi povezovanja z drugimi družbenimi izseki (turizem, kultura idr.). Glede na gostoto poseljenosti in druge
infrastrukturne zahteve se tovrstni športni objekti gradijo načeloma v največjih mestih.
Ena ključnih utemeljitev za novogradnje športnih površin mora biti strokovno izobražen in usposobljen kader, ki je sposoben
ustrezno izkoristiti in vzdrževati športne površine. Ustrezne standarde in normative, ki predpisujejo gradnjo športnih objektov,
njihovo vzdrževanje in opremljenost, narekuje tudi dvig kakovosti športne dejavnosti v društvih in šolah. Na tej podlagi je mogoče
zasnovati športno-tehnološki premik, ki bo zagotovil kakovostne športne površine in s tem sodobnejšo športno ponudbo66.
Posebno pozornost bo treba nameniti trajnostno naravnanemu urbanemu razvoju športne infrastrukture v okviru zmogljivosti okolja
in naravnih virov. Urbani razvoj mora zagotoviti trajnost izboljšanja gospodarskega, družbenega in okoljskega blagostanja brez izčrpavanja okoljskega kapitala in uničevanja urbanega okolja ter ohranjanje bivanjskih vrednosti in višanje življenjske ravni vseh prebivalcev.
Strateški cilji

Kazalniki

– Kakovostno izkoriščanje in učinkovito ravnanje s športnimi objekti in površinami za šport v naravi
– Zagotavljanje 0,35 m2 pokritih in 3,2 m2 nepokritih športnih površin na prebivalca, ki bodo
ustrezno prostorsko umeščene
– Zagotavljanje športnih objektov in površin za šport v naravi, ki bodo zgrajeni, posodobljeni in
upravljani po načelih trajnostnega razvoja
– Izboljšanje učinkovitosti uporabe javnih športnih objektov
– Vključitev zasebnih športnih objektov v mrežo športnih objektov za uresničevanje javnega
interesa na področju športa
– Zagotoviti ustrezno kakovostno mrežo športnih objektov in površin za celostno programsko
podstrukturo športa
– Površina pokritih in nepokritih javnih športnih objektov po športnih panogah
– Površina zasebnih športnih površin, vključenih v mrežo športnih objektov, ki uresničujejo javni
interes športa
– Površina šolskih športnih dvoran in zunanjih šolskih športnih površin na učenca
– Število športnih objektov z ustreznimi rešitvami za gibalno ovirane
– Zasedenost športnih objektov s športnimi programi
– Časovni delež zasedenosti šolskih športnih objektov za izvajanje nacionalnega programa športa
– Dolžina označenih urejenih poti v naravi (planinskih, kolesarskih, tekaških idr.)
– Število olimpijskih, nacionalnih, regijskih in občinskih športnih centrov
– Obseg prostovoljnega dela v društvih pri gradnji in obnovi športnih objektov
– Poraba energije športnih objektov
– Delež obnovljivih virov energije v športnih objektih
– Število urbanih športnih objektov in površin za šport v naravi v mestih
– Število športnih objektov, zgrajenih ali obnovljenih in vzdrževanih skladno z načeli trajnostnega razvoja

V preteklem desetletju smo zagotovili dobre infrastrukturne pogoje5, zato so strateški cilji nacionalnega programa športa 2014–2023 usmerjeni v učinkovito izrabo mreže športnih objektov, njeno izpopolnjevanje ter gospodarno upravljanje s
športnimi objekti, vzdrževanje zgrajenega in posodobitev zastarelega ter izkoriščanje naravnih danosti Republike Slovenije
62 Sallis, J. F., Prochaska, J. J., & Taylor, W. C. (2000). A review of corelates of physical activity of children and adolescents. Medicine
and Science in Sport and Exercise, 32(5), 963–975.
63 Slovenija je po kapaciteti športnih objektov na milijon prebivalcev na 24. mestu med 140 državami po raziskavi T&T Competitiveness Report (WEF, 2013). Kazalnik je pomemben kot pokazatelj »naklonjenosti države do športa«, kjer Slovenija kotira relativno visoko.
64 Jurak, G. idr. (2012). Analiza šolskega športnega prostora s smernicami za nadaljnje investicije. Ljubljana: Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za šport. Dosegljivo na: http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Monografije/Analiza_skupaj3.pdf
65 Predstavljeno v poglavju Vrhunski šport.
66 Več v: Jurak, G., Kolar, E., Kovač, M., Bednarik, J. (2012). Management športnih objektov. Od zamisli do uporabe. Ljubljana:
Fakulteta za šport.
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v skladu z načeli trajnostnega razvoja. Glede na to so zasnovani naslednji ukrepi na področju športnih objektov in površin
za šport v naravi:
1. spodbuditi trajnostno in športno tehnološko posodobitev obstoječih javnih športnih objektov ter njihovo učinkovito koriščenje
in ravnanje z javnimi športnimi objekti,
2. spodbuditi vključevanje zasebnih športnih objektov v mrežo športnih objektov za uresničevanje javnega interesa na področju športa,
3. povečati kakovost in število javno dostopnih športnih površin v urbanem (otoki športa za vse, trimske steze, zunanja šolska
in vrtčevska igrišča ipd.) in naravnem okolju (planinske, tekaške, kolesarske poti; naravna kopališča ipd.),
4. povezovanje z drugimi družbenimi področji in zasebnim sektorjem pri gradnji in uporabi športnih objektov,
5. odpraviti obstoječa nesorazmerja v obsegu vadbenih športnih površin med lokalnimi skupnostmi v največjih mestih,
6. izboljšati umeščenost športnih objektov v urbano okolje in poti, ki omogočajo dejaven dostop do njih (peš, s kolesom, s
skirojem ali rolerji),
7. vzpostaviti mrežo panožnih športnih centrov na različnih ravneh za kakovostni razvoj tekmovalnega športa.
6.3 Razvojne dejavnosti v športu
Razvojne dejavnosti predstavljajo podporo vsem drugim dejavnostim športa. To so večinoma strokovne naloge, ki se medsebojno prepletajo, zato jih je včasih težko razmejiti. Omogočajo uspešnost na vseh področjih športa. Brez uresničevanja teh nalog
slovenski šport ne bi bil tako kakovosten, množičen, varen, izobraževalen in konkurenčen športu razvitih držav. Kot številčno
majhen narod moramo še bolj krepiti osnovne možnosti za športno uspešnost, da bi dosegli mednarodno odličnost. Njihov namen
je zagotoviti možnosti in standarde za izpeljavo športne dejavnosti, primerljive športno kulturnemu prostoru razvitega sveta.
Nacionalni program športa 2014–2023 opredeljuje naslednjo razvojno podstrukturo:
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
– statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programov,
– založništvo v športu,
– znanstveno-raziskovalna dejavnost v športu,
– informacijsko-komunikacijska tehnologija in analitika na področju športa.
Nosilci izvajanja teh dejavnosti so različne organizacije. Visokošolski in raziskovalni zavodi na področju športa in druge
institucije, ki izobražujejo strokovnjake na športnem področju, so odgovorne za skrb nad strokovnostjo dela v športu, zato se
morajo dejavno vključevati v razreševanje problemov športne prakse, izobraževati in v sodelovanju z OKS-ZŠZ ter z nacionalnimi
panožnimi športnimi zvezami usposabljati športne delavce in skrbeti za stalno izpopolnjevanje njihovega znanja. Prav tako mora
športna praksa ostati v stiku z napredkom na področju strokovne podpore ter učinkovito izrabljati vse njene prednosti. Za učinkovito
in koordinirano stalno povezavo izvajalcev strokovne podpore ter uporabnikov je zato smiselna vzpostavitev stalne organizacijske
strukture na nacionalni ravni – olimpijskega strokovnega centra. Občinske športne zveze morajo zagotoviti pogoje za izvajanje
razvojnih dejavnosti v lokalnih okoljih.
6.3.1 Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
Kakovostni strokovni kadri v športu so ključ njegovega razvoja in uspešnosti. Najvišjo strokovno raven predstavlja strokovno
izobražen kader, ki zaključi univerzitetni ali visokošolski študijski program s področja športa (kineziologije). Ti programi so v domeni
izobraževalnega sistema. Vzporedno z univerzitetnim in visokošolskim izobraževanjem v športu pa potekajo programi usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih in drugih delavcev, povezanih s športom, ki so del letnih programov športa.
Usposabljanje strokovnih kadrov v športu razumemo kot programe, kjer se različno izobraženi kadri usposobijo na področju
posameznih športnih panog, kar jim omogoči delo v športu. Programi izpopolnjevanja pa so krajši programi za kadre, ki so že
izobraženi ali usposobljeni za delo v športu, pa si želijo ali pa z vidika zahtev morajo nadgraditi svoje znanje. Ti programi skupaj s
samoizobraževanjem podpirajo vseživljenjsko učenje kot eno od prednostnih nalog Evropske unije.
Strateški cilji

Kazalniki

– Dvigniti raven splošnega in strokovnega znanja delavcev v športu
– Kakovostno izboljšati obstoječe programe usposabljanja in izpopolnjevanja
– Poskrbeti za ustrezno število kakovostno izobraženega in usposobljenega kadra za delo na področju
športa
– Število izobraženega strokovnega kadra v športu
– Število usposobljenega strokovnega kadra, ki dela v športu
– Število strokovnega kadra v programih izpopolnjevanja v športu
– Število programov strokovnega usposabljanja v športu

V zadnjem desetletju je bil vzpostavljen sistem izobraževanja, usposabljanja, izpopolnjevanja in napredovanja strokovnih
kadrov v športu5, ki je nastal v sodelovanju z visokošolskimi in raziskovalnimi zavodi, OKS-ZŠZ in nacionalnimi panožnimi športnimi
zvezami. Za vse ravni razvoja kadrov v športu so vzpostavljeni programi, v prihodnje pa želimo povečati kakovost in konkurenčnost
strokovnega kadra z vzpostavitvijo odgovornosti posameznih strokovnih kadrov pri delu v športu, s povečanjem njihovih kompetenc,
z dostopnostjo programov usposabljanja in izpopolnjevanja ter s povečanjem raznovrstnosti ponudbe in konkurenčnosti programov.
Glede na to nacionalni program športa 2014–2023 opredeljuje naslednja ukrepa:
1. izboljšati kompetence strokovnega kadra, ki organizira in izpeljuje športne programe,
2. povečati kakovost programov usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov v športu.
6.3.2 Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programov
6.3.2.1 Izobraževanje nadarjenih in vrhunskih športnikov
Humanost dela v športu se kaže tudi v skrbi za izobraževanje športnikov. Zagotavljanje enakih možnosti izobraževanja nadarjenih67 in vrhunskih športnikov je pomembna dolžnost države. Večina slovenskega vrhunskega športa namreč ni sponzorsko
67 Med nadarjene športnike štejemo mlade športnike, ki jih športna stroka prepozna kot nadpovprečno sposobne, zavzete za športni
trening in ustvarjalne pri svojem športnem udejstvovanju. Merilo nadarjenosti je najpogosteje športni dosežek.
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zanimiva, stopnja izobrazbe pa je tesno povezana s socialnim statusom po koncu športne poti. Zato lahko nadarjenim in vrhunskim
športnikom s prilagoditvami njihovih šolskih oziroma študijskih in športnih obveznosti damo možnost, da bodo po končani športni
poti imeli svoj poklic in eksistenco, s tem pa se zmanjšujejo možnosti ene od stranpoti vrhunskega športa.
Pot do vrhunskega športnega dosežka je zelo dolga, zato je največkrat treba s sistematičnim delom začeti že zelo zgodaj.
Zahteva mnoga odrekanja in prilagajanja različnih obveznosti športnika in njegove družine. Za vrhunski športni dosežek je običajno
treba že v šolskem obdobju začeti s sistematičnim delom, v nekaterih športih pa celo prej (npr. športna gimnastika, drsanje). Le
dobro usklajevanje obveznosti tako v šoli kot v športu lahko zagotovi uspešnost mladega športnika na obeh področjih. Upoštevanje
drugačnosti športno nadarjenih šolarjev in iz tega izhajajočih posebnih potreb je eden ključnih elementov uspešne organizacije
športnikovega pouka. S spodbujevalnimi ukrepi (športni oddelki v srednji šoli, športne šole nacionalnega pomena, štipendiranje
dijakov in študentov nadarjenih in vrhunskih športnikov), inovativnimi pristopi pri procesu izobraževanja ter sistemskimi rešitvami
na zakonodajnem področju68 država skrbi za vse šolajoče se športnike.
Strateški cilji

– Obdržati število športnih oddelkov v gimnazijah in povečati kakovost njihovega dela
– Ustanoviti športne oddelke na najmanj petih srednjetehniških oziroma poklicnih programih
– Povečati osnovno višino štipendij za dijake in študente nadarjene in vrhunske športnike za 20 % v
primerjavi s sedanjimi plačnimi razmerji
– Povečati število vrhunskih športnikov, ki zaključijo srednješolsko ali visokošolsko izobraževanje

Kazalniki

– Število športnih oddelkov v srednjih šolah
– Število in višina vseh štipendij za dijake in študente nadarjene in vrhunske športnike
– Število vrhunskih športnikov, ki zaključijo srednješolsko in visokošolsko izobraževanje

Republika Slovenija ima primerljiva izhodišča za delo s športno nadarjenimi z razvitimi evropskimi državami69.
Šolska zakonodaja določa, da morajo šole poskrbeti za vzgojo in izobraževanje športno nadarjenih učencev. Stična točka
šole in vrhunskega športa je kakovostna, strokovno vodena športna vzgoja nadarjenih otrok, zato je tem programom treba dati
največjo vsebinsko, metodološko in materialno-finančno podporo. Izobraževalni program (npr. športni oddelki) je v pristojnosti ministrstva, pristojnega za šolstvo, medtem ko naj bi letni program športa zagotovil ustrezne razvojne pogoje in podpore (spremljanje
pripravljenosti teh športnikov in materialni pogoji za to, štipendije ipd.).
Različni modeli usklajevanja učnih obveznosti in športne poti70 mladim športnikom omogočajo bolj enakopravne možnosti
izobraževanja v osnovni in srednji šoli, medtem ko na področju visokošolskega izobraževanja v preteklosti še nismo vzpostavili
ustreznih praks. Nacionalni program športa 2014–2023 na tem področju zato opredeljuje naslednje ukrepe71:
1. izboljšati kakovost spodbud za športno nadarjene šolarje (podpore pri usklajevanja šolskih oziroma študijskih in športnih
obveznosti, štipendiranje),
2. povečati število športnih oddelkov v negimnazijskih programih,
3. izboljšati kakovost dela športnih oddelkov v srednjih šolah.
6.3.2.2 Spremljanje pripravljenosti športnikov, svetovanje o športni vadbi in strokovna podpora programov
Ugotavljanje in spremljanje pripravljenosti športnikov na vseh ravneh (vrhunski, nadarjeni, rekreativni športniki) ter svetovanje
staršem otrok predstavlja osnovo strokovnega načrtnega dela v športu (z ustrezno vadbo, prehrano, hidracijo in načinom življenja).
Pri nadarjenih in vrhunskih športnikih pomeni humanizacijo pri delu s športniki in temelj njihove tekmovalne uspešnosti; pri otrocih
z razvojnimi težavami pa učinkovito pomoč pri njihovem celostnem razvoju.
To področje nacionalnega programa športa 2014–2023 obsega naslednje naloge:
– ugotavljanje ravni treniranosti športnikov in spremljanje njihovega razvoja,
– razvijanje sistema priprave športnikov in svetovanje pri načrtovanju in izvedbi treninga,
– razvijanje sodobnih metod treninga in novih merilnih postopkov,
– učinkovita koordinacija različnih oblik strokovne podpore programov,
– svetovanje pri vključevanju otrok v različne športne vadbe,
– svetovanje staršem otrok s težavami v razvoju,
– spremljanje in vrednotenje psihosomatičnega stanja športnih rekreativcev,
– prenos strokovnih informacij in znanstvenih dognanj v športno prakso.
Spremljanje nekaterih kazalnikov pripravljenosti športnikov je mogoče izvajati med treningom s preprosto merilno opremo,
spremljanje drugih pa je mogoče z bolj zahtevno tehnologijo, ki zahteva posebej izobražen ali usposobljen kader in pogosto tudi
posebej opremljen prostor (laboratorij)72.
68 Šolska zakonodaja (Zakon o osnovni šoli, Zakon o gimnazijah, Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju, Zakon o visokem
šolstvu), posebej Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti v srednjih šolah.
69 Jurak, G., Kovač, M., Strel, J., Starc, G., Žagar, D., Cecić Erpić, S. Paulič, O. et al. (2005). Športno nadarjeni otroci in mladina v
slovenskem šolskem sistemu. Ljubljana: Fakulteta za šport.
70 Status športnika v osnovni šoli in status dijaka perspektivnega ali vrhunskega športnika (individualno prilagajanje učnih
obveznosti), športni oddelki v srednjih šolah (manjše število dijakov v oddelku, pomoč pedagoškega in športnega koordinatorja pri
usklajevanju obveznosti, dodatni pouk – individualna pomoč, prilagojene učne metode in učne oblike, napovedano spraševanje,
prilagoditev urnika, prilagojenost nekaterih vsebin potrebam športne vadbe – del treninga v šoli, možnost večje odsotnosti od po
uka, pogojno napredovanje, opravljanje izpitov do konca šolskega leta, podaljšanje statusa dijaka za dve leti, možnost večkratnega
obiskovanja istega letnika, možnost vpisa v maturitetni tečaj, možnost bivanja v domu in individualna učna pomoč v prostem času
pri oddelkih domskega tipa).
71 Ukrepi za zboljšanje kakovosti izobraževanja strokovnjakov, ki delajo s temi športniki, so navedeni v poglavju Izobraževanje,
usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu.
72 Takšni pogoji so bili s prepletanjem finančnih virov iz športa, znanosti in gospodarstva v največjem obsegu vzpostavljeni na Inštitutu
za šport na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani, v manjšem obsegu pa tudi v Znanstveno raziskovalnem središču Koper na Univerzi
na Primorskem.
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Strateški cilji

– Izboljšanje vrednotenja procesov športne vadbe
– Izboljšanje kakovosti in koordinacije strokovne podpore programov
– Povečanje uporabe diagnostike v športu za 20 odstotkov

Kazalniki

– Število športnikov v nacionalni strategiji spremljanja pripravljenosti in strokovne podpore
– Mnenje športnikov in trenerjev o procesih spremljanja pripravljenosti in strokovne podpore
– Število meritev športnikov tekmovalcev v nacionalni strategiji spremljanja pripravljenosti
– Število svetovanj za vključevanje otrok v šport
– Število vrednotenj psihosomatičnega stanja športnih rekreativcev

V smeri doseganja zastavljenih ciljev bi morala krovna športna organizacija OKS-ZŠZ, v sodelovanju z nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami, pripraviti in sprejeti nacionalno strategijo spremljanja pripravljenosti športnikov in strokovne podpore za
olimpijski cikel. Izvajalci strategije morajo izpolnjevati zgoraj navedene zahteve za izvajanje teh nalog, OKS-ZŠZ pa z njimi sklene
dogovor za izvajanje nacionalne strategije spremljanja pripravljenosti športnikov in strokovne podpore. Na podlagi razpoložljivih
sredstev OKS-ZŠZ opredeli letno izvajanje te strategije. Nacionalna strategija spremljanja pripravljenosti športnikov se oblikuje
tako, da je izpostavljena celostna obravnava športnika; v ta namen se poveže s sistemom preventivnih zdravstvenih pregledov
in z drugimi sistemi strokovne podpore.
Na lokalni ravni spremljanje pripravljenosti nadarjenih športnikov usklajujejo občinske športne zveze v sodelovanju z nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami. Za ta namen društva uporabljajo večinoma prenosno diagnostično opremo, ki si jo lahko
sposodijo od izbranih izvajalcev spremljave.
Delovanje strategije spremljanja pripravljenosti športnikov na nacionalni in lokalni ravni, vrednotenja psihosomatičnega
statusa športnikov rekreativcev in svetovanja pri vključevanju otrok v šport zahteva razvoj ustreznih diagnostičnih postopkov in
ustrezno opremo, zato nacionalni program športa 2014–2023 obsega razvoj in nabavo tovrstne tehnologije, kjer je to smotrno.
Glede na navedeno nacionalni program športa 2014–2023 na področju spremljanja pripravljenosti športnikov in svetovanja
o športni vadbi ter nudenju strokovne podpore obsega naslednje ukrepe:
1. nacionalna strategija spremljanja pripravljenosti športnikov,
2. spremljanje pripravljenosti športnikov na lokalni ravni,
3. razvoj diagnostike v športu in vrednotenja rezultatov meritev,
4. spremljanje pripravljenosti rekreativnih športnikov,
5. svetovanje pri vključevanju otrok v šport.
6.3.2.3 Zdravstveno varstvo športnikov
Telesne obremenitve, prisotne pri športni vadbi, zahtevajo zdravega športnika, pri čemer zdravje ni pojmovano le kot odsotnost
bolezni, temveč stanje telesne, duševne in socialne blaginje. Je rezultat dobrega telesnega stanja, pravilne prehrane, zdravega
okolja, uspešnega obvladovanja stresa in odgovornosti za lastno zdravje73.
Zdravstveno varstvo športnikov je rezultat zdravstvene politike in zmožnosti za njeno uresničevanje; pripravljenosti za vlaganje
v zdravje športnikov, znanja, opremljenosti in organiziranosti zdravstva. Cilj zdravstvenega varstva športnikov je čim boljše zdravje
športnika kot posameznika in družbe kot celote. Enako kot zdravstveno varstvo nasploh zajema zdravstvene in druge ukrepe za:
– krepitev zdravja športnikov,
– preprečevanje bolezni, poškodb in okvar športnikov,
– zgodnje odkrivanje bolezni,
– zdravljenje,
– zdravstveno nego,
– rehabilitacijo.
Zdravstveno varstvo športnikov je vpeto v sistem splošnega zdravstvenega varstva, zato ga glede na organiziranost delimo na:
– primarno raven – osnovna zdravstvena dejavnost (šolska medicina, medicina dela, prometa in športa, specialistična dejavnost, nujna medicinska pomoč, laboratorijske preiskave, rentgen, fizikalna medicina in rehabilitacija),
– sekundarno raven – bolnišnica,
– terciarno raven – klinika.
Na primarni ravni ima najpomembnejšo vlogo medicina športa, ki s svojo preventivno usmerjenostjo in organizirano večpodročno naravnanostjo izvaja vse naloge dejavnega zdravstvenega varstva v športu.
Strateški cilji

– Poskrbeti za zdravje športnikov s povečanjem pozornosti na vključevanje ustrezne preventivne
vadbe, ki zmanjšuje pogostost pojava negativnih posledic športne vadbe v programe športnikov
– Izboljšati povezavo in koordinacijo med zdravstveno podporo športnikov in športnimi programi
– Povečati ozaveščenost športnikov o pomembnosti preventivnih pregledov za njihovo zdravje

Kazalniki

– Število letnih preventivnih zdravstvenih pregledov za registrirane športnike
– Število usmerjenih obdobnih preventivnih zdravstvenih pregledov za vrhunske športnike
– Število nadstandardnih zdravstvenih zavarovanj za vrhunske športnike
– Mnenje športnikov in trenerjev o kakovosti zdravstvene podpore ter koordinacije

Preventivni zdravstveni pregledi športnikov se opravljajo zato, da zagotovimo, da se s športom ukvarjajo tisti, ki jim zdravstveni status to omogoča. S tem varujemo zdravje športnikov, ugotovimo pravilne usmeritve treninga, preprečujemo bolezni,
poškodbe in okvare ter invalidnosti športnikov z vsemi posledicami. Nacionalni program športa 2014–2023 zato vključuje
predhodne preventivne zdravstvene preglede za vse registrirane športnike, letne preventivne zdravstvene preglede za vse
kategorizirane športnike ter usmerjene obdobne preventivne zdravstvene preglede za vse vrhunske športnike (npr. udeleženci
olimpijskih iger ipd.).
73

Po opredelitvi Svetovne zdravstvene organizacije.
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Športniki, ki se želijo vključiti v tekmovalne sisteme panožnih športnih zvez, ter že kategorizirani športniki opravijo preventivni
zdravstveni pregled, na katerem pooblaščeni zdravnik ugotovi možna tveganja, ki so povezana z izbrano športno dejavnostjo
športnika. Z njimi seznani otrokove oziroma mladostnikove zakonite zastopnike ter izda potrdilo o zmožnosti ukvarjanja s športom.
Ti pregledi potekajo v okviru rednih preventivnih šolskih sistematskih zdravstvenih pregledov.
Kategoriziranim športnikom se poleg teh preventivnih pregledov omogoči tudi dodatne občasne preventivne zdravstvene
preglede, vrhunskim športnikom pa še občasne nadstandardne zdravstvene preglede.
Zagotavljanje ustreznega zdravstvenega varstva zahteva ustrezno strokovno izobražen, usposobljen in licenciran kader, od
trenerjev, zdravnikov, fizioterapevtov, maserjev do psihologov.
Zdravstveno varstvo športnikov na sekundarni in terciarni ravni (kurativa) se rešuje v okviru izbirnega nadstandardnega zdravstvenega zavarovanja športnikov, ki omogoča kritje nujnih zdravstvenih storitev brez čakalnih vrst (operativne posege, diagnostiko,
zdravila, protetiko ipd.). Sredstva za nadstandardno zavarovanje vrhunskih športnikov se zagotovijo iz letnega programa športa in
prispevkov športnikov oziroma njihov panožnih zvez. Drugi športniki si lahko to zavarovanje vplačajo sami.
Nacionalni program športa 2014–2023 tako vključuje naslednje ukrepe:
1. izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov za športnike (predhodnih za registrirane športnike, letnih za kategorizirane
športnike in usmerjenih obdobnih za vrhunske športnike),
2. nadstandardno zdravstveno zavarovanje vrhunskih športnikov,
3. spodbujanje vzpostavitve mreže izvajalcev zdravstvene podpore športnikov.
6.3.2.4 Zaposlovanje vrhunskih športnikov in vrhunskih trenerjev v javni upravi ter podjetjih (dvojna kariera)
Pomemben ukrep države je zaposlovanje vrhunskih športnikov in vrhunskih trenerjev v organih državne uprave, saj je vrhunski
športnik, pa tudi vrhunski trener, lahko uspešen le, če ima poleg ustreznih pogojev za treniranje in tekmovanje zagotovljeno tudi
socialno in ekonomsko varnost. Država in državni organi so v vrhunskih športnikih prepoznali tudi lastni interes in pričakovane
splošne učinke njihovega zaposlovanja v državnih organih, pri čemer so sledili zgledom večine držav Evropske unije. 74
Strateška cilja
Kazalniki

– Zaposlitev 150 športnikov in trenerjev v javni upravi do leta 2023
– Uveljavljanje usmeritev Evropske unije75, ki se nanašajo na dvojno kariero športnikov
– Število zaposlenih vrhunskih športnikov v javni upravi
– Število zaposlenih trenerjev v javni upravi
– Število uveljavljenih dejavnosti iz usmeritev Evropske unije75, ki se nanašajo na dvojno kariero
športnikov

Zaposlovanje vrhunskih športnikov in njihovih trenerjev v javni upravi je naravnano k sistemskemu pristopu zaposlovanja na
Ministrstvu za obrambo – Slovenski vojski, Ministrstvu za notranje zadeve – Policiji in Ministrstvu za finance – Carinski upravi RS.
Zaposlovanje je odvisno od trdne politične zaveze in nadgradnje obstoječega sporazuma o zaposlovanju.
V prihodnje bo treba za zaposlovanje vrhunskih športnikov v času njihove športne kariere (t.i. dvojna kariera) in po njej vzpostaviti tudi sistem zaposlovanja nekaterih vrhunskih športnikov tudi v gospodarstvu.
Skladno z navedenim nacionalni program športa 2014–2023 opredeljuje naslednji ukrep:
1. nadgradnja sistema zaposlovanja vrhunskih športnikov in vrhunskih trenerjev v javni upravi ter podjetjih (dvojna kariera)
in pokojnin za vrhunske športne dosežke.
6.3.3 Založništvo v športu
Vsaka izdana strokovna in znanstvena knjiga ali revija s področja športa v slovenskem jeziku je za slovenski šport velikega
pomena, saj je naše jezikovno področje ozko, zaradi rasti celotnega športa v Republiki Sloveniji pa potrebe po strokovnih športnih
publikacijah naraščajo. Hkrati se s tem razvija slovensko športno izrazoslovje, ki je temelj vsakega strokovnega in znanstveno
raziskovalnega dela. Javni interes predstavljajo zlasti športne publikacije z razlagalno vlogo76. Ta jim omogoča razlaganje dogodkov
in informacij, tako da si občinstvo oblikuje mnenje o določenem pojavu na področju športa.
Skladno s tem se skozi letne programe športa na različnih medijih (tiskane različice in e-različice) sofinancira periodično in
monografsko literaturo ter promocijske publikacije, ki podpirajo kakovost dela v športu in spodbujajo prebivalstvo k razumevanju
športa in njegovih učinkov.
Periodična literatura:
– strokovne revije za teoretična in praktična vprašanja športne vzgoje, športnega treniranja in športne rekreacije in deli revij
s tovrstno tematiko,
– znanstvene revije s področja športa,
– zborniki strokovnih in znanstvenih posvetov.
Monografska literatura:
– strokovna in znanstvena dela iz osnovnih in mejnih področij športa,
– strokovna in znanstvena dela s področja športne vzgoje, športnega treniranja in športne rekreacije,
– učbeniki in gradiva za potrebe usposabljanja, izobraževanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov.
Promocijske publikacije, namenjene ozaveščanju in spodbujanju za dejavno vključevanje prebivalstva v šport.
Strateška cilja

– Ohranitev letnega obsega novo izdane športne strokovne in znanstvene literature
– Povečanje kakovosti in privlačnosti izdane športne strokovne in znanstvene literature

Kazalniki

– Število izdanih strokovnih in znanstvenih periodičnih publikacij s področja športa
– Obseg revij širokega dosega s strokovnimi vsebinami športa
– Število neperiodične strokovne in znanstvene športne literature (knjige, učbeniki, DVD, CD, računalniški programi idr.).

Repenšek, D. (2011). Zaposlovanje vrhunskih športnikov v javni upravi na preizkušnji. Uprava, IX(2), 105–129.
EU Guidlines on Dual Careers of Athletes (2013). Luxembourg. Publications Office at the European Union.
76 Po komunikološki teoriji imajo množični mediji poleg razlagalne še informacijsko, socializacijsko, zabavno in mobilizacijsko vlogo.
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Kakovost športnega založništva bomo ob enakem obsegu kot do sedaj dosegli z naslednjimi ukrepi77:
1. strateška partnerstva z vidika dosega ciljnih skupin,
2. povečanje dostopnosti periodične in monografske literature s področja športa,
3. povečanje kakovosti strokovnih in znanstvenih besedil in oblikovanja publikacij s področja športa.
6.3.4 Znanstveno-raziskovalna dejavnost v športu
Namen znanstveno-raziskovalne dejavnosti v športu je prek temeljnih in aplikativnih raziskav pridobivati osnovna znanja o kineziologiji78, predvsem pa prek uporabnih in razvojnih raziskav s področja športa prenašati raziskovalne izsledke v športno prakso.
Iz nacionalnega programa športa 2014–2023 se sofinancira znanstveno-raziskovalna dejavnost, ki zagotavlja ustrezen prenos
znanstvenih spoznanj v športno prakso. Nosilci znanstveno-raziskovalne dejavnosti so javne raziskovalne institucije v sodelovanju
s civilno športno sfero ali gospodarstvom. Ti opredelijo interes z vidika prenosa znanstvenih izsledkov v športne prakse.
Strateška cilja

– Zagotovitev 30 FTE raziskovalne dejavnosti v športu letno
– Povečanje obsega aplikativnih raziskav na področju športa

Kazalniki

– Obseg FTE znanstveno raziskovalne dejavnosti v športu
– Obseg FTE znanstveno raziskovalne dejavnosti v športu, financirane iz nacionalnega programa
športa
– Delež FTE znanstveno raziskovalne dejavnosti v športu glede na celotno znanstveno raziskovalno
dejavnost v Republiki Sloveniji

Republika Slovenija uresničuje strategijo Evropa 2020. Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast79, ki daje znanju
in ustvarjalnosti vlogo glavnega gibala rasti in zaposlovanja. Ker smo nosilci in merilo razvoja ljudje, mora razvoj družbe izboljšati
možnosti vsakega človeka za dolgo, zdravo in kakovostno življenje ob spoštovanju načel trajnostnega razvoja. Šport s svojimi
značilnostmi izpolnjuje ta merila, vendar mu v preteklem desetletju znotraj nacionalne raziskovalne strategije financiranja ni bil
dan temu primeren položaj5. Zato sta strateška cilja vezana na deklarativno družbeno prepoznavnost kineziologije kot izrazito
interdisciplinarne znanosti, ki je pomemben del prednostnega raziskovalnega področja »zdravje in znanost o življenju« znotraj
naravoslovja, in na več raziskovalnih področij znotraj družboslovja in humanistike79 ter na boljši praktični izkoristek raziskovanja.
Skladno s tem nacionalni program športa 2014–2023 opredeljuje naslednja ukrepa:
1. ustrezna umestitev kineziologije znotraj nacionalne raziskovalne dejavnosti,
2. opredelitev smiselnih ciljno-raziskovalnih projektov za vse pojavne oblike športa.
6.3.5 Informacijsko-komunikacijska tehnologija na področju športa
Šport je pomemben del prostočasne dejavnosti in s tem tudi tovrstne industrije, kjer razvoj narekuje informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT). V preteklem desetletju je šport nekoliko izgubil svoj tržni delež v industriji prostega časa80, pomemben
razlog pa predstavlja prav uporaba IKT.
Digitalizacija, t.j. digitalne vsebine, digitalne storitve in javna dostopnost v vseh pojavnih oblikah elektronskih medijev na področju športa niso pomembne le za trženje športa in z njim povezanih področij prostočasne industrije in turističnega gospodarstva,
temveč pomenijo tudi osnovo za neposredno uporabo digitalnih športnih vsebin v procesih izobraževanja, usposabljanja, vseživljenjskega učenja in raziskovanja v športu. Ravno tako se IKT vedno bolj umešča tudi kot neposredna podpora za učinkovitejše
in prijaznejše (skladno in zdravo) udejstvovanje v športu ter za sprotno analizo in spremljanje ravni učinkovitosti.
Javni interes na področju e-športa81 zajema razvoj izvirnih in prevedenih računalniških orodij, široko dostopnost digitalnih
športnih vsebin kot osnove za prepoznavnost Republike Slovenije v svetu, vse s ciljem ustvarjanja dodane vrednosti na področju
športa in z njo povezanih industrij, ter kot prispevek k ustvarjalnosti za večjo kakovost življenja. Prestrukturiranje in povečanje
konkurenčnosti ter učinkovitosti javnih in zasebnih športnih organizacij bo lažje doseči, če bodo le-te prevzele vlogo nosilcev
e-športa. Za prestrukturiranje pa so potrebna začetna vlaganja v IKT. Tako bo Republika Slovenija tudi izpolnila naloge, ki nam jih
zastavlja Evropska unija82.
Strateška cilja

– S pomočjo uporabe IKT v športu povečati konkurenčnost športa na trgu prostočasne industrije
– S pomočjo IKT učinkovito pridobivati, spremljati, analizirati in posredovati informacije v podporo
odločanju in ugotavljanju stanja na različnih ravneh in področjih

Kazalniki

– Obseg informacij o ponudbi na področju športa
– Število vzpostavljenih novih sodobnih poti z IKT do storitev in blaga na področju športa
– Število z IKT podprtih medorganizacijskih poslovnih procesov

Glede na pretekle izkušnje in trenutno stanje informacijske infrastrukture nacionalni program športa 2014–2023 opredeljuje
naslednje ukrepe:
1. povečati dostopnost informacij o vseh pojavnih oblikah športa, športnih objektih in naravnih površinah ter športnih organizacijah,
2. z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije v športnih organizacijah izboljšati kakovost poslovanja in podporo odločanju,
3. vzpostaviti sistematično in analitično spremljanje izvajanja in realizacije nacionalnega programa športa.
77
78

Ukrepi so predstavljeni v viru pod sprotno opombo št. 5.
Kineziologija – znanstvena veda o gibanju človeškega telesa.

79 Evropa 2020. Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast. Dostopno na: http://ec.europa.eu/archives/growthandjobs_2009/pdf/complet_en.pdf (31. 1. 2014).

Bednarik, J., Kolar, E., Jurak, G. (2010). Analysis of the sports services market in Slovenia. Kinesiology, 42(1).
Z IKT podprti poslovni procesi športnih organizacij.
82 Bela knjiga o športu – SEC(2007) 936; EU Strategija i2010 – Evropska informacijska družba 2010.
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6.4 Organiziranost v športu
6.4.1 Delovanje športnih organizacij
Temelj evropskega modela športa zunaj šolskega sistema predstavljajo športna društva. Društva so interesna, prostovoljna
združenja državljanov, v katerih ti v veliki meri s prostovoljnim delom uveljavljajo skupne interese. Predstavljajo osnovo vrhunskega
in kakovostnega športa, poleg tega pa so zelo pomemben izvajalec športnih interesnih programov za otroke in mladino ter družine.
Z izboljšanjem programov športnih društev želimo povečati število članov društev in s tem število športno dejavnih prebivalcev,
njihovo športno ozaveščenost, obseg strokovno izvedenega prostovoljnega dela v športu in pripadnost posameznika športu. Delovanje društev in njihovih zvez predstavlja javni interes, zato država spodbuja in materialno podpira društveno dejavnost.
Športna društva se kot osnovne športne organizacije združujejo na lokalni ravni v občinske športne zveze, na nacionalni
ravni pa v nacionalne športne zveze83. Večina občinskih in nacionalnih športnih zvez ter drugih športnih združenj je združenih v
reprezentativno slovensko krovno športno organizacijo OKS-ZŠZ. Na lokalni in državni ravni nepridobitno v športu delujejo tudi
javni zavodi, povezani s športom. Za osnovno delovanje teh nepridobitnih športnih organizacij, t.j. športnih društev in njihovih zvez
ter javnih zavodov, povezanih s športom, se iz letnega programa športa zagotovijo sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov
in dohodkov zaposlenih.
Strateški cilj

– Zagotovitev osnovnega delovanja nepridobitnih športnih organizacij

Kazalniki

– Število športnih društev in njihovih zvez
– Število članov športnih društev
– Obseg javnih sredstev za delovanje športnih društev in njihovih zvez
– Obseg javnih sredstev za delovanje zavodov, povezanih s športom

Z zagotovitvijo osnovnega delovanja nepridobitnih športnih organizacij bomo ohranili osnovno organizacijsko infrastrukturo
športa zunaj izobraževalnega sistema. Analize kažejo na povečevanje števila športnih društev v preteklem desetletju84, ki pa se ni
odražalo v javno-finančni podpori ali podpori prostovoljnega dela kot eni od pomembnih značilnosti društvenega delovanja. Glede
na to nacionalni program športa 2014–2023 opredeljuje naslednji ukrep85:
1. selektivno zagotavljanje osnovnega delovanja nepridobitnih športnih organizacij, glede na obseg in pomen dela, ki ga
opravljajo.
6.4.2 Prostovoljno delo v športu
Prostovoljno delo86 je prostovoljna dejavnost, ki ni plačana ali pa zanjo prostovoljec prejme le povračilo stroškov. Prostovoljno
delo je zelo pomemben vir delovanja slovenskega in evropskega športa zunaj izobraževalnega sistema87. Kljub temu, da prostovoljci delujejo brezplačno, pa mora biti njihovo delo čim bolj strokovno.
Strateški cilj

– Ohranitev obsega prostovoljnega dela ob povečanju kakovosti dela prostovoljcev

Kazalnika

– Obseg prostovoljnega dela na 100 članov športnega društva
– Število strokovno usposobljenih prostovoljcev

Poleg gospodarske moči na delež prostovoljcev vpliva tradicija takega dela, ki se zrcali skozi vrednote družbe. Skladno s
tem bomo zagotovili sistemske pogoje za družbeno priznanje prostovoljnega dela in dvignili raven kompetentnosti prostovoljcev.
To bomo dosegli z izboljšanjem kompetenc prostovoljcev v športu88 in z naslednjima ukrepoma:
1. s promocijo prostovoljnega dela v športu89,
2. z izboljšanjem ravnanja s prostovoljci v športnih društvih90.
6.4.3 Profesionalni šport
V profesionalnem športu – za razliko od amaterskega – športniki za svoje nastopanje dobijo plačilo, ki presega dogovorno
opredeljen letni zaslužek športnika. Med profesionalne športnike štejemo tudi vrhunske športnike, ki so zaposleni v javni upravi.
Nekateri strokovnjaki menijo, da takšen šport predstavlja nasprotje prvobitni podstati športnega udejstvovanja, t.j. ukvarjanju
z njim zaradi lastnega zadovoljstva, zdravja in druženja. Vendar pa gre pri profesionalnem športu z vidika športne ustvarjalnosti
Trenutno še nimamo organiziranosti športa na ravni regij.
V letu 2008 smo imeli v Sloveniji 6.115 športnih društev. Njihov delež v strukturi športnih organizacij znaša 82 %, in sicer vztrajno
pada – zlasti na račun rasti zasebnega sektorja (vir: Kolar, E., Jurak, G. (ur.) (2010). Analiza Nacionalnega programa športa v Republiki
Sloveniji 2000–2010. Ljubljana: Fakulteta za šport).
85 Spodbujanje prostovoljnega dela strokovno usposobljenega kadra v športnih društvih je predstavljeno v poglavju Prostovoljno delo,
zmanjševanje birokratskih bremen pri delovanju pa v poglavju Prijazno poslovno okolje za športne organizacije.
86 Skladno z Zakonom o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr.) je delo, ki ga posameznik po svoji volji in brez pričakovanja plačila ali neposrednih ali posrednih materialnih koristi zase opravlja v dobro drugih ali v splošno korist.
87 Povprečni prostovoljec v slovenskem športu opravi štiri ure prostovoljnega dela tedensko, kar je primerljivo z evropskim povprečjem. Ocenjena ekonomska moč prostovoljnega dela v slovenskem športu predstavlja 0,311 % BDP (vir: Jurak, G., Bednarik, J. (2006).
Economic strength of voluntary work in non-governmental sports organisations in Slovenia. V Abstract book of 11th World sport for all
congress. Physical activity: benefits and challenges. Havana: Cuban Olympic Committee.).
88 Usposabljanje prostovoljcev je opredeljeno v poglavju Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu.
89 Dejavnosti tega ukrepa so predstavljene v: Jurak, G., Bednarik, J., Tušak, M. (2007). Vodenje prostovoljcev v nevladnih športnih
organizacijah v Sloveniji. V: Jurak, G. (ur.). Nekateri kazalniki uspešnosti športnih organizacij v Sloveniji, pp. 151-166. Koper: Univerza na
Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za kineziološke raziskave, Založba Annales.
90 Drugi odstavek 12. člena Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr.) določa, da je zloraba ali izkoriščanje
prostovoljca vsaka uporaba prostovoljskega dela z namenom pridobivanja ali povečanja premoženjske koristi.
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za tisti del vrhunskega in kakovostnega športa, ki je komercialno najbolj zanimiv. Profesionalni šport je namreč globaliziran, medijsko izjemno podprt in zato najbolj viden del športa. Zaradi medijske izpostavljenosti je sponzorsko zelo zanimiv in se povezuje
s komplementarnimi storitvami (npr. športne stave, moda). Kot medijsko najbolj viden del športa je pomemben dejavnik njegove
promocije oziroma popularizacije, saj spodbuja gledanost športa, obiskovanje športnih prireditev, porabo športnih in s športom
povezanih izdelkov in storitev. Posledično vpliva na ekonomski razvoj s športom povezanih gospodarskih dejavnosti.
Strateški cilj

– Prenos poslovanja društev s profesionalnimi športniki v športno gospodarske družbe in povečanje
njihovih prihodkov

Kazalnika

– Število športno gospodarskih družb
– Obseg prihodkov športno gospodarskih družb

Cilji organiziranja profesionalnega športa presegajo poslanstvo športnih društev, zato je treba ta del športa organizirati podobno kot gospodarske družbe.
Športne sredine, ki bodo imele možnosti za konkuriranje na globalnem trgu profesionalnega športa, bi se morale še bolj
profesionalizirati in prestrukturirati svojo organiziranost. Predlagana smer prestrukturiranja organiziranosti profesionalnega dela
društev ima več prednosti:
– možnost dostopa na kapitalski trg za gospodarske družbe,
– motivacija za vlaganja in udeležbo pri dobičku pri gospodarskih družbah,
– zmanjšanje tveganja za športna društva (predvsem za amaterski del in del društva, ki se ukvarja z vzgojo mlajših kategorij
športnikov),
– transparentni odnosi med društvom in gospodarsko družbo.
Nacionalni program športa 2014–2023 zato poleg zagotovitve davčno ugodnega okolja za razvoj profesionalnega športa
opredeljuje naslednja ukrepa:
1. spodbujanje preoblikovanja profesionalnega dela športa v gospodarske družbe,
2. spodbujanje solidarnosti med profesionalnimi športniki.
6.4.4 Mednarodna dejavnost v športu
Šport je vse pomembnejši globalni pojav, zato je mednarodna dejavnost v športu vsakdanja nujnost nacionalnih in drugih
športnih organizacij. Pomembna je zaradi sodelovanja in povezovanja pri reševanju mednarodnih vprašanj športa, prenosu
nacionalnih praks in organizaciji mednarodnih športnih dogodkov. Vključevanje naših strokovnjakov v mednarodne športne organizacije ter združenja na področju športne stroke in znanosti povečuje vpliv in pomen slovenskega strokovnega znanja v širšem
mednarodnem prostoru.
Mednarodna dejavnost v športu obsega sodelovanje s Slovenci v zamejstvu in po svetu, na začasnem delu v tujini, s sosednjimi državami ter drugimi državami na podlagi podpisanih meddržavnih protokolov, sodelovanje nacionalnih športnih zvez z
zvezami drugih držav, sodelovanje s strokovnimi in znanstvenimi združenji ter strokovnjaki na področju športne stroke in znanosti
v mednarodnem prostoru ter mednarodnimi športnimi zvezami ter sodelovanje z drugimi nevladnimi in vladnimi mednarodnimi
organizacijami.
Strateški cilj

– Ohranitev obstoječega števila in kakovosti mednarodnega sodelovanja v športu

Kazalnika

– Število mednarodnih povezav v športu
– Število slovenskih predstavnikov v vodstvenih strukturah mednarodnih športnih organizacij ter
znanstvenih in strokovnih združenjih

Vse dejavnosti mednarodnega sodelovanja države se financirajo iz proračunskih postavk protokola, mednarodno sodelovanje nacionalnih panožnih športnih zvez pa iz sredstev za njihovo delovanje in njihovih lastnih sredstev. Mednarodna dejavnost v
športu bo podprta z naslednjim ukrepom:
1. podpora mednarodnemu sodelovanju v športu.
6.5 Športne prireditve in promocija športa
Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske kulture športa z vplivom na promocijo okolja, v katerem potekajo (lokalne skupnosti, regije, države), in na razvoj turizma ter drugega gospodarstva. Ob tem imajo velik pomen za razvoj in negovanje
športne kulture, saj lahko pospešujejo motivacijo za šport in športno dejavnost, zato predstavljajo najpomembnejšo obliko promocije
športa. Nekatere druge oblike promocije športa so še: športni turizem, ki lahko spodbuja k športnemu udejstvovanju, povezanemu
z naravnimi danostmi neke turistične destinacije, javno obveščanje v športu – kot pomemben element množičnega komuniciranja
in muzejska dejavnost v športu – kot element promocije športa skozi bogato narodno dediščino na tem področju.
6.5.1 Športne prireditve
Med športne prireditve štejemo velika mednarodna športna tekmovanja (olimpijske igre, sredozemske igre, univerzijade,
svetovna prvenstva, evropska prvenstva, svetovni pokali, velike nagrade), tekmovanja članskih reprezentanc Republike Slovenije
in klubov v ligah prvakov v kolektivnih športnih panogah, množične športne prireditve in druge športne prireditve lokalnega (športne
prireditve pomembne za lokalna okolja) in nacionalnega pomena (kongresi, simpoziji …).
Organizacija športnih prireditev je pomembna za športne organizacije, ki prireditve organizirajo, ter tudi za lokalna okolja in
državo, v katerih športne prireditve potekajo. Številne športne organizacije uporabljajo zlasti velika športna tekmovanja kot sredstvo za ustvarjanje in krepitev odnosov s ciljnimi trgi in uporabniki. Športne prireditve imajo večinoma pozitivne učinke na človeka
in družbo, nekateri njihovi vplivi pa so lahko tudi negativni. Koristi organizacije športnih prireditev lahko na splošno delimo na
ekonomske in neekonomske koristi. Ekonomsko korist predstavlja dodatna potrošnja v gospodarstvu zaradi organizacije športne
prireditve, neekonomske koristi pa predstavljajo družbeno-socialne, promocijske, športne, kulturne in infrastrukturne (prostorske)
koristi, ki lahko nastanejo zaradi prireditve91.
91
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Možne negativne vplive športnih prireditev na okolje predstavljajo poraba energije za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje,
toplo vodo in električno energijo, poraba naravnih virov, odpadki ter izpusti toplogrednih plinov, ki lahko nastajajo pri organizaciji
športne prireditve. Obstajajo pa lahko še drugi vplivi športnih prireditev na okolje, kot so: povečano svetlobno sevanje in hrup,
ogrožanje obstoječih ekosistemov in biotske raznovrstnosti. Ključ do zmanjšanja negativnih ter doseganja pozitivnih vplivov je v
učinkovitem načrtovanju športne prireditve, da bi dosegli pozitivno zapuščino tekmovanja80. Prav zaradi navedenega nacionalni
program športa 2014–2023 namenja posebno pozornost športnim prireditvam, ki lahko imajo koristi za družbo in čim manj negativnih vplivov na okolje.
Strateška cilja

– Organizacija športnih prireditev, ki temeljijo na ustrezni študiji izvedljivosti in potencialne uspešnosti
ter oceni negativnih vplivov na okolje in družbo z načrtovanimi ukrepi za njihovo zmanjšanje
– Povečanje organiziranja športnih prireditev na lokalni ravni (mednarodna tekmovanja, nacionalna
tekmovanja, druga območna tekmovanja, druge množične športne prireditve)

Kazalniki

– Razmerje med vloženimi javnofinančnimi sredstvi in drugimi sredstvi, ki nastanejo zaradi organizacije
športne prireditve
– Ekonomski učinki (višja potrošnja v gospodarstvu, povečanje števila turističnih prihodov in prenočitev …)
– Neekonomski učinki (število novih športov v državi, razvoj novih turističnih produktov, število novih
letalskih linij, več podjetij s športno-turistično ponudbo, število aktivnih in pasivnih udeležencev, število
nočitev, število sodelujočih držav, revitalizacija degradiranega območja, vzpostavljena infrastruktura
za trajnostno mobilnost)
– Število izdanih soglasij lokalnih skupnosti in izvedenih drugih športnih prireditev, sofinanciranih iz
lokalnih proračunov
– Število trajnostnih športnih prireditev po kriterijih »Čiste zmage«

Šport ima zaradi svoje povezanosti z velikim številom deležnikov edinstveno priložnost, da se umesti kot vodilni medij v
ustvarjanju zavedanja o pomenu trajnostnega razvoja; športne prireditve pa predstavljajo najbolj viden del športa. To priložnost
bomo skušali udejanjiti skozi naslednje ukrepe:
1. smotrno odločanje pri podeljevanju soglasij za organiziranje športnih prireditev,
2. spodbujanje organizacije in izvedbe velikih mednarodnih in drugih športnih prireditev, ki upoštevajo trajnostne kriterije,
3. oblikovanje blagovne znamke o športnih dogodkih v Republiki Sloveniji (povezovanje športnih in turistično-promocijskih
virov za povečanje uspešnosti in prepoznavnosti športnih prireditev),
4. vrednotenje zapuščine športnih prireditev.
6.5.2 Športni turizem
Športni turizem je opredeljen kot turizem za povpraševalce, ki imajo posebno zanimanje za turistične destinacije, kjer
so lahko športno dejavni ali pa je šport zanje glaven motiv potovanja92. Najbolj razširjene oblike športnega turizma so:
športno-dejavni turizem (posamezniki, družina, ki so na potovanju športno dejavni93), športni dogodki (udeležba na športnih
dogodkih) in ogled športnih znamenitosti (potovanje, ki je potrebno za ogled športnih znamenitosti, npr. športnega objekta)
oziroma uporaba športnih destinacij za organizacijo priprav tujih športnikov. Zaradi naravnih danosti Republike Slovenije, ki
pomembno vplivajo na športno dejavnost v naravi, ima pri nas posebno vlogo gorski turizem. Ta vsebuje različne športno-turistične storitve, ki vključujejo hojo, smučanje, plezanje, gorsko kolesarjenje ter posebno infrastrukturo (nastanitveni objekti,
mreža pešpoti, žičnice …).
Za športni turizem obstaja vse več interesa. Pri nas se delež športno dejavnih turistov giblje okoli 9 %94, vendar pa ima Republika Slovenija naravne danosti, klimatske razmere in relief, ki omogočajo razvoj športnega turizma.
Strateški cilji

– Povečati delež športno-dejavnih turistov med domačimi turisti za 5 %
– Povečati delež tujih turistov, ki prihajajo v Republiko Slovenijo zaradi športa (prireditev, aktivnosti,
ogledov …)
– Povečati število nočitev turistov v Republiki Sloveniji na račun velikih športnih prireditev
– Razviti ponudbo s športom povezanih objektov in naravnih površin kot turističnih znamenitosti

Kazalniki

– Delež športno-dejavnih turistov med domačimi turisti
– Delež športno-dejavnih turistov med tujimi turisti
– Potrošnja športno-dejavnega turista na dan
– Povprečno število nočitev, ki jih opravi športni turist v Republiki Sloveniji (domači in tuji)
– Število s športom povezanih objektov in naravnih površin, ki so turistična znamenitost

Nacionalni program športa 2014–2023 spodbuja razvoj športnega turizma, ki skladno s Strategijo razvoja slovenskega turizma
2012–2016 izhaja iz vizije, da bo turizem v Republiki Sloveniji temeljil na trajnostnem razvoju in bo kot uspešen gospodarski sektor
narodnega gospodarstva ključno prispeval k družbeni blaginji in ugledu naše države v svetu. Skladno s tem nacionalni program
športa 2014–2023 na področju športnega turizma opredeljuje naslednja ukrepa:
1. razvoj športnega turizma v Republiki Sloveniji,
2. povezava športa s Strategijo razvoja slovenskega turizma 2012–201695 in omogočanje kohezije obeh področij.
92 World Tourism Organization, International Olympic Committee: Sport and Tourism: Sport activities during the outbound holiday of
Germans, the Dutch and the French. Lausanne, Switzerland: UN WTO and IOC, 2001.
93 V turizmu se uporablja tudi izraz »športno aktivni«.
94 SURS
95Strategija razvoja slovenskega turizma 2012-2016. Dostopno na: http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/turizem/
Turizem-strategije_politike/Strategija_turizem_sprejeto_7.6.2012.pdf (31. 1. 2014).
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6.5.3 Javno obveščanje o športu
Množični mediji so ključni element množičnega komuniciranja. Zaradi svojega velikega vpliva in pomena za rast športne
kulture prebivalstva je pomembna zlasti njihova razlagalna vloga. Udejanjanje te vloge lahko država uveljavi pri javnih medijih,
zlasti javni televiziji in radiu.
Strateški cilj

– Vzpostaviti redno uravnoteženo obveščanje o športu na javni televiziji in radiu

Kazalniki

– Obseg obveščanja o športu na javni televiziji in radiu
– Kakovost prispevkov o športu na javni televiziji in radiu
– Obseg izvedenih promocijskih dejavnosti

Vprašanja, ki zadevajo odnos medijev (zlasti televizije in svetovnega spleta) do športa, so postala zelo pomembna, saj so
pravice televizije primarni vir prihodka za profesionalni šport v Evropi96.
Nasprotno so pravice športnih medijev pomemben vsebinski vir za številne medije. Tako je nastal vzajemni krog med profesionalnim športom, mediji in sponzorji. Posledica je izkrivljena medijska podoba športa, saj mediji javnosti zrcalijo večinoma
komercialni del športa97. Več medijske pozornosti je treba nameniti športu otrok in mladine ter športni rekreaciji, okoljski in družbeni
odgovornosti v športu ter drugim dejavnikom zdravega načina življenja, saj lahko s tem povečamo ozaveščenost ljudi o pomembnosti njihove odgovornosti do lastnega zdravja in posledično tudi število športno dejavnih. Zaradi tega bosta na področju javnega
obveščanja o športu izvedena naslednja ukrepa:
1. uravnotežen prikaz športa na javni televiziji in radiu,
2. nacionalna kampanja za spodbujanje rednega ukvarjanja s športom, več gibanja, zdravega prehranjevanja in ohranjanje
zdravega življenjskega okolja.
6.5.4 Športna dediščina in muzejska dejavnost v športu
Šport oziroma telesna kultura na Slovenskem ima dolgo tradicijo in dediščino, ki bi ji lahko sledili vse od situlskih prizorov
ročkanja oziroma boksanja v 1. tisočletju p. n. št., srednjeveškega turnirstva in različnih iger (npr. »igre z žogo« v balovžih) in veščin
(sabljanja, strelstva, voltižiranja idr.) ali bloškega smučanja, odhoda v gore, moderne vadbe in tekmovanj. Z modernim društvenim
organiziranjem in podružbljanjem se je oblikovala športna tradicija in dediščina. Z medijskim razvojem in informatiko se zbirka virov
o tem širi. Dediščina je institucionalno hranjena pri zasebnikih, na Fakulteti za šport ali v različnih državnih in lokalnih muzejih, npr.
planinska v okviru Gornjesavskega muzeja; leta 2000 je bil sicer ustanovljen državni specialistični Muzej športa, ki pa je bil v letu
2013 ukinjen in preoblikovan v športno zbirko v okviru Zavoda za šport Republike Slovenije Planica. Obe zbirki sta institucionalno
v podrejenem in podhranjenem položaju.
Muzejska dejavnost v športu obsega zbiranje, varovanje, dokumentiranje in predstavljanje premične dediščine slovenskega
športa. Brez zgodovinskega ogledala ostaja šport zgolj prehodni družbeni fenomen. Z muzejsko dejavnostjo pa lahko promoviramo
vrednote, ki so se izoblikovale v tej dediščini.
Za nadaljnji razvoj muzejske dejavnosti bo treba poskrbeti za primerno lokacijo ustanove, ki bo omogočala postavitev stalne
razstave o zgodovini športa na Slovenskem, muzejskim standardom primerno hrambo gradiva, in razviti vse nujne muzejske dejavnosti, namenjene različnim javnostim. Poleg tega bo treba Muzej športa ustrezneje umestiti v shemo javnih muzejskih ustanov in
postaviti organizacijsko strukturo, ki bo ob muzejskem delu kot javni službi ustvarjala in izvajala dejavnosti s tržno naravnanostjo,
kar bo zagotavljalo ustrezne finančne učinke (vstopnina, muzejska trgovina itd.). Vzpostaviti bo treba tudi sodelovanje z drugimi
zavodi, ki hranijo nacionalno pomembne zbirke športa, ter v izobraževalne programe slovenskih muzejev vključiti strokovnjake s
področja zgodovine športa.
Muzejska dejavnost v športu mora v razstavnem kompleksu upoštevati, da zaznavanje športnega dogajanja v veliki meri
poteka prek posrednikov, ki so jih ustvarile nove tehnologije: od radia, televizije do svetovnega spleta. Pri tem pa mora muzejska
dejavnost v športu odigrati vlogo etično kulturnega telesa družbe ter s tega pogleda osvetliti pereče težave športa.
Strateška cilja

– Vzpostavljanje pogojev za nadaljnji razvoj muzejske dejavnosti v športu
– Stalna razstava Zgodovina telesne kulture in športa na Slovenskem

Kazalniki

– Število enot zbranega gradiva in število inventariziranih in dokumentiranih predmetov
– Število promocijskih razstav in drugih prireditev
– Število stalnih športnih zbirk v mreži slovenskih muzejev
– Število in struktura obiskovalcev muzeja
– Število in kakovost muzejskih produktov
– Finančni učinek trženja muzejske dejavnosti v športu

Skladno z navedenim nacionalni program športa 2014–2023 opredeljuje naslednje ukrepe:
1. dopolniti in zaokrožiti muzejske zbirke različnih športnih panog in njihova predstavitev,
2. vzpostaviti učinkovito organizacijsko strukturo Muzeja športa,
3. organizirati komunikativno nacionalno muzejsko ustanovo, ki bo privlačna za obiskovalce, sponzorje in donatorje.
6.6 Družbena in okoljska odgovornost v športu
Nacionalni program športa 2014–2023 temelji na humanizmu in odgovornem ravnanju do okolja, zato si prizadeva za spoštovanje človekovih pravic, varstvo in krepitev etičnih vrednot v športu, upoštevanje njegovih pravil in predpisov ter trajnostni
96 Montel, J., Weelbroeck-Rocha, E. (2010). The different funding models for grassroot sports in the EU. Brussels: Amnyos & Eurostrategies.
97 Nekatere evropske države so zato uvedle mehanizme solidarnosti, kot je npr. delež od TV pravic za športne prenose, ki je namenjen
za športno izobraževalne vsebine. V Sloveniji so izdatki za TV pravice zelo nizki, zato takšni mehanizmi niso izvedljivi.
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razvoj. Ključno preventivno delovanje na področju humanizma je športno obnašanje98 vseh udeležencev v športu, drugi ukrepi
pa posegajo še na področja preprečevanja zlorab v športu. Osrednja izziva okoljske in družbene odgovornosti sta zmanjšanje
škodljivih vplivov na okolje (ob upoštevanju danosti in omejitev) in povečevanje koristnih družbenih učinkov v prizadevanjih za
pozitivno zapuščino zanamcem.
6.6.1 Športno obnašanje
Najbolj prepoznavna značilnost športa je tekmovanje, ki predstavlja dobro priložnost, da posameznik spozna svoje sposobnosti in omejitve. Tako lahko različne življenjske ovire lažje sprejme kot izziv. Po drugi strani lahko športno tekmovanje predstavlja
stres za tekmovalca, pa tudi vir diskriminacije, nestrpnosti in nasilja. Zato je zelo pomembno, kako vsi udeleženci v športu (tekmovalci, gledalci, starši, učitelji in trenerji, sodniki, organizatorji, sponzorji idr.) dojemajo športno tekmovanje.
Športno obnašanje pomeni iskanje in zagotavljanje tekmovalne prednosti v športu skladno s pravili igre, brez namerne povzročitve telesne poškodbe in psihičnega oziroma besednega nadlegovanja (žaljivega navijanja, opazk idr.) ali uporabe nedovoljenih
snovi in metod, dostojno prenašanje poraza in zmage, spoštljiv odnos do drugih udeležencev športnega tekmovanja in okolja, v
katerem se odvija tekmovanje, spoštovanje rezultata, ki je posledica vloženega truda, cenjenje svojega dosežka in dosežkov drugih, spoštovanje drugačnosti, ki izhaja iz narodnosti, spolne usmerjenosti, sloga življenja, različnih mnenj in verovanj, ter krepitve
drugih etičnih vrednot v športu (npr. pomoč šibkejšim).
Strateški cilj

Kazalniki

– Vzpostaviti pojmovanje športnega obnašanja kot najvišjo vrednoto pri športnem udejstvovanju
– Število nacionalnih panožnih zvez, ki imajo športno obnašanje vključeno med cilje lastnega delovanja v najvišjem pravnem aktu ali ustreznem častnem kodeksu
– Število primerov diskriminacije, nestrpnosti in nasilja v športu
– Število primerov dobrega športnega obnašanja
– Število podeljenih priznanj za športno obnašanje posameznikom in organizacijam s strani EFPM99
in CIFP100
– Število imenovanih ambasadorjev za šport, strpnost in fair play
– Število udeležb ambasadorja na športnih prireditvah in dogodkih

V preteklosti smo vzpostavili institut ambasadorja Republike Slovenije za šport, strpnost in fair play ter nekatere projekte za
spodbujanje športnega obnašanja (npr. Sportikus), ki jih velja nadgrajevati. Pri tem lahko posebno vlogo odigrajo medijsko najbolj
odmevni športni dogodki. Skladno z navedenim nacionalni program športa 2014–2023 opredeljuje naslednja ukrepa101:
1. nacionalna kampanja za spodbujanje športnega obnašanja,
2. delovanje ambasadorja za šport, strpnost in fair play.
6.6.2 Preprečevanje dopinga v športu
Med najpomembnejša pravila v športu sodi poštenost vseh udeležencev, ki od njih jasno zahteva, da za dosego boljših
rezultatov ne smejo uporabljati vseh razpoložljivih sredstev, vključno z uporabo prepovedanih snovi in postopkov za izboljšanje
tekmovalnih rezultatov oziroma osebnih dosežkov in estetskih učinkov (rekreativni športniki).
Nacionalni program preprečevanja dopinga v športu temelji na zaščiti temeljne pravice športnika, da trenira in tekmuje v
športu brez dopinga, kar z drugimi besedami pomeni skrb za varovanje zdravja, poštenosti in enakosti športnikov. Nacionalni program mora zato zagotavljati usklajen in učinkovit program boja proti dopingu na področju odkrivanja, odklanjanja in preprečevanja
dopinga v športu.
Izvajalci športnih programov, športniki in spremljajoče osebje so dolžni spoštovati Svetovni kodeks proti dopingu102 z mednarodnimi standardi in Protidopinški pravilnik SLOADO103. Pristojna institucija za izvajanje programov preprečevanja uporabe
prepovedanih snovi in postopkov v športu v Republiki Sloveniji je Slovenska antidoping organizacija (SLOADO), ki je neodvisna
protidopinška organizacija in deluje usklajeno s svetovnim programom boja proti dopingu.
Poudarek dela SLOADO je na ozaveščanju športnikov in drugih udeležencev v vseh pojavnih oblikah športa, na oblikovanju
nacionalne testne skupine športnikov z namenom izvajanja nenapovedanih testiranj zunaj tekmovanj ter stalni prisotnosti na nacionalnih tekmovanjih športnih zvez z namenom izvajanja testiranj na tekmovanjih in drugih dejavnostih, ki jih opredeljuje UNESCO
Mednarodna konvencija proti dopingu v športu104.
Strateški cilj
Kazalniki

– Zagotavljanje temeljne pravice športnikov za treniranje in tekmovanje v športu brez dopinga
– Število vključenih športnikov v preventivne programe ozaveščanja o nevarnostih dopinga v športu
– Število športnih zvez, dejavnih v programih preprečevanja dopinga
– Število dopinških testiranj pri športnikih
– Obseg nadzora nad uvozom in distribucijo prepovedanih snovi

Preteklo delovanje na področju preprečevanja dopinga je bilo usmerjeno pretežno v vrhunski šport, čeprav doping predstavlja zdravju škodljivo uporabo prepovedanih snovi tudi v rekreativnem in kakovostnem športu. Zato nacionalni program športa
2014–2023 opredeljuje naslednje ukrepe:
1. dopinška testiranja na nacionalni ravni,
2. preprečevanje distribucije prepovedanih snovi in postopkov v celotnem športu,
Športno obnašanje je slovenska ustreznica za mednarodno uveljavljeni izraz »fair play«.
Evropsko gibanje za športno obnašanje – The European Fair Play Movement
100 Mednarodni komite za športno obnašanje - The International Committee for Fair Play
101 Ukrepi so povezani z ukrepi področja Javno obveščanje o športu.
102 http://www.sloado.si/pravila-in-krsitve/mednarodna-pravila/
103 http://www.sloado.si/pravila-in-krsitve/nacionalna-pravila/
104 International Convention Against Doping in Sport 2005. Dostopno na: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=31037&URL_
DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html (31.1.2014).
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3. umeščenost vsebin o zlorabah dopinga v programih ozaveščanja športnikov in izobraževanja ter usposabljanja strokovnih
delavcev v športu,
4. nacionalna kampanja o zlorabi dopinga v tekmovalnem in rekreativnem športu.
6.6.3 Varuh športnikovih pravic
Šport lahko z napačnimi pristopi pripelje do nehumanega dela s športniki (nastopi kljub poškodbam, pretreniranost, neprimerne
metode treninga pri mladih tekmovalcih, siljenje ali napeljevanje na nepošteno športno udejstvovanje, telesno nasilje nad športniki
pri treningu ali tekmovanju, poniževanja in žalitve, spolno izkoriščanje ipd.). Vsak športnik in športni delavec je upravičen do uživanja
vseh pravic in svoboščin, ki jih opredeljujeta Splošna deklaracija o človekovih pravicah105 in Konvencija o otrokovih pravicah106, zato
nacionalni program športa 2014–2023 opredeljuje tudi ukrepe za zaščito športnikovih pravic in pravic športnih delavcev.
Strateški cilj
Kazalnik

– Institucionalno zaščititi pravice športnikov in športnih delavcev
– Delež uspešno rešenih pobud varuhu športnikovih pravic

OKS-ZŠZ znotraj svoje organiziranosti opredeli varuha športnikovih pravic. Varuh športnikovih pravic pri svojem delovanju
smiselno uporablja etična načela športnega in olimpijskega gibanja ter pravila OKS-ZŠZ. Nacionalni program športa 2014–2023
opredeljuje naslednji ukrep:
1. delovanje varuha športnikovih pravic.
6.6.4 Trajnostni vidiki v športu
Z nacionalnim programom športa 2014–2023 želimo omejiti možne negativne vplive športa na okolje in družbo107 ter spodbuditi razvoj športa, ki bo prispeval k trajnostnemu razvoju108 naše družbe. Ta je tesno povezan s pojmom pozitivne zapuščine
športa109 in temelji na treh stebrih: gospodarskem razvoju, družbenem razvoju in varstvu okolja.
Strateški cilj
Kazalnik

– Razvoj športa, ki bo prispeval k trajnostnemu razvoju družbe (pozitivna zapuščina športa)
– Število zgrajenih in obnovljenih športnih objektov po načelih trajnostnega razvoja
– Število trajnostnih športnih prireditev110
– Delež športnih organizacij, ki udejanjajo načela trajnostnega razvoja

Ukrepi za uveljavljanje trajnostnega razvoja v športu se prepletajo skozi različna področja nacionalnega programa športa
2014–2023: športni objekti in površine za šport v naravi, športne prireditve, programi športa in razvojne dejavnosti v športu. Še bolj
kot prepletenost teh ukrepov znotraj športa pa je pomembno povezovanje in usklajevanje trajnostnih vidikov v športu s tovrstnimi
strategijami in politikami na drugih področjih (okolje, narava, infrastruktura, prostor, promet, zdravje, zaposlovanje, izobraževanje,
turizem idr.) in ustrezno umeščanje vloge športa vanje. To mora nastati v dialogu med vladnimi in nevladnimi športnimi in drugimi
organizacijami, ki se ukvarjajo s trajnostnim razvojem. Skladno s tem nacionalni program športa 2014–2023 opredeljuje naslednje
prednostne ukrepe111 na področju trajnostnega razvoja v športu:
1. povezovanje z drugimi strategijami trajnostnega razvoja,
2. nacionalna kampanja za usposabljanje in spodbujanje trajnostnega ravnanja v športu.
6.7 Podporni mehanizmi za šport
Programski del nacionalnega programa športa 2014–2023 ne moremo uresničiti brez ustreznih podpornih mehanizmov države. Država uresničuje javni interes z vodenjem spodbudne davčne politike za razvoj športa, ki jo bo kot eno od posebnih nalog
uresničila v sodelovanju med OKS-ZŠZ in pristojnimi vladnimi službami, z ustvarjanjem spodbudnega normativnega okolja, ki ščiti
javni interes, vendar je iz vidika administracije prijazen do športnih organizacij, in s preprečevanjem zlorab ter nepravilnosti pri
izvajanju nacionalnega programa športa 2014–2023.
6.7.1 Prijazno poslovno okolje za športne organizacije
Zapletenost administrativnih postopkov zahteva več tovrstnega dela ter višje stroške športnih organizacij. To predstavlja zanje breme, zato je treba skrbno pretehtati pomen teh postopkov in ustvariti športnim organizacijam prijazno poslovno okolje. To lahko zagotovimo
z informatizacijo in poenostavljenimi postopki. Na nacionalni ravni morajo nalogo zmanjšanja, odprave ali preprečitve administrativnih
bremen prevzeti OKS-ZŠZ, FŠO in pristojne vladne službe, na lokalni ravni pa občinske športne zveze in občinske službe.
Strateški cilj
Kazalnika

– Zmanjšati obseg administrativnih opravil za športne organizacije
– Število zakonov in podzakonskih aktov, ki bodo upoštevali načelo debirokratizacije športa
– Število praktičnih rešitev za zmanjšanje birokratskih postopkov športne organizacije

Nekatere rešitve na drugih družbenih področjih kažejo, da je mogoče vzpostaviti za šport bolj ugodno administrativno okolje.
Skladno s tem nacionalni program športa 2014–2023 opredeljuje naslednji ukrep112:
1. debirokratizacija športa.
105 Splošna deklaracija človekovih pravic. Dostopno na: http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-s-pod
rocja-clovekovih-pravic/organizacija-zdruzenih-narodov/splosna-deklaracija-clovekovih-pravic (31. 1. 2014).
106 Konvencija o otrokovih pravicah (OZN). Dostopno na: http://www.varuh-rs.si/index.php?id=105 (31. 1. 2014).
107 Opisano v poglavju Športni objekti in površine za šport v naravi ter Športne prireditve.
108 Podrobneje v: Agenda 21 (1992), New York: Združeni narodi.
109 ang. sport legacy; več v: Kolar, E. in Zaletel, Z. (2013), Management (športnih) prireditev, Ljubljana: Agencija Poti; Jurak, G., Kolar,
E., Kovač, M. in Bednarik, J. (2012), Management športnih objektov, Ljubljana: Fakulteta za šport.
110 Po merilih projekta Čista zmaga ali drugih sorodnih tujih standardih.
111 Trajnostni vidiki v športu so opredeljeni tudi v nekaterih ukrepih v predhodno naštetih poglavjih nacionalnega programa športa 2014–2023.
112 Poleg tega je to področje povezano z ukrepi poglavja Informacijsko-komunikacijska tehnologija na področju športa, ki opredeljujejo
smiselno uporabo že zbranih informacij o športnih organizacijah.
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6.7.2 Preprečevanje zlorab pri športnih stavah
Športne stave predstavljajo komplementarno dejavnost profesionalnega športa. So v vlogi promotorja tega dela športa, hkrati
pa v mnogih državah predstavljajo vir financiranja športa. V Republiki Sloveniji se iz teh in tudi drugih iger na srečo financira FŠO.
Zaradi globalizacije postajajo športne stave gospodarsko vse bolj pomembne. Internetno igranje je namreč najhitreje rastoči
sektor v dejavnosti prirejanja iger na srečo, znotraj teh pa prednjačijo prav športne stave113. Zaradi tega športne stave poleg ogrožanja integritete športa predstavljajo tveganje za korupcijo, pranje denarja in druge oblike finančnega kriminala, povezanega s
športom; njihovo prirejanje mora biti zato pod stalnim nadzorom, država pa mora imeti oblikovane regulatorne mehanizme, ustrezne
spreminjajočim se pogojem delovanja na trgu športnih stav.
Strateška cilja
Kazalniki

– Preprečiti prirejanje športnih rezultatov
– Preprečiti oglaševanje in prirejanje nezakonitih športnih stav ter udeležbo v nezakonito organiziranih
športnih stavah
– Število ugotovljenih prirejenih športnih rezultatov
– Število primerov preprečevanja oglaševanja nezakonitih športnih stav
– Obseg nezakonitih vplačil pri športnih stavah

Ukrepi za preprečevanje zlorab pri športnih stavah so naravnani na preprečevanje zlorab, na nadzor nad prirejanjem in igranjem športnih stav ter na odkrivanje zlorab. Te dejavnosti so del naslednjega ukrepa nacionalnega programa športa 2014–2023:
1. preprečevanje zlorab pri športnih stavah.
6.7.3 Inšpekcija v športu
Eden od elementov zagotavljanja kakovosti izvajanja nacionalnega programa športa 2014–2023 je tudi inšpekcijski nadzor
nad izvajanjem programov športa. Le-tega opravljajo različne inšpekcijske službe v okviru zakonsko danih pooblastil, še posebej
pa nadzor nad vsebinskim izvajanjem vseh izvajalcev programov športa v Republiki Sloveniji izvaja inšpekcija v športu. Ta deluje
kot organ v sestavi ministrstva, pristojnega za šport, pri svojem delu pa po potrebi sodeluje z različnimi državnimi organi. Delo
inšpekcije v športu je javno.
Strateški cilj
Kazalnik

– Povečati pregled nad vsebinskim in organizacijskim izvajanjem nacionalnega programa športa za
100 %
– Število inšpekcijskih pregledov

Preteklo delovanje inšpekcije v športu kaže5, da je treba bolj jasno opredeliti, da inšpekcija izvaja nadzor nad vsemi izvajalci
programov športa in ne zgolj tistimi, ki so prejemniki javnih sredstev, in da je treba povečati obseg in kakovost delovanja inšpekcije, za kar bo potrebno tudi večje število inšpektorjev. Skladno z navedenim nacionalni program športa 2014–2023 opredeljuje
naslednji ukrep:
1. povečanje obsega delovanja inšpekcije v športu.
7 RAVNANJE
Ravnanje114 z nacionalnim programom športa 2014–2023 temelji na povezovanju vseh upravnih, strokovnih in organizacijskih nalog vseh vpletenih nosilcev posameznih dejavnosti nacionalnega programa. Za izpeljavo nacionalnega programa športa
2014–2023 so soodgovorni vsi nosilci dejavnosti nacionalnega programa (OKS-ZŠZ, lokalne skupnosti, ministrstva idr.) in izvajalci
nacionalnega programa (društva, zveze, zavodi, šole, gospodarske družbe idr.).
Slika 4: Ravnanje z nacionalnim programom športa

113 Zagoršek, H., Jaklič, M., Zoroč, J. (2007). Analize in usmeritve glede primernega obsega ponudbe klasičnih in posebnih iger na
srečo v Sloveniji. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, Inštitut za preučevanje igralništva.
114 Ravnanje ali ravnateljevanje (ang. management) je proces odločanja, načrtovanja, osmišljanja, usmerjanja, razporejanja organizacijskih virov, vodenja ter nadzora in vrednotenja izvajanja različnih dejavnosti.
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Nacionalni program športa sprejme Državni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade Republike Slovenije, pri pripravi
predloga nacionalnega programa športa pa v skladu z zakonom, ki ureja šport, sodelujeta tudi Strokovni svet Republike Slovenije
za šport in OKS-ZŠZ. Osrednjo vlogo ravnanja z nacionalnim programom športa na državni ravni imata OKS-ZŠZ in ministrstvo,
pristojno za šport. Vlada Republike Slovenije mora letno poročati Državnemu zboru Republike Slovenije o uresničevanju nacionalnega programa športa.
OKS-ZŠZ je reprezentativna športna društvena organizacija, ki povezuje nacionalne in občinske športne zveze ter nekatere druge športne organizacije. Odgovoren je za strateško ravnanje z nacionalnim programom športa. Predstavlja partnerja Vladi Republike
Slovenije pri pogajanjih o udejanjanju nacionalnega programa športa. Prek svojih predstavnikov pomembno vpliva tudi na delovanje
strokovnega sveta in sveta FŠO, skladno z zakonom, ki ureja šport, pa sodeluje pri usklajevanju in izpeljavi letnih programov športa.
Ministrstvo, pristojno za šport, je odgovorno za mreženje dejavnosti vseh nosilcev, pri tem pa so mu v pomoč vladne službe.
Skrbi za povezovanje nacionalnega programa športa z drugimi nacionalnimi strategijami in politikami. V ta namen ministrstvo,
pristojno za šport, pripravi izvedbeni načrt za udejanjanje nacionalnega programa športa, s katerim opredeli dejavnosti in nosilce
teh dejavnosti za uresničevanje ukrepov nacionalnega programa. Izvedbeni načrt mora biti dinamičen dokument, ki se odziva
na ugotovitve o udejanjanju nacionalnega programa na posameznih področjih (spremljanje kazalnikov) in spremembe drugih
področnih strategij in politik.
Ministrstvo, pristojno za šport, tudi vodi in povezuje dejavnosti vseh subjektov, ki sodelujejo pri izvedbi letnih programov
športa. Le-tega predstavljajo tiste vsebine nacionalnega programa športa, ki so financirane iz proračunskih postavk za šport na
državni in lokalnih ravneh ter FŠO. Ministrstvo, pristojno za šport, in FŠO sta dolžna pred sprejetjem svojega letnega programa
pridobiti o njem mnenje OKS-ZŠZ.
Področna ministrstva (npr. Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za finance, Ministrstvo za okolje in prostor) sodelujejo pri izvajanju posameznih dejavnosti nacionalnega programa športa ali pa so odgovorna za izpeljavo dejavnosti. Njihovo delo s pomočjo
vladnih služb usklajuje Direktorat za šport na pristojnem ministrstvu.
Za odločanje o strokovnih zadevah v športu ter za strokovno pomoč pri sprejemanju odločitev in pri pripravi predpisov je
odgovoren Strokovni svet Vlade Republike Slovenije za šport.
FŠO je javni financer športa, ki se financira pretežno iz koncesijskih dajatev od iger na srečo in razporeja ta sredstva za
programe športa na državni in lokalni ravni. FŠO je pomemben nosilec dejavnosti nacionalnega programa športa, zato morajo
biti pogoji in merila za razporeditev njenih sredstev usklajeni z nacionalnim programom športa. FŠO poleg MIZŠ uresničuje letne
programe športa na državni ravni. Skrbi tudi za stabilno financiranje športa iz iger na srečo ter daje pobude in predloge za urejanje
različnih vprašanj v športu.
Organi lokalnih skupnosti za šport vodijo in povezujejo dejavnosti subjektov, ki izvajajo letni program športa na lokalni ravni. V
te organe morajo lokalne skupnosti imenovati najmanj polovico športnih strokovnjakov na predlog občinske športne zveze oziroma
druge športne organizacije, ki predstavlja društveno delovanje na lokalni ravni. Naloge teh organov so predvsem:
– opredeljevanje vsebinskih izhodišč in usmeritev za izpeljavo letnega programa športa na lokalni ravni,
– opredeljevanje strateške usmeritve športa na lokalni ravni,
– priprava predloga letnega programa športa na lokalni ravni,
– razporejanje sredstev za izpeljavo letnega programa športa na lokalni ravni,
– določanje športnih objektov lokalnega in regijskega pomena,
– spremljanje in ocenjevanje izpeljave letnega programa športa na lokalni ravni,
– dajanje pobud in predlogov za urejanje drugih pomembnih vprašanj v športu.
Letne programe športa na lokalni ravni sprejemajo občinski sveti. Postopek sprejema poteka tako, da organ lokalne skupnosti
za šport pripravi letni program športa, ki je podlaga za umeščanje športa v občinski proračun. Na podlagi sprejetega proračuna organ
lokalnih skupnosti za šport ob soglasju občinske športne zveze pripravi razporejanje sredstev za izpeljavo letnega programa športa
na lokalni ravni. V primeru, da občinska športna zveza ne obstaja, pa daje soglasje druga reprezentativna civilna športna organizacija.
Izobraževalne oziroma raziskovalne institucije na področju športa skupaj z OKS-ZŠZ usklajujejo izvajanje razvojnih nalog
za nacionalni program športa in skupaj s strokovnimi sveti nacionalnih športnih zvez pomagajo pri uveljavljanju stroke v praksi.
Inšpektorat za šport opravlja nadzor nad izvajanjem programov športa iz nacionalnega programa športa ter izvajanjem letnih
programov športa.
Izvajalci nacionalnega programa so: športna društva in njihova združenja, javni zavodi, povezani s športom, vrtci, šole, gospodarske družbe s področja športa, samostojni podjetniki, zasebni športni delavci in druge športne organizacije. Večina od njih
je tudi izvajalcev letnega programa športa po zakonu, ki ureja šport. Ta status si pridobijo s pogodbo o izpeljavi letnega programa
športa, ki jo sklenejo z ministrstvom, pristojnim za šport, ali FŠO na ravni države in z lokalno skupnostjo na lokalni ravni.
Direktorat za šport pristojnega ministrstva je dolžan oblikovati informacijski sistem za potrebe nacionalnega programa športa.
Ta mora vsebovati spremljanje kazalnikov za preverjanje učinkov posameznih ukrepov nacionalnega programa športa. Omogočati
mora tudi vodenje razvidov, ki so določeni z zakonom, ki ureja šport. Pri tem je pozoren, da s tem ne birokratizira delovanja športnih
organizacij. Za vnos podatkov so odgovorni nosilci dejavnosti in izvajalci nacionalnega programa športa. Odgovornosti izvajalcev
se opredelijo s pogodbami za izvajanje letnega programa športa.
8 FINANCIRANJE
Eno pomembnejših vprašanj nacionalnega programa športa 2014–2023 je obseg programov, ki naj jih ta zagotavlja iz javnih
financ. Cilji nacionalnega programa športa 2014–2023 bodo sicer doseženi s pretežnim sofinanciranjem prebivalstva, podjetij in
prostovoljnim delom115, vendar pa javne finance in podporni mehanizmi delujejo kot večkratnik teh sredstev, saj spodbujajo razvoj
športne dejavnosti. Da bomo dosegli želen vpliv športa na kulturo naroda, bo treba zadržati te vire in povečati javne vire na raven,
kot jo imajo v razvitih evropskih državah, t.j. na najmanj 100 € na prebivalca116. Nacionalni program športa 2014–2023 se zato
sofinancira iz več javnih virov, skladno z opredeljenimi dejavnostmi in njihovimi nosilci.
115 Javne finance za šport zunaj šolskega sistema predstavljajo le 15 % vseh izdatkov za šport. Največ za šport prispevajo gospodinjstva. Le-ta namenijo za športne izdelke in športne storitve okoli 308 € na leto ali 1,51 % od družinskega proračuna. Podjetja (sponzoriranje,
TV pravice) namenijo za šport 18 % vseh izdatkov za šport (vir: Bednarik, J., kolar, E., Jurak, G. (2010). Analysis of the sports services
market in Slovenia. Kinesiology, 42(1).). Prostovoljno delo v slovenskem športu predstavlja okoli 0,311 % BDP (vir: Jurak, G., Bednarik,
J. (2006). Economic strength of voluntary work in non-governmental sports organisations in Slovenia. V Abstract book of 11th World sport
for all congress. Physical activity: benefits and challenges. Havana: Cuban Olympic Committee.)
116 Javni izdatki za šport (državni in občinski proračun ter loterijska sredstva) v Sloveniji so leta 2011 znašali 75 € na prebivalca,
medtem ko v skupini razvitih evropskih držav od 85 € (Belgija) do 304 € (Irska). Trenutno Slovenija zaostaja s tovrstnim financiranjem za
nekaterimi državami s primerljivim BDP (npr. Estonija, Ciper)
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Sredstva za letni program športa se zagotavljajo iz proračunskih sredstev:
– države
– MIZŠ
– MORS
– MGRT
– MIP
– MNZ
– MDDSZ
– MF
– MZ, idr.
– evropskih strukturnih in socialnih skladov
– FŠO
– FIHO
– lokalnih skupnosti.
Potrebna sredstva za izpeljavo letnih programov športa na državni ravni določita ministrstvo, pristojno za šport, za državna
proračunska sredstva in svet FŠO za sredstva iz iger na srečo.
Občinski sveti uvrstijo v letni program športa na predlog pristojnih organov lokalnih skupnosti za šport tiste vsebine nacionalnega programa, ki so pomembne za lokalno skupnost in upoštevajo tradicijo in posebnosti športa v lokalni skupnosti.
Izbor programov za izpeljavo letnega programa športa se izpelje po posebnem postopku, ki ga opredeli zakon, ki ureja šport.
Izhaja iz smiselne uporabe zakona, ki ureja splošni upravni postopek (javni razpis, sklep, pritožbeni organ) in podpira zmanjševanje birokratizacije delovanja športnih organizacij (zbirke podatkov, elektronska prijava, sklenitev pogodbe za izvajanje letnega
programa športa brez javnega razpisa za izvajalce, ki edini izpolnjujejo pogoje ipd.).
Pogoji in merila za razporeditev sredstev so pogojeni z vrsto programov. Izhodišče za vrednotenje programov tekmovalnega
športa je razvrstitev športnih panog v skupine glede na različne kazalnike (npr. mednarodna konkurenčnost oziroma razširjenost
športne panoge, kakovost športnih dosežkov, razširjenost športne panoge v Republiki Sloveniji, pomen športne panoge za okolje,
število ustrezno izobraženega in usposobljenega kadra ipd.). Lokalne skupnosti same določijo število razredov in višino vrednotenja kazalnikov. Za druge programe, ki so bolj enkratnega značaja (npr. gradnja športnega objekta, športna prireditev, knjiga), je
treba opredeliti pomen programa za uresničevanje ukrepov nacionalnega programa športa, stopnjo realizacije programa oziroma
zmožnost uresničevanja in kakovostne vidike programa, kot je prispevanje k trajnostnemu razvoju, delež strokovnega kadra ali
obseg prostovoljnega dela s strokovno usposobljenimi kadri.
Elementi za opredelitev sofinanciranja letnega programa športa se opredelijo pretežno glede na kvantitativne vidike programa:
obseg programa, velikost vadbene skupine, vrednost ure dela strokovnega kadra, vrednost najema športnega objekta, materialnih
stroškov za izpeljavo programa ipd. Z vidika spodbujanja kakovostnega strokovnega dela v športu morajo biti ob enakih pogojih
programi, vodeni s strokovno bolj izobraženim oziroma usposobljenim kadrom, izdatneje sofinancirani.
V pripravo pogojev in meril za razporeditev sredstev letnega programa športa morajo biti na ravni države (MIZŠ – šport in
FŠO) vključeni predstavniki OKS-ZŠZ, na lokalnih ravneh pa občinske športne zveze oziroma druge športne organizacije, ki predstavljajo društveno delovanje na lokalni ravni.
Lokalne skupnosti ali država lahko za izvajanje javne službe117 na področju športa ustanovijo javne zavode ali pa skladno
z zakonom, ki ureja javna naročila, sklenejo koncesijske pogodbe z drugimi športnimi organizacijami, ki izpolnjujejo pogoje za
izvajanje javne službe.
Preglednica 2: Želena sprememba strukture izdatkov za letne programe športa

Želena sprememba strukture za letne programe športa (preglednica 2) temelji na dosedanjih javnofinančnih izdatkih za šport.
V letu 2011 so javni izdatki dosegali 159.430.852 €118. Od tega je bil večji delež namenjen gradnji športnih objektov (82.884.535 €)
ter športu otrok, mladine in študentov (37.241.239 €).
117 Javna služba je družbi nujno potrebna dejavnost, preko katere se zadovoljujejo potrebe po javnih dobrinah in storitvah, ki jih v
javnem interesu trajno in nemoteno zagotavlja državna oziroma lokalna skupnost, kadar in v kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu, ter
pri tem njen prvenstven cilj ni pridobivanje dobička.
118 Med javne izdatke za šport spadajo sredstva lokalnih skupnosti, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter drugih področnih
ministrstev, Fundacije za šport, Fundacije za financiranje invalidskih organizacij, Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Evropskega
socialnega sklada.
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Pričakovati je, da se bodo sredstva, namenjena letnemu programu športa na državni ravni, začela povečevati skladno z
rastjo BDP na letni ravni.
Poleg lokalnih skupnosti, ministrstva, pristojnega za šport, ter FŠO bodo za izpeljavo programa športa potrebna še proračunska sredstva za izvajanje ukrepov, katerih nosilci so druga področna ministrstva, ter zasebni viri.
9 PREDNOSTNE NALOGE
Nacionalni program športa 2014–2023 v celoti bo mogoče uveljaviti postopoma, skladno z uspešnostjo rasti javnih sredstev,
ki se namenjajo za šport na državni in lokalni ravni, ter uspešnostjo uveljavljanja drugih ukrepov. V kolikor razpoložljiva sredstva v
posameznem letu ne bodo zadoščala za udejanjanje nacionalnega programa športa 2014–2023 v celoti, se upošteva prednostni
red izvajanja ukrepov, ki se sofinancirajo skozi letne programe športa, razvrščenih v dve skupini.
Prva skupina:
– Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
– Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
– Športni objekti in površine za šport v naravi
– Športna rekreacija
– Šport starejših
– Vrhunski šport
– Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
– Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programov
– Delovanje športnih organizacij
– Prostovoljno delo v športu
– Preprečevanje dopinga v športu
– Šport invalidov
– Javno obveščanje o športu
– Trajnostni vidiki v športu
Druga skupina:
– Obštudijske športne dejavnosti
– Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
– Športne prireditve
– Založništvo v športu
– Varuh športnikovih pravic
– Znanstveno-raziskovalna dejavnost v športu
– Informacijsko-komunikacijska tehnologija na področju športa
– Kakovostni šport
– Muzejska dejavnost v športu
– Športno obnašanje
– Športni turizem
Št. 620-01/14-2/41
Ljubljana, dne 2. aprila 2014
EPA 1719-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Polonca Komar l.r.
Podpredsednica
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MINISTRSTVA
1072.

Pravilnik o spremembah Pravilnika
o identifikaciji in registraciji drobnice

Na podlagi četrtega odstavka 156. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12 in 90/12 – ZdZPVHVVR),
petega odstavka 23. in četrtega odstavka 24. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1,
45/04 – ZdZPKG in 90/12 – ZdZPVHVVR) in petega odstavka
12. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list
RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR in 23/13 – ZZZiv-C) izdaja
minister za kmetijstvo in okolje

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o identifikaciji
in registraciji drobnice
1. člen
V Pravilniku o identifikaciji in registraciji drobnice (Uradni
list RS, št. 75/10) se v drugem odstavku 1. člena besedilo
»Uredbo Komisije (ES) št. 759/2009 z dne 19. avgusta 2009
o spremembi Priloge k Uredbi Sveta (ES) št. 21/2004 o uvedbi
sistema za identifikacijo in registracijo ovc in koz (UL L št. 215
z dne 20. 8. 2009, str. 3)« nadomesti z besedilom »Uredbo
Sveta (EU) št. 517/2013 z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi
nekaterih uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega
pretoka blaga, prostega gibanja oseb, prava družb, politike
konkurence, kmetijstva, varnosti hrane, veterinarske in fitosanitarne politike, prometne politike, energetike, obdavčitve, statistike, vseevropskih omrežij, pravosodja in temeljnih pravic,
pravice, svobode in varnosti, okolja, carinske unije, zunanjih
odnosov, zunanje, varnostne in obrambne politike ter institucij
zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6.
2013, str. 1)«.
2. člen
V prvi alineji 2. člena se besedilo »Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)« nadomesti z besedilom »Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: uprava)«.
V drugi alineji se besedilo »živali (v nadaljnjem besedilu:
SIR) je služba v okviru ministrstva« nadomesti z besedilom »ter
informacijske sisteme (v nadaljnjem besedilu: SIRIS) je služba
v okviru uprave«.
3. člen
V drugem odstavku 3. člena, drugem odstavku 6. člena,
tretjem odstavku 7. člena, četrtem odstavku 8. člena ter v
12. členu se kratica »SIR« nadomesti s kratico »SIRIS«.
V prvem, tretjem, petem in šestem odstavku 8. člena,
drugem in tretjem odstavku 10. člena in v 17. členu se beseda
»ministrstvo« v vseh sklonih nadomesti z besedo »uprava« v
ustreznem sklonu.
4. člen
Besedilo prve alineje prvega odstavka 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»oznaka pristojnega organa, ki izdaja identifikacijske številke (UVHVVR), velikost črk najmanj 3 mm in«.
V šestem odstavku se kratica »SIR« nadomesti s kratico
»SIRIS«.
5. člen
V prvem in drugem odstavku 11. člena se kratica »SIR«
nadomesti s kratico »SIRIS«.
V tretjem odstavku se beseda »ministrstva« nadomesti
z besedilom »uprave ali ministrstva, pristojnega za kmetijstvo«.
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6. člen
V drugem odstavku 14. člena se črta besedilo »1. marec
oziroma«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Rok za priglasitev popisa je 31. avgust tekočega
leta.«.
7. člen
V prvem odstavku 15. člena se v prvi alineji črta vejica in
besedilo »če je imetnik drobnice vključen v sistem elektronskega poslovanja«.
V drugem odstavku se kratica »SIR« nadomesti s kratico
»SIRIS«.
8. člen
Ušesne znamke s podatki iz prvega odstavka 4. člena
Pravilnika o identifikaciji in registraciji drobnice (Uradni list RS,
št. 75/10) se lahko uporabljajo do porabe zalog, vendar najpozneje do 1. januarja 2018.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-433/2013
Ljubljana, dne 8. aprila 2014
EVA 2013-2330-0183
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

USTAVNO SODIŠČE
1073.

Sklep o začasnem zadržanju Odloka o razpisu
zakonodajnega referenduma o Zakonu
o spremembah in dopolnitvah Zakona
o varstvu dokumentarnega in arhivskega
gradiva ter arhivih

Številka: U-I-76/14-9
Datum: 10. 4. 2014

SKLEP
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Eve
Irgl, Vipava, na seji 10. aprila 2014

s k l e n i l o:
1. Izvrševanje Odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona
o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih
(Uradni list RS, št. 23/14) se do končne odločitve Ustavnega
sodišča zadrži.
2. Odločitev iz prejšnje točke zavezuje Državno volilno
komisijo naslednji dan po vročitvi tega sklepa Državni volilni
komisiji.

Obrazložitev
A.
1. Pobudnica izpodbija Odlok o razpisu zakonodajnega
referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona
o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih
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(v nadaljevanju OdZVDAGA-A1). Zatrjuje njegovo neskladje
s 44. in 90. členom v zvezi z 2. in 3. členom ter z 82., 83.,
88. in 148. členom Ustave. Pobudnica poudarja, da je datum za
glasovanje na referendumu določen na 4. 5. 2014, da je v tednu
pred njim čas šolskih počitnic in da zaradi prvomajskih praznikov
glede na veljavno zakonsko ureditev ne bo mogoča izvedba polnega predčasnega glasovanja. Ob zahtevanih kvorumih, ki jih po
ustavni spremembi zahteva Ustava glede udeležbe in večine volivcev za zavrnitev zakona, naj bi zato taka določitev datuma glasovanja pomenila nesorazmeren poseg v pravico do glasovanja
na referendumu iz 44. in 90. člena Ustave. Pobudnica opozarja
tudi na kršitve 42. člena, prvega odstavka 133. člena in 169.a
člena Poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07
– uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13 – PoDZ-1) v
postopku sprejemanja OdZVDAGA-A1. Izpodbijani odlok naj
bi zaradi vprašljive izvedbe 47.a člena Zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo – ZRLI) v zvezi s 87. členom Zakona o volitvah
v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno
besedilo – ZVDZ) nesorazmerno posegal tudi v ustavno pravico
do glasovanja na referendumu in pravico do sodelovanja pri
upravljanju javnih zadev državljankam in državljanom Republike
Slovenije, ki na dan glasovanja stalno ali začasno bivajo v tujini.
2. Pobudnica predlaga, naj Ustavno sodišče do končne odločitve zadrži izvrševanje OdZVDAGA-A1. Opozarja na
8. točko sklepa Ustavnega sodišča št. U-I-257/03 z dne 9. 1.
2004 (Uradni list RS, št. 2/04), s katerim je Ustavno sodišče
zadržalo do končne odločitve Odlok o razpisu naknadnega
zakonodajnega referenduma o Zakonu o izvršitvi 8. točke odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-I-246/02-28
(Uradni list RS, št. 135/03). Navaja, da je velikost oziroma teža
škodljivih posledic, ki bi nastala zaradi izvedbe zakonodajnega
referenduma na dan 4. 5. 2014, ki je v razponu treh tednov pred
dnem glasovanja na že razpisanih volitvah poslank in poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, nesorazmerna glede na naravo ustavnih pravic do referenduma in sodelovanja pri upravljanju javnih zadev ter glede ciljev ekonomičnosti
in gospodarnosti. Kasnejša odločitev Ustavnega sodišča, s
katero bi bila ugotovljena protiustavnost izpodbijanega odloka,
naj bi problematično vplivala na izvrševanje volilne pravice kot
pravice pozitivnega statusa, zaradi katere je tudi zaradi zaupanja volivcev v pravo treba zadržati izvrševanje OdZVDAGA-A1
do končne odločitve Ustavnega sodišča.
3. Državni zbor je na predlog za zadržanje izvrševanja
izpodbijanega odloka odgovoril. Pobudnica naj bi v predlogu
za začasno zadržanje navajala enake razloge, kot so tisti, s
katerimi utemeljuje pobudo za začetek postopka za oceno
ustavnosti in zakonitosti. Državi zbor meni, da ti razlogi ne
zadostijo zakonskim pogojem za začasno zadržanje, ki izhajajo iz 39. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS,
št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS). V zvezi s prvo škodljivo posledico, ki jo zatrjuje
pobudnica (velika verjetnost, da referendum zaradi kvoruma
ne bo uspešen, ker bo treba iti volivcem na volišče dvakrat
v razponu treh tednov), navaja, da nezadostno udeležbo in
posledično neuspešnost referenduma pobudnica nakazuje
zgolj kot možnost, ne izkaže pa, da bodo v tem primeru zanesljivo nastale dejanske, konkretne in neposredne škodljive
posledice in da bodo te težko popravljive. V zvezi z večjimi
proračunskimi stroški pobudnica po mnenju Državnega zbora
sicer ponazori vrednost zatrjevanih učinkov na proračun, ne
utemelji pa niti bistvenega materialnega prikrajšanja spornih
določb za proračun, niti težke popravljivosti posledic. Pavšalna naj bi bila tudi navedba pobudnice, da bi ob morebitni
ugotovljeni protiustavnosti ključnih določb OdZVDAGA-A1,
ki bi se ugotovila po izvedbi referenduma, nastal problem z
izvrševanjem volilne pravice, zaradi česar naj bi bilo ogroženo
varstvo zaupanja v pravo.

Uradni list Republike Slovenije
B.
4. Po 39. členu ZUstS lahko Ustavno sodišče do končne odločitve v celoti ali delno zadrži izvršitev zakona ali
drugega predpisa, če presodi, da bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive škodljive posledice.
Kadar Ustavno sodišče odloča o začasnem zadržanju izvrševanja izpodbijanega predpisa, vselej tehta med škodljivimi posledicami, ki bi jih povzročilo izvrševanje morebiti
protiustavnega predpisa, in med škodljivimi posledicami, ki
bi nastale, če se izpodbijane določbe predpisa zaradi zadržanja ne bi izvrševale, pozneje pa bi se ugotovilo, da niso
bile v neskladju z Ustavo.
5. Izpodbijani odlok določa, da se za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so
potrebna za izvedbo referenduma, določi 3. 4. 2014 in da se
glasovanje na referendumu izvede v nedeljo, 4. 5. 2014. Z izpodbijanim odlokom je Državni zbor razpisal zakonodajni referendum. V skladu s tretjim odstavkom 90. člena Ustave imajo
pravico glasovanja na referendumu vsi državljani, ki imajo
volilno pravico. V skladu z ustaljeno ustavnosodno presojo je
pravica do glasovanja na referendumu varovana s 44. členom
Ustave kot človekova pravica. Če bi se izkazalo, da so volivci
pravico do glasovanja na referendumu uresničili na podlagi
protiustavnega predpisa, s katerim so bili povabljeni, da se
referenduma udeležijo in na njem izrazijo svojo voljo o zakonu, bi to krnilo verodostojnost referendumskega izida. Tak
referendumski izid bi bil izpodbojen in bi lahko vodil v njegovo
razveljavitev v celoti. Nastale bi škodljive posledice pri uresničevanju pravice volivcev do glasovanja na referendumu, ki
mora biti izveden po zakonitem in ustavnoskladnem, vnaprej
določenem postopku. Ta je prvi temelj zaupanja volivcev, da
je referendum izveden pošteno, kar je temelj legitimnosti na
njem sprejete odločitve, ki ima v skladu s četrtim odstavkom
90. člena Ustave obvezujoče pravne učinke. Te škodljive posledice bi bile težko popravljive.
6. Odločitev Ustavnega sodišča o zadržanju izvrševanja
OdZVDAGA-A1, če bi se kasneje izkazalo, da ta ni protiustaven, bi povzročila, da bi se izvedba zakonodajnega referenduma preložila na kasnejši čas in določil nov datum dneva
glasovanja. Ta posledica sama po sebi niti ne bi pomenila
posebej upoštevnih škodljivih posledic.
7. Posledice, ki bi lahko nastale zaradi začasnega zadržanja izvrševanja OdZVDAGA-A1, če bi se kasneje izkazalo,
da izpodbijani odlok ni protiustaven, torej niso primerljive s
težko popravljivimi škodljivimi posledicami, ki bi nastale, če
bi se OdZVDAGA-A1 izvrševal, pa bi se kasneje izkazalo, da
je protiustaven. Zato je Ustavno sodišče do končne odločitve
zadržalo izvrševanje OdZVDAGA-A1 (1. točka izreka). Ker
so s 3. 4. 2014 že začeli teči roki za referendumska opravila,
je Ustavno sodišče na podlagi tretjega odstavka 39. člena
ZUstS odločilo, da zavezuje sklep Državno volilno komisijo že
na podlagi njegove vročitve, zaradi česar bo Državna volilna
komisija prekinila nadaljevanje izvrševanja volilnih opravil še
pred objavo tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije
(2. točka izreka).
8. Ustavno sodišče bo glede na naravo stvari zadevo
obravnavalo absolutno prednostno.
C.
9. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prvega
in tretjega odstavka 39. člena ZUstS v sestavi: predsednik
mag. Miroslav Mozetič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka
Korpič - Horvat, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar, dr. Jadranka
Sovdat in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
mag. Miroslav Mozetič l.r.
Predsednik
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OBČINE
BOVEC
1074.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Bovec za leto 2013

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99 in sprem.), Zakona o računovodstvu (Uradni list
RS, št. 23/99 in sprem.), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93 in sprem.), Pravilnika o sestavljanju letnih
poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02 in sprem.), Statuta
Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06 in 89/10) je Občinski
svet Občine Bovec na 31. redni seji dne 1. 4. 2014 sprejel

73

74

78

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV

I.

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)

6.707.547,38

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

4.406.167,34

70

DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
700 DAVKI NA DOHODEK
IN DOBIČEK

71

712 DENARNE KAZNI
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV
72

1.274.231,76

740 TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ

1.036.933,75

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.
PRORAČUNA IZ SRED. PRORAČUNA
EU

237.298,01

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE

957.110,67

787 PREJETA SREDSTVA
IZ EVROPSKE UNIJE

957.110,67

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

6.499.256,71

40

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)

1.664.615,11

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

41

404.459,90
63.792,21
1.139.424,14

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

14.408,66

409 SREDSTVA, IZLOČENA
V REZERVE

42.530,00

TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)

1.854.734,64

3.259.822,95

591.460,76

2.835.281,00

412 TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZAC. IN USTANOVAM

143.992,11

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI

828.671,46

221.543,85

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

4.198,05

TRANSFERNI PRIHODKI

290.610,31

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

2.310,00

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM

202.998,10

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

6.508,05

730 PREJETE DONACIJE
IZ DOMAČIH VIROV

410 SUBVENCIJE

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

706 DRUGI DAVKI

PREJETE DONACIJE (730+731)

II.

2. člen
Zaključni račun Občine Bovec za leto 2013 izkazuje:
A.

9.529,56

732 PREJETE DONACIJE
ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAV.
NESREČ

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Bovec
za leto 2013
1. člen
Zaključni račun proračuna je akt občine, kjer je v splošnem delu podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih
prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb
ter računa financiranja,
v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih
odhodkov in drugih izdatkov občine za preteklo leto. Zaključni
račun je poročilo o izvršitvi s proračunom opredeljenih ciljev in
nalog občine in s tem prikaz uporabe javnega denarja, je torej
odraz preteklega delovanja proračunskih uporabnikov.

722 PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN NEOPR. DOLG.
SREDSTEV

0,00
1.146.344,39

42

43

941.374,28
1.682,49
4.802,41
167.687,18

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

30.798,03

KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)

63.529,56

720 PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV

54.000,00

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

2.877.959,53

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV

2.877.959,53

INVESTICIJSKI TRANSFERI
(431+432)

101.947,43

431 INVES. TRANSF. PRAV.
IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PR. POR.

15.777,00

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

86.170,43

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (prih.-odhod.)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

208.290,67

14.143,44

Stran
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750 PREJETA VARAČILA DANIH
POSOJIL

Uradni list Republike Slovenije

10.666,92

ODLOK
o proračunu Občine Bovec za leto 2014

3.476,52

1. SPLOŠNA DOLOČBA

752 KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE
V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

278,52

441 POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN
IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV
(IV.-V.)

278,52
2. VIŠINA PRORAČUNA
13.864,92

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

390.000,00

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

390.000,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

1. člen
S tem odlokom se za Občino Bovec za leto 2014 določajo
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v
nadaljnjem besedilu: proračun).

515.292,48
515.292,48

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE
SREDSTEV NA RAČUNIH)

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII:)

–125.292,48

XI.

NETO FINANCIRANJE

–208.290,67

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU
NA DAN 31. 12. 2012

96.863,11

2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Določa se v
naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV

v EUR

I.

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)

7.703.097,06

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

4.300.504,07

DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)

3.335.535,00

700 DAVKI NA DOHODEK
IN DOBIČEK

2.857.654,00

70

342.471,77

3. člen
Presežek sredstev na računu v višini 342.471,77 EUR se
prenese v naslednje leto.

71

5. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Bovec za
leto 2013.

Št. 410-3/2012-14
Bovec, dne 2. aprila 2014
Župan
Občine Bovec
Siniša Germovšek l.r.

231.000,00

72

500,00

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

964.969,07

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

721.950,27

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

1.800,00

712 DENARNE KAZNI

6.500,00

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

183.718,80
51.000,00

KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)

735.683,59

720 PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV

653.837,59

72

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ
IN NEEOPR. DOLG. SREDSTEV

73

PREJETE DONACIJE (730+731)

2000,00

730 PREJETE DONACIJE IZ
DOMAČIH VIROV

2000,00

Odlok o proračunu Občine Bovec za leto 2014

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 14/10 in 84/10),
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12 in 14/13) in
Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06 in 89/10) je
Občinski svet Občine Bovec na 31. redni seji dne 1. 4. 2014
sprejel

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV

74

1075.

246.381,00

706 DRUGI DAVKI

4. člen
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Bovec za
leto 2013 je obravnaval Nadzorni odbor Občine Bovec, dne
20. 3. 2014, in ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo in
sprejem.

6. člen
Zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2013 se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

78

TRANSFERNI PRIHODKI

81.846,00

1.556.908,73

740 TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ

852.318,81

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.
PRORAČ. IZ SRED. PRORAČ. EU

704.589,92

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
782 PREJETA SRED. IZ PROR.
EU – ZA STRUKTURNO POLITIKO

1.108.000,67

Uradni list Republike Slovenije

Št.

787 PREJETA SREDSTVA OD
DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ

1.108.000,67

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

7.852.124,98

40

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
409 SREDSTVA, IZLOČENA V
REZERVE

41

TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)

43

521.951,89
79.634,16
1.634.849,94

5.326,01

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM

562.900,00

412 TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZAC. IN USTANOVAM

178.660,22

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)

–289.967,61

XI.

NETO FINANCIRANJE

–149.027,92

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČ.
OB KONCU PRET. LETA

437.695,53

Sestavni deli Odloka o proračunu Občine Bovec za leto
2014 so:
a.

Splošni del proračuna
Bilanca prihodkov in odhodkov po ekonomski klasifikaciji
Račun finančnih terjatev in naložb
Račun financiranja

b.

Bilanca odhodkov – po programski klasifikaciji javno
finančnih izdatkov
izdatki razporejeni po področjih proračunske porabe,
glavnih programih in podprogramih

c.

Načrt razvojnih programov

d.

Kadrovski načrt

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim in
premičnim premoženjem se sprejema samostojno.

740.447,17
3.859.169,72

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV

3.859.169,72

3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta.

INVESTICIJSKI TRANSFERI
(431+432)

140.362,87

431 INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ.
OSEBAM, KI NISO PR. POR.

140.362,87

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) (prih.–odhod.)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

–149.027,92

1.600,00

750 PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
752 KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
441 POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV

VI.

–437.695,53

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

V.

3137

POVEČANJE (ZMANJŠANJE
SREDSTEV NA RAČUNIH)

1.593.337,39
111.330,00

Stran

IX.

17.493,00

410 SUBVENCIJE

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
42

2.259.255,00

26 / 14. 4. 2014 /

1600,00
300,00
0

442 PORABA SREDSTEV KUPNIN
IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

300,00

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV
(IV.–V.)

1.300,00

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

458.800,00

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

458.800,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

748.767,61
748.767,61

4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena in prvem
odstavku 80. člena Zakona o javnih financah (v nadaljnjem
besedilu: ZJF), tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse, ki se namenijo za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne
opreme v gasilskih enotah;
2. prihodki turistične takse, ki se namenijo za izvajanje
dejavnosti in storitev spodbujanja razvoja turizma;
3. prihodki iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih
cest, ki se namenijo za vzdrževanje gozdnih cest;
4. prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje
okolja zaradi odlaganja odpadkov;
5. prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda;
6. transferni prihodki iz državnega proračuna in proračuna
Evropske unije za sofinanciranje posameznih projektov;
7. prihodki iz naslova koncesijske dajatve od posebnih
iger na srečo, ki se namenijo za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in za turistično infrastrukturo;
8. izvirni prihodki krajevnih skupnosti, ki se namenijo za
financiranje izdatkov, predvidenih v finančnih načrtih krajevnih
skupnosti;
9. prihodki od komunalnih prispevkov, ki se namenijo za
gradnjo komunalne opreme;
10. prihodki iz naslova poslovnega najema gospodarske
javne infrastrukture, ki se namenijo za obnovitvene in razširitvene investicije v gospodarsko javno infrastrukturo;
11. prihodki iz naslova koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo, ki se namenijo za izvajanje ukrepov
varstva in vlaganj v naravne vire;
12. prihodki iz naslova koncesijske dajatve za posek in
prodajo lesa, ki se namenijo za izvajanje ukrepov za gradnjo
infrastrukture lokalnega pomena.
Prihodki iz naslova okoljskih dajatev iz 4. in 5. točke prejšnjega odstavka se lahko porabijo za:

Stran
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1. gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih
obveznih javnih služb varstva okolja v skladu z državnimi
operativnimi programi, sprejetimi s predpisi varstva okolja na
področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja odpadkov, in
2. zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za izvajanje
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
Namenska sredstva, ki niso porabljena v tekočem letu,
razen sredstev, ki jih neposredni uporabnik doseže z lastno
dejavnostjo, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe
med posameznimi postavkami v okviru posameznega področja
proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan v mesecu septembru in konec leta z zaključnim
računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za
leto 2014 in o njegovi realizaciji.
6. člen
Uporabniki sredstev proračuna so dolžni uporabljati dodeljena sredstva le za namene, ki so opredeljeni v proračunu.
Župan mora v primeru, da je ugotovljena neracionalna
poraba dodeljenih sredstev pri posameznem proračunskem porabniku, začasno (s soglasjem občinskega sveta pa dokončno)
ustaviti financiranje posamezne proračunske postavke.
Uporabniki na račun občinskega proračuna ne smejo
prevzemati obveznosti, ki bi presegale z občinskim proračunom
določena sredstva za posamezne namene.
7. člen
Uporabnik sredstev proračuna lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen
v načrt razvojnih programov, če so zanj že načrtovane pravice
porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu za
tekoče leto in predvidene obveznosti v načrtu razvojnih programov za naslednja leta.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
Župan je pooblaščen za potrjevanje investicijske dokumentacije projektov, ki so uvrščeni v načrt razvojnih programov.
Župan lahko spremeni vrednost projektov v načrtu razvojnih programov katerih vrednost se spremeni do 20 %.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto,
se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve
občinskega sveta.
8. člen
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih se
zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje.
Poraba sredstev za opravljene naloge na posameznih
področjih se dogovori s pogodbo v pisni obliki. Sredstva za posamezno nalogo se izplačajo na podlagi obračuna za izvršeno
nalogo, izstavljenega računa, zahtevka oziroma sklepa župana
ali naloga za izplačilo, ki ga odobri župan.
Vsi proračunski uporabniki morajo za nabavo opreme,
investicijska in vzdrževalna dela, druge storitve in subvencije,
skleniti pogodbo z izvajalcem oziroma uporabnikom storitve v
skladu z zakonom, ki ureja javna naročila.
9. člen
Pravni posli krajevnih skupnosti, ki jih sklene krajevna
skupnost brez predhodnega soglasja župana, so nični.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka lahko krajevna
skupnost veljavno sklepa pravne posle in prevzema obveznosti
brez predhodnega soglasja župana, vendar le v okviru svoje
dejavnosti in le do višine sredstev, ki so za posamezne namene
zagotovljena v njenem finančnem načrtu.

Uradni list Republike Slovenije
10. člen
Sredstva proračunske rezerve občine, ki deluje kot proračunski sklad, se lahko oblikujejo največ v višini 1,5 % prejemkov
proračuna. Proračunska rezerva občine se v letu 2014 oblikuje
do v višine 50.000,00,00 EUR.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem obvešča občinski svet v okviru zaključnega računa proračuna.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
11. člen
Župan lahko dolžniku do višine 420,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka
izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi neizterljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče
izterjati. Kot dolgovi po tem členu se ne štejejo dolgovi do
občine iz naslova obveznih dajatev.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži za izvedbo razvojnih
programov, ki jih potrdi občinski svet. Pogodbe o dolgoročnem
zadolževanju se lahko podpiše ob predhodnem pisnem soglasju ministrstva pristojnega za finance, pod pogoji, ki jih določa
zakon, ki ureja financiranje občin.
Javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Bovec, se smejo zadolževati
le s soglasjem Občinskega sveta Občine Bovec.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se občina lahko
likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % zadnjega
sprejetega proračuna. Dolg iz tega naslova mora občina odplačati do konca proračunskega leta, to je do 31. 12. 2014.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Bovec v letu
2014, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega
financiranja.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-02/2013-8
Bovec, dne 2. aprila 2014
Župan
Občine Bovec
Siniša Germovšek l.r.

ČRNOMELJ
1076.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1,
Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05
– ZVMS, 111/05 Odl. US, 120/06 Odl. US, 126/07, 108/09,
61/10 – ZRud-1, 76/10 – Zrud-2, 20/11 – Odl. US, 57/12), 16. in
101. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11)
je Občinski svet Občine Črnomelj na 27. redni seji dne 27. 3.
2014 sprejel naslednji

Uradni list Republike Slovenije

Št.

SKLEP
I.
Na nepremičnini parc. št. 2685/4 in parc. št. 2685/5, obe k.o.
1544 – Griblje se ukine status javnega dobra in postane last Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št: 5880254.
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II.
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra začne veljati z
dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Črnomelj in se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
72

Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto
2014

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08 – ZLS-O, 79/09 – ZLS-P,
51/10 – ZLS-R, 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4, 101/13 – ZJF-G) in
14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08)
je Občinski svet Občine Dobrepolje na 23. redni seji dne 27. 3.
2014 sprejel

104.505

NEDAVČNI PRIHODKI

427.830

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

216.410

711 Takse in pristojbine

2.400

712 Globe in denarne kazni

2.420

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

5.000

KAPITALSKI PRIHODKI

TRANSFERNI PRIHODKI

905.749

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

434.398

862.996

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

210.380

403 Plačila domačih obresti

1. člen

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

S tem odlokom se za Občino Dobrepolje za leto 2014
določajo struktura in višina proračuna, postopki izvrševanja ter
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na
ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

42

2. člen

43

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

Proračun
2014
3.133.745

DAVČNI PRIHODKI

2.705.915

700 Davki na dohodek in dobiček

2.417.935

20.456
1.292.065
10.000

412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

170.405

413 Drugi tekoči domači transferi

269.060

INVESTICIJSKI ODHODKI

2.532.776

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2.532.776

INVESTICIJSKI TRANSFERI

142.790
0

431 Investicijski transferi pravnim
in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki

105.500

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

37.290
–710.133

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 4.120.494
TEKOČI PRIHODKI (70+71)

0

842.600

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

31.990
600.170

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

430 Investicijski transferi

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za
leto 2014 določa v naslednjih zneskih:

471.351
4.830.627

TEKOČI ODHODKI

402 Izdatki za blago in storitve

(vsebina odloka)

80.000
1.000,00

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

41

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

409 Rezerve

1. SPLOŠNA DOLOČBA

80.000

1.000,00

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

201.600

PREJETE DONACIJE

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije

ODLOK
o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2014

70

183.475

704 Domači davki na blago in storitve

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
73

3139

703 Davki na premoženje

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

74

DOBREPOLJE

Skupina/Podskupina kontov

Stran

714 Drugi nedavčni prihodki

Št. 478-268/2013
478-269/2013
Črnomelj, dne 27. marca 2014
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IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS.
IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV

133

PREJETA VRAČILA DANIH POS.
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

133

Stran

44

3140 /
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750 Prejeta vračila danih posojil
– od posameznikov

133

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

VI. PREJETA MINUS DANA POSO.
IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ. (IV.-V.)

133

C. RAČUN FINANCIRANJA
50

55

VII. ZADOLŽEVANJE

0

ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA

0

ODPLAČILA DOLGA

0

550 Odplačila domačega dolga

0

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

–710.000

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

0

XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)

710.133

XII. PRENOS SREDSTEV NA RAČUNIH

710.000

Posebni del proračuna sestavlja finančni načrt neposrednega uporabnika, ki je razdeljen na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisano s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Program je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Dobrepolje.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta (PPK4).
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
tudi:

Poleg prejemkov iz 43. člena ZJF so namenski prejemki

– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se uporabi za določene investicije s
področja odvajanja odpadnih voda,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se uporabi za določene investicije s področja odlaganja odpadkov,

– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01, 110/02
– ZGO-1, 105/06, 3/07 – UPB1, 9/11, 83/12),
– prihodki od podeljenih koncesij (na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1), (Uradni list RS, št. 16/04,
120/06 Odl. US: U-I-98/04, 17/08),
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest.
Neporabljeni namenski prejemki se prenesejo v proračun
tekočega leta, razen prihodkov iz naslova lastne dejavnosti
neposrednih proračunskih uporabnikov.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Razporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni dovoljeno.
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna dela ali storitve, ki jih ob sprejemanju proračuna ni
bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov
ali za izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnajo s sredstvi
drugih postavk posameznega področja proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med področji in glavnimi programi v okviru posameznega
področja, določenimi v bilanci odhodkov, če s tem ni bistveno
ogroženo izvajanje nalog na posameznem področju, za katera
so bila zagotovljena sredstva z občinskim proračunom, odloča
župan, in sicer:
na področju vseh vrst investicij in vzdrževanju cest do višine 30.000 EUR, na ostalih področjih pa do višine 10.000 EUR
ali do višine 10 % izhodiščne vrednosti proračunske postavke
v skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415).
Župan odloča tudi o odprtju novega štirimestnega konta v
okviru proračunske postavke, če je to potrebno za izvedbo pravilne knjigovodske evidence. Šestmestne podkonte pa določa
računovodska služba glede na vsebino poslovnega dogodka in
predpisanega kontnega načrta.
Prerazporeditev pravice porabe iz četrtega odstavka tega
člena in odprtje novega konta iz petega odstavka tega člena,
župan odobri s pisnim sklepom iz katerega je razvidno, na kateri proračunski postavki in kontu se pravica porabe povečuje in
na katerih se zmanjšuje, tako da ostane proračun uravnotežen,
oziroma na kateri proračunski postavki se odpira nov konto.
Župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu o izvedenih prerazporeditvah. Prvič poroča v okviru poročila o izvrševanju proračuna za prvo polletje, drugič pa v okviru zaključnega
računa, ko občinskemu svetu poroča o veljavnem proračunu
in njegovi realizaciji.
Med letom prispela proračunska sredstva za določen namen, se lahko porabijo za namen, za katerega so bila prejeta.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti
v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem letu
za investicijske odhodke in investicijske transfere razpiše javno
naročilo za celotno vrednost večletnega projekta, ki je vključen
v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice
porabe na postavki proračuna za tekoče leto. V razpisnih pogojih javnega naročila se morajo opredeliti pogoji za sklenitev
pogodbe na način iz naslednjega odstavka.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 %
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
– v letu 2015 do višine 80 % navedenih pravic porabe,
– v ostalih prihodnjih letih pa 10 % navedenih pravic
porabe.
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Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30 % obsega
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi in zakupnimi
pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na prejemnika in za prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za
operativno delovanje neposrednih proračunskih uporabnikov.
Prevzete obveznosti se načrtujejo v finančnem načrtu
neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen

Št.
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3141

Poraba sredstev za opravljanje nalog na posameznih
področjih se dogovori s pogodbo v pisni obliki. Sredstva za
posamezno nalogo se izplačajo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo, izstavljenega računa, zahtevka oziroma sklepa
župana.
Proračunski uporabniki morajo za nabavo opreme, investicijska in vzdrževalna dela, druge storitve in subvencije
skleniti pogodbo z izvajalcem oziroma uporabnikom storitve
v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila.
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino s katero se izkazuje obveznost za
izplačilo. Pred izplačilom iz proračuna morajo vsako izplačilo
preveriti in pisno potrditi delavci občinske uprave – skrbniki
proračunskih postavk, ki so zadolženi za posamezna področja izvrševanja proračuna. Skrbnike proračunskih postavk s
sklepom določi župan.

(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko
spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov
do 20 % njihove vrednosti. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
12. člen

8. člen

(odpis dolgov)

(proračunski skladi)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 100 EUR odpiše oziroma
delno odpiše plačilo dolga.

Proračunski sklad je proračunska rezerva, oblikovana
po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2014 oblikuje v višini
4.200 EUR.
O uporabi sredstev proračunske rezerve občine za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah
do višine 7.000 EUR za posamezen namen, odloča župan in
o uporabi sredstev obvesti občinski svet.
9. člen
(splošna proračunska rezervacija)
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov
vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska
rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se dodeljujejo:
– za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu
niso zagotovljena sredstva in ki po svoji vsebini sodijo v javno
porabo na ravni občine in
– za naloge, za katere se med letom izkaže, da v proračunu zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem
obsegu, ki jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Porabljena sredstva splošne proračunske rezervacije se
razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije občinskega proračuna odloča župan.
10. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadaljnjem
besedilu: uporabniki) so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem
delu občinskega proračuna, ki je sestavni del tega odloka.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega
proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom
določena sredstva za posamezne namene.
Uporabniki so dolžni občinski upravi predložiti finančne načrt za naslednje proračunsko obdobje do 31. oktobra
tekočega leta in poročilo o porabi proračunskih sredstev za
preteklo leto do 1. marca.
11. člen
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih
dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
13. člen
(obseg zadolževanja občine)
Občina za proračunsko leto 2014 ne načrtuje zadolževanja.
14. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij
ter izdanih poroštev občine)
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Dobrepolje, v letu 2014 ne sme preseči skupne višine glavnic
do največ 8 % realiziranih prihodkov v letu 2013. O dajanju
soglasij k zadolževanju javnih podjetij in javnih zavodov odloča župan.
Izdana poroštva se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(začasno financiranje v letu 2015)
V obdobju začasnega financiranja Občine Dobrepolje v
letu 2015, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
16. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0016/2013
Videm, dne 27. marca 2014
Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.

Stran

3142 /
1078.

Št.

26 / 14. 4. 2014

Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih
sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje
malih komunalnih čistilnih naprav v Občini
Dobrepolje

Na podlagi 15. člena Odloka o odvajanju in čiščenju
komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine
Dobrepolje (Uradni list RS, št. 57/13), 5. člena Pravilnika o
tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za odvajanje in
čiščenje odpadnih in padavinskih vod na območju Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 79/09) ter 14. člena Statuta Občine
Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08) je Občinski svet Občine
Dobrepolje na 23. redni seji dne 27. 3. 2014 sprejel

PRAVILNIK
o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev
za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih
komunalnih čistilnih naprav v Občini Dobrepolje
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji in postopki za dodeljevanje nepovratnih finančnih sredstev (v nadaljevanju: sredstva) za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav (v
nadaljevanju: MKČN) za čiščenje komunalne odpadne vode iz
stanovanjskih stavb na območju Občine Dobrepolje.
2. člen
Občina skladno z veljavnim operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji (novelacija za obdobje od leta 2005 do 2017), sofinancira
nakup in gradnjo malih (individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav velikosti do 50 populacijskih ekvivalentov na tistih poselitvenih območjih, na katerih občina ne bo zagotavljala odvajanja
v javno kanalizacijo in sekundarnega čiščenja odpadnih voda.
Populacijski ekvivalent (v nadaljevanju: PE) je enota za
obremenjevanje vode, ki ustreza onesnaževanju, katerega povzroči en prebivalec na dan.
3. člen
Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev na poselitvenih območjih iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika so:
– fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini, ki so
lastnice ali solastnice stanovanjskih stavb na območju Občine
Dobrepolje,
– društva in neprofitne organizacije, ki imajo sedež v Občini Dobrepolje in so lastnice ali solastnice oziroma upravljavke
stavb v javni rabi, ki stojijo na območju Občine Dobrepolje.
Upravičenci za dodelitev sredstev so lahko tudi lastniki
stanovanjskih stavb v območju aglomeracij, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka, če strokovna služba ugotovi, da
objekta ni mogoče ali ekonomsko ni upravičeno priklopiti na
javni kanalizacijski sistem.
4. člen
V primeru izgradnje skupne MKČN za več stanovanjskih
objektov, so upravičenci do nepovratnih finančnih sredstev vsi
investitorji, ki vložijo skupno vlogo. V tem primeru upravičenci
medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo.
5. člen
Sredstva za sofinanciranje izgradnje MKČN se zagotovijo
vsako leto v proračunu občine, njihovo višino pa sprejme občinski
svet z odlokom o proračunu za tekoče leto. Sredstva se dodeljujejo do porabe proračunskih sredstev tekočega leta za ta namen.
Upravičeni stroški sofinanciranja investicije MKČN so:
– za posamezno stanovanjsko stavbo 800,00 EUR,
– za povezovanje več stanovanjskih stavb na eno čistilno
napravo 800,00 EUR/stanovanjsko stavbo, vendar največ do
80 % investicijske vrednosti MKČN brez DDV,
– za stavbo v javni rabi 2.000,00 EUR.
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6. člen
Pogoji za dodelitev nepovratnih sredstev so naslednji:
– stanovanjska stavba za katero se ureja in vgrajuje
MKČN mora imeti pridobljeno gradbeno dovoljenje v skladu z
Zakonom o graditvi objektov;
– MKČN mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti
izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih vrednostih parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje veljavna uredba o
emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih
čistilnih naprav – v nadaljevanju: uredba o emisiji snovi in je
izdana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti
in označevanje gradbenih proizvodov ter potrjeno pozitivno
oceno obratovanja, ki jo izda izvajalec javne službe odvajanja
in čiščenja odpadnih voda;
– čiščenje komunalne odpadne vode v MKČN mora biti
skladno z določili 4. člena uredbe o emisiji snovi;
– MKČN mora biti izven aglomeracij, znotraj katerih se
predvideva izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja skladno z operativnim programom, razen v primerih iz drugega
odstavka 3. člena tega odloka. Seznam območij naselij na
katerih se dodeljujejo nepovratna sredstva za izgradnjo MKČN
je priloga tega odloka;
– lokacija objekta mora biti znana, vlagatelji morajo za
zemljišče na katerem se bo gradila MKČN priložiti dokazilo o
pravici graditi.
7. člen
Občina vsako leto objavi javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev po tem pravilniku, s katerim določi pogoje
in postopke ter vsebino vloge za dodelitev proračunskih sredstev. Za dodelitev sredstev prosilec zaprosi s pisno vlogo,
ki jo naslovi na Občino Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm
- Dobrepolje.
Če vloga ob vložitvi ni popolna, se prosilca pozove, naj
vlogo v roku 8 dni dopolni. Če tega ne stori, oziroma je vloga
kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga s sklepom zavrže.
Upravičenec je upravičen do dodelitve nepovratnih finančnih sredstev samo enkrat.
8. člen
Postopek dodeljevanja sredstev vodi tričlanska komisija
za dodelitev proračunskih sredstev za namen sofinanciranja
MKČN, ki jo s sklepom imenuje župan občine (v nadaljevanju:
komisija). V komisijo je imenovan predstavnik izvajalec javne
službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda.
Prvo sejo komisije skliče župan na podlagi števila prispelih vlog.
9. člen
Komisija obravnava vse popolne in pravočasno prispele
vloge (z vsemi zahtevanimi dokazili) ter pripravi seznam upravičencev najkasneje v roku 15 dni od obravnave vlog in županu
posreduje predlog o dodelitvi proračunskih sredstev.
10. člen
Na podlagi predloga komisije o dodelitvi proračunskih
sredstev odloči občinska uprava s sklepom. Zoper navedeni
sklep je dovoljena pritožba županu Občine Dobrepolje. Odločitev župana je dokončna.
11. člen
O izidu javnega razpisa se vse prosilce obvesti v roku
15 dni od dne, ko komisija pripravi predlog dodelitve proračunskih sredstev.
Podlaga za izvedbo nakazila za namen sofinanciranja
MKČN je poročilo o tehničnem pregledu čistilne naprave s
strani dobavitelja pred pričetkom obratovanja.
Najkasneje v roku 30 dni od vročitve sklepa in podpisa
pogodbe o sofinanciranju nakupa in vgradnje MKČN se izvede
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nakazilo odobrenih proračunskih sredstev na transakcijski račun oziroma osebni račun upravičenca.
12. člen
Medsebojno razmerje med občino in prejemnikom sredstev se opredeli s pisno pogodbo o dodelitvi sredstev.
Pogodba o sofinanciranju mora vsebovati: pogodbeni
stranki, višino sofinanciranja in podrobno opredelitev pravic in
obveznosti pogodbenih strank.
13. člen
Komisija upošteva pri oblikovanju seznama prejemnikov
proračunskih sredstev datum prispelosti popolne vloge. Sredstva se dodeljujejo enkrat letno do porabe finančnih sredstev
sprejetega proračuna. Popolne vloge vlagateljev, ki zaradi porabe finančnih sredstev v tekočem proračunskem letu ne bodo
realizirane, se prenesejo v naslednje leto, ob upoštevanju
vrstnega reda prispelosti.
14. člen
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev
skladno z javnim razpisom izvaja komisija.
Proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen,
za katerega so dodeljena. Če komisija ugotovi, da so bila
sredstva porabljena za drug namen, ali da so bila dodeljena
na podlagi neresničnih podatkov, oziroma je prejemnik prekršil
druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo
dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. V navedenih primerih
bo moral prejemnik vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi
obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2014
Videm, dne 27. marca 2014
Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.

Št.
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HRPELJE - KOZINA
1079.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih
spomenikov na območju Občine Sežana

Na podlagi 8. in 45. člena Zakona o ohranjanju narave
(ZON) (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1 in 8/10 – ZSKZ-B), 50. člena Uredbe o
državnem lokacijskem načrtu za drugi tir železniške proge
na odseku Divača–Koper (Uradni list RS, št. 43/05), navodila Zavoda za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica,
št. 5-V-523/2-O-12/ACGMG z dne 23. 7. 2012 in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 29/11, 76/12)
je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 19. redni seji dne
3. 4. 2014 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih
spomenikov na območju Občine Sežana
1. člen
V Odloku o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih
spomenikov na območju Občine Sežana (Primorske novice,
Uradne objave št. 13, 17. april 1992, Uradni list RS, št. 68/95),
se v 13. členu doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na prepovedi iz prejšnjega odstavka se na
območju Občine Hrpelje - Kozina v Krajinskem parku Beka dovoli gradnja in obratovanje II. tira železniške proge na odseku
Divača–Koper na način in pod pogoji, ki zagotavljajo ohranjanje
bistvenih lastnosti tega zavarovanega območja.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-6/2010-63
Hrpelje, dne 3. aprila 2014
Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Zvonko Benčič Midre l.r.

Priloga 1: Seznam območij naselij na katerih se dodeljujejo nepovratna sredstva za izgradnjo malih komunalnih čistilnih
naprav
Zap. št.
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Območje naselja

1.

Ponikve (del)

2.

Vodice

3.

Zdenska vas (del – sv. Anton)

4.

Hočevje

5.

Kompolje (del – Brezje)

6.

Četež pri Strugah

7.

Tisovec

8.

Kolenča vas

9.

Paka

10.

Tržič

11.

Lipa

12.

Pri Cerkvi – Struge

13.

Podtabor

14.

Rapljevo

15.

Kukovo

IDRIJA
1080.

Zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto
2013

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13,
101/13) in 108. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS,
št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13) je Občinski
svet Občine Idrija na 26. seji dne 2. 4. 2014 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Idrija za leto 2013
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Idrija za
leto 2013, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke proračuna.
2. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Idrija so bili v letu 2013 realizirani v naslednjih
zneskih (v €):

Stran
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KONTO

70

71

OPIS

73

322.984

A. BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV

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

113.489

I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)

12.645.750

432 Investicijski transferi
proračunskim uporabnikom

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

10.475.193

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK

DAVČNI PRIHODKI

8.951.138

700 Davki na dohodek in dobiček

7.816.955

703 Davki na premoženje

914.384

704 Domači davki na blago
in storitve

219.800

NEDAVČNI PRIHODKI

1.524.054

710 Udeležba na dobičku
in dohodki od premoženja

1.369.800
46.757

713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev

39.872

714 Drugi nedavčni prihodki

61.794

KAPITALSKI PRIHODKI

8.024

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

3.416

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev

4.609

PREJETE DONACIJE

1.000

TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
EU

78

40

1.012.345

13.287.861
4.025.837

400 Plače in drugi izdatki
zaposlenim

708.786

401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost

111.760

409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam

IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV

5.576

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV

5.576

750 Prejeta vračila danih posojil

5.576

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

V. DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV

0

44

DANA POSOJILA IN
POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV

0

441

Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb

0

75

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV

50

1.126.066

23.123

403 Plačila domačih obresti
41

2.138.411

787 Prejeta sredstva od drugih
evropskih institucij

402 Izdatki za blago in storitve

B. RAČUN FINANČNIH
TERJATEV IN NALOŽB

1.000

23.123

TEKOČI ODHODKI

209.495
–642.111

5.576

C. RAČUN FINANCIRANJA

PREJETA SREDSTVA
IZ EVROPSKE UNIJE

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

43

5.831

712 Globe in druge denarne kazni

730 Prejete donacije iz domačih
virov
74

REALIZACIJA
2013

INVESTICIJSKI TRANSFERI

711 Takse in pristojbine

72
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2.977.515
37.566
190.209
4.109.373
18.804
2.396.095
510.551

413 Drugi tekoči domači transferi

1.183.922

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

4.829.668

420

Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

4.829.668

55

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)

1.162.733

ZADOLŽEVANJE

1.162.733

500 Domače zadolževanje

1.162.733

VIII. ODPLAČILA DOLGA
(550+551)

350.633

ODPLAČILA DOLGA

350.633

550 Odplačila domačega dolga

350.633

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

175.561

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

812.100

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

642.111

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

–68.314

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 2013
sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov
in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa
financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Idrija za
leto 2013.
4. člen
Neporabljena sredstva proračunskega stanovanjskega
sklada na dan 31. 12. 2013, v višini 10.123,69 €, se prenesejo
med sredstva proračunskega stanovanjskega sklada v letu
2014.
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5. člen
Zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 2013 se
brez prilog objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, celotno
gradivo pa na spletni strani Občine Idrija.
Št. 410-0004/2014
Idrija, dne 2. aprila 2014
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

1081.

Odlok o spremembah Odloka o volitvah
v svete krajevnih skupnosti v Občini Idrija

Na podlagi 19.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10), 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12)
in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 –
uradno prečiščeno besedilo, 107/13) je Občinski svet Občine
Idrija na 26. seji dne 2. 4. 2014 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o volitvah v svete
krajevnih skupnosti v Občini Idrija
1. člen
V Odloku o volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini
Idrija (Uradni list RS, št. 65/02, 31/10) se v tretji in deseti alineji
1. člena beseda »sedem« nadomesti z besedo »pet«.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št.

Stran

3145

do »vodo« doda besedilo: »in jih objavi na krajevno običajen
način.«
2. člen
V 37. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»V primeru, da upravnik ne izpolnjuje zakonsko predpisanih obveznosti, ki jih ima do izvajalca javne službe, izvajalec
javne službe prevzame obračun in izdaja račune posameznim
uporabnikom neposredno.«
3. člen
V prvem odstavku 40. člena se doda nova trinajsta alineja, ki se glasi:
»– če ne poravna računa za opravljeno storitev javne
službe niti v roku osemnajstih dni po prejemu opomina pred
prekinitvijo dobave vode in je odklop mogoč le temu uporabniku brez posledic za uporabnike, ki so poravnali račun za
storitev.«
V drugem odstavku se beseda »zadnje« nadomesti z
besedo »predzadnje«.
4. člen
V prvem odstavku 55. člena se doda nova peta alineja,
ki se glasi:
»– ne ravna v skladu z izdanimi ukrepi iz tretjega odstavka
28. člena,«
Dosedanja peta alineja postane šesta alineja.
Doda se nova sedma alineja, ki se glasi:
»– ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 32. člena,«
Dosedanja šesta alineja postane osma alineja.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2009
Idrija, dne 2. aprila 2014
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

Št. 00608-0001/2002
Idrija, dne 2. aprila 2014
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

1082.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o oskrbi s pitno vodo v Občini Idrija

Na podlagi 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah
v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 94/08, 55/10, 103/11, 97/12,
81/13), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 39/06 – ZV1-UPB1, 28/06, 49/06 – ZMetD, 66/06, 33/07 –
ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A,
48/12, 57/12, 97/12 Odl.US: U-I-88/10-11, 92/13), Uredbe o
oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12,
109/12), 15. in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS,
št. 75/10 – UPB, 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na
26. seji dne 2. 4. 2014 sprejel

1083.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
in merilih za odmero komunalnega prispevka
na območju Občine Idrija

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 –
ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 09/12), 29. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF), 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) ter 15. člena Statuta
Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno
besedilo, 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 26. seji dne
2. 4. 2014 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi
s pitno vodo v Občini Idrija

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
in merilih za odmero komunalnega prispevka
na območju Občine Idrija

1. člen
V Odloku o oskrbi s pitno vodo v Občini Idrija (Uradni list
RS, št. 27/09, 15/14) se v tretjem odstavku 28. člena za bese-

1. člen
V Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč in
merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine

Stran
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Idrija (Uradni list RS, št. 84/11) se v drugi alineji tretjega odstavka 3. člena za besedo »K« doda besedilo »in CČN«.
2. člen
Deveti odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Na območjih, ki se s komunalno opremo na novo
urejajo, se komunalni prispevek zavezancem odmeri na podlagi
za to območje sprejetega programa opremljanja stavbnih zemljišč, ki prikaže in obračuna predvidene stroške gradnje nove
komunalne opreme na tem območju. Stroški za obstoječo že
zgrajeno komunalno opremo na tem območju se obračunajo na
podlagi tega odloka po naslednji formuli:

C piS = C piO ⋅ F soko + C piN oziroma

C tiS = C tiO ⋅ F soko + C tiN
CpiS

CtiS

CpiN

CtiN

CpiO
CtiO

pri čemer je:
… skupni stroški opremljanja kvadratnega
metra parcele z določeno komunalno opremo
na obračunskem območju, na katerem se na novo
ureja komunalna oprema
… skupni stroški opremljanja kvadratnega
metra neto tlorisne površine objekta z določeno
komunalno opremo na obračunskem območju,
na katerem se na novo ureja komunalna oprema
… stroški opremljanja kvadratnega metra
parcele z določeno novo komunalno opremo
na obračunskem območju (območje, ki se opremlja
z novo komunalno opremo)
… stroški opremljanja kvadratnega metra neto
tlorisne površine objekta z določeno komunalno
opremo na obračunskem območju (območje,
ki se opremlja z novo komunalno opremo)
… obstoječi stroški opremljanja kvadratnega
metra parcele z določeno komunalno opremo
na obračunskem območju, določeni s tem odlokom
… obstoječi stroški opremljanja kvadratnega
metra neto tlorisne površine objekta z določeno
komunalno opremo na obračunskem območju,
določeni s tem odlokom

Vrsta opreme
Ceste

Kanalizacija

Vodovod
Prostori za ravnanje
z odpadki
Javne površine
in parkirišča

Oznaka obračunskega
območja

Fsoko

… faktor stroškov obstoječe komunalne opreme,
ki se glede na namensko rabo zemljišča giblje
od 0,5 do 0,8.«

Doda se nov deseti odstavek, ki se glasi:
»(10) Faktorji stroškov obstoječe komunalne opreme glede na namensko rabo zemljišča:
Namenska raba zemljišča

Fsoko

Območja stanovanj (SSe, SK, SB, SP)

0,5

Območja stanovanj (SSv)

0,8

Območja centralnih dejavnosti (CU, CD)

0,7

Območja proizvodnih dejavnosti (IP, IG, IGs)

0,8

Posebna območja (BT, BD, BC)

0,5

Območja proizvodnih dejavnosti (IK)

0,5

«

3. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Skupni obračunski stroški obstoječe in predvidene
komunalne opreme znašajo:
Vrsta komunalne opreme
Ceste

Kanalizacija

Vodovod
Prostori za ravnanje
z odpadki
Javne površine
in parkirišča

Obračunsko
območje
OBO_C_1
OBO_K_1
OBO_K_2
OBO_K_3
OBO_K_4
OBO_CČN_1
OBO_V_1

Vrednost
[€]
36.460.985,77
8.743.475,03
190.912,82
2.451.169,29
1.597.560,18
2.747.835,20
20.181.753,45

OBO_PRO_1

232.190,00

OBO_JP_1

951.926,56

(2) Obračunski stroški, preračunani na mersko enoto kvadratnega metra parcele za določeno komunalno opremo na
posameznem obračunskem območju, so:

Površine parcel
[m2]

Vrednost
[€]

Cena na enoto (Cpi)
[€/m2]

OBO_C_1

6.492.923,79

36.460.985,77

5,615

OBO_K_1

1.320.543,27

8.743.475,03

6,621

OBO_K_2

56.173,57

190.912,82

3,399

OBO_K_3

414.471,05

2.451.169,29

5,914

OBO_K_4

354.818,94

1.597.560,18

4,502

OBO_CČN_1

2.146.006,83

2.747.835,20

1,280

OBO_V_1

4.705.836,23

20.181.753,45

4,289

OBO_PRO_1

6.492.923,79

232.190,00

0,036

OBO_JP_1

6.492.923,79

951.926,56

0,147

(3) Obračunski stroški, preračunani na mersko enoto neto
tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na
posameznem obračunskem območju, so:
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Oznaka obračunskega
območja

Št.

Neto tlorisne površine
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[m2]
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[€]

Stran

3147

Cena na enoto (Cti)
[€/m2]

Ceste

OBO_C_1

1.656.226,33

36.460.985,77

22,014

Kanalizacija

OBO_K_1

464.895,79

8.743.475,03

18,807

OBO_K_2

18.075,40

190.912,82

10,562

OBO_K_3

147.308,06

2.451.169,29

16,640

OBO_K_4

60.694,85

1.597.560,18

26,321

OBO_CČN_1

690.974,10

2.747.835,20

3,977

OBO_V_1

1.198.493,31

20.181.753,45

16,839

OBO_PRO_1

1.656.226,33

232.190,00

0,140

OBO_JP_1

1.656.226,33

951.926,56

0,575

Vodovod
Prostori za ravnanje
z odpadki
Javne površine
in parkirišča

«

4. člen
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Faktor dejavnosti (K) se opredeli glede na razdelitev,
ki je navedena v uredbi, ki ureja uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in objektov državnega pomena. Faktor
dejavnosti po tem odloku je:
Klas. št.

Klasifikacija

Faktor K

11100

Enostanovanjske stavbe

0,8

11210

Dvostanovanjske stavbe

0,8

11220

Tri- in večstanovanjske stavbe

1,3

113

Stanovanjske stavbe za posebne
družbene skupine

0,7

121

Gostinske stavbe

1,2

122

Poslovne in upravne stavbe

1,2

123

Trgovske stavbe in stavbe
za storitvene dejavnosti

1,2

12303

Bencinski servisi

1,3

124

Stavbe za promet in stavbe
za izvajanje komunikacij

1,3

125

Industrijske stavbe in skladišča

1,3

126

Stavbe splošnega družbenega
pomena

0,7

12650

Stavbe za šport

0,7

127

Druge nestanovanjske stavbe

0,7

12712

Stavbe za rejo živali

0,7

12714

Druge nestanovanjske kmetijske
stavbe

0,7

12721

Stavbe za opravljanje verskih obredov

0,7

24110

Športna igrišča

0,7

24122

Drugi gradbeni inženirski objekti
za šport, rekreacijo in prosti čas

0,7

6. člen
V postopkih pridobitve gradbenega dovoljenja, kjer investitor pri pristojnem upravnem organu za gradbene zadeve
vloži popolno zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja pred
dnem uveljavitve tega odloka, se pri odmeri komunalnega
prispevka uporabljajo določbe Odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka
na območju Občine Idrija (Uradni list RS, št. 84/11).
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 382-2/2013
Idrija, dne 2. aprila 2014
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

1084.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o organizaciji in delovanju
proračunskega stanovanjskega sklada
Občine Idrija

Na podlagi 7. člena Odloka o ustanovitvi proračunskega
stanovanjskega sklada Občine Idrija (Uradni list RS, št. 82/01,
81/13) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS,
št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13) je Občinski
svet Občine Idrija na 26. seji dne 2. 4. 2014 sprejel

«

5. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem
znesku. Le v primeru izdaje odločbe po uradni dolžnosti lahko
zavezanec z občino sklene sporazum o obročnem odplačilu
komunalnega prispevka. V tem primeru lahko zavezanec plača
komunalni prispevek v največ 12 obrokih.«

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o organizaciji in delovanju proračunskega
stanovanjskega sklada Občine Idrija
1. člen
V Pravilniku o organizaciji in delovanju proračunskega
stanovanjskega sklada Občine Idrija (Uradni list RS, št. 82/01,
79/09) se v 2. členu črta tretja alineja.
Dosedanji četrta in peta alineja postaneta tretja in četrta
alineja.
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2. člen
V 3. členu se črta drugi odstavek.
3. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Odbor opravlja naslednja dela:
– obravnava in poda mnenja glede financiranja in kreditiranja gradnje in nakupa stanovanj ter prenove stanovanj in
stanovanjskih hiš,
– predlaga stanovanjski program in letni finančni načrt v
sprejem županu,
– opravlja druge naloge v skladu s stanovanjskim zakonom, Statutom Občine Idrija in drugimi predpisi.«
4. člen
V drugi alineji prvega odstavka 5. člena se črta besedilo
»socialnih in«.
5. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva sklada se delijo na podlagi javnega razpisa, ki
ga ob upoštevanju določil stanovanjskega zakona, občinskega
stanovanjskega programa in tega pravilnika vsaj enkrat letno
pripravi občinska uprava Občine Idrija (v nadaljevanju: občinska uprava).
Razpisi za posamezne kategorije upravičencev in posamezne namene porabe sredstev so ločeni.
Razpis se javno objavi na spletni strani Občine Idrija in na
druge krajevno običajne načine.«
6. člen
V 11. členu se beseda »Odbor« nadomesti z besedilom
»Pooblaščena oseba občinske uprave«.
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SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Idrija
1. člen
V Občinsko volilno komisijo Občine Idrija se imenujejo:
1. Andrej Rozman, Hotedršica 11c – predsednik
2. Samo Beričič, Idrija, Cankarjeva 4 – namestnik
3. Borut Zajc, Idrija, Ul. IX. korpusa 16 – član
4. Marija Benčina, Idrija, Jurija Vege 15 – namestnica
5. Bogdan Mohorič, Idrija, Lapajnetova 29 – član
6. Karin Peternel, Spodnja Kanomlja 44 – namestnica
7. Damjana Žonta, Idrija, Kosovelova 35 – članica
8. Oliva Mrak, Idrija, Ul. 1. maja 7 – namestnica.
2. člen
Sedež Občinske volilne komisije Občine Idrija je v prostorih Občine Idrija v Idriji, Mestni trg 1.
3. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
imenovanju Občinske volilne komisije Občine Idrija, št. 0401/2010, z dne 8. 4. 2010 (Uradni list RS, št. 31/10).
4. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 041-0001/2014-1
Idrija, dne 2. aprila 2014
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

7. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Popolne vloge obravnava pooblaščena oseba občinske
uprave, ki po več kriterijskem modelu ocenjevanja upravičenosti oblikuje prioritetni vrstni red prosilcev.
Pooblaščena oseba občinske uprave na podlagi prioritetnega vrstnega reda izda odločbe o dodelitvi posojil.«
8. člen
V drugem stavku 13. člena se besedilo »oglasni deski
Občine Idrija« nadomesti z besedilom »spletni strani Občine
Idrija in v občinskem glasilu.«

IVANČNA GORICA
1086.

Zaključni račun proračuna Občine Ivančna
Gorica za leto 2013

9. člen
V prvem stavku 14. člena se besedilo »sklepa župana«
nadomesti z besedo »odločbe«.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.), 7., 16. in 30. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/01 in
98/13) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 33. redni seji
dne 31. 3. 2014 sprejel

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

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2013

Št. 00200-0002/2001
Idrija, dne 2. aprila 2014
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

1085.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Idrija

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08, 83/12) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno
prečiščeno besedilo, 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na
26. seji dne 2. 4. 2014 sprejel

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ivančna
Gorica za leto 2013.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za
leto 2013 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu
je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance
prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter
računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih
in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine
Ivančna Gorica za leto 2013. Sestavni del zaključnega računa
je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz
podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov,
njihovih spremembah tekom leta 2013 ter o njihovi realizaciji
v tem letu.
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3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto
2013 izkazuje:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPINA,
PODSK.

v EUR
ZAKLJUČNI
RAČUN 2013

I.
70

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)

12.622.751,77

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

11.404.544,48

DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček

357.135,10

704 Domači davki na blago in storitve

340.500,30

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine

85.194,45

721 Prihodki od prodaje zalog

0,00

TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sred. proračuna Evropske unije
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve

41

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

42

INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Invest. transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
III.

58.992,17
0,00

PREJETE DONACIJE

II.

469.520,30

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

730 Prejete donacije iz domačih virov

40

9.127,52

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sred.

74

952.855,10
37.492,39

KAPITALSKI PRIHODKI

73

20,32
1.554.189,76

712 Globe in denarne kazni
714 Drugi nedavčni prihodki
72

9.152.699,00

703 Davki na premoženje
706 Drugi davki
71

9.850.354,72

PRESEŽEK ALI PRIMANJKLJAJ (I. – II.)

58.992,17
657,00
657,00
1.158.558,12
1.095.532,97
63.025,15
14.527.996,47
3.798.104,14
596.687,19
92.665,35
3.108.751,60
0,00
0,00
4.446.565,88
0,00
2.909.097,69
649.030,97
888.437,22
6.081.523,40
6.081.523,40
201.803,05
176.873,05
24.930,00
–1.905.244,70
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA

6.058,15

KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil

900,00

751 Prodaja kapitalskih deležev

4.750,19

752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.

VI.

6.058,15

407,96

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

0,00

440 Dana posojila

0,00

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0,00

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

6.058,15

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
50
VIII.
55

ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA (500)

0,00

ZADOLŽEVANJE

0,00

500 Domače zadolževanje

0,00

ODPLAČILA DOLGA (550)

0,00

ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI.

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

1.905.244,70

STANJE SRED. NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

5.419.514,96

0,00

4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto
2013 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-0001/2014-1
Ivančna Gorica, dne 31. marca 2014
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

1087.

–1.899.186,55

Odlok o opravljanju lekarniške dejavnosti
na območju Občine Ivančna Gorica

Na podlagi 2. in 13. člena Zakona o lekarniški dejavnosti
(Uradni list RS, št. 36/04 ZD-UPB) in 16. člena Statuta Občine
Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 26/12, 98/13) je Občinski svet
Občine Ivančna Gorica na 33. redni seji dne 31. 3. 2014 sprejel

ODLOK
o opravljanju lekarniške dejavnosti na območju
Občine Ivančna Gorica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se določajo način, pogoji in oblike opravljanja lekarniške dejavnosti na območju Občine Ivančna Gorica.
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2. člen
(javni zavod, koncesija)
Lekarniška dejavnost je javna služba, ki jo opravljajo javni
zavodi in/ali na podlagi koncesije zasebniki (izvajalci javne
službe).
II. JAVNI ZAVOD
3. člen
(1) Javni zavod za opravljanje lekarniške dejavnosti lahko
ustanovi občina za opravljanje te dejavnosti na svojem območju
v soglasju z ministrstvom, pristojnim za zdravje in po poprejšnjem mnenju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
(2) Organizacija in delovanje javnega zavoda iz predhodnega odstavka se določi z ustanovitvenim aktom.
III. DRUG JAVNI ZAVOD
4. člen
(1) Občina se lahko odloči, da izvaja lekarniško dejavnost
drug javni zavod, ki izpolnjuje zakonsko določene pogoje za
opravljanje lekarniške dejavnosti in če ugotovi, da se bo na tak
način učinkoviteje zagotovila ustavna pravica občanov do lokalne samouprave in zdravstvenega varstva.
(2) Po izpolnitvi pogojev, določenih z zakonom, se z javnim zavodom iz prvega odstavka, sklene koncesijska pogodba
skladno s tem odlokom.
IV. KONCESIJA ZA OPRAVLJANJE LEKARNIŠKE
DEJAVNOSTI
5. člen
(koncesija)
Občina lahko za opravljanje lekarniške dejavnosti na podlagi meril, določenih s planom zdravstvenega varstva Republike
Slovenije, izvede javni razpis za podelitev koncesije.
6. člen
(predmet koncesije)
(1) Predmet koncesije je izvajanje lekarniške dejavnosti, s
katero se zagotavlja preskrba prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili. Preskrba z zdravili obsega
izdajo zdravil na recept in brez recepta ter magistralno pripravo
zdravil ter primerno zalogo in vrsto zdravil.
(2) Poleg lekarniške dejavnosti lahko koncesionar opravlja
še druge dejavnosti, določene v tretjem odstavku 2. člena Zakona o lekarniški dejavnosti.
7. člen
(koncesijsko območje)
Koncesija se podeljuje za območje Občine Ivančna Gorica.
8. člen
(poslovni čas)
Poslovni čas lekarne se določi glede na krajevne potrebe
po preskrbi z zdravili, tako da ne sme biti krajši od 40 ur na teden.
Poslovni čas javnega zavoda določi ustanovitelj, poslovni čas
zasebnih lekarn pa občinski upravni organ.
9. člen
(začetek in čas trajanja koncesije)
Koncesija se podeli za dobo petnajstih let.
10. člen
(pravice in obveznosti koncesionarja)
Pravice in obveznosti koncesionarja so naslednje:
– opravlja dejavnost v svojem imenu in za svoj račun;
– prodaja storitve in zdravila ter oblikuje cene zanje v skladu z veljavnimi predpisi;
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– opravlja druge dejavnosti, ki jih določa tretji odstavek
2. člena Zakona o lekarniški dejavnosti;
– izvaja strokovno tehnične, organizacijske in razvojne
naloge, ki izhajajo iz plana zdravstvenega varstva Republike
Slovenije;
– na zahtevo koncedenta oziroma pristojnega organa
omogoča strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad zakonitostjo dela;
– občinski upravi Občine Ivančna Gorica predloži finančne dokumente in poročilo o izvajanju lekarniške dejavnosti za
preteklo leto;
– dosledno upošteva tehnične, oskrbovalne, stroškovne,
organizacijske in druge standarde in normative za izvajanje
lekarniške javne službe;
– zagotovi zadostno število strokovnih kadrov za izvajanje
dejavnosti, ki je predmet koncesije;
– zagotovi zadosten obseg tehničnih sredstev za izvajanje
predmetne dejavnosti;
– v primeru začasne nesposobnosti je koncesionar dolžan postopati v skladu z določili 19. člena Zakona o lekarniški
dejavnosti;
– po uveljavitvi koncesijske dajatve je dolžan vsako leto
do 31. 3. poravnati koncesijsko dajatev za predhodno leto;
– izvaja javno službo tako, da zagotavlja uporabnikom
svoje storitve neprekinjeno in kvalitetno.
11. člen
(razmerja med koncedentom, koncesionarjem
in uporabniki koncesije, viri financiranja)
(1) Koncedent ni dolžan zagotavljati koncesionarju nikakršnih sredstev za opravljanje javne službe.
(2) Prostore za opravljanje lekarniške dejavnosti zagotovi
koncesionar.
(3) Sredstva za opravljanje javne službe si koncesionar
pridobiva na podlagi pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in s prodajo svojih storitev in blaga.
12. člen
(pogoji za pridobitev in izvajanje koncesije)
(1) Koncesionar mora za pridobitev koncesije izpolnjevati
naslednje pogoje:
– ima ustrezno strokovno izobrazbo za vodenje lekarne
(magister farmacije);
– ima opravljen strokovni izpit;
– obvlada slovenski jezik;
– mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano
opravljanje poklica oziroma lekarniške dejavnosti;
– da ni v delovnem razmerju oziroma bo z začetkom
opravljanja javne zdravstvene službe na podlagi koncesije
prekinil delovno razmerje;
– da ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in če to
zahteva narava dela, tudi ustrezne kadre;
– da koncedent pridobi mnenje pristojne zbornice ali
združenja;
– da izpolnjuje pogoje, določene s Pravilnikom o pogojih
za opravljanje lekarniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 39/06);
– da predloži program izvajanja lekarniške dejavnosti za
čas trajanja koncesije;
– da poda izjavo, da bo izvajal dejavnost, ki je predmet
koncesije, najmanj v okviru predpisanih standardov in normativov in v skladu s programom.
(2) Koncedent lahko v javnem razpisu določi tudi druge, z
zakonom določene pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar.
13. člen
(merilo za izbor koncesionarja)
V primeru, da pogoje za pridobitev koncesije izpolnjuje
več kandidatov, je prioritetno merilo za izbor predloženi program.
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14. člen

(način in postopek podelitve koncesije)
(1) Na podlagi meril, določenih s planom zdravstvenega
varstva RS, izvede občina javni razpis za podelitev koncesije,
če ni z zakonom določeno drugače.
(2) Postopek podelitve koncesije vodi pristojni občinski
upravni organ. Koncesijo za opravljanje lekarniške dejavnosti
podeli pristojni upravni organ občine z odločbo, v soglasju z
ministrstvom, pristojnim za zdravje, po poprejšnjem mnenju
Lekarniške zbornice Slovenije in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
(3) Zoper odločbo je v roku 15 dni od vročitve možna
pritožba na župana Občine Ivančna Gorica.
(4) Po dokončnosti odločbe župan in koncesionar skleneta koncesijsko pogodbo, s katero uredita medsebojna razmerja
v zvezi z opravljanjem lekarniške dejavnosti.
15. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
(1) Koncesijska pogodba preneha z odpovedjo ali z odvzemom.
(2) Odpoved koncesije
Koncesionar lahko odpove koncesijo s 6-mesečnim odpovednim rokom.
(3) Odvzem koncesije
Koncesijo za izvajanje lekarniške dejavnosti odvzame
pristojni upravni organ občine z odločbo, če:
– koncesionar v roku enega leta po pridobitve koncesije
ne začne opravljati dejavnosti;
– je poslovanje lekarne prekinjeno za več kot šest mesecev;
– se ugotovi, da koncesionar ne izpolnjuje pogojev iz
14. člena Zakona o lekarniški dejavnosti;
– je koncesionarju prepovedano opravljanje poklica oziroma lekarniške dejavnosti;
– koncesionar pridobi koncesijo za opravljanje dejavnosti
na drugem območju;
– koncesionar ne opravlja lekarniške dejavnosti v skladu
s predpisi, odločbo o koncesiji in pogodbo o koncesiji;
– v določenem roku ne odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti;
– se koncesionar odpove koncesiji.
16. člen
(nadzor nad izvajanjem koncesije)
Nadzor nad opravljanjem lekarniške dejavnosti se opravlja v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti in Zakonom
o lekarniški dejavnosti, nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti,
določenih v tem odloku oziroma v koncesijski pogodbi, pa
opravlja koncedent.
Koncesionar mora omogočiti nadzor nad njegovim delom s strani koncedenta kot tudi s strani pristojnih organov, ki
opravljajo nadzor nad delom zdravstvenih delavcev s ciljem
zagotavljanja strokovnosti.
V. PODRUŽNICA LEKARNE
17. člen
(1) Izvajalcu javne službe se lahko izda dovoljenje za poslovanje podružnice lekarne v kraju, v katerem ni lekarne, če je ugotovljena potreba za izdajo zdravil. Podružnica sme delovati le pod
strokovnim nadzorom lekarne, ki jo je organizirala. Za poslovanje
podružnice lekarne je odgovoren vodja lekarne, ki je podružnico
organizirala. Dovoljenje za poslovanje podružnice lekarne se lahko izda tudi za določen čas oziroma za določeno obdobje v letu.
(2) Dovoljenje za poslovanje podružnice lekarne izda
pristojni občinski organ občine, na območju katere naj bi se
takšna dejavnost opravljala, po poprejšnjem mnenju lekarniške
zbornice.
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(3) Dovoljenje za poslovanje podružnice lekarne se odvzame, če se za to območje ustanovi javni zavod ali izda
koncesija za opravljanje lekarniške dejavnosti.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
(1) Ob sprejemu tega odloka je oseba iz 4. člena tega
odloka na osnovi odločbe Občinskega ljudskega odbora Ljubljana Center z dne 20. 8. 1960, št. 03/3 – LE-93/1, sedanji Javni
zavod Lekarna Ljubljana, Komenskega 11, Ljubljana.
(2) Do izpolnitve pogojev, določenih z zakonom, da se
z zavodom iz prvega odstavka tega člena sklene koncesijska
pogodba skladno s tem odlokom, sklene občina s tem zavodom
pogodbo, v kateri se določijo bistvene pravice in obveznosti izvajanja javne službe, pri kateri se smiselno upoštevajo določbe
IV. poglavja tega odloka.
(3) V medsebojni pogodbi se dogovori tudi pravice in obveznosti v zvezi z izgradnjo novega objekta nasproti obstoječega objekta Zdravstvenega doma v Ivančni Gorici in organizacijo
lekarniške podružnice v Zagradcu.
(4) V primeru, da zavod iz prvega odstavka tega člena
obveznosti iz tretjega odstavka tega člena ne izpolni v roku
dveh let od začetka veljavnosti tega odloka, občina lahko izbere
drugega, ugodnejšega izvajalca lekarniške dejavnosti.
(5) V primeru, da se pogoji iz drugega odstavka tega
člena ne izpolnijo do 31. 12. 2016, mora občina v naslednjih
6 mesecih zagotoviti ureditev dejanskega stanja v skladu z
veljavno zakonodajo.
19. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
veljati pa začne naslednji dan po objavi.
Št. 007-0001/2014-1
Ivančna Gorica, dne 31. marca 2014
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

1088.

Odlok o programu opremljanja in merilih
za odmero komunalnega prispevka
za območje Občine Ivančna Gorica

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B,
108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11
– ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B in 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12,
35/13 – Skl. US: U-I-43/13-8), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika
o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS,
št. 95/07) in 18. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni
list RS, št. 59/11 in 98/13) je Občinski svet Občine Ivančna
Gorica na 33. redni seji dne 31. 3. 2014 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje
Občine Ivančna Gorica
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja
stavbnih zemljišč (v nadaljevanju: program opremljanja) in
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podlage za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ivančna Gorica, ki so določene v programu opremljanja.
Program opremljanja je na vpogled na sedežu Občine Ivančna Gorica.
(2) Program opremljanja vsebuje naslednje podlage za
odmero komunalnega prispevka:
– obračunska območja posameznih vrst komunalne
opreme,
– izračunane skupne in obračunske stroške po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih,
– preračun obračunskih stroškov na enoto mere parcele
in na enoto mere neto tlorisne površine objekta po posameznih vrstah opreme in obračunskih območjih,
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka, kot so: razmerje med deležem parcele in deležem neto
tlorisne površine, faktor dejavnosti objekta,
– olajšave in oprostitve za določene kategorije objektov,
– način plačila komunalnega prispevka.
2. člen
(predmet komunalnega prispevka)
Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni in obstoječi objekti na območju Občine Ivančna Gorica, ki:
– se bodo prvič opremljali z vodovodnim omrežjem, kanalizacijskim omrežjem, omrežjem cest in/ali objekti zbiranja
komunalnih odpadkov,
– bodo povečevali neto tlorisno površino,
– bodo spreminjali namembnost.
II. MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO
KOMUNALNEGA PRISPEVKA
3. člen
(opredelitev pojmov)
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
a) Komunalna oprema je po tem odloku:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih
lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih,
ki urejajo varstvo okolja,
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske
ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
b) Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje
komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. V višini
komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja
komunalne opreme. Šteje se, da so s plačilom komunalnega
prispevka poravnani vsi stroški priključevanja na komunalno
opremo.
c) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki objekt na novo priključuje na
komunalno opremo, ki povečuje neto tlorisno površino objekta
ali spreminja njegovo namembnost.
d) Obračunsko območje posamezne vrste komunalne
opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene
uporabe.
e) Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del
skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili
določljive zavezance.
f) Za parcelo po tem odloku se šteje zemljiška parcela
ali njen del, na kateri je možno graditi objekt oziroma je objekt
že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni
prispevek. Za parcelo po tem odloku se šteje tudi gradbena
parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
g) Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po SIST ISO 9836. Kot
vsota neto tlorisnih površin na obračunskem območju se
štejejo neto tlorisne površine vseh obstoječih objektov ter dopustne neto tlorisne površine na še nezazidanih parcelah. Te
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se za predvidene objekte izračunajo na podlagi prostorskega
akta občine.
h) Stavbno zemljišče je zemljiška parcela oziroma več
zemljiških parcel ali njihovih delov na katerih je zgrajen objekt,
oziroma zemljiška parcela, ki je z občinskim prostorskim načrtom namenjena za graditev objektov.
i) Stavbišče objekta je navpična projekcija preseka stavbe z zemljiščem na ravnino.
4. člen
(pomen pojmov in kratic)
V tem odloku uporabljene kratice imajo naslednji pomen:
KPij
znesek komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju
Aparcela površina parcele
Atlorisna neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh
tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836
Dp
delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
Dt
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
komunalnega prispevka
Kdejavnost faktor dejavnosti
Cpij
obračunski stroški, preračunani na m2 parcele
na obračunskem območju za posamezno vrsto
komunalne opreme
Ctij
obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta na obračunskem območju
za posamezno vrsto komunalne opreme
i
posamezna vrsta komunalne opreme
j
posamezno obračunsko območje.
5. člen
(obračunsko območje)
(1) Območja opremljanja s posamezno komunalno opremo so prikazana v kartografskem delu programa opremljanja.
Karta 1 – Vodovod – Pregledna karta obračunskega območja za primarno in sekundarno vodovodno omrežje;
Karta 2 – Kanalizacija – Pregledna karta obračunskega
območja za primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje;
Karta 3 – Kanalizacija – Pregledna karta obračunskega
območja za novo (predvideno) kanalizacijsko omrežje;
Karta 4 – Ceste – Pregledna karta obračunskega območja
za primarno in sekundarno cestno omrežje;
Karta 5 – Objekti ravnanja z odpadki – Pregledna karta
obračunskega območja.
(2) Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno, da objekt, ki je predmet odmere, nima možnosti priključka na posamezno komunalno opremo, ki je s programom
opremljanja določena za območje, na katerem objekt leži,
ali le-te ni mogoče uporabljati, se komunalni prispevek odmeri glede na dejansko opremljenost objekta s komunalno
opremo.
(3) Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno,
da objekt, ki je predmet odmere, ima možnost priključevanja
na posamezno komunalno opremo, ki pa s programom zanj ni
določena, se komunalni prispevek odmeri glede na dejansko
opremljenost objekta s komunalno opremo.
6. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se odmeri z upoštevanjem naslednjih meril:
– površina stavbnega zemljišča,
– neto tlorisna površina objekta,
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
– namembnost objekta in
– izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
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7. člen
(površina parcele)

(1) Pri površini stavbnega zemljišča se upošteva površina
parcele. Ta se za objekte, za katere se pridobiva gradbeno
dovoljenje, povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, za ostale objekte pa iz veljavnih prostorskih aktov
Občine Ivančna Gorica.
(2) Na območjih, ki se urejajo s prostorskimi izvedbenimi
akti se parcela za odmero komunalnega prispevka določi skladno z grafičnim delom prostorskega akta.
(3) V primerih, ko parcela objekta ni določena, se parcela za odmero komunalnega prispevka določi kot stavbišče
objekta, ki se pomnoži s faktorjem 1,5. Podatek se povzame
iz uradnih evidenc.
8. člen
(neto tlorisna površina objekta)
(1) Neto tlorisna površina objekta je vsota vseh tlorisnih
površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
Za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje,
se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče
pridobiti na način iz prejšnjega odstavka, se le-tega pridobi iz
uradnih evidenc.
(3) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma
določiti neto tlorisne površine objekta, se komunalni prispevek
odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob
odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.
9. člen
(razmerje med deležem parcele in neto tlorisne
površine objekta)
Razmerje med deležem parcele (Dp) in deležem neto tlorisne površine objekta (Dt) je na celotnem območju opremljanja
enako in znaša Dp = 0,3 ter Dt = 0,7.
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10. člen
(dejanska opremljenost objekta s komunalno opremo)
Če pristojni organ občine ne odloči drugače, velja:
(1) Vsak obstoječi ali predvideni objekt je opremljen s
primarnim in sekundarnim kanalizacijskim in/ali vodovodnim
omrežjem, če je iz projektnih pogojev za pridobitev gradbenega
dovoljenja to razvidno oziroma če upravljavec posameznega
voda izda soglasje za priklop na omrežje. Če mora zavezanec
za priklop svojega objekta zgraditi ali izboljšati del javnega kanalizacijskega in/ali vodovodnega omrežja, objekt ni opremljen
s sekundarnim kanalizacijskim in/ali vodovodnim omrežjem.
(2) Vsak obstoječi ali predvideni objekt, za katerega se
lahko odmeri komunalni prispevek, je opremljen s primarnim
in sekundarnim cestnim omrežjem. Izjema so primeri, ko mora
investitor za pridobitev gradbenega dovoljenja zgraditi ali izboljšati del javnega cestnega omrežja, kar se šteje, kot da objekt
ni opremljen s sekundarnim cestnim omrežjem.
(3) Za izboljšanje javnega omrežja se štejejo vsa dela, ki
jih je treba izvesti na javnem vodovodnem, kanalizacijskem ali
cestnem omrežju na zahtevo upravljalca z namenom omogočitve priključitve objekta na obstoječe omrežje. Za izboljšanje se
ne štejejo dela na individualnem priključku objekta.
(4) Z objekti za ravnanje s komunalnimi odpadki so opremljeni vsi obstoječi ali predvideni objekti na območju občine.
11. člen
(faktor dejavnosti)
(1) Namembnost objekta se upošteva tako, da se za
posamezne vrste objektov uporabi različne vrednosti faktorja
dejavnosti. Objekti se razvrščajo glede na dejavnosti v skladu
s predpisi, ki urejajo uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst
objektov in določitev objektov državnega pomena.
(2) Faktor dejavnosti (Kdejavnosti) se skladno s Pravilnikom
o merilih za odmero komunalnega prispevka določi za vso
komunalno opremo, ki jo določa ta odlok in se določi po naslednjih kriterijih:

Preglednica 1: Določitev faktorjev dejavnosti glede na vrsto objekta
Vrsta objekta

Enostanovanjske stavbe
– enostanovanjske stavbe
Večstanovanjske stavbe
– dvostanovanjske stavbe
– tri- in večstanovanjske stavbe
– stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji
Stanovanjske stavbe za posebne namene
– stanovanjske stavbe za posebne namene
Gostinske stavbe
– hotelske in podobne gostinske stavbe
– gostilne, restavracije in točilnice
– druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
Upravne in pisarniške stavbe
– stavbe javne uprave
– stavbe bank, pošt, zavarovalnic
– druge upravne in pisarniške stavbe
Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti
– trgovske stavbe
– sejemske dvorane, razstavišča
– bencinski servisi
– stavbe za druge storitvene dejavnosti
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij
– postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi povezane stavbe
– garažne stavbe

Kdejavnosti

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

Oznaka
v klasifikaciji
objektov CC-SI
111
11100
112
11210
11221
11222
113
11300
121
12111
12112
12120
122
12201
12202
12203
123
12301
12302
12303
12304
124
12410
12420
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Kdejavnosti

Industrijske stavbe in skladišča
– industrijske stavbe
– rezervoarji, silosi in skladišča
Stavbe splošnega družbenega pomena
– stavbe za kulturo in razvedrilo
– muzeji in knjižnice
– stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
– stavbe za zdravstvo
– športne dvorane
Druge nestanovanjske stavbe
– stavbe za rastlinsko pridelavo
– stavbe za rejo živali
– stavbe za spravilo pridelka
– druge nestanovanjske kmetijske stavbe
– stavbe za opravljanje verskih obredov
– pokopališke stavbe in spremljajoči objekti
– kulturni spomeniki
– druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje

0,70
0,70
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
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Oznaka
v klasifikaciji
objektov CC-SI
125
12510
12520
126
12610
12620
12630
12640
12650
127
12711
12712
12713
12714
12721
12722
12730
12740

Za vse objekte, ki po klasifikaciji ne sodijo v nobeno od
v tabeli navedenih postavk velja, da je faktor dejavnosti 1,00.
12. člen
(skupni in obračunski stroški)
Prikaz skupnih stroškov (Ss) in obračunskih stroškov (Os)
obstoječe in nove komunalne opreme je razviden iz pregled
nice 2.
Preglednica 2: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov obstoječe in nove komunalne opreme
Komunalna oprema
Vodovod
Kanalizacija
Ceste
Ravnanje z odpadki

Obračunsko območje
V1 – primarno vodovodno omrežje
V2 – sekundarno vodovodno omrežje
K1 – primarno kanalizacijsko omrežje
K2 – sekundarno kanalizacijsko omrežje
K3 – novo (predvideno) kanalizacijsko omrežje
C1 – primarno cestno omrežje
C2 – sekundarno cestno omrežje
KOM – omrežje objektov ravnanja z odpadki

Skupni stroški
v EUR
24.551.954
10.850.719
6.433.867
4.842.212
18.284.948
39.480.114
54.665.394
3.727.264

Obračunski stroški
v EUR
22.634.042
10.378.610
5.857.975
4.842.212
6.846.204
37.856.319
52.330.814
3.560.191

13. člen
(stroški opremljanja na enoto parcele in enoto neto tlorisne
površine objekta)
Stroški opremljanja m2 parcele in neto tlorisne površine
objektov se obračunajo z upoštevanjem preglednice 3, pri
čemer se za določitev posameznega območja opremljanja s
posamezno komunalno opremo smiselno upoštevajo določila
10. člena tega odloka.
Preglednica 3: Določitev Cp in Ct za posamezno komunalno opremo
Komunalna oprema

Obračunsko območje

Vodovod

V1 – primarno vodovodno omrežje
V2 – sekundarno vodovodno omrežje
K1 – primarno kanalizacijsko omrežje
K2 – sekundarno kanalizacijsko omrežje
K3 – novo (predvideno) kanalizacijsko omrežje
C1 – primarno cestno omrežje
C2 – sekundarno cestno omrežje
KOM – omrežje objektov ravnanja z odpadki

Kanalizacija

Ceste
Ravnanje z odpadki

Cp
(v EUR/m2)
2,373
1,088
2,544
2,103
1,916
3,252
4,495
0,306

Ct
(v EUR/m2)
13,376
6,133
11,988
9,909
10,652
18,224
25,192
1,714
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14. člen
(časovni načrt)

(1) Časovni načrt izgradnje novega (predvidenega) kanalizacijskega omrežja (obračunsko območje K3) bo določen
naknadno skladno z zakonodajo in proračunskimi zmožnostmi
Občine Ivančna Gorica.
(2) Zavezancem za plačilo komunalnega prispevka se
komunalni prispevek za novopredvideno kanalizacijo odmeri
šele takrat, ko je omrežje dejansko zgrajeno in je omogočen
priklop njihovega objekta na omrežje.
15. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Stroški opremljanja m2 parcele (Cpij) in stroški opremljanja m2 neto tlorisne površine objektov (Ctij) s posamezno vrsto
komunalne opreme na posameznem obračunskem območju
se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi
povprečnega letnega indeksa cen, ki ga objavlja Združenje za
gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod
»Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
16. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek za novo gradnjo objekta se izračuna
tako, da se na podlagi obračunskih območij ugotovi, na katero
vrsto komunalne opreme lahko zavezanec priključi svoj objekt
oziroma mu je omogočena uporaba določene vrste komunalne
opreme. Za vsako posamezno vrsto komunalne opreme posebej se izračuna komunalni prispevek, pri čemer se uporabi
naslednja formula za izračun:
KPij = Aparcela × Cpij × Dp + Kdejavnost × Atlorisna × Ctij × Dt
17. člen
(izračun celotnega komunalnega prispevka)
(1) Skupni komunalni prispevek se izračuna kot vsota
vseh komunalnih prispevkov za posamezne vrste komunalne
opreme na naslednji način:
KP = Σ KPij

(2) Seštevek zneskov je komunalni prispevek, ki se ga

odmeri zavezancu.

18. člen
(Posebni primeri obračuna komunalnega prispevka)
(1) V primeru spremembe namembnosti oziroma vrste
obstoječega objekta, gradnje novega objekta na mestu prej
odstranjenega obstoječega objekta ali spremembe obstoječega objekta (nadzidave, dozidave, rekonstrukcije ipd.) se za
izračun komunalnega prispevka upošteva razliko med novim
in starim stanjem objekta. Kolikor je vrednost pozitivna, se za
objekt obračuna komunalni prispevek, v nasprotnem primeru
pa se izda odločba z navedbo, da je komunalni prispevek že
poravnan.
Komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KPi = KPnovo stanje objekta – KPstaro stanje objekta
(2) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna enako kot za novogradnjo.
(3) V primeru gradnje novega objekta na obstoječi parceli
objekta ali njenemu delu, se že poravnane obveznosti iz naslova obračuna komunalnega prispevka za obstoječo parcelo
objekta ali njen del pri izračunu novega komunalnega prispevka
upoštevajo. Breme dokazovanja že plačanih obveznosti iz naslova komunalnega prispevka je na strani investitorja.
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(4) V primeru gradnje novega objekta na mestu prej odstranjenega obstoječega objekta, se poleg določb predhodnega odstavka tega člena upoštevajo tudi že plačane obveznosti
iz naslova plačila komunalnega prispevka v delu obračuna
neto tlorisne površine objekta. Breme dokazovanja že plačanih obveznosti iz naslova komunalnega prispevka je na strani
investitorja. Investitor mora ob tem tudi predložiti projekt za
odstranitev starega objekta. Ta je lahko sestavni del projekta
za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) novega objekta, v
nasprotnem primeru (da ga investitor predloži kot samostojen
dokument) pa mora investitor projektu za odstranitev objekta
predložiti tudi gradbeno dovoljenje za odstranitev objekta.
(5) Komunalni prispevek za novozgrajeno komunalno
opremo se lahko na območju, kjer je bila taka investicija izvedena oziroma se izvaja, odmeri na podlagi posebnega programa
opremljanja, ki je bil sprejet posebej samo za to komunalno
opremo in samo za to območje, in na njem temelječega odloka,
ki opredeljuje skupne in obračunske stroške ter ostale parametra, potrebne za odmero.
IV. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
19. člen
(odmera komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek odmeri pristojni organ občine z
odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
(2) Če se postopek odmere komunalnega prispevka začne na zahtevo zavezanca iz prejšnjega odstavka, mora biti
zahtevi priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja, ki je potreben za odmero komunalnega prispevka.
(3) Če se postopek odmere komunalnega prispevka začne po uradni dolžnosti, potem ko občina od upravne enote
prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega
dovoljenja, mora biti obvestilu upravne enote priložen tisti del
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je potreben za
odmero komunalnega prispevka.
20. člen
(izdaja odločbe o odmeri)
(1) Rok za izdajo odločbe je 15 dni po prejemu popolne
vloge.
(2) Zoper odločbo o odmeri komunalnega prispevka je
dovoljena pritožba, o kateri odloča župan. Rok za odločitev o
pritožbi je 30 dni.
21. člen
(pogodbena razmerja med investitorjem in občino)
(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec
pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih
obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno
opremo. S pogodbo se določi tudi rok za priključitev objekta na
komunalno opremo.
(2) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor
sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno
opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču,
se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se
natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh pogodbenih
strank. S pogodbo se določi predvsem rok zgraditve in priključitve objekta na komunalno opremo.
22. člen
(plačilo komunalnega prispevka)
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka mora
plačati komunalni prispevek v enkratnem znesku v roku 60 dni
po pravnomočnosti odločbe, razen če ni med občino in zavezancem sklenjena pogodba o medsebojnih razmerjih, v kateri
je navedeno drugače. V tem primeru se podrobnosti glede
plačila navedejo na odločbi.
(2) Komunalni prispevek se lastnikom obstoječih objektov,
ki na novo pridobivajo kakšno vrsto komunalne opreme lahko
odmeri kot obročno plačilo, vendar mora zavezanec za plačilo
še pred pravnomočnostjo izdane odločbe podati na občino
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pisno prošnjo. V tem primeru se lahko komunalni prispevek
plača na največ šest mesečnih obrokov. Izjemoma lahko način
plačila tudi odstopa od navedenega, vkolikor župan izda ustrezen sklep. V vsakem primeru pa občina sklene z zavezancem
pogodbo o medsebojnih razmerjih.
(3) Pri odobritvi obročnega plačila se zavezancu iz prejšnjega odstavka zaračunajo obresti v skladu z zakonom.
(4) Če je zavezanec plačal komunalni prispevek, pri pristojnem organu upravne enote pa ne vloži zahteve za izdajo
gradbenega dovoljenja ali mu gradbeno dovoljenje ni izdano
oziroma je prenehalo veljati, je upravičen do vračila komunalnega prispevka v nerevaloriziranem znesku. Vračilo plačanega
komunalnega prispevka se na vlogo zavezanca izvede v roku
15 dni od pravnomočnosti odločbe o vračilu. Zavezanec mora
k vlogi priložiti ustrezno dokazilo, iz katerega je razvidno, da ni
vložil vloge za izdajo gradbenega dovoljenja ali da mu gradbeno dovoljenje ni bilo izdano ali da mu je gradbeno dovoljenje
prenehalo veljati, vendar le v primeru, če si pristojni organ
občine tega dokazila ne more pridobiti sam po uradni dolžnosti.
23. člen
(stroški priključevanja)
Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo,
razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
Stroški izvedbe priključkov niso predmet odmere komunalnega
prispevka in v celoti bremenijo investitorja.
V. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PLAČILA
KOMUNALNEGA PRISPEVKA
24. člen
(oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.
(2) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo neprofitnih stanovanj in posameznih vrst stavb za izobraževanje
(oznaka 1263 v CC-SI), znanstveno-raziskovalno delo (CC-SI:
1263) in zdravstvo (oznaka 1264) po predpisih o uvedbi in
uporabi enotne klasifikacije vrst objektov ter za gradnjo ostalih
objektov, ki se financirajo iz proračuna Občine Ivančna Gorica.
(3) Plačilo komunalnega prispevka se lahko delno ali v
celoti oprosti za gradnjo posameznih vrst ne-stanovanjskih
stavb po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst
objektov, če gre za objekt v splošnem javnem interesu in če
tako na predlog župana odloči občinski svet. V tem primeru
mora občina oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti iz
nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
(obravnava že prejetih vlog za odmero
komunalnega prispevka)
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred
veljavnostjo tega odloka, se končajo po do tedaj veljavnih predpisih, v kolikor bi bil tak izračun za stranko ugodnejši.
26. člen
(veljavnost sprejetih odlokov o programih opremljanja)
(1) Z uveljavitvijo tega odloka ostanejo še naprej v veljavi:
– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Vodovod Zgornja Draga« v Občini Ivančna
Gorica (Uradni list RS, št. 106/11),
– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje opremljanja »Vodovodi Korinj – Laze, Podsmreka in
Trnovica« (Uradni list RS, št. 82/13),
– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje opremljanja »S 3/a Kojina« (Uradni list RS, št. 36/09),
– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje opremljanja »Š 1/a Centov Hrib (Kavka) (Uradni list
RS, št. 116/08),
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– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Obrtna cona 16/c Stransko Polje« (Uradni
list RS, št. 116/08),
– Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na
območju ZN 14/a Novi center Ivančna Gorica (Uradni list RS,
št. 33/07) in
– Odlok o lokacijskem načrtu območja S3/b – Kojina (program opremljanja od 29. člena do vključno 35. člena) (Uradni
list RS, št. 33/07).
(2) Na obračunskih območjih, ki jih obravnavajo v prvem
odstavku tega člena navedeni programi opremljanja in na njih
temelječi odloki, se komunalni prispevek še naprej odmerja po
teh odlokih, pri čemer se komunalni prispevek odmerja samo
za tisto vrsto komunalne opreme, ki jo posamezni program
opremljanja obravnava, za ostalo komunalno opremo pa se
odmera izvrši po tem odloku.
(3) Z uveljavitvijo tega odloka prenehata veljati:
– Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka
za območje Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 102/09
in 17/13) in
– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje opremljanja »Vodovod Stična – Visoka cona« v Občini
Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 53/08).
27. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2014-1
Ivančna Gorica, dne 31. marca 2014
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

1089.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika za sofinanciranje programov
na področju socialno-humanitarnih dejavnosti
iz proračuna Občine Ivančna Gorica

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US: Up-2925/07-15, 76/08,
79/09, 14/10, 51/10 in 40/12 – ZUJF) ter 7. in 16. člena Statuta
Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11, 98/13) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 33. seji dne 31. 3. 2014 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
za sofinanciranje programov na področju
socialno-humanitarnih dejavnosti
iz proračuna Občine Ivančna Gorica
1. člen
V Pravilniku za sofinanciranje programov na področju
socialno-humanitarnih dejavnosti iz proračuna Občine Ivančna
Gorica (Uradni list RS, št. 44/05) se v 5. členu besedilo: », sestavi pa jo iz strokovnih delavcev uprave in članov odbora za
družbene dejavnosti« črta.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02502-0001/2005-2
Ivančna Gorica, dne 31. marca 2014
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.
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Trije otroci
Štirje otroci in več

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika za sofinanciranje mladinskih
programov in projektov iz proračuna
Občine Ivančna Gorica

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US: Up-2925/07-15, 76/08,
79/09, 14/10, 51/10 in 40/12 – ZUJF) ter 7. in 16. člena Statuta
Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11, 98/13) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 33. seji dne 31. 3. 2014 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
za sofinanciranje mladinskih programov
in projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica
1. člen
V Pravilniku za sofinanciranje mladinskih programov in
projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS,
št. 92/05 in 31/07) se črta drugi stavek drugega odstavka
5. člena: »Sestavi jo iz strokovnih delavcev občinske uprave in
članov odbora za družbene dejavnosti.«

3. člen
Četrti odstavek 19. člena se nadomesti z besedilom:
»Za otroke, vpisane v VVZ Vrtec Ivančna Gorica, ki so
na bolnišničnem zdravljenju ali v domači negi, na podlagi
zdravniškega potrdila nad 10 strnjenih delovnih dni, starši za
rezervacijo mesta poravnajo 25 % svojega plačilnega razreda
za čas odsotnosti od vključno 11. delovnega dneva dalje«.
4. člen
V 19. členu se doda nov, peti odstavek, ki se glasi:
»Zaradi bolezni sorojenca rezervacije za vpisanega otroka ni mogoče uveljavljati.«
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-0003/2014
Ivančna Gorica, dne 31. marca 2014
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00201-0002/2005-3
Ivančna Gorica, dne 31. marca 2014

1092.

Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

1091.

Sklep o ceni storitev in višini pristojbin
za uporabo prodajnih mest in storitev
povezanih s tržnico

Na podlagi Odloka o tržnem redu tržnice v Ivančni Gorici
(Uradni list RS, št. 47/11), 38. člena Odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o tržnem redu tržnice v Ivančni Gorici
(Uradni list RS, št. 27/13 z dne 29. 3. 2013) in 30. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna
Gorica, št. 59/11) župan Občine Ivančna Gorica sprejme

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec

Na podlagi določb 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10
– ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF) in na podlagi 16. člena
Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11, 98/13)
je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 33. redni seji dne
31. 3. 2014 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sprejemu otrok v vrtec
1. člen
V Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS,
št. 26/11) se v 17. členu spremeni II. SKLOP KRITERIJEV –
ZAPOSLENOST STARŠEV VLAGATELJEV, tako, da se glasi:
»II. SKLOP KRITERIJEV – ZAPOSLENOST STARŠEV
VLAGATELJEV
(za zaposlenost se upošteva tudi kmečki zavarovanec in
status rednega študenta)
1. Oba starša sta zaposlena;
2. En starš je zaposlen;
3. En starš je iskalec zaposlitve (s potrdilom
Zavoda RS za zaposlovanje).

10 točk
15 točk«

50 točk
25 točk
5 točk«

2. člen
V 17. členu se spremeni IV. SKLOP KRITERIJEV – ŠTEVILO VZDRŽEVANIH OTROK V DRUŽINI, tako, da se glasi:
»IV. SKLOP KRITERIJEV – ŠTEVILO VZDRŽEVANIH
OTROK V DRUŽINI
(pri vrednotenju števila otrok v družini se upoštevajo otroci
s stalnim prebivališčem pri vlagatelju/vlagateljici vloge)

SKLEP
o ceni storitev in višini pristojbin za uporabo
prodajnih mest in storitev povezanih s tržnico
1. člen
Višina pristojbin za uporabo prodajnih mest je naslednja:
– letni najem stojnične površine je 5 EUR z DDV/dan
– najemnina se plača dvakrat letno na podlagi izstavljenega
računa upravljavca;
– najem stojnične površine za posamezen dan je 10 EUR
z DDV/dan, oziroma 5 EUR z DDV/dan za ½ stojnične površine. Najemnina se plačuje mesečno na podlagi izstavljenega
računa upravljavca;
– dnevni najem stojnične površine za tematski dan je
15 EUR z DDV/dan. Najemnina se plačuje mesečno na podlagi
izstavljenega računa upravljavca;
– dnevni najem stojnične površine za enkratne sejme ali
storitve, povezane z dejavnostjo tržnice je 100 EUR z DDV na
dan do največ 20 ponudnikov. Najemnina se plača najkasneje
na dan prisotnosti do 10.00 ure;
– društva in zavodi, ki jih organizator (ali upravljavec) tržnice povabi na tematski dan, ne plačujejo najemnine za stojnice.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2014 dalje.
Št. 007-0006/2011-5
Ivančna Gorica, dne 17. marca 2014
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.
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1093.

Sklep o razrešitvi predstavnika ustanovitelja
v Svet Zavoda Prijetno domače za kulturo,
turizem, promocijo, informiranje in upravljanje
Jurčičeve domačije in o imenovanju
nadomestnega člana

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10 in 40/12 – ZUJF), 9. člena Odloka o ustanovitvi Zavoda
prijetno domače za kulturo, turizem, promocijo, informiranje
in upravljanje Jurčičeve domačije (Uradni list RS, št. 98/13)
in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS,
št. 59/11 in 98/13) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na
predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja
in priznanja na 33. seji dne 31. 3. 2014 sprejel

SKLEP
o razrešitvi predstavnika ustanovitelja v Svet
Zavoda Prijetno domače za kulturo, turizem,
promocijo, informiranje in upravljanje Jurčičeve
domačije in o imenovanju nadomestnega člana
I.
V Svetu zavoda Prijetno domače za kulturo, turizem,
promocijo, informiranje in upravljanje Jurčičeve domačije se
razreši, Tomaž Smole, roj. 14. 6. 1968, Gabrje pri Stični 49,
Ivančna Gorica, podžupan, za nadomestnega člana pa se
imenuje Janez Mežan, roj. 12. 8. 1960, Dob pri Šentvidu 40,
Šentvid pri Stični, svetnik.
II.
Mandatna doba nadomestnega člana traja 4 leta.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 014-0006/2014-5
Ivančna Gorica, dne 31. marca 2014
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

1094.

Sklep o razrešitvi predstavnika ustanovitelja
v Svetu javnega zavoda Osnovne šole Stična
in o imenovanju nadomestnega predstavnika
ustanovitelja

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11) in 16. člena Odloka o ustanovitvi javnih
vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Ivančna Gorica (Uradni vestnik
Občine Ivančna
•
Gorica, št. 8/96, 4/98 in 4/00, Uradni list RS, št. 53/08, 94/09 in
57/11) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja
na 33. seji dne 31. 3. 2014 sprejel

SKLEP
o razrešitvi predstavnika ustanovitelja
v Svetu javnega zavoda Osnovne šole Stična
in o imenovanju nadomestnega
predstavnika ustanovitelja
I.
V Svetu javnega zavoda Osnovne šole Stična se razreši
Tomaž Smole, roj. 14. 6. 1968, Gabrje pri Stični 49, Ivančna Gorica in se imenuje za nadomestnega predstavnika, Ireno Finec
Golf, roj. 24. 3. 1977, Vir pri Stični 108, 1295 Ivančna Gorica.

Št.
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Stran
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II.
Mandatna doba nadomestnega člana traja 4 leta.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem imenovanja in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0007/2014-6
Ivančna Gorica, dne 31. marca 2014
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

1095.

Sklep o določitvi višine cen odvajanja
komunalne in padavinske odpadne vode
v Občini Ivančna Gorica

Na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 8/04 in 34/04), Odloka o
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 43/13),
Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list
RS, št. 87/12 in 109/12), Odloka o ustanovitvi in organiziranju
javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.
(Uradni list RS, št. 85/13), 16. člena Statuta Občine Ivančna
Gorica (Uradni list RS, št. 59/11 in 98/13) je Občinski svet
Občine Ivančna Gorica na 33. redni seji dne 31. 3. 2014 sprejel

SKLEP
o določitvi višine cen odvajanja komunalne
in padavinske odpadne vode
v Občini Ivančna Gorica
I.
Občinski svet Občine Ivančna Gorica potrdi Sklep o določitvi cene odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode
v Občini Ivančna Gorica in Elaborat o oblikovanju cen storitev
obvezne občinske javne službe varstva okolja za storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, ki ga je izdelal
izvajalec javne službe Javno komunalno podjetje Grosuplje
d.o.o., pod št. 2-I-KAN-Odv./2014 z datumom februar 2014.
II.
Potrjene cene storitve javne službe znašajo:
– Cena storitve odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin znaša 0,0472 EUR/m3.
– Omrežnina za odvajanje komunalnih odpadnih voda in
padavinskih odpadnih voda z javnih površin, ki se obračunava
v EUR/mesec in predstavlja strošek javne infrastrukture, se obračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno
z naslednjo preglednico in znaša:

faktor

Omrežnina-odvajanje
odpadnih voda v EUR
na mesec

DN ≤ 20

1

3,6634

20 < DN < 40

3

10,9902

40 ≤ DN < 50

10

36,6340

50 ≤ DN < 65

15

54,9510

65 ≤ DN < 80

30

109,9020

80 ≤ DN < 100

50

183,1700

100 ≤ DN < 150

100

366,3400

150 ≤ DN

200

732,6800

vodomer

Stran
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– Cena storitve odvajanja padavinske odpadne vode s
streh znaša 0,0137 EUR/m3.
– Cena omrežnine za odvajanje padavinske odpadne
vode s streh znaša 0,1329 EUR/m3.
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom obračuna po predpisani stopnji.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na
občinskem svetu. Cene se začnejo uporabljati s prvim dnem
naslednjega meseca.
Št. 354-0016/2014
Ivančna Gorica, dne 31. marca 2014
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

1096.

Sklep o določitvi višine cen čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode
v Občini Ivančna Gorica

Na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 8/04 in 34/04), Odloka
o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne
vode na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS,
št. 43/13), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
(Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), Odloka o ustanovitvi
in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. (Uradni list RS, št. 85/13) in 16. člena
Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11 in
98/13) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 33. redni
seji dne 31. 3. 2014 sprejel

SKLEP
o določitvi višine cen čiščenja komunalne
in padavinske odpadne vode
v Občini Ivančna Gorica
I.
Občinski svet Občine Ivančna Gorica potrdi Sklep o
določitvi cene čiščenja komunalne in padavinske odpadne
vode v Občini Ivančna Gorica in Elaborat o oblikovanju cen
storitev obvezne občinske javne službe varstva okolja za
storitve čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode,
ki ga je izdelal izvajalec javne službe Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., pod št. 2-I-KAN-Či./2014 z datumom
februar 2014.
II.
Potrjena cena storitve javne službe:
– Cena storitve čiščenja komunalne odpadne
vode in padavinske odpadne vode z javnih površin znaša 0,3919 EUR/m3.
– Omrežnina za čiščenje komunalnih odpadnih voda in
padavinskih odpadnih voda z javnih površin, ki se obračunava v EUR/mesec in predstavlja strošek javne infrastrukture,
se obračunava glede na velikost obračunskega vodomera,
skladno z naslednjo preglednico in znaša:

Uradni list Republike Slovenije

faktor

Omrežnina-čiščenje
odpadnih voda v EUR
na mesec

DN ≤ 20

1

2,8946

20 < DN < 40

3

8,6838

40 ≤ DN < 50

10

28,9460

50 ≤ DN < 65

15

43,4190

65 ≤ DN < 80

30

86,8380

80 ≤ DN < 100

50

144,7300

100 ≤ DN < 150

100

289,4600

150 ≤ DN

200

578,9200

vodomer

– Cena storitve čiščenja padavinske odpadne vode s
streh znaša 0,1158 EUR/m3.
– Cena omrežnine za čiščenje padavinske odpadne vode
s streh znaša 0,1059 EUR/m3.
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom obračuna po predpisani stopnji.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na
občinskem svetu. Cene se začnejo uporabljati s prvim dnem
naslednjega meseca.
Št. 354-0017/2014
Ivančna Gorica, dne 31. marca 2014
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

1097.

Sklep o določitvi višine cen ravnanja
s komunalnimi odpadki v Občini
Ivančna Gorica

Na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v
Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 8/04 in 34/04),
Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Ivančna
Gorica, Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
(Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), Odloka o ustanovitvi
in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. (Uradni list RS, št. 85/13) in 16. člena
Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11 in
98/13) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 33. redni
seji dne 31. 3. 2014 sprejel

SKLEP
o določitvi višine cen ravnanja s komunalnimi
odpadki v Občini Ivančna Gorica
I.
Občinski svet Občine Ivančna Gorica potrdi sklep o
določitvi cene ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini
Ivančna Gorica in Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske javne službe varstva okolja ravnanja s komunalnimi odpadki, ki ga je izdelal izvajalec javne službe, Javno
komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., pod št. 1-I-Odp./2014
z datumom februar 2014.

Uradni list Republike Slovenije
II.
Potrjene cene storitve javne službe:
1. ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
– Cena storitve zbiranja komunalnih
odpadkov
0,1276 EUR/kg
– Cena javne infrastrukture zbiranja
komunalnih odpadkov
0,0103 EUR/kg
2. ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV
– Cena storitve zbiranja BIO odpadkov
0,1293 EUR/kg
– Cena javne infrastrukture zbiranja
BIO odpadkov
0,0138 EUR/kg
3. OBDELAVA KOMUNALNIH ODPADKOV
– Cena storitve obdelave komunalnih
odpadkov
0,0020 EUR/kg
4. ODLAGANJA KOMUNALNIH ODPADKOV
– Cena storitve odlaganja komunalnih
odpadkov
0,0473 EUR/kg
– Cena javne infrastrukture odlaganja
komun. odpadkov
0,1199 EUR/kg
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom storitve obračuna po predpisani stopnji.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na
občinskem svetu. Cene se začnejo uporabljati s prvim dnem
naslednjega meseca.

Št.

Omrežnina- voda
v EUR na mesec

DN ≤ 20

1

6,6125

20 < DN < 40

3

19,8375

40 ≤ DN < 50

10

66,1250

50 ≤ DN < 65

15

99,1875

65 ≤ DN < 80

30

198,3750

80 ≤ DN < 100

50

330,6250

100 ≤ DN < 150

100

661,2500

150 ≤ DN

200

1.322,5000

Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom obračuna po predpisani stopnji.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na
občinskem svetu. Cene se začnejo uporabljati s prvim dnem
naslednjega meseca.
Št. 354-0020/2014
Ivančna Gorica, dne 31. marca 2014
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

1099.

Na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 8/04 in 34/04), Odloka
o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ivančna Gorica,
Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list
RS, št. 87/12 in 109/12), Odloka o ustanovitvi in organiziranju
javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.
(Uradni list RS, št. 85/13) in 16. člena Statuta Občine Ivančna
Gorica (Uradni list RS, št. 59/11 in 98/13) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 33. redni seji dne 31. 3. 2014 sprejel

SKLEP
o določitvi višine cen oskrbe s pitno vodo
v Občini Ivančna Gorica
I.
Občinski svet Občine Ivančna Gorica potrdi Sklep o določitvi cene oskrbe s pitno vodo v Občini Ivančna Gorica in
Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske javne
službe varstva okolja za storitve oskrbe s pitno vodo, ki ga je
izdelal izvajalec javne službe Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., pod št. 1-I-Vod/2014 z datumom februar 2014.
II.
Potrjene cene storitve javne službe:
– Cena vodarine znaša 0,4440 EUR/m3.
– Omrežnina za storitve oskrbe s pitno vodo, ki se obračunava v EUR/mesec in predstavlja strošek javne infrastrukture,

3161

faktor

vodomer

Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

Sklep o določitvi višine cen oskrbe s pitno
vodo v Občini Ivančna Gorica

Stran

se obračunava glede na velikost obračunskega vodomera,
skladno z naslednjo preglednico in znaša:

Št. 354-0019/2014
Ivančna Gorica, dne 31. marca 2014

1098.
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Sklep o določitvi višine cen storitev povezanih
z nepretočnimi greznicami, obstoječimi
greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi
napravami v Občini Ivančna Gorica

Na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 8/04 in 34/04), Odloka
o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne
vode na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS,
št. 43/13), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
(Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), Odloka o ustanovitvi
in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje
Grosuplje d.o.o. (Uradni list RS, št. 85/13) in 16. člena Statuta
Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11 in 98/13) je
Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 33. redni seji dne
31. 3. 2014 sprejel

SKLEP
o določitvi višine cen storitev povezanih
z nepretočnimi greznicami, obstoječimi
greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi
napravami v Občini Ivančna Gorica
I.
Občinski svet Občine Ivančna Gorica potrdi sklep o določitvi cene storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami
v Občini Ivančna Gorica in Elaborat o oblikovanju cen storitev
obvezne občinske javne službe varstva okolja za storitve povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami,
ki ga je izdelal izvajalec javne službe, Javno komunalno pod-

Stran
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jetje Grosuplje d.o.o., pod št. 2-I-KAN-MKČN/2014 z datumom
februar 2014.
II.
Potrjena cena storitve javne službe:
– Cena izvajanja storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi
napravami znaša 0,2678 EUR/m3.
– Omrežnina za storitve, povezane z nepretočnimi in
obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi
napravami, ki se obračuna v EUR/mesec, in predstavlja
strošek javne infrastrukture, se zaračunava glede na velikost
obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico,
in znaša:

faktor

Omrežnina-grenice in
MKČN v EUR na
mesec

DN ≤ 20

1

0,1930

20 < DN < 40

3

0,5790

40 ≤ DN < 50

10

1,9300

50 ≤ DN < 65

15

2,8950

65 ≤ DN < 80

30

5,7900

80 ≤ DN < 100

50

9,6500

100 ≤ DN < 150

100

19,3000

150 ≤ DN

200

38,6000

vodomer

Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom obračuna po predpisani stopnji.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na
občinskem svetu. Cene se začnejo uporabljati s prvim dnem
naslednjega meseca.
Št. 354-0018/2014
Ivančna Gorica, dne 31. marca 2014
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

JESENICE
1100.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski
muzej Jesenice – UPB1

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in spr.), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02 in spr.), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93
in spr.),13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS,
št. 1/06 in spr.), 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora
(Uradni list RS, št. 55/07 in spr.), 97. člena Poslovnika o
delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Uradni list RS,
št. 46/08) in 13. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine
Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07) sta Občinski svet
Občine Jesenice na 35. redni seji dne 27. 3. 2014 in Občinski svet Občine Kranjska Gora na 32. redni seji dne 26. 3.
2014 sprejela

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda
Gornjesavski muzej Jesenice – UPB1
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice – UPB1 (Uradni list RS, št. 29/11 – v nadaljevanju:
Odlok) se besedilo prvega odstavka 35. člena črta in se nadomesti z novim besedilom tako, da se glasi:
»Javni zavod upravlja z:
1. Muzejskim kompleksom Stara Sava, kamor spadajo:
a) Ruardova graščina na Jesenicah, kjer je sedež javnega
zavoda in železarska ter paleontološka in etnološka zbirka, ki
stoji na zemljišču s parc. št. 902/4, k.o. Jesenice;
b) del poslovnih prostorov v skupni izmeri 238 m2, kar
predstavlja 20 % celotnega objekta v objektu Kasarna, ki stoji
na delu zemljišča s parc. št. 910/2, k.o. Jesenice, in sicer:
– prostori arhivskega skladišča,
– prostori fototeke,
– prostori stalne etnološke razstave;
c) Kolpern, ki stoji na zemljišču s parc. št. 910/22, k.o.
Jesenice;
č) Cerkev Marijinega vnebovzetja, ki stoji na zemljišču s
parc. št. 915, k.o. Jesenice;
d) Mlin, ki stoji na zemljišču s parc. št. 906/2, k.o. Jesenice;
e) Pudlovka, ki stoji na delu zemljišča s parc. št. 910/2,
k.o. Jesenice;
f) Plavž, ki stoji na delu zemljišča s parc. št. 910/2,
k.o. Jesenice;
g) Delavnica Plastika, ki stoji na delu zemljišča s parc.
št. 910/31, k.o. Jesenice;
h) Rake, ki predstavljajo del zemljišč s parc. št. 908/2 in
del zemljišča s parc. št. 910/2, obe k.o. Jesenice;
i) Zunanje površine območja Stara Sava, ki jih sestavljajo
Trg 1, Trg 2 in Trg 3, in sicer:
– Trg 1 – zemljišča s parc. št. 902/3, 1458/5, 908/1, del
908/2, 902/108, del 902/109, 902/111, 902/113 in del 914/0,
vse k.o. Jesenice;
– Trg 2 – del zemljišča s parc. št. 910/2, k.o. Jesenice;
– Trg 3 – del zemljišča s parc. št. 910/31, k.o. Jesenice.
2. Kosovo graščino na Jesenicah, kjer so razstavni prostori muzeja in zbirka novejše zgodovine (lastnik: Občina Jesenice), ki stoji na zemljišču s parc. št. 504, k.o. Jesenice;
3. Liznjekovo domačijo v Kranjski Gori, kjer so razstavni
prostori in etnološka zbirka (lastnik: Občina Kranjska Gora), ki
stoji na zemljišču s parc. št. 56, k.o. Kranjska Gora;
4. Objektom in zbirko Slovenskega planinskega muzeja v
Mojstrani (lastnik: Občina Kranjska Gora), ki stoji na zemljišču
s parc. št. 1347/1, k.o. Dovje;
5. Kajžnkovo hišo v Ratečah, kjer je etnološka zbirka
(lastnik: Občina Kranjska Gora), ki stoji na zemljišču s parc.
št. 86/1, k.o. Rateče«.
2. člen
Vsi ostali členi Odloka ostanejo nespremenjeni.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Št. 007-14/2013
Jesenice, dne 27. marca 2014
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.
Št. 032-4/2014-2
Kranjska Gora, dne 26. marca 2014
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.
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KOPER
1101.

Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje
urejanja prostora za ureditveno območje
za poselitev, ki so namenjena centralnim
dejavnostim – območje planske celote KC 47

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

RAZGLAŠAM
ODLOK
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja
prostora za ureditveno območje za poselitev,
ki so namenjena centralnim dejavnostim –
območje planske celote KC 47
Št. 3505-2/2014
Koper, dne 11. aprila 2014
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi prvega odstavka 81. člena in tretjega odstavka
82. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02,
8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C
in 80/10 – ZUPUDPP) ter na podlagi 27. člena Statuta Mestne
občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/2003 ter
Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne
občine Koper na seji dne 10. aprila 2014 sprejel

ODLOK
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja
prostora za ureditveno območje za poselitev,
ki so namenjena centralnim dejavnostim –
območje planske celote KC 47
1. člen
(območje urejanja)
S tem odlokom se sprejmejo začasni ukrepi za zavarovanje urejanja prostora za območje planske celote KC-47.
2. člen
(podlaga predvidene prostorske ureditve v prostorskem aktu)
Sprejem predvidenega prostorskega akta je utemeljen
na podlagi Sklepa o začetku sprememb in dopolnitev Odloka o
prostorsko ureditvenih pogojev za Mestno jedro Koper z vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 24/12).
3. člen
(namen sprejetja)
Namen sprejetja začasnih ukrepov je preprečitev utemeljene nevarnosti, da bo sicer izvedba prostorske ureditve
onemogočena ali močno otežena oziroma, da se bodo bistveno zvišali stroški njene izvedbe, ali da bodo za njeno izvedbo
potrebni znatno povečani posegi v pravice in pravne koristi
lastnikov nepremičnin in drugih prizadetih subjektov.
4. člen
(območje začasnih ukrepov)
Zavarovano območje obsega nepremičnine znotraj planske celote KC-47.
5. člen
(vrste začasnih ukrepov)
Do sprejema prostorskega akta iz 2. člena se sprejme
začasni ukrep prepovedi izvajanja gradenj.
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6. člen
(1) Ne glede na določila 5. člena so v »območju začasnih ukrepov« dovoljena:
a. geodetska in druga pripravljalna dela, potrebna za
izdelavo prostorskega akta, za javno korist ter v drugih utemeljenih primerih,
b. gradnje, s katerimi se izboljšuje komunalna in druga
gospodarska infrastruktura,
c. gradnja in vzdrževanje enostavnih objektov, ki so v
skladu s pogoji za gradnjo enostavnih objektov, ki morajo biti
izpolnjeni, da za njihovo gradnjo ni potrebno gradbeno dovoljenje ter ugotavljanje njihovega izpolnjevanja določa Uredba
o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni
list RS, št. 18/13, spremembe Uradni list RS, št. 24/13, spremembe Uradni list RS, št. 26/13),
d. vzdrževalna dela, rušitve dotrajanih objektov in zunanje ureditve, če gre za zagotavljanje standardnih delovnih
in bivalnih pogojev.
(2) Dela iz prejšnjega odstavka so dopustna pod pogoji:
– zagotovitve skladnosti z Dolgoročnim planom občine
Koper (Uradne objave, št. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94,
25/94, 14/95, 11/98), Družbenim planom občine Koper (Uradne objave, št. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98),
Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 16/99 in 33/01) in Odlok o spremembah
in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 96/04,
97/04);
– iz Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege
v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/1991, Uradni list RS,
št. 65/10, 18/14);
– in na podlagi pozitivnega soglasja pristojnega urada
občinske uprave Mestne občine Koper.
7. člen
Določila 5. in 6. člena prenehajo veljati na parcelah,
kjer se za novogradnjo sprejme občinski podrobni prostorski
načrt.
8. člen
(1) Lastniki oziroma uporabniki nepremičnin v območjih, za katera je predvidena sprememba prostorskega akta,
morajo dopustiti dostop do nepremičnin ter izvedbo geodetskih, geoloških in drugih del, potrebnih za izdelavo prostorskega akta, kakor tudi zaradi razlastitve ali omejitve drugih
pravic na njih v javno korist.
(2) Če je bila pri opravljanju del iz prejšnjega odstavka
povzročena škoda, ima lastnik oziroma uporabnik nepremičnine pravico zahtevati odškodnino od naročnika teh del.
(3) V primeru začasnih objektov je potrebno predhodno
opredeliti način in obveznost njihove odstranitve in ureditev
površin v prejšnje oziroma izboljšano stanje.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
(čas veljavnosti začasnih ukrepov)
Začasni ukrepi veljajo do uveljavitve sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege
v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/1991, Uradni list RS,
št. 65/10, 18/14) na podlagi Sklepa o začetku sprememb
in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojev za
Mestno jedro Koper z vplivnim območjem (Uradni list RS,
št. 24/12).
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10. člen
(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-2/2014
Koper, dne 10. aprila 2014
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/2001 e 29/2003
e della Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)

PROMULGO
IL DECRETO
sui provvedimenti provvisori di istituzione
del vincolo di tutela, finalizzati alla sistemazione
territoriale della zona di insediamento destinata
ai servizi – ambito territoriale del comparto KC47
Nr. 3505-2/2014
Capodistria, 11 aprile 2014
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Per effetto del primo comma dell’articolo 81 e del terzo
comma dell’articolo 82 della Legge sulla sistemazione del territorio (Gazzetta ufficiale della RS, n. 110/2, 8/03 – rettifica, 58/03
–LRI-1, 33/07 – LPT, 108/09 – LC-1C e 80/10 – LCRARNA) e
visto l’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria
(Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale
della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del
Comune città di Capodistria, nella seduta del 10 aprile 2014,
ha accolto il seguente

DECRETO
sui provvedimenti provvisori di istituzione
del vincolo di tutela, finalizzati alla sistemazione
territoriale della zona di insediamento destinata
ai servizi – ambito territoriale del comparto KC47
Articolo 1
(area d’intervento)
Con il presente decreto si accolgono i provvedimenti
provvisori di istituzione del vincolo di tutela, finalizzati alla sistemazione territoriale, territorio del comparto KC-47.
Articolo 2
(basi giuridiche della prevista sistemazione territoriale)
La base per l’approvazione dello strumento urbanistico
pianificato è la Delibera sull’avvio della predisposizione alle
modifiche e integrazioni alla Delibera sulle norme tecniche di
attuazione riferite al centro storico della città di Capodistria e
nella rispettiva zona d’influenza (Bollettino ufficiale della RS,
n. 24/12).
Articolo 3
(finalità)
Il fine dei suddetti provvedimenti provvisori è di prevenire
eventuali difficoltà o impossibilità di attuazione della programmata sistemazione territoriale ovvero di evitare il verificarsi di
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un aumento sproporzionato nonché di eventuali violazioni dei
diritti e degli interessi legali dei proprietari dei beni immobili e
di altri soggetti coinvolti.
Articolo 4
(zona d’intervento dei provvedimenti provvisori)
L’area, oggetto di tutela, comprende i beni immobili situati
nell’ambito territoriale KC-47.
Articolo 5
(tipi di provvedimenti provvisori)
Fino all’atto di approvazione dello strumento urbanistico
di cui all’articolo 2, si adotta il provvedimento provvisorio di
divieto di edificazione.
Articolo 6
(1) A prescindere dalle disposizioni di cui all’articolo 5,
nella “zona d’intervento dei provvedimenti provvisori” sono
permessi:
a. i rilevamenti geodetici ed altri lavori preparatori necessari alla compilazione dello strumento urbanistico, purché ciò
sia nel pubblico interesse o in altri casi giustificati,
b. le opere di costruzione destinate a migliorare le opere
d’urbanizzazione primaria ed altri impianti infrastrutturali,
c. la costruzione e la manutenzione di strutture semplici,
conformi alle condizioni per la costruzione di strutture semplici, condizioni che devono essere soddisfatte affinché non sia
necessario il permesso di edificazione e la verifica della loro
attuazione come previsto dal Decreto sulla classificazione di
strutture secondo la complessità della costruzione (Gazzetta
Ufficiale della RS, n. 18/2013, modifiche Gazzetta Ufficiale della RS n. 24/13, modifiche Gazzetta Ufficiale della RS n. 26/13),
d. gli interventi di manutenzione, demolizione di fabbricati
fatiscenti e la sistemazione degli spazi esterni per garantire
condizioni standard di vita e di lavoro.
(2) Le opere di cui al comma precedente sono ammesse
alle condizioni:
– la garanzia di conformità al Piano a lungo termine del
comune di Capodistria (Bollettino uff. n. 25/86, 10/88, 9/92,
4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98), al Piano sociale del comune
di Capodistria (Bollettino uff. n. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94,
14/95, 11/98), al Decreto sulle modifiche ed integrazioni agli
elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del
Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 16/99 e 33/01) e
al Decreto sulle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali dei piani a lungo termine e del piano sociale del Comune
città di Capodistria (Gazzetta uff. della RS, n. 96/04, 97/04);
– del Decreto sulle norme tecniche di attuazione nel
centro storico di Capodistria e nella zona d’influenza (Bollettino ufficiale della RS n. 29/1991, Gazzetta ufficiale della RS
n. 65/10, 18/14);
– al consenso dell’ufficio comunale competente del Comune città di Capodistria.
Articolo 7
Le disposizioni previste degli articoli 5 e 6 decadono sui
lotti destinati alle nove costruzioni approvate dal piano regolatore particolareggiato.
Articolo 8
(1) I proprietari ovvero gli utenti degli immobili ubicati
nella zona interessata dalla prevista modifica dello strumento
urbanistico hanno l’obbligo di consentire l’accesso ai detti
immobili e l’esecuzione dei rilevamenti geodetici, geologici e
altri necessari all’elaborazione dello strumento urbanistico in
oggetto, come pure per fini di esproprio o limitazione di altri
diritti nel pubblico interesse.
(2) Se nel corso di esecuzione degli interventi di cui sopra
si verificano dei danni, il proprietario ovvero l’utente ha il diritto
di richiedere il risarcimento dal committente di tali interventi.
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(3) Prima della realizzazione di manufatti provvisori è
necessario definire le modalità e gli obblighi della loro rimozione ed il ripristino allo stato iniziale delle superfici interessate
ovvero il miglioramento dello stato delle medesime.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 9
(durata dei provvedimenti provvisori)
I provvedimenti provvisori rimangono in vigore fino
all’entrata in vigore del Decreto sulle modifiche ed integrazioni alle norme tecniche d’attuazione nel centro storico di
Capodistria e nella zona d’influenza (Bollettino Ufficiale della
RS n. 29/1991 Gazzetta Ufficiale della RS n. 65/10, 18/14)
e sulla base della Delibera sull’avvio della predisposizione
delle modifiche ed integrazioni alla Delibera sulle norme
tecniche d’attuazione degli interventi nel centro storico di
Capodistria e nella rispettiva zona d’influenza (Gazzetta
Ufficiale della RS n. 24/12).
Articolo 10
(entrata in vigore)
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della RS.
Nr. 3505-2/2014
Capodistria, 10 aprile 2014
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

1102.

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja
prostora za ureditveno območje za poselitev,
ki je namenjena za stanovanja KS-8 (območja
v planskih celotah KS-8) in za območje
parcel 166.S, 1225/5, 1225/4, 1246, 1245,
vse k.o. Rožar

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

RAZGLAŠAM
ODLOK
o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih
ukrepih za zavarovanje urejanja prostora
za ureditveno območje za poselitev,
ki je namenjena za stanovanja KS-8
(območja v planskih celotah KS-8) in za območje
parcel 166.S, 1225/5, 1225/4, 1246, 1245,
vse k.o. Rožar
Št. 3505-1/2006
Koper, dne 11. aprila 2014
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi prvega odstavka 81. člena in tretjega odstavka 82. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt,
108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP) ter na podlagi 27. čle-
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na Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00,
30/01 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 10. aprila
2014 sprejel

ODLOK
o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih
ukrepih za zavarovanje urejanja prostora
za ureditveno območje za poselitev,
ki je namenjena za stanovanja KS-8
(območja v planskih celotah KS-8)
in za območje parcel 166.S, 1225/5, 1225/4,
1246, 1245, vse k.o. Rožar
1. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za ureditveno območje za poselitev, ki je namenjena za stanovanja
KS-8 (območja v planskih celotah KS-8) in za območje parcel
166.S, 1225/5, 1225/4, 1246, 1245, vse k.o. Rožar (Uradni list
RS, št. 46/06).
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-1/2006
Koper, dne 10. aprila 2014
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di
Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta
uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)

PROMULGO
IL DECRETO
sull'abrogazione del Decreto sui provvedimenti
provvisori di istituzione del vincolo di tutela,
finalizzati alla sistemazione territoriale della
zona d’insediamento con destinazione d’uso
abitativa KS-8 (ambiti territoriali KS-8)
e dell’area individuata nelle p.c. 166.S, 1225/5,
1225/4, 1246, 1245, allibrate nel comune
censuario di Rožar
N. 3505-1/2006
Capodistria, 11 aprile 2014
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 81, primo comma, e dell’articolo 82,
terzo comma, della Legge sulla pianificazione del territorio
(Gazz. uff. della RS, n. 110/02 e 8/03 – rett. e 58/03 – ZZK-1,
33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP) ed
in virtù dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/2003 e la Gazzetta
uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il consiglio comunale del
Comune città di Capodistria, nella seduta del 10 aprile 2014,
ha approvato il
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DECRETO
sull'abrogazione del Decreto sui provvedimenti
provvisori di istituzione del vincolo di tutela,
finalizzati alla sistemazione territoriale della
zona d’insediamento con destinazione d’uso
abitativa KS-8 (ambiti territoriali KS-8)
e dell’area individuata nelle p.c. 166.S, 1225/5,
1225/4, 1246, 1245, allibrate nel comune
censuario di Rožar
Articolo 1
Con l'entrata in vigore del presente decreto cessa di
valere il Decreto sui provvedimenti provvisori di istituzione del
vincolo di tutela, finalizzati alla sistemazione territoriale della
zona d’insediamento con destinazione d’uso abitativa KS-8
(ambiti territoriali KS-8) e dell’area individuata nelle p.c. 166.S,
1225/5, 1225/4, 1246, 1245, allibrate nel comune censuario di
Rožar (Gazzetta ufficiale della RS, n. 46/06).
Articolo 2
Il presente decreto ha efficacia dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della RS.
N. 3505-1/2006
Capodistria, 10 aprile 2014
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

1103.

Odlok o spremembah Odloka o proračunu
Mestne občine Koper za leto 2014 – rebalans

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

RAZGLAŠAM
ODLOK
o spremembah Odloka o proračunu Mestne
občine Koper za leto 2014 – rebalans
Št. 410-140/2013
Koper, dne 11. aprila 2014
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09,
51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4, 110/11 – ZDIU12, 46/13
– ZIPRS1314-A in 101/13 – ZIPRS1415) ter 27. člena Statuta
Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03
in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet
Mestne občine Koper na seji dne 10. aprila 2014 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o proračunu Mestne
občine Koper za leto 2014 – rebalans
1. člen
Besedilo 2. člena Odloka o proračunu Mestne občine
Koper za leto 2014 (Uradni list RS, št. 111/13), se spremeni
tako, da se glasi:
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»V splošnem delu rebalansa proračuna se sredstva razporeja v skladu s spodaj navedenimi bilančnimi shemami,
katerih vrednosti znašajo:
A.

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
KONTO I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
700 DAVKI NA DOHODEK
IN DOBIČEK
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
71
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
712 GLOBE IN DENARNE KAZNI
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
720 PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV
722 PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA
PREMOŽENJA
73
PREJETE DONACIJE (730)
730 PREJETE DONACIJE IN DARILA
OD DOMAČIH PRAVNIH OSEB
74
TRANSFERNI PRIHODKI
740 TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ
741 PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ SREDSTEV
PRORAČUNA EU
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
786 OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ
PRORAČUNA EU
787 PREJETA SREDSTVA
IZ DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
402 IZDATKI ZA BLAGO
IN STORITVE
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
409 SREDSTVA, IZLOČENA
V REZERVE
41
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
410 SUBVENCIJE
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM

v EUR
71.391.602
51.545.549
39.504.585
25.876.537
12.455.048
1.173.000
12.040.964
7.159.824
50.000
213.000
30.000
4.588.140
7.373.321
3.711.000
3.662.321
15.700
15.700
12.092.562
2.291.026
9.801.536
364.470
260.970
103.500
84.329.666
10.772.311
3.692.984
558.618
5.297.926
1.027.783
195.000
26.763.771
1.580.000
10.653.000
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412 TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
2.949.698
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
11.581.073
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
43.173.330
420 NAKUP IN GRADNJA
OSNOVNIH SREDSTEV
43.173.330
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
3.620.254
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM,
KI NISO PU
749.550
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
2.870.704
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–12.938.064
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (751+752)
50.000
751 PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
0
752 SREDSTVA KUPNIN
IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
50.000
44 V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440 DANA POSOJILA
0
441 POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.–V.)
50.000
C.
RAČUN FINANCIRANJA
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500)
7.000.000
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
7.000.000
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
2.233.333
550 ODPLAČILA DOMAČEGA
DOLGA
2.233.333
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–8.121.397
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
4.766.667
XI.
NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.) = III.
12.938.064
«
2. člen
V 17. členu odloka se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Pokrajinski muzej Koper se lahko, skladno z 10.g členom Zakona o financiranju občin, v letu 2014 zadolži do višine
80.000,00 EUR.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-140/2013
Koper, dne 10. aprila 2014
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/2000, 30/2001 e 29/03 e la
Gazzetta uff. della RS, n. 90/2005, 67/2006 e 39/2008)
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PROMULGO
IL DECRETO
sulle modifiche al decreto sul bilancio
di previsione del Comune città di Capodistria
per l’anno 2014 – revisione
N. 410-140/2013
Capodistria, 11 aprile 2014
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visto l'articolo 29 della Legge sull'autonomia locale (Gazzetta uff. della RS n. 94/07– ZLS – UPB2, 27/08 – Sentenze
della CC 76/08, 79/09, 51/10 e 40/12 – ZUJF), l’articolo 29 della
Legge sulle finanze pubbliche (Gazzetta uff. della RS n. 11/11 –
ZJF-UPB4, 110 /11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A e 101/13
– ZIPRS1415) e l’articolo 27 dello Statuto del Comune città di
Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta
uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale
del Comune città di Capodistria, nella seduta del 10 aprile 2014
ha approvato il

DECRETO
sulle modifiche al Decreto sul bilancio
di previsione del Comune città di Capodistria
per l’anno 2014 – revisione
Articolo 1
Nel decreto sul bilancio di previsione del Comune città
di Capodistria per l’anno 2014 (Gazzetta ufficiale della RS,
n. 111/13), l’articolo 2 è modificato come segue:
“Nel rendiconto generale dell’assestamento del bilancio
di previsione, i fondi vengono assegnati secondo gli schemi di
bilancio sotto indicati, e precisamente:
A.

BILANCIO DELLE ENTRATE
E DELLE SPESE
CONTO I. TOTALE ENTRATE
(70+71+72+73+74+78)
ENTRATE CORRENTI (70+71)
70
ENTRATE TRIBUTARIE
(700+703+704+706)
700 IMPOSTE SUL REDDITO
E SUGLI UTILI
703 IMPOSTE PATRIMONIALI
704 IMPOSTE LOCALI SU BENI
E SERVIZI
71
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
(710+711+712+713+714)
710 PARTECIAPZIONE AI PROFITTI
ED ALLE ENTRATE PATRIMONIALI
711 TASSE E CONTRIBUTI
712 MULTE
713 ENTRATE DA VENDITA
DI BENI E SERVIZI
714 ALTRE ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE
72
ENTRATE PROVENIENTI
DA CAPITALE (720+722)
720 ENTRATE RICAVATE DALLA
VENDITA DI BENI STRUMENTALI
722 ENTRATE RICAVATE DALLA
VENDITA DI TERRENI E DEL
PATRIMONIO IMMATERIALE

in EURO
71.391.602
51.545.549
39.504.585
25.876.537
12.455.048
1.173.000
12.040.964
7.159.824
50.000
213.000
30.000
4.588.140
7.373.321
3.711.000
3.662.321
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DONAZIONI RICEVUTE (730)
730 DONAZIONI E ELARGIZIONI
DA PERSONE GIURIDICHE
NAZIONALI
ENTRATE DA TRASFERIMENTI
ERARIALI
740 TRASFERIMENTI ERARIALI
DA ALTRI ENTI FINAZIARI PUBBLICI
741 TRASFERIMENTI ERARIALI
DAI FONDI PROVENIENTI
DAL BILANCIO EU
FONDI COMUNITARI
786 ALTRE ENTRATE COMUNITARIE
787 FONDI PERCEPITI DA ALTRE
ISTITUZIONI COMUNITARIE
II. TOTAL ESPESE (40+41+42+43)
SPESE CORRENTI
(400+401+402+403+409)
400 SALARI ED ALTRE EROGAZIONI
AL PERSONALE
401 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
DEI DATORI DI LAVORO
402 SPESE PER BENI E SERVIZI
403 SPESE PER INTERESSI
IN AMBITO NAZIONALE
409 FONDI ACCANTONATI
PER LA RISERVA
STANZIAMENTI CORRENTI
(410+411+412+413)
410 SOVVENZIONI
411 SOVVENZIONI A FAVORE
DEI SINGOLI E DELLE FAMIGLIE
412 TRASFERIMENTI DI FONDI
A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI
ED ENTI NO PROFIT
413 ALTRI TRASFERIMENTI
CORRENTI IN AMBITO NAZIONALE
SPESE DI FINANZIAMENTO DEGLI
INVESTIMENTI (420)
420 ACQUISTO E COSTRUZIONE
DI BENI STRUMENTALI
TRASFERIMENTI PER
INVESTIMENTI
431 TRASFERIMENTI PER
INVESTIMENTI A FAVORE DELLE
PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
CHE NON SONO UTILIZZATORI DEL
BILANCIO
432 TRASFERIMENTI PER
INVESTIMENTI A FAVORE DEGLI
UTILIZZATORI DEL BILANCIO
III. AVANZO (DISAVANZO) (I.–II.)
CONTO CREDITI E INVESTIMENTI
FINANZIARI
IV. RIMBORSO DI CREDITI
ED ALIENAZIONE DI QUOTE
IN CAPITALE (751+752)
751 ALIENAZIONE DI QUOTE
IN CAPITALE
752 RICAVATO IN SEGUITO ALLA
PRIVATIZZAZIONE
V. CONCESSIONE DI PRESTITI
ED AUMENTO DI QUOTE
IN CAPITALE (440+441)
440 CONCESSIONE DI PRESTITI
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15.700
15.700
12.092.562
2.291.026
9.801.536
364.470
260.970
103.500
84.329.666
10.772.311
3.692.984
558.618
5.297.926
1.027.783
195.000
26.763.771
1.580.000
10.653.000
2.949.698

C.
50

55

441 AUMENTO DI QUOTE
IN CAPITALE
VI. PRESTITI CONTRATTI MENO
QUELLI CONCESSI E MUTAMENTI
DELLA QUOTE IN CAPITALE
(IV.–V.)
CONTO FINANZIARIO
VII. INDEBITAMENTO (500)
500 INDEBITAMENTO IN AMBITO
NAZIONALE
VIII. RIMBORSI DEI DEBITI (550)
550 RIMBORSI DEI DEBITI ASSUNTI
IN AMBITO NAZIONALE
IX. INCREMENTO (RIDUZIONE)
DEI FONDI DI CASSA
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. INDEBITAMENTO NETTO
(VII.-VIII.)
XI. FINANZIAMENTO NETTO
(VI.+VII.-VIII.-IX.) = III.

0

50.000
7.000.000
7.000.000
2.233.333
2.233.333
–8.121.397
4.766.667
12.938.064
”

Articolo 2
All’articolo 17 viene aggiunto il seguente nuovo comma:
“In conformità con l’articolo 10g della Legge sul finanziamento dei comuni, il Museo regionale di Capodistria ha la
facoltà di contrarre nell’anno 2014 prestiti fino ad un massimo
di Euro 80.000,00.”
Articolo 3
Il presente decreto assume efficacia il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica di Slovenia.
N. 410-140/2013
Capodistria, 10 aprile 2014
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

11.581.073
43.173.330
43.173.330
3.620.254

1104.

Odlok o spremembi Odloka o komunalnem
prispevku

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS,
št. 90/05, 67/06 in 39/08)
749.550
2.870.704
–12.938.064

50.000
0
50.000
0
0

RAZGLAŠAM
ODLOK
o spremembi Odloka o komunalnem prispevku
Št. 350-1/2008
Koper, dne 11. aprila 2014
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 179. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 –
ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP), 42., 43.,
44., in 45. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS,
št. 44/97, 67/02 – ZV-1, 110/02 – ZureP-1 in 110/02 – ZGO-1),
21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– ZLS-UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 –

Uradni list Republike Slovenije
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ZUJF), 82. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni
list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP,
43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZUPDPP-A in (109/12)) ter 27. člena
Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01,
29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski
svet Mestne občine Koper na seji dne 10. aprila 2014 sprejel

tutela dell’ambiente, 108/08, 80/10 LCRARNA, 43/11 – ZKZ-C,
57/12 – LCRARNA-A e (109/12)) nonché l’articolo 27 dello
Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00,
30/01 e 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e
39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria,
nella seduta del 10 aprile 2014, ha approvato il

ODLOK
o spremembi Odloka o komunalnem prispevku

DECRETO
sulle modifiche al decreto sugli oneri relativi
all’urbanizzazione primaria

1. člen
Besedilo 15.a člena Odloka o komunalnem prispevku
(Uradne objave, št. 40/00, Uradni list RS, št. 66/05 in 22/08) se
spremeni tako, da se glasi:
»15.a člen

Articolo 1
Si modifica il testo dell’articolo 15 a del Decreto sugli oneri
relativi all’urbanizzazione primaria (Bollettino ufficiale n. 40/00 e
la Gazzetta ufficiale della RS, n. 66/05 e 22/08) che ora recita:

(Vračilo komunalnega prispevka)

»Articolo 15.a

(1) V primeru, ko so izpolnjeni pogoji za vračilo vplačanega komunalnega prispevka, se vračilo izvede na naslednja
načina:
1. Finančna sredstva za vračilo komunalnega prispevka, ki
ne presegajo višine 10.000,00 EUR se zagotavljajo iz tekočih prihodkov komunalnega prispevka v roku 90 dni po pravnomočnosti odločbe, na podlagi katere je investitor upravičen do vračila.
2. Vračilo komunalnega prispevka, katero presega višino
10.000 EUR, se vrne na način in pod pogoji, ki se določijo s
sklepom občinskega sveta.
(2) Vračilo komunalnega prispevka se izvede po pravnomočnosti odločbe, izdane v postopku vračila komunalnega
prispevka in zagotovitvi finančnih sredstev.«

(Restituzione del contributo comunale)

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-1/2008
Koper, dne 10. aprila 2014
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.

(1) Nel caso in cui le condizioni per la restituzione del
contributo comunale versato sono soddisfatte, la restituzione
si effettua nei seguenti modi:
1. I mezzi finanziari, per la restituzione del contributo
comunale che non supera i 10.000,00 EUR, si garantiscono
dalle entrate correnti dei contributi comunali entro i 90 giorni
dall’efficacia giuridica della Delibera, a norma della quale l’investitore ha il diritto al rimborso.
2. La restituzione del contributo comunale che supera i
10.000 Euro viene effettuala nel modo e alle condizioni stabilite
con la decisione del consiglio comunale.
(2) La restituzione del contributo comunale si effettua
dopo la dichiarazione di efficacia giuridica della delibera emessa secondo la procedura di restituzione del contributo comunale e la garanzia dei mezzi finanziari.«
Articolo 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della RS.
N. 350-1/2008
Capodistria, 10 aprile 2014
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di
Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003
e della Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)

PROMULGO
IL DECRETO
sulle modifiche al Decreto sugli oneri relativi
all’urbanizzazione primaria
N. 350-1/2008
Capodistria, 11 aprile 2014
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visto l’articolo 179 della Legge sulla sistemazione del
territorio (Gazzetta uff. della RS n. 110/02, 8/03 – rett., 58/03
– LGI-1, 33/07 – LPT, 108/09 – LC-1C e 80/10 – LCRARNA),
gli articoli 42, 43, 44, e 45 della Legge sui terreni edificabili
(Gazzetta uff. della RS, n. 44/97, 67/02 – LA-1, 110/02 – LC-1
e 110/02 LC-1), l’articolo 21 della Legge sull’autonomia locale
(Gazzetta uff. della RS, n. 94/07 – LAL testo rivisto e corretto
sentenza della CC 27/08, 76/08, 79/09, 51/10 e 40/12 della
LBSP) l’articolo 82 della Legge sulla pianificazione territoriale
(Gazzetta ufficiale della RS, n. 33/07, 70/08 – della Legge sulla

LOŠKI POTOK
1105.

Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok
za leto 2013

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 –
ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08
in 49/09) in 15. člena Statuta Občine Loški Potok je občinski
svet na 19. redni seji dne 27. marca 2014 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Loški Potok za leto 2013
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Loški Potok
za leto 2013.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto
2013 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je
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podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov, oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance
prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter
računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih
in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine
Loški Potok za leto 2013. Sestavni del zaključnega računa je
tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih
spremembah tekom leta 2013 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto
2013 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0065/2012-4
Loški Potok, dne 28. marca 2014
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak l.r.

A. BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov

Zaključni
račun 2013
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 3.491.242
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.945.706
70
DAVČNI PRIHODKI
1.677.637
700 Davki na dohodek in dobiček
1.563.304
703 Davki na premoženje
44.925
704 Domači davki na blago in storitve
69.391
706 Drugi davki
17
71
NEDAVČNI PRIHODKI
268.069
710 Udeležba na dobičku in prihodki
od premoženja
148.026
711 Takse in pristojbine
526
712 Globe in druge denarne kazni
698
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
5.173
714 Drugi nedavčni prihodki
113.646
72 KAPITALSKI PRIHODKI
11.852
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
11.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolg. sredstev
852
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.533.684
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
426.756
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
iz sredstev EU
1.106.928
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.457.283
40
TEKOČI ODHODKI
636.352
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
113.004
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
17.809
402 Izdatki za blago in storitve
504.739
403 Plačila domačih obresti
800
409 Rezerve
0
41
TEKOČI TRANSFERI
555.743
410 Subvencije
28.479
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
383.164
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
42.528
413 Drugi tekoči domači transferi
101.572
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42

INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim osebam,
ki niso proračunski upor.
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

2.225.624
2.225.624
39.564
13.721
25.843
33.959

0
0
0
0
0
0
0
0
0
33.959
–33.959
70.854

RADEČE
1106.

Zaključni račun proračuna Občine Radeče
za leto 2013

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13, 110/11, 46/13,
101/13) in 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS,
št. 52/06 – UPB 1, 110/09, 92/12) je občinski svet na 23. redni
seji dne 10. 4. 2014 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Radeče za leto 2013
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Radeče
za leto 2013.
2. člen
Višina proračuna
Zaključni račun Občine Radeče za leto 2013 obsega:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/konto/podkonto
I.
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje

v EUR
2013
3.932.819,53
3.146.745,18
2.734.647,85
2.500.829,00
111.198,20

Uradni list Republike Slovenije

71

72

73

74

78

II.
40

41

42

43

704 Domači davki na blago in storitve
705 Davki na mednarodno trgovino
in transakcije
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
PREJETE DONACIJE (730+731+732)
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
732 Donacije za odpravo posledic
naravnih nesreč
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
740 Transferni prihodki iz drugih javno
finančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državn.
proračuna iz sred. proračuna
Evropske unije
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE (740+741)
787 Prejeta sredstva od drugih
evropskih institucij
SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43+45)
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitev
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413+414)
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
(431+432)
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

Št.

122.620,65
–
–
412.097,33
371.872,60
1.382,26
2.886,40
4.551,00
31.405,07
12.560,85
12.253,68
307,17
–
–
–
–
–
773.513,50
184.442,58
589.070,92
–
–
3.974.186,86
608.042,36
239.046,10
33.325,55
265.358,07
57.147,28
13.165,36
1.788.549,87
36.271,06
742.973,06
137.112,14
872.193,61
1.533.838,58
1.533.838,58
43.756,05
1.303,65
42.452,40
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450 Plačila sredstev v proračun
evropske unije
III./2 (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ
ODHODKI) (I. – II.)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752+753)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
753 Prejeta vračila danih posojil
subjektom, vključenim v enotno
upravljanje sredstev sistema EZR
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namen. premož. v jav.
skladih in drugih prav. osebah jav.
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
444 Dana posojila subjektom
vključenim v enotno upravljanje
sredstev sistema EZR
VI. DANA MINUS PREJETA POSOJILA
IN SPREMEMBA KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

Stran
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–41.367,33

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,00
744.000,00
744.000,00
744.000,00
221.041,34
221.041,34
221.041,34
481.591,33
522.958,66
41.367,33
20.342,27

3. člen
Stanje sredstev na računih Občine Radeče konec leta
2013 znaša 491.999,57 EUR. Sredstva rezerv za naravne
nesreče znašajo 14.193,44 EUR, rezervni sklad za stanovanja
pa 27.202,80 EUR.
4. člen
Namenska sredstva leta 2013 v višini 111.525,85 EUR se
v celoti razporedijo in porabijo za namene okoljske dajatve za
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, namenska sredstva leta 2013 v višini 2.103,70 EUR pa se razporedijo
in porabijo za namene okoljske dajatve za onesnaževanje
okolja zaradi odlaganja odpadkov.
5. člen
Zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2013
sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan
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podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in
odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih
odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Radeče za leto
2013. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih
programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih
vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom
leta 2013 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
6. člen
Zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2013
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Št. 410-5/2014
Radeče, dne 10. aprila 2014
Županja
Občine Radeče
Rafaela Pintarič l.r.

RAVNE NA KOROŠKEM
1107.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Koroška
osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika
Ravne na Koroškem

Na podlagi 20. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list
RS, št. 87/01 in 96/02 – ZUJIK), 3. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96,
36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 100/11 Odl.
US: U-I-210/10-10), Pravilnika o osrednjih območnih knjižnicah (Uradni list RS, št. 88/03), 16. člena Statuta Občine Črna
na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06, 101/07 in 79/12),
15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07),
17. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 18/06, 19/06, 34/07 in 15/10) in 20. člena Statuta
Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 20/13) so Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na
26. redni seji dne 5. 2. 2014, Občinski svet Občine Prevalje na
25. redni seji dne 20. 3. 2014, Občinski svet Občine Mežica na
24. redni seji dne 23. 12. 2013, Občinski svet Občine Črna na
Koroškem na 22. redni seji dne 20. 2. 2014 sprejeli

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda
Koroška osrednja knjižnica
dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom ustanoviteljice spreminjajo in dopolnjujejo
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (Uradni list RS,
št. 96/02 – v nadaljevanju: odlok).
2. člen
(dejavnost javne službe)
4. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
Dejavnost, ki jo knjižnica opravlja v javnem interesu kot
javno službo, je: 91.011 – dejavnost knjižnic.

Uradni list Republike Slovenije
Zavod je ustanovljen in organiziran kot osrednja območna
knjižnica za opravljanje knjižnične dejavnosti kot javne službe za
območje, ki ga odrejata Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03) in Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Uradni list RS, št. 88/03).
Zavod izvaja javno službo na področju knjižnične dejavnosti, ki skladno z zakonom zajema:
– zbiranje, nabavljanje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva;
– zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij;
– izdelovanje in vodenje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov;
– posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev;
– sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju
informacij;
– pridobivanje in izobraževanje uporabnikov;
– informacijsko opismenjevanje;
– varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik;
– drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko
delo.
Zavod kot splošna knjižnica skladno z zakonom tudi:
– sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju;
– zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo;
– zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti,
ki so splošno dostopna na elektronskih medijih;
– organizira in izvaja posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne
kulture, v okviru tega tudi posebne dejavnosti za uporabnike v
tretjem življenjskem obdobju;
– organizira in izvaja kulturne prireditve, ki so povezane s
knjižnično dejavnostjo;
– prireja seminarje, strokovna posvetovanja, tečaje, predavanja;
– vzdržuje stike s sorodnimi zavodi doma in v tujini;
– izmenjuje knjižnične prireditve in razstave;
– pripravlja in izdeluje vse vrste publikacij v knjižni in
neknjižni obliki;
– izvaja dejavnost po posebnem programu osrednjih območnih knjižnic.
Zavod se lahko povezuje v zvezo in druga strokovna
združenja.
Na podlagi pogodbe z ministrstvom, pristojnim za kulturo,
zavod izvaja naloge osrednje območne knjižnice:
– zagotavlja povečan in zahtevnejši izbor knjižničnega
gradiva in informacij;
– nudi strokovno pomoč vsem zavodom s svojega območja;
– koordinira zbiranje, obdelavo in hranjenje domoznanskega gradiva za svoje območje;
– usmerja izločeno knjižnično gradivo s svojega območja.
Zavod lahko v skladu z zakonom in predpisi izvaja javno
službo tudi za druge ustanove na podlagi pogodbenega razmerja.
Javna služba je tudi dejavnost knjižničnega informacijskega servisa za izmenjavo podatkov v nacionalnem vzajemnem
bibliografskem sistemu, ki je namenjena zagotavljanju:
– pogojev za delovanje vzajemnega bibliografskega sistema;
– dostopnost elektronskih virov informacij v tem sistemu.
Razen nalog javne službe izvaja zavod še naslednje
dejavnosti:
– prevaja, zalaga, izdaja ter prodaja publikacije v knjižni
in neknjižni obliki s področja svojega delovanja;
– opravlja prevoze knjižničnega gradiva;
– opravlja fotokopiranje in druge oblike razmnoževanja
knjižničnega gradiva;
– nudi interesentom pogodbene storitve s področja svojega delovanja;
– opravlja druge naloge, določene z zakoni in predpisi.

Uradni list Republike Slovenije
Zavod opravlja dejavnost v obsegu in na način, ki je
določen s strateškim načrtom, z letnim programom dela in s
finančnim načrtom.
3. člen
(druge dejavnosti zavoda)
Dejavnosti iz 5. člena odloka se v skladu s Standardno
klasifikacijo dejavnosti SKD 2008 razvrščajo v naslednje podrazrede SKD:
– 18.130
– 18.140
– 18.200
– 47.610
– 47.621
– 47.790
– 47.990
– 56.102
– 56.103
– 58.110
– 58.140
– 58.190
– 61.100
– 61.900
– 63.110
– 68.200
– 69.200
– 72.200
– 74.200
– 77.3
– 77.400
– 82.190
– 82.300
– 82.990
– 85.
– 85.590
– 90.0
– 90.020
– 90.010
– 90.040
– 91.012
– 91.030
– 91.011

Priprava za tisk in objavo
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
Trgovina na drobno s časopisi in revijami
Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim
blagom
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
Okrepčevalnice in podobni obrati
Slaščičarne in kavarne
Izdajanje knjig
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Telekomunikacijske dejavnosti po vodih
Druge telekomunikacijske dejavnosti
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike
Fotografska dejavnost
Dajanje strojev, naprav in drugih opredmetenih
sredstev v najem in zakup
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v
zakup, razen avtorsko zaščitenih del
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
Organiziranje razstav, sejmov in srečanj
Drugje razvrščene spremljajoče dejavnosti za
poslovanje
Izobraževanje
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Kulturne in razvedrilne dejavnosti
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
Umetniško uprizarjanje
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
Dejavnosti arhivov
Varstvo kulturne dediščine
Dejavnost knjižnic.

4. člen
(predčasna razrešitev direktorja)
V 10. členu odloka se doda drugi odstavek, ki se glasi:
Poleg razlogov, določenih v predpisih o javnih zavodih, se
lahko direktorja zavoda predčasno razreši tudi zaradi bistvenih
sprememb, kot sta bistveno spremenjena dejavnost, zaradi
katere je zavod ustanovljen ali zaradi prenosa ustanoviteljstva.
V tem primeru se smiselno uporabljajo določbe, ki urejajo predčasno razrešitev iz ostalih razlogov.
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V primeru prenosa soustanoviteljstva je predčasna razrešitev direktorja dopustna samo, če gre za prevzemnika, katerega delež presega polovico javnih sredstev, ki so potrebna
za delovanje zavoda.
5. člen
(svet zavoda)
11. člen odloka se spremeni in se na novo glasi:
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki
ustanoviteljev, ki jih izmed strokovnjakov s področja dela javnega zavoda, financ in pravnih zadev imenujejo ustanovitelji,
in predstavniki delavcev zavoda.
Svet sestavlja devet članov, od tega osem predstavnikov
ustanoviteljev in en predstavnik delavcev zavoda.
Predstavnike ustanoviteljev imenujejo občinski sveti Občine Ravne na Koroškem, Občine Prevalje, Občine Mežica in
Občine Črna na Koroškem, in sicer vsak občinski svet po dva
člana. Predstavnika delavcev, ki opravljajo dejavnost, za katero
je zavod ustanovljen, volijo delavci zavoda na neposrednih
in tajnih volitvah. Kandidate lahko predlagajo strokovni svet,
reprezentativni sindikat in zbor delavcev.
Mandat članov sveta traja štiri leta oziroma v skladu
s statutom posameznega ustanovitelja za obdobje mandata
občinskega sveta.
Člana sveta zavoda lahko pred potekom mandata razreši
ustanovitelj, ki ga je imenoval, na predlog sveta zavoda ali na
predlog pristojnih organov občin ustanoviteljic.
V primeru, da do izteka mandata sveta še ni konstituiran
novi svet, opravlja obstoječi svet naloge do konstituiranja novega sveta.
Svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov
sveta. Svet sprejme odločitve z večino glasov vseh članov.
Podrobnejše delovanje uredi svet s poslovnikom.
6. člen
(pristojnosti sveta zavoda)
12. člen odloka se spremeni in se na novo glasi:
Svet knjižnice ima naslednje pristojnosti:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja knjižnice;
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje knjižnice;
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko
opravi tudi notranji revizor ustanovitelja;
– ocenjuje delo direktorja;
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela,
kadrovskemu načrtu, načrtu nabav ter nadzira njihovo izvajanje;
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin;
– razpisuje, imenuje in razrešuje direktorja knjižnice;
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem;
– odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice,
obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja;
– odloča o varstvu pravic kot drugostopenjski organ;
– sprejema statut in druge splošne akte, ki jih določa
zakon ali ta odlok,
– opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem knjižnice;
– opravlja druge, z zakonom ali aktom o ustanovitvi in
statutom ter drugimi splošnimi akti knjižnice določene naloge.
7. člen
(strokovni svet)
13. člen odloka se spremeni in se na novo glasi:
Strokovni svet zavoda sestavljajo posamezniki, ki lahko
s svojimi strokovnimi oziroma poslovnimi izkušnjami in javnim
ugledom prispevajo k boljšemu delovanju zavoda. Strokovni
svet zavoda šteje pet članov, in sicer:
– dva člana izvolijo zaposleni v zavodu na seji delovne
skupnosti z večino glasov vseh navzočih, pri čemer enega
izvolijo izmed vseh zaposlenih, enega pa izmed zaposlenih na
strokovnih področjih dejavnosti zavoda,
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– enega člana predlaga društvo Zveza splošnih knjižnic,
– dva člana predlaga Društvo bibliotekarjev Koroške izmed članov, ki niso zaposleni v zavodu.
Direktor mora pozvati predlagatelje na dostavo predlogov
najmanj 90 dni pred potekom mandata članom strokovnega sveta.
Mandat članom strokovnega sveta traja štiri leta. Po preteku mandata so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
Mandat strokovnemu svetu začne teči z dnem konstituiranja.
Strokovni svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta. Strokovni svet zavoda sprejema
odločitve z večino glasov vseh članov.
Podrobnejše delovanje uredi strokovni svet zavoda s
poslovnikom.
8. člen
(naloge strokovnega sveta)
Za 13. členom odloka se doda nov 13.a člen, ki se glasi:
Naloge strokovnega sveta so:
– spremlja in ocenjuje delovanje zavoda in politiko ustanoviteljev na področju knjižnične dejavnosti,
– ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa
dela glede na poslanstvo zavoda,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda ter daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje
teh vprašanj,
– daje svetu predhodno mnenje k imenovanju in razreševanju direktorja zavoda,
– druge naloge, določene z zakoni in predpisi.
9. člen
(prehodne določbe)
Sestava sveta zavoda in strokovnega sveta se uskladi
z določitvami tega odloka v roku devetdesetih dni po začetku
veljavnosti odloka.
Svet knjižnice opravlja svoje naloge do konstituiranja
novega sestava sveta knjižnice.
10. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmejo
občinski sveti vseh občin ustanoviteljic. Odlok se objavi v uradnih
glasilih občin ustanoviteljic – v Uradnem listu Republike Slovenije in v Uradnem glasilu slovenskih občin. Veljati začne petnajsti
dan po zadnji objavi v uradnem glasilu posamezne občine.
Št. 032-0002/2014
Ravne na Koroškem, dne 5. februarja 2014
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.
Št. 610-0001/2009-11
Prevalje, dne 20. marca 2014
Župan
Občine Prevalje
dr. Matija Tasič l.r.
Št. 032-24/2013-24
Mežica, dne 23. decembra 2013
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.
Št. 0320-0034/2010
Črna na Koroškem, dne 27. februarja 2014
Županja
Občine Črna na Koroškem
mag. Romana Lesjak l.r.
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Odlok o izdajanju javnega glasila Mestne
občine Slovenj Gradec

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – uradno prečiščeno besedilo,
53/10) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na
31. redni seji dne 19. 3. 2014 sprejel

ODLOK
o izdajanju javnega glasila Mestne občine
Slovenj Gradec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja izdajanje javnega glasila Mestne
občine Slovenj Gradec (v nadaljevanju: glasilo) kot informativnega časopisa občine.
V odloku uporabljeni izrazi v moškem spolu so uporabljeni
kot nevtralni za moške in ženske.
2. člen
Ime glasila je Slovenjegraški GLASNIK – Med Uršljo in
Pohorjem ali na kratko Sglasnik. Sglasnik je vpisan v evidenco
javnih glasil Ministrstva za kulturo RS.
3. člen
Ustanovitelj in izdajatelj glasila je Mestna občina Slovenj
Gradec, ki nosi vse ustanoviteljske in izdajateljske pravice in
obveznosti v skladu z veljavno zakonodajo ter določili tega
odloka. Sedež izdajatelja glasila je Šolska ulica 5, 2380 Slovenj
Gradec. Odgovorna oseba izdajatelja je župan.
4. člen
Glasilo se uvršča v informativni periodični tisk. Glasilo
izhaja praviloma enajstkrat letno, lahko pa izide tudi kot izredna
številka ali kot dvojna številka.
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku.
Glasilo izhaja hkrati v tiskani in elektronski obliki. Glasilo
v tiskani obliki prejmejo vsa gospodinjstva na območju Mestne občine Slovenj Gradec brezplačno, glasilo v elektronski
obliki pa se objavi na spletnih straneh Mestne občine Slovenj
Gradec.
Glasilo v tiskani obliki prejmejo tudi nekatera podjetja,
zavodi, društva in posamezniki zunaj območja Mestne občine.
Seznam takih prejemnikov glasila oblikuje odgovorni urednik
skupaj z uredniškim odborom.
5. člen
Naslov uredništva glasila je Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.
6. člen
Na vsakem izvodu glasila morajo biti poleg imena glasila
obvezno navedeni še naslednji podatki:
– ime in sedež izdajatelja glasila,
– kraj in datum izdaje ter številka glasila,
– ime in sedež tiskarne ter naklada,
– imena in priimki odgovornega urednika ter članov uredniškega odbora,
– podatki o vpisu v razvid medijev.
II. GLAVNI NAMEN IN CILJI GLASILA
7. člen
Glasilo je namenjeno obveščanju občank in občanov o
delu občinskega sveta, župana, četrtnih in vaških skupnosti,
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javnih zavodov, podjetij in skladov, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Mestna občina Slovenj Gradec, društev, političnih
strank in drugih organizacij, ki opravljajo naloge v javnem
interesu, ter poročanju o aktualnih gospodarskih, političnih,
socialnih, kulturnih, športnih in ostalih dogajanjih v občini.
Programske vsebine morajo temeljiti na svobodi izražanja, nedotakljivosti in varstvu človekove osebnosti in dostojanstva, na svobodnem pretoku informacij ter odprtosti za različna
mnenja, prepričanja in raznolike vsebine, avtonomnosti odgovornega urednika in uredniškega odbora ter avtorjev besedil pri
ustvarjanju programskih vsebin.
III. UREDNIŠTVO GLASILA
8. člen
Glasilo ureja uredništvo glasila, ki ga sestavljajo uredniški
odbor in odgovorni urednik.
Uredniški odbor
9. člen
Uredniški odbor šteje dvanajst članov, in sicer:
– 1 zunanji sodelavec novinar,
– 1 občinski svetnik,
– 2 predstavnika občinske uprave,
– 6 predstavnikov javnih zavodov, zvez, društev ali podjetij, kjer je MOSG (so)ustanovitelj ali financer,
– 1 predstavnik zainteresirane javnosti,
– 1 predstavnik zunanjega izvajalca tehnično-strokovnih
nalog.
Uredniški odbor na predlog župana potrdi in imenuje
občinski svet s sklepom. Mandat uredniškega odbora je vezan
na mandat župana. Aktualni uredniški odbor opravlja delo do
imenovanja novega. Prvo sejo novega uredniškega odbora
skliče župan.
Občinski svet lahko na predlog župana, večine članov
uredniškega odbora ali odgovornega urednika razreši posameznega člana uredniškega odbora, če ta s svojim delom ne deluje v skladu s programsko zasnovo in uredniško politiko glasila.
10. člen
Uredniški odbor oblikuje programsko zasnovo glasila, ki
jo potrdi župan MOSG. Člani uredniškega odbora, odgovorni
urednik, novinarji in avtorji ostalih prispevkov so v okviru sprejete programske zasnove in uredniške politike pri svojem delu
neodvisni in samostojni.
Uredniški odbor se sestaja na rednih mesečnih sejah, ki
jih sklicuje predstavnik izdajatelja in vodi odgovorni urednik.
11. člen
Naloge uredniškega odbora so:
– skrbi za uresničevanje programske zasnove glasila,
– obravnava pobude, mnenja in predloge, ki se nanašajo
na urejanje in izdajanje glasila,
– potrdi vsebino vsake posamezne številke glasila pred
oddajo v tisk,
– obravnava finančna in druga vprašanja v zvezi z glasilom,
– obravnava vse spremembe v zvezi z izdajanjem glasila.
Odgovorni urednik
12. člen
Uredniški odbor zbere predloge kandidatov za odgovornega urednika na podlagi javnega razpisa. Odgovornega urednika
na predlog župana potrdi in imenuje občinski svet s sklepom.
Odgovorni urednik je lahko oseba, ki je državljan Republike Slovenije oziroma države članice EU in ima izkaz o aktivnem
znanju slovenskega jezika. Biti mora poslovno sposobna oseba, ki ji ni izrečena prepoved opravljanja poklica, dejavnosti ali
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javnega nastopanja. Poleg tega mora imeti najmanj VI. stopnjo
izobrazbe, katerekoli smeri in dve leti izkušenj s področja urejanja glasil ali najmanj V. stopnjo izobrazbe družboslovne smeri in
najmanj tri leta izkušenj s področja urejanja glasil, ali novinarskega dela na radiu, TV ali drugih javnih ali zasebnih medijih.
Odgovorni urednik ne sme biti funkcionar ali član politične
stranke ter ne sme sodelovati pri pripravi in izdajanju publikacij
in gradiv političnih strank. Odgovorni urednik ne more biti zakonec, oče, mati, otrok, sestra ali brat, posvojitelj ali posvojenec
župana oziroma članov občinskega sveta. Prav tako je delo odgovornega urednika nezdružljivo z opravljanjem nekaterih funkcij, navedenih v Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije.
Župan ali večina članov uredniškega odbora lahko predlaga razrešitev odgovornega urednika, če z delom ne deluje
v skladu s programsko zasnovo in uredniško politiko glasila.
Odgovornega urednika razreši občinski svet.
Mandat odgovornega urednika je vezan na mandat župana ali občinskega sveta. Aktualni odgovorni urednik opravlja
delo do imenovanja novega.
13. člen
Za odgovornega urednika je lahko imenovana tudi oseba, zaposlena v občinski upravi. Kolikor delo odgovornega
urednika opravlja zunanji izvajalec, opravlja delo na podlagi
sklenjene pogodbe.
14. člen
Naloge odgovornega urednika so:
– vodi uredniški odbor,
– odgovarja za uresničevanje uredniške politike,
– zagotavlja redno izhajanje glasila,
– naroča, pripravlja in ureja besedila ter sodeluje v vseh
fazah nastajanja glasila,
– angažira zaposlene v občinski upravi, krajevnih skupnostih, javnih zavodih, podjetjih, skladih in društvih za pripravo posameznih vsebin in kontinuirano sodelovanje pri nastajanju glasila,
– priprava letnega finančnega načrta za izdajanje glasila,
– skrbi za izvajanje kodeksa novinarske poklicne etike,
– opravlja druge naloge v skladu z Zakonom o medijih.
Odgovorni urednik sme zavrniti objavo posameznega prispevka, če ta ni v skladu s programsko zasnovo, vendar je o
tem in konkretnih razlogih za zavrnitev dolžan obvestiti avtorja
prispevka in člane uredniškega odbora in to najkasneje pred
izidom številke glasila, za katero je bil prispevek izdelan.
15. člen
Odgovorni urednik, novinar, lektor in zunanji honorarni
sodelavci imajo pravico do nagrade, ki jo predlaga uredniški
odbor in s sklepom potrdi župan. Ostali člani uredniškega odbora opravljajo delo v uredniškem odboru po uradni dolžnosti
ali prostovoljno in brez pravice do nagrade.
IV. NAČIN FINANCIRANJA IZDAJANJA GLASILA
16. člen
Mestna občina Slovenj Gradec zagotavlja gmotne in druge pogoje za redno izdajanje glasila s sredstvi občinskega
proračuna na podlagi letnega finančnega načrta, ki ga pripravi
odgovorni urednik.
Sredstva za izdajanje glasila se lahko zagotavljajo tudi s
prihodki od oglasnih in drugih sporočil.
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sredstev.
V. OGLAŠEVANJE IN ORGANIZACIJA
IZDAJANJA GLASILA
17. člen
Oglaševalske vsebine po tem odloku so oglasi in druge vrste plačanih obvestil (v nadaljevanju: oglasi), katerih objavo naroči pravna ali fizična oseba. Objavljajo se samo plačani oglasi.
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Za oglase se po tem odloku ne štejejo:
– obveščanje izdajatelja v zvezi s programskimi vsebinami novic,
– brezplačne objave v zvezi z izvajanjem javnih služb,
kulturnih prireditev in dobrodelnih akcij,
– brezplačno navajanje organizatorjev ali sponzorjev kulturno-umetniških prireditev in dobrodelnih akcij.
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2. člen
A.

I.
70

19. člen
Opravljanje posameznih marketinških, tehničnih, strokovnih ali organizacijskih opravil, povezanih z izdajanjem glasila,
se lahko naroči zunanjim izvajalcem in za posamezna dela
sklene pogodbo.

71

VI. KONČNE DOLOČBE
21. člen
Izdajatelj glasila je dolžan pred začetkom izdajanja prijaviti glasilo pristojnemu organu, zaradi vpisa v razvid medijev,
prav tako pa je dolžan pristojni organ obveščati o vseh spremembah.
22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 020-0001/2014
Slovenj Gradec, dne 19. marca 2014

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

15.223.487

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

10.360.553

DAVČNI PRIHODKI

9.404.815

700 Davki na dohodek in dobiček

8.068.616

703 Davki na premoženje

731.334

704 Domači davki na blago in storitve

604.865

NEDAVČNI PRIHODKI

955.738

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

720.951

711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
72

73
74

78

160.543

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

85.534

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja

75.009

PREJETE DONACIJE

25.900

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 in 14/03 – popr.) in 102. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno
besedilo in 18/10) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice
na 28. redni seji dne 27. 3. 2014 sprejel

4.669.491

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

1.087.094

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije

3.582.397

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
409 Rezerve

ODLOK
o zaključnem računu proračuna
Občine Slovenske Konjice za leto 2013
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Slovenske
Konjice za leto 2013.

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

42
43

25.900

TRANSFERNI PRIHODKI

II.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Slovenske Konjice za leto 2013

35.562

KAPITALSKI PRIHODKI

403 Plačila domačih obresti

1109.

23.786
168.729

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna
Evropske unije

41

6.710

714 Drugi nedavčni prihodki

730 Prejete donacije iz domačih virov

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

SLOVENSKE KONJICE

v EUR

Skupina/Podskupina kontov

18. člen
Oglaševati je možno samo na straneh in na način, kot ga
določi odgovorni urednik. Cene oglaševanja določi uredniški
odbor na predlog izvajalca trženja oglasnega prostora.

20. člen
V času volilne kampanje, ob razpisu volitev in referendumov mora glasilo del prostora nameniti za predstavitev kandidatov in kandidatnih list.
Odgovorni urednik mora zagotoviti vsem organizatorjem
enake pogoje za objavljanje.
Podrobnejša pravila za objave iz prvega odstavka v skladu z zakonom, ki ureja volilno kampanjo, sprejme uredniški
odbor na predlog odgovornega urednika. Pravila se objavijo
pred kampanjo v glasilu in na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec, najmanj 30 dni pred pričetkom volilne kampanje.

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV

7.000
7.000
16.854.153
2.687.590
571.043
97.444
1.767.764
62.187
189.152
4.885.310
205.502
2.997.085
295.394

413 Drugi tekoči domači transferi

1.387.329

INVESTICIJSKI ODHODKI

8.830.875

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

8.830.875

INVESTICIJSKI TRANSFERI

450.378

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

43.000

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

407.378
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Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o lokacijskem načrtu za podjetniško
in obrtniško cono “Kostroj”

III.

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

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (75)

0

PREJATA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

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 (44)

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

(predmet odloka)

0

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

Spremenijo in dopolnijo se določila Odloka o lokacijskem
načrtu za podjetniško in obrtniško cono “KOSTROJ” (Uradni
list RS, št. 5/05).

0

II. MEJA OBMOČJA

75

–1.630.666

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (50)

550.000

50

ZADOLŽEVANJE

550.000

500 Domače zadolževanje

550.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)

392.779

55

ODPLAČILA DOLGA

392.779

550 Odplačila domačega dolga

392.779

IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI.

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

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

–1.473.445
157.221
1.630.666

1.778.532

3. člen
Rezervni sklad za leto 2013 izkazuje:
Prihodki
Odhodki
Presežek prihodkov
4. člen
EZR za leto 2013 izkazuje:
Prihodki
Odhodki
Zmanjšanje sredstev na računih

Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o lokacijskem načrtu za podjetniško
in obrtniško cono “Kostroj”
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen

2. člen
(območje sprememb in dopolnitev)
Območje sprememb in dopolnitev zajema celotno območje osnovnega lokacijskega načrta. Ureditveno območje
lokacijskega načrta meri 17.401,68 m2 in obsega celotne parcele (z eno izjemo parcele 930/1), vse k.o. Slovenske Konjice: 919/54, 919/72, 919/73, 919/75, 919/77, 919/78, 919/79,
919/80, 919/130, 919/131, 919/137, 919/187, 919/194, 930/1
(skrajni JZ del), 931/3, 931/4, 931/5.
III. FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA
3. člen
V 3. členu odloka se za drugim odstavkom doda tretji
odstavek, ki se glasi:
“(3) V območju je dovoljeno graditi enostavne in nezahtevne objekte.“
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE

293.996
195.900
98.096.

3.494
3.499
–5.

5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 4500-002/2014-1(110)
Slovenske Konjice, dne 27. marca 2014

Na podlagi 11., 57. in 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, 57/12,
57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12) ter 7. in 16. člena Statuta
Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 11/07 – uradno
prečiščeno besedilo in 18/10) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 28. redni seji dne 27. 3. 2014 sprejel

4. člen
Za drugim odstavkom 4. člena odloka se dodajo tretji,
četrti, peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:
„(3) Objekt s parcelno številko 919/238, k.o. Slovenske
Konjice, je v lasti treh lastnikov. Dostop do objekta bo omogočen preko dveh priključkov na občinsko pot.
(4) Za objekte na parcelah št. 919/262, 919/263, 919/264,
919/265, k.o. Slovenske Konjice, je dopustna gradnja parkirišč
in nadstreškov ob objektih. Temu primerno morajo biti izvedeni
nadstreški kot podaljšek strehe objektov, ki morajo biti izvedeni
tako, da je zagotovljena ustrezna preglednost.
(5) Nezahtevne in enostavne objekte je dovoljeno postavljati tudi izven gradbene linije in maksimalnih mej možne
pozidave. Na primer – postavitev nadstreškov za avtomobile do
pločnika. Za zavarovanje pločnikov kot javne površine morajo
imeti nadstreški izvedene snegobrane in žlebove. Ti objekti ne
smejo biti zaprti, tako da je zagotovljena prometna preglednost.
Ob postavitvi nadstreškov mora biti zagotovljen dostop do
parkirišč za obiskovalce. Parkirišča za obiskovalce so lahko
locirana ob objektih ali za objekti.

Stran
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(6) Na zemljišču za poslovno-stanovanjskimi in ob poslovno-stanovanjskih objektih je dovoljena postavitev enostavnih
in nezahtevnih objektov (ute, drvarnice itd.). Ti objekti se lahko
postavijo v odmiku 1,5 m od parcelne meje brez soglasja soseda ali na mejo ob pridobitvi soglasja sosedov.
(7) Znotraj območij, ki so že zdaj definirana kot območja maksimalne možne pozidave, je dovoljena tudi gradnja
enostavnih, nezahtevnih in manj zahtevnih objektov za lastne
potrebe, pri čemer morajo biti zagotovljeni minimalni požarni
odmiki, intervencijske poti in higienske razmere.“
V. POGOJI PROMETNEGA, KOMUNALNEGA,
ENERGETSKEGA IN TELEKOMUNIKACIJSKEGA
UREJANJA
5. člen
V 8. členu se dodajo sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek, ki se glasijo:
„(7) Dovoz iz občinske poti na posamezne parcele je
dovoljen v razmaku 3,50 m do 5,00 m. Dovozi za enoto trojček
in četvorček bodo izvedeni preko poglobljene zelenice in pločnikov tako, da ima vsaka enota svoj dovoz.
(8) Hitrost na celem območju je omejena na 30 km/h.
(9) Prometni režim mora preprečevati vzvratno vožnjo
na občinsko pot in potrebno preglednost. Ta pogoj izpolnimo z
vzvratnim uvozom k posameznim hišam ali obračanjem avtomobilov na dvorišču.
(10) Priključki na občinsko pot morajo biti izvedeni skladno s pravilnikom o cestnih priključkih.“
6. člen
V 9. členu se doda v poglavju Kanalizacijsko omrežje
zadnji odstavek, ki se glasi:
„Vsaka enota mora imeti lasten odvod meteornih in odpadnih vod“ in v poglavju Ogrevanje zadnji odstavek:
„Dovoljeno je ogrevanje z zemeljskim plinom.“
VI. KONČNE DOLOČBE
7. člen
Vse ostale določbe osnovnega Odloka o lokacijskem
načrtu za podjetniško in obrtniško cono „KOSTROJ“ (Uradni
list RS, št. 5/05) ostanejo nespremenjene.
8. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled na Občini Slovenske
Konjice.

Uradni list Republike Slovenije
1111.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o lokalnih gospodarskih javnih službah
v Občini Slovenske Konjice

Na podlagi določil 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 3. ter 7. člena Zakona o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98,
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11) in 16. člena Statuta
Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 in 18/10)
je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 28. redni seji
dne 27. 3. 2014 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o lokalnih gospodarskih javnih službah
v Občini Slovenske Konjice
1. člen
V Odloku o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini
Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 29/10, 17/11 in 44/13 –
popravek), se spremeni besedilo prvega odstavka 5. člena, ki
se po novem glasi:
»(1) Na območju občine se kot obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
4. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
5. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
6. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
7. urejanje in čiščenje javnih površin,
8. vzdrževanje občinskih javnih cest,
9. pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču.«
2. člen
V petem odstavku 10. člena se spremeni besedilo, ki se
po novem glasi:
»Občina zagotavlja preko javnega podjetja gospodarske
javne službe iz 1., 2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 5. člena
in 1. točke 6. člena tega odloka.«.

9. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

3. člen
Spremeni se besedilo petega odstavka 11. člena, ki se
po novem glasi:
»Občina podeli koncesijo za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb iz 5., 6., 8. in 9. točke prvega odstavka
5. člena in 2., 3. in 4. točke 6. člena tega odloka.«

10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 00701-0012/2012(131)
Slovenske Konjice, dne 27. marca 2014
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

Št. 00700-0007/2014(128)
Slovenske Konjice, dne 27. marca 2014
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.
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VLADA
1112.

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi
zneska trošarine za energente

Na podlagi prvega odstavka 66. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo,
48/12 in 109/12) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah Uredbe o določitvi zneska
trošarine za energente
1. člen
V Uredbi o določitvi zneska trošarine za energente (Uradni list RS, št. 26/10, 39/10, 43/10, 48/10, 55/10, 61/10, 74/10,
77/10, 82/10, 101/10, 5/11, 8/11, 11/11, 16/11, 21/11, 29/11,
36/11, 59/11, 63/11, 66/11, 70/11, 73/11, 77/11, 87/11, 91/11,
96/11, 101/11, 106/11, 2/12, 39/12, 44/12, 70/12, 74/12, 94/12,
103/12, 15/13, 28/13, 31/13, 45/13, 62/13, 66/13, 72/13, 93/13,
9/14 in 19/14) se v 1. členu:
– v točki 1.3 znesek »514,1600« nadomesti z zneskom
»524,5200«,
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– v točki 1.4 znesek »514,1600« nadomesti z
»524,5200«,
– v točki 2.1 znesek »405,1200« nadomesti z
»422,7700«,
– v točki 2.2 znesek »102,6500« nadomesti z
»104,8900«,
– v točki 3.1 znesek »125,0000« nadomesti z
»127,5000«,
– v točki 5.1 znesek »0,0180« nadomesti z
»0,0184« in
– v točki 5.2 znesek »0,0180« nadomesti z
»0,0184«.

1069.
1070.
1071.

zneskom
zneskom
zneskom

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

DRŽAVNI ZBOR

3055
3071
3087
3104

VLADA

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska
trošarine za energente

1072.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o identifikaciji
in registraciji drobnice

1073.

Sklep o začasnem zadržanju Odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih

3179

MINISTRSTVA

3133

USTAVNO SODIŠČE

3133

OBČINE
BOVEC

1075.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bovec za leto 2013
Odlok o proračunu Občine Bovec za leto 2014

1076.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

1077.
1078.

Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2014
Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev
za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Dobrepolje

ČRNOMELJ

DOBREPOLJE

zneskom

Vlada Republike Slovenije

1112.

1074.

zneskom

Št. 00712-12/2014
Ljubljana, dne 14. aprila 2014
EVA 2014-1611-0021

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o kmetijstvu (ZKme-1B)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
tujcih (ZTuj-2A)
Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023
(ReNPŠ14–23)

3135
3136
3138
3139
3142

3179

zneskom

2. člen
Ta uredba začne veljati 15. aprila 2014.

VSEBINA
1068.

Stran

Stran

1079.

1080.
1081.
1082.
1083.

1084.
1085.

1086.
1087.
1088.
1089.

1090.
1091.
1092.
1093.

1094.
1095.
1096.
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HRPELJE - KOZINA

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju Občine Sežana

1097.
3143

IDRIJA

Zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto
2013
Odlok o spremembah Odloka o volitvah v svete
krajevnih skupnosti v Občini Idrija
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o oskrbi s pitno vodo v Občini Idrija
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih
za odmero komunalnega prispevka na območju
Občine Idrija
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o organizaciji in delovanju proračunskega stanovanjskega sklada Občine Idrija
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Idrija

1098.
1099.

3143
3145

1100.

3145

3145
3147

1101.

1102.

3148

IVANČNA GORICA

Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica
za leto 2013
Odlok o opravljanju lekarniške dejavnosti na območju Občine Ivančna Gorica
Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine
Ivančna Gorica
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
za sofinanciranje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti iz proračuna Občine
Ivančna Gorica
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
za sofinanciranje mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sprejemu otrok v vrtec
Sklep o ceni storitev in višini pristojbin za uporabo
prodajnih mest in storitev povezanih s tržnico
Sklep o razrešitvi predstavnika ustanovitelja v Svet
Zavoda Prijetno domače za kulturo, turizem, promocijo, informiranje in upravljanje Jurčičeve domačije in o imenovanju nadomestnega člana
Sklep o razrešitvi predstavnika ustanovitelja v Svetu javnega zavoda Osnovne šole Stična in o imenovanju nadomestnega predstavnika ustanovitelja
Sklep o določitvi višine cen odvajanja komunalne
in padavinske odpadne vode v Občini Ivančna
Gorica
Sklep o določitvi višine cen čiščenja komunalne
in padavinske odpadne vode v Občini Ivančna
Gorica

3148
3150

1103.
1104.

3152

3157

1107.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Koroška osrednja
knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem

3159
3160

1109.
1110.
1111.

3161

3162

3163

3165
3166
3168

LOŠKI POTOK

Zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto
2013

3159
3159

Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja
prostora za ureditveno območje za poselitev, ki
so namenjena centralnim dejavnostim – območje
planske celote KC 47
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih
ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za ureditveno območje za poselitev, ki je namenjena
za stanovanja KS-8 (območja v planskih celotah
KS-8) in za območje parcel 166.S, 1225/5, 1225/4,
1246, 1245, vse k.o. Rožar
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne
občine Koper za leto 2014 – rebalans
Odlok o spremembi Odloka o komunalnem prispevku

1106.

1108.

3161

KOPER

Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za
leto 2013

3158

3160

JESENICE

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej
Jesenice – UPB1

1105.

3158
3158

Sklep o določitvi višine cen ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ivančna Gorica
Sklep o določitvi višine cen oskrbe s pitno vodo v
Občini Ivančna Gorica
Sklep o določitvi višine cen storitev povezanih z
nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami
in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Ivančna Gorica

3169

RADEČE

3170

RAVNE NA KOROŠKEM

3172

SLOVENJ GRADEC

Odlok o izdajanju javnega glasila Mestne občine
Slovenj Gradec

3174

SLOVENSKE KONJICE

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2013
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o lokacijskem načrtu za podjetniško in obrtniško
cono “Kostroj”
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini
Slovenske Konjice

3176
3177
3178
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