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Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3)
Razglašam Zakon o javnem naročanju (ZJN-3), ki ga je
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. novembra 2015.

za gradnje (UL L št. 395 z dne 30. 12. 1989, str. 33), nazadnje
spremenjene z Direktivo 2014/23/EU Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih
pogodb (UL L št. 94 z dne 28. 3. 2014, str. 1), in
– Direktiva Sveta št. 92/13/EGS z dne 25. februarja 1992
o uskladitvi zakonov in drugih predpisov o uporabi pravil Skupnosti za oddajo javnih naročil podjetij na vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem področju (UL L
št. 76 z dne 23. 3. 1992, str. 14), nazadnje spremenjene z
Direktivo 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne
26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb (UL L
št. 94 z dne 28. 3. 2014, str. 1).
1.2. Definicije pojmov
2. člen

Št. 003-02-8/2015-24
Ljubljana, dne 26. novembra 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O JAVNEM NAROČANJU (ZJN-3)
Prvo poglavje
SPLOŠNE DOLOČBE
1.1. Predmet zakona
1. člen
(predmet zakona in prenos direktiv Evropske unije)
(1) Ta zakon določa pravila o postopkih javnega naročanja, ki jih izvedejo naročniki v zvezi z javnimi naročili in
projektnimi natečaji.
(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije
prenaša:
– Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi
Direktive 2004/18/ES (UL L št. 94 z dne 28. 3. 2014 str. 65; v
nadaljnjem besedilu: Direktiva 2014/24/EU),
– Direktiva 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju naročnikov, ki
opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem
sektorju ter sektorju poštnih storitev, ter o razveljavitvi Direktive
2004/17/ES (UL L št. 94 z dne 28. 3. 2014 str. 243; v nadaljnjem
besedilu: Direktiva 2014/25/EU),
– Direktiva Sveta št. 89/665/EGS z dne 21. 12. 1989 o
usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi revizijskih
postopkov oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil

Leto XXV

(pomen v zakonu uporabljenih pojmov)
men:

(1) V tem zakonu uporabljeni pojmi imajo naslednji po-

1. »javno naročilo« pomeni pisno sklenjeno odplačno
pogodbo med enim ali več gospodarskimi subjekti ter enim ali
več naročniki, katere predmet je izvedba gradenj, dobava blaga
ali izvajanje storitev;
2. »javno naročilo gradenj« pomeni javno naročilo, katerega predmet je:
a) izvedba gradenj ali projektiranje in izvedba gradenj, povezanih z eno od dejavnosti s Seznama dejavnosti na področju
gradenj, ki je Priloga II Direktive 2014/24/EU in Priloga I Direktive 2014/25/EU (v nadaljnjem besedilu: Seznam dejavnosti na
področju gradenj);
b) izvedba gradnje ali projektiranje in izvedba gradnje;
c) izvedba gradnje s katerimi koli sredstvi po navodilih
naročnika, ki odločilno vpliva na vrsto ali projektiranje gradnje;
3. »gradnja« pomeni zaključeno visoko ali nizko gradnjo
kot celoto, ki je samozadostna pri izpolnjevanju določene gospodarske ali tehnične funkcije;
4. »javno naročilo blaga« pomeni javno naročilo, katerega
predmet je nakup, zakup, najem ali nakup blaga s pridržanim
lastništvom z nakupno pravico ali brez nje. Javno naročilo blaga lahko vključuje tudi povezana namestitvena in inštalacijska
dela;
5. »javno naročilo storitev« pomeni javno naročilo, katerega predmet je izvajanje storitev, razen tistih iz 2. točke tega
odstavka;
6. »gospodarski subjekt« pomeni katero koli fizično ali
pravno osebo ali skupino teh oseb, vključno z vsakim začasnim
združenjem podjetij, ki na trgu ali v postopkih javnega naročanja ponuja izvedbo gradenj, dobavo blaga ali izvedbo storitev;
7. »ponudnik« pomeni gospodarski subjekt, ki je predložil
ponudbo;
8. »kandidat« pomeni gospodarski subjekt, ki zaprosi za
povabilo k sodelovanju ali je povabljen k sodelovanju v omeje-
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nem postopku, konkurenčnem postopku s pogajanji, postopku
s pogajanji brez predhodne objave, v konkurenčnem dialogu ali
v partnerstvu za inovacije;
9. »dokument v zvezi z oddajo javnega naročila« pomeni
vsak dokument, ki ga pripravi oziroma navaja naročnik, da
opiše ali določi elemente javnega naročila ali postopka naročanja, vključno z obvestilom o javnem naročilu, predhodnim ali
periodičnim informativnim obvestilom, kadar se uporablja kot
sredstvo za objavo povabila k sodelovanju, tehničnimi specifikacijami, opisnim dokumentom, predlaganimi pogoji javnega
naročila, formati dokumentov, ki jih predložijo kandidati in ponudniki, informacijami o splošno veljavnih obveznostih in kakršnimi koli dodatnimi dokumenti ter vključno z dokumentacijo v
zvezi z oddajo javnega naročila;
10. »centralizirane nabavne dejavnosti« pomenijo dejavnosti, ki se stalno izvajajo v eni od naslednjih oblik:
a) pridobitev blaga ali storitev, namenjenih več naročnikom;
b) oddajanje javnih naročil ali sklepanje okvirnih sporazumov za gradnje, blago ali storitve, namenjene več naročnikom;
11. »pomožne nabavne dejavnosti« pomenijo dejavnosti
pri zagotavljanju podpore nabavnim dejavnostim naročnika,
zlasti v naslednjih oblikah:
a) tehnična infrastruktura, ki naročniku omogoča oddajo
javnih naročil ali sklenitev okvirnih sporazumov za gradnje,
blago ali storitve;
b) svetovanje v zvezi z izvajanjem ali načrtovanjem postopkov javnega naročanja;
c) priprava in vodenje postopkov javnega naročanja v
imenu in za račun naročnika, razen v primeru centralizirane
nabavne dejavnosti;
12. »osrednji nabavni organ« pomeni naročnika, ki izvaja centralizirane nabavne dejavnosti in pomožne nabavne
dejavnosti;
13. »izvajalec storitev javnega naročanja« pomeni osebo
javnega ali zasebnega prava, ki izvaja pomožne nabavne dejavnosti na trgu;
14. »pisen« ali »pisno« pomeni kateri koli izraz, sestavljen
iz besed ali številk, ki se lahko prebere, natisne in nato pošlje,
vključno z informacijami, poslanimi ali shranjenimi z elektronskimi sredstvi;
15. »elektronska sredstva« pomenijo elektronsko opremo
za obdelavo, vključno z digitalnim zgoščevanjem, in shranjevanje podatkov, ki se prenašajo, pošiljajo in prejemajo po žici,
z radijskimi valovi, optičnimi sredstvi ali drugimi elektromagnetnimi sredstvi;
16. »življenjska doba« pomeni vse zaporedne ali medsebojno povezane stopnje, vključno z raziskavami in razvojem,
ki jih je treba opraviti, proizvodnjo, trgovanjem in njegovimi
pogoji, prevozom, uporabo in vzdrževanjem, v življenjski dobi
proizvoda ali gradnje oziroma med izvajanjem storitve, od
nabave surovin ali ustvarjanja virov do odstranitve, uničenja in
prenehanja storitve ali uporabe;
17. »projektni natečaj« pomeni postopek, ki naročniku
omogoči, predvsem na področjih urbanističnega in krajinskega
načrtovanja, arhitekture in inženiringa ali obdelave podatkov,
pridobitev načrta ali projekta, ki ga izbere žirija po razpisu nagradnega natečaja ali natečaja brez podelitve nagrad;
18. »inovacija« pomeni uvedbo novega ali znatno izboljšanega blaga, storitev ali postopkov, med drugim tudi proizvodnjo, gradnjo ali gradbeni proces, novo tržno metodo ali novo
organizacijsko metodo v poslovni praksi, organizaciji delovnih
mest ali zunanjih odnosih, med drugim z namenom pripomoči k
obvladovanju družbenih izzivov ali podpiranju strategije Evropa
2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast;
19. »znak« pomeni vsak dokument, spričevalo ali potrdilo, ki potrjuje, da gradnje, blago, storitve, procesi ali postopki
izpolnjujejo določene zahteve;
20. »zahteve za pridobitev znaka« pomenijo zahteve, ki
jih morajo gradnje, blago, storitve, procesi ali postopki izpolniti
za pridobitev določenega znaka;
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21. »splošno področje« pomeni področje javnega naročanja takšnega blaga, storitev in gradenj, ki niso zajete v javnem
naročanju na infrastrukturnem področju;
22. »infrastrukturno področje« pomeni področje javnega
naročanja, kadar naročnik, ki opravlja eno ali več dejavnosti
na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju
poštnih storitev, ki so zajete v 13. do 19. členu tega zakona,
naroča blago, storitve ali gradnje za opravljanje te oziroma teh
dejavnosti;
23. »tehnične specifikacije« pomenijo:
a) v primeru javnih naročil gradenj skupek tehničnih predpisov, ki jih vključuje zlasti dokumentacija v zvezi z oddajo
javnega naročila in s katerimi so opredeljene zahtevane značilnosti materiala, proizvoda ali blaga, da ustreza uporabi, za
katero jo potrebuje naročnik; te značilnosti vključujejo ravni
okoljskih in podnebnih vplivov, zahteve v zvezi z oblikovanjem,
prilagojenim vsem uporabnikom (vključno z dostopnostjo za
invalide), ter ocenjevanje skladnosti, zahteve v zvezi z delovanjem, varnostjo ali dimenzijami, vključno s postopki zagotavljanja kakovosti, izrazoslovjem, simboli, preizkušanjem in
preizkusnimi metodami, pakiranjem, označevanjem in uporabo
znakov, navodili za uporabnike ter proizvodnimi postopki in
metodami na posamezni stopnji življenjske dobe gradenj; te
značilnosti vključujejo tudi pravila glede načrtov in izračuna
stroškov, pogoje za preizkušanje, inšpekcijske preglede in pogoje za prevzem gradenj ter konstrukcijske metode ali tehnike
in vse druge tehnične pogoje, ki jih lahko v zvezi z dokončanimi
gradnjami in materiali ali deli, ki jih vključujejo, predpiše naročnik v skladu s splošnimi ali posebnimi predpisi;
b) v primeru javnih naročil blaga ali storitev specifikacijo v
dokumentu, ki opredeljuje zahtevane značilnosti proizvoda ali
storitve, kot so ravni kakovosti, okoljskih in podnebnih vplivov,
zahteve v zvezi z oblikovanjem, prilagojenim vsem uporabnikom (vključno z dostopnostjo za invalide), ter ocenjevanje
skladnosti, zahteve v zvezi z delovanjem, uporabo proizvoda,
varnostjo ali dimenzijami, vključno z zahtevami v zvezi s proizvodom glede imena, pod katerim se prodaja, izrazoslovjem,
simboli, preizkušanjem in preizkusnimi metodami, pakiranjem,
označevanjem, uporabo znakov, navodili za uporabnike, proizvodnimi postopki in metodami na posamezni stopnji življenjske dobe blaga ali storitve, ter postopki ocenjevanja skladnosti;
24. »standard« pomeni tehnično specifikacijo, ki jo sprejme priznani organ za standardizacijo za večkratno ali stalno
uporabo, s katero skladnost ni obvezna in sodi v eno od naslednjih kategorij:
a) »mednarodni standard« pomeni standard, ki ga sprejme mednarodna organizacija za standardizacijo in je na voljo
javnosti;
b) »evropski standard« pomeni standard, ki ga sprejme
evropska organizacija za standardizacijo in je na voljo javnosti;
c) »nacionalni standard« pomeni standard, ki ga na ravni
posamezne države sprejme nacionalna organizacija za standardizacijo in je na voljo javnosti;
25. »evropska tehnična ocena« pomeni dokumentirano
oceno lastnosti gradbenega proizvoda z vidika njegovih bistvenih značilnosti v skladu z določenim evropskim ocenjevalnim
dokumentom, kot je opredeljeno v 12. točki 2. člena Uredbe
(EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS
(UL L št. 88 z dne 4. 4. 2011, str. 5), nazadnje spremenjene z
Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 574/2014 z dne 21. februarja 2014 o spremembi Priloge III k Uredbi (EU) št. 305/2011
Evropskega parlamenta in Sveta o vzorcu, ki se uporablja za
pripravo izjave o lastnostih gradbenih proizvodov (UL L št. 159
z dne 28. 5. 2014, str. 41);
26. »skupna tehnična specifikacija« pomeni tehnično specifikacijo na področju informacijsko-komunikacijske
tehnologije, določeno v skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremem-
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bi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv
94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES,
2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in
Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL
L št. 316 z dne 14. 11. 2012, str. 12), nazadnje spremenjena z
Direktivo 2014/68/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne
15. maja 2014 o harmonizaciji zakonodaje držav članic v zvezi
omogočanjem dostopnosti tlačne opreme na trgu (UL L št. 89
z dne 27. 6. 2014, str. 164);
27. »tehnična referenca« pomeni kateri koli dokument,
ki ni evropski standard in ga v skladu s postopki, prilagojenimi
spreminjajočim se potrebam trga, pripravijo evropski organi za
standardizacijo;
28. »portal javnih naročil« je spletni informacijski portal ministrstva, pristojnega za javna naročila, ki ga upravlja
Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d.o.o., kamor naročniki neposredno pošiljajo v objavo obvestila in
dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ter drugo
dokumentacijo, za katero ta zakon določa objavo na portalu
javnih naročil;
29. »dopustna ponudba« je ponudba, ki jo predloži
ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in
ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih
specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega
naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za
neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev
naročnika;
30. »tretja država« pomeni državo, ki ni članica Evropske
unije ali državo, ki ni podpisnica Sporazuma o ustanovitvi
Evropskega gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3. 1.
1994, str. 3).
(2) Za namene 27. člena tega zakona imajo v tem zakonu
uporabljeni pojmi naslednji pomen:
1. »javno komunikacijsko omrežje« pomeni elektronsko
komunikacijsko omrežje, ki se v celoti ali pretežno uporablja
za zagotavljanje elektronskih komunikacijskih storitev, dostopnih javnosti, ki podpirajo prenos informacij med omrežnimi
priključnimi točkami;
2. »elektronska komunikacijska storitev« pomeni storitev,
ki se navadno opravlja za plačilo in je v celoti ali pretežno sestavljena iz prenosa signalov po elektronskih komunikacijskih
omrežjih ter vključuje telekomunikacijske storitve in storitve
prenosa po omrežjih, ki se uporabljajo za radiodifuzijo, izključuje pa storitve, s katerimi se zagotavlja vsebina ali izvaja
redakcijski nadzor nad vsebino, ki se pošilja po elektronskih
komunikacijskih omrežjih in z elektronskimi komunikacijskimi
storitvami;
3. »avdiovizualna medijska storitev« pomeni storitev, kakor je opredeljena v 56. in 57. členu Pogodbe o delovanju
Evropske unije (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012, str. 1; v
nadaljnjem besedilu: PDEU), ki sodi pod uredniško odgovornost ponudnika medijskih storitev in katere glavni namen je
zagotavljanje programov za obveščanje, zabavo ali izobraževanje splošne javnosti po elektronskih komunikacijskih mrežah.
Pomeni tudi avdiovizualno komercialno sporočilo;
4. »ponudnik medijskih storitev« pomeni fizično ali pravno
osebo, ki nosi uredniško odgovornost za izbiro vsebine avdiovizualne medijske storitve in določa način, na katerega bo ta
organizirana;
5. »program« in »programsko gradivo« pomeni niz gibljivih slik z zvokom ali brez, ki predstavlja posamezno enoto
znotraj sporeda ali kataloga, ki ga oblikuje ponudnik medijskih
storitev, in katerega oblika in vsebina sta primerljivi z obliko in
vsebino razširjanja televizijskih programov. Primeri programov
vključujejo celovečerne igrane filme, športne dogodke, situacijske komedije, dokumentarce, programe za otroke in izvirne
televizijske drame, vključuje pa tudi radijske programe in gradivo za radijske programe.
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1.3. Načela javnega naročanja
3. člen
(načela, na katerih temelji javno naročanje)
(1) Ureditev, razvoj sistema javnega naročanja in njegovo
izvajanje morajo temeljiti na načelu prostega pretoka blaga,
načelu svobode ustanavljanja, načelu prostega pretoka storitev, ki izhajajo iz PDEU, in na načelih gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki,
transparentnosti javnega naročanja, enakopravne obravnave
ponudnikov in sorazmernosti.
(2) Pri izvajanju javnih naročil morajo gospodarski subjekti
izpolnjevati veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske
unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in
delovnega prava. Seznam mednarodnih socialnih in okoljskih
konvencij določata Priloga X Direktive 2014/24/EU in Priloga
XIV Direktive 2014/25/EU.
4. člen
(načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti)
Naročnik mora izvesti javno naročanje tako, da z njim
zagotovi gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev in
uspešno doseže cilje svojega delovanja, določene skladno
s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih in drugih javnih
sredstev.
5. člen
(načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki)
(1) Javno naročilo ne sme neupravičeno omejevati konkurence med ponudniki.
(2) Naročnik v postopku javnega naročanja ne sme omejevati možnih ponudnikov z izbiro in izvedbo postopka, ki je v
nasprotju s tem zakonom, pri izvajanju javnega naročanja pa
mora ravnati v skladu s predpisi o varstvu oziroma preprečevanju omejevanja konkurence.
(3) Naročnik ne sme zahtevati od ponudnika, da pri izvedbi naročila sodeluje z določenimi podizvajalci ali da izvede
kakšen drug posel, kot na primer izvoz določenega blaga ali
storitev.
6. člen
(načelo transparentnosti javnega naročanja)
(1) Ponudnik mora biti izbran na pregleden način in po
predpisanem postopku.
(2) Postopki javnega naročanja po tem zakonu so javni,
kar se zagotavlja z brezplačnimi objavami obvestil glede javnih
naročil na portalu javnih naročil ali na portalu javnih naročil in
v Uradnem listu Evropske unije.
7. člen
(načelo enakopravne obravnave ponudnikov)
(1) Naročnik mora zagotoviti, da med ponudniki na vseh
stopnjah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov
ni razlikovanja, upoštevaje vzajemno priznavanje in sorazmernost zahtev naročnika glede na predmet naročila.
(2) Naročnik mora zagotoviti, da ne ustvarja okoliščin,
ki pomenijo krajevno, stvarno ali osebno diskriminacijo ponudnikov, diskriminacijo, ki izvira iz klasifikacije dejavnosti, ki jo
opravlja ponudnik, ali drugo diskriminacijo.
8. člen
(načelo sorazmernosti)
Javno naročanje se mora izvajati sorazmerno predmetu
javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe
pogojev, zahtev in meril, ki morajo biti smiselno povezana s
predmetom javnega naročila.
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1.4. Zavezanci
9. člen
(naročniki)

(1) Naročniki po tem zakonu so:
a) organi Republike Slovenije,
b) organi samoupravnih lokalnih skupnosti,
c) druge osebe javnega prava,
č) javna podjetja, ki opravljajo eno ali več dejavnosti na
infrastrukturnem področju,
d) subjekti, ki niso opredeljeni v točkah a) do č) tega odstavka in opravljajo eno ali več dejavnosti na infrastrukturnem
področju, če jim je za to dejavnost pristojni organ Republike
Slovenije podelil posebne ali izključne pravice.
(2) Za naročnika se šteje tudi združenje, ki ga oblikujejo
eden ali več naročnikov iz prejšnjega odstavka.
(3) »Oseba javnega prava« pomeni osebo, ki ima vse
naslednje značilnosti:
a) ustanovljena je s posebnim namenom, da zadovoljuje
potrebe splošnega interesa, ki niso industrijske ali poslovne
narave, pri čemer se šteje, da gre za industrijsko ali poslovno
naravo, če subjekt, ki deluje v pogojih proste konkurence na
trgu z drugimi subjekti, izvaja gospodarske dejavnosti, katerih
namen je dobava blaga ali storitev zasebnim ali javnim gospodarskim subjektom;
b) je pravna oseba in
c) jo več kot v 50 odstotkih financirajo državni ali lokalni
organi ali druge osebe javnega prava ali so pod upravljavskim
nadzorom teh organov ali oseb ali imajo upravni, vodstveni ali
nadzorni organ, v katerega več kot polovico članov imenujejo
državni ali lokalni organi ali druge osebe javnega prava.
(4) Javni sklad, javna agencija, javni zavod in javni gospodarski zavod šteje za osebo javnega prava.
(5) »Javno podjetje« pomeni podjetje, na katero ima lahko
naročnik iz točk a), b) ali c) prvega odstavka tega člena neposredno ali posredno prevladujoč vpliv zaradi lastništva, finančne udeležbe ali pravil, ki urejajo njegovo poslovanje. Domneva
se, da obstaja prevladujoč vpliv, če naročnik iz točk a), b) ali c)
prvega odstavka tega člena:
a) ima neposredno ali posredno v lasti večino vpisanega
kapitala podjetja ali
b) neposredno ali posredno nadzira večino glasov, povezanih z delnicami, ki jih izda podjetje, ali
c) lahko neposredno ali posredno imenuje več kot polovico članov upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa
podjetja.
(6) »Posebne ali izključne pravice« so pravice, ki jih z
zakonom ali drugim predpisom podeli pristojni organ Republike Slovenije in katerih učinek je omejitev izvajanja dejavnosti,
opredeljenih v 13. do 19. členu tega zakona, na eno ali več
oseb, kar pa znatno vpliva na možnost drugih oseb, da opravljajo tako dejavnost. Pravice, ki so bile podeljene po postopku,
v katerem je bilo zagotovljeno ustrezno obveščanje javnosti in
katerih podelitev je temeljila na objektivnih merilih, ne pomenijo
posebnih ali izključnih pravic. Taki postopki vključujejo:
– postopke javnega naročanja z objavo povabila k sodelovanju v skladu z zakonom, ki ureja javno-zasebno partnerstvo
in koncesije, zakonom, ki ureja javno naročanje na področju
obrambe in varnosti, ali tem zakonom;
– postopke na podlagi drugih pravnih aktov s Seznama pravnih aktov Evropske unije, ki je priloga II Direktive
2014/25/EU.
(7) Informativni seznam naročnikov je priloga uredbe, ki jo
na podlagi tega člena in 52. člena tega zakona izda Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) in določa informativni seznam naročnikov ter obvezne informacije v objavah.
(8) Če obstaja dvom, ali določena oseba izpolnjuje pogoje, ki opredeljujejo naročnika po tem zakonu, lahko pri ministrstvu, pristojnemu za javna naročila poda predlog za ugotovitev
statusa naročnika. Ugotavljanje statusa naročnika lahko po
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uradni dolžnosti uvede tudi ministrstvo, pristojno za javna naročila. O pritožbi zoper odločbo ministrstva odloči vlada. Za
odločanje o statusu naročnika se uporablja zakon, ki ureja
upravni postopek.
10. člen
(gospodarski subjekti)
(1) Naročnik ne sme zavrniti gospodarskega subjekta
zgolj zato, ker bi moral imeti po slovenski zakonodaji status
fizične ali pravne osebe, če sme gospodarski subjekt v skladu
s pravom države članice, v kateri ima sedež, opravljati isto
dejavnost.
(2) Naročnik lahko pri javnih naročilih storitev in gradenj
ter javnih naročilih blaga, ki poleg tega vključujejo storitve ali
namestitvena ali inštalacijska dela, od pravnih oseb zahteva,
da v ponudbi ali prijavi za sodelovanje navedejo imena in ustrezno strokovno usposobljenost osebja, odgovornega za izvedbo
javnega naročila.
(3) V postopkih javnega naročanja lahko sodelujejo skupine gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji.
Če želijo skupine gospodarskih subjektov predložiti skupno
ponudbo ali skupno prijavo za sodelovanje, naročnik od njih ne
sme zahtevati, da imajo določeno pravno obliko.
(4) Naročnik lahko v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določi zahteve v zvezi z ekonomskim in finančnim
položajem ali tehnično in strokovno sposobnostjo, ki jih morajo
izpolnjevati skupine gospodarskih subjektov, če je to sorazmerno in upravičeno iz objektivnih razlogov.
(5) Kakršni koli pogoji za izvedbo javnega naročila, ki jih
morajo izpolnjevati take skupine gospodarskih subjektov in ki
so drugačni od tistih, ki veljajo za posamezne udeležence v
postopku naročanja, morajo biti sorazmerni in upravičeni iz
objektivnih razlogov.
(6) Ne glede na tretji, četrti in peti odstavek tega člena
lahko naročnik od skupin gospodarskih subjektov zahteva, da
po tem, ko jim je javno naročilo oddano, prevzamejo določeno
pravno obliko, če je to nujno za zadovoljivo izvedbo naročila.
11. člen
(pogoji, povezani s Sporazumom GPA in drugimi
mednarodnimi sporazumi)
Pri oddaji javnega naročila, katerega predmet zajema
Sporazum o vladnih nabavah, sklenjen v okviru Svetovne trgovinske organizacije (v nadaljnjem besedilu: GPA) ali drug
obvezujoč sporazum Evropske unije ali Republike Slovenije,
mora biti vsem gospodarskim subjektom iz tretjih držav zagotovljena enaka obravnava, kot je zagotovljena gospodarskim
subjektom iz držav članic Evropske unije.
12. člen
(uporaba pravil za javno naročanje na splošnem
in infrastrukturnem področju)
(1) Če ni v posamezni določbi tega zakona določeno, da
velja le za splošno ali le za infrastrukturno področje, veljajo
določbe tega zakona za vse naročnike ne glede na področje.
(2) Naročnik iz a), b) ali c) točke prvega odstavka 9. člena
tega zakona uporabi za oddajo javnega naročila, poleg določb,
ki veljajo ne glede na področje, pravila za javno naročanje na
infrastrukturnem področju, če naroča blago, storitve ali gradnje
za opravljanje ene ali več dejavnosti iz 13. do 19. člena tega
zakona. V ostalih primerih uporabi pravila za javno naročanje
na splošnem področju.
(3) Naročnik iz č) ali d) točke prvega odstavka 9. člena
tega zakona za oddajo javnega naročila, poleg določb, ki veljajo ne glede na področje, uporabi pravila za javno naročanje
na infrastrukturnem področju, in sicer zgolj za naročanje blaga,
storitve ali gradnje, namenjene za izvajanje ene od dejavnosti
iz 13. do 19. člena tega zakona. Za naročanje drugega blaga,
storitev ali gradenj mu pravil javnega naročanja ni treba upoštevati.
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1.5. Dejavnosti na infrastrukturnem področju
13. člen
(plin in toplota)
(1) Glede plina in toplote se pravila za javno naročanje na
infrastrukturnem področju uporabijo za naslednje dejavnosti:
a) zagotavljanje ali upravljanje stalnih omrežij, ki so namenjena zagotavljanju javne storitve v zvezi s proizvodnjo,
transportom ali distribucijo plina ali toplote;
b) dobavo plina ali toplote takšnim omrežjem.
(2) Če stalnim omrežjem, ki zagotavljajo javno storitev,
plin ali toploto dobavlja naročnik iz č) ali d) točke prvega odstavka 9. člena tega zakona, se to ne šteje kot dejavnost iz
prejšnjega odstavka, kadar sta izpolnjena naslednja pogoja:
a) naročnik plin ali toploto proizvaja kot neizogibno posledico opravljanja dejavnosti, ki niso navedene v prejšnjem
odstavku ali 14., 15. ali 16. členu tega zakona in
b) dobava javnemu omrežju je namenjena le gospodarski
izrabi takšne proizvodnje in ne znaša več kot 20 odstotkov prometa naročnika glede na povprečje prejšnjih treh let, vključno
s tekočim letom.
(3) Za namen tega člena »dobava« vključuje generiranje
oziroma proizvodnjo, veleprodajo in maloprodajo, razen proizvodnje plina v obliki črpanja.
14. člen
(električna energija)
(1) Glede električne energije se pravila za javno naročanje
na infrastrukturnem področju uporabijo za naslednje dejavnosti:
a) zagotavljanje ali upravljanje stalnih omrežij, ki so namenjena zagotavljanju javne storitve v zvezi s proizvodnjo,
prenosom ali distribucijo električne energije;
b) dobavo električne energije takšnim omrežjem.
(2) Če stalnim omrežjem, ki zagotavljajo javno storitev,
električno energijo dobavlja naročnik iz č) ali d) točke prvega
odstavka 9. člena tega zakona, se to ne šteje kot dejavnost iz
prejšnjega odstavka, kadar sta izpolnjena naslednja pogoja:
a) naročnik proizvaja električno energijo zato, ker je njena
poraba potrebna za opravljanje dejavnosti, ki niso navedene
v prejšnjem odstavku ali 13., 15. ali 16. členu tega zakona in
b) dobava javnemu omrežju je odvisna le od lastne porabe tega naročnika in ne presega 30 odstotkov njegove celotne proizvodnje energije glede na povprečje prejšnjih treh let,
vključno s tekočim letom.
(3) Za namen tega člena »dobava« vključuje generiranje
oziroma proizvodnjo, veleprodajo in maloprodajo.
15. člen
(voda)
(1) Glede vode se pravila za javno naročanje na infrastrukturnem področju uporabijo za naslednje dejavnosti:
a) zagotavljanje ali upravljanje stalnih omrežij, ki so namenjena zagotavljanju javne storitve v zvezi s proizvodnjo,
transportom ali distribucijo pitne vode;
b) dobavo pitne vode takšnim omrežjem.
(2) Pravila za javno naročanje na infrastrukturnem področju se uporabijo tudi za javna naročila in projektne natečaje,
ki jih oddajo ali organizirajo naročniki, ki opravljajo eno ali več
dejavnosti iz prejšnjega odstavka, če so povezani z eno od
naslednjih dejavnosti:
a) projekti vodnega inženirstva, namakanja ali izsuševanja površin, pod pogojem, da količina vode, namenjene za
dobavo pitne vode, predstavlja več kakor 20 odstotkov celotne
količine vode, ki se zagotavlja s temi projekti ali namakalnimi
ali drenažnimi napravami;
b) odstranjevanjem ali čiščenjem odpadnih voda.
(3) Če stalnim omrežjem, ki zagotavljajo javno storitev,
pitno vodo dobavlja naročnik iz č) ali d) točke prvega odstavka
9. člena tega zakona, se to ne šteje kot dejavnost v smislu prvega odstavka tega člena, kadar sta izpolnjena naslednja pogoja:

Št.

91 / 30. 11. 2015 /

Stran

10205

a) naročnik proizvaja pitno vodo zato, ker je njena poraba
potrebna za opravljanje dejavnosti, ki ni navedena v 13., 14. ali
16. členu tega zakona in
b) dobava javnemu omrežju je odvisna le od lastne porabe tega naročnika in ne presega 30 odstotkov njegove celotne
proizvodnje pitne vode glede na povprečje prejšnjih treh let,
vključno s tekočim letom.
(4) Za namen tega člena »dobava« vključuje generiranje
oziroma proizvodnjo, veleprodajo in maloprodajo.
16. člen
(storitve prevoza)
(1) Pravila za javno naročanje na infrastrukturnem področju se uporabijo za dejavnosti v zvezi z zagotavljanjem ali
upravljanjem omrežij, ki zagotavljajo javno storitev na področju
prevoza z železnico, avtomatiziranimi sistemi, tramvajem, trolejbusom, avtobusom ali žičnico.
(2) Pri prevoznih storitvah se šteje, da omrežje obstaja,
kadar se storitev opravlja v skladu s pogoji delovanja, ki jih
določi pristojni organ Republike Slovenije ali samoupravne
lokalne skupnosti. Ti pogoji so na primer pogoji v zvezi s progami ali linijami, zmogljivostjo, ki jo je treba zagotavljati, ali
pogostostjo storitve.
17. člen
(pristanišča in letališča)
Pravila za javno naročanje na infrastrukturnem področju
se uporabijo za dejavnosti v zvezi z izkoriščanjem geografskega območja za namen zagotavljanja letališke infrastrukture,
infrastrukture v obmorskih pristaniščih ali pristaniščih na celinskih vodah ali druge infrastrukture terminalov prevoznikom po
zraku, morju ali celinskih plovnih poteh.
18. člen
(poštne storitve)
(1) Pravila za javno naročanje na infrastrukturnem področju se uporabijo za naslednje dejavnosti v zvezi z opravljanjem:
a) poštnih storitev;
b) storitev, različnih od poštnih storitev, pod pogojem, da
take storitve opravlja naročnik, ki opravlja tudi poštne storitve
v smislu b) točke drugega odstavka tega člena, in da pogoji iz
prvega odstavka 30. člena tega zakona niso izpolnjeni v zvezi
s storitvami iz b) točke drugega odstavka tega člena.
(2) Za namen tega zakona pomeni:
a) »poštna pošiljka« naslovljeno pošiljko v končni obliki,
v kakršni se prevaža, ne glede na njeno težo. Poleg pisemskih
pošiljk take pošiljke zajemajo na primer tudi knjige, kataloge,
časopise, periodični tisk in poštne pakete, ki vključujejo blago
komercialne vrednosti ali brez take vrednosti, ne glede na težo;
b) »poštne storitve« storitve sprejema poštnih pošiljk, njihovega sortiranja, usmerjanja in dostave. To vključuje storitve,
ki spadajo med univerzalne storitve, kot jih določa zakon, ki
ureja poštne storitve, ter storitve, ki mednje ne spadajo;
c) »storitve, različne od poštnih storitev« storitve na naslednjih področjih:
– storitve obdelave pošte, zlasti storitve pred pošiljanjem
in po njem, vključno s »storitvami vložišča«;
– storitve v zvezi s poštnimi pošiljkami, ki niso vključene
v a) točki tega odstavka, kot je nenaslovljena direktna pošta.
19. člen
(črpanje nafte in plina ter iskanje ali izkopavanje premoga
ali drugega trdnega goriva)
Pravila za javno naročanje na infrastrukturnem področju
se uporabijo za dejavnosti v zvezi z izkoriščanjem geografskega območja za:
a) črpanje nafte ali plina;
b) iskanje ali izkopavanje premoga ali drugega trdnega
goriva.
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1.6. Posebne situacije
20. člen
(javna naročila, ki vključujejo obrambne ali varnostne vidike)
(1) Predmet javnega naročanja po tem zakonu so blago,
storitve ali gradnje s področja obrambe in varnosti, za katere
se ne uporablja zakon, ki ureja javno naročanje na področju
obrambe in varnosti.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se ta zakon ne uporablja
pri naročanju blaga, storitev ali gradenj s področja obrambe in
varnosti:
a) če se javna naročila oddajajo v okviru progama sodelovanja, ki temelji na raziskavah in razvoju in v katerem z
namenom razvoja novega proizvoda, če je to primerno, pa tudi
z namenom razvoja poznejših korakov v celotni življenjski dobi
tega proizvoda, sodelujeta najmanj dve državi članici. Kadar se
program sodelovanja izvaja izključno med državami članicami,
morajo te ob njegovem zaključku Evropski komisiji sporočiti
delež stroškov za raziskave in razvoj v razmerju do skupnih
stroškov programa sodelovanja ter predvideni delež naročil za
posamezno državo članico in posredovati sporazum o delitvi
stroškov med državami članicami;
b) če se javna naročila oddajo v tretji državi, vključno s
civilnimi naročili, ki se izvajajo, ko so slovenske vojaške sile
zunaj Evropske unije, če je treba javna naročila zaradi operativnih potreb oddati gospodarskim subjektom, ki imajo sedež na
območju, na katerem potekajo aktivnosti ali operacije;
c) če vlada javna naročila odda vladi države članice ali
tretje države in se ta nanašajo na:
– dobavo vojaške opreme ali občutljive opreme,
– občutljive gradnje,
– občutljive storitve,
– gradnje ali storitve, ki so neposredno povezane na z
vojaško ali občutljivo opremo,
– gradnje ali storitve za specifične vojaške namene;
č) če so javna naročila namenjena izvajanju obveščevalne
in protiobveščevalne dejavnosti, ki ju določa zakon, ki ureja
javno naročanje na področju obrambe in varnosti;
d) če bi izvedba postopkov javnega naročanja ali projektnega natečaja na podlagi tega zakona povzročila posredovanje informacij, katerih razkritje bi bilo v nasprotju z bistvenimi
varnostnimi interesi Republike Slovenije;
e) če bistvenih varnostnih interesov države članice ni
mogoče zavarovati z blažjimi ukrepi, na primer z zahtevami
za zaščito zaupnosti informacij, ki jih dajo na voljo naročniki v
postopku javnega naročanja ali projektnega natečaja, kakor je
določeno v tem zakonu;
f) če sta oddaja in izvajanje javnega naročila ali projektnega natečaja skladno s predpisom, ki ureja varovanje tajnih
podatkov, določena in označena s stopnjo tajnosti ali ju morajo
spremljati posebni varnostni ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije, če Republika Slovenija ugotovi, da bistvenih
interesov ni mogoče zavarovati z blažjimi ukrepi, na primer z
zahtevami za zaščito zaupnosti informacij, ki jih dajo na voljo
naročniki v postopku javnega naročanja ali projektnega natečaja, kakor je določeno v tem zakonu;
g) za javna naročila in projektne natečaje, ki vključujejo
obrambne ali varnostne vidike in ki jih mora naročnik oddati ali
organizirati v skladu s postopki javnega naročanja, ki se razlikujejo od postopkov iz tega zakona in ki jih določa:
– mednarodni sporazum ali dogovor, sklenjen v skladu s
Pogodbo o Evropski uniji (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012, str.
1; v nadaljnjem besedilu: PEU) in PDEU med Republiko Slovenijo in morebitnimi drugimi državami članicami ter eno ali več
tretjimi državami ali njihovimi enotami, ki zajema blago, storitve
ali gradnje, namenjene skupnemu izvajanju ali uporabi projekta
s strani podpisnic tega mednarodnega sporazuma ali dogovora;
– mednarodni sporazum ali dogovor, ki se nanaša na namestitev vojaških enot in zadeva podjetja v Republiki Sloveniji,
državi članici ali tretji državi, ali
– mednarodna organizacija;
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h) za javna naročila in projektne natečaje, ki vključujejo
obrambne ali varnostne vidike in jih v celoti financira mednarodna organizacija ali mednarodna finančna institucija, naročnik
pa jih odda v skladu s pravili javnega naročanja, ki jih določi
ta organizacija ali institucija. Pri javnih naročilih in projektnih
natečajih, ki jih večinoma sofinancira mednarodna organizacija
ali mednarodna finančna institucija, se naročnik in organizacija
oziroma institucija dogovorita o uporabi postopkov javnega
naročanja.
(3) O vseh sporazumih ali dogovorih iz prve alineje g)
točke prejšnjega odstavka Republika Slovenija obvesti Evropsko komisijo, ki se lahko posvetuje s Svetovalnim odborom za
javna naročila.
1.7. Področje uporabe
21. člen
(mejne vrednosti za uporabo zakona)
(1) Ta zakon se uporablja za javna naročila, katerih ocenjena vrednost brez davka na dodano vrednost (v nadaljnjem
besedilu: DDV) je enaka ali višja od naslednjih mejnih vrednosti:
a) na splošnem področju:
– 20.000 eurov za javno naročilo blaga ali storitev ali
projektni natečaj;
– 40.000 eurov za javno naročilo gradenj;
– 750.000 eurov za javno naročilo storitev, ki jih določata
Priloga XIV Direktive 2014/24/EU in Priloga XVII Direktive
2014/25/EU (v nadaljnjem besedilu: socialne in druge posebne
storitve), razen storitev, ki so zajete s kodo CPV 79713000-5.
b) na infrastrukturnem področju:
– 50.000 eurov za javno naročilo blaga ali storitev ali
projektni natečaj;
– 100.000 eurov za javno naročilo gradenj;
– 1.000.000 eurov za javno naročilo socialnih in drugih
posebnih storitev, razen storitev, ki so zajete s kodo CPV
79713000-5.
(2) Za javna naročila, katerih ocenjena vrednost je nižja
od mejnih vrednosti iz prejšnjega odstavka, je naročnik dolžan
upoštevati načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti
ter načelo transparentnosti v skladu s tem odstavkom. Naročnik mora za ta naročila voditi tudi evidenco o njihovi oddaji, ki
zajema navedbo predmeta, vrste predmeta in vrednosti javnega naročila brez DDV, ter o njih sporočiti podatke v skladu
s 106. členom tega zakona. Naročnik vsako leto do zadnjega
dne februarja na svoji spletni strani ali na portalu javnih naročil
objavi seznam javnih naročil, ki so bila oddana preteklo leto in
katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz prejšnjega odstavka ter enaka ali višja od 10.000 eurov brez DDV,
z opisom predmeta, vrsto predmeta in vrednostjo oddanega
naročila brez DDV ter nazivom gospodarskega subjekta, ki mu
je bilo naročilo oddano.
22. člen
(mejne vrednosti za objave)
(1) Naročnik mora na portalu javnih naročil objaviti obvestila v zvezi z javnim naročilom, katerega vrednost brez DDV
je enaka ali višja od vrednosti iz prvega odstavka prejšnjega
člena.
(2) Obvestila v zvezi z javnim naročilom, katerega vrednost brez DDV je enaka ali višja od naslednjih vrednosti, mora
naročnik poslati v objavo na portal javnih naročil in v Uradni list
Evropske unije:
a) na splošnem področju:
– 134.000 eurov za javno naročilo blaga ali storitev, ki ga
oddaja naročnik iz a) ali b) točke prvega odstavka 9. člena tega
zakona, in za projektni natečaj, ki ga organizira ta naročnik, ter
za javno naročilo blaga iz Priloge III Direktive 2014/24/EU, če
ga oddaja naročnik iz a) ali b) točke prvega odstavka 9. člena
tega zakona, ki je dejaven na področju obrambe;
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– 207.000 eurov za javno naročilo blaga ali storitev, ki ga
oddaja naročnik iz c) točke prvega odstavka 9. člena tega zakona, in projektni natečaj, ki ga organizira ta naročnik, ter za javno
naročilo blaga, ki ni navedeno v Prilogi III Direktive 2014/24/EU,
če ga oddaja naročnik iz a) ali b) točke prvega odstavka 9. člena tega zakona, ki je dejaven na področju obrambe;
– 5.186.000 eurov za javno naročilo gradenj;
– 750.000 eurov za javno naročilo socialnih in drugih
posebnih storitev, razen storitev, ki so zajete s kodo CPV
79713000-5;
b) na infrastrukturnem področju:
– 414.000 eurov za javno naročilo blaga ali storitev in za
projektni natečaj;
– 5.186.000 eurov za javno naročilo gradenj;
– 1.000.000 eurov za javno naročilo socialnih in drugih
posebnih storitev, razen storitev, ki so zajete s kodo CPV
79713000-5.
(3) Kadar Evropska komisija sprejme spremembe mejnih
vrednosti za objave iz prejšnjega odstavka, ministrstvo, pristojno za javna naročila, v desetih dneh po objavi na svojih spletnih
straneh objavi nove evropske mejne vrednosti. Ne glede na
prejšnji odstavek upošteva naročnik spremenjene mejne vrednosti od 1. januarja po njihovem sprejetju.
23. člen
(naročila, ki jih subvencionirajo ali sofinancirajo naročniki)
(1) Ta zakon se uporablja za oddajo:
a) javnih naročil gradenj na splošnem področju, ki jih naročniki iz a), b) in c) točke prvega odstavka 9. člena tega zakona,
ki morajo pravila javnega naročanja upoštevati za oddajo javnih
naročil na splošnem področju, neposredno subvencionirajo ali
sofinancirajo z več kot 50 odstotnim deležem in katerih ocenjena
vrednost brez DDV je enaka ali višja od 5.186.000 eurov, če ta
naročila vključujejo eno od naslednjih dejavnosti:
– nizke gradnje, kot so navedene v Prilogi II Direktive
2014/24/EU;
– gradbena dela za bolnišnice, objekte za šport, rekreacijo
in prosti čas, šolske in univerzitetne objekte ter objekte, ki se
uporabljajo za upravne namene;
b) javnih naročil storitev na splošnem področju, ki so
povezana z naročilom gradenj iz prejšnje točke in jih naročniki
iz a), b) in c) točke prvega odstavka 9. člena tega zakona, ki
morajo pravila javnega naročanja upoštevati za oddajo javnih
naročil na splošnem področju, neposredno subvencionirajo ali
sofinancirajo z več kot 50 odstotnim deležem in katerih ocenjena vrednost brez DDV je enaka ali višja od 207.000 eurov.
(2) Ta zakon se uporablja tudi za oddajo javnih naročil
blaga in storitev na splošnem področju, ki jih naročniki iz a),
b) in c) točke prvega odstavka 9. člena tega zakona, ki morajo
pravila javnega naročanja upoštevati za oddajo javnih naročil
na splošnem področju, z več kakor 50 odstotnim deležem
subvencionirajo ali sofinancirajo društvom, ustanovam ali zavodom, če je ocenjena vrednost blaga ali storitev brez DDV enaka
ali višja od 40.000 eurov.
(3) Naročnik mora za naročila iz a) in b) točke prvega odstavka ter drugega odstavka tega člena zagotoviti, da se oddajo z upoštevanjem določb tega zakona, če subvencioniranega
ali sofinanciranega naročila ne odda sam ali če tako naročilo
odda v imenu in za račun drugega subjekta.
24. člen
(metode za izračun ocenjene vrednosti javnih naročil)
(1) Izračun ocenjene vrednosti javnega naročila temelji na
celotnem plačljivem znesku brez DDV, kakor ga oceni naročnik,
vključno s katero koli opcijo in morebitnimi podaljšanji naročil,
kakor je izrecno navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo
javnega naročila.
(2) Če naročnik določi nagrade ali izplačila kandidatom
ali ponudnikom, jih upošteva pri izračunu ocenjene vrednosti
javnega naročila.
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(3) Če ima naročnik ločene organizacijske enote, se
upošteva skupna ocenjena vrednost naročil vseh posameznih
organizacijskih enot. V kolikor je ločena organizacijska enota
samostojno odgovorna za svoje javno naročilo ali določene
kategorije javnih naročil, se ocenjena vrednost lahko določi
na ravni določene enote. Šteje se, da je organizacijska enota
samostojno odgovorna za svoje javno naročilo, če samostojno
prevzema pravice in obveznosti.
(4) Naročnik metode, ki se uporabi za izračun ocenjene
vrednosti javnega naročila, ne sme izbrati z namenom, da
se določi takšna ocenjena vrednost, da za oddajo javnega
naročila ni treba uporabiti tega zakona. Naročnik prav tako
ne sme razdeliti javnega naročila oziroma ga oblikovati v več
javnih naročil, da bi se izognili uporabi tega zakona, razen če
je razdelitev utemeljena z objektivnimi razlogi.
(5) Ocenjena vrednost mora biti veljavna, ko je v objavo
poslano obvestilo o javnem naročilu ali periodično informativno
obvestilo, ki se uporablja kot sredstvo za objavo povabila k sodelovanju, ali obvestilo o vzpostavitvi kvalifikacijskega sistema,
če povabilo k sodelovanju ni predvideno pa, ko naročnik začne
postopek javnega naročanja, na primer z navezovanjem stikov
z gospodarskimi subjekti v zvezi z javnim naročilom. Način
izračuna ocenjene vrednosti, vključno z vsemi količinskimi in
cenovnimi parametri, mora biti razviden iz dokumentacije o
javnem naročilu, ki jo vodi naročnik.
(6) Za okvirni sporazum in dinamični nabavni sistem naročnik upošteva najvišjo ocenjeno vrednost brez DDV vseh
javnih naročil, predvidenih za celotno trajanje okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema.
(7) Pri partnerstvu za inovacije upošteva naročnik najvišjo
ocenjeno vrednost brez DDV raziskovalnih in razvojnih dejavnosti, ki potekajo na vseh stopnjah predvidenega partnerstva,
ter najvišjo ocenjeno vrednost brez DDV blaga, storitev ali gradenj, razvitih in naročenih ob izteku predvidenega partnerstva.
(8) Pri izračunu ocenjene vrednosti javnega naročila gradenj se upoštevajo stroški gradnje ter skupna ocenjena vrednost blaga in storitev, ki jih naročnik da na voljo izvajalcu, če
so potrebni za izvedbo gradnje.
(9) Če se lahko zaradi predlagane izvedbe gradenj ali
storitev ali zaradi predlagane pridobitve podobnega blaga javno
naročilo odda v ločenih sklopih, se upošteva skupna ocenjena
vrednost vseh teh sklopov. V kolikor je skupna ocenjena vrednost vseh sklopov enaka mejni vrednosti iz prvega odstavka
21. člena tega zakona ali višja od nje, naročnik za oddajo
vsakega posameznega sklopa uporabi ta zakon. Če je skupna
ocenjena vrednost vseh sklopov enaka mejni vrednosti iz drugega odstavka 22. člena tega zakona ali višja od nje, naročnik
za oddajo vsakega posameznega sklopa upošteva določbe
tega zakona, ki veljajo za javna naročila, katerih ocenjena
vrednost je enaka ali višja od vrednosti iz drugega odstavka
22. člena tega zakona.
(10) Za javno naročilo blaga ali storitev, ki se redno ponavlja ali se bo predvidoma podaljšalo v določenem obdobju,
se ocenjena vrednost javnega naročila izračuna na podlagi:
a) skupne dejanske vrednosti zaporednih javnih naročil
iste vrste, oddanih v zadnjih 12 mesecih ali v proračunskem
letu, upoštevaje spremembe količine ali vrednosti, ki bi nastale
v 12 mesecih po prvotnem naročilu, ali
b) skupne ocenjene vrednosti zaporednih javnih naročil,
oddanih v 12 mesecih po prvi dobavi oziroma izvedbi ali v poslovnem letu, če je to daljše od 12 mesecev.
(11) Za javno naročilo blaga s finančnim zakupom, najemom, zakupom ali nakupom blaga s pridržanim lastništvom se
ocenjena vrednost naročila izračuna, kot sledi:
a) za javno naročilo za obdobje 12 mesecev ali manj: na
podlagi skupne ocenjene vrednosti za čas trajanja naročila, za
javno naročilo za obdobje, daljše od 12 mesecev, pa na podlagi
skupne vrednosti, vključno z ocenjeno preostalo vrednostjo;
b) za javno naročilo, za katero obdobja ni mogoče natančno določiti, na podlagi njegove mesečne vrednosti, pomnožene
z 48.
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(12) Za javno naročilo storitev se ocenjena vrednost naročila izračuna, kot sledi:
a) za zavarovalniške storitve na podlagi višine premije in
drugih oblik plačil;
b) za bančne in druge finančne storitve na podlagi honorarjev, plačljivih provizij, obresti in drugih oblik plačil;
c) za idejne načrte na podlagi honorarjev, plačljivih provizij
in drugih oblik plačil.
(13) Za javno naročilo storitev, pri katerem skupna cena
ni navedena, se ocenjena vrednost naročila izračuna, kot sledi:
a) za javno naročilo za določeno obdobje, če to obdobje
traja 48 mesecev ali manj, na podlagi skupne vrednosti za
njegovo celotno trajanje;
b) za javno naročilo, za katero obdobja ni mogoče natančno določiti, ali javno naročilo za obdobje, daljše od 48 mesecev,
na podlagi mesečne vrednosti, pomnožene z 48.
25. člen
(mešana javna naročila)
(1) Javna naročila, katerih predmet sta dve ali več vrst
različnih naročil (gradenj, storitev ali blaga), se oddajo v skladu
z določbami, ki se uporabljajo za vrsto naročila, značilno za
glavni predmet določenega naročila.
(2) Pri mešanih javnih naročilih, katerih predmet so delno
socialne in druge posebne storitve ter delno druge storitve, se
javno naročilo lahko odda v skladu s posebnim poglavjem za
socialne in druge posebne storitve, če je vrednost storitev, ki
niso socialne in druge posebne storitve, nižja od mejnih vrednosti iz prvega odstavka 21. člena tega zakona. Pri mešanih
javnih naročilih, ki jih delno sestavljajo storitve in delno blago,
se glavni predmet določi glede na to, katera od ocenjenih vrednosti določenih storitev ali blaga je najvišja.
(3) Pri naročilih, katerih predmet so nabave, ki so zajete
tudi v drugih pravnih ureditvah, se lahko naročnik odloči, da
za posamezne dele odda ločena naročila ali da odda enotno
naročilo. Če se naročnik odloči za oddajo ločenih naročil za
posamezne dele, se odločitev o tem, katera pravna ureditev
velja za taka ločena naročila, sprejme na podlagi značilnosti
določenega posameznega dela.
(4) Če se naročnik odloči za oddajo javnega naročila s
sklenitvijo enotne pogodbe o izvedbi javnega naročila, se ta zakon, razen če 26. člen tega zakona določa drugače, uporablja
za mešano javno naročilo, ki iz tega sledi, ne glede na vrednost
delov, za katere bi sicer veljale različne pravne ureditve, in ne
glede na to, katera pravna ureditev bi sicer veljala za te dele.
(5) Pri mešanih javnih naročilih, ki vključujejo elemente
javnih naročil blaga, gradenj in storitev ter koncesij, se mešano
javno naročilo odda v skladu s tem zakonom, pod pogojem, da
je ocenjena vrednost tistega dela, ki je sestavni del naročila,
zajetega v tem zakonu, enaka ali višja od mejnih vrednosti iz
prvega odstavka 21. člena tega zakona.
(6) Če so različni deli določenega naročila objektivno neločljivi, se veljavna pravna ureditev določi na podlagi glavnega
predmeta navedenega naročila.
(7) Ne glede na tretji, četrti, peti in šesti odstavek tega
člena se lahko pri javnih naročilih, namenjenih za opravljanje
dejavnosti na splošnem in infrastrukturnem področju, naročnik
odloči, da za vsako posamezno dejavnost odda ločeno javno
naročilo ali da odda enotno javno naročilo. Če se naročnik odloči oddati ločena javna naročila, se odločitev o tem, katera pravila veljajo za vsako od takšnih ločenih javnih naročil, sprejme na
podlagi značilnosti posamezne dejavnosti. Odločitev o tem, ali
se odda enotno javno naročilo ali pa več ločenih javnih naročil,
ne sme biti sprejeta z namenom izključitve naročila ali naročil
iz področja uporabe tega zakona ali zakona, ki ureja koncesije.
(8) Če se naročnik odloči oddati ločeno javno naročilo, za
javno naročilo, namenjeno za opravljanje splošnih dejavnosti
in dejavnosti na infrastrukturnem področju, veljajo pravila, ki se
uporabljajo za dejavnost, za opravljanje katere je javno naročilo
pretežno namenjeno.

Uradni list Republike Slovenije
(9) Če se naročnik odloči oddati ločeno javno naročilo,
namenjeno za opravljanje splošnih dejavnosti in dejavnosti na
infrastrukturnem področju, pri katerih je objektivno nemogoče
določiti, za opravljanje katere dejavnosti je javno naročilo pretežno namenjeno, se:
a) javno naročilo odda brez uporabe določb za infrastrukturno področje, če za eno od dejavnosti, za opravljanje
katere je javno naročilo namenjeno, lahko veljajo določbe za
infrastrukturno področje, za druge pa ne;
b) javno naročilo odda z uporabo določb za infrastrukturno področje, če za eno od dejavnosti, za opravljanje katere je
javno naročilo namenjeno, veljajo določbe za infrastrukturno
področje, za druge pa velja zakon, ki ureja koncesije;
c) javno naročilo odda v skladu z uporabo določb za
infrastrukturno področje, če za eno od dejavnosti, za opravljanje katere je javno naročilo namenjeno, veljajo določbe za
infrastrukturno področje, za druge pa ne velja ne ta zakon niti
zakon, ki ureja področje koncesij.
26. člen
(mešana javna naročila, ki zajemajo več dejavnosti
ter vključujejo obrambne ali varnostne vidike)
(1) Ta člen se uporablja v primeru mešanih javnih naročil,
katerih predmet je javno naročilo, ki je zajeto v tem zakonu, in
javno naročilo, ki je zajeto v zakonu, ki ureja javno naročanje
na področju obrambe in varnosti.
(2) Če so različni deli javnega naročila objektivno ločljivi,
se lahko naročnik odloči, da za posamezne dele odda ločena
javna naročila ali da odda enotno javno naročilo.
(3) Če se naročnik odloči za oddajo ločenih javnih naročil
za posamezne dele, se odločitev o tem, katera pravna ureditev
velja za taka ločena javna naročila, sprejme na podlagi značilnosti posameznega dela.
(4) Če se naročnik odloči za oddajo enotnega javnega
naročila, se javno naročilo lahko odda v skladu z zakonom, ki
ureja javno naročanje na področju obrambe in varnosti, pod
pogojem, da je oddaja enotnega javnega naročila upravičena
iz objektivnih razlogov.
(5) Odločitev o oddaji enotnega javnega naročila ne sme
biti sprejeta z namenom izključitve naročil iz uporabe tega zakona ali zakona, ki ureja javno naročanje na področju obrambe
in varnosti.
1.8. Izjeme, za katere se zakon ne uporablja
27. člen
(izjeme)
(1) Ta zakon se ne uporablja za:
1. javna naročila in projektne natečaje, ki naročnikom, ki
delujejo na področju javnih komunikacijskih omrežij, omogočajo, da nudijo ali izkoriščajo javna komunikacijska omrežja
ali nudijo izvajanje ene ali več javnih komunikacijskih storitev;
2. javna naročila in projektne natečaje, ki jih mora naročnik oddati ali organizirati v skladu s postopki javnega naročanja,
ki se razlikujejo od postopkov iz tega zakona in ki jih določa:
a) pravni instrument, ki ustvarja obveznosti na podlagi
mednarodnega prava, kot je mednarodni sporazum, sklenjen
v skladu s PDEU in PEU med Republiko Slovenijo in morebitno
drugo državo članico ter eno ali več tretjimi državami ali njihovimi enotami, ter zajema gradnje, blago ali storitve, namenjene
skupnemu izvajanju ali uporabi projekta s strani podpisnic tega
mednarodnega sporazuma, ali
b) mednarodna organizacija;
3. javna naročila in projektne natečaje, ki jih odda ali organizira naročnik v skladu s pravili javnega naročanja, ki jih določi
mednarodna organizacija ali mednarodna finančna institucija,
kadar javna naročila in projektne natečaje ta organizacija ali
institucija v celoti financira; pri javnih naročilih in projektnih
natečajih, ki jih večinoma sofinancira mednarodna organizacija
ali mednarodna finančna institucija, se stranki dogovorita o
veljavnih postopkih javnega naročanja;
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4. javna naročila storitev za:
a) pridobitev ali najem zemljišč, obstoječih stavb ali drugih nepremičnin ali z njimi povezanih pravic s kakršnimi koli
finančnimi sredstvi;
b) pridobitev, razvoj, produkcijo ali koprodukcijo programskega gradiva za avdiovizualne ali radijske medijske storitve,
ki jih oddajo ponudniki avdiovizualnih ali radijskih medijskih
storitev, ali javna naročila za oddajni čas ali zagotavljanje programov, ki se oddajo ponudnikom avdiovizualnih ali radijskih
medijskih storitev;
c) storitve na področju arbitraže in spravnih postopkov;
č) naslednje pravne storitve:
– pravno zastopanje stranke po odvetniku v arbitraži ali
spravnem postopku v Republiki Sloveniji, državi članici, tretji
državi ali pred mednarodno instanco za arbitražo ali spravni
postopek ali v sodnih postopkih pred sodišči ali javnimi organi
Republike Slovenije, države članice ali tretje države ali pred
mednarodnimi sodišči ali institucijami;
– pravno svetovanje, ki se izvaja med pripravami na postopek iz prejšnje alineje te točke ali če obstajajo konkretni indici in velika verjetnost, da bo zadeva, o kateri se svetuje, postala
predmet takega postopka, pod pogojem, da svetuje odvetnik;
– storitve overitev in avtentikacije dokumentov, ki jih morajo izvajati notarji;
– pravne storitve, ki jih opravljajo skrbniki ali zakoniti
zastopniki, ali druge pravne storitve, katerih izvajalce določi
sodišče v Republiki Sloveniji ali določeni državi članici ali ki
so z zakonodajo določeni za opravljanje posebnih nalog pod
nadzorom takih sodišč;
– druge pravne storitve, ki so v Republiki Sloveniji ali
drugi državi članici povezane z izvajanjem javne oblasti, tudi
če le priložnostno;
d) finančne storitve v zvezi z izdajo, prodajo, nakupom ali
prenosom vrednostnih papirjev ali drugih finančnih instrumentov, storitve centralne banke in za posle, izvedene z Evropskim
instrumentom za finančno stabilnost in Evropskim mehanizmom za stabilnost;
e) posojila, ne glede na to, ali so povezana z izdajo,
prodajo, nakupom ali prenosom vrednostnih papirjev ali drugih
finančnih instrumentov;
f) pogodbe o zaposlitvi;
g) storitve civilne obrambe, civilne zaščite in preprečevanja nevarnosti, ki jih izvajajo neprofitne organizacije ali združenja in ki jih zajemajo kode CPV: 75250000-3, 75251000-0,
75251100-1,
75251110-4,
75251120-7,
75252000-7,
75222000-8; 98113100-9 in 85143000-3, razen storitev prevoza bolnikov z reševalnimi avtomobili;
h) storitve javnega potniškega prevoza z železnico ali
podzemno železnico;
i) storitve političnih kampanj, ki jih zajemajo kode CPV
79341400-0, 92111230-3 in 92111240-6, če jih odda politična
stranka v okviru predvolilne kampanje;
5. javna naročila storitev, ki jih naročnik odda drugemu naročniku ali združenju naročnikov na podlagi izključne pravice, ki
jo imajo v skladu z zakonom ali drugim objavljenim predpisom,
skladnim s PDEU;
6. javna naročila raziskovalnih in razvojnih storitev, ki jih
zajemajo kode CPV 73000000-2 do 73120000-9, 73300000-5,
73420000-2 in 73430000-5, razen, če sta izpolnjena oba naslednja pogoja:
– koristi od njih ima izključno naročnik za potrebe pri
izvajanju lastne dejavnosti in
– izvedeno storitev v celoti plača naročnik;
7. javna naročila in projektne natečaje, če jih odda naročnik, ki opravlja poštne storitve v smislu b) točke drugega
odstavka 18. člena tega zakona, za javna naročila, ki se oddajo
za opravljanje naslednjih dejavnosti:
a) storitve z dodano vrednostjo, povezane z elektronskimi sredstvi in ki se v celoti opravljajo z elektronskimi sredstvi
(vključno z varnim prenosom šifriranih dokumentov z elektronskimi sredstvi, storitvami upravljanja naslovov in prenosom
priporočene elektronske pošte);
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b) finančne storitve, ki jih zajemajo kode CPV od
66100000-1 do 66720000-3 in 4.d) točka tega odstavka, predvsem poštne nakaznice in poštno brezgotovinsko poslovanje;
c) filatelistične storitve ali
č) logistične storitve, zlasti storitve, ki združujejo fizično
dostavo ali skladiščenje z drugimi nepoštnimi funkcijami;
8. javna naročila opreme, tehnike ter druga javna naročila
za zagotovitev osnovnih pogojev za preživetje oziroma življenje
ali takojšnjo preprečitev nastanka neposredno grozeče škode
ob naravni ali drugi nesreči, skladno s predpisi o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami, kadar je vrednost naročila nižja od vrednosti, od katerih dalje je potrebna objava v Uradnem
listu Evropske unije;
9. javna naročila na infrastrukturnem področju, ki so oddana zaradi nadaljnje prodaje ali dajanja v najem tretjim osebam, pod pogojem, da naročnik ne uživa nobenih posebnih ali
izključnih pravic v zvezi s prodajo ali dajanjem predmeta takih
javnih naročil v najem, drugi subjekti pa ga lahko prosto prodajo
ali dajo v najem pod enakimi pogoji kot naročnik;
10. javna naročila in projektne natečaje na infrastrukturnem področju, ki jih naročniki oddajo za druge namene, kot je
opravljanje dejavnosti, ki so določene v 13. do 19. členu tega
zakona, ali za opravljanje takšnih dejavnosti v tretji državi in v
razmerah, ki ne vključujejo fizične uporabe omrežja ali geografskega območja znotraj Evropske unije;
11. javna naročila na infrastrukturnem področju za nabavo vode, če jih oddajo naročniki, ki opravljajo eno ali obe
dejavnosti v zvezi s pitno vodo iz prvega odstavka 15. člena
tega zakona;
12. javna naročila na infrastrukturnem področju, ki jih
oddajo naročniki, ki so dejavni v energetskem sektorju, in sicer
opravljajo dejavnost iz prvega odstavka 13. člena, prvega odstavka 14. člena ali 19. člena tega zakona za dobavo:
– energije,
– goriva za proizvodnjo energije;
13. javna naročila, ki jih naročnik odda pravni osebi zasebnega ali javnega prava, če so izpolnjeni pogoji iz 28. člena
tega zakona;
14. javna naročila, oddana povezanemu podjetju ali skupnemu podjetju ali naročniku, ki je del skupnega podjetja, če
so izpolnjeni pogoji iz 29. člena tega zakona.
28. člen
(javna naročila med osebami v javnem sektorju)
(1) Ta zakon se ne uporablja za javno naročilo, ki ga
naročnik iz a), b) ali c) točke prvega odstavka 9. člena tega
zakona odda pravni osebi javnega ali zasebnega prava, če so
izpolnjeni naslednji pogoji:
a) ta naročnik obvladuje določeno pravno osebo podobno
kot svoje službe;
b) odvisna pravna oseba izvaja več kot 80 odstotkov
svojih dejavnosti za izpolnitev nalog, ki ji jih je dal ta naročnik,
ki jo obvladuje, ali ki so ji jih dale druge pravne osebe, ki jih
obvladuje ta naročnik;
c) v odvisni pravni osebi neposreden zasebni kapital ni
udeležen in
č) vrednost predmeta naročanja je enaka ali nižja od cen
za ta predmet na trgu.
(2) Šteje se, da naročnik iz a), b) ali c) točke prvega
odstavka 9. člena tega zakona obvladuje pravno osebo podobno kot svoje službe, če odločilno vpliva na strateške cilje in
pomembne odločitve odvisne pravne osebe. Tako obvladovanje lahko izvaja tudi druga pravna oseba, ki jo na enak način
obvladuje ta naročnik.
(3) Prvi odstavek tega člena se uporablja tudi, če odvisna pravna oseba, ki je naročnik iz a), b) ali c) točke prvega
odstavka 9. člena tega zakona, odda javno naročilo naročniku
iz a), b) ali c) točke prvega odstavka 9. člena tega zakona, ki
odvisno osebo obvladuje, ali drugi pravni osebi, ki jo obvladuje
isti naročnik, če v pravni osebi, ki ji je oddano javno naročilo,
neposredni zasebni kapital ni udeležen.
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(4) Naročnik iz a), b) ali c) točke prvega odstavka 9. člena
tega zakona, ki ne obvladuje pravne osebe javnega prava, kot
je določeno v prvem odstavku tega člena, lahko tej pravni osebi
vseeno odda javno naročilo, ne da bi pri tem uporabil ta zakon,
če so izpolnjeni naslednji pogoji:
a) ta naročnik skupaj z drugimi naročniki iz a), b) ali c)
točke prvega odstavka 9. člena tega zakona obvladuje pravno
osebo podobno kot svoje službe in
b) pravna oseba izvaja več kot 80 odstotkov svojih dejavnosti za izpolnitev nalog, ki so ji jih ti naročniki, ki jo obvladujejo, ali ki so ji jih dale druge pravne osebe, ki jih obvladujejo
ti naročniki, in
c) v odvisni pravni osebi neposreden zasebni kapital ni
udeležen.
(5) Šteje se, da naročniki iz a), b) ali c) točke prvega odstavka 9. člena tega zakona skupaj obvladujejo pravno osebo,
če so izpolnjeni naslednji pogoji:
a) organe odločanja odvisne pravne osebe sestavljajo
predstavniki vseh udeleženih naročnikov iz a), b) ali c) točke
prvega odstavka 9. člena tega zakona. Posamezni predstavniki
lahko zastopajo več sodelujočih naročnikov ali vse te sodelujoče naročnike;
b) ti naročniki lahko skupaj odločilno vplivajo na strateške
cilje in pomembne odločitve odvisne pravne osebe in
c) odvisna pravna oseba nima interesov, ki so v nasprotju
z interesi teh naročnikov, ki jo obvladujejo.
(6) Za sklenitev pogodbe o izvedbi javnega naročila ali
okvirnega sporazuma, izključno med dvema ali več naročniki
iz a), b) ali c) točke prvega odstavka 9. člena tega zakona se
ne uporablja tega zakona, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
a) pogodba o izvedbi javnega naročila določa ali vzpostavlja sodelovanje med sodelujočimi naročniki iz a), b) ali c) točke
prvega odstavka 9. člena tega zakona, z namenom zagotoviti,
da se javne storitve, ki jih morajo opraviti, izvajajo ob uresničevanju ciljev, ki so jim skupni,
b) pri tem sodelovanju se upoštevajo le vidiki javnega
interesa,
c) sodelujoči naročniki na trgu izvajajo manj kot 20 odstotkov dejavnosti, ki jih zajema sodelovanje, in
č) vrednost predmeta naročanja je enaka ali nižja od cene
za ta predmet na trgu.
(7) Pri določanju odstotka dejavnosti iz b) točke prvega
odstavka, b) točke četrtega odstavka in c) točke šestega odstavka tega člena se upošteva skupni povprečni promet ali
drug ustrezen dejavnik, ki temelji na dejavnosti, kot so stroški
pravne osebe ali naročnika iz a), b) ali c) točke prvega odstavka
9. člena tega zakona v zvezi s storitvami, blagom in gradnjami
v treh letih pred oddajo javnega naročila.
(8) Če zaradi datuma, na katerega je bila določena pravna
oseba ali naročnik iz a), b) ali c) točke prvega odstavka 9. člena
tega zakona ustanovljen ali je začel opravljati dejavnosti, ali
zaradi reorganizacije njegovih dejavnosti podatki o prometu ali
drugem ustreznem dejavniku, temelječem na dejavnosti, kot
so stroški, za predhodna tri leta niso na voljo ali niso več relevantni, zadostuje, da pravna oseba zlasti v poslovnem načrtu
prikaže, da je meritev dejavnosti verodostojna.
(9) V vseh primerih, pri katerih se javno naročilo odda na
podlagi tega člena, oseba, ki ji je to naročilo oddano, naroča
to blago, storitve ali gradnje, upoštevaje določbe tega zakona
tudi, če sama ni naročnik.
29. člen
(javna naročila, oddana povezanemu podjetju ali skupnemu
podjetju ali naročniku, ki je del skupnega podjetja)
(1) Ne glede na prejšnji člen se ob izpolnjevanju pogojev
iz drugega odstavka tega člena ta zakon ne uporablja za javna
naročila na infrastrukturnem področju, ki jih:
a) naročnik odda povezanemu podjetju ali
b) skupno podjetje, ki ga je ustanovilo več naročnikov
izključno za opravljanje dejavnosti, kot so določene v 13. do
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19. členu tega zakona, odda podjetju, ki je povezano z enim
od teh naročnikov.
(2) Izjema iz prejšnjega odstavka velja za javna naročila
storitev, blaga in gradenj, pod pogojem, da je povezano podjetje ob upoštevanju vseh njegovih izvedenih storitev in gradenj
ter dobav blaga v predhodnih treh letih vsaj 80 odstotkov skupnega povprečnega prometa ustvarilo z opravljanjem storitev
ali gradenj oziroma z dobavami blaga za naročnika ali druga
podjetja, s katerimi je podjetje povezano.
(3) Za namene tega člena povezano podjetje pomeni
vsako podjetje, katerega letni računovodski izkazi so konsolidirani z izkazi naročnika v skladu z zahtevami iz Direktive Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013
o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih
izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij, spremembi Direktive 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta
ter razveljavitvi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS (UL
L št. 182 z dne 29. 6. 2013, str. 19; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2013/34/EU), nazadnje spremenjene z Direktivo Sveta
2014/102/EU z dne 7. novembra 2014 o prilagoditvi Direktive
2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij zaradi pristopa Republike
Hrvaške (UL L št. 334 z dne 21. 11. 2014, str. 86).
(4) Pri naročnikih, za katere se ne uporablja Direktiva
2013/34/EU, povezano podjetje pomeni vsako podjetje:
a) v katerem ima lahko naročnik posredno ali neposredno
prevladujoč vpliv;
b) ki ima lahko prevladujoč vpliv na naročnika ali
c) nad katerim ima, tako kot nad naročnikom, prevladujoč
vpliv drugo podjetje na podlagi lastništva, finančne udeležbe ali
pravil, ki to povezano podjetje urejajo.
(5) Če zaradi datuma ustanovitve ali začetka opravljanja
dejavnosti povezanega podjetja podatki o prometu za predhodna tri leta niso na voljo, zadostuje, da to podjetje zlasti v
poslovnem načrtu prikaže, da je promet iz drugega odstavka
tega člena verjeten.
(6) Če iste ali podobne storitve, blago ali gradnje zagotavlja več kot eno podjetje, ki je povezano z naročnikom, s katerim sestavlja gospodarsko skupino, se zgornji deleži izračunajo
ob upoštevanju skupnega prometa, ki ga ta povezana podjetja
ustvarijo z zagotavljanjem storitev, blaga ali gradenj.
(7) Ne glede na prejšnji člen in pod pogojem, da je bilo
skupno podjetje ustanovljeno za opravljanje dejavnosti v obdobju najmanj treh let in da listina o ustanovitvi skupnega podjetja
določa, da bodo naročniki, ki ga sestavljajo, ostali del tega
skupnega podjetja najmanj za enako obdobje, se ta zakon ne
uporablja za javna naročila na infrastrukturnem področju, ki jih:
a) skupno podjetje, ki ga je ustanovilo več naročnikov
izključno za opravljanje dejavnosti iz 13. do 19. člena tega
zakona, odda enemu od teh naročnikov, ali
b) ki jih naročnik odda skupnemu podjetju, katerega del je.
(8) V vseh primerih, pri katerih se javno naročilo odda na
podlagi tega člena, oseba, ki ji je to naročilo oddano, naroča to
blago, storitve ali gradnje, upošteva določbe tega zakona tudi,
če sama ni naročnik.
(9) V kolikor Evropska komisija to zahteva, ji naročnik
pošlje naslednje podatke:
a) imena povezanih podjetij ali skupnih podjetij,
b) vrsto in vrednost naročil,
c) dokazila o tem, da razmerje med podjetjem ali skupnim
podjetjem, ki so mu javna naročila oddana, in naročnikom izpolnjuje zahteve v skladu s tem členom.
1.9. Posebni primeri
30. člen
(dejavnosti na infrastrukturnem področju, ki so neposredno
izpostavljene konkurenci, in z njimi povezana pravila)
(1) Ta zakon se ne uporablja za javna naročila na infrastrukturnem področju, katerih namen je omogočiti opravljanje
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dejavnosti iz 13. do 19. člena tega zakona, če lahko Republika
Slovenija ali naročniki, ki vložijo zahtevek v skladu s tem členom, izkažejo, da je v Republiki Sloveniji dejavnost neposredno
izpostavljena konkurenci na trgih, do katerih dostop ni omejen.
Ta zakon se prav tako ne uporablja za projektne natečaje, ki
so organizirani za izvajanje take dejavnosti na določenem geografskem območju. Določena dejavnost je lahko del širšega
sektorja, lahko se tudi izvaja le na nekaterih območjih Republike Slovenije. Ocena konkurence se opravi ob upoštevanju
informacij, ki so na voljo Evropski komisiji, in za namene tega
zakona, ne posega v uporabo konkurenčnega prava. Navedena ocena se izvede ob upoštevanju trga za določene dejavnosti
in referenčnega geografskega trga v smislu tretjega odstavka
tega člena.
(2) Za namene prejšnjega odstavka se odločitev, ali je
dejavnost neposredno izpostavljena konkurenci, sprejme na
podlagi meril, ki so v skladu z določbami PDEU o konkurenci.
Ta lahko vključujejo značilnosti določenega blaga ali storitev,
obstoj alternativnega blaga ali storitev, ki so zamenljivi z vidika
ponudbe ali povpraševanja, cene in dejansko ali potencialno
prisotnost več kot enega dobavitelja določenega blaga ali ponudnika določenih storitev.
(3) Referenčni geografski trg, za katerega se opravi ocena
izpostavljenosti konkurenci, zajema območje, na katerem se
določena podjetja ukvarjajo s ponudbo proizvodov ali storitev
in povpraševanjem po njih, na katerem so pogoji konkurence
dovolj homogeni in ki se lahko loči od sosednjih območij,
zlasti zato, ker so tam pogoji konkurence precej drugačni.
Pri tej oceni je treba upoštevati predvsem vrsto in značilnosti
določenih proizvodov ali storitev, obstoj ovir za vstop na trg ali
preferenc potrošnikov, znatne razlike tržnih deležev podjetij
med določenim območjem in sosednjimi območji ali precejšnje
razlike v ceni.
(4) Za namene prvega odstavka tega člena se šteje, da
dostop do trga ni omejen, če država članica uvede in uporablja
zakonodajo s Seznama pravnih aktov unije, ki je Priloga III
Direktive 2014/25/EU.
(5) Če ni mogoče predpostavljati prostega dostopa do
danega trga, je treba dokazati, da je dostop do danega trga
dejansko in pravno prost.
(6) Naročnik, ki izvaja katero od dejavnosti iz 13. do
19. člena tega zakona in meni, da je ta dejavnost neposredno izpostavljena konkurenci na trgu, lahko Evropski komisiji
predloži zahtevek za ugotovitev, da se ta zakon ne uporablja
za oddajo javnih naročil ali organizacijo projektnih natečajev
za opravljanje navedene dejavnosti. Zahtevku naročnik priloži
predhodno pridobljeno mnenje organa, pristojnega za varstvo
konkurence. Zahtevek lahko vloži tudi ministrstvo, pristojno za
javna naročila.
(7) Zahtevek iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– navedbo dejavnosti, za katero naročnik ali ministrstvo
meni, da je neposredno izpostavljena konkurenci,
– dejstva in dokaze, ki utemeljujejo navedeno trditev,
– navedbo določb zakonov, podzakonskih aktov in drugih
predpisov ali sporazumov glede izpolnjevanja pogojev iz tega
odstavka.
(8) Organ, pristojen za varstvo konkurence, poda mnenje
v roku 30 dni od prejema pisnega poziva k podaji mnenja.
(9) Ta zakon se preneha uporabljati za javna naročila in
projektne natečaje, katerih namen je omogočiti opravljanje
določene dejavnosti, če Evropska komisija:
– sprejme odločbo o uporabi prvega odstavka tega člena
v roku iz Priloge IV Direktive 2014/25/EU ali
– ne odloči o taki uporabi v navedenem roku.
(10) Če za dejavnost v Republiki Sloveniji že poteka
postopek po tem členu, se nadaljnji zahtevki v zvezi z isto dejavnostjo v Republiki Sloveniji pred iztekom roka v zvezi s prvim
zahtevkom ne štejejo za nove postopke in se obravnavajo v
okviru prvega zahtevka.
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31. člen
(pridržana javna naročila)
(1) Naročnik lahko v postopku javnega naročanja povabi
k sodelovanju le invalidska podjetja in zaposlitvene centre, kot
jih določa zakon, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, ter socialna podjetja in podjetja s socialno
vsebino, kot jih določa zakon, ki ureja socialno podjetništvo. V
primeru pridržanega javnega naročila v skladu s tem členom
lahko gospodarski subjekt odda del javnega naročila v podizvajanje le invalidskim podjetjem in zaposlitvenim centrom, kot jih
določa zakon, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, ter socialnim podjetjem ter podjetjem s socialno
vsebino, kot jih določa zakon, ki ureja socialno podjetništvo.
(2) Naročnik, ki namerava javno naročilo pridržati za podjetja iz prejšnjega odstavka, mora to navesti v dokumentaciji v
zvezi z oddajo javnega naročila.
32. člen
(skupno javno naročanje vlade in centralizirane nabavne
dejavnosti)
(1) Naročnik lahko pridobi blago ali storitve od osrednjega
nabavnega organa.
(2) Naročnik lahko naroči gradnje, blago ali storitve tudi
na podlagi javnih naročil, ki jih odda osrednji nabavni organ,
na podlagi dinamičnih nabavnih sistemov ali kvalifikacijskih
sistemov, ki jih upravlja osrednji nabavni organ ali na podlagi
okvirnega sporazuma, ki ga je sklenil osrednji nabavni organ, v
obsegu, določenem v četrtem odstavku 48. člena tega zakona.
Če lahko dinamični nabavni sistem, ki ga upravlja osrednji nabavni organ, uporabljajo drugi naročniki, mora biti to navedeno
v povabilu k sodelovanju, s katerim se vzpostavi ta dinamični
nabavni sistem.
(3) Šteje se, da je naročnik izpolnil svoje obveznosti v
skladu s tem zakonom, če blago, storitve ali gradnje naroči na
podlagi javnih naročil, ki jih odda osrednji nabavni organ na
podlagi dinamičnega nabavnega sistema ali kvalifikacijskega
sistema, ki ga upravlja osrednji nabavni organ, ali na podlagi
okvirnega sporazuma, ki ga je sklenil osrednji nabavni organ.
Ne glede na to pa je naročnik odgovoren za izpolnitev obveznosti v skladu s tem zakonom v zvezi z deli, ki jih izvaja sam,
kot so:
a) oddaja javnih naročil v okviru dinamičnega nabavnega
sistema, ki ga upravlja osrednji nabavni organ;
b) ponovno odpiranje konkurence na podlagi okvirnega
sporazuma, ki ga je sklenil osrednji nabavni organ;
c) določanje v skladu s točko a) ali b) sedmega odstavka
48. člena tega zakona, kateri gospodarski subjekti, podpisniki
okvirnega sporazuma, izvajajo posamezno naročilo iz okvirnega sporazuma, ki ga je sklenil osrednji nabavni organ.
(4) Vsi postopki javnega naročanja, ki jih izvaja osrednji
nabavni organ, se morajo izvajati z elektronskimi komunikacijskimi sredstvi v skladu z zahtevami iz 37. člena tega zakona.
(5) Naročnik lahko osrednjemu nabavnemu organu odda
javno naročilo storitev za zagotavljanje centraliziranih nabavnih
dejavnosti brez uporabe postopkov iz tega zakona. Taka javna
naročila storitev lahko vključujejo tudi zagotavljanje pomožnih
nabavnih dejavnosti.
(6) Vlada lahko odloči, da se za posamezne predmete
javnega naročanja izvede skupno javno naročanje ministrstev,
organov v sestavi ministrstev, vladnih služb in upravnih enot, če
skupno naročanje povečuje gospodarnost in učinkovitost porabe proračunskih sredstev in ne zmanjšuje konkurence na trgu.
Vlada, v primerih, ko je to potrebno, odloči tudi, da se izvede
skupno javno naročanje v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija, zlasti za naročanje predmetov s
področij, na katerih ti zavodi opravljajo dejavnost. Skupno javno
naročanje vlade izvaja osrednji nabavni organ.
(7) Vlada v sklepu, s katerim določi skupno javno naročilo,
določi vsaj vrsto blaga ali storitev, časovno obdobje, za katero
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se oddaja skupno javno naročilo, ter okvirni časovni načrt izvedbe skupnega javnega naročila.
(8) Vlada z uredbo določi predmete, za katere se praviloma izvaja skupno javno naročanje, osrednji nabavni organ,
ki izvaja skupno javno naročanje, podrobneje določi postopek
izvedbe skupnega javnega naročanja in podrobneje uredi izjeme od skupnega javnega naročanja ter druga pravila v zvezi s
skupnim javnim naročanjem.
33. člen
(priložnostno skupno javno naročanje)
(1) Najmanj dva naročnika se lahko dogovorita za skupno izvedbo oddaje določenih javnih naročil. Določeno javno
naročilo se lahko odda kot skupno na podlagi pooblastil enega
ali več naročnikov.
(2) Če se postopek javnega naročanja v celoti izvaja
skupaj v imenu in za račun vseh v skupno javno naročanje
vključenih naročnikov, so ti skupaj odgovorni za izpolnitev svojih obveznosti v skladu s tem zakonom. To velja tudi v primeru,
v katerem en naročnik vodi postopek, pri čemer deluje za svoj
račun in za račun drugih naročnikov.
(3) Če se celotni postopek javnega naročanja ne izvaja
v imenu in za račun v skupno javno naročanje vključenih naročnikov, so ti skupaj odgovorni le za tiste dele, ki jih izvajajo
skupaj. Vsak naročnik je izključno odgovoren za izpolnitev
svojih obveznosti v skladu s tem zakonom v zvezi s tistimi deli,
ki jih izvaja v svojem imenu in za svoj račun.
34. člen
(javno naročanje, pri katerem sodelujejo naročniki iz različnih
držav članic)
(1) Naročniki iz različnih držav članic lahko ne glede
na 28. člen tega zakona sodelujejo pri oddaji javnih naročil z
uporabo enega od načinov iz tega člena. Določb tega člena
pa naročnik ne sme uporabiti, da bi se s tem izognil uporabi
obveznih določb javnega prava v skladu s pravom Evropske
unije, ki veljajo zanje v Republiki Sloveniji.
(2) Naročniki lahko sodelujejo pri oddaji javnih naročil, ki
jih zagotavlja osrednji nabavni organ iz druge države članice, le
kadar naroča tudi centralizirane nabavne dejavnosti.
(3) Osrednji nabavni organ iz druge države članice zagotavlja centralizirane nabavne dejavnosti v skladu z nacionalnimi
predpisi države članice, v kateri ima sedež. Ta pravila veljajo
tudi v naslednjih primerih:
a) oddaja javnih naročil v okviru dinamičnega nabavnega
sistema;
b) ponovno odpiranje konkurence v skladu z okvirnim
sporazumom;
c) določanje v skladu z a) ali b) točko sedmega odstavka
48. člena tega zakona, kateri gospodarski subjekti, podpisniki
okvirnega sporazuma, opravljajo določeno naročilo.
(4) Naročnik lahko skupaj z naročniki iz drugih držav članic odda javno naročilo, sklene okvirni sporazum ali upravlja
dinamični nabavni sistem. Prav tako lahko na podlagi okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema oddajajo
posamezna naročila. Če posamezni elementi niso urejeni z
mednarodnim sporazumom, sklenjenim med določenimi državami članicami, morajo sodelujoči naročniki skleniti dogovor, v
katerem določijo:
a) odgovornost pogodbenih strank in ustrezne nacionalne
določbe, ki se uporabljajo;
b) notranjo organizacijo postopka javnega naročanja,
vključno z vodenjem postopka, razdelitvijo gradenj, blaga ali
storitev, ki se naročajo, ter sklenitvijo pogodb.
(5) V primerih iz prejšnjih odstavkov za pravilnost izvedbe
odgovarja sodelujoči naročnik. Šteje se, da naročnik izpolni
svoje obveznosti v skladu s tem zakonom, če gradnje, blago
ali storitve nabavi pri naročniku, ki je odgovoren za postopek
javnega naročanja. Sodelujoči naročniki lahko pri opredelitvi
odgovornosti in veljavnega nacionalnega prava iz a) točke prej-
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šnjega odstavka posebne odgovornosti dodelijo enemu ali več
izmed njih in kot veljavne določijo predpise nacionalnega prava
katere koli njihove države članice. Dodelitev odgovornosti in veljavno nacionalno pravo morata biti navedena v dokumentaciji
v zvezi s skupno oddajo javnega naročila.
(6) Če naročnik skupaj z naročniki iz drugih držav članic
ustanovi skupen subjekt, vključno z evropskimi združenji za
teritorialno sodelovanje iz Uredbe (ES) št. 1082/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o ustanovitvi
evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (UL L št. 210
z dne 31. 7. 2006, str. 19), nazadnje spremenjene z Uredbo
(EU) št. 1302/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
17. decembra 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1082/2006
o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje
(EZTS), kar zadeva razjasnitev, poenostavitev in izboljšanje
ustanavljanja in delovanja takih združenj (UL L št. 347 z dne
20. 12. 2013, str. 303), ali drugimi subjekti, ustanovljenimi v
skladu s pravom Evropske unije, se sodelujoči naročniki s
sklepom pristojnega organa skupnega subjekta dogovorijo o
nacionalnih predpisih, ki se uporabljajo za javno naročilo, ene
od naslednjih držav članic:
a) nacionalne predpise države članice, v kateri ima skupni
subjekt svoj registrirani sedež;
b) nacionalne predpise države članice, v kateri skupni
subjekt izvaja svoje dejavnosti.
(7) Dogovor iz prejšnjega odstavka se lahko uporablja
za nedoločen čas, če je to določeno v ustanovitvenem aktu
skupnega subjekta ali pa je lahko omejen na določeno časovno obdobje, določene vrste javnih naročil ali eno ali več oddaj
posameznih javnih naročil.
35. člen
(zaupnost)
(1) Naročnik ne sme razkriti informacij, ki mu jih gospodarski subjekt predloži in označi kot poslovno skrivnost, kot
to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, če ta ali drug
zakon ne določa drugače. Naročnik pa mora zagotoviti varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo
osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne
ali tajne podatke.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te
specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in
skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali
na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.
(3) Naročnik mora imena ponudnikov in predložene ponudbe varovati kot poslovno skrivnost do roka, določenega za
odpiranje ponudb.
(4) Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po
pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila javni, če ne
vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred
tem datumom se določbe zakona, ki ureja dostop do informacij
javnega značaja, ne uporabljajo.
(5) Če je naročnik izvedel popoln pregled vseh ponudb,
mora po objavi odločitve o oddaji javnega naročila omogočiti
vpogled v ponudbo izbranega ponudnika le tistim ponudnikom, ki so oddali dopustno ponudbo. Če naročnik ni opravil
popolnega pregleda ponudb, pa mora omogočiti vpogled vsem
ponudnikom. Naročnik ponudniku, ki je v roku treh delovnih dni
po objavi odločitve zahteval vpogled, dovoli vpogled v ponudbo
izbranega ponudnika najkasneje v treh delovnih dneh od prejema zahteve, razen v tiste dele, ki upoštevaje določbe tega
člena predstavljajo poslovno skrivnost ali gre za tajne podatke
v skladu z zakonom, ki ureja dostop do tajnih podatkov ali za
osebne podatke, ki se varujejo v skladu z zakonom, ki ureja
varstvo osebnih podatkov. V postopku oddaje naročila male
vrednosti lahko ponudnik zahteva vpogled v dveh delovnih
dnevih od objave odločitve, naročnik pa dovoli vpogled v ponudbo izbranega ponudnika najpozneje v dveh delovnih dnevih
od prejema zahteve. Vpogled je brezplačen. Za posredovanje
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prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije lahko naročnik ponudniku zaračuna materialne stroške.
(6) Naročnik lahko določi zahteve za gospodarske subjekte, katerih namen je varovanje zaupnosti informacij, ki jih
naročnik da na voljo med postopkom javnega naročanja.
36. člen
(jezik v postopku javnega naročanja)
(1) Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem
jeziku. Naročnik lahko v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega
naročila določi, da smejo ponudniki svoje ponudbe predložiti
delno ali v celoti v tujem jeziku, zlasti v delu, ki se nanaša na
tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot
so na primer prospekti, propagandni ter tehnični material in
drugo. V izjemnih primerih, kadar ne obstaja dovolj ustrezno
slovensko izrazoslovje na specifičnem tehničnem področju ali
kadar to zahteva predmet javnega naročila, lahko naročnik
pripravi dokumentacijo ali del dokumentacije v tujem jeziku.
Če naročnik dovoli, da ponudnik predloži del ponudbene dokumentacije v enem od uradnih jezikov Evropske unije ali drugem
tujem jeziku, mora naročnik navesti, v katerem jeziku in za
kateri del ponudbe gre.
(2) Če naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb meni,
da je treba del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku,
uradno prevesti v slovenski jezik, lahko to zahteva in ponudniku
določi ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik.
(3) Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba oziroma njen uradni prevod v slovenskem jeziku, če
pa je bila dokumentacija ali del dokumentacije podan v tujem
jeziku, pa tuji jezik.
(4) Določbe tega člena, ki veljajo za slovenski jezik, veljajo na dvojezičnih območjih, v okviru izvajanja posebnih pravic
pripadnikov italijanske in madžarske skupnosti, smiselno tudi
za italijanski oziroma madžarski jezik.
37. člen
(pravila za sporočanje)
(1) Za vsakršno sporočanje in izmenjavo informacij na
podlagi tega zakona, zlasti elektronsko oddajo ponudb, se
v skladu z zahtevami tega člena uporabljajo elektronska komunikacijska sredstva. Orodja in naprave, ki se uporabijo za
elektronsko komuniciranje, in njihove tehnične lastnosti, morajo
biti nediskriminatorni, splošno dostopni in interoperabilni z izdelki informacijsko-komunikacijske tehnologije v splošni rabi
ter gospodarskim subjektom ne smejo omejevati dostopa do
postopka javnega naročanja.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek naročnik ni dolžan zahtevati uporabe elektronskih komunikacijskih sredstev pri oddaji
ponudb v naslednjih primerih:
a) če bi bili zaradi specializirane vrste javnega naročila za
uporabo elektronskih komunikacijskih sredstev potrebni točno
določeni orodja, naprave ali oblika datotek, ki niso splošno
razpoložljivi ali podprti s splošno razpoložljivimi programi;
b) če se pri programih, ki podpirajo oblike datotek, ustrezne za opis ponudb, uporabljajo oblike datotek, ki jih ni mogoče
obdelovati z nobenim drugim odprtim ali splošno dostopnim
programom, ali če so zaščitene z licenco in jih naročnik ne
more zagotoviti za prenos podatkov s spleta ali uporabo na
daljavo;
c) če bi bila za uporabo elektronskih komunikacijskih sredstev potrebna specializirana pisarniška oprema, ki naročnikom
ni splošno dostopna;
č) če dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila
zahteva predložitev fizičnih modelov ali maket, ki jih ni mogoče
predložiti z elektronskimi sredstvi.
(3) Za sporočanje, pri katerem se v skladu s prejšnjim
odstavkom ne uporabljajo elektronska komunikacijska sredstva, se uporabi pošta ali druga primerna kurirska služba ali
kombinacija pošte ali druge primerne kurirske službe ter elektronskih sredstev.
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(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena naročnik ni dolžan zahtevati uporabe elektronskih komunikacijskih sredstev
pri oddaji ponudb, če je uporaba neelektronskih komunikacijskih sredstev nujna bodisi zato, ker elektronska komunikacijska
sredstva pomenijo kršitev varnosti, bodisi zato, da se zaščitijo
posebno občutljive informacije, ki zahtevajo tako visoko raven
zaščite, da je ni mogoče ustrezno zagotoviti z uporabo elektronskih sredstev in naprav, ki so gospodarskim subjektom
splošno dostopne ali do katerih se jim lahko omogočijo alternativni načini dostopa v skladu z devetim odstavkom tega člena.
(5) Naročnik, ki v skladu z drugim odstavkom tega člena
zahteva, da se za oddajo ponudb uporabijo neelektronska
komunikacijska sredstva, mora v posameznem poročilu iz
105. člena tega zakona navesti razloge za to zahtevo. Naročnik, kjer je to možno, v posameznem poročilu navede razloge,
zaradi katerih je uporaba neelektronskih komunikacijskih sredstev nujna za izvajanje prejšnjega odstavka.
(6) Ne glede na prejšnje odstavke tega člena se za sporočanje, ki ne zadeva bistvenih elementov postopka javnega
naročanja, lahko uporablja ustna komunikacija, če je vsebina
ustne komunikacije zadostno dokumentirana. Bistveni elementi
postopka javnega naročanja vključujejo dokumentacijo v zvezi
z oddajo javnega naročila, prijave za sodelovanje, potrditev
interesa in ponudbe. V zadostni meri in z ustreznimi sredstvi,
na primer pisnimi ali zvočnimi zapisi ali povzetki glavnih delov
sporočil se dokumentira zlasti ustna komunikacija s ponudniki,
ki bi lahko bistveno vplivala na vsebino in oceno ponudb.
(7) Naročnik pri vsem sporočanju, izmenjavi in shranjevanju informacij zagotovi varovanje celovitosti podatkov ter
zaupnosti ponudb in prijav za sodelovanje. Vsebino ponudb
in prijav za sodelovanje lahko pregleda šele po izteku roka za
njihovo oddajo in po odpiranju ponudb in prijav.
(8) Naročnik lahko po potrebi za javno naročilo gradenj in
projektni natečaj zahteva uporabo določenega elektronskega
orodja. Če naročnik zahteva takšno uporabo orodja in to ni
splošno dostopno, sam ponudi alternativni način dostopa.
(9) Šteje se, da naročnik zagotavlja ustrezne alternativne
načine dostopa, če:
a) z elektronskimi sredstvi omogoča neomejen, popoln,
neposreden in brezplačen dostop do teh orodij in naprav od
datuma, ko je objavljeno obvestilo v skladu s Prilogo VII Direktive 2014/24/EU ali poslano povabilo k potrditvi interesa. V
besedilu obvestila ali povabila k potrditvi interesa se navede
spletni naslov, na katerem so ta orodja in naprave na voljo;
b) zagotovi, da ponudniki, ki nimajo dostopa do določenih
orodij in naprav ali možnosti, da bi jih v ustreznih rokih pridobili,
ter jim za pomanjkanje dostopa ni mogoče pripisati odgovornosti, lahko sodelujejo v postopku javnega naročanja z uporabo
začasnih žetonov, brezplačno zagotovljenih prek spleta, ali
c) podpira alternativen kanal za elektronsko oddajo ponudb.
(10) Naročnik za elektronsko sprejemanje ponudb, prijav
za sodelovanje ter načrtov in projektov v projektnih natečajih
zagotovi orodja in opremo, ki s tehničnimi sredstvi in ustreznimi
postopki zagotavljajo, da:
a) se lahko natančno določita čas in datum prejetja ponudb in prijav za sodelovanje ter predložitve načrtov in projektov;
b) se lahko ustrezno zagotovi, da pred določenimi roki
nihče nima dostopa do podatkov, poslanih v skladu s temi
zahtevami;
c) lahko samo pooblaščene osebe določijo ali spremenijo
datum odpiranja prejetih dokumentov;
č) se med različnimi stopnjami postopka javnega naročanja ali projektnega natečaja omogoči dostop do vseh predloženih podatkov ali dela teh podatkov le pooblaščenim osebam;
d) lahko le pooblaščene osebe omogočijo dostop do poslanih podatkov, in sicer šele po predpisanem datumu;
e) so dokumenti, prejeti in odprti v skladu s temi zahtevami, še naprej dostopni samo osebam, pooblaščenim za
seznanitev z njimi;
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f) se lahko, če so kršene prepovedi dostopa ali pogoji iz
b), c), č), d) in e) točke tega odstavka ali če obstajajo poskusi
kršitve, ustrezno zagotovi, da se kršitve ali poskusi kršitve
zlahka zaznajo.
(11) Naročnik sprejme napredne elektronske podpise,
podprte s kvalificiranim potrdilom, če je potrdilo dano s strani
ponudnika storitev potrdil, ki je uvrščen na seznam zanesljivih
overiteljev, in pri tem ne sme postavljati nobenih dodatnih
zahtev, ki bi ponudnike lahko ovirale pri uporabi teh podpisov.
38. člen
(nomenklature)
Pri oddaji javnih naročil se vsa nomenklatura navaja z
uporabo enotnega besednjaka javnih naročil (v besedilu tega
zakona: CPV), ki ga določa Uredba (ES) št. 2195/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 o enotnem
besednjaku javnih naročil (UL L št. 340 z dne 16. 12. 2002,
str. 1), nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 596/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o prilagoditvi
nekaterih aktov, za katere se uporabljata 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).
Drugo poglavje
PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO
ZA ODDAJO JAVNIH NAROČIL
2.1. Postopki
39. člen
(izbira postopkov)
(1) Naročnik lahko na način in pod pogoji, določenimi
v tem zakonu, za oddajo javnega naročila uporabi naslednje
postopke:
a) odprti postopek;
b) omejeni postopek;
c) konkurenčni dialog;
č) partnerstvo za inovacije;
d) konkurenčni postopek s pogajanji;
e) postopek s pogajanji z objavo;
f) postopek s pogajanji brez predhodne objave;
g) postopek naročila male vrednosti.
(2) V postopkih iz prejšnjega odstavka, razen v postopku
iz f) točke prejšnjega odstavka, naročnik za objavo povabila
k sodelovanju uporabi obvestilo o javnem naročilu v skladu s
56. členom tega zakona.
(3) Za objavo povabila k sodelovanju za javno naročilo na
infrastrukturnem področju se lahko uporabi tudi:
a) periodično informativno obvestilo v skladu s 54. členom
tega zakona, če se javno naročilo oddaja v omejenem postopku
ali postopku s pogajanji z objavo;
b) obvestilo o vzpostavitvi kvalifikacijskega sistema v skladu s 55. členom tega zakona, če se javno naročilo oddaja v
omejenem postopku, postopku s pogajanji z objavo, s konkurenčnim dialogom ali partnerstvom za inovacije.
(4) V primeru iz a) točke prejšnjega odstavka naročnik
gospodarske subjekte, ki so svoj interes za sodelovanje pri
javnem naročilu izrazili po objavi periodičnega informativnega
obvestila, s povabilom k potrditvi interesa v skladu z 62. členom
tega zakona povabi, da svoj interes pisno potrdijo.
(5) Če je vrednost najugodnejše dopustne ponudbe enaka
mejni vrednosti ali višja od mejne vrednosti, od katere dalje
je treba javno naročilo objaviti na portalu javnih naročil ali na
portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije, ter v
postopku ni bila zagotovljena ustrezna objava povabila k sodelovanju, pa bi morala biti, naročnik ne sme oddati javnega
naročila po tem postopku, temveč mora, če je to primerno,
začeti nov postopek skladno z določbami tega zakona.
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40. člen
(odprti postopek)
(1) V odprtem postopku lahko vsak zainteresirani gospodarski subjekt odda ponudbo na podlagi objavljenega povabila
k sodelovanju. Ponudbi se priložijo informacije za ugotavljanje
sposobnosti, ki jih zahteva naročnik.
(2) Minimalni rok za prejem ponudb je 35 dni od datuma,
ko je bilo poslano v objavo obvestilo o javnem naročilu.
(3) Če naročnik objavi predhodno informativno obvestilo,
pri javnem naročanju na infrastrukturnem področju pa periodično informativno obvestilo, in to obvestilo ni uporabljeno kot
sredstvo za objavo povabila k sodelovanju, se lahko minimalni
rok za prejem ponudb iz prejšnjega odstavka skrajša na 15 dni,
če sta izpolnjena naslednja pogoja:
a) če so bile informacije ob objavi na voljo, so bile v
predhodnem informativnem obvestilu oziroma periodičnem informativnem obvestilu navedene vse informacije, zahtevane za
obvestilo o javnem naročilu in
b) predhodno informativno obvestilo oziroma periodično
informativno obvestilo je bilo v objavo poslano najmanj 35 dni in
največ 12 mesecev pred datumom, ko je bilo v objavo poslano
obvestilo o javnem naročilu.
(4) Če v nujnem primeru, ki ga naročnik ustrezno utemelji,
ni mogoče upoštevati roka iz drugega odstavka tega člena,
lahko naročnik določi rok, ki ni krajši od 15 dni od datuma, ko
je bilo v objavo poslano obvestilo o javnem naročilu.
(5) Naročnik lahko za pet dni skrajša rok za prejem ponudb iz drugega odstavka tega člena, če se ponudbe lahko oddajo z elektronskimi sredstvi v skladu s prvim, osmim, devetim
in desetim odstavkom 37. člena tega zakona.
(6) Ne glede na drugi odstavek tega člena lahko naročnik
za javno naročilo, katerega ocenjena vrednost je nižja od vrednosti iz drugega odstavka 22. člena tega zakona, določi krajši
rok za prejem ponudb.
41. člen
(omejeni postopek)
(1) V omejenem postopku lahko vsak zainteresirani gospodarski subjekt odda prijavo za sodelovanje na podlagi objavljenega povabila k sodelovanju. Prijavi za sodelovanje priloži
informacije za ugotavljanje sposobnosti, ki jih zahteva naročnik.
(2) Minimalni rok za prejem prijav za sodelovanje je 30
dni od datuma, ko je bilo poslano v objavo obvestilo o javnem
naročilu.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek je za javno naročilo
na infrastrukturnem področju minimalni rok za prejem prijav
za sodelovanje praviloma najmanj 30 dni od datuma, ko je
bilo poslano v objavo obvestilo o javnem naročilu, če se kot
sredstvo za objavo povabila k sodelovanju uporabi periodično
informativno obvestilo, pa praviloma najmanj 30 dni od datuma,
ko je bilo kandidatom poslano povabilo k potrditvi interesa. Rok
v nobenem primeru ne sme biti krajši od 15 dni.
(4) Ponudbo lahko oddajo le gospodarski subjekti, ki jih
na podlagi ocene v prijavi predloženih informacij k temu povabi
naročnik. Naročnik lahko omeji število ustreznih kandidatov, ki
bodo povabljeni k oddaji ponudbe.
(5) Minimalni rok za prejem ponudb je 30 dni od datuma,
ko je bilo poslano povabilo k predložitvi ponudb.
(6) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko za javno naročilo na infrastrukturnem področju rok za prejem ponudb določi
na podlagi medsebojnega dogovora med naročnikom in izbranimi kandidati, pri čemer morajo imeti ti na voljo enako časa
za pripravo in predložitev ponudb. Če dogovora glede roka za
prejem ponudb ni, je rok najmanj deset dni od datuma, ko je
bilo poslano povabilo k predložitvi ponudb.
(7) Če naročnik objavi predhodno informativno obvestilo
in to obvestilo ni uporabljeno kot sredstvo za objavo povabila k
sodelovanju, se lahko minimalni rok za prejem ponudb iz petega odstavka tega člena skrajša na deset dni, če sta izpolnjena
naslednja pogoja:
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a) če so bile informacije ob objavi na voljo in so bile v
predhodnem informativnem obvestilu navedene vse informacije, zahtevane za obvestilo o javnem naročilu in
b) predhodno informativno obvestilo je bilo v objavo poslano najmanj 35 dni in največ 12 mesecev pred datumom, ko
je bilo v objavo poslano obvestilo o javnem naročilu.
(8) Naročnik lahko za pet dni skrajša rok za prejem ponudb iz petega odstavka tega člena, če se ponudbe lahko oddajo z elektronskimi sredstvi v skladu s prvim, osmim, devetim
in desetim odstavkom 37. člena tega zakona.
(9) Če v nujnem primeru, ki ga naročnik ustrezno utemelji, ni mogoče upoštevati rokov iz tega člena, lahko naročnik
določi:
a) rok za prejem prijav za sodelovanje, ki ni krajši od
15 dni od datuma, ko je bilo v objavo poslano obvestilo o javnem naročilu;
b) rok za prejem ponudb, ki ni krajši od deset dni od
datuma, ko je bilo izbranim kandidatom poslano povabilo k
predložitvi ponudb.
(10) Ne glede na prejšnje odstavke tega člena lahko
naročnik za javno naročilo, katerega ocenjena vrednost je
nižja od vrednosti iz drugega odstavka 22. člena tega zakona,
določi krajši rok za prejem prijav za sodelovanje in krajši rok
za prejem ponudb.
42. člen
(konkurenčni dialog)
(1) Naročnik lahko uporabi konkurenčni dialog v naslednjih primerih:
a) za gradnje, blago ali storitve, pri katerih je izpolnjen
eden ali več naslednjih pogojev:
– potreb naročnika ni mogoče zadovoljiti brez prilagoditve
zlahka dostopnih rešitev;
– vključujejo zasnovne ali inovativne rešitve;
– zaradi posebnih okoliščin, povezanih z vrsto, kompleksnostjo ali pravno in finančno strukturo ali zaradi z njimi
povezanih tveganj, javnega naročila ni mogoče oddati brez
predhodnih pogajanj;
– naročnik ne more dovolj natančno določiti tehničnih
specifikacij s sklicevanjem na standard, evropsko tehnično
oceno, skupno tehnično specifikacijo ali tehnično referenco v
smislu 24. do 27. točke prvega odstavka 2. člena tega zakona;
b) za gradnje, blago ali storitve, pri katerih so bile v odprtem ali omejenem postopku ali postopku naročila male vrednosti predložene le ponudbe, ki niso skladne z dokumentacijo v
zvezi z oddajo javnega naročila ali ki so prispele prepozno ali
za katere je naročnik ugotovil, da so neobičajno nizke, ali ponudbe ponudnikov, ki niso ustrezno usposobljeni, ali ponudbe,
katerih cena presega naročnikova zagotovljena sredstva. V
primerih iz te točke naročniku v konkurenčnem dialogu ni treba
objaviti obvestila o javnem naročilu, če v postopek vključi vse
ponudnike, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in zanje ne
obstajajo razlogi za izključitev in so v predhodno izvedenem
odprtem ali omejenem postopku ali postopku naročila male
vrednosti predložili ponudbe v skladu s formalnimi zahtevami
za postopek javnega naročanja.
(2) Za javna naročila na infrastrukturnem področju se
lahko konkurenčni dialog uporabi ne glede na izpolnjevanje
pogojev iz a) ali b) točke prejšnjega odstavka.
(3) Za sodelovanje v konkurenčnem dialogu se lahko na
podlagi objavljenega obvestila o javnem naročilu, pri javnem
naročanju na infrastrukturnem področju pa tudi na podlagi
objavljenega obvestila o vzpostavitvi kvalifikacijskega sistema,
prijavi vsak gospodarski subjekt, tako da k prijavi priloži informacije za ugotavljanje sposobnosti, ki jih zahteva naročnik.
(4) Minimalni rok za prejem prijav za sodelovanje je 30 dni
od datuma, ko je bilo v objavo poslano obvestilo o javnem
naročilu.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek je za javno naročilo na
infrastrukturnem področju minimalni rok za prejem prijav za
sodelovanje praviloma najmanj 30 dni od datuma, ko je bilo
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poslano v objavo obvestilo o naročilu, če se kot sredstvo za
objavo povabila k sodelovanju uporabi periodično informativno
obvestilo pa praviloma najmanj 30 dni od datuma, ko je bilo
kandidatom poslano povabilo k potrditvi interesa. Rok v nobenem primeru ne sme biti krajši od 15 dni.
(6) V dialogu lahko sodelujejo le gospodarski subjekti,
ki jih na podlagi ocene predloženih informacij k temu povabi
naročnik. Naročnik lahko omeji število ustreznih kandidatov, ki
bodo povabljeni k dialogu. V konkurenčnem dialogu se javno
naročilo odda izključno na podlagi merila najboljšega razmerja
med ceno in kakovostjo.
(7) Naročnik v obvestilu o javnem naročilu navede svoje
potrebe in zahteve, ki jih v tem obvestilu ali v opisnem dokumentu tudi podrobneje opredeli. Hkrati v istih dokumentih določi
in podrobneje opredeli merila za oddajo javnega naročila ter
določi okvirni časovni razpored.
(8) Naročnik z udeleženci, izbranimi v skladu z določbami od 75. do 81. člena tega zakona in 89. člena tega zakona,
začne dialog s ciljem ugotoviti in opredeliti najustreznejše načine za izpolnitev svojih potreb. V okviru tega dialoga lahko z
izbranimi udeleženci razpravlja o vseh vidikih javnega naročila.
(9) Naročnik mora v okviru dialoga zagotoviti enako
obravnavo vseh udeležencev in informacij ne sme nuditi diskriminatorno, zaradi česar bi lahko nekateri udeleženci imeli
prednost pred drugimi. Naročnik v skladu s 35. členom tega
zakona brez soglasja v dialogu sodelujočega kandidata drugim
udeležencem ne sme razkriti predlaganih rešitev ali drugih zaupnih informacij, ki mu jih je sporočil kandidat. To soglasje ne
sme biti splošno, temveč se mora nanašati na informacije, ki jih
namerava naročnik posredovati ostalim kandidatom.
(10) Konkurenčni dialog se lahko izvaja v zaporednih
stopnjah, da se na podlagi meril za oddajo javnega naročila,
določenih v obvestilu o javnem naročilu ali opisnem dokumentu, zmanjša število rešitev, o katerih se razpravlja med posamezno stopnjo dialoga. Naročnik v obvestilu o javnem naročilu
ali opisnem dokumentu navede, ali bo uporabil to možnost.
(11) Naročnik nadaljuje dialog, dokler ne najde ene ali
več rešitev, ki lahko izpolnijo njegove potrebe. Ko naročnik
zaključi dialog in o tem obvesti udeležence, ki so sodelovali
v zadnji stopnji dialoga, vsakega od njih povabi, da predloži
končno ponudbo na podlagi sprejete rešitve ali rešitev, ki so
bile predstavljene in podrobneje opredeljene med dialogom.
Končna ponudba mora vsebovati vse elemente, ki se zahtevajo
in so potrebni za izvedbo projekta. Na zahtevo naročnika lahko
ponudnik to ponudbo pojasni, podrobno opredeli in optimizira.
Ta pojasnila, podrobne opredelitve, optimizacija ali dodatne
informacije ne smejo zajemati sprememb bistvenih vidikov ponudbe ali javnega naročila, vključno s potrebami in zahtevami
iz obvestila o javnem naročilu ali opisnega dokumenta, če bi
odstopanje od teh vidikov, potreb in zahtev lahko izkrivljalo
konkurenco ali imelo diskriminatorni učinek.
(12) Naročnik oceni prejete ponudbe na podlagi meril
za oddajo javnega naročila iz obvestila o javnem naročilu ali
opisnega dokumenta.
(13) Na zahtevo naročnika se lahko s ponudnikom, za
katerega je naročnik ugotovil, da je oddal ponudbo, ki predstavlja najboljše razmerje med ceno in kakovostjo, izvedejo pogajanja, da se z dokončno določitvijo pogojev javnega naročila
potrdijo finančne obveznosti ali drugi pogoji iz ponudbe. To ne
sme spremeniti bistvenih vidikov ponudbe ali javnega naročila,
vključno s potrebami in zahtevami iz obvestila o javnem naročilu ali opisnega dokumenta, ter predstavljati nevarnosti za
izkrivljanje konkurence ali diskriminacijo.
(14) Naročnik lahko določi nagrade ali plačila za udeležence v dialogu.
43. člen
(partnerstvo za inovacije)
(1) Za sodelovanje v partnerstvih za inovacije se lahko
na podlagi objavljenega obvestila o javnem naročilu, pri
javnem naročanju na infrastrukturnem področju pa tudi na
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podlagi objavljenega obvestila o vzpostavitvi kvalifikacijskega sistema, prijavi vsak gospodarski subjekt, tako da k
prijavi priloži informacije za ugotavljanje sposobnosti, ki jih
zahteva naročnik.
(2) Naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega
naročila opredeli potrebo po inovativnem blagu, storitvah ali
gradnjah, ki je ne more zadovoljiti z nakupom blaga, storitev
ali gradenj, že dostopnih na trgu. Navede tudi, kateri elementi
opisa določajo minimalne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati vse
ponudbe. Navedene informacije morajo biti dovolj natančne, da
lahko gospodarski subjekti prepoznajo vrsto in obseg zahtevane rešitve ter se odločijo, ali se bodo prijavili za sodelovanje
v postopku.
(3) Naročnik se lahko odloči, da bo vzpostavil partnerstvo
za inovacije z enim ali več partnerji, ki bodo izvajali ločene
raziskovalne in razvojne dejavnosti.
(4) Minimalni rok za prejem prijav za sodelovanje je 30 dni
od datuma, ko je poslano v objavo obvestilo o javnem naročilu.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek je za javno naročilo na
infrastrukturnem področju minimalni rok za prejem prijav za
sodelovanje praviloma najmanj 30 dni od datuma, ko je bilo
poslano v objavo obvestilo o javnem naročilu. Rok v nobenem
primeru ne sme biti krajši od 15 dni.
(6) V postopku lahko sodelujejo le gospodarski subjekti,
ki jih na podlagi ocene predloženih informacij k temu povabi
naročnik. Naročnik lahko omeji število ustreznih kandidatov, ki
bodo povabljeni v partnerstvo za inovacije.
(7) Javna naročila ob uporabi partnerstva za inovacije se
oddajo izključno na podlagi merila najboljšega razmerja med
ceno in kakovostjo.
(8) Cilj partnerstva za inovacije je razvoj inovativnega proizvoda, storitve ali gradenj ter poznejša nabava blaga, storitev
ali gradenj, ki so rezultat inovativnega razvoja, pod pogojem,
da ustrezajo kakovosti izvedbe in najvišjim stroškom, dogovorjenim med naročniki in udeleženci.
(9) Partnerstvo za inovacije se izvaja v zaporednih stopnjah, ki upoštevajo zaporedje korakov v postopku raziskav in
inovacij, ter lahko vključuje proizvodnjo blaga, izvajanje storitev
ali dokončanje gradenj. Pri partnerstvu za inovacije se določijo
vmesni cilji, ki jih morajo doseči partnerji, in zagotovi plačilo v
ustreznih obrokih.
(10) Na podlagi teh ciljev se lahko naročnik po vsaki
stopnji odloči za prekinitev partnerstva za inovacije, v primeru
partnerstva za inovacije z več partnerji pa za zmanjšanje števila
partnerjev s prekinitvijo posameznih pogodb. V tem primeru
mora v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila navesti
možnost prekinitve partnerstva in pogoje, pod katerimi lahko
to stori.
(11) Če ta člen ne določa drugače, se naročniki s ponudniki pogajajo o prvih in vseh nadaljnjih ponudbah, ki jih slednji
predložijo, za izboljšanje njihove vsebine, razen o končnih
ponudbah. Minimalne zahteve in merila za oddajo javnega
naročila ne morejo biti predmet pogajanj.
(12) Naročnik mora med pogajanji zagotoviti enako obravnavo vseh ponudnikov in informacij ne sme nuditi diskriminatorno, zaradi česar bi lahko nekateri ponudniki imeli prednost pred
drugimi. Vse ponudnike, vključene v naslednjo stopnjo, naročnik pisno obvesti o vseh spremembah tehničnih specifikacij ali
druge dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, razen
o tistih, ki določajo minimalne zahteve glede javnega naročila.
Naročnik zagotovi, da ima ponudnik po teh spremembah na
voljo dovolj časa, da po potrebi spremeni ali ponovno predloži
ponudbo.
(13) V postopku partnerstva za inovacije se lahko pogajanja izvajajo v zaporednih stopnjah, da se na podlagi meril
za oddajo javnega naročila, opredeljenih v obvestilu o javnem
naročilu, povabilu k potrditvi interesa ali dokumentaciji v zvezi z
oddajo javnega naročila zmanjša število ponudb, o katerih se je
treba pogajati. Naročnik v obvestilu o javnem naročilu, povabilu
k potrditvi interesa ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega
naročila navede, ali bo uporabil to možnost.
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(14) Pri izbiri kandidatov uporabi naročnik zlasti pogoje
glede sposobnosti kandidatov na področju raziskav in razvoja
ter pri razvijanju in uvajanju inovativnih rešitev.
(15) Raziskovalne in inovativne projekte, katerih cilj je
izpolniti potrebe, ki jih je določil naročnik in jih ni mogoče izpolniti z obstoječimi rešitvami, lahko predložijo le gospodarski
subjekti, ki jih na podlagi ocene zahtevanih informacij k temu
povabi naročnik.
(16) Naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega
naročila opredeli, kako se uredijo pravice intelektualne lastnine. Naročnik v skladu s 35. členom tega zakona brez soglasja
partnerja drugim partnerjem ne sme razkriti predlaganih rešitev ali drugih zaupnih informacij, ki mu jih je sporočil partner.
To soglasje ne sme biti splošno, temveč se mora nanašati
na informacije, ki jih namerava naročnik posredovati ostalim
partnerjem.
(17) Naročnik zagotovi, da se struktura partnerstva ter
zlasti trajanje in vrednost posameznih stopenj določijo ob upoštevanju stopnje inovativnosti predlagane rešitve ter zaporedja raziskovalnih in inovativnih dejavnosti, potrebnih za razvoj
inovativne rešitve, ki na trgu še ni na voljo. Ocenjena vrednost
blaga, storitev ali gradenj ne sme biti nesorazmerna glede na
naložbe, ki so potrebne za njihov razvoj.
44. člen
(konkurenčni postopek s pogajanji)
(1) Naročnik lahko uporabi konkurenčni postopek s pogajanji le za javno naročanje na splošnem področju, in sicer zgolj
za naslednja javna naročila:
a) za gradnje, blago ali storitve, pri katerih je izpolnjen
eden ali več naslednjih pogojev:
– potreb naročnika ni mogoče zadovoljiti brez prilagoditve
zlahka dostopnih rešitev;
– vključujejo zasnovne ali inovativne rešitve;
– zaradi posebnih okoliščin, povezanih z vrsto, kompleksnostjo ali pravno in finančno strukturo ali zaradi z njimi
povezanih tveganj, javnega naročila ni mogoče oddati brez
predhodnih pogajanj;
– naročnik ne more dovolj natančno določiti tehničnih
specifikacij s sklicevanjem na standard, evropsko tehnično
oceno, skupno tehnično specifikacijo ali tehnično referenco v
smislu 24. do 27. točke prvega odstavka 2. člena tega zakona;
b) za gradnje, blago ali storitve, pri katerih so bile v
odprtem ali omejenem postopku ali postopku naročila male
vrednosti predložene le ponudbe, ki niso skladne z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ali ki so prispele
prepozno ali za katere je naročnik ugotovil, da so neobičajno
nizke, ali ponudbe ponudnikov, ki niso ustrezno usposobljeni,
ali ponudbe, katerih cena presega naročnikova zagotovljena
sredstva. V primeru iz te točke naročniku v konkurenčnem postopku s pogajanji ni treba objaviti obvestila o javnem naročilu,
če v postopek vključi vse ponudnike, ki izpolnjujejo pogoje za
sodelovanje in zanje ne obstajajo razlogi za izključitev in so
v predhodno izvedenem odprtem ali omejenem postopku ali
postopku naročila male vrednosti predložili ponudbe v skladu s
formalnimi zahtevami za postopek javnega naročanja;
c) za gradnje, blago in storitve, katerih vrednost je nižja od
mejnih vrednosti iz drugega odstavka 22. člena tega zakona.
(2) Za sodelovanje v konkurenčnem postopku s pogajanji
se lahko na podlagi objavljenega obvestila o javnem naročilu
prijavi vsak gospodarski subjekt. Prijavi za sodelovanje priloži
informacije za ugotavljanje sposobnosti, ki jih zahteva naročnik.
(3) Naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila opredeli vsebino javnega naročila z opisom svojih potreb
in zahtevanih značilnosti blaga, gradenj ali storitev, ki so predmet naročanja, ter določi merila za oddajo javnega naročila.
Navede tudi, kateri elementi opisa določajo minimalne zahteve,
ki jih morajo izpolnjevati vse ponudbe. Navedene informacije
morajo biti dovolj natančne, da lahko gospodarski subjekti prepoznajo vrsto in obseg javnega naročila ter se odločijo, ali se
bodo prijavili za sodelovanje v postopku.
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(4) Minimalni rok za prejem prijav za sodelovanje je 30 dni
od datuma, ko je bilo poslano v objavo obvestilo o javnem naročilu. Minimalni rok za sprejemanje prvih ponudb je 30 dni od
datuma, ko je bilo kandidatom poslano povabilo k predložitvi
ponudb.
(5) Če naročnik objavi predhodno informativno obvestilo
in to obvestilo ni bilo uporabljeno kot sredstvo za objavo povabila k sodelovanju, se lahko minimalni rok za prejem ponudb
iz prejšnjega odstavka skrajša na deset dni, če sta izpolnjena
naslednja pogoja:
a) če so bile vse informacije, zahtevane za obvestilo o
javnem naročilu ob objavi na voljo in so bile v predhodnem
informativnem obvestilu navedene in
b) predhodno informativno obvestilo je bilo v objavo poslano najmanj 35 dni in največ 12 mesecev pred datumom, ko
je bilo v objavo poslano obvestilo o javnem naročilu.
(6) Naročnik lahko za pet dni skrajša rok za prejem ponudb iz četrtega odstavka tega člena, če se ponudbe lahko oddajo z elektronskimi sredstvi v skladu s prvim, osmim, devetim
in desetim odstavkom 37. člena tega zakona.
(7) Če v nujnem primeru, ki ga naročnik ustrezno utemelji, ni mogoče upoštevati rokov iz tega člena, lahko naročnik
določi:
a) rok za prejem prijav za sodelovanje, ki ni krajši od 15
dni od datuma, ko je bilo v objavo poslano obvestilo o javnem
naročilu;
b) rok za prejem ponudb, ki ni krajši od deset dni od
datuma, ko je bilo izbranim kandidatom poslano povabilo k
predložitvi ponudb.
(8) Ne glede na prejšnje odstavke tega člena lahko naročnik za javno naročilo, katerega ocenjena vrednost je nižja
od vrednosti iz drugega odstavka 22. člena tega zakona, določi
krajši rok za prejem prijav za sodelovanje in krajši rok za prejem
ponudb.
(9) Prvo ponudbo lahko oddajo le gospodarski subjekti, ki
jih na podlagi ocene predloženih informacij k temu povabi naročnik. Ta ponudba je podlaga za nadaljnja pogajanja. Naročnik
lahko omeji število ustreznih kandidatov, ki bodo povabljeni k
oddaji ponudbe.
(10) Za izboljšanje vsebine ponudb se naročnik s ponudniki pogaja o prvih in vseh nadaljnjih ponudbah, ki jih slednji
predložijo, razen v primeru končnih ponudb iz petnajstega
odstavka tega člena in v primeru oddaje javnega naročila na
podlagi prvih ponudb. Minimalne zahteve in merila za oddajo
javnega naročila ne morejo biti predmet pogajanj.
(11) Naročnik lahko na podlagi prvih ponudb odda javno
naročilo brez pogajanj, če si je v obvestilu o javnem naročilu
pridržal to možnost.
(12) Naročnik med pogajanji zagotovi enako obravnavo
vseh ponudnikov in informacij ne nudi diskriminatorno, zaradi
česar bi lahko nekateri ponudniki imeli prednost pred drugimi.
Vse ponudnike, ki jih naročnik vključi v naslednji krog pogajanj,
pisno obvesti o vseh spremembah tehničnih specifikacij ali
druge dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, razen
o tistih, ki določajo minimalne zahteve glede javnega naročila.
Naročnik zagotovi, da ima ponudnik po teh spremembah na
voljo dovolj časa, da po potrebi spremeni ali ponovno predloži
ponudbo.
(13) Naročnik v skladu s 35. členom tega zakona brez
soglasja v pogajanjih sodelujočega kandidata ali ponudnika
drugim udeležencem ne sme razkriti zaupnih informacij, ki
mu jih je sporočil kandidat ali ponudnik. To soglasje ne sme
biti splošno, temveč se mora nanašati na informacije, ki jih
namerava naročnik poslati ostalim kandidatom ali ponudnikom.
(14) Konkurenčni postopek s pogajanji se lahko izvaja v
zaporednih stopnjah, da se na podlagi meril za oddajo javnega
naročila, določenih v obvestilu o javnem naročilu ali drugem
dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila, zmanjša število
ponudb, o katerih se pogaja. Naročnik v obvestilu o javnem naročilu ali drugem dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila
navede, ali bo uporabil to možnost.
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(15) Ko namerava naročnik zaključiti pogajanja, obvesti
preostale ponudnike o zadnjem krogu pogajanj in določi skupni
rok za predložitev morebitnih novih ali spremenjenih ponudb,
razen če je število krogov napovedal v obvestilu o naročilu
ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali če se
pogaja le z enim kandidatom.
(16) Po prejemu končnih ponudb naročnik v skladu z
določbami od 75. do 81. člena tega zakona in 89. člena tega
zakona preveri, ali so skladne z minimalnimi zahtevami ter nato
odda javno naročilo na podlagi meril za oddajo.
45. člen
(postopek s pogajanji z objavo)
(1) Naročnik lahko uporabi postopek s pogajanji z objavo
le za javno naročanje na infrastrukturnem področju.
(2) V postopku s pogajanji z objavo lahko vsak zainteresirani gospodarski subjekt odda prijavo za sodelovanje na
podlagi objavljenega povabila k sodelovanju. Prijavi priloži
informacije za ugotavljanje sposobnosti, ki jih zahteva naročnik.
(3) Minimalni rok za prejem prijav za sodelovanje je praviloma najmanj 30 dni od datuma, ko je bilo poslano v objavo
obvestilo o javnem naročilu, če se kot sredstvo za objavo povabila k sodelovanju uporabi periodično informativno obvestilo,
pa praviloma najmanj 30 dni od datuma, ko je bilo kandidatom
poslano potrdilo k potrditvi interesa. Rok v nobenem primeru
ne sme biti krajši od 15 dni.
(4) Prvo ponudbo lahko oddajo le gospodarski subjekti,
ki jih na podlagi ocene predloženih informacij k temu povabi
naročnik. Naročnik lahko omeji število ustreznih kandidatov, ki
bodo povabljeni k oddaji ponudbe.
(5) Rok za prejem ponudb se lahko določi na podlagi
medsebojnega dogovora med naročnikom in izbranimi kandidati, pri čemer morajo imeti ti na voljo enako časa za pripravo
in predložitev ponudb. Če dogovora glede roka za prejem ponudb ni, je rok najmanj deset dni od datuma, ko je bilo poslano
povabilo k predložitvi ponudb.
46. člen
(postopek s pogajanji brez predhodne objave)
(1) Naročnik lahko uporabi postopek s pogajanji brez
predhodne objave za javno naročilo gradenj, blaga ali storitev
v naslednjih primerih:
a) če za javno naročilo na splošnem področju v odprtem,
omejenem ali postopku naročila male vrednosti, za javno naročilo na infrastrukturnem področju pa v predhodno izvedenem
postopku, v katerem je naročnik objavil povabilo k sodelovanju,
ni oddana nobena ponudba ali prijava za sodelovanje ali nobena ustrezna ponudba ali prijava za sodelovanje, pod pogojem,
da se prvotni pogoji javnega naročila bistveno ne spremenijo
in da naročnik Evropski komisiji pošlje poročilo, če komisija to
zahteva. Pri tem se ponudba šteje za neustrezno, če ni relevantna za javno naročilo, ker brez bistvenih sprememb očitno
ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, ki so določene
v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Prijava za
sodelovanje pa se šteje za neustrezno, če je treba gospodarski
subjekt izključiti, ker obstajajo razlogi za izključitev ali subjekt
ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje v postopku. Skupna cena
iz končne ponudbe, predložene v postopku s pogajanji, ne
sme presegati cene iz ponudbe istega ponudnika, predložene
v neuspešnem prej izvedenem postopku javnega naročanja;
b) če ima javno naročilo na infrastrukturnem področju le
raziskovalni, eksperimentalni, študijski ali razvojni namen, nima
pa namena ustvariti dobička ali povrniti stroškov raziskav in
razvoja, pod pogojem, da oddaja takšnega naročila ne vpliva
na konkurenčnost pri oddaji poznejših javnih naročil s temi
nameni;
c) če lahko gradnje, blago ali storitev zagotovi le določen
gospodarski subjekt iz naslednjih razlogov:
– cilj javnega naročila je ustvariti ali pridobiti unikatno
umetniško delo ali umetniško uprizoritev;
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– iz tehničnih razlogov konkurence za predmet naročanja

– za zaščito izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine. Naročnik ne sme uporabiti postopka s pogajanji
brez predhodne objave na podlagi te točke, če je predmet javnega naročanja izvedba projekta, ki ga je projektant projektiral
v predhodnem postopku javnega naročanja, in namerava v
pogajanja vključiti le tega projektanta;
č) če zaradi skrajne nujnosti, nastale kot posledica dogodkov, ki jih naročnik ni mogel predvideti, rokov za odprti ali omejeni postopek ali konkurenčni postopek s pogajanji ni mogoče
upoštevati. Okoliščine, s katerimi se utemelji skrajna nujnost,
nikakor ne smejo biti take, da bi jih lahko pripisali naročniku;
d) če vrednost javnega naročila ne presega vrednosti, od
katere dalje je treba objaviti povabilo k sodelovanju v Uradnem
listu Evropske unije, če lahko naročilo izpolni vnaprej znano
končno število sposobnih ponudnikov in pod pogojem, da enakopravno obravnava vse ponudnike.
(2) Izjemo iz druge in tretje alineje c) točke prejšnjega
odstavka lahko naročnik uporabi le, če ni ustrezne alternative
ali nadomestila in če odsotnost konkurence ni posledica neupravičenega omejevanja elementov javnega naročila.
(3) Postopek s pogajanji brez predhodne objave se lahko
uporabi tudi za naslednja javna naročila blaga:
a) če se določen izdelek izdeluje izključno za raziskovalne, eksperimentalne, študijske ali razvojne namene, pod
pogojem, da javno naročilo, oddano na podlagi te točke, ne
vključuje masovne proizvodnje zaradi preživetja na trgu ali se
izvaja zaradi povrnitve stroškov raziskav in razvoja;
b) za dodatne dobave blaga prvotnega dobavitelja, ki
so namenjene za delno nadomestilo blaga ali inštalacij ali za
povečanje obsega obstoječega blaga ali inštalacij, če bi moral
naročnik zaradi zamenjave dobavitelja nabaviti blago, ki ima
drugačne tehnične lastnosti, kar bi povzročilo neskladnost ali
nesorazmerne tehnične težave med obratovanjem in vzdrževanjem. Za javna naročila na splošnem področju trajanje teh in
ponavljajočih se naročil praviloma ne sme biti daljše od treh let;
c) za blago, ponujeno in kupljeno na blagovnih borzah;
č) za nakup blaga po posebno ugodnih pogojih od dobavitelja, ki gre v likvidacijo, ali likvidacijskega upravitelja v
postopku zaradi insolventnosti, po dogovoru z upniki ali po
podobnem postopku v skladu z nacionalnimi zakoni ali predpisi;
d) za ugodne nakupe, ko je javno naročilo blaga na infrastrukturnem področju mogoče oddati tako, da se izkoristi
posebno ugodna priložnost, ki je na voljo zelo kratek čas in je
cena bistveno nižja od običajnih tržnih cen.
(4) Postopek s pogajanji brez predhodne objave se lahko
uporabi za naslednja javna naročila storitev:
a) za storitve po posebno ugodnih pogojih od dobavitelja,
ki gre v likvidacijo, ali likvidacijskega upravitelja v postopku
zaradi insolventnosti, po dogovoru z upniki ali po podobnem
postopku v skladu z nacionalnimi zakoni ali predpisi;
b) za storitve, ki se na podlagi predhodno izvedenega
projektnega natečaja, organiziranega v skladu s tem zakonom
in v skladu s pravili, določenimi v projektnem natečaju, oddajo
zmagovalcu ali enemu od zmagovalcev projektnega natečaja.
Če je zmagovalcev v projektnem natečaju več, morajo biti k
sodelovanju v postopku s pogajanji brez predhodne objave
povabljeni vsi.
(5) Postopek s pogajanji brez predhodne objave se
lahko uporabi za javno naročilo novih gradenj ali storitev,
ki pomenijo ponovitev podobnih gradenj ali storitev in se
oddajo gospodarskemu subjektu, ki mu je naročnik oddal
prvotno naročilo, pod pogojem, da so nove gradnje ali storitve v skladu z osnovnim projektom in da je bilo prvotno
naročilo oddano v postopku, v katerem je naročnik objavil
povabilo k sodelovanju. V osnovnem javnem naročilu morajo
biti navedeni obseg mogočih dodatnih gradenj ali storitev in
pogoji za njihovo oddajo. Naročnik mora v povabilu k sodelovanju za prvotno javno naročilo navesti morebitno uporabo
tega postopka in pri izračunu ocenjene vrednosti osnovnega
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javnega naročila upoštevati tudi skupne ocenjene stroške
poznejših gradenj ali storitev. Za javna naročila na splošnem
področju se ta postopek lahko uporablja le tri leta po oddaji
prvotnega javnega naročila.
(6) Naročnik v svoji dokumentaciji navede in obrazloži
razloge za izbiro postopka s pogajanji brez predhodne objave.
(7) Naročnik med pogajanji vnaprej pisno napove zadnji
krog pogajanj, razen če je število krogov napovedal v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali če se pogaja le
z enim kandidatom.
(8) V postopku s pogajanji brez predhodne objave lahko
odda prijavo za sodelovanje gospodarski subjekt, ki ga je k
sodelovanju povabil naročnik. Prijavi priloži informacije za ugotavljanje sposobnosti, ki jih zahteva naročnik. Rok za oddajo
prijave in ponudbe mora biti sorazmeren zahtevam javnega
naročila, določi pa ga naročnik.
(9) V primeru č) točke prvega odstavka tega člena lahko naročnik zahteva, da ponudnik izkaže izpolnjevanje vseh
zahtev naročnika z enotnim evropskim dokumentom v zvezi
z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: ESPD) ali
drugo lastno izjavo. Ne glede na 89. člen tega zakona naročniku v primeru č) točke prvega odstavka tega člena ni treba
preveriti obstoja in vsebine navedb v ponudbi, razen če dvomi
o resničnosti ponudnikovih izjav v ESPD. Ne glede na četrti
odstavek 61. člena in tretji odstavek 74. člena tega zakona
naročniku v primeru iz č) točke prvega odstavka tega člena ni
treba upoštevati roka za pošiljanje dodatnih informacij v zvezi
s specifikacijami in vseh dodatnih dokumentov ter podaljšati
roka za prejem ponudb.
47. člen
(postopek naročila male vrednosti)
(1) Naročnik lahko uporabi postopek naročila male vrednosti, za katerega pri javnem naročilu blaga in storitev obvestil
v zvezi z njim ni treba poslati v objavo Uradu za publikacije
Evropske unije, in pri javnem naročilu gradnje, če je vrednost
javnega naročila na splošnem področju enaka ali višja od
40.000 eurov in nižja od 500.000 eurov, ter na infrastrukturnem področju enaka ali višja od 100.000 eurov in nižja od
1.000.000 eurov. V postopku naročila male vrednosti lahko
vsak gospodarski subjekt odda ponudbo na podlagi objavljenega povabila k sodelovanju.
(2) Naročnik lahko v postopek naročila male vrednosti
vključi pogajanja. Če jih vključi, mora to navesti v obvestilu o
javnem naročilu in jih tudi izvesti. Za izvedbo pogajanj se smiselno uporablja 44. člen tega zakona.
(3) Naročnik lahko v postopku naročila male vrednosti
zahteva, da ponudnik izkaže izpolnjevanje vseh zahtev naročnika z ESPD ali drugo lastno izjavo. Ne glede na drugi odstavek
89. člena tega zakona naročniku v postopku naročila male vrednosti ni treba preveriti obstoja in vsebine navedb v ponudbi,
razen če dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav v ESPD. Ne
glede na četrti odstavek 61. člena in tretji odstavek 74. člena
tega zakona naročniku v postopku naročila male vrednosti ni
treba upoštevati roka za pošiljanje dodatnih informacij v zvezi
s specifikacijami in vseh dodatnih dokumentov ter podaljšati
roka za prejem ponudb.
2.2. Tehnike in instrumenti za elektronsko
in skupno javno naročanje
48. člen
(okvirni sporazumi)
(1) Naročnik lahko sklene okvirni sporazum, če uporabi
enega od postopkov iz tega zakona.
(2) Okvirni sporazum pomeni sporazum med enim ali
več naročniki in enim ali več gospodarskimi subjekti, katerega
predmet je določitev pogojev, s katerimi se uredijo naročila, ki
se oddajo v posameznem obdobju, zlasti v zvezi s ceno in, če
je ustrezno, predvideno količino.
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(3) Veljavnost okvirnega sporazuma za javna naročila na
splošnem področju ne sme biti daljša od štirih let, za naročila
na infrastrukturnem področju pa ne daljša od osmih let, razen
v izjemnih primerih, upravičenih zlasti s predmetom okvirnega
sporazuma.
(4) Na podlagi okvirnega sporazuma se posamezna javna
naročila oddajo v skladu s postopki iz tega člena, ki se lahko
uporabljajo le med naročniki, ki so za ta namen jasno navedeni
v povabilu k sodelovanju ali povabilu k potrditvi interesa, in
gospodarskimi subjekti, ki so podpisniki sklenjenega okvirnega
sporazuma.
(5) Z naročili, oddanimi na podlagi okvirnega sporazuma,
se nikakor ne smejo bistveno spremeniti pogoji iz navedenega
okvirnega sporazuma, zlasti ne v primeru iz sedmega odstavka
tega člena.
(6) Če se okvirni sporazum sklene z enim samim gospodarskim subjektom, se naročila na podlagi sporazuma oddajo
v skladu s pogoji iz okvirnega sporazuma. Pri oddaji naročil
se naročnik lahko pisno posvetuje z gospodarskim subjektom,
podpisnikom okvirnega sporazuma, in zahteva, da po potrebi
dopolni svojo ponudbo.
(7) Okvirni sporazum, ki se sklene z več gospodarskimi
subjekti, se izvaja na enega od naslednjih načinov:
a) na podlagi pogojev iz okvirnega sporazuma in brez
ponovnega odpiranja konkurence, če sporazum določa vse
pogoje glede zagotavljanja gradenj, storitev in blaga ter objektivne pogoje za izbiro gospodarskega subjekta, podpisnika
okvirnega sporazuma, ki bo izvedel posamezno javno naročilo.
Pogoje za izbiro gospodarskega subjekta navede naročnik v
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v postopku za
sklenitev okvirnega sporazuma;
b) s ponovnim odpiranjem konkurence med gospodarskimi subjekti, ki so podpisniki okvirnega sporazuma, če okvirni
sporazum ne vključuje vseh pogojev, ki urejajo zagotavljanje
gradenj, storitev in blaga;
c) deloma brez ponovnega odpiranja konkurence v skladu
z a) točko tega odstavka in deloma s ponovnim odpiranjem
konkurence med gospodarskimi subjekti, podpisniki okvirnega
sporazuma, v skladu z b) točko tega odstavka, če okvirni sporazum določa vse pogoje glede zagotavljanja gradenj, storitev
in blaga in če je naročnik to možnost določili v dokumentaciji
v zvezi z oddajo javnega naročila v postopku za sklenitev
okvirnega sporazuma. Odločitev, ali se naročilo posameznih
gradenj, blaga ali storitev odda s ponovnim odpiranjem konkurence ali neposredno pod pogoji, določenimi v okvirnem
sporazumu, sprejme naročnik na podlagi objektivnih meril,
določenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v
postopku za sklenitev okvirnega sporazuma. V tej dokumentaciji naročnik prav tako določi, glede katerih pogojev je mogoče
ponovno odpreti konkurenco.
(8) Možnosti iz c) točke prejšnjega odstavka se uporabljata tudi za vsak sklop okvirnega sporazuma, za katerega
so v sporazumu določeni vsi pogoji, ki urejajo zagotavljanje
določenih gradenj, storitev in blaga, ne glede na to, ali so bili
za druge sklope določeni vsi pogoji, ki urejajo zagotavljanje
določenih gradenj, storitev in blaga.
(9) Odpiranje konkurence iz b) in c) točke sedmega odstavka tega člena temelji na enakih pogojih, kot so bili uporabljeni za sklenitev okvirnega sporazuma, ter po potrebi na
natančneje opredeljenih pogojih in, če je to ustrezno, na drugih
pogojih iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v
postopku za sklenitev okvirnega sporazuma v skladu z naslednjim postopkom:
a) za vsako naročilo, ki se oddaja, se naročnik pisno
posvetuje z gospodarskimi subjekti, podpisniki okvirnega sporazuma, ki so sposobni izvesti naročilo;
b) naročnik ob upoštevanju dejavnikov, kot sta kompleksnost predmeta javnega naročila in čas, potreben za pošiljanje
ponudb, določi rok, ki je dovolj dolg, da ponudnikom omogoča
predložitev ponudb za vsako posamezno naročilo;
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c) ponudbe se predložijo v pisni obliki in se ne odprejo do
izteka roka, določenega za odgovor ponudnikom;
č) naročnik odda posamezna naročila ponudnikom, ki so
predložili najboljšo ponudbo na podlagi meril za oddajo javnega
naročila, navedenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega
naročila v postopku za sklenitev okvirnega sporazuma.
49. člen
(dinamični nabavni sistem)
(1) Naročnik lahko uporabi dinamični nabavni sistem za
običajne nabave z značilnostmi, ki takšne, kot so splošno dostopne na trgu, izpolnjujejo njegove zahteve. Dinamični nabavni sistem je popolnoma elektronski način naročanja, ki je med
celotnim obdobjem veljavnosti nabavnega sistema na voljo
gospodarskim subjektom, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje.
Lahko se razdeli na kategorije proizvodov, gradenj ali storitev,
ki jih naročnik objektivno opredeli na podlagi značilnosti javnega naročanja, ki bo potekalo v okviru ustrezne kategorije. Te
značilnosti lahko vključujejo opredelitev največjega dovoljenega obsega posameznih naročil ali geografskega območja, na
katerem se bodo izvajala posamezna javna naročila.
(2) Pri javnem naročanju v okviru dinamičnega nabavnega sistema naročnik upošteva pravila omejenega postopka,
razen pravil glede dolžine roka za prejem prijav za sodelovanje
in roka za prejem ponudb. Vsi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje
za sodelovanje, dobijo dostop do sistema, pri čemer število
kandidatov, ki dobijo dostop, ne sme biti omejeno. Če naročnik
v skladu s prejšnjim odstavkom sistem razdeli na kategorije
blaga, gradenj ali storitev, mora za vsako kategorijo podrobno
določiti veljavne pogoje za sodelovanje.
(3) Pri naročanju v okviru dinamičnega nabavnega sistema se uporabljajo naslednji roki:
a) minimalni rok za prejem prijav za sodelovanje je 30 dni
od datuma, ko je bilo poslano obvestilo o javnem naročilu.
Če se kot sredstvo za objavo povabila k sodelovanju za javno naročanje na infrastrukturnem področju uporabi periodično
informativno obvestilo, je rok za prejem prijav za sodelovanje
30 dni od datuma, ko je bilo poslano povabilo k potrditvi interesa. Po posredovanju povabila k predložitvi ponudb za prvo
posamezno javno naročilo v okviru dinamičnega nabavnega
sistema se rok za prejem prijav ne uporablja več;
b) minimalni rok za prejem ponudb je najmanj deset dni
od datuma, ko je bilo v sistem vključenim gospodarskim subjektom poslano povabilo k predložitvi ponudb.
(4) Vse sporočanje v okviru dinamičnega nabavnega sistema poteka izključno z elektronskimi sredstvi.
(5) Za namene oddajanja javnih naročil v okviru dinamičnega nabavnega sistema naročnik:
a) objavi povabilo k sodelovanju, v katerem jasno navede,
da se uporablja dinamični nabavni sistem;
b) v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
navede vsaj vrsto in ocenjeno količino predvidenih nabav ter
vse potrebne informacije v zvezi z dinamičnim nabavnim sistemom, vključno s tem, kako ta sistem deluje, katera elektronska
oprema se uporablja ter tehničnimi ureditvami in specifikacijami
za povezavo;
c) navede morebitno razdelitev na kategorije blaga, gradenj ali storitev in njihove značilnosti;
č) v času veljavnosti sistema zagotovi neomejen, popoln
in neposreden dostop do dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu z 61. členom tega zakona.
(6) Naročnik v celotnem obdobju veljavnosti dinamičnega
nabavnega sistema vsem gospodarskim subjektom omogoča,
da se prijavijo za sodelovanje v sistemu pod pogoji iz drugega
in tretjega odstavka tega člena. Po posredovanju povabila k
predložitvi ponudb za prvo posamezno javno naročilo naročnik v skladu s pogoji za sodelovanje prijave za sodelovanje
obravnava v roku deset delovnih dni od njihovega prejema.
V posameznih upravičenih primerih se lahko ta rok podaljša
na 15 delovnih dni, zlasti zaradi potrebe po preučitvi dodatne
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dokumentacije ali preverjanja, ali gospodarski subjekt izpolnjuje
pogoje za sodelovanje. Dokler povabilo k predložitvi ponudb za
prvo posamezno javno naročilo v okviru dinamičnega nabavnega sistema ni bilo poslano, lahko naročnik podaljša obdobje za
obravnavo prijav, če v tem času ne objavi nobenega povabila
k predložitvi ponudb. V tem primeru naročnik v dokumentaciji
v zvezi z oddajo javnega naročila navede, za koliko namerava
podaljšati to obdobje.
(7) Naročnik gospodarski subjekt čim prej obvesti, ali mu
je bil odobren dostop do dinamičnega nabavnega sistema ali
ne.
(8) Naročnik vse udeležence, ki so dobili dostop do dinamičnega nabavnega sistema, v skladu z 62. členom tega
zakona povabi k predložitvi ponudb za vsako posamezno javno naročilo v okviru dinamičnega nabavnega sistema. Če je
dinamični nabavni sistem razdeljen na kategorije gradenj, proizvodov ali storitev, povabi naročnik k predložitvi ponudb vse
udeležence, ki so dobili dostop do dinamičnega nabavnega sistema za kategorijo, ki ustreza posameznemu javnemu naročilu.
(9) Naročnik odda javno naročilo ponudniku, ki je predložil
najboljšo ponudbo glede na merila za oddajo javnega naročila,
določena v obvestilu o javnem naročilu za vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema, če se kot sredstvo za objavo povabila k sodelovanju uporabi periodično informativno obvestilo,
glede na merila za oddajo javnega naročila, določena v povabilu k potrditvi interesa; če se kot sredstvo za objavo povabila
k sodelovanju uporabi obvestilo o vzpostavitvi kvalifikacijskega
sistema, pa glede na merila za oddajo javnega naročila, določena v povabilu k predložitvi ponudb. Če je to ustrezno, lahko
naročnik merila za oddajo javnega naročila natančneje opredeli
v povabilu k predložitvi ponudb.
(10) Naročnik lahko kadar koli v obdobju veljavnosti dinamičnega nabavnega sistema od udeležencev, ki so dobili
dostop do njega, zahteva, da v petih delovnih dneh od datuma,
ko jim je posredovana zahteva, predložijo prenovljen in posodobljen ESPD.
(11) Obdobje veljavnosti dinamičnega nabavnega sistema
navede naročnik v povabilu k sodelovanju. O vsaki spremembi
obdobja veljavnosti naročnik na portalu javnih naročil, če je
treba glede na vrednost, pa tudi v Uradnem listu Evropske
unije, objavi:
a) obvestilo, ki je bilo za vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema prvotno uporabljeno kot sredstvo za objavo
povabila k sodelovanju, če se obdobje veljavnosti spremeni,
vendar se sistem ne ukine;
b) obvestilo o oddaji javnega naročila, če se sistem ukine.
(12) Pred začetkom obdobja veljavnosti dinamičnega nabavnega sistema ali med njim naročnik gospodarskim subjektom, ki se zanimajo za vključitev v dinamični nabavni sistem
ali so do njega dobili dostop, ne sme zaračunavati nobenih
stroškov.
50. člen
(elektronska dražba)
(1) Naročnik lahko uporablja elektronsko dražbo, na kateri pridobi nove cene, popravljene navzdol, oziroma nove
vrednosti za nekatere elemente ponudb. V ta namen naročnik
elektronsko dražbo strukturira kot ponavljajoči se elektronski
postopek, ki sledi popolni začetni oceni ponudb in omogoča
razvrščanje ponudb z metodami samodejnega ocenjevanja.
(2) Javna naročila blaga, storitev in gradenj, katerih predmet so intelektualne storitve, kakršna je projektiranje gradenj,
pri katerih so merila za oddajo določena na način, da ponudb
ni mogoče razvrstiti z metodami samodejnega ocenjevanja, ne
morejo biti oddana na elektronski dražbi.
(3) Naročnik lahko v odprtem postopku, omejenem postopku, konkurenčnem postopku s pogajanji, postopku s pogajanji z objavo in postopku naročila male vrednosti določi, da
se pred oddajo javnega naročila izvede elektronska dražba, če
je mogoče natančno določiti vsebino dokumentacije v zvezi z
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oddajo javnega naročila, zlasti tehnične specifikacije. V enakih
okoliščinah se lahko elektronska dražba izvede pri ponovnem
odpiranju konkurence med podpisniki okvirnega sporazuma
v skladu z b) ali c) točko sedmega odstavka 48. člena tega
zakona in pri odpiranju konkurence za naročila, ki se v skladu
s prejšnjim členom oddajo v okviru dinamičnega nabavnega
sistema.
(4) Elektronska dražba temelji na enem od naslednjih
elementov ponudb:
a) izključno na cenah, če se javno naročilo odda le na
podlagi cene;
b) na cenah oziroma novih vrednostih elementov ponudb,
ki so določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, če se javno naročilo odda na podlagi najboljšega razmerja
med ceno in kakovostjo ali če se ponudba z najnižjo ceno
izbere na podlagi pristopa stroškovne učinkovitosti.
(5) Naročnik, ki se odloči izvesti elektronsko dražbo, to
navede v obvestilu o javnem naročilu; če se kot sredstvo za
objavo povabila k sodelovanju uporabi periodično informativno
obvestilo, to navede v povabilu k potrditvi interesa; če se kot
sredstvo za objavo povabila k sodelovanju uporabi obvestilo o
vzpostavitvi kvalifikacijskega sistema, to navede v povabilu k
predložitvi ponudb. Če se javno naročilo odda na elektronski
dražbi, vključuje dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila najmanj naslednje informacije:
– elemente, katerih vrednosti bodo predmet elektronske
dražbe, če so ti elementi merljivi in se lahko izrazijo v številkah
ali odstotkih;
– morebitne omejitve vrednosti, ki jih je mogoče predložiti,
kot izhajajo iz specifikacij predmeta javnega naročila;
– informacije, ki bodo na voljo ponudnikom med elektronsko dražbo in, po potrebi, kdaj jim bodo na voljo;
– ustrezne informacije v zvezi z načinom izvedbe elektronske dražbe;
– pogoje, pod katerimi bodo ponudniki lahko dražili, zlasti
minimalne razlike, ki se po potrebi zahtevajo pri dražitvi;
– ustrezne informacije v zvezi z uporabljeno elektronsko
opremo ter modalitetami in tehničnimi specifikacijami za povezavo.
(6) Pred začetkom elektronske dražbe naročnik izvede
popolno začetno oceno ponudb v skladu z merilom ali merili
za oddajo javnih naročil in utežmi, ki so jim določene. Nato
vse ponudnike, ki so predložili dopustne ponudbe, hkrati elektronsko povabi k sodelovanju na elektronski dražbi tako, da
od navedenega datuma in ure uporabljajo povezave v skladu z
navodili s povabila. Ne glede na prejšnji stavek naročnik k sodelovanju povabi tudi ponudnike, katerih ponudba ni dopustna
le iz razloga, ker ponudba presega naročnikova zagotovljena
sredstva. Elektronska dražba se lahko izvede v več zaporednih
stopnjah. Elektronska dražba se ne sme začeti prej kakor dva
delovna dneva po datumu pošiljanja povabila.
(7) Naročnik povabilu priloži rezultat popolne ocene določene ponudbe, opravljene v skladu merili in utežmi v skladu s
sedmim odstavkom 84. člena tega zakona. V povabilu navede
tudi matematično formulo, ki se uporablja pri elektronski dražbi
za določitev samodejnih sprememb uvrstitev na podlagi ponujenih novih cen in vrednosti. Formula mora vključevati uteži
za vsa merila, ki so bila za izbiro ekonomsko najugodnejše
ponudbe določena v obvestilu, ki je bilo uporabljeno kot sredstvo za objavo povabila k sodelovanju, ali drugi dokumentaciji
v zvezi z oddajo javnega naročila, razen če se ekonomsko
najugodnejša ponudba določi zgolj na podlagi cene. Naročnik
mora na določeno vrednost predhodno znižati tudi morebitne
razpone. Če so dovoljene variantne ponudbe, naročnik določi
ločeno formulo za vsako variantno ponudbo.
(8) Naročnik na vsaki stopnji elektronske dražbe vsem
ponudnikom takoj sporoči vsaj informacije, ki jim omogočijo,
da kadar koli preverijo svojo uvrstitev. Če je bilo to predhodno
navedeno, jim lahko sporoča tudi druge informacije v zvezi z
drugimi ponujenimi cenami ali vrednostmi. Naročnik lahko prav
tako objavlja število udeležencev na določeni stopnji dražbe.
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Na nobeni stopnji elektronske dražbe ne sme razkriti identitete
ponudnikov.
(9) Naročnik zaključi elektronsko dražbo na enega ali več
naslednjih načinov:
a) na predhodno določen datum in ob predhodno določenem času;
b) ko ne prejme več novih cen ali novih vrednosti, ki
izpolnjujejo zahteve v zvezi z minimalnimi razlikami, če je predhodno določil čas, ki mora preteči od prejema zadnje ponudbe,
preden zaključi elektronsko dražbo;
c) ko se izvede prvotno določeno število stopenj v dražbi.
(10) Če morebiti namerava naročnik zaključiti elektronsko
dražbo v skladu s c) točko prejšnjega odstavka v kombinaciji
z ureditvijo iz b) točke prejšnjega odstavka, v povabilu k sodelovanju v dražbi navede časovni razpored za vsako stopnjo
dražbe.
(11) Naročnik po zaključitvi elektronske dražbe odda javno naročilo na podlagi rezultatov elektronske dražbe v skladu
z merili za oddajo javnega naročila.
(12) Vlada, v primerih ko je to potrebno, za posamezne
predmete javnega naročanja in kategorije naročnikov predpiše,
da morajo naročniki javna naročila oddati na elektronski dražbi.
51. člen
(elektronski katalogi)
(1) Če se za oddajo javnega naročila zahteva uporaba
elektronskih komunikacijskih sredstev, lahko naročnik zahteva
predložitev ponudb v obliki elektronskega kataloga ali da ponudba vključuje elektronski katalog.
(2) Ponudbam, predloženim v obliki elektronskega kataloga, se lahko priložijo drugi dokumenti, ki dopolnjujejo ponudbo.
(3) Kandidat ali ponudnik sestavi elektronski katalog za
sodelovanje v določenem postopku javnega naročanja v skladu
s tehničnimi specifikacijami in formatom, ki jih določi naročnik.
(4) Elektronski katalog mora biti skladen z zahtevami za
elektronska komunikacijska orodja in vsemi dodatnimi zahtevami, ki jih določi naročnik v skladu s 37. členom tega zakona.
(5) Če se dovoli ali zahteva predložitev ponudb v obliki
elektronskih katalogov, naročnik:
a) to navede v obvestilu o javnem naročilu, če se kot
sredstvo za objavo povabila k sodelovanju uporabi periodično
informativno obvestilo, to navede v povabilu k potrditvi interesa;
če se kot sredstvo za objavo povabila k sodelovanju uporabi
obvestilo o vzpostavitvi kvalifikacijskega sistema, to navede v
povabilu k predložitvi ponudb ali povabilu k pogajanjem;
b) v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila navede vse potrebne informacije v zvezi s formatom, uporabljeno
elektronsko opremo ter tehničnimi ureditvami in specifikacijami
za povezavo s katalogom.
(6) Če je bil okvirni sporazum sklenjen z več kot enim
gospodarskim subjektom na podlagi ponudb v obliki elektronskih katalogov, lahko naročnik določi, da se določena naročila
ponovno odprejo konkurenci na podlagi posodobljenih katalogov. Naročnik v tem primeru uporabi eno od naslednjih metod:
a) ponudnike povabi k ponovni predložitvi elektronskih
katalogov, prilagojenih zahtevam za določeno naročilo, ali
b) ponudnike obvesti, da namerava iz že predloženih
elektronskih katalogov zbrati informacije, potrebne za sestavo
ponudb, prilagojenih zahtevam za določeno naročilo, če je bila
uporaba te metode določena v objavljeni dokumentaciji v zvezi
z oddajo javnega naročila v postopku za sklenitev okvirnega
sporazuma.
(7) Če naročnik javno naročilo ponovno odpre konkurenci
v skladu z b) točko prejšnjega odstavka, ponudnike obvesti o
datumu in uri, ko namerava zbrati informacije, potrebne za
sestavo ponudb, prilagojenih zahtevam določenega naročila,
in ponudnikom omogoči, da odklonijo takšen način zbiranja informacij. Naročnik zagotovi, da je med obvestilom in dejanskim
zbiranjem informacij na voljo dovolj časa.
(8) Pred oddajo javnega naročila naročnik ponudniku
predstavi zbrane informacije, da mu omogoči izpodbijanje ali
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potrditev, da tako sestavljena ponudba nima nobenih vsebinskih napak.
(9) Naročnik lahko javna naročila v okviru dinamičnega
nabavnega sistema odda z zahtevo, da se ponudbe za posamezno javno naročilo predložijo v obliki elektronskega kataloga. V okviru dinamičnega nabavnega sistema lahko naročnik
javna naročila odda tudi v skladu z b) točko šestega odstavka
in sedmim odstavkom tega člena, če je prijavi za sodelovanje
v dinamičnem nabavnem sistemu priložen elektronski katalog
v skladu s tehničnimi specifikacijami in formatom, ki jih določi
naročnik. Kandidat navedeni katalog dopolni, potem ko je obveščen o nameri naročnika, da sestavi ponudbo po postopku
iz b) točke šestega odstavka tega člena.
2.3. Objavljanje in transparentnost
52. člen
(vrste, oblika in način objave obvestil)
(1) Vrste obvestil so:
1. predhodno ali periodično informativno obvestilo,
2. obvestilo o vzpostavitvi kvalifikacijskega sistema,
3. obvestilo o javnem naročilu ali projektnem natečaju,
4. prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost,
5. obvestilo o oddaji javnega naročila ali organiziranem
projektnem natečaju,
6. obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku,
7. obvestilo o spremembi pogodbe o izvedbi javnega
naročila v času njegove veljavnosti.
(2) Naročnik obvestilo v zvezi z javnim naročilom pripravi
in pošlje v objavo portalu javnih naročil. Objava obvestila v Uradnem listu Evropske unije se zagotovi z elektronskimi sredstvi
prek portala javnih naročil, če naročnik v obvestilu označi, da
je treba obvestilo objaviti tudi v Uradnem listu Evropske unije.
Potrdilo o prejemu obvestila, poslanega v objavo, in potrdilo o
njegovi objavi z navedbo datuma objave, ki ga izdata Portal
javnih naročil in Urad za publikacije Evropske unije šteje kot
dokazilo in ga mora naročnik hraniti ter po potrebi predložiti
kot dokaz.
(3) Obvestilo iz prvega odstavka tega člena se objavi v
celoti v slovenskem jeziku. V drugih uradnih jezikih Evropske
unije se objavi povzetek pomembnih elementov obvestila. Imeti
mora obliko standardnih obrazcev, ki jih Evropska komisija določi na podlagi prvega odstavka 51. člena Direktive 2014/24/EU
in prvega odstavka 71. člena Direktive 2014/25/EU, za postopek naročila male vrednosti pa obliko standardnega obrazca, ki
ga z uredbo določi vlada. Nabor podatkov, ki jih morajo vsebovati obvestila iz prvega odstavka tega člena, je določen v Prilogi
V Direktive 2014/24/EU in v Prilogah VI, X, XI, XII, XVI, XVIII,
XIX in XX Direktive 2014/25/EU; nabor podatkov, ki jih morajo
vsebovati obvestila za postopek naročila male vrednosti, določi
vlada z uredbo.
(4) Stroški objavljanja obvestil na portalu javnih naročil
se krijejo iz proračuna Republike Slovenije, stroški objavljanja
obvestil v Uradnem listu Evropske unije pa se krijejo iz proračuna Evropske unije.
(5) Naročnik lahko objavi tudi obvestila o javnih naročilih,
ki jih ni dolžan objaviti po tem zakonu.
53. člen
(pravilo zaporednosti in enakosti objav)
(1) Obvestilo iz prvega odstavka prejšnjega člena se objavi najpozneje pet dni po tem, ko ga je naročnik poslal v objavo.
Obvestilo, ki ga je treba objaviti v Uradnem listu Evropske unije,
mora biti najprej objavljeno v Uradnem listu Evropske unije. Če
naročnik v 48 urah po potrditvi prejema obvestila iz prvega odstavka prejšnjega člena ne prejme potrdila o objavi v Uradnem
listu Evropske unije, se obvestilo lahko objavi na portalu javnih
naročil, preden se objavi v Uradnem listu Evropske unije. Pred
objavo v Uradnem listu Evropske unije se na portalu javnih
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naročil lahko objavi tudi predhodno informativno obvestilo in
periodično informativno obvestilo, vendar po tem, ko je bilo
poslano v objavo Uradu za publikacije Evropske unije.
(2) Vsebina obvestila, objavljenega na portalu javnih naročil, mora biti enaka vsebini obvestila, objavljenega v Uradnem
listu Evropske unije. V obvestilu mora biti naveden datum, ko je
bilo obvestilo poslano v objavo Uradu za publikacije Evropske
unije.
54. člen
(predhodno ali periodično informativno obvestilo)
(1) Naročnik lahko svojo namero v zvezi z načrtovanim
javnim naročilom na splošnem področju sporoči z objavo predhodnega informativnega obvestila, namero v zvezi z načrtovanim javnim naročilom na infrastrukturnem področju pa z objavo
periodičnega informativnega obvestila.
(2) Obdobje, na katero se nanašata predhodno ali periodično informativno obvestilo, traja največ 12 mesecev od
datuma, ko je bilo obvestilo poslano v objavo, razen v primeru
socialnih in drugih posebnih storitev, ko je to obdobje lahko
daljše.
(3) Za oddajo javnega naročila na infrastrukturnem področju lahko v omejenem postopku in postopku s pogajanji z
objavo kateri koli naročnik kot sredstvo za objavo povabila k
sodelovanju uporabi periodično informativno obvestilo.
(4) Kadar se periodično informativno obvestilo uporabi kot
sredstvo za objavo povabila k sodelovanju, se mora to obvestilo
izrecno nanašati na blago, gradnje ali storitve, ki bodo predmet
javnega naročila, ki se oddaja. V njem mora biti navedeno, da
bo javno naročilo oddano po omejenem postopku ali postopku
s pogajanji z objavo in da obvestilo o naročilu ne bo objavljeno,
zaradi česar naročnik vabi zainteresirane gospodarske subjekte,
da izrazijo svoj interes za sodelovanje pri javnem naročanju na
podlagi tega obvestila. V tem primeru mora biti periodično informativno obvestilo poslano v objavo najmanj 35 dni in največ
12 mesecev pred datumom, na katerega naročnik ustreznim
kandidatom pošlje povabilo k potrditvi interesa.
55. člen
(obvestilo o vzpostavitvi kvalifikacijskega sistema)
(1) Če se naročnik odloči vzpostaviti kvalifikacijski sistem
v skladu s 63. členom tega zakona, objavi obvestilo o njegovi
vzpostavitvi, v katerem navede namen kvalifikacijskega sistema in kako se je mogoče seznaniti s pravili v zvezi z njegovim
delovanjem.
(2) Naročnik v obvestilu o vzpostavitvi kvalifikacijskega
sistema navede obdobje veljavnosti tega sistema. O vsaki
spremembi obdobja veljavnosti sistema naročnik na portalu
javnih naročil, če je to glede na vrednost potrebno, pa tudi v
Uradnem listu Evropske unije, objavi:
a) obvestilo o vzpostavitvi kvalifikacijskega sistema, če
se obdobje veljavnosti spremeni, vendar se sistem ne ukine;
b) obvestilo o oddaji javnega naročila, če se kvalifikacijski
sistem ukine.
56. člen
(obvestilo o javnem naročilu)
Obvestilo o javnem naročilu se uporablja kot sredstvo za
objavo povabila k sodelovanju pri vseh postopkih, razen pri postopku s poganjanji brez predhodne objave. Za javna naročila
na infrastrukturnem področju lahko naročnik kot sredstvo za
objavo povabila k sodelovanju uporabi tudi drugo obvestilo, na
način in pod pogoji, določenimi s tem zakonom.
57. člen
(prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost)
(1) Naročnik objavi prostovoljno obvestilo za predhodno
transparentnost, kadar oddaja javno naročilo po postopku s
pogajanji brez predhodne objave ali po konkurenčnem postop-
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ku s pogajanji, če na portalu javnih naročil in, če je to glede
na vrednost primerno, v Uradnem listu Evropske unije ni objavil obvestila o naročilu. Prostovoljno obvestilo za predhodno
transparentnost se posreduje v objavo isti dan, ko naročnik
posreduje ponudnikom odločitev iz drugega odstavka 90. člena
tega zakona.
(2) Naročnik lahko v roku iz prejšnjega odstavka prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost objavi tudi v
drugih postopkih javnega naročanja. Obvestilo se objavi na
portalu javnih naročil in, če je to glede na vrednost ali predhodne objave primerno, v Uradnem listu Evropske unije.
58. člen
(obvestilo o oddaji javnega naročila)
(1) Naročnik najpozneje 30 dni po sklenitvi pogodbe o
izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma, ki sledi
odločitvi o oddaji javnega naročila ali sklenitvi okvirnega sporazuma, pošlje v objavo obvestilo o oddaji javnega naročila z
rezultati postopka javnega naročila.
(2) Če naročnik za javno naročilo na infrastrukturnem
področju kot sredstvo za objavo povabila k sodelovanju uporabi
periodično informativno obvestilo in se odloči, da v obdobju,
na katerega se nanaša to obvestilo, ne bo oddal drugih javnih
naročil, mora to posebej navesti v obvestilu o oddaji javnega
naročila.
(3) Če naročnik sklene okvirni sporazum v skladu z
48. členom tega zakona, ni dolžan poslati v objavo obvestila
o oddaji javnega naročila za vsako posamezno javno naročilo, oddano na podlagi tega sporazuma. V tem primeru mora
rezultate javnega naročanja na podlagi okvirnega sporazuma
združiti v enem obvestilu o oddaji javnega naročila, ki se nanaša na četrtletje, in ga poslati v objavo v 30 dneh po koncu
vsakega četrtletja.
(4) Naročnik pošlje v objavo obvestilo o oddaji posameznega javnega naročila na podlagi dinamičnega nabavnega
sistema v 30 dneh po oddaji vsakega posameznega javnega
naročila ali po četrtletjih tako, da rezultate javnega naročanja
na podlagi dinamičnega nabavnega sistema združi in jih zbrane
pošlje v objavo v 30 dneh po koncu vsakega četrtletja.
(5) Nekaterih informacij o oddaji javnega naročila ali sklenitvi okvirnega sporazuma naročniku ni treba objaviti, če bi
njihovo razkritje oviralo izvajanje zakona ali bi bilo sicer v nasprotju z javnim interesom, če bi škodilo upravičenim poslovnim
interesom posameznega javnega ali zasebnega gospodarskega subjekta ali če bi lahko vplivalo na pošteno konkurenco med
gospodarskimi subjekti.
59. člen
(obvestilo o spremembi pogodbe o izvedbi javnega naročila
v času njegove veljavnosti)
Obvestilo o spremembi pogodbe o izvedbi javnega naročila v času njegove veljavnosti mora naročnik objaviti v 30 dneh
po spremembi pogodbe ali okvirnega sporazuma v skladu s
95. členom tega zakona.
60. člen
(obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah
o nedokončanem postopku ali popravku)
(1) Naročnik objavi obvestilo o dodatnih informacijah,
informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, kadar izvaja postopek javnega naročanja, v katerem objavi obvestilo o
naročilu iz 3. točke prvega odstavka 52. člena tega zakona, in:
– spreminja ali dopolnjuje dokumentacijo v zvezi z oddajo
javnega naročila ali
– v skladu z 90. členom tega zakona postopek javnega
naročanja ustavi ali zavrne vse ponudbe ali
– ni prejel nobene dopustne ponudbe.
(2) Naročnik objavi obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, tudi kadar
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spreminja ali dopolnjuje navedbe v predhodno objavljenem
obvestilu iz prvega odstavka 52. člena tega zakona.
(3) V primeru iz druge ali tretje alineje prvega odstavka
tega člena naročnik pošlje v objavo obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku v
roku 48 dni od sprejema odločitve iz prvega, drugega ali petega
odstavka 90. člena tega zakona, vendar ne pred pravnomočnostjo te odločitve.
61. člen
(dostopnost dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila
v elektronski obliki)
(1) Naročnik omogoči od datuma objave obvestila v skladu z 52. členom tega zakona ali datuma, ko je bilo kandidatom
poslano povabilo k potrditvi interesa, z elektronskimi sredstvi
neomejen, popoln, neposreden in brezplačen dostop do dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V obvestilu ali
povabilu k potrditvi interesa naročnik navede spletni naslov, na
katerem je dostopna dokumentacija v zvezi z oddajo javnega
naročila. Kadar se za javna naročila na infrastrukturnem področju kot sredstvo za objavo povabila k sodelovanju uporabi obvestilo o vzpostavitvi kvalifikacijskega sistema, mora biti takšen
dostop na voljo takoj, ko je mogoče in najpozneje ob pošiljanju
povabila k predložitvi ponudb ali k pogajanjem.
(2) Če iz enega od razlogov iz 37. člena tega zakona do
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali njenega
dela ni mogoče zagotoviti neomejenega, popolnega, neposrednega in brezplačnega dostopa z elektronskimi sredstvi, lahko
naročnik v obvestilu ali povabilu k potrditvi interesa navede, da
bo dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila ali njen del
poslan na drug način v skladu s četrtim odstavkom tega člena.
V tem primeru naročnik rok za oddajo ponudb podaljša za pet
dni, razen v ustrezno utemeljenih nujnih primerih v skladu s
četrtim odstavkom 40. člena, devetim odstavkom 41. člena ali
sedmim odstavkom 44. člena tega zakona ali v primeru, da
je rok v skladu z zakonom določen na podlagi medsebojnega
dogovora.
(3) Če do dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali njenega dela ni mogoče zagotoviti neomejenega, popolnega, neposrednega in brezplačnega dostopa z elektronskimi
sredstvi, ker namerava naročnik ravnati v skladu s 35. členom
tega zakona, naročnik v obvestilu ali povabilu k potrditvi interesa, kadar se kot sredstvo za objavo povabila k sodelovanju
uporabi obvestilo o vzpostavitvi kvalifikacijskega sistema, pa v
dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila, navede ukrepe, ki jih
zahteva za varovanje zaupnosti informacij, ter način, na katerega je mogoče dostopati do dokumentacije ali njenega dela. V
tem primeru naročnik rok za oddajo ponudb podaljša za pet dni,
razen v ustrezno utemeljenih nujnih primerih v skladu s četrtim
odstavkom 40. člena, devetim odstavkom 41. člena ali sedmim
odstavkom 44. člena tega zakona ali v primeru, da je rok v skladu z zakonom določen na podlagi medsebojnega dogovora.
(4) Če naročnik pravočasno prejme zahtevo, mora vsem
gospodarskim subjektom, ki sodelujejo v postopku javnega
naročanja, najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo
ponudb zagotoviti dodatne informacije v zvezi s specifikacijami
in vse dodatne dokumente. Če naročnik v odprtem postopku,
za javna naročila na splošnem področju pa tudi v omejenem
postopku, skrajša rok za oddajo ponudb iz razloga nujnosti, je
ta rok štiri dni pred iztekom roka za oddajo ponudb.
62. člen
(povabilo kandidatom)
(1) V omejenem postopku, postopku partnerstva za inovacije, konkurenčnem postopku s pogajanji in postopku s pogajanji z objavo naročnik sočasno in v pisni obliki povabi izbrane
kandidate k predložitvi ponudb, v konkurenčnem dialogu pa k
sodelovanju v dialogu.
(2) Če naročnik za javno naročilo na infrastrukturnem
področju kot sredstvo za objavo povabila k sodelovanju upo-
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rabi periodično informativno obvestilo, sočasno in v pisni obliki
povabi gospodarske subjekte, ki so izrazili svoj interes, da
potrdijo interes.
(3) Povabilo iz prvega in drugega odstavka tega člena
vsebuje najmanj naslednje informacije:
a) elektronski naslov, na katerem je z elektronskimi sredstvi neposredno dostopna dokumentacija v zvezi z oddajo
javnega naročila; če iz razlogov iz 61. člena tega zakona ni
zagotovljen neomejen, popoln, neposreden in brezplačen dostop do dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali če
dokumentacija še ni na voljo na drug način, pa mora naročnik
dokumentacijo priložiti k povabilu;
b) sklic na objavljeno povabilo k sodelovanju;
c) rok za prejem ponudb in naslov, na katerega morajo
biti poslane, ter jezik ali jezike, v katerih morajo biti sestavljene;
č) v konkurenčnem dialogu datum in naslov, ki sta določena za začetek posvetovanja, ter jezik ali jezike, ki se uporabljajo
v dialogu;
d) napotilo na vse morebitne spremne dokumente, ki jih je
treba predložiti bodisi v podporo preverljivim izjavam ponudnika
bodisi kot dodatek informacijam;
e) merila za oddajo javnega naročila;
f) relativne uteži meril za oddajo javnega naročila ali po
potrebi njihovo zaporedje glede na pomembnost, če to ni navedeno v obvestilu o javnem naročilu, povabilu k potrditvi interesa, tehničnih specifikacijah, opisnem dokumentu ali obvestilu
o vzpostavitvi kvalifikacijskega sistema.
(4) Pri javnih naročilih, ki se oddajo s konkurenčnim dialogom ali v okviru partnerstva za inovacije, se informacije
iz c) točke prejšnjega odstavka namesto v povabilu k sodelovanju v dialogu ali na pogajanja navedejo v povabilu k predložitvi
ponudb.
(5) Če naročnik za javno naročilo na infrastrukturnem
področju kot sredstvo za objavo povabila k sodelovanju uporabi
periodično informativno obvestilo, povabi vse izbrane kandidate, da na podlagi natančnih informacij o določenem javnem
naročilu svoj interes potrdijo pred začetkom izbire ponudnikov
ali udeležencev v pogajanjih.
(6) V primeru iz prejšnjega odstavka mora povabilo vsebovati najmanj naslednje informacije:
a) vrsto naročila in količino, vključno z vsemi opcijami glede dodatnih naročil, če je to možno, pa tudi predvideno obdobje
za izrabo teh opcij, pri ponovitvi javnih naročil pa vrsto naročila
in količino ter, če je to mogoče, predvidene datume objave
prihodnjih obvestil s povabilom k sodelovanju;
b) vrsto postopka: omejeni postopek ali postopek s pogajanji z objavo;
c) po potrebi datum, na katerega se začne ali konča dobava blaga ali izvajanje gradenj ali opravljanje storitev;
č) če ni mogoče zagotoviti elektronskega dostopa do
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, naslov in rok
za predložitev zahteve za to dokumentacijo in jezik ali jezike, v
katerih mora biti sestavljena;
d) naslov naročnika;
e) obliko javnega naročila, ki je predmet povabila k sodelovanju: nabava, zakup, najem ali nakup s pridržanim lastništvom ali kakršna koli njihova kombinacija;
f) ekonomske in tehnične pogoje, finančna zavarovanja in
informacije, ki se zahtevajo od gospodarskih subjektov;
g) merila za oddajo javnega naročila in njihove uteži ali po
potrebi njihovo zaporedje glede na pomembnost, če to ni navedeno v periodičnem informativnem obvestilu, tehničnih specifikacijah ali povabilu k predložitvi ponudb oziroma na pogajanja.
63. člen
(kvalifikacijski sistemi)
(1) Naročnik lahko za oddajo javnih naročil na infrastrukturnem področju vzpostavi in uporablja sistem za kvalifikacijo
gospodarskih subjektov. Naročnik, ki vzpostavi ali uporablja
ta sistem, mora zagotoviti, da lahko gospodarski subjekti ka-
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dar koli zaprosijo za priznanje usposobljenosti in vključitev v
sistem.
(2) Kvalifikacijski sistem lahko obsega različne stopnje
ugotavljanja kvalifikacij. Naročnik mora določiti objektivna pravila in pogoje za izključitev in vključitev gospodarskih subjektov,
ki zaprosijo za priznanje usposobljenosti, ter objektivne pogoje
in pravila za delovanje kvalifikacijskega sistema, ki zajemajo
vpis v sistem, morebitno redno posodabljanje podatkov o usposobljenosti in trajanje sistema.
(3) Če vključujejo pogoji in pravila iz prejšnjega odstavka
tehnične specifikacije, upošteva naročnik 68. do 70. člen tega
zakona. Pogoji in pravila se po potrebi lahko posodobijo.
(4) Dostop do pogojev in pravil iz prejšnjega odstavka se
gospodarskim subjektom zagotovi na njihovo zahtevo. Morebitne posodobitve pogojev in pravil sporoči naročnik zainteresiranim gospodarskim subjektom.
(5) Če naročnik meni, da kvalifikacijski sistem drugega
naročnika vključuje iste zahteve kot njegov, zainteresiranim
gospodarskim subjektom sporoči imena teh drugih naročnikov.
(6) Naročnik mora voditi pisno evidenco kvalificiranih gospodarskih subjektov, ki jih lahko razdeli na kategorije glede na
vrsto naročila, za katero velja kvalifikacija.
(7) Če se kot sredstvo za objavo povabila k sodelovanju
uporabi obvestilo o vzpostavitvi kvalifikacijskega sistema, naročnik posamezno javno naročilo gradenj, blaga ali storitev,
zajeto v kvalifikacijskem sistemu, odda v omejenem postopku
ali postopku s pogajanji, v katerem se vsi ponudniki in udeleženci izberejo izmed kandidatov, ki so že kvalificirani v skladu
s takšnim sistemom.
(8) Morebitni stroški, ki jih naročnik zaračuna v zvezi z
zahtevami za priznanje usposobljenosti ali posodobitvijo ali
ohranitvijo že pridobljenega priznanja usposobljenosti v skladu
s sistemom, morajo biti sorazmerni z nastalimi stroški.
2.4. Izvedba postopka
2.4.1. Priprava
64. člen
(predhodno preverjanje trga)
(1) Naročnik lahko pred začetkom postopka javnega naročanja izvede preverjanje trga, da bi pripravil oddajo javnega
naročila in obvestil gospodarske subjekte o svojih načrtih in
zahtevah v zvezi z javnim naročanjem.
(2) Naročnik lahko v ta namen izvede strokovni dialog in v
okviru tega zaprosi ali upošteva nasvete, ki jih bo lahko uporabil
pri pripravi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila,
pod pogojem, da taki nasveti oziroma priporočila ne preprečujejo ali omejujejo konkurence ter ne pomenijo kršenja načela
enakopravne obravnave ponudnikov in načela transparentnosti
javnega naročanja.
65. člen
(predhodno sodelovanje kandidatov ali ponudnikov)
(1) Kadar je kandidat, ponudnik ali podjetje, povezano s
kandidatom ali ponudnikom, svetovalo naročniku v skladu s
prejšnjim členom ali pa je bilo kako drugače vključeno v pripravo postopka javnega naročanja, naročnik sprejme ustrezne
ukrepe za zagotovitev, da se zaradi sodelovanja določenega
kandidata ali ponudnika ne izkrivlja konkurenca.
(2) Ti ukrepi vključujejo sporočanje določenih informacij,
izmenjanih v okviru ali na podlagi sodelovanja kandidata ali
ponudnika pri pripravi postopka javnega naročanja, drugim
kandidatom in ponudnikom ter določitev ustreznih rokov za
prejem ponudb. Naročnik iz postopka javnega naročanja izloči
določenega kandidata ali ponudnika le, če ni mogoče drugače zagotoviti, da se spoštuje načelo enakopravne obravnave
ponudnikov. Naročnik pred tako izključitvijo kandidatu oziroma
ponudniku omogoči dokazati, da njegovo sodelovanje v pripravi
postopka javnega naročanja ne more izkrivljati konkurence.
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(3) Sprejete ukrepe naročnik dokumentira v posameznem
poročilu iz 105. člena tega zakona.
66. člen
(začetek postopka)
(1) Naročnik lahko po izračunu ocenjene vrednosti javnega naročila začne postopek oddaje javnega naročila. Naročnik
lahko postopek začne s sklepom o začetku postopka, v katerem navede vir in obseg sredstev, namenjen izvedbi javnega
naročila. Če naročnik ne sprejme sklepa o začetku postopka,
mora pred objavo povabila k sodelovanju ali pošiljanju povabila k potrditvi interesa ali povabila na pogajanja vir in obseg
sredstev, namenjen izvedbi javnega naročila, dokumentirati
na drug ustrezen način. Neposredni in posredni proračunski
uporabniki morajo v zvezi z začetkom in izvedbo postopka za
oddajo javnega naročila ter izvedbo javnega naročila upoštevati
tudi pravila, ki urejajo javne finance.
(2) Naročnik lahko za izvajanje celotnega ali dela postopka imenuje strokovno komisijo.
(3) Naročnik lahko za izvedbo oziroma odločanje v postopku javnega naročanja pooblasti drugega naročnika.
(4) Postopke za oddajo javnih naročil za potrebe ožjih delov občine, kot jih določa zakon, ki ureja lokalno samoupravo,
izvaja občina. Za namene izračuna ocenjenih vrednosti javnih
naročil se ne glede na tretji odstavek 24. člena tega zakona
šteje, da občina in njeni ožji deli predstavljajo eno organizacijsko enoto.
67. člen
(dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila)
(1) Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila naročnik objavi na portalu javnih naročil ali prek njega, razen če
oddaja naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave
ali konkurenčnem postopku s pogajanji, v katerem v skladu
z b) točko prvega odstavka 44. člena tega zakona uporabi
izjemo pri objavi obvestila o naročilu. Dokumentacija vsebuje
najmanj tiste podatke, ki jih zahteva ta zakon, ter osnutek pogodbe o izvedbi javnega naročila. Kot del te dokumentacije se
štejejo tudi informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim
subjektom, sodelujočim v postopku javnega naročanja.
(2) Po izteku roka za prejem ponudb naročnik ne sme
več spreminjati ali dopolnjevati dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega naročila. Informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom na portalu javnih naročil ali prek njega, se
štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v
zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja,
da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se
s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.
(3) Pogodba o izvedbi javnega naročila in okvirni sporazum, ki ju podpišeta naročnik in izbrani ponudnik, v bistvenih
delih ne smeta odstopati od osnutka pogodbe iz dokumentacije
v zvezi z oddajo javnega naročila, razen če je bila v postopku
oddaje javnega naročila posamezna določba osnutka pogodbe
predmet pogajanj med naročnikom in ponudnikom.
(4) Pogodba o izvedbi javnega naročila mora vsebovati:
– dejansko vrednost celotnega javnega naročila, v utemeljenih primerih, pri katerih dejanske vrednosti ni mogoče
določiti, pa ocenjeno vrednost javnega naročila;
– rok veljavnosti pogodbe;
– določilo, da pogodba preneha veljati, če je naročnik
seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega
naročila ali njegovega podizvajalca.
68. člen
(tehnične specifikacije)
(1) Tehnične specifikacije iz 23. točke prvega odstavka
2. člena tega zakona se navedejo v dokumentaciji v zvezi z
oddajo javnega naročila. Tehnične specifikacije določajo zah-
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tevane značilnosti gradnje, storitve ali blaga. Te značilnosti
se lahko nanašajo tudi na točno določen postopek ali način
proizvodnje ali zagotavljanja zahtevanih gradenj, blaga ali storitev ali na točno določen postopek za kakšno drugo stopnjo v
njihovi življenjski dobi, tudi če takšni dejavniki fizično niso del
njih, a pod pogojem, da so značilnosti povezane s predmetom
javnega naročila ter sorazmerne z vrednostjo in cilji naročila.
(2) Naročnik lahko v tehničnih specifikacijah določi tudi,
ali zahteva prenos pravic intelektualne lastnine.
(3) Pri vseh predmetih naročanja, ki jih bodo uporabljale
fizične osebe, bodisi splošna javnost bodisi uslužbenci naročnika, naročnik pri pripravi tehničnih specifikacij upošteva merila
dostopnosti za invalide ali zahteve za oblikovanje, prilagojeno
vsem uporabnikom, razen v ustrezno utemeljenih izjemnih
primerih. Kadar zahteve v zvezi z obvezno dostopnostjo določa neposredno veljaven pravni akt Evropske unije, naročnik
tehnične specifikacije glede kriterijev dostopnosti za invalide ali
zahtev za oblikovanje, prilagojeno vsem uporabnikom, določi s
sklicevanjem na ta akt.
(4) Tehnične specifikacije morajo vsem gospodarskim
subjektom zagotavljati enak dostop do postopka javnega naročanja in neupravičeno ne smejo ovirati odpiranja javnih naročil
konkurenci.
(5) Tehnične specifikacije se lahko določijo na enega od
naslednjih načinov:
a) v smislu zahtev glede delovanja ali funkcionalnosti,
vključno z okoljskimi značilnostmi, če so parametri dovolj natančni, da lahko ponudnik opredeli predmet javnega naročila,
naročnik pa odda javno naročilo;
b) s sklicevanjem na tehnične specifikacije in po prednostnem vrstnem redu na nacionalne standarde, ki so prevzeti
po evropskih standardih, evropske tehnične ocene oziroma
evropski ocenjevalni dokument, če se ta uporabi kot podlaga za
izdajo evropske tehnične ocene, skupne tehnične specifikacije,
mednarodne standarde, druge tehnične referenčne sisteme,
ki jih določijo evropski organi za standardizacijo, ali, če teh
ni, na nacionalne standarde, nacionalna tehnična soglasja ali
nacionalne tehnične specifikacije, povezane s projektiranjem,
izračunom in izvedbo gradenj ter uporabo blaga, pri čemer se
pri vsakem sklicevanju navede tudi »ali enakovredni«;
c) v smislu zahtev glede delovanja ali funkcionalnosti
iz a) točke tega odstavka s sklicevanjem na tehnične specifikacije iz b) točke tega odstavka kot podlago za domnevo
skladnosti s temi zahtevami glede delovanja ali funkcionalnosti;
č) s sklicevanjem na tehnične specifikacije iz b) točke tega
odstavka za nekatere značilnosti ter s sklicevanjem na zahteve
glede delovanja ali funkcionalnosti iz a) točke tega odstavka za
druge značilnosti.
(6) Če tega ne upravičuje predmet javnega naročila, v
tehničnih specifikacijah ne smejo biti navedeni določena izdelava ali izvor ali določen postopek, značilen za proizvode
ali storitve določenega gospodarskega subjekta, ali blagovne
znamke, patenti, tipi ali določeno poreklo ali proizvodnja, ki
dajejo prednost nekaterim podjetjem ali proizvodom ali jih
izločajo. Take navedbe so izjemoma dovoljene, če v skladu s
prejšnjim odstavkom ni mogoče dovolj natančno in razumljivo
opisati predmeta naročila. Te navedbe morajo vsebovati tudi
besedi »ali enakovredni«.
(7) Kadar naročnik uporabi možnost sklicevanja na tehnične specifikacije iz b) točke petega odstavka tega člena,
ponudbe ne sme zavrniti z obrazložitvijo, da ponujene gradnje,
blago ali storitve niso skladne z zahtevanimi tehničnimi specifikacijami, če ponudnik v svoji ponudbi na kakršen koli ustrezen
način, vključno z načini dokazovanja iz 70. člena tega zakona,
dokaže, da predlagane rešitve enako izpolnjujejo zahteve,
določene v tehničnih specifikacijah.
(8) Kadar naročnik uporabi možnost iz a) točke petega
odstavka tega člena, da določi tehnične specifikacije v smislu
zahtev glede delovanja ali funkcionalnosti, ne sme zavrniti
ponudbe za gradnje, blago ali storitve, skladne z nacionalnim
standardom, ki prevzema evropski standard, evropskim tehnič-
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nim soglasjem, skupno tehnično specifikacijo, mednarodnim
standardom ali tehničnim referenčnim sistemom, ki ga je določil
Evropski organ za standardizacijo, če se določene specifikacije v tem standardu, soglasju, skupni tehnični specifikaciji ali
tehničnem referenčnem sistemu nanašajo na zahteve glede
delovanja ali funkcionalnosti, ki jih je v postopku javnega naročanja določil naročnik.
(9) Ponudnik mora v svoji ponudbi z vsemi ustreznimi
sredstvi, vključno s tistimi iz 70. člena tega zakona, dokazati,
da gradnja, blago ali storitev, ki je skladna s standardom, izpolnjuje zahteve glede delovanja ali funkcionalnosti, ki jih je
določil naročnik.
69. člen
(znaki)
(1) Kadar namerava naročnik naročiti gradnje, storitve ali
blago z določenimi okoljskimi, socialnimi ali drugimi značilnostmi, lahko v tehničnih specifikacijah, merilih za oddajo javnega
naročila ali pogojih za izvedbo javnega naročila zahteva določen znak kot dokaz, da te gradnje, storitve ali blago ustrezajo
zahtevanim značilnostim, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
a) zahteve za pridobitev znaka se nanašajo le ne kriterije,
povezane s predmetom javnega naročila, in so ustrezne za
določitev značilnosti gradenj, blaga ali storitev, ki so predmet
javnega naročila;
b) zahteve za pridobitev znaka temeljijo na objektivno
preverljivih in nediskriminatornih kriterijih;
c) znak je oblikovan na podlagi odprtega in transparentnega postopka, v katerem lahko sodelujejo vse zainteresirane
strani, vključno z državnimi organi, potrošniki, socialnimi partnerji, proizvajalci, distributerji in nevladnimi organizacijami;
č) znak lahko pridobi vsaka zainteresirana oseba;
d) zahteve za pridobitev znaka določi tretja oseba, na
katero gospodarski subjekt, ki zaprosi za dodelitev znaka, ne
more odločilno vplivati.
(2) Če naročnik ne zahteva, da gradnje, blago ali storitve
izpolnjujejo vse zahteve za pridobitev znaka, navede, katere od
njih morajo izpolnjevati.
(3) Naročnik, ki zahteva določen znak, mora sprejeti vse
znake, ki potrjujejo, da gradnje, blago ali storitve izpolnjujejo
enakovredne zahteve za pridobitev znaka.
(4) Če iz razlogov, za katere mu ni mogoče pripisati odgovornosti, gospodarski subjekt znaka, ki ga je navedel naročnik,
ali enakovrednega znaka očitno ni mogel pridobiti v ustreznem
roku, mora naročnik sprejeti druga ustrezna dokazila, ki lahko
vključujejo tehnično dokumentacijo proizvajalca, pod pogojem,
da gospodarski subjekt dokaže, da gradnje, blago ali storitve, ki
naj bi jih zagotovil, izpolnjujejo naročnikove zahteve.
(5) Če znak izpolnjuje pogoje iz b), c), č) in d) točke prvega odstavka tega člena, poleg tega pa predpisuje tudi zahteve,
ki niso povezane s predmetom javnega naročila, naročnik ne
sme zahtevati znaka kot takega, lahko pa določi tehnične specifikacije s sklicevanjem na podrobne specifikacije določenega
znaka ali po potrebi njihove dele, ki so povezani s predmetom
javnega naročila in so ustrezni za določitev značilnosti tega
predmeta.
70. člen
(poročila o preizkusih, potrdila in druga dokazila)
(1) Naročnik lahko zahteva, da gospodarski subjekti kot
dokazilo o skladnosti s tehničnimi specifikacijami, merili za oddajo javnega naročila, pogoji o sodelovanju ali posebnimi pogoji za izvedbo javnega naročila predložijo poročilo o preizkusu,
ki ga pripravi organ za ugotavljanje skladnosti, ali potrdilo, ki
ga izda tak organ.
(2) Če naročnik zahteva predložitev potrdila, ki ga izdaja
določen organ za ugotavljanje skladnosti, sprejme tudi potrdilo,
ki ga izda drug enakovredni organ za ugotavljanje skladnosti.
Organ za ugotavljanje skladnosti je organ, ki izvaja dejavnosti
ugotavljanja skladnosti, vključno s kalibracijo, preskušanjem,
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potrjevanjem in pregledovanjem, in je pooblaščen v skladu z
Uredbo (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor
trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe
(EGS) št. 339/93 (UL L št. 218 z dne 13. 8. 2008, str. 30).
(3) Naročnik mora sprejeti druga ustrezna dokazila, ki niso
navedena v prvem odstavku tega člena, na primer tehnično
dokumentacijo proizvajalca, kadar določen gospodarski subjekt nima dostopa do potrdil ali poročil o preizkusih iz prvega
odstavka tega člena ali jih ne more pridobiti v ustreznih rokih,
pod pogojem, da ni odgovoren za to, da nima dostopa, ter pod
pogojem, da gospodarski subjekt s tem dokaže, da gradnje,
blago ali storitve, ki jih zagotavlja, izpolnjujejo tehnične specifikacije, merila za oddajo naročila ali pogoje za izvedbo naročila.
(4) Na zahtevo gospodarskega subjekta, ki se zanima za
pridobitev naročila, mu mora dati naročnik na voljo tehnične
specifikacije, ki jih redno navaja v svojih pogodbah o izvedbi
javnega naročila na infrastrukturnem področju, ali tehnične
specifikacije, ki jih namerava uporabiti za javna naročila na infrastrukturnem področju, za katera se kot sredstvo za povabilo
k sodelovanju uporabi periodično informativno obvestilo. Te
specifikacije se dajo na voljo prek elektronskih sredstev, dostop
do njih pa mora biti neomejen, popoln, neposreden in brezplačen. Če specifikacije temeljijo na dokumentaciji, ki je zainteresiranim gospodarskim subjektom na voljo prek elektronskih
sredstev, dostop do njih pa je neomejen, popoln, neposreden
in brezplačen, zadostuje napotilo na to dokumentacijo.
(5) Če neomejenega, popolnega, neposrednega in brezplačnega dostopa z elektronskimi sredstvi do dokumentacije v
zvezi z oddajo javnega naročila iz prejšnjega odstavka ni mogoče zagotoviti iz enega od razlogov v skladu 37. členom tega
zakona ali zato, ker nameravajo naročniki uporabiti 35. člen
tega zakona, naročnik tehnične specifikacije pošlje z drugimi
sredstvi.
71. člen
(pogoji, ki vključujejo socialne in okoljske vidike)
(1) Vlada v primerih, ko je to potrebno, za posamezne
predmete javnega naročanja predpiše, da naročniki v postopkih
javnega naročanja upoštevajo socialne in etične ali okoljske
vidike ter način vključevanja teh vidikov v predmet naročila,
tehnične specifikacije, pogoje za sodelovanje, merila za oddajo
javnega naročila in posebne pogoje o izvedbi javnega naročila.
(2) Naročnik lahko določi tudi druge pogoje za izvedbo
naročila, ki se lahko nanašajo zlasti na socialne in okoljske
vidike, če so ti pogoji v skladu s predpisi Evropske unije in so
navedeni v obvestilu o javnem naročilu ali dokumentaciji v zvezi
z oddajo javnega naročila.
72. člen
(variantne ponudbe)
(1) Naročnik lahko ponudnikom dovoli ali od njih zahteva,
da predložijo variantne ponudbe. V obvestilu o javnem naročilu,
če se kot sredstvo za objavo uporabi obvestilo o vzpostavitvi
kvalifikacijskega sistema, pa v povabilu k predložitvi ponudb
ali k pogajanjem naročnik navede, ali dovoli ali zahteva predložitev variantnih ponudb ali ne. Če variantne ponudbe niso
dovoljene ali zahtevane, jih ni dovoljeno predložiti. Variantne
ponudbe morajo biti povezane s predmetom javnega naročila.
(2) Naročnik, ki dovoli ali zahteva variantne ponudbe,
v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila navede
minimalne zahteve, ki jih mora izpolniti variantna ponudba,
ter vse posebne zahteve za njeno predložitev, zlasti to, ali se
lahko variantna ponudba predloži le, če je bila predložena tudi
ponudba, ki ni variantna. Poleg tega mora naročnik zagotoviti,
da se lahko merila za oddajo javnega naročila uporabijo za
variantne ponudbe, ki izpolnjujejo določene minimalne zahteve,
in za skladne ponudbe, ki niso variantne.
(3) Naročnik upošteva le variantno ponudbo, ki izpolnjuje
njegove minimalne zahteve.
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(4) Naročnik, ki je v postopkih za oddajo javnega naročila blaga ali storitev dovolil ali zahteval predložitev variantnih
ponudb, variantne ponudbe ne sme zavrniti le z obrazložitvijo,
da bi ponudba, če bi bila uspešna, spremenila javno naročilo
nabave blaga v izvedbo storitve ali obratno.
73. člen
(razdelitev javnega naročila na sklope)
(1) Če predmet javnega naročila dopušča in če to prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe javnega
naročila, mora naročnik javno naročilo oddati po ločenih sklopih
ter določiti velikost in predmet takšnih sklopov. Pri tem mora zagotoviti nediskriminatorno obravnavo in s tem večjo dostopnost
javnega naročila gospodarskim subjektom.
(2) Naročnik v obvestilu o javnem naročilu ali povabilu
k potrditvi interesa, če se kot sredstvo za objavo povabila k
sodelovanju uporabi periodično informativno obvestilo, v tem
obvestilu, če se kot sredstvo za objavo povabila k sodelovanju
uporabi obvestilo o vzpostavitvi kvalifikacijskega sistema, pa
v povabilu k predložitvi ponudb ali k pogajanjem, navede, ali
se lahko ponudbe predložijo za en sklop, za več sklopov ali za
vse sklope.
(3) Tudi če se lahko ponudbe oddajo za več sklopov ali
vse sklope, lahko naročnik omeji število sklopov, ki se lahko oddajo enemu ponudniku, če v obvestilu, ki ga uporabi za objavo
povabila k sodelovanju, povabilu k potrditvi interesa ali povabilu
k predložitvi ponudb ali k pogajanjem navede največje možno
število sklopov na ponudnika. V tem primeru mora v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila navesti objektivna in
nediskriminatorna merila ali pravila, ki jih namerava uporabiti
pri odločanju, katere sklope bo oddal, če bi se ob uporabi meril
za oddajo javnega naročila enemu ponudniku oddalo več sklopov, kot je največje možno število.
(4) Kadar se lahko enemu ponudniku odda več kot en
sklop, lahko naročnik odda javno naročilo z združevanjem več
ali vseh sklopov, če v obvestilu, ki se uporabi kot sredstvo za
objavo povabila k sodelovanju, povabilu k potrditvi interesa ali
povabilu k predložitvi ponudb ali k pogajanjem navede, da si
pridržuje to možnost in določi sklope ali skupine sklopov, ki se
lahko združijo.
(5) Ne glede na 21. člen tega zakona lahko naročnik odda
javna naročila za posamezne izločene sklope brez uporabe
postopkov iz tega zakona, če je ocenjena vrednost izločenih
sklopov brez DDV nižja od 80.000 eurov za blago ali storitve,
vendar skupna vrednost sklopov, oddanih brez uporabe tega
zakona, ne sme presegati 20 odstotkov skupne vrednosti vseh
sklopov, na katere je bila razdeljena predlagana pridobitev
podobnega blaga ali predlagana izvedba storitev.
74. člen
(določanje rokov)
(1) Naročnik pri določanju rokov za prejem ponudb in prijav za sodelovanje upošteva kompleksnost javnega naročila in
čas, potreben za pripravo ponudb ali prijav, pri tem pa ne sme
posegati v minimalne roke iz 40. do 45. člena tega zakona.
(2) Kadar je ponudbe mogoče sestaviti šele po ogledu lokacije na kraju samem, če je ogled lokacije obvezen, ali po pregledu spremne dokumentacije k dokumentaciji v zvezi z oddajo
javnega naročila na kraju samem, se določijo roki za prejem
ponudb, ki so daljši od minimalnih rokov iz 40. do 45. člena tega
zakona tako, da se lahko vsi gospodarski subjekti seznanijo z
vsemi informacijami, ki so potrebne za pripravo ponudb.
(3) Da se lahko vsi gospodarski subjekti seznanijo z vsemi
informacijami, ki so potrebne za pripravo ponudb, naročnik rok
za prejem ponudb podaljša v naslednjih primerih:
a) če iz kakršnega koli razloga dodatne informacije, čeprav jih je gospodarski subjekt pravočasno zahteval, niso bile
predložene najpozneje šest dni pred iztekom roka za prejem
ponudb, v odprtem postopku in omejenem postopku s skrajšanimi roki iz razloga nujnosti pa najpozneje štiri dni pred iztekom
roka za prejem ponudb;
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b) če je bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila bistveno spremenjena pozneje kot šest dni pred iztekom
roka za prejem ponudb oziroma v odprtem postopku in omejenem postopku s skrajšanimi roki iz razloga nujnosti pa pozneje
kot štiri dni pred iztekom roka za prejem ponudb.
(4) Podaljšanje roka mora biti sorazmerno s pomembnostjo informacij ali sprememb.
(5) Če dodatne informacije niso bile pravočasno zahtevane ali je njihov pomen pri pripravi ponudb zanemarljiv, podaljšanje roka ni potrebno.
2.4.2. Ugotavljanje sposobnosti
75. člen
(razlogi za izključitev)
(1) Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s
77., 79. in 80. členom tega zakona ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica
upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali
odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki
ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno
besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):
– terorizem (108. člen KZ-1),
– financiranje terorizma (109. člen KZ-1),
– ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj
(110. člen KZ-1),
– novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
– spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
– trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
– sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
– kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),
– goljufija (211. člen KZ-1),
– protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
– povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
– oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
– poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
– goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
– preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti
(230. člen KZ-1),
– preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji
(231. člen KZ-1),
– preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
– neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen
KZ-1),
– neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije
(234. člen KZ-1),
– ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
– izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti
(236. člen KZ-1),
– zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
– zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
– zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
– zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti
(240. člen KZ-1),
– nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
– nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
– ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
– ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
– pranje denarja (245. člen KZ-1),
– zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen
KZ-1),
– uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
– izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
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– davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
– tihotapstvo (250. člen KZ-1),
– zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen
KZ-1),
– oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
– izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
– jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
– dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
– sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje
(263. člen KZ-1),
– dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen
KZ-1),
– hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).
(2) Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega
naročanja izključiti tudi gospodarski subjekt, če pri preverjanju v
skladu s 77., 79. in 80. členom tega zakona ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih
nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno
upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države,
v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost
teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali
prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt
ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan
oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za
obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena pa naročniku izjemoma iz sodelovanja v postopku javnega naročanja
ni treba izključiti gospodarskega subjekta, če oddajo javnega
naročila temu ponudniku upravičujejo tako pomembni razlogi,
povezani z javnim interesom, kot so javno zdravje, življenje
ljudi ali varstvo okolja.
(4) Naročnik mora iz posameznega postopka javnega
naročanja izključiti gospodarski subjekt:
a) če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve
v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;
b) če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za
oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.
(5) Ne glede na prvi, drugi in četrti odstavek tega člena
naročniku iz č) ali d) točke prvega odstavka 9. člena tega zakona v postopek javnega naročanja ni treba vključiti razlogov
za izključitev iz prvega, drugega in četrtega odstavka tega
člena. Če katerega od teh razlogov vključi, pa ga mora navesti
v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali obvestilu,
ki se uporabi kot sredstvo za objavo povabila k sodelovanju.
(6) Naročnik lahko iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključi gospodarski subjekt tudi v naslednjih primerih,
pri čemer v primerih iz č), d), g) in h) točke tega odstavka lahko
izključi gospodarski subjekt ne glede na to, ali je takšno izključitev predvidel v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila:
a) če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev
obveznosti iz drugega odstavka 3. člena tega zakona;
b) če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek
zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki
ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske
družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj
ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno
ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad
njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi
posledicami;
c) če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi
česar je omajana njegova integriteta;
č) če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor,
katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati
konkurenco. Šteje se, da je sklepanje naročnika iz prejšnjega
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stavka upravičeno, če organ, pristojen za varstvo konkurence,
na podlagi prijave naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da
bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve;
d) če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena
tega zakona ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi
ukrepi;
e) če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega
naročanja v skladu s 65. členom tega zakona ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;
f) če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi,
sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je
naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma
pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge
primerljive sankcije;
g) če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja
obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti
dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom tega zakona;
h) če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije,
zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku
javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče
informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.
(7) Ne glede na določila b) točke prejšnjega odstavka se
naročnik lahko odloči, da iz postopka javnega naročanja ne
izključi gospodarskega subjekta, pri katerem je sodišče pravnomočno odločilo o potrditvi prisilne poravnave.
(8) Naročnik iz postopka javnega naročanja kadar koli
v postopku izključi gospodarski subjekt, če se izkaže, da je
pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede
na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz
prvega, drugega ali četrtega odstavka tega člena. Naročnik pa
lahko kadar koli v postopku izključi tudi gospodarski subjekt,
če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja
ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od
položajev iz šestega odstavka tega člena.
(9) Gospodarski subjekt, ki je v enem od položajev iz
prvega ali šestega odstavka tega člena, lahko naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko
dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.
Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo
za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo,
aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih,
organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev
nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. Pri ocenjevanju ukrepov,
ki jih sprejme gospodarski subjekt, naročnik upošteva resnost
in posebne okoliščine kaznivega dejanja ali kršitve. Če naročnik oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt,
zadoščajo, gospodarskega subjekta ne glede na prvi in šesti
odstavek tega člena ne izključi iz postopka javnega naročanja.
Če naročnik oceni, da ukrepi ne zadoščajo, gospodarskemu
subjektu pošlje utemeljitev takšne odločitve.
(10) Gospodarski subjekt, ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja ali postopkih za podelitev koncesije
izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku, ki učinkuje v Republiki Sloveniji, v času trajanja izključitve
ni upravičen do uporabe možnosti iz prejšnjega odstavka tega
člena.
(11) Kadar pravnomočna sodba za kaznivo dejanje iz
prvega odstavka tega člena ne določa trajanja izključitve iz postopkov javnega naročanja in naročnik oceni, da ukrepi, ki jih je
gospodarski subjekt sprejel v skladu z devetim odstavkom tega
člena, niso zadostni, naročnik gospodarski subjekt izloči iz postopka javnega naročanja, če od datuma izreka pravnomočne
sodbe za kaznivo dejanje iz prvega odstavka tega člena še ni
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preteklo pet let. Naročnik izloči gospodarski subjekt iz postopka
javnega naročanja iz razloga iz šestega odstavka tega člena,
če od datuma dejanja ali dogodka iz šestega odstavka tega
člena še ni preteklo tri leta in naročnik oceni, da ukrepi, ki jih
je gospodarski subjekt sprejel v skladu z devetim odstavkom
tega člena, niso zadostni.
76. člen
(pogoji za sodelovanje)
(1) Naročnik lahko določi objektivna pravila in pogoje za
sodelovanje, ki se lahko nanašajo na:
a) ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti;
b) ekonomski in finančni položaj;
c) tehnično in strokovno sposobnost.
(2) Kot zahtevo za sodelovanje lahko naročnik gospodarskim subjektom naloži le pogoje iz tega člena. Naročnik v postopek javnega naročanja vključi le tiste zahteve, ki so potrebne
za zagotovitev, da ima kandidat ali ponudnik ustrezne pravne
in finančne zmogljivosti ter tehnične in strokovne sposobnosti
za izvedbo javnega naročila, ki se oddaja. Vse zahteve morajo
biti povezane in sorazmerne s predmetom javnega naročila.
(3) Glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti
lahko naročnik od gospodarskih subjektov zahteva, da so vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v
državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam
poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske
unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.
(4) Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji
matični državi opravljajo določeno storitev, lahko naročnik v
postopku za oddajo javnega naročila storitev od njih zahteva,
da predložijo dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.
(5) Glede ekonomskega in finančnega položaja lahko
naročnik določi zahteve, s katerimi zagotovi, da imajo gospodarski subjekti potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za
izvedbo javnega naročila. Naročnik lahko v ta namen zahteva
zlasti, da imajo gospodarski subjekti določen najnižji letni promet, vključno z določenim najnižjim prometom na področju,
zajetem v javnem naročilu. Naročnik lahko poleg tega zahteva,
da mu gospodarski subjekti predložijo informacije o svojih letnih
računovodskih izkazih, ki izkazujejo na primer razmerje med
sredstvi in obveznostmi. Naročnik lahko prav tako zahteva
ustrezno raven zavarovanja poklicnega tveganja.
(6) Če naročnik zahteva najnižji letni promet, ki ga morajo imeti gospodarski subjekti, ta ne sme presegati dvakratne
ocenjene vrednosti javnega naročila, razen v ustrezno utemeljenih primerih, ki se na primer nanašajo na posebna tveganja,
povezana z naravo gradenj, storitev ali blaga. Naročnik mora
glavne razloge za takšno zahtevo navesti v dokumentaciji v
zvezi z oddajo javnega naročila ali posameznem poročilu iz
105. člena tega zakona.
(7) Razmerje med sredstvi in obveznostmi, ki izhaja iz
informacij o letnih računovodskih izkazih gospodarskega subjekta, lahko naročnik upošteva, če v dokumentaciji v zvezi
z oddajo javnega naročila določi metode in pogoje, ki se pri
tem uporabijo. Te metode in pogoji morajo biti transparentni,
objektivni in nediskriminatorni.
(8) Kadar je javno naročilo razdeljeno na sklope, se ta
člen uporablja za vsak posamezni sklop. Če se ponudniku
odda več sklopov, ki se izvajajo sočasno, lahko naročnik določi
najnižji letni promet, ki ga morajo imeti gospodarski subjekti za
posamezno skupino sklopov.
(9) Če se javna naročila na podlagi okvirnega sporazuma
oddajo po ponovnem odpiranju konkurence, se zahtevani najvišji letni promet iz šestega odstavka tega člena izračuna na
podlagi pričakovanega največjega obsega posameznih naročil,
ki se bodo izvajala sočasno, če to ni znano, pa na podlagi ocenjene vrednosti okvirnega sporazuma. Pri dinamičnih nabavnih
sistemih se zahtevani najvišji letni promet izračuna na podlagi
pričakovanega največjega obsega posameznih naročil, ki se
bodo oddala v okviru tega sistema.
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(10) Glede tehnične in strokovne sposobnosti lahko naročnik določi zahteve, s katerimi zagotovi, da imajo gospodarski subjekti potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za
izvajanje javnega naročila v skladu z ustreznim standardom
kakovosti. Naročnik lahko zahteva zlasti, da imajo gospodarski
subjekti zadostne izkušnje, ki jih izkažejo z ustreznimi referencami iz prejšnjih naročil. Naročnik lahko domneva, da gospodarski subjekt nima zahtevanih strokovnih sposobnosti, če
naročnik pri gospodarskem subjektu zasledi nasprotje interesov, ki bi lahko negativno vplivali na izvedbo javnega naročila.
(11) Pri javnem naročanju gradenj, storitev ali blaga, za
katero je treba izvesti namestitvena ali inštalacijska dela, lahko
naročnik strokovno sposobnost gospodarskih subjektov, da
izvedejo gradnje, storitve ali inštalacijska dela, oceni glede na
njihove veščine, učinkovitost, izkušnje in zanesljivost.
(12) Naročnik v obvestilu o javnem naročilu ali povabilu k
potrditvi interesa, če se uporabi kot sredstvo za objavo povabila
k sodelovanju, pa tudi v periodičnem informativnem obvestilu,
navede zahtevane pogoje za sodelovanje, ki so lahko izraženi kot najnižja stopnja usposobljenosti, vključno z ustreznimi
dokazili.
77. člen
(dokazila)
(1) Naročnik lahko zahteva potrdila, izjave in druga dokazila iz tega člena kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz
75. člena tega zakona in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za
sodelovanje v skladu s 76. členom tega zakona.
(2) Naročnik lahko zahteva le dokazila, določena v tem in
78. členu tega zakona. V primeru uporabe zmogljivosti drugih
subjektov lahko gospodarski subjekt uporabi vsa ustrezna sredstva za dokaz naročniku, da bo imel na voljo potrebna sredstva
za izvedbo javnega naročila.
(3) Kot zadosten dokaz, da ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena tega zakona, naročnik sprejme naslednja
dokazila:
a) v zvezi s prvim odstavkom 75. člena tega zakona izpis
iz ustreznega registra, kakršen je sodni register, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali
upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt,
in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev;
b) v zvezi z drugim odstavkom 75. člena tega zakona in
b) točko šestega odstavka 75. člena tega zakona potrdilo, ki
ga izda pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici
ali tretji državi;
c) v zvezi z b) točko četrtega odstavka 75. člena tega zakona izpis iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki
jo vodi pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici
ali tretji državi.
(4) Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil iz prejšnjega odstavka ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh
primerov iz prvega in drugega odstavka ter b) točke četrtega in
b) točke šestega odstavka 75. člena tega zakona, jih je mogoče
nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji
državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred
pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred
pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi
te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.
(5) Republika Slovenija po potrebi v spletni zbirki potrdil
e-Certis zagotovi uradno izjavo, da se dokumenti ali potrdila iz
tretjega in četrtega odstavka tega člena ne izdajajo ali da ne
zajemajo vseh primerov iz prvega in drugega odstavka ter b)
točke šestega odstavka 75. člena tega zakona.
(6) Kot dokazilo o ekonomskem in finančnem položaju
gospodarskega subjekta, ki ga naročnik preverja v skladu s
prejšnjim členom, lahko ta subjekt praviloma predloži eno ali
več naslednjih dokazil:
a) ustrezne bančne izpiske, po potrebi pa dokazilo o določenem škodnem zavarovanju poklicnega tveganja;
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b) računovodske izkaze ali izvlečke iz računovodskih izkazov, če je v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt,
objava računovodskih izkazov obvezna v skladu s predpisi;
c) računovodski izkaz celotnega prometa podjetja, po potrebi pa prometa na področju, ki ga zajema naročilo, za največ
zadnja tri poslovna leta, z upoštevanjem datuma ustanovitve
podjetja ali začetka poslovanja gospodarskega subjekta, če so
informacije o prometu na voljo.
(7) Če gospodarski subjekt zaradi katerega koli utemeljenega razloga ne more predložiti dokazil iz prejšnjega odstavka,
ki jih zahteva naročnik, lahko svoj ekonomski in finančni položaj
dokaže s katerim koli drugim dokumentom, za katerega naročnik meni, da je ustrezen.
(8) Tehnične sposobnosti gospodarskega subjekta, ki jih
naročnik preverja v skladu s prejšnjim členom, lahko gospodarski subjekt glede na vrsto, količino ali pomen ter uporabo
gradenj, blaga ali storitev izkaže na enega ali več naslednjih
načinov:
a) s seznamom gradenj, opravljenih v zadnjih petih letih in
priloženimi potrdili o zadovoljivi izvedbi in izidu za najpomembnejše gradnje. Zaradi zagotovitve ustrezne ravni konkurence
lahko naročnik po potrebi navede, da bo upošteval dokazila o
ustreznih gradnjah, opravljenih pred več kot petimi leti;
b) s seznamom najpomembnejših dobav blaga ali opravljenih storitev v zadnjih treh letih skupaj z zneski, datumi in
navedbo javnih ali zasebnih naročnikov. Zaradi zagotovitve
ustrezne ravni konkurence lahko naročnik po potrebi navede,
da bo upošteval dokazila o ustreznih dobavah blaga ali opravljenih storitvah izpred več kot treh let;
c) z navedbo tehničnega osebja ali tehničnih organov, ki
bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila, zlasti tistih, ki so
odgovorni za nadzor kakovosti, v primeru javnih naročil gradenj
pa tistih, od katerih lahko izvajalec zahteva, da izvedejo gradnjo, in sicer ne glede na to, ali so zaposleni pri gospodarskem
subjektu ali ne;
č) z opisom tehničnih sredstev in ukrepov, ki jih gospodarski subjekt uporablja za zagotovitev kakovosti, ter opisom
svojih študijskih in raziskovalnih zmogljivosti;
d) z navedbo sistemov upravljanja in sledenja dobavni
verigi, ki jih bo gospodarski subjekt lahko uporabljal pri izvedbi
javnega naročila;
e) če so blago ali storitve, ki jih je treba dobaviti oziroma
zagotoviti, kompleksni oziroma so izjemoma potrebni za posebne namene, s pregledom, ki ga opravi naročnik ali v njegovem
imenu pristojni uradni organ države, v kateri ima dobavitelj
blaga ali izvajalec storitev sedež, pod pogojem, da ta organ
s tem soglaša. Pregled se nanaša na proizvodne zmogljivosti
dobavitelja blaga ali tehnične zmogljivosti izvajalca storitev in
po potrebi študijske in raziskovalne zmogljivosti, ki so mu na
voljo, ter ukrepe za nadzor kakovosti, ki jih bo izvajal;
f) z dokazilom o izobrazbi in strokovni usposobljenosti izvajalca storitev ali gradenj ali vodstvenih delavcev podjetja pod
pogojem, da ne štejejo kot merilo za oddajo javnega naročila;
g) z navedbo ukrepov za okoljsko ravnanje, ki jih bo gospodarski subjekt lahko uporabil pri izvedbi javnega naročila;
h) z izjavo o povprečnem letnem številu zaposlenih pri
izvajalcu storitev ali gradenj in o številu njegovih vodstvenih
delavcev v zadnjih treh letih;
i) z izjavo o orodju, obratu ali tehnični opremi, ki je izvajalcu storitev ali gradenj na voljo za izvedbo javnega naročila;
j) z navedbo deleža javnega naročila, ki ga gospodarski
subjekt morebiti namerava oddati v podizvajanje;
k) v zvezi s proizvodi, ki jih je treba dobaviti:
– z vzorci, opisi ali fotografijami, katerih verodostojnost
mora biti potrjena, če to zahteva naročnik;
– s potrdili, ki jih izdajo uradne pristojne ustanove ali
agencije za nadzor kakovosti in s katerimi se na podlagi jasnih
sklicevanj na tehnične specifikacije ali standarde potrdi skladnost blaga.
(9) Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik
za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v
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uradni evidenci preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki
predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah
in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik
v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.
(10) V enotni informacijski sistem se pridobijo javni podatki iz poslovnega registra ter registra transakcijskih računov, ob
soglasju ponudnika pa tudi podatki iz kazenske evidence za
fizične osebe, kazenske evidence za pravne osebe, davčne
evidence, evidence insolvenčnih postopkov, evidence gospodarskih subjektov z negativnimi referencami, ki izkazujejo, ali
ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje oziroma zanj ne obstajajo razlogi za izključitev po tem zakonu ali zakonu, ki ureja
javno naročanje na področju obrambe in varnosti in evidence
inšpektorata, pristojnega za delo. Kadar se v sistem pridobijo
osebni podatki, je potrebno tudi soglasje posameznikov, na
katere se ti podatki nanašajo. V informacijski sistem lahko
ponudnik predloži tudi druga dokazila o neobstoju razlogov za
izključitev iz 75. člena tega zakona in izpolnjevanju pogojev
za sodelovanje, znaki, ki jih določa 69. člen tega zakona, in
potrdila o upoštevanju standardov za zagotavljanje kakovosti
in standardov za okoljsko ravnanje ter dokazila o izpolnjevanju
tehničnih specifikacij in meril za oddajo javnega naročila.
(11) V enotnem informacijskem sistemu se podatki zbirajo, obdelujejo in shranjujejo za potrebe postopkov javnega
naročanja. Naročniki uporabljajo te podatke izključno za preveritev ponudb v skladu z 89. členom tega zakona ali za preveritev ponudb v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje na
področju obrambe in varnosti, pri čemer za posamezen razlog
za izključitev iz 75. člena tega zakona ali pogoj glede osnovne
sposobnosti kandidata ali ponudnika iz zakona, ki ureja javno
naročanje na področju obrambe in varnosti, o katerem se vodi
uradna evidenca, pridobijo le pritrdilen ali zavrnilen podatek o
tem, ali ponudnik izpolnjuje pogoj. Osebni podatki v enotnem
informacijskem sistemu se varujejo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Tajni podatki se varujejo v skladu
z zakonom, ki ureja tajne podatke, poslovne skrivnosti pa v
skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe. Osebni in tajni
podatki ter poslovne skrivnosti so v enotnem informacijskem
sistemu v času hrambe dostopni le naročniku, ki jih je pridobil.
Do njih lahko dostopajo le s strani naročnika pooblaščene
osebe, ki vodijo ali odločajo v postopku javnega naročanja. V
sistemu se označi datum prenosa podatkov. Zbrani podatki se
hranijo do pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila, nato se
izbrišejo.
(12) Način vzpostavitve, upravljanja in vzdrževanja enotnega informacijskega sistema iz devetega, desetega in enajstega odstavka, način, nabor in dinamiko prevzemanja podatkov iz uradnih evidenc, način zavarovanja osebnih podatkov,
določanja pooblaščenosti za vpogled ali prenos podatkov, način in nabor predložitve drugih dokazil, znakov in potrdil s strani
ponudnika ter, če je to primerno, način preverjanja obstoja in
vsebine teh dokazil, znakov in potrdil določi minister, pristojen
za javna naročila. K predlogu tega predpisa mora ministrstvo,
pristojno za javna naročila, pridobiti soglasje državnega nadzornega organa za varstvo osebnih podatkov.
78. člen
(standardi za zagotavljanje kakovosti in standardi za okoljsko
ravnanje)
(1) Če naročnik zahteva predložitev potrdila, ki ga izda
neodvisni organ in potrjuje, da gospodarski subjekt upošteva določene standarde za zagotavljanje kakovosti, vključno z
dostopnostjo za invalide, se sklicuje na sisteme zagotavljanja
kakovosti, ki temeljijo na ustrezni seriji evropskih standardov,
potrjenih s strani akreditiranih organov. Naročnik prizna enakovredna potrdila, ki jih izdajo organi s sedežem v drugih
državah članicah. Naročnik mora sprejeti tudi druga dokazila o
enakovrednih ukrepih za zagotavljanje kakovosti, če določen
gospodarski subjekt iz razlogov, za katere mu ni mogoče pripisati odgovornosti, nima možnosti, da bi takšno potrdilo pridobil
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v ustreznem roku, pod pogojem, da dokaže, da so pri predlaganih ukrepih za zagotavljanje kakovosti upoštevani zahtevani
standardi za zagotavljanje kakovosti.
(2) Če naročnik zahteva predložitev potrdila, ki ga izda
neodvisen organ in ki potrjuje, da gospodarski subjekt upošteva določene sisteme ali standarde za okoljsko ravnanje,
se sklicuje na sistem Evropske unije za okoljsko ravnanje in
presojo (EMAS) ali na druge sisteme za okoljsko ravnanje, ki
so priznani v skladu s 45. členom Uredbe (ES) št. 1221/2009
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o
prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za
okoljsko ravnanje in presojo (EMAS), razveljavitvi Uredbe (ES)
št. 761/2001 ter odločb Komisije 2001/681/ES in 2006/193/ES
(UL L št. 342 z dne 22. 12. 2009, str. 1), nazadnje spremenjene z Uredbo Sveta (EU) št. 517/2013 z dne 13. maja 2013 o
prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in sklepov na področju
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), ali na druge standarde za okoljsko ravnanje, ki
temeljijo na ustreznih evropskih ali mednarodnih standardih
akreditiranih organov. Naročnik prizna enakovredna potrdila,
ki jih izda organ s sedežem v drugi državi članici.
(3) Če gospodarski subjekt iz razlogov, za katere mu ni
mogoče pripisati odgovornosti, očitno nima dostopa do teh
potrdil ali jih ne more pridobiti v ustreznem roku, naročnik
sprejme tudi druga dokazila o ukrepih za okoljsko ravnanje, pod
pogojem, da gospodarski subjekt dokaže, da so ti ukrepi enakovredni tistim, ki se zahtevajo v skladu z veljavnim sistemom
ali standardom okoljskega ravnanja.
79. člen
(enotni evropski dokument v zvezi z oddajo
javnega naročila – ESPD)
(1) Ob predložitvi prijav za sodelovanje ali ponudb naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe,
sprejme ESPD, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot
predhodni dokaz, da določen gospodarski subjekt:
a) ni v enem od položajev iz 75. člena tega zakona, zaradi
katerega so ali bi lahko bili gospodarski subjekti izključeni iz
sodelovanja v postopku javnega naročanja;
b) izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, določene v
skladu s 76. členom tega zakona;
c) če je to primerno, izpolnjuje objektivna pravila in merila,
določena v skladu z 82. členom tega zakona.
(2) Če gospodarski subjekt v skladu z 81. členom tega
zakona uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora ESPD
informacije iz prejšnjega odstavka vsebovati tudi v zvezi s
subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.
(3) ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije,
ki jih zahteva naročnik. Poleg tega je v ESPD naveden uradni
organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa
tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo
in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.
(4) Gospodarski subjekt lahko ponovno uporabi ESPD,
ki ga je uporabil v prejšnjem postopku javnega naročanja, če
potrdi, da so informacije v njem še vedno točne.
(5) ESPD ima obliko standardnega obrazca, ki ga Evropska komisija določi na podlagi drugega odstavka 59. člena Direktive 2014/24/EU in se zagotovi izključno v elektronski obliki.
(6) Če je to potrebno, da se zagotovi pravilna izvedba
postopka javnega naročanja, lahko naročnik ponudnike in kandidate kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa
dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.
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(7) Naročnik pred oddajo javnega naročila od ponudnika,
kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteva, da predloži najnovejša dokazila v skladu s 77. členom tega zakona,
po potrebi pa tudi v skladu z 78. členom tega zakona, razen če
oddaja naročilo na podlagi okvirnega sporazuma, sklenjenega
v skladu s šestim odstavkom ali a) točko sedmega odstavka
48. člena tega zakona. Naročnik lahko pozove gospodarske
subjekte, da dopolnijo ali pojasnijo potrdila, predložena v skladu s 77. in 78. členom tega zakona.
(8) Ne glede na šesti in sedmi odstavek tega člena gospodarski subjekt ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne
informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do
nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register
podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali
predkvalifikacijski sistem. Gospodarski subjekt prav tako ni
dolžan predložiti dokazil, če naročnik že ima te dokumente
zaradi prejšnjega oddanega javnega naročila ali sklenjenega
okvirnega sporazuma in so ti dokumenti še vedno veljavni
oziroma izkazujejo navedbe v ESPD.
(9) Če lahko naročnik v skladu s prejšnjim odstavkom
dokazila pridobi neposredno v bazi podatkov, mora ESPD
vsebovati tudi informacije, ki so potrebne v ta namen, zlasti
spletni naslov baze podatkov, podatke za identifikacijo, če je to
potrebno, pa tudi soglasje, da pridobi dokazilo naročnik.
(10) V skladu s tem členom organ Republike Slovenije,
naročnik ali drug pristojni subjekt naročnikom iz druge države članice omogoči dostop do nacionalne baze podatkov iz
osmega odstavka tega člena pod enakimi pogoji, kot zagotavlja
dostop do te baze naročnikom po tem zakonu.
80. člen
(spletna zbirka potrdil e-Certis)
(1) Zaradi poenostavitve čezmejnega oddajanja ponudb
je Evropska komisija vzpostavila spletno zbirko potrdil e-Certis,
ki jo lahko brezplačno uporabljajo naročniki in gospodarski
subjekti, ministrstvo, pristojno za javna naročila, pa zagotovi
nenehno posodabljanje v tej zbirki shranjenih informacij v zvezi
s potrdili in drugimi oblikami listinskih dokazov.
(2) V postopku javnega naročanja naročnik uporablja zbirko e-Certis in zahteva predvsem vrsto potrdil ali obliko listinskih
dokazov, ki so zajete v tej zbirki.
81. člen
(uporaba zmogljivosti drugih subjektov)
(1) Gospodarski subjekt lahko glede pogojev v zvezi z
ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno
sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi
zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje
med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo
in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in
vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi
poklicnimi izkušnjami pa lahko gospodarski subjekt uporabi
zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje
ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi gospodarski subjekt uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora
naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na
primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen.
(2) Naročnik v skladu s 77., 79. in 80. členom tega zakona
preveri, ali subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti gospodarski subjekt, izpolnjujejo ustrezne pogoje za sodelovanje
in ali zanje obstajajo razlogi za izključitev. Naročnik mora od
gospodarskega subjekta zahtevati zamenjavo subjekta, ki ne
izpolnjuje pogojev za sodelovanje ali v zvezi s katerim obstajajo
obvezni razlogi za izključitev. Naročnik pa lahko od gospodarskega subjekta zahteva zamenjavo subjekta tudi, če v zvezi z
njim obstajajo neobvezni razlogi za izključitev.
(3) Če gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih
subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim
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položajem, lahko naročnik zahteva, da so gospodarski subjekt
in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega
naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih subjektov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih
subjektov.
(4) Naročnik lahko v zvezi z javnim naročilom gradnje,
storitve in blaga, ki vključuje namestitvena ali inštalacijska
dela, zahteva, da nekatere ključne naloge opravi neposredno
ponudnik sam, če pa ponudbo predloži skupina gospodarskih
subjektov, pa sodelujoči v tej skupini.
2.4.3. Zmanjšanje števila ustreznih kandidatov,
ponudb ali rešitev
82. člen
(zmanjšanje števila ustreznih kandidatov, ki bodo
povabljeni k sodelovanju)
(1) V omejenem postopku, konkurenčnem postopku s
pogajanji, postopku s pogajanji z objavo, konkurenčnem dialogu in partnerstvu za inovacije lahko naročnik omeji število
kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in ki bodo
povabljeni, da oddajo ponudbo ali sodelujejo v dialogu, če je
bilo najmanjše število ustreznih kandidatov določeno v skladu
s tem členom.
(2) Naročnik v obvestilu o javnem naročilu ali povabilu k
potrditvi interesa navede objektivna in nediskriminatorna merila ali pravila, ki jih namerava uporabiti za zmanjšanje števila
ustreznih kandidatov ter najmanjše, in po potrebi največje,
število kandidatov, ki jih namerava povabiti k sodelovanju.
(3) V omejenem postopku je najmanjše število kandidatov pet, v konkurenčnem postopku s pogajanji, konkurenčnem dialogu in partnerstvu za inovacije pa je najmanjše število kandidatov tri. V vsakem primeru mora število
povabljenih kandidatov zadostovati za zagotovitev prave
konkurence.
(4) Naročnik povabi toliko kandidatov, da je njihovo število najmanj enako najmanjšemu številu iz prejšnjega odstavka.
Kadar pa je število kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in najnižje stopnje usposobljenosti iz dvanajstega
odstavka 76. člena tega zakona, manjše od najmanjšega
predvidenega števila, lahko naročnik nadaljuje postopek tako,
da povabi vse kandidate z zahtevanimi sposobnostmi. Naročnik v ta postopek ne sme vključiti gospodarskih subjektov,
ki se niso prijavili za sodelovanje, ali kandidatov, ki nimajo
zahtevanih sposobnosti.
83. člen
(zmanjšanje števila ponudb in rešitev)
Če naročnik uporabi možnost zmanjšanja števila ponudb
iz štirinajstega odstavka 44. člena tega zakona ali možnost
zmanjšanja rešitev iz desetega odstavka 42. člena tega zakona, to stori z uporabo meril za oddajo javnega naročila, navedenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Tako
zmanjšano število ponudb ali rešitev mora biti takšno, da na
zadnji stopnji pogajanj ali dialoga zagotavlja pravo konkurenco,
če je dovolj ponudnikov, rešitev ali kvalificiranih kandidatov.
2.4.4. Izbor najugodnejše ponudbe
84. člen
(merila za oddajo javnega naročila)
(1) Naročnik odda javno naročilo na podlagi ekonomsko
najugodnejše ponudbe.
(2) Ekonomsko najugodnejša ponudba se določi na podlagi cene ali stroškov, ob uporabi pristopa stroškovne učinkovitosti, na primer z izračunom stroškov v življenjski dobi, kot
ga določa ta zakon, in lahko zajema tudi najboljše razmerje
med ceno in kakovostjo, ocenjeno na podlagi meril, ki se nanašajo na kakovost ter okoljske ali socialne vidike, povezane
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s predmetom javnega naročila. Takšna merila lahko na primer
vključujejo:
a) kakovost, vključno s tehničnimi prednostmi, estetske
in funkcionalne lastnosti, dostopnost, oblikovanje, prilagojeno
vsem uporabnikom, socialne, okoljske in inovativne značilnosti
ter trgovanje in pogoje v zvezi z njim;
b) organiziranost, usposobljenost in izkušenost osebja, ki
bo izvedlo javno naročilo, če lahko kakovost osebja bistveno
vpliva na raven izvedbe javnega naročila;
c) poprodajne storitve, tehnično pomoč in pogoje dobave,
kot so datum dobave ali dokončanja del, postopek dobave ali
izvedbe in trajanje dobav ali del.
(3) Stroškovni dejavnik je lahko tudi fiksna cena ali fiksni
stroški, če gospodarski subjekti na njihovi podlagi med seboj
konkurirajo zgolj v zvezi z merili kakovosti.
(4) Za oddajo javnega naročila storitve izdelave računalniških programov, arhitekturnih in inženirskih storitev ter prevajalskih in svetovalnih storitev naročnik ne sme uporabiti zgolj cene
kot edinega merila za oddajo javnega naročila.
(5) Merila za oddajo javnega naročila morajo biti nediskriminatorna, sorazmerna in povezana s predmetom javnega
naročila. Šteje se, da so merila povezana s predmetom javnega
naročila, če se nanašajo na gradnje, blago ali storitve, ki jih je
treba zagotoviti v skladu z javnim naročilom, in sicer v katerem
koli pogledu in na kateri koli stopnji njihove življenjske dobe,
vključno z dejavniki, povezanimi s posebnim postopkom proizvodnje, zagotavljanja ali trženja teh gradenj, blaga ali storitev,
ali s posebnim postopkom za drugo stopnjo njihove življenjske
dobe, tudi če takšni dejavniki vsebinsko niso del njih.
(6) Merila za oddajo javnega naročila ne smejo imeti
za posledico, da je z njimi naročniku podeljena neomejena
svobodna izbira. Merila za izbiro morajo zagotoviti možnost
učinkovite konkurence, spremljati pa jih morajo podrobni opisi,
ki omogočajo učinkovito preverjanje informacij, ki jih predložijo
ponudniki, da se oceni, kako ponudba izpolnjuje merila za
oddajo javnega naročila. V primeru dvoma mora naročnik preveriti točnost informacij in dokazil, ki jih je glede meril za oddajo
javnega naročila predložil ponudnik.
(7) Naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega
naročila določi relativno utež, ki jo dodeli vsakemu merilu,
izbranemu za določitev ekonomsko najugodnejše ponudbe,
razen če se slednja določi le na podlagi cene. Navedene uteži
se lahko opredelijo z določitvijo razpona z ustrezno največjo
razliko. Kadar uteži ni mogoče navesti zaradi objektivnih razlogov, naročnik navede merila v padajočem zaporedju po
pomembnosti.
(8) Pri merilih za izbiro ponudbe pri naročanju živil se
prednostno upoštevajo živila, ki so v shemah kakovosti (na primer sezonsko pridelana živila na integriran način, sezonsko pridelana živila na ekološki način ipd.), živila, ki so proizvedena po
nacionalnih predpisih o kakovosti živil ter živila, ki so trajnostno
pridelana in predelana in je zagotovljena višja kakovost živil z
vidika večje svežine ali nižjih okoljskih obremenitev pri prevozu.
85. člen
(izračun stroškov v življenjski dobi)
(1) Izračun stroškov v življenjski dobi v ustreznem obsegu
zajema vse ali del naslednjih stroškov v življenjski dobi blaga,
storitve ali gradnje:
a) stroške naročnika ali drugih uporabnikov, kot so:
– stroški, povezani s pridobitvijo;
– stroški uporabe, kot je poraba energije in drugih virov;
– stroški vzdrževanja;
– stroški, povezani s koncem življenjske dobe, kot so
stroški zbiranja in recikliranja;
b) stroške iz naslova zunanjih okoljskih vplivov, povezanih z življenjsko dobo blaga, storitve ali gradnje, če je mogoče
določiti in preveriti njihovo denarno vrednost. Ti stroški lahko
vključujejo stroške izpustov toplogrednih plinov in drugih onesnaževal ter druge stroške blažitve podnebnih sprememb.
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(2) Če naročnik stroške oceni z izračunom stroškov v živ
ljenjski dobi, v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
navede podatke, ki jih morajo predložiti ponudniki, in metodo,
ki jo bo uporabil za ugotavljanje stroškov v življenjski dobi na
podlagi teh podatkov.
(3) Metoda, uporabljena za oceno stroškov iz naslova
zunanjih okoljskih vplivov, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
a) temeljiti mora na objektivno preverljivih in nediskriminatornih merilih in ne sme neupravičeno zagotavljati boljše ali
slabše obravnave nekaterih gospodarskih subjektov, zlasti če
ni namenjena ponavljajoči se ali neprekinjeni uporabi;
b) na voljo mora biti vsem zainteresiranim stranem in
c) zahtevane podatke lahko z razumnim naporom posredujejo povprečno skrbni gospodarski subjekti, vključno z
gospodarskimi subjekti iz tretjih držav, podpisnic sporazuma
GPA ali drugih mednarodnih sporazumov, ki so zavezujoči za
Evropsko unijo.
(4) Kadar določa obvezno skupno metodo za izračun
stroškov v življenjski dobi zakonodajni akt Evropske unije s
Seznama pravnih aktov, ki je Priloga XIII Direktive 2014/24/EU
in Priloga XV Direktive 2014/25/EU, ali predpis Republike Slovenije, naročnik za oceno stroškov v življenjski dobi uporabi
predpisano metodo.
86. člen
(neobičajno nizka ponudba)
(1) Če naročnik meni, da je pri določenem naročilu glede
na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene
na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve
naročila, mora naročnik preveriti, ali je neobičajno nizka in od
ponudnika zahtevati, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi. Naročnik mora preveriti, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je
vrednost ponudbe za več kot 50 odstotkov nižja od povprečne
vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov nižja
od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj
štiri pravočasne ponudbe. Kadar naročnik v postopku javnega
naročanja preveri dopustnost vseh ponudb, v skladu s prejšnjim stavkom preveri, ali je ponudba neobičajno nizka glede
na dopustne ponudbe.
(2) Preden naročnik zavrne neobičajno nizko ponudbo,
mora od ponudnika pisno zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni
za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.
Te podrobnosti se lahko nanašajo zlasti na:
a) ekonomiko proizvodnega postopka, storitev, ki se zagotavljajo, ali metode gradnje;
b) izbrane tehnične rešitve ali izjemno ugodne pogoje, ki
so na voljo ponudniku za dobavo blaga, izvajanje storitev ali
izvedbo gradenj;
c) izvirnost gradenj, blaga ali storitev, ki jih ponuja ponudnik;
č) izpolnjevanje obveznosti iz drugega odstavka 3. člena
tega zakona;
d) izpolnjevanje zahtev glede podizvajalcev;
e) možnost, da ponudnik pridobi državno pomoč.
(3) Naročnik oceni pojasnila tako, da se posvetuje s ponudnikom. Ponudbo lahko zavrne le, če predložena dokazila
zadostno ne pojasnijo nizke ravni predlagane cene ali stroškov,
pri čemer se upoštevajo elementi iz prejšnjega odstavka.
(4) Če naročnik ugotovi, da je ponudba neobičajno nizka,
ker ni skladna z veljavnimi obveznostmi iz drugega odstavka
3. člena tega zakona, jo mora zavrniti.
(5) Če naročnik ugotovi, da je ponudba neobičajno nizka,
ker je ponudnik pridobil državno pomoč, lahko ponudbo le na
tej podlagi zavrne šele po posvetovanju s ponudnikom, če ta
v ustreznem roku, ki ga določi naročnik, ne more dokazati,
da je določena pomoč združljiva z notranjim trgom v smislu
107. člena PDEU. Če naročnik v navedenih okoliščinah zavrne
ponudbo, mora o tem obvestiti ministrstvo, pristojno za javna
naročila, in Evropsko komisijo.
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87. člen
(ponudba, ki zajema proizvode s poreklom iz tretjih držav)
(1) Določbe tega člena se uporabljajo za javna naročila
na infrastrukturnem področju, če so v postopku javnega naročanja predložene ponudbe, ki se nanašajo na proizvode, ki so
po poreklu iz tretjih držav, s katerimi Evropska unija ni sklenila
dvostranskega ali večstranskega sporazuma, ki bi zagotavljal
primerljiv in dejanski dostop podjetij iz Evropske unije do trgov
teh tretjih držav, in ne vplivajo na obveznosti Evropske unije ali
Republike Slovenije do tretjih držav.
(2) Naročnik lahko zavrne ponudbo za izvedbo javnega
naročila blaga, če delež proizvodov, ki so po poreklu iz tretjih
držav, kakor je to določeno v skladu z Uredbo (EU) št. 952/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o
carinskem zakoniku Unije (UL L št. 269 z dne 10. 10. 2013,
str. 1), presega 50 odstotkov skupne vrednosti proizvodov, ki
sestavljajo ponudbo. Za namene tega člena se programska
oprema, ki se uporablja v opremi telekomunikacijskih omrežij,
pojmuje kot proizvod.
(3) Če je več ponudb enakovrednih glede na merila za
oddajo javnega naročila, mora naročnik dati prednost ponudbam, ki jih ni mogoče zavrniti v skladu s prejšnjim odstavkom.
Za namene tega člena štejejo cene ponudb za enakovredne,
če razlika v ceni ne presega treh odstotkov.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek pa naročnik ponudbi
ne sme dati prednosti pred drugo ponudbo, če bi naročnik s
sprejetjem te ponudbe nabavil opremo, ki se po tehničnih lastnostih razlikuje od obstoječe, kar bi povzročilo neskladnost ali
tehnične težave pri delovanju in vzdrževanju ali nesorazmerne
stroške.
2.4.5. Pravila za oddajo javnega naročila
88. člen
(predložitev in odpiranje ponudb)
(1) Naročnik določi kraj, datum in uro roka za predložitev prijav in ponudb ter te podatke navede v obvestilu, ki ga
uporabi kot sredstvo za objavo povabila k sodelovanju, povabilu k potrditvi interesa, povabilu k pogajanjem ali dialogu ali
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Če ponudba
ni predložena v roku, določenem za prejem ponudb, se šteje,
da je bila predložena prepozno. Prepozno ponudbo naročnik
po končanem odpiranju ponudb neodprto vrne ponudniku z
navedbo, da je bila prepozna.
(2) Naročnik ob prejemu ponudbe označi datum in uro
prejema ponudbe. Na zahtevo ponudnika mu izroči potrdilo o
prejemu.
(3) Ponudnik lahko umakne svojo ponudbo. Kadar to
stori po izteku roka za oddajo ponudb, mora naročnik unovčiti
ponudnikovo zavarovanje za resnost ponudbe, če je bilo to v
predmetnem postopku zahtevano in predloženo.
(4) Odpiranje ponudb je javno, razen če se javno naročilo
oddaja v postopku s pogajanji brez predhodne objave ali v
konkurenčnem postopku s pogajanji, v katerem naročnik v
skladu z b) točko prvega odstavka 44. člena tega zakona ne
objavi obvestila o javnem naročilu, in se naročnik pogaja le z
enim ponudnikom.
(5) Odpiranje pravočasnih ponudb se izvede na kraju in
ob času, ki sta navedena v objavljenem obvestilu o javnem
naročilu, če se kot sredstvo za objavo povabila k sodelovanju
uporabi predhodno informativno obvestilo ali periodično informativno obvestilo, pa v tem obvestilu, ali dokumentaciji v zvezi
z oddajo javnega naročila.
(6) O odpiranju ponudb se vodi zapisnik, ki vključuje vsaj:
– naziv ponudnika ali šifro, če je bil postopek anonimen,
– variantne ponudbe, če so dopustne, ali ponudbe z
opcijami,
– ponudbeno ceno.
(7) V kolikor naročnik ne vroči zapisnika o odpiranju
ponudb pooblaščenim predstavnikom ponudnika na odpiranju
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ponudb, ga najkasneje v petih delovnih dneh posreduje vsem
ponudnikom.
89. člen
(pregled in ocenjevanje ponudb ter način oddaje
javnega naročila)
(1) Naročnik odda javno naročilo na podlagi meril ob
upoštevanju določb 84., 85. in 86. člena tega zakona po tem,
ko preveri, da so izpolnjeni naslednji pogoji:
a) ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v
obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo
javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena
tega zakona in
b) ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo
razlogi za izključitev iz 75. člena tega zakona in izpolnjuje
pogoje za sodelovanje ter izpolnjuje pravila in merila iz 82. in
83. člena tega zakona, če so bila določena.
(2) Naročnik pred oddajo javnega naročila preveri obstoj
in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo.
(3) Naročnik se lahko, ne glede na to, ali je takšno izključitev predvidel v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
v skladu s šestim odstavkom 75. člena tega zakona, odloči,
da ne odda javnega naročila ponudniku, ki predloži ekonomsko najugodnejšo ponudbo, če kadarkoli do izdaje odločitve
o javnem naročilu ugotovi, da je ta ponudnik kršil obveznosti
okoljskega, delovnega ali socialnega prava, če od datuma
ugotovljene kršitve ni preteklo tri leta.
(4) Pri odprtem postopku in postopku naročila male vrednosti lahko naročnik odloči, da se ponudbe najprej razvrstijo
po merilih in se tudi predhodno preverijo z vidika ustreznosti
zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega
naročila, preden se preveri, da ne obstajajo razlogi za izključitev najugodnejšega ponudnika in da so izpolnjeni pogoji za
njegovo sodelovanje. Če naročnik oceni, da ponujeni predmet
javnega naročila ne ustreza zahtevam naročnika, za ponudnika, ki je oddal takšno ponudbo, ni treba preveriti, ali obstajajo
razlogi za izključitev in ali izpolnjuje pogoje za sodelovanje. Če
naročnik uporabi to možnost, mora zagotoviti, da je preverjanje
razlogov za izključitev in izpolnjevanje pogojev za sodelovanje
ponudnikov, ki so oddali ponudbo, ki vsebinsko ustreza zahtevam naročnika, nepristransko in transparentno, da se javno
naročilo ne bi oddalo ponudniku, ki bi moral biti izključen ali
ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje, ki jih je določil naročnik.
(5) Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih
morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne
oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik
zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo
manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo
ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je
takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od gospodarskega subjekta
zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove
ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam.
Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek
ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša
izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred
iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe,
je mogoče objektivno preveriti. Če gospodarski subjekt ne
predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali
pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, mora naročnik
gospodarski subjekt izključiti.
(6) Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne
napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko
predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali
popravljati:
– svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez
DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se
skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom tega
člena in ponudbe v okviru meril,
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– tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,
– tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali
na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale
ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.
(7) Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik
ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih
odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina
in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri
pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične
operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju
ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju
cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične
operacije. Ne glede na prejšnji odstavek lahko naročnik ob
pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV
popravi v pravilno.
(8) Ne glede na prvi odstavek tega člena se na infrastrukturnem področju za namen izbire udeležencev v postopkih
javnega naročanja uporabljajo naslednja pravila:
a) naročnik, ki je določil pravila in pogoje za izključitev
ponudnikov ali kandidatov, izključi gospodarske subjekte, ki
izpolnjujejo pogoje za izključitev in ne izpolnjujejo pogojev za
sodelovanje;
b) ponudnike in kandidate izbere v skladu z objektivnimi
pravili in pogoji;
c) v omejenih postopkih, v postopkih s pogajanji z objavo,
v konkurenčnih dialogih in v partnerstvih za inovacije po potrebi
zmanjša število kandidatov, izbranih v skladu z a) in b) točko
tega odstavka.
(9) Kadar se povabilo k sodelovanju izvede z uporabo
obvestila o vzpostavitvi kvalifikacijskega sistema, naročnik za
namen izbire udeležencev v postopkih javnega naročanja za
posamezna naročila, ki so predmet povabila k sodelovanju:
a) ugotovi usposobljenost gospodarskih subjektov v skladu s 75. členom tega zakona,
b) uporablja za take usposobljene gospodarske subjekte
tiste določbe osmega odstavka tega člena, ki se nanašajo na
omejene postopke ali postopke s pogajanji z objavo, konkurenčne dialoge ali partnerstva za inovacije.
(10) Pri izbiri udeležencev na infrastrukturnem področju za omejeni postopek ali postopek s pogajanji z objavo,
konkurenčni dialog ali partnerstvo za inovacije naročnik pri
sprejemanju odločitve glede priznanja usposobljenosti ali pri
posodabljanju meril in pravil ne sme:
a) določati upravnih, tehničnih ali finančnih pogojev za
nekatere gospodarske subjekte, če isti pogoji ne veljajo tudi za
druge gospodarske subjekte;
b) zahtevati preskusov ali dokazov, ki bi podvajali že razpoložljiva objektivna dokazila.
(11) Kadar koli se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da
je posamezni gospodarski subjekt v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno
listino kot pravo, naročnik Državni revizijski komisiji za revizijo
postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) poda predlog za uvedbo postopka
o prekršku iz 5. točke prvega odstavka ali 1. točke drugega
odstavka 112. člena tega zakona.
90. člen
(sprejem odločitve o oddaji javnega naročila, obveščanje
kandidatov in ponudnikov)
(1) Naročnik lahko do roka za oddajo ponudb kadar koli
ustavi postopek oddaje javnega naročila. Kadar izvaja naročnik
postopek javnega naročanja, v katerem objavi povabilo k sodelovanju, mora navedeno odločitev objaviti na portalu javnih
naročil, in, če je to glede na vrednost ali predhodne objave
primerno, v Uradnem listu Evropske unije. Že predložene ponudbe mora naročnik neodprte vrniti pošiljateljem.
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(2) Naročnik v roku pet dni po končanem preverjanju
in ocenjevanju v skladu s prejšnjim členom obvesti vsakega
kandidata in ponudnika o sprejeti odločitvi v zvezi s sklenitvijo
okvirnega sporazuma, oddajo javnega naročila ali vključitvijo v
dinamični nabavni sistem ali kvalifikacijski sistem.
(3) Odločitev iz prejšnjega odstavka naročnik sprejme
najpozneje v roku 90 dni od roka za oddajo ponudb in mora
vsebovati:
– razloge za zavrnitev ponudbe vsakega neuspešnega
ponudnika, ki ni bil izbran, in v primeru iz sedmega, osmega in
devetega odstavka 68. člena tega zakona tudi razloge za odločitev o neenakovrednosti oziroma da gradnje, blago ali storitve
ne izpolnjujejo zahtev v zvezi z delovanjem ali funkcionalnostjo;
– značilnosti in prednosti izbrane ponudbe ter ime uspešnega ponudnika ali podpisnikov okvirnega sporazuma;
– razloge za zavrnitev prijave vsakega neuspešnega kandidata k sodelovanju;
– v primeru izvedbe pogajanj ali dialoga, kratek opis poteka pogajanj in dialoga s ponudniki.
(4) Naročnik se lahko odloči, da nekaterih informacij o
oddaji naročila iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne
objavi, če bi njihovo razkritje oviralo izvajanje zakona ali bi bilo
sicer v nasprotju z javnim interesom, če bi škodilo upravičenim
poslovnim interesom posameznega javnega ali zasebnega
gospodarskega subjekta ali če bi lahko vplivalo na pošteno
konkurenco med gospodarskimi subjekti. Naročnik pa ne sme
zavrniti zahteve Državne revizijske komisije glede izročitve
vseh podatkov o postopku javnega naročanja.
(5) Naročnik lahko na vseh stopnjah postopka po izteku
roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če je naročnik
zavrnil vse ponudbe, mora o razlogih za takšno odločitev in ali
bo začel nov postopek obvestiti ponudnike ali kandidate. Kadar
izvaja naročnik postopek javnega naročanja, v katerem objavi
povabilo k sodelovanju, mora navedeno odločitev objaviti na
portalu javnih naročil, in, če je to glede na vrednost ali predhodne objave primerno, v Uradnem listu Evropske unije. Kadar
naročnik zavrne vse ponudbe, lahko izvede za isti predmet nov
postopek javnega naročanja le, če so se bistveno spremenile
okoliščine, zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe.
(6) Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji
javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo
spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo. Naročnik sprejme novo odločitev upoštevaje določbe tega
člena. Naročnik lahko spremeni odločitev o oddaji naročila po
prejemu zahtevka za pravno varstvo le, če je pred spremembo
te odločitve odločil o zahtevku za revizijo. V tem primeru mora
biti nova odločitev o oddaji naročila skladna z odločitvijo o
zahtevku za revizijo. Kadar naročnik v skladu s tem odstavkom
sprejme novo odločitev o oddaji javnega naročila, teče rok za
uveljavitev pravnega varstva od dneva vročitve nove odločitve.
(7) Naročnik, ki na infrastrukturnem področju vzpostavi in
vodi kvalifikacijski sistem, obvesti prijavitelje o svoji odločitvi glede usposobljenosti v obdobju šestih mesecev. Če odločanje traja
več kakor štiri mesece od predložitve prijave, naročnik v roku
dveh mesecev od prejema prijave prijavitelja obvesti o razlogih,
ki upravičujejo daljše obdobje odločanja, in o datumu, do katerega bo njegova prijava sprejeta ali zavrnjena. Prijavitelji, katerih
prijava je zavrnjena, so o tej odločitvi in o razlogih za odločitev
obveščeni čim prej ter v nobenem primeru ne pozneje kot 15 dni
po datumu odločitve o zavrnitvi. Naročnik, ki vzpostavi in uporablja kvalifikacijski sistem, lahko usposobljenost gospodarskega
subjekta prekliče izključno iz razlogov, ki temeljijo na pogojih za
ugotavljanje usposobljenosti. Vsaka namera o preklicu usposobljenosti se mora gospodarskemu subjektu pisno sporočiti vsaj
15 dni pred predvidenim preklicem usposobljenosti skupaj z
razlogom ali razlogi, ki upravičujejo predlagan ukrep.
(8) Po oddaji javnega naročila naročnik z izbranim ponudnikom sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila ali okvirni
sporazum najpozneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve,
razen če ta ali drug zakon ne določa drugače. Po pravnomoč-
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nosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe
javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega
naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali
bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega
dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. Če naročnik odstopi
od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne sklene
pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma, o
svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe
javnega naročila, pa pisno obvesti ponudnike ali kandidate.
(9) Odločitev o oddaji javnega naročila postane pravnomočna z dnem, ko zoper njo ni mogoče zahtevati pravnega
varstva.
(10) Naročnik o vseh odločitvah v skladu s tem členom
obvesti ponudnike in kandidate na način, da podpisano odločitev iz tega člena objavi na portalu javnih naročil. Naročnik svojo
odločitev obrazloži v skladu z določbami tega člena. Odločitev
se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.
Če se v objavi odločitve na portalu javnih naročil ni mogoče
sklicevati na objavljeno povabilo k sodelovanju, naročnik odločitev vroči v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek, in na
dan odpošiljanja ponudniku ali kandidatu tudi objavi na portalu
javnih naročil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost, če je to glede na vrednost primerno pa tudi v Uradnem
listu Evropske unije.
(11) Naročnik v odločitvah iz tega člena opozori ponudnike in kandidate o možnem pravnem varstvu ter navede:
– kje in v kakšnem roku se vloži zahteva za uveljavitev
pravnega varstva v postopku javnega naročanja, in
– višino takse za postopek pravnega varstva v postopku javnega naročanja, transakcijski račun, na katerega se ta
vplača, sklic, ki se pri tem navede, ter opozorilo, da je potrebno
zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.
(12) Ta člen se smiselno uporablja tudi za posamezna
naročila iz 48. ali 49. člena tega zakona, razen glede objav
obvestil iz tega člena.
91. člen
(preprečevanje nasprotja interesov)
(1) Naročnik mora zagotoviti učinkovito preprečevanje,
odkrivanje in odpravljanje nasprotij interesov pri izvajanju postopkov javnega naročanja, da se prepreči kakršno koli izkrivljanje konkurence in zagotovi enakopravna obravnava vseh
gospodarskih subjektov.
(2) Oseba, ki vodi postopek javnega naročanja, mora vse
osebe, ki so sodelovale pri pripravi dokumentacije v zvezi z
oddajo javnega naročila ali njenih delov ali na kateri koli stopnji
odločale v postopku javnega naročanja, pred sprejetjem odločitve o oddaji javnega naročila pisno obvestiti o tem, kateremu
ponudniku se javno naročilo oddaja.
(3) Kadar je oseba, ki vodi postopek javnega naročanja,
ki sodeluje pri pripravi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega
naročila ali njenih delov ali ki na kateri koli stopnji odloča v
postopku javnega naročanja, neposredno ali posredno povezana z izbranim ponudnikom na način, da lahko ta povezava
oziroma njen zasebni, finančni ali ekonomski interes vpliva na
objektivno in nepristransko opravljanje nalog v zvezi z javnim
naročilom ali vzbuja dvom o njeni objektivnosti in nepristranskosti, mora ta oseba takoj, ko je glede na okoliščine mogoče,
vendar najpozneje pred oddajo javnega naročila, predstojnika
oziroma naročnika, za katerega opravlja dela oziroma na drug
način sodeluje v postopku javnega naročanja, o tem pisno
obvestiti in ravnati v skladu z njegovimi navodili. Predstojnik
naročnika mora v tem primeru zagotoviti, da se naloge opravijo
zakonito in nepristransko.
(4) Šteje se, da obstaja neposredna ali posredna povezava s ponudnikom iz prejšnjega odstavka, če je oseba iz
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prejšnjega odstavka v zakonski zvezi, zunajzakonski skupnosti,
registrirani istospolni partnerski skupnosti, skupnem gospodinjstvu, krvnem sorodstvu v ravni vrsti, krvnem sorodstvu v
stranski vrsti do vštetega tretjega kolena, sorodstvu po svaštvu
do vštetega drugega kolena, posvojitelj, posvojenec, rejnik,
rejenec, v zasebnem poslovnem ali delovnopravnem razmerju
s ponudnikom, njegovim družbenikom z več kot pet odstotnim
lastniškim deležem, zakonitim zastopnikom ali prokuristom.
(5) Kadar je zakoniti zastopnik naročnika v povezavi iz
tretjega odstavka tega člena z izbranim ponudnikom, mora ta
oseba o tem takoj, ko je glede na okoliščine mogoče, vendar
najpozneje pred oddajo javnega naročila, pisno obvestiti nadzorni organ naročnika. Nadzorni organ mora v tem primeru
zagotoviti, da se naloge opravijo zakonito in nepristransko.
(6) Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema
naročnikovega poziva posredovati podatke o:
– svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
– gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe
zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.
92. člen
(obdobje mirovanja)
(1) Naročnik do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, ko zoper njo ni mogoče zahtevati pravnega
varstva, ne sme skleniti pogodbe o izvedbi javnega naročila,
razen če:
– izvaja postopek s pogajanji brez predhodne objave na
podlagi č) točke prvega odstavka 46. člena tega zakona ali
– je v postopku javnega naročanja prejel le eno ponudbo.
(2) Če je naročnik v omejenem postopku, partnerstvu za
inovacije, konkurenčnem dialogu, konkurenčnem postopku s
pogajanji, postopku s pogajanji z objavo in postopku s pogajanji
brez predhodne objave prejel več kot eno prijavo, lahko uporabi
izjemo iz druge alineje prejšnjega odstavka samo pod pogojem,
če je pred sprejetjem odločitve o oddaji javnega naročila kandidate obvestil o razlogih za zavrnitev prijave in se je iztekel rok
za uveljavljanje pravnega varstva zoper to odločitev.
(3) Če naročnik v skladu s prvim odstavkom tega člena
ne upošteva obdobja mirovanja, mora to in razlog za uporabo
izjeme pisno dokumentirati.
(4) Obdobja mirovanja ni treba upoštevati, če naročnik
oddaja posamezno javno naročilo na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu.
Tretje poglavje
IZVEDBA JAVNEGA NAROČILA
93. člen
(posebni pogoji za izvedbo javnega naročila in zavarovanje
tveganj pri javnem naročanju)
(1) Naročnik lahko določi posebne pogoje v zvezi z izvedbo javnega naročila, ki jih vključi v pogodbo o izvedbi javnega
naročila, če so ti pogoji povezani s predmetom javnega naročila
v skladu s petim odstavkom 84. člena tega zakona in navedeni
v povabilu k sodelovanju ali dokumentaciji v zvezi z oddajo
javnega naročila. Ti pogoji lahko zajemajo gospodarske, inovativne, okoljske, socialne ali zaposlitvene vidike.
(2) Naročnik lahko določi pogoje in načine zavarovanja
resnosti ponudbe, dobro izvedbo posla ali odpravo napak v garancijski dobi. Če naročnik zahteva pogoje in načine zavarovanja, morajo biti ti pogoji in načini sorazmerni javnemu naročilu.
(3) Vlada za posamezne vrste predmetov javnih naročil
predpiše, ali so posamezne vrste finančnih zavarovanj obvezne
oziroma dopustne, kateri finančni instrumenti so primerni za te
vrste finančnih zavarovanj, v kakšni višini in trajanju ter druge
zahteve glede zavarovanj tveganj pri javnem naročanju, ki jih
morajo upoštevati naročniki.
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94. člen

(izvedba javnih naročil s podizvajalcem)
(1) Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Za namen tega zakona je podizvajalec gospodarski
subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim
je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega
naročila ali okvirni sporazum, dobavlja blago ali izvaja storitev
oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom
javnega naročila.
(2) Če bo ponudnik izvajal javno naročilo gradnje ali storitve s podizvajalci, mora v ponudbi:
– navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila,
ki ga namerava oddati v podizvajanje,
– kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih
podizvajalcev,
– izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom tega zakona ter
– priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če
podizvajalec to zahteva.
(3) Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije
o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih
dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev
mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega
odstavka.
(4) Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj
obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega
odstavka 75. člena tega zakona, razen v primeru iz tretjega
odstavka 75. člena tega zakona, lahko pa zavrne vsakega
podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena tega zakona. Naročnik lahko zavrne
predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega
podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje
ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo
javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega
podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih
dneh od prejema predloga.
(5) Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v
drugem in tretjem odstavku tega člena, zahteva neposredno
plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno
v skladu s tem zakonom in obveznost zavezuje naročnika in
glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu
s tem členom, mora:
– glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na
podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega
izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
– podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega
naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev
do ponudnika,
– glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.
(6) Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v
skladu s tem členom, mora naročnik od glavnega izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa
oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje
ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s
predmetom javnega naročila.
(7) Če glavni izvajalec ne ravna v skladu s tem členom,
naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo
postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena
tega zakona.
(8) Naročnik lahko v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določi, da obveznosti iz tega člena veljajo tudi za
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naslednje situacije, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe
tega člena:
– javna naročila blaga;
– podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi.
95. člen
(spremembe pogodb o izvedbi javnih naročil
med njihovo veljavnostjo)
(1) V skladu s tem zakonom se lahko pogodba o izvedbi
javnega naročila in okvirni sporazum spremenita brez novega
postopka javnega naročanja v katerem koli od naslednjih primerov:
1. če je sprememba, ne glede na njeno denarno vrednost,
predvidena v prvotni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega
naročila v jasnih, natančnih in nedvoumnih določbah o reviziji,
ki lahko vključujejo določbe o reviziji cen, ali opcijah. V takih določbah morajo biti navedeni obseg in vrsta možnih sprememb
ali opcij ter pogoji, pod katerimi se lahko uporabijo, ne smejo
pa biti predvidene spremembe ali opcije, ki bi spremenile splošno naravo pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega
sporazuma;
2. za dodatne gradnje, storitve ali dobave blaga, ki jih
izvede prvotni izvajalec, če so potrebne, čeprav niso bile vključene v prvotno javno naročilo, in če zamenjava izvajalca:
– ni mogoča iz ekonomskih ali tehničnih razlogov, kot so
zahteve glede zamenljivosti ali interoperabilnosti z obstoječo
opremo, storitvami ali inštalacijami, naročenimi v okviru prvotnega javnega naročila, ter
– bi naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno
podvajanje stroškov;
3. če je sprememba potrebna zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti, in sprememba ne spreminja
splošne narave javnega naročila;
4. če izvajalca, ki mu je naročnik prvotno oddal javno
naročilo, zamenja nov izvajalec kot posledica enega od naslednjih razlogov:
– nedvoumna določba o reviziji ali opcija v skladu s 1. točko tega odstavka;
– drug gospodarski subjekt, ki izpolnjuje prvotno določene
pogoje za sodelovanje, standarde za zagotavljanje kakovosti
in standarde za okoljsko ravnanje ter zanj ne obstajajo prvotno določeni razlogi za izključitev, v celoti ali delno nasledi
prvotnega izvajalca po prestrukturiranju podjetja, vključno s
prevzemom, združitvijo, pripojitvijo ali insolventnostjo, če to
ne vključuje drugih bistvenih sprememb javnega naročila in ni
namenjeno obidu določb tega zakona;
5. če sprememba ne glede na njeno vrednost ni bistvena
v skladu s četrtim odstavkom tega člena.
(2) V primeru iz 2. in 3. točke prejšnjega odstavka
kakršno koli zvišanje cene ne sme presegati 30 odstotkov
vrednosti prvotne pogodbe o izvedbi javnega naročila ali
okvirnega sporazuma. Če je v primeru iz 2. ali 3. točke
prejšnjega odstavka opravljenih več zaporednih sprememb,
velja ta omejitev za vrednost vseh sprememb skupaj. Če
vključuje pogodba o izvedbi javnega naročila določbo o valorizaciji denarnih obveznosti, se kot referenčna vrednost za
izračun najvišje dovoljene vrednosti sprememb v primeru iz
2. ali 3. točke prejšnjega odstavka uporabi vrednost pogodbe
s posodobljenimi cenami.
(3) Naročnik, ki spremeni pogodbo o izvedbi javnega
naročila ali okvirni sporazum v primeru iz 2. ali 3. točke prvega
odstavka tega člena, na portalu javnih naročil, če je to glede
na vrednost potrebno, pa tudi v Uradnem listu Evropske unije,
najpozneje v 30 dneh po spremembi objavi obvestilo o spremembi pogodbe o izvedbi javnega naročila.
(4) Sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila ali
okvirnega sporazuma med njegovo veljavnostjo se šteje za
bistveno, če se zaradi te spremembe pogodba ali okvirni sporazum znatno razlikuje od prvotno oddanega javnega naročila ali
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prvotno sklenjenega sporazuma. Ne glede na prejšnje odstavke tega člena sprememba v vsakem primeru šteje za bistveno,
če je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:
a) sprememba uvaja pogoje, ki bi, če bi bili del prvotnega
postopka javnega naročanja, omogočili udeležbo drugih kandidatov kot tistih, ki so bili prvotno izbrani, ali sprejem druge ponudbe kot tiste, ki je bila prvotno izbrana, ali pa bi k sodelovanju
v postopku javnega naročanja pritegnili še druge udeležence;
b) sprememba spreminja ekonomsko ravnotežje pogodbe
o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma v korist
izvajalca na način, ki ni bil predviden v prvotni pogodbi ali
okvirnem sporazumu;
c) zaradi spremembe je znatno razširjen obseg pogodbe
o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma;
č) drug gospodarski subjekt zamenja prvotnega izvajalca
v primeru, ki ni naveden v 4. točki prvega odstavka tega člena.
(5) Za spremembe določb veljavne pogodbe o izvedbi
javnega naročila ali veljavnega okvirnega sporazuma, ki niso
navedene v prvem odstavku tega člena, mora naročnik izvesti
nov postopek javnega naročanja v skladu s tem zakonom.
(6) Razloge za spremembo pogodbe ali okvirnega sporazuma v skladu s tem členom in njihovo utemeljitev naročnik
dokumentira ne glede na morebitno objavo obvestila o spremembi pogodbe o izvedbi javnega naročila v skladu s tretjim
odstavkom tega člena. V primeru iz 2. točke prvega odstavka
tega člena dokumentacija v zvezi s spremembo obsega najmanj navedbo vseh razlogov, zaradi katerih so potrebne dodatne gradnje, storitve ali dobave blaga, razloge, zakaj dodatne
gradnje, storitve ali dobave blaga niso bile vključene v prvotno
pogodbo ali okvirni sporazum, ekonomske ali tehnične razloge, zaradi katerih zamenjava prvotnega izvajalca ni mogoča,
ter opis oziroma utemeljitev teh razlogov, vključno z obsegom
nevšečnosti ali podvajanjem stroškov. V primeru iz 3. točke
prvega odstavka tega člena pa dokumentacija obsega opis
spremembe, razloge zanjo in okoliščine, zaradi katerih naročnik
ni mogel predvideti spremembe pri oddaji prvotnega javnega
naročila ali sklenitvi okvirnega sporazuma, ter pojasnilo, zakaj
sprememba ne spreminja splošne narave javnega naročila.
96. člen
(odstop od pogodbe o izvedbi javnega naročila)
Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila
ali okvirnega sporazuma lahko naročnik ne glede na določbe
zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v
naslednjih okoliščinah:
a) javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja
nov postopek javnega naročanja;
b) v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem
od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz
postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil
seznanjen v postopku javnega naročanja;
c) zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega
zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU
ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo
biti oddano izvajalcu.
Četrto poglavje
SOCIALNE IN DRUGE POSEBNE STORITVE
97. člen
(oddajanje javnih naročil za socialne in druge
posebne storitve)
(1) Javno naročilo socialnih in drugih posebnih storitev,
razen storitev, ki so zajete s kodo CPV 79713000-5, se oddajo v skladu s tem poglavjem, če je vrednost teh javnih naročil
enaka ali višja od mejne vrednosti iz 21. člena tega zakona.
Naročnik lahko odda javna naročila iz tega poglavja tudi po
drugem ustreznem postopku iz 39. člena tega zakona. Če
naročnik odda javna naročila iz tega poglavja po drugem
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postopku, upošteva vse določbe tega zakona, ki veljajo za
izbrani postopek.
(2) Če se odda javno naročilo socialnih in drugih posebnih
storitev v skladu s tem poglavjem, naročnik upošteva načela
javnega naročanja, določbe tega zakona glede opredelitve
predmeta javnega naročila oziroma tehničnih specifikacij ter
pravila za objavo obvestil ter potrebo po zagotavljanju kakovosti, stalnosti, dostopnosti, cenovne dostopnosti, razpoložljivosti in celovitosti storitev, posebne potrebe različnih skupin
uporabnikov, vključno s prikrajšanimi in ranljivimi skupinami,
sodelovanje in krepitev vloge uporabnikov ter inovativnost.
Poleg tega lahko naročnik določi, da izbira izvajalca storitev
temelji na ponudbi, ki predstavlja najboljše razmerje med ceno
in kakovostjo, ob upoštevanju kriterijev kakovosti in trajnosti
socialnih storitev.
98. člen
(objava obvestil)
(1) Naročnik, ki namerava oddati javno naročilo socialnih
in drugih posebnih storitev, svojo namero sporoči na enega
od naslednjih načinov, razen če bi se lahko za oddajo javnega
naročila teh storitev uporabil postopek s pogajanji brez predhodne objave:
a) z obvestilom o javnem naročilu;
b) s predhodnim informativnim besedilom ali na infrastrukturnem področju s periodičnim informativnim obvestilom, ki se
stalno objavljata. Predhodno informativno obvestilo ali periodično informativno obvestilo se morata izrecno nanašati na vrste
storitev, ki bodo predmet oddanih javnih naročil. V obvestilih je
treba navesti, da bodo javna naročila oddana brez poznejše
objave, vsebovati pa morata tudi poziv zainteresiranim gospodarskim subjektom, naj pisno izrazijo interes;
c) na infrastrukturnem področju z obvestilom o vzpostavitvi kvalifikacijskega sistema, ki se stalno objavlja.
(2) Naročnik, ki je oddal javno naročilo socialnih in drugih
posebnih storitev, rezultate postopka javnega naročanja objavi
z obvestilom o oddaji javnega naročila. Ta obvestila lahko pošilja tudi po četrtletjih. V tem primeru pošlje zbrana obvestila v
30 dneh po koncu vsakega četrtletja.
(3) Obvestila iz tega člena imajo obliko standardnega
obrazca in se objavijo v skladu z 52. členom tega zakona.
99. člen
(pridržana javna naročila za nekatere storitve)
(1) Naročnik se v postopku javnega naročanja lahko odloči, da pravico do sodelovanja pridrži posamezni organizaciji,
izključno kadar naroča zdravstvene, socialne in kulturne storitve socialnih in drugih posebnih storitev, ki so zajete s kodami CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0,
79624000-4,
79625000-1,
80110000-8,
80300000-7,
80420000-4,
80430000-7,
80511000-9,
80520000-5,
80590000-6, od 85000000-9 do 85323000-9, 92500000-6,
92600000-7, 98133000-4 in 98133110-8.
(2) Če se naročnik odloči za to možnost, mora organizacija iz prejšnjega odstavka izpolnjevati naslednje pogoje:
a) njeno poslanstvo je zagotavljanje javnih storitev in je
povezano z opravljanjem storitev iz prejšnjega odstavka;
b) dobiček se vloži nazaj v uresničevanje poslanstva
organizacije. Če se dobiček razdeli ali prerazporedi, se morajo
pri tem upoštevati načela participacije;
c) struktura upravljanja ali lastništvo organizacije, ki izvaja javno naročilo, temelji na lastništvu zaposlenih ali načelih
participacije oziroma zahteva dejavno udeležbo zaposlenih,
uporabnikov ali zainteresiranih strani in
č) določen naročnik v zadnjih treh letih organizaciji ni oddal javnega naročila za tovrstne storitve v skladu s tem členom.
(3) Trajanje javnega naročila v skladu s tem členom ne
sme biti daljše od treh let.
(4) Naročnik, ki namerava oddati javno naročilo v skladu
s tem členom, to navede v obvestilu iz 98. člena tega zakona.
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Peto poglavje
PRAVILA, KI UREJAJO PROJEKTNE NATEČAJE
100. člen
(uporaba zakona pri natečaju)
(1) Določbe tega poglavja zakona se uporabljajo za:
a) projektne natečaje, ki se organizirajo kot del postopka
za oddajo javnega naročila storitev ali del postopka javnega
naročila gradnje, kadar gre za projektiranje in izvedbo gradnje;
b) projektne natečaje z nagradami ali plačili udeležencem.
(2) V primerih iz a) točke prejšnjega odstavka se mejna
vrednost iz 21. člena tega zakona nanaša na ocenjeno vrednost javnega naročila storitev brez DDV, vključno z vsemi
morebitnimi nagradami ali plačili udeležencem. V primerih iz
b) točke prejšnjega odstavka se mejna vrednost iz 21. člena
tega zakona nanaša na skupni znesek nagrad in plačil, vključno z ocenjeno vrednostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila
storitev brez DDV, ki se lahko pozneje odda v skladu s četrtim
odstavkom 46. člena tega zakona, če je naročnik v obvestilu o
natečaju napovedal namero o oddaji takšnega naročila.
(3) Naročnik iz a), b) in c) točke prvega odstavka 9. člena
tega zakona mora izvesti projektni natečaj v skladu z določbami
tega poglavja:
a) za javno naročilo storitve projektiranja novih objektov v
javni rabi, kot jih določajo predpisi, ki urejajo graditev objektov
v naslednjih primerih:
– za projektiranje objektov za šport, rekreacijo in druge
objekte za prosti čas skladno z enotno klasifikacijo vrst objektov
iz skupine 241, kot jih določa uredba, ki ureja klasifikacijo vrst
objektov in objektov državnega pomena, če ocenjena investicijska vrednost presega 500.000 eurov;
– za projektiranje drugih objektov, če ocenjena investicijska vrednost presega 2.500.000 eurov;
b) za javno naročilo storitve priprave strokovnih podlag
za potrebe prostorskega načrtovanja, kot jih določajo predpisi
s področja prostorskega načrtovanja v naslednjih primerih:
– če načrtovane prostorske ureditve posegajo na območja, kjer se spreminja namenska raba območja, kadar površina
načrtovane prostorske ureditve presega površino pet hektarjev;
– če obvezno izvedbo projektnega natečaja določa prostorski akt.
101. člen
(obvestila)
(1) Če namerava naročnik izvesti projektni natečaj, sporoči svojo namero z obvestilom o natečaju. Če namerava
naročnik oddati naknadno javno naročilo storitev v skladu s
četrtim odstavkom 46. člena tega zakona, to navede v obvestilu
o natečaju.
(2) Naročnik, ki je izvedel projektni natečaj, objavi rezultate natečaja v skladu s tem zakonom in mora imeti dokazilo
o pošiljanju v objavo. Naročnik ni dolžan objaviti informacij o
rezultatu natečaja, če bi njihovo razkritje oviralo izvajanje zakona, če bi bilo v nasprotju z javnim interesom ali če bi škodilo
upravičenim poslovnim interesom posameznega javnega ali
zasebnega podjetja ali bi lahko vplivalo na pošteno konkurenco med ponudniki storitev. Rezultate natečaja mora naročnik
objaviti v 30 dneh po zaključku projektnega natečaja.
(3) Obvestila iz tega člena imajo obliko standardnega
obrazca in se objavijo v skladu z 52. členom tega zakona.
102. člen
(pravila za organizacijo projektnih natečajev in izbor
udeležencev)
(1) Naročnik pri organiziranju projektnih natečajev uporablja postopke, ki ustrezajo splošnim določbam tega zakona in
določbam tega poglavja.
(2) V projektnih natečajih dostop udeležencev do projektnih natečajev ne sme biti omejen:
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a) na ozemlje ali del ozemlja države članice;
b) z utemeljitvijo, da bi po pravu države članice, v kateri se
natečaj organizira, morali biti fizične ali pravne osebe.
(3) Če naročnik število udeležencev na projektnem natečaju omeji, mora določiti jasne in nediskriminatorne pogoje
za sodelovanje. V vsakem primeru mora število kandidatov,
povabljenih k sodelovanju, zadostovati za zagotovitev prave
konkurence.
103. člen
(sestava žirije)
Žirija mora biti sestavljena izključno iz fizičnih oseb, ki
niso povezane z udeleženci natečaja. Če se od udeležencev
zahteva posebna strokovna usposobljenost, mora imeti vsaj
polovica članov žirije tako ali enakovredno strokovno usposobljenost.
104. člen
(odločitve žirije)
(1) Žirija mora biti pri svojih odločitvah ali mnenjih samostojna.
(2) Žirija mora pregledati predložene načrte in projekte
anonimno ter izključno na podlagi meril, ki so bila navedena v
obvestilu o natečaju.
(3) Žirija mora v poročilu, ki ga podpišejo njeni člani, evidentirati prednostno razvrstitev projektov na podlagi vsebine
vsakega projekta, skupaj s svojimi opombami in vsemi točkami,
ki bi utegnile zahtevati pojasnitev.
(4) Žirija mora upoštevati anonimnost udeležencev natečaja, dokler ne sprejme svojega mnenja ali odločitve.
(5) Po potrebi se lahko kandidate povabi, da odgovorijo
na vprašanja, ki jih je žirija evidentirala v zapisniku, za pojasnitev katerega koli vidika projektov.
(6) Žirija mora sestaviti podroben zapisnik o dialogu med
člani žirije in kandidati.
Šesto poglavje
POROČILA IN STATISTIKA
105. člen
(posamezna poročila o postopkih za oddajo javnih naročil)
(1) Za vsako javno naročilo, razen za javna naročila,
oddana na podlagi postopka naročila male vrednosti, ter za
vsak okvirni sporazum, razen za naročila, oddana na podlagi
okvirnih sporazumov, ter vsako vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema in kvalifikacijskega sistema naročnik pripravi
pisno poročilo, ki vključuje najmanj naslednje:
a) ime in naslov naročnika, predmet in vrednost javnega
naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega
sistema ali kvalifikacijskega sistema;
b) po potrebi rezultate ugotavljanja sposobnosti in zmanjšanja števila skladno z 82. in 83. členom tega zakona, in sicer
imena izbranih kandidatov ali ponudnikov in razloge za njihov
izbor ter imena izključenih kandidatov ali ponudnikov in razloge
za njihovo zavrnitev;
c) razloge za izključitev ponudb, za katere je ugotovljeno,
da so neobičajno nizke;
č) ime uspešnega ponudnika in razloge za izbiro njegove
ponudbe ter, če je znano, delež javnega naročila ali okvirnega
sporazuma, ki ga uspešni ponudnik namerava oddati v podizvajanje tretjim osebam, pa tudi imena morebitnih podizvajalcev glavnega izvajalca, če so v tistem trenutku znana;
d) pri konkurenčnem postopku s pogajanji in konkurenčnem dialogu okoliščine, ki upravičujejo uporabo tega postopka;
e) pri postopku s pogajanji brez predhodne objave okoliščine, ki upravičujejo uporabo tega postopka;
f) kadar je možno, razloge, na podlagi katerih se je naročnik odločil, da ne odda javnega naročila oziroma ne sklene
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okvirnega sporazuma ali da ne vzpostavi dinamičnega nabavnega sistema ali kvalifikacijskega sistema;
g) kadar je možno, razloge, na podlagi katerih so bila za
predložitev ponudb uporabljena neelektronska komunikacijska
sredstva;
h) kadar je možno, ugotovljena nasprotja interesov in
nadaljnje ukrepe, ki so bili sprejeti.
(2) Naročnik se lahko za namen izpolnitve obveznosti iz
prejšnjega odstavka sklicuje na obvestilo o oddaji javnega naročila, če to vključuje informacije, ki so zahtevane v prejšnjem
odstavku.
(3) Naročnik dokumentira potek vseh postopkov javnega
naročanja ne glede na to, ali se ti izvajajo z elektronskimi
sredstvi ali ne. V ta namen zagotovi, da hrani zadostno dokumentacijo za utemeljevanje odločitev, sprejetih na vseh stopnjah postopka javnega naročanja, na primer dokumentacijo o
komuniciranju z gospodarskimi subjekti in internih razpravah,
o pripravi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila,
morebitnem dialogu ali pogajanjih ter izboru in oddaji javnega
naročila. Dokumentacija se hrani najmanj pet let od datuma
izdaje odločitve o javnem naročilu oziroma najmanj dve leti po
preteku pogodbe o izvedbi javnega naročila.
(4) Poročilo ali njegovi najpomembnejši podatki se pošljejo Evropski komisiji ali pristojnim organom, telesom oziroma
institucijam, če ti to zahtevajo.
106. člen
(sporočanje podatkov o oddanih javnih naročilih
v preteklem letu)
(1) Podatki o oddanih javnih naročilih, katerih vrednost
je enaka ali višja od vrednosti iz prvega odstavka 21. člena
tega zakona in podatki o posameznih javnih naročilih, oddanih
na podlagi okvirnega sporazuma, se zajemajo neposredno iz
obvestil iz 5. točke prvega odstavka 52. člena tega zakona,
ki jih naročnik objavi na portalu javnih naročil v skladu s tem
zakonom.
(2) Podatke o oddanih javnih naročilih, katerih vrednost
je nižja od vrednosti iz prvega odstavka 21. člena tega zakona, sporočajo naročniki na portal javnih naročil v ta namen
vzpostavljeno aplikacijo do 28. februarja tekočega leta za
preteklo leto.
(3) Podatki o oddaji javnih naročilih, katerih vrednost
je enaka ali višja od vrednosti iz drugega odstavka 22. člena tega zakona zajema Evropska komisija neposredno iz
obvestil iz prvega odstavka 52. člena tega zakona, ki jih
naročnik objavi v Uradnem listu Evropske unije v skladu s
tem zakonom.
(4) Če obvestila iz prvega odstavka 52. člena tega zakona ne vsebujejo vseh potrebnih statističnih podatkov ali če
so ti podatki nepravilni, mora naročnik na zahtevo ministrstva,
pristojnega za javna naročila, te podatke dopolniti in sporočiti
ministrstvu v roku deset dni.
107. člen
(statistično poročilo)
(1) Podatke o oddanih javnih naročilih v preteklem letu,
ki so jih naročniki sporočili na portal javnih naročil v skladu s
prejšnjim členom, obdela Javno podjetje Uradni list Republike
Slovenije, d. o. o., in jih pošlje ministrstvu, pristojnemu za javna
naročila, do 31. maja tekočega leta.
(2) Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.,
ima za obdelavo podatkov iz prejšnjega odstavka zagotovljen
brezplačen dostop do razširjenega nabora podatkov iz baze
Poslovnega registra Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve v standardizirani obliki, ki jo Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve po
ceniku ponuja tudi drugim uporabnikom.
(3) Ministrstvo, pristojno za javna naročila, na podlagi
podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu najpozneje
do 30. septembra tekočega leta pripravi statistično poročilo o
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oddanih javnih naročilih v Republiki Sloveniji in ga posreduje
vladi v potrditev.
(4) Ministrstvo, pristojno za javna naročila, Evropski
komisiji do 18. aprila 2017 in vsaka nadaljnja tri leta pošlje
statistično poročilo za javna naročila, ki bi jih bilo treba objaviti v Uradnem listu Evropske unije, če je njihova vrednost
enaka ali višja od vrednosti iz drugega odstavka 22. člena
tega zakona.
108. člen
(vsebina statističnega poročila)
(1) Statistično poročilo iz tretjega odstavka prejšnjega člena mora vsebovati delež javnih naročil glede na bruto domači
proizvod in odhodke državnega proračuna ter vsaj podatke o
številu in vrednosti oddanih javnih naročil. Če je to mogoče, se
podatki razčlenijo na:
– kategorijo, dejavnost in velikost naročnika;
– postopke javnega naročanja, ki so jih naročniki uporabili;
– tehnike in instrumente za elektronsko in skupno javno
naročanje;
– vrsto predmeta javnega naročila in kategorije nomenklature CPV;
– morebitne socialne, etične in okoljske vidike, ki so bili
upoštevani pri oddaji javnega naročila;
– sedež in velikost gospodarskega subjekta, ki mu je bilo
javno naročilo oddano;
– javna naročila izvedena s podizvajalci;
– javna naročila, sofinancirana s sredstvi Evropske unije.
(2) Če je bilo javno naročilo oddano po postopku s pogajanji brez predhodne objave ali konkurenčnem postopku
s pogajanji, se podatki o številu in vrednosti oddanih javnih
naročil razčlenijo še na okoliščine, ki upravičujejo uporabo teh
postopkov.
(3) Minister, pristojen za javna naročila, izda pravilnik o
vrstah in načinu zbiranja podatkov o oddanih javnih naročilih
v preteklem letu.
Sedmo poglavje
PREKRŠKOVNI ORGAN
109. člen
(prekrškovni organ)
(1) Nadzor nad izvajanjem tega zakona, kot prekrškovni
organ, izvaja Državna revizijska komisija.
(2) Postopek o prekršku vodi in o njem odloča pooblaščena uradna oseba Državne revizijske komisije, ki izpolnjuje
pogoje po zakonu, ki ureja prekrške, in na njegovi podlagi
sprejetih predpisov. Pooblaščeno uradno osebo določi predsednik Državne revizijske komisije v skladu z zakonom, ki ureja
prekrške.
(3) Kadar Državna revizijska komisija v skladu s tem zakonom ugotavlja pogoje za začetek postopka o prekršku zoper
naročnika, ponudnika, kandidata ali podizvajalca in njihove
odgovorne osebe ali zbira dodatne dokumente in dokaze o morebitnem prekršku naročnika, ponudnika, kandidata, podizvajalca in njihovih odgovornih osebah, morajo naročnik, ponudnik,
kandidat, podizvajalec in njihove odgovorne osebe Državni
revizijski komisiji najpozneje v treh delovnih dneh po prejemu
njenega pisnega poziva odstopiti vse dokumente in dokaze, na
odstop katerih jih je Državna revizijska komisija pozvala.
110. člen
(evidenca gospodarskih subjektov z negativnimi referencami)
(1) Ministrstvo, pristojno za javna naročila, vodi evidenco
gospodarskih subjektov z negativnimi referencami na podlagi
tega zakona, zakona, ki ureja javno naročanje na področju
obrambe in varnosti, ter zakona, ki ureja preprečevanje dela in
zaposlovanja na črno, objavi pa jo na svoji spletni strani.
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(2) V to evidenco se uvrsti gospodarski subjekt:
– ki je kot ponudnik ali kandidat storil prekršek iz 2.
ali 5. točke prvega odstavka 112. člena tega zakona,
– ki je kot podizvajalec storil prekršek iz 1. točke drugega
odstavka 112. člena tega zakona,
– ki je kot ponudnik storil prekršek iz 2. točke prvega
odstavka 87. člena Zakona o javnem naročanju na področju
obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12 in 90/14 –
ZDU-1I),
– ki je kot ponudnik, kandidat ali podizvajalec storil prekršek iz pete alineje prvega odstavka 23. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14).
(3) Evidenca obsega:
– polno ime in matično številko gospodarskega subjekta,
– datum uvrstitve gospodarskega subjekta v evidenco in
– datum, do katerega je gospodarski subjekt izločen iz
postopkov naročanja.
(4) Ministrstvo, pristojno za javna naročila, uvrsti gospodarski subjekt v evidenco v treh delovnih dneh po prejemu
obvestila iz sedmega odstavka 112. člena tega zakona. Zoper
uvrstitev v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami pritožba ni dopustna.
(5) Ministrstvo, pristojno za javna naročila, iz evidence
zbriše gospodarski subjekt v treh delovnih dneh po datumu iz
tretje alineje tretjega odstavka tega člena.
Osmo poglavje
KAZENSKE DOLOČBE
111. člen
(kazenske določbe za naročnika)
(1) Pravna oseba, ki v zadnjih dveh zaporednih poslovnih
letih na bilančni presečni dan bilance stanja izkazuje prihodke,
ki presegajo 8.800.000 eurov, ali pravna oseba, ki je v skladu
z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, srednja ali velika
gospodarska družba, se kaznuje za prekršek z globo od 25.000
do 100.000 eurov, če kot naročnik:
1. izbere način določitve vrednosti javnega naročila na
način, da bi se zaradi nižje ocenjene vrednosti izognila uporabi
tega zakona (24. člen);
2. odda javno naročilo brez izvedbe ustreznega postopka,
razen v primerih, ko zakon to dopušča (39. do 47. člen);
3. ne pošlje v objavo obvestil iz 52. člena tega zakona,
čeprav jo k temu zavezuje ta zakon;
4. odda javno naročilo ali sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila s ponudnikom, za katerega obstajajo razlogi za
izključitev iz prvega, drugega in četrtega odstavka 75. člena
tega zakona;
5. ne upošteva obdobja mirovanja, čeprav jo k temu zavezuje ta zakon (92. člen);
6. med izvajanjem javnega naročila spremeni pogodbo o
izvedbi javnega naročila v nasprotju s tem zakonom (95. člen).
(2) Pravna oseba, ki v zadnjih dveh zaporednih poslovnih
letih na bilančni presečni dan bilance stanja izkazuje prihodke,
ki presegajo 8.800.000 eurov, ali pravna oseba, ki je v skladu
z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, srednja ali velika
gospodarska družba, se kaznuje za prekršek z globo od 10.000
do 50.000 eurov, če kot naročnik:
1. ne upošteva rokov za objavo in predložitev ponudb ali
prijav, opredeljenih v tem zakonu (40. do 45. člen, 49. člen, 57.
do 60. člen, 74. člen);
2. opredeli določbe pogodbe o izvedbi javnega naročila
tako, da v bistvenih elementih odstopajo od določb iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (67. člen);
3. ne objavi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega
naročila na portalu javnih naročil ali prek njega (prvi odstavek
67. člena);
4. odstopi od izvedbe javnega naročila v nasprotju z
osmim odstavkom 90. člena tega zakona;
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5. ne sporoči statističnih podatkov oziroma sporoči na
pačne statistične podatke o oddanih javnih naročilih (106. člen);
6. ne odstopi dokumentov ali dokazov Državni revizijski
komisiji skladno z njenim pozivom (tretji odstavek 109. člena).
(3) Pravna oseba, ki v zadnjih dveh zaporednih poslovnih
letih na bilančni presečni dan bilance stanja izkazuje prihodke,
ki ne presegajo 8.800.000 eurov, ali pravna oseba, ki v skladu
z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, ni srednja ali velika
gospodarska družba, se kaznuje z globo od 12.500 do 50.000
eurov, če kot naročnik stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena, in z globo od 5.000 do 25.000 eurov, če kot naročnik stori
prekršek iz prejšnjega odstavka.
(4) Samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, se kaznuje z globo od 7.500 do
30.000 eurov, če kot naročnik stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena, in z globo od 3.000 do 15.000 eurov, če kot naročnik
stori prekršek iz drugega odstavka tega člena.
(5) Odgovorna oseba pravne osebe iz prvega, drugega
ali tretjega odstavka tega člena, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno
opravlja dejavnost iz prejšnjega odstavka, ali odgovorna oseba
v državnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti se za
prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo od 500
do 2.000 eurov in za prekršek iz drugega odstavka tega člena
z globo od 100 do 1.000 eurov.
(6) Oseba, ki vodi postopek javnega naročanja, sodeluje
pri pripravi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali
njenih delov ali na kateri koli stopnji odloča v postopku javnega
naročanja, in zakoniti zastopnik naročnika, ki svojega predstojnika, naročnika oziroma njegovega nadzornega organa ne
obvestita o povezavi ali zasebnem interesu, kot je določeno v
91. členu tega zakona, se kaznujeta z globo od 500 do 2.000
eurov.
(7) Za prekršek iz 1., 2., ali 6. točke prvega odstavka
tega člena se odgovorni osebi iz petega odstavka tega
člena, ki je storila dejanje, ki se šteje za ta prekršek, lahko
izreče tudi stranska sankcija izločitve iz postopkov javnega
naročanja po tem zakonu in zakonu, ki ureja javno naročanje
na področju obrambe in varnosti, in sicer ta oseba tri leta ne
sme voditi, odločati ali kakor koli drugače sodelovati v teh
postopkih.
(8) O stranski sankciji izločitve iz postopkov javnega naročanja iz prejšnjega odstavka v skladu z zakonom, ki ureja
prekrške, odloči sodišče. Sodišče pošlje odločitev v treh delovnih dneh od njene pravnomočnosti naročniku, pri katerem
je oseba, ki je storila prekršek, zaposlena.
112. člen
(kazenske določbe za ponudnika, kandidata in podizvajalca)
(1) Pravna oseba, ki v zadnjih dveh zaporednih poslovnih
letih na bilančni presečni dan bilance stanja izkazuje prihodke,
ki presegajo 8.800.000 eurov, ali pravna oseba, ki je v skladu
z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, srednja ali velika
gospodarska družba, se kaznuje za prekršek z globo od 25.000
do 100.000 eurov, če kot ponudnik ali kandidat:
1. naročniku v roku ne posreduje podatkov iz šestega
odstavka 91. člena tega zakona;
2. naročniku na njegov poziv ne posreduje izjave v skladu
s šestim odstavkom 94. člena tega zakona;
3. izvaja pogodbo o izvedbi javnega naročila s podizvajalcem, ki ga je naročnik zavrnil v skladu z določbo 94. člena
tega zakona,
4. kljub naročnikovemu pozivu in čeprav za to niso podani
objektivni razlogi z njim ne sklene pogodbe o izvedbi javnega
naročila. Šteje se, da so objektivni razlogi tisti, na katere ponudnik ni mogel vplivati, jih pričakovati, preprečiti, odpraviti in
se jim izogniti;
5. v ponudbi ali prijavi ali v skladu s šestim odstavkom
94. člena tega zakona predloži neresnično izjavo ali ponarejeno
ali spremenjeno listino kot pravo;
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6. ne odstopi dokumentov ali dokazov Državni revizijski
komisiji skladno z njenim pozivom (tretji odstavek 109. člena).
(2) Pravna oseba, ki v zadnjih dveh zaporednih poslovnih
letih na bilančni presečni dan bilance stanja izkazuje prihodke,
ki presegajo 8.800.000 eurov, ali pravna oseba, ki je v skladu
z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, srednja ali velika
gospodarska družba, se kaznuje za prekršek z globo od 25.000
do 100.000 eurov, če kot podizvajalec:
1. v ponudbi predloži neresnično izjavo ali ponarejeno ali
spremenjeno listino kot pravo;
2. ne odstopi dokumentov ali dokazov Državni revizijski
komisiji skladno z njenim pozivom (tretji odstavek 109. člena).
(3) Pravna oseba, ki v zadnjih dveh zaporednih poslovnih
letih na bilančni presečni dan bilance stanja izkazuje prihodke, ki ne presegajo 8.800.000 eurov, ali pravna oseba, ki v
skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, ni srednja
ali velika gospodarska družba, se kaznuje z globo od 12.500
do 50.000 eurov, če kot ponudnik ali kandidat stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena oziroma če kot podizvajalec stori
prekršek iz prejšnjega odstavka.
(4) Samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, se kaznuje z globo od 7.500
do 30.000 eurov, če kot ponudnik ali kandidat stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena oziroma če kot podizvajalec stori
prekršek iz drugega odstavka tega člena.
(5) Odgovorna oseba pravne osebe iz prvega, drugega
ali tretjega odstavka tega člena ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost iz prejšnjega odstavka se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo od 500
do 2.000 eurov.
(6) Za prekršek iz 2. ali 5. točke prvega odstavka tega
člena ali 1. točke drugega odstavka tega člena se ponudniku
ali kandidatu iz prvega, tretjega ali četrtega odstavka tega
člena oziroma podizvajalcu iz drugega, tretjega ali četrtega
odstavka tega člena izreče tudi sankcija izločitve iz postopkov
naročanja, in sicer:
– če je predmet naročila blago ali storitev – za dobo treh
let od pravnomočnosti odločbe o prekršku,
– če je predmet naročila gradnja – za dobo petih let od
pravnomočnosti odločbe o prekršku.
(7) O stranski sankciji izločitve iz postopkov javnega
naročanja iz prejšnjega odstavka v skladu z zakonom, ki
ureja prekrške, odloči sodišče. Sodišče v treh delovnih dneh
po pravnomočnosti te odločitve o tem obvesti ministrstvo,
pristojno za javna naročila. V obvestilu navede polno ime in
matično številko ponudnika, kandidata ali podizvajalca ter
datum, do katerega se ta subjekt izloči iz postopkov javnega
naročanja.
113. člen
(globe v hitrem postopku)
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.
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(2) Ministrstvo, pristojno za javna naročila, o rezultatih
spremljanja iz prejšnjega odstavka poroča Evropski komisiji
do 18. aprila 2017 in vsaka nadaljnja tri leta. Poročilo vključuje
informacije o najpogostejših razlogih za napačno uporabo
ali pravno nejasnost, vključno z morebitnimi strukturnimi ali
ponavljajočimi se težavami pri uporabi pravil, o ravni udeležbe malih in srednjih podjetij pri javnem naročanju ter o
preprečevanju, odkrivanju in ustrezni prijavi primerov goljufije,
korupcije, nasprotja interesov in podobnih hujših nepravilnostih pri javnem naročanju. Poročilo ima naravo informacije
javnega značaja.
(3) Ministrstvo, pristojno za javna naročila, zagotavlja, da
so brezplačno na voljo informacije in smernice za razlago in
uporabo prava Evropske unije o javnih naročilih, ki bi naročnikom in gospodarskim subjektom pomagale pri pravilni uporabi
teh pravil, ter podporo naročnikom pri načrtovanju in izvajanju
postopkov javnega naročanja.
(4) Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, mora obvestiti
Evropsko komisijo o vseh težavah, s katerimi se srečujejo slovenska podjetja pri pridobivanju naročil storitev v tretjih državah
in ki nastanejo zaradi neupoštevanja določb mednarodnega
delovnega prava.
115. člen
(upravno sodelovanje)
(1) Za namen vzajemne pomoči in učinkovito medsebojno sodelovanje da Republika Slovenija drugim državam članicam na njihovo zahtevo, te pa njej, na voljo vse informacije,
povezane z dokazili in dokumenti, predloženimi v skladu z
osmim in devetim odstavkom 68. člena, 69. člena in 70. člena
tega zakona, vse informacije v zvezi z razlogi za izključitev,
navedenimi v 75. členu tega zakona, vse informacije v zvezi z
ustreznostjo za opravljanje poklicne dejavnosti ter finančnimi
in tehničnimi zmogljivostmi ponudnikov iz 76. člena tega zakona, vse informacije v zvezi z dokazili iz 77. člena tega zakona,
informacije o bazah podatkov iz 79. člena tega zakona, vse informacije, povezane z dokumenti, ki so predloženi kot dokaz o
upoštevanju standardov za zagotavljanje kakovosti in okoljsko
ravnanje iz 78. člena tega zakona, ter vse informacije, kot so
zakoni, drugi predpisi, splošno veljavne kolektivne pogodbe
ali nacionalni tehnični standardi, ki so povezane z dokazili
in dokumenti, predloženimi v zvezi s podatki, navedenimi v
86. členu tega zakona.
(2) Izmenjava informacij iz prejšnjega odstavka se zagotavlja z uporabo informacijskega sistema za notranji trg, vzpostavljenega z Uredbo (EU) št. 1024/2012 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o upravnem sodelovanju prek
informacijskega sistema za notranji trg in razveljavitvi Odločbe
Komisije 2008/49/ES (uredba IMI) (UL L št. 16 z dne 14. 11.
2012, str. 1), nazadnje spremenjeno z Direktivo 2014/67/EU
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o izvrševanju Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru
opravljanja storitev in spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012
o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI) (UL L št. 159 z dne 28. 5. 2014, str. 11).

Deveto poglavje
UPRAVLJANJE

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

114. člen

(razveljavitev predpisov)

(spremljanje uporabe pravil o javnih naročilih)
(1) Ministrstvo, pristojno za javna naročila, zagotavlja
spremljanje uporabe pravil o javnih naročilih. Če ministrstvo,
pristojno za javna naročila, ugotovi ali prejme informacije, ki
nakazujejo posebne kršitve ali sistemske težave, mora o tem
obvestiti Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna, Računsko sodišče Republike Slovenije, Državno revizijsko komisijo, Javno agencijo Republike Slovenije za varstvo konkurence
ali Komisijo za preprečevanje korupcije.
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116. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno
prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I) in naslednji
predpisi, izdani na njegovi podlagi:
– Uredba o seznamih naročnikov, seznamih gradenj, storitev, določenih vrst blaga, obveznih informacijah v objavah,
opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati
oprema za elektronsko naročanje (Uradni list RS, št. 18/07,
80/14 in 87/14 – popr.);
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– Uredba o pravilih in postopku za ugotavljanje statusa
naročnika po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS,
št. 58/07 in 96/14);
– Sklep o objavi višin mejnih vrednosti za postopke javnega naročanja (Uradni list RS, št. 34/08);
– Pravilnik o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v
preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju in načinu
njihovega zbiranja (Uradni list RS, št. 8/09, 3/13 in 3/15).
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati
Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list
RS, št. 72/11 – uradno prečiščeno besedilo, 43/12 – odl. US,
90/12, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I) in naslednji predpisi, izdani na
njegovi podlagi:
– Pravilnik o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v
preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih
storitev in načinu njihovega zbiranja (Uradni list RS, št. 8/09,
3/13 in 3/15);
– Uredba o pravilih in postopku za ugotavljanje statusa
naročnika po Zakonu o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev
(Uradni list RS, št. 58/07 in 96/14);
– Uredba o seznamih naročnikov, področni zakonodaji
skupnosti, seznamih gradenj in storitev, obveznih informacijah
v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora
izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Uradni list RS,
št. 18/07, 12/13 in 83/14).
(3) Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS,
št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13 in 89/14) še naprej velja
kot predpis, izdan na podlagi prvega odstavka 71. člena tega
zakona.
(4) Uredba o skupnem javnem naročanju Vlade Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 36/13, 41/14 in 96/14) še naprej
velja kot predpis, izdan na podlagi osmega odstavka 32. člena
tega zakona, do uskladitve predpisa s tem zakonom.
(5) Pravilnik o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja (Uradni list RS, št. 57/13 in 5/15) še
naprej velja kot predpis, izdan na podlagi dvanajstega odstavka
77. člena tega zakona, do uskladitve predpisa s tem zakonom.
(6) Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju
(Uradni list RS, št. 48/14) še naprej velja kot predpis, izdan na
podlagi tretjega odstavka 93. člena tega zakona, do uskladitve
predpisa s tem zakonom.
(7) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se
določbe Uredbe o seznamih naročnikov, seznamih gradenj,
storitev, določenih vrst blaga, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora
izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Uradni list
RS, št. 18/07, 80/14 in 87/14 – popr.) in Uredbe o seznamih
naročnikov, področni zakonodaji skupnosti, seznamih gradenj
in storitev, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih
specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za
elektronsko naročanje (Uradni list RS, št. 18/07, 12/13 in
83/14) v delu, ki se nanašajo na informativni seznam naročnikov, uporabljajo do uveljavitve uredbe iz sedmega odstavka
9. člena tega zakona.

nega pred uveljavitvijo tega zakona, se oddajo v okviru tega
dinamičnega sistema do zaključka delovanja sistema.
(4) Posamezna naročila, oddana na podlagi kvalifikacijskega sistema, vzpostavljenega pred uveljavitvijo tega zakona, se oddajo v okviru tega sistema do zaključka delovanja
sistema.
(5) Postopki ugotavljanja statusa naročnika se izvedejo po
dosedanjih predpisih, če je bila vloga podana pred uveljavitvijo
tega zakona.

117. člen

120. člen

(zaključitev postopkov)
(1) Postopki oddaje javnih naročil, za katere so bila obvestila o javnem naročilu poslana v objavo pred uveljavitvijo tega
zakona, se izvedejo po dosedanjih predpisih.
(2) Postopki s pogajanji brez predhodne objave se izvedejo po dosedanjih predpisih, če je že bilo poslano povabilo k
oddaji ponudb.
(3) Posamezna naročila, oddana na podlagi okvirnega
sporazuma, sklenjenega pred uveljavitvijo tega zakona, se oddajo v skladu z določbami okvirnega sporazuma. Posamezna
naročila v okviru dinamičnega nabavnega sistema, vzpostavlje-

118. člen
(postopno uvajanje elektronskega javnega naročanja)
(1) Prvi odstavek 37. člena tega zakona se začne uporabljati 1. aprila 2018.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se v primerih iz 49.,
50., 51. in 52. člena tega zakona prvi odstavek 37. člena tega
zakona začne uporabljati z dnem uveljavitve tega zakona.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena začne osrednji
nabavni organ prvič uporabljati elektronska komunikacijska
sredstva za sporočanje in izmenjavo informacij 1. januarja
2017.
(4) Do začetka uporabe prvega odstavka 37. člena tega
zakona naročnik za sporočanje in izmenjavo informacij izbira
med naslednjimi načini sporočanja:
– elektronskimi sredstvi v skladu s 37. členom tega zakona;
– pošto ali drugo primerno kurirsko službo;
– telefaksom ali
– kombinacijo navedenih načinov.
(5) Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.,
mora v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za javna naročila
uskladiti vsebino obvestil iz 52. člena tega zakona ter na portalu
javnih naročil zagotoviti objavo teh obvestil z dnem uveljavitve
zakona in objavo odločitev v skladu z desetim odstavkom
90. člena tega zakona najpozneje v 60 dneh po uveljavitvi zakona. Do takrat se odločitve o oddaji javnega naročila vročajo
v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek.
(6) Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d. o. o,
mora v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za javna naročila
zagotoviti objavo seznama iz drugega odstavka 21. člena tega
zakona do 1. januarja 2017.
119. člen
(predpisi na podlagi tega zakona)
(1) Vlada izda uredbo iz sedmega odstavka 9. člena in
tretjega odstavka 52. člena tega zakona v roku 60 dni po uveljavitvi tega zakona.
(2) Vlada uskladi uredbo iz osmega odstavka 32. člena
in tretjega odstavka 93. člena tega zakona v roku 60 dni po
uveljavitvi tega zakona.
(3) Minister, pristojen za javna naročila, izda pravilnik
iz tretjega odstavka 108. člena tega zakona v roku 60 dni po
uveljavitvi tega zakona.
(4) Minister, pristojen za javna naročila, uskladi pravilnik
iz dvanajstega odstavka 77. člena tega zakona v roku 60 dni
po uveljavitvi tega zakona.
(veljavnost zakona)
Ta zakon začne veljati 1. aprila 2016.
Št. 411-08/15-14/37
Ljubljana, dne 18. novembra 2015
EPA 684-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Bojana Muršič l.r.
Podpredsednica
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3571.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o davčnem postopku (ZDavP-2I)

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 davčnem postopku
(ZDavP-2I)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o davčnem postopku (ZDavP-2I), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 19. novembra 2015.
Št. 003-02-9/2015-17
Ljubljana, dne 27. novembra 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O DAVČNEM POSTOPKU (ZDavP-2I)
1. člen
V Zakonu o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11
– uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B in
90/14) se v drugem odstavku 1. člena v napovednem stavku
besedilo »slovenski pravni red« nadomesti z besedilom »pravni
red Republike Slovenije«, druga alineja pa se spremeni tako,
da se glasi:
»– Direktiva Sveta 2011/16/EU z dne 15. februarja 2011 o
upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja in razveljavitvi Direktive 77/799/EGS, (UL L št. 64 z dne 11. 3. 2011, str. 1),
zadnjič spremenjena z Direktivo Sveta 2014/107/EU z dne
9. decembra 2014 o spremembi Direktive Sveta 2011/16/EU
glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju
obdavčenja (UL L št. 359 z dne 16. 12. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2014/107/EU) – z II. in III.A poglavjem
četrtega dela tega zakona;«.
2. člen
V tretjem odstavku 3. člena se v tretji alineji besedilo
»kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega« nadomesti z
besedilom »Evropskega kmetijskega in jamstvenega«.
3. člen
Drugi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Navodila in pojasnila, ki jih v zvezi z izvajanjem
predpisov z delovnega področja davčnega organa izda minister
ali ministrica (v nadaljnjem besedilu: minister), pristojen za
finance, oziroma predstojnik ali predstojnica Finančne uprave
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: predstojnik), se
objavijo na spletni strani izdajatelja, skupaj z opozorilom, da
niso pravni vir.«.
4. člen
Za 14. členom se dodajo nov 14.a, 14.b, 14.c, 14.č, 14.d,
14.e, 14.f in 14.g člen, ki se glasijo:
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predpostavke in druga primerna merila za določanje transfernih
cen za te transakcije in obdobje, za katerega ta merila veljajo,
v skladu s 14.a do 14.g členom tega zakona.
(2) Davčni zavezanec lahko zaprosi za sklenitev enostranskega, dvostranskega ali večstranskega APA sporazuma. Enostranski APA sporazum sklene davčni zavezanec z
davčnim organom, dvostranski ali večstranski APA sporazum
pa davčni zavezanec sklene z dvema ali več davčnimi organi
posameznih držav v zvezi s transakcijo davčnega zavezanca
med povezanimi osebami.
(3) Davčni organ na podlagi pisne pobude davčnega zavezanca opravi razgovor o možnosti sklenitve APA sporazuma.
Po opravljenem razgovoru vloži davčni zavezanec pri davčnem
organu pisno vlogo za sklenitev APA sporazuma.
(4) Za davčnega zavezanca se za namene izvajanja 14.a
do 14.g člena tega zakona štejejo osebe, opredeljene kot zavezanci v zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb.
Za povezano osebo davčnega zavezanca se štejejo osebe,
opredeljene v 16. členu Zakona o davku od dohodkov pravnih
oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09,
110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13,
50/14 in 23/15).
14.b člen
(pogoji za sklenitev in vsebina APA sporazuma)
(1) Pogoji za sklenitev APA sporazuma so:
– opravljen razgovor davčnega organa z davčnim zavezancem pred vložitvijo vloge, v katerem sta se oba strinjala o
primernosti sklenitve APA sporazuma;
– sodelovanje davčnega zavezanca med celotnim postopkom za sklenitev APA sporazuma;
– transakcija, ki je predmet APA sporazuma, mora imeti
ekonomsko vsebino in resen namen izvedbe;
– soglasje davčnega zavezanca in davčnega organa o
vsebini APA sporazuma in
– transakcija, ki je predmet sporazuma, mora imeti po
sklenitvi sporazuma zagotovljeno primerno časovno obdobje
trajanja oziroma ne gre za transakcijo, ki je po sklenitvi APA
sporazuma pred svojim iztekom.
(2) APA sporazum vsebuje primerna merila, časovno
obdobje ter druge elemente, ki vplivajo na metodologijo za
določitev transfernih cen ter na način izvedbe APA sporazuma.
(3) Za kritične predpostavke se štejejo tiste predpostavke,
ki pomembno vplivajo na določitev transferne cene transakcije
in so opredeljene v APA sporazumu. Predpostavke so opredeljene kot pomembne, če bi se dejanske razmere v času izvedbe
transakcije lahko toliko razlikovale od predvidenih, da bi bila
izničena možnost zanesljivega prikaza določanja transferne
cene po izbrani metodologiji.
(4) Davčni organ v roku treh mesecev od vložitve vloge
pisno obvesti davčnega zavezanca, ali bo začel postopek
sklenitve APA sporazuma. Zoper odločitev davčnega organa
pritožba ni mogoča.
(5) Davčni organ ne sklene APA sporazuma, če niso izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka tega člena.
14.c člen
(poročanje v času veljavnosti APA sporazuma)
(1) Davčni zavezanec enkrat letno davčnemu organu
poroča o veljavnosti kritičnih predpostavk in prilagoditvah, opravljenih skladno z merili, določenimi z APA sporazumom.
(2) Davčni zavezanec o spremembi kritičnih predpostavk,
ki niso skladne z merili, določenimi z APA sporazumom, v roku
30 dni pisno obvesti davčni organ.

»14.a člen

14.č člen

(vnaprejšnji cenovni sporazum)

(sprememba kritičnih predpostavk)

(1) Vnaprejšnji cenovni sporazum (v nadaljnjem besedilu:
APA sporazum) je dogovor, s katerim se pred izvajanjem transakcij med povezanimi osebami določijo metodologija, kritične

APA sporazum se spremeni, če se kritične predpostavke
spremenijo tako, da bistveno vplivajo na primernost izbrane
metodologije za določitev transferne cene.
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14.d člen
(prenehanje veljavnosti sklenjenega APA sporazuma)
(1) APA sporazum preneha veljati, kot je določeno z APA
sporazumom oziroma v vsakem primeru:
– s potekom časa, za katerega je bil sklenjen;
– če davčni zavezanec ne poroča o izvajanju APA sporazuma v skladu s 14.c členom tega zakona;
– če se bistveno spremenijo pogoji, ki vplivajo na primernost izbrane metodologije za določitev transferne cene, in se
APA sporazum ne spremeni.
(2) Če davčni organ ugotovi, da obstajajo okoliščine iz
druge in tretje alineje prejšnjega odstavka, v roku 30 dni pisno
obvesti davčnega zavezanca, da je APA sporazum prenehal
veljati. APA sporazum se preneha uporabljati po poteku davčnega obdobja, v katerem so nastopile okoliščine iz druge in
tretje alineje prejšnjega odstavka.
(3) APA sporazum ne zavezuje davčnega organa, če
temelji na nepravilnih, neresničnih ali nepopolnih podatkih, ki
jih je davčni zavezanec navedel v postopku sklenitve APA sporazuma. V tem primeru davčni organ APA sporazum prekliče.
Preklican APA sporazum nima pravnih učinkov. Davčni organ
o preklicanem APA sporazumu v roku 30 dni pisno obvesti
davčnega zavezanca.
14.e člen
(plačilo v zvezi s sklenitvijo APA sporazuma)
(1) Davčni zavezanec plača za sklenitev APA sporazuma
v roku 30 dni od obvestila iz četrtega odstavka 14.b člena tega
zakona.
(2) Davčni zavezanec v primeru preklica APA sporazuma
ni upravičen do vračila plačila iz prejšnjega odstavka.
14.f člen
(pravice davčnega organa)
Sklenjen APA sporazum ne omejuje pravic davčnega organa pri izvrševanju njegovih pooblastil.
14.g člen
(pooblastilo)
Podrobnejši način izvajanja 14.a do 14.g člena tega zakona in višino plačila določi minister, pristojen za finance.«.
5. člen
V četrtem odstavku 32. člena, četrtem odstavku 57. člena,
prvem odstavku 62. člena in drugem odstavku 383.e člena se
beseda »pristojnega«, v ustreznem sklonu, črta.
6. člen
Tretji odstavek 37. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Osebe iz 31. člena tega zakona morajo imeti pri ponudniku plačilnih storitev odprt transakcijski račun.«.
7. člen
Besedilo 50. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če se davek ugotavlja z odločbo o odmeri davka, se
davek ne odmeri, če davek ne presega 10 eurov, razen če je z
zakonom drugače določeno. Če se davek ugotavlja na podlagi
davčne napovedi zavezanca za davek, se zavezanec za davek
o tem pisno obvesti.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se v primeru, če je
davek izključno prihodek proračuna samoupravne lokalne
skupnosti, davek, ki se ugotavlja z odločbo o odmeri davka,
ne odmeri, če ne presega 5 eurov. Če se davek ugotavlja na
podlagi davčne napovedi zavezanca za davek, se zavezanec
za davek o tem pisno obvesti.«.
8. člen
V prvem odstavku 58. člena se v napovednem stavku za
besedilom »poslovno enoto nerezidenta v Republiki Sloveniji«
doda besedilo »ali ima v skladu s predpisi, ki urejajo ustanovitev in poslovanje v Republiki Sloveniji, podružnico v Republiki
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Sloveniji«, v 6. točki pa se za besedo »odstavka« doda besedilo »ali dvanajstim odstavkom tega člena«.
V tretjem odstavku se beseda »pristojni« črta.
Za enajstim odstavkom se doda nov dvanajsti odstavek,
ki se glasi:
»(12) Za plačnika davka od dohodkov iz zaposlitve se
šteje tudi fizična oseba, ki te dohodke izplača kot delodajalec
po zakonu, ki ureja delovna razmerja, če je rezident Republike
Slovenije.«.
9. člen
V naslovu I. poglavja drugega dela se besedi »in krajevna« črtata.
10. člen
V drugem odstavku 84. člena se za številom »129.« doda
besedilo »in 130.«.
11. člen
Osmi odstavek 85.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Ta člen se ne uporablja, če zakon o obdavčenju
določa drugače.«.
12. člen
Peti odstavek 93. člena se črta.
13. člen
V prvem odstavku 95. člena se za besedilom »se za čas
od poteka roka za plačilo davka« doda besedilo »oziroma od
dneva neupravičeno vrnjenega davka, iz razlogov, ki so na
strani zavezanca za davek,«, za besedilom »v višini, ki je veljala na dan poteka roka za plačilo davka« pa se doda besedilo
»oziroma na dan neupravičeno vrnjenega davka, iz razlogov,
ki so na strani zavezanca za davek«.
14. člen
V šestem odstavku 97. člena se beseda »peti« nadomesti
z besedo »četrti«, za besedilom »davčnemu organu« pa se
vejica in besedilo »z upoštevanjem omejitev iz petega odstavka
93. člena,« črtata.
Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Ne glede na prvi do četrti odstavek tega člena se
zavezancu za davek, ki mu je potekel rok za plačilo druge denarne nedavčne obveznosti, ki jo izterjuje davčni organ, vrne
preveč plačan davek, zmanjšan za znesek neplačane druge
denarne nedavčne obveznosti in stroške postopka, ki jim je
potekel rok plačila.«.
Za osmim odstavkom se doda nov deveti odstavek, ki
se glasi:
»(9) Terjatev zavezanca za davek po tem členu ne more biti
predmet razpolaganja v civilnih razmerjih niti predmet izvršbe.«.
15. člen
Drugi odstavek 99. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zavezancu za davek, ki v skladu z zakonom sam
izračunava davek, ne pripadajo obresti po prvem odstavku
tega člena.«.
16. člen
Za prvim odstavkom 102. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Davčni organ lahko v primerih preventivnega finančnega prestrukturiranja po zakonu, ki ureja finančno poslovanje,
postopke zaradi insolventnosti in postopke prisilnega prenehanja, dovoli obročno plačilo davka v največ 60 mesečnih obrokih,
če zavezanec za davek predloži pravnomočni sklep, s katerim
je potrjen sporazum o finančnem prestrukturiranju.«.
Dosedanji drugi do sedmi odstavek postanejo tretji do
osmi odstavek.
17. člen
V prvem odstavku 103. člena se na dveh mestih število
»12« nadomesti s številom »24«.
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18. člen
V drugem odstavku 105. člena se besedilo »na dan
15. februarja « nadomesti z besedilom »31. januarja«.
19. člen
Prvi odstavek 109. člena se črta.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane prvi odstavek, se 3. točka črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
20. člen
Drugi odstavek 110. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) 101., 102. in 103. člen tega zakona se ne uporabljajo
za globe, stroške postopka o prekršku ter druge denarne nedavčne obveznosti, razen če zakon določa drugače.«.
21. člen
V tretjem odstavku 111. člena se za besedo »sklepom«
vejica in besedilo »v katerem tudi določi vrsto zavarovanja«
črtata.
22. člen
V prvem odstavku 126.a člena se beseda »petega« nadomesti z besedo »šestega«.
23. člen
Drugi odstavek 127. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Davčni nadzor obsega:
1. davčni nadzor davčnih obračunov;
2. davčni nadzor posameznega področja poslovanja in
3. davčni inšpekcijski nadzor.«.
24. člen
Naslov 129. člena se spremeni tako, da se glasi: »(davčni
nadzor davčnih obračunov)«.
V prvem odstavku se v napovednem stavku besedilo »pri
davčnem organu« črta.
Peti, šesti in sedmi odstavek se spremenijo tako, da se
glasijo:
»(5) O ustni izjavi oziroma drugih pomembnejših dejanjih se v postopku nadzora po tem členu sestavi zapisnik, ki
se vroči zavezancu za davek. Na zapisnik lahko zavezanec
za davek da pripombe najkasneje v desetih dneh po vročitvi
zapisnika, o čemer mora biti zavezanec za davek v zapisniku
poučen. Rok za pripombe se lahko podaljša na prošnjo, ki jo
vloži zavezanec za davek pred iztekom roka, če so podani
upravičeni razlogi za podaljšanje. O podaljšanju roka se odloči
s sklepom. Ponovno podaljšanje roka ni dovoljeno. Zapisnika
se ne sestavi, če zavezanec za davek v skladu s prejšnjim
odstavkom nepravilnosti odpravi.
(6) Po poteku roka za pripombe iz prejšnjega odstavka
davčni organ odmeri davek z odmerno odločbo po 84. členu
tega zakona ali z odločbo o ugotovitvi nepravilnosti, ki ne vplivajo na višino davčne obveznosti. Če se pripombe zavezanca
za davek v celoti upoštevajo in ni podlage za spremembo davka, davčni organ izda sklep o ustavitvi postopka.
(7) Če iz ugotovitev nadzora po tem členu izhaja, da je
treba dejansko stanje dodatno raziskati, lahko davčni organ
opravi davčni nadzor posameznega področja poslovanja, o
čemer izda sklep, ali davčni inšpekcijski nadzor.«.
25. člen
130. člen se spremeni tako, da se glasi:
»130. člen
(davčni nadzor posameznega področja poslovanja)
(1) Davčni nadzor posameznega področja poslovanja
obsega nadzor posameznih dejanj zavezanca za davek za
določeno področje poslovanja.
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(2) Če davčni organ pri opravljanju davčnega nadzora po
tem členu ugotovi nepravilnosti, sestavi zapisnik, ki se vroči
zavezancu za davek.
(3) K zapisniku iz prejšnjega odstavka lahko zavezanec
za davek da pripombe v desetih dneh po vročitvi zapisnika, o
čemer mora biti zavezanec za davek v zapisniku poučen. Rok
za pripombe se lahko podaljša na prošnjo, ki jo vloži zavezanec
za davek pred iztekom roka, če so podani upravičeni razlogi za
podaljšanje. O podaljšanju roka se odloči s sklepom. Ponovno
podaljšanje roka ni dovoljeno.
(4) Če so v postopku nadzora po tem členu ugotovljene
nepravilnosti, davčni organ izda odmerno odločbo po 84. členu
tega zakona ali odločbo o ugotovitvi nepravilnosti, ki ne vplivajo
na višino davčne obveznosti.
(5) Če v postopku nadzora po tem členu niso ugotovljene
nepravilnosti, davčni organ izda sklep o ustavitvi postopka.
(6) Če iz ugotovitev nadzora po tem členu izhaja, da je
treba poslovanje zavezanca za davek dodatno raziskati na več
področjih poslovanja zavezanca za davek oziroma v zvezi z
enim ali več davkov za eno ali več obdobij, lahko davčni organ
opravi davčni inšpekcijski nadzor.«.
26. člen
132. člen se spremeni tako, da se glasi:
»132. člen
(davčni inšpekcijski nadzor)
(1) Davčni inšpekcijski nadzor obsega nadzor dveh ali več
področij poslovanja oziroma nadzor enega ali več davkov za
eno ali več obdobij.
(2) Davčni inšpekcijski nadzor pri zavezancu za davek,
ki samostojno opravlja dejavnost, se lahko nanaša na vsa
dejstva, ki so pomembna za obdavčenje.«.
27. člen
V tretjem odstavku 135. člena se beseda »davčni« črta.
28. člen
136. člen se črta.
29. člen
V četrtem in petem odstavku 137. člena ter v prvem in
drugem odstavku 139. člena se beseda »pooblaščena« nadomesti z besedo »uradna«.
30. člen
Besedilo 138. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zavezanec za davek mora sodelovati pri ugotavljanju
dejanskega stanja, ki je pomembno za obdavčenje.
(2) Uradna oseba na začetku davčnega inšpekcijskega
nadzora opozori zavezanca za davek, da lahko imenuje osebo
za dajanje podatkov in pojasnil.«.
31. člen
Prvi odstavek 140. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zapisnik o davčnem inšpekcijskem nadzoru se sestavi in vroči zavezancu za davek najpozneje v desetih dneh po
končanem pregledu. V zapisniku se zavezanca za davek opozori glede možnosti in upoštevanja novih dejstev in dokazov iz
drugega odstavka tega člena. Na zapisnik lahko zavezanec za
davek da pripombe najkasneje v 20 dneh po vročitvi zapisnika,
o čemer mora biti zavezanec za davek v zapisniku poučen. Rok
za pripombe se podaljša na prošnjo, ki jo vloži zavezanec za
davek pred iztekom roka, če so podani upravičeni razlogi za
podaljšanje. O podaljšanju roka se odloči s sklepom. Ponovno
podaljšanje roka ni dovoljeno.«.
Drugi odstavek se črta.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »Glede vročanja in vlaganja pripomb k dodatnemu zapisniku se uporablja
prvi odstavek tega člena.«.
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32. člen
V drugem odstavku 142. člena se beseda »izvajanju«
nadomesti z besedo »opravljanju«.
33. člen
Prvi odstavek 143. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če davek ni plačan v rokih, predpisanih z zakonom,
davčni organ začne davčno izvršbo.«.
34. člen
V prvem odstavku 145. člena se beseda »izvede« nadomesti z besedo »opravi«.
V drugem odstavku se na koncu 10. točke pika nadomesti
s podpičjem, za njo pa se doda nova 11. točka, ki se glasi:
»11. izvršljiv notarski zapis, s katerim je bila v zavarovanje
plačila davčne obveznosti ustanovljena zastavna pravica na
premičnini.«.
35. člen
V prvem odstavku 147. člena se beseda »izvedbe« nadomesti z besedo »oprave«.
36. člen
Za prvim odstavkom 148. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Davek se lahko izterja tudi od članov kmečkega
gospodinjstva, če ugotavlja davčno osnovo v skladu z drugim
odstavkom 47. člena ZDoh-2, za katere se v skladu z 69. členom ZDoh-2 šteje, da opravljajo osnovno kmetijsko in osnovno
gozdarsko dejavnost ali so lastniki osnovnih sredstev, ki se
uporabljajo za opravljanje dejavnosti kmečkega gospodinjstva,
ali so obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovani iz naslova
kmetijske in dopolnilne dejavnosti. Ta odstavek se uporablja
za davke, ki se nanašajo na osnovno kmetijsko in osnovno
gozdarsko dejavnost, drugo kmetijsko dejavnost ter dopolnilno dejavnost kmečkega gospodinjstva, razen za poračun
dohodnine na letni ravni, če kmečko gospodinjstvo ugotavlja
davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih
odhodkov.«.
Dosedanji drugi do peti odstavek postanejo tretji do šesti
odstavek.
37. člen
Besedilo 149. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Davčna izvršba se ne začne, če znesek davka, razen
v primeru iz 146. člena tega zakona, ne presega 25 eurov.«.
38. člen
V 159. členu se 10. točka spremeni tako, da se glasi:
»10. oskrbnine in enkratni prejemki ob prvi namestitvi
otroka v rejniško družino po zakonu, ki ureja izvajanje rejniške
dejavnosti;«.
13. točka se spremeni tako, da se glasi:
»13. denarna sredstva, prejeta iz naslova aktivne politike
zaposlovanja, vključevanja v storitvi za trg dela in zaradi iskanja
zaposlitve po zakonu, ki ureja trg dela;«.
Na koncu 14. točke se pika nadomesti s podpičjem, za njo
pa se dodata novi 15. in 16. točka, ki se glasita:
»15. prejemki iz naslova veteranskega dodatka po zakonu, ki ureja varstvo vojnih veteranov;
16. prejemki iz naslova invalidnine, dodatka za posebno
invalidnost in invalidskega dodatka po zakonu, ki ureja vojne
invalide.«.
39. člen
V prvem odstavku 160. člena se število »70« nadomesti
s številom »76«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Na dolžnikove denarne prejemke se lahko poseže
upoštevaje omejitve za tekoči mesec. Če dolžnik v tekočem
mesecu prejme prejemke za več preteklih mesecev, izvrševalec
sklepa o izvršbi upošteva omejitve za vsak posamezen mesec.«.
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40. člen
Za 160. členom se doda nov 160.a člen, ki se glasi:
»160.a člen
(nadomestilo izvrševalca sklepa o izvršbi)
Če izvrševalec sklepa o izvršbi dolžniku zaračunava posebno nadomestilo za izvajanje dejanj na podlagi sklepa o
izvršbi ali zavarovanju, tega nadomestila ne sme poravnati iz
prejemkov, ki so po 159. členu tega zakona iz izvršbe izvzeti,
v primeru izvršbe na prejemke, na katere je po 160. členu tega
zakona izvršba omejena, pa ne iz zneska, ki ne presega višine
76% minimalne plače.«.
41. člen
Prvi odstavek 165. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če delodajalec oziroma izplačevalec ne ravna po
sklepu o izvršbi, se davek do višine rubljivih denarnih prejemkov izterja od njega. Davčni organ mora o tem izdati odločbo,
s katero naloži delodajalcu oziroma izplačevalcu, da davek v
15 dneh plača na predpisane račune.«.
42. člen
Tretji odstavek 166. člena se črta.
Dosedanji četrti do deveti odstavek postanejo tretji do
osmi odstavek.
V dosedanjem desetem odstavku, ki postane deveti odstavek, se besedilo »iz sedmega in osmega« nadomesti z
besedilom »iz šestega in sedmega«.
Dosedanji enajsti odstavek postane deseti odstavek.
43. člen
168. člen se spremeni tako, da se glasi:
»168. člen
(sporočanje podatkov v zvezi z nezmožnostjo izvrševanja
sklepa o izvršbi in obveznost banke oziroma hranilnice,
če sklepa ni mogoče pravočasno izvršiti)
(1) Če v času, ko se banki oziroma hranilnici vroči sklep
o izvršbi, dolžnik pri njej nima denarnih sredstev ali jih nima
dovolj za poplačilo davka, obdrži banka oziroma hranilnica
sklep v evidenci in opravi na njegovi podlagi izplačilo ali dodatno izplačilo, ko denarna sredstva prispejo na račun dolžnika.
(2) Če v enem letu po prejemu sklepa o izvršbi ali delnem
plačilu po sklepu o izvršbi na dolžnikovem računu ni nobenega
rubljivega priliva denarnih sredstev ali če se račun dolžnika
zapre, banka oziroma hranilnica o tem obvesti davčni organ,
ki je izdal sklep.
(3) Če ima dolžnik pri banki oziroma hranilnici denarna sredstva, s katerimi ne more razpolagati, banka oziroma hranilnica na
dan prejema sklepa o izvršbi zarubi dolžnikova denarna sredstva,
davčni organ pa obvesti o višini sredstev in datumu sprostitve.
Banka oziroma hranilnica poplača davčni dolg z dnem, ko dolžnik
pridobi pravico razpolagati z denarnimi sredstvi.
(4) Banka oziroma hranilnica mora v osmih dneh po
prejemu sklepa obvestiti davčni organ, da dolžnik pri njej na
dan prejema sklepa nima odprtega računa oziroma denarnih
sredstev, s katerimi ne more razpolagati.«.
169. člen se črta.

44. člen

45. člen
Prvi odstavek 170. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če banka oziroma hranilnica ne ravna po sklepu o
izvršbi, se davek do višine rubljivih denarnih sredstev dolžnika
izterja od nje. Davčni organ mora o tem izdati odločbo, s katero
naloži banki oziroma hranilnici, da davek v 15 dneh plača na
predpisane račune.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ne glede na prejšnji odstavek lahko davčni organ s
sklepom odloži začetek davčne izvršbe zoper banko oziroma
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hranilnico, če oceni, da bi bilo pritožbi zoper odločbo iz prvega
odstavka tega člena mogoče ugoditi.«.
46. člen
Naslov 1. podpoglavja III. poglavja tretjega dela in
176. člen se črtata.
47. člen
V prvem in drugem odstavku 182. člena se besedilo
»pooblaščena uradna oseba davčnega organa« nadomesti z
besedama »uradna oseba«.
V tretjem odstavku se besedilo »pooblaščena uradna
oseba davčnega organa« nadomesti z besedama »uradna
oseba«, besedilo »postopek davčne izvršbe« pa se nadomesti
z besedama »davčna izvršba«.
Za četrtim odstavkom se dodata nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) Ne glede na prejšnji odstavek davčni organ lahko
proda sporne zarubljene stvari pred koncem postopka pred
sodiščem, če:
– gre za hitro pokvarljivo blago;
– je hramba povezana z nesorazmernimi stroški ali
– se vrednost premičnine zmanjšuje.
(6) Davčni organ tretji osebi povrne prejeto kupnino z
zamudnimi obrestmi po določbah zakona, ki ureja obligacijska
razmerja, o neupravičeni pridobitvi, če je s pravnomočno sodno
odločbo ugotovljena lastninska pravica tretje osebe na premičnini, prodani po prejšnjem odstavku.«.
48. člen
V drugem in tretjem odstavku 184. člena se besedilo
»pooblaščena uradna oseba davčnega organa« nadomesti z
besedama »uradna oseba«.
49. člen
Tretji odstavek 186. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Zarubljeno motorno ali priklopno vozilo se do prenehanja veljavnosti rubeža ne sme registrirati oziroma zanj podaljšati prometno dovoljenje brez dovoljenja davčnega organa.
Davčni organ o dovoljenju odloči s sklepom, zoper katerega ni
dovoljena pritožba.«.
50. člen
Za tretjim odstavkom 188. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Organ, pristojen za vodenje registra iz prejšnjega
odstavka, po uradni dolžnosti pošlje podatke o rubežu in prepovedi razpolaganja organom, ki vodijo uradne evidence, v katerih je premičnina vpisana, da jih vpišejo v evidence in listine,
s katerimi se dokazuje lastništvo premičnine.«.
Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti
odstavek.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se besedilo »iz četrtega« nadomesti z besedilom »iz
petega«.
Dosedanji sedmi odstavek postane osmi odstavek.
51. člen
V drugem odstavku 191. člena in v prvem, drugem ter
tretjem odstavku 200. člena se beseda »pooblaščena«, v ustreznem sklonu, črta.
52. člen
V prvem odstavku 192. člena se v napovednem stavku
besedilo »pooblaščena uradna oseba davčnega organa« nadomesti z besedama »uradna oseba«, v 8. točki pa se besedilo
»organu, pristojnemu za vodenje evidence registriranih vozil
oziroma« črta.
V drugem odstavku se beseda »pooblaščena« črta.
V četrtem odstavku se besedilo »pooblaščena uradna oseba
davčnega organa« nadomesti z besedama »uradna oseba«.
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53. člen
Četrti odstavek 197. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Zarubljene premičnine se prodajo udeležencu javne
dražbe, ki je na javni dražbi ponudil najvišjo ceno. Če ta v roku
iz 199. člena tega zakona ne plača kupnine, se premičnina
lahko proda naslednjemu najboljšemu ponudniku, če se ta s
tem strinja.«.
54. člen
V drugem odstavku 198. člena se besedilo »pooblaščena uradna oseba davčnega organa« nadomesti z besedama
»uradna oseba«.
V tretjem odstavku se za besedama »davčnega organa«
vejica in besedilo »pristojnega za prodajo,« črtata, za besedama »davčnem organu« se vejica in besedilo »pristojnem
za prodajo,« črtata, besedilo »pooblaščeni osebi davčnega
organa« pa se nadomesti z besedama »uradni osebi«.
V četrtem odstavku se drugi stavek spremeni tako, da se
glasi: »Zoper sklep, s katerim davčni organ odloči o ugovoru,
ni pritožbe.«.
55. člen
Prvi odstavek 199. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če ni vložen ugovor iz tretjega odstavka 198. člena
tega zakona, mora kupec takoj po končani javni dražbi oziroma
najpozneje v treh dneh po končani dražbi plačati kupnino za
kupljene premičnine in jih prevzeti.«
Četrti in peti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(4) Udeležencu javne dražbe, ki na javni dražbi ni uspel,
se vplačana varščina vrne oziroma predloženi instrument zavarovanja varščine sprosti najpozneje v petih dneh po koncu
javne dražbe.
(5) Udeležencu javne dražbe, ki javno dražbo zapusti pred
njenim koncem ali ni pripravljen ponuditi niti izklicne cene, ali
kupcu, ki ni plačal kupnine, se varščina ne vrne, predloženi
instrument zavarovanja varščine pa se unovči.«.
56. člen
Četrti odstavek 201. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Davčni organ upošteva samo ponudbo, ki dosega
vsaj polovico ocenjene vrednosti premičnine in ima priloženo
potrdilo o plačilu varščine ali potrdilo o predložitvi ustreznega
instrumenta za zavarovanje plačila varščine.«.
57. člen
V prvem odstavku 212.a člena se besedilo »na podlagi
zahteve zavezanca za davek« črta.
58. člen
V 243.a členu se v 4. točki besedilo »z dne 15. februarja
2011 o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja in
razveljavitvi Direktive 77/799/EGS, (UL L št. 64 z dne 11. 3.
2011, str. 1);« črta.
6. točka se spremeni tako, da se glasi:
»6. avtomatična izmenjava podatkov je sistematično pošiljanje vnaprej opredeljenih podatkov o rezidentih drugih držav
članic brez njenega predhodnega zaprosila v vnaprej določenih
rednih časovnih presledkih.«.
59. člen
V drugem odstavku 248. člena se besedilo »ali da ne želi
prejemati podatkov o dohodkih, ki ne presegajo določenega
zneska« črta.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Pristojni organ pristojnemu organu druge države članice EU, v zvezi z davčnimi obdobji, ki se nanašajo na račun,
o katerem se poroča, sporoči naslednje podatke:
1. ime, naslov, davčno številko oziroma številko za davčne
namene davčnega zavezanca (v nadaljnjem besedilu: davčna
številka) ter datum in kraj rojstva osebe, o kateri se poroča in
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ki je imetnik računa, v primeru subjekta, ki je imetnik računa in
za katerega se po uporabi pravil o dolžni skrbnosti iz Priloge I
in Priloge II Direktive 2014/107/EU ugotovi, da ima eno ali več
obvladujočih oseb, ki so osebe, o katerih se poroča, pa ime,
naslov in davčno številko subjekta ter ime, naslov, davčno številko ter datum in kraj rojstva vsake osebe, o kateri se poroča;
2. številko računa;
3. firmo in matično številko poročevalske finančne institucije;
4. stanje na računu ali vrednost računa, vključno z odkupno vrednostjo ali vrednostjo ob odstopu v primeru zavarovalne
pogodbe z odkupno vrednostjo ali pogodbe rentnega zavarovanja, ob koncu koledarskega leta oziroma, če je bil račun zaprt
med letom, neposredno pred zaprtjem računa;
5. v primeru skrbniškega računa:
– skupni bruto znesek obresti, skupni bruto znesek dividend in skupni bruto znesek drugih dohodkov, ustvarjenih v
zvezi s sredstvi na računu, ki se vsakokrat vplačajo ali pripišejo
na račun ali v zvezi z računom med koledarskim letom, in
– skupni bruto iztržek od prodaje ali odkupa finančnih
sredstev, ki se vplača ali pripiše na račun med koledarskim
letom, v zvezi s katerim je poročevalska finančna institucija delovala kot skrbnik, borzni posrednik, pooblaščenec ali zastopnik
imetnika računa;
6. v primeru depozitnega računa skupni bruto znesek
obresti, vplačanih ali pripisanih na račun med koledarskim
letom, in
7. v primeru računov, ki niso opisani v 5. ali 6. točki tega
odstavka, skupni bruto znesek, plačan ali pripisan imetniku
računa v zvezi z računom med koledarskim letom, v zvezi s
katerim je poročevalska finančna institucija dolžnik, vključno s
skupnim zneskom vseh plačil v zvezi z odkupom, opravljenih
imetniku računa med koledarskim letom.
(4) Pošiljanje podatkov iz prejšnjega odstavka ima prednost pred pošiljanjem podatkov po drugi alineji prvega odstavka
tega člena.«.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta peti in šesti
odstavek.
Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Podatki iz tretjega odstavka tega člena se sporočajo
letno, in sicer v devetih mesecih po koncu koledarskega leta,
na katero se nanašajo.«.
60. člen
Za drugim odstavkom 253.b člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ministrstvo, pristojno za finance, Evropsko komisijo
obvesti tudi o spremembah v zvezi s seznamom subjektov oziroma računov, ki bi jih bilo treba obravnavati kot neporočevalske finančne institucije oziroma kot izključene račune, če se ta
spremeni zaradi spremembe statusa neporočevalske finančne
institucije ali statusa računa kot izključenega računa.«.
61. člen
Za 255. členom se doda naslov novega III.A poglavja in
novi 255.a, 255.b, 255.c, 255.č, 255.d, 255.e, 255.f, 255.g in
255.h člen, ki se glasijo:
»III.A poglavje
Pravila o dolžni skrbnosti in poročanju za informacije
o finančnih računih
255.a člen
(opredelitev pojmov)
(1) Pojmi, uporabljeni v tem poglavju, imajo enak pomen,
kot ga določa oddelek VIII Priloge I Direktive 2014/107/EU.
(2) Po tem poglavju se za finančno institucijo rezidentko Slovenije šteje finančna institucija, kot je opredeljena v
266.b členu tega zakona.

Uradni list Republike Slovenije
255.b člen
(obveznosti dolžne skrbnosti, zbiranja in poročanja informacij)
(1) Poročevalske finančne institucije Slovenije izvajajo
postopke dolžne skrbnosti za identificiranje računov nerezidentov, zbirajo informacije o računih nerezidentov, ter jih letno
sporočajo pristojnemu organu v skladu s Prilogo I in Prilogo II
Direktive 2014/107/EU in tem zakonom.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek za investicijske oziroma
pokojninske sklade brez pravne osebnosti obveznosti po tem zakonu izpolnjuje in zanje odgovarja družba za upravljanje, ki upravlja investicijski sklad, oziroma upravljavec pokojninskega sklada.
(3) Obveznost pregleda, identifikacije in poročanja, kot
za račune, o katerih se poroča, velja za vse račune, ki jih vodi
poročevalska finančna institucija Slovenije.
(4) Poročevalska finančna institucija Slovenije lahko postopke dolžne skrbnosti, ki veljajo za račune visoke vrednosti,
uporabi za račune nižje vrednosti.
(5) Iz dokumentacije poročevalske finančne institucije
Slovenije oziroma tretje osebe iz 255.e člena tega zakona,
ki jo vodi v zvezi z izvajanjem postopkov dolžne skrbnosti in
zbiranjem informacij iz prvega odstavka tega člena, morajo
biti razvidni postopki, po katerih so bile informacije zbrane.
Dokumentacija, vključno s samopotrdili in dokaznimi listinami,
se hrani deset let od poteka leta, na katero se nanaša, na način
iz 32. člena tega zakona.
(6) Oseba, ki poročevalski finančni instituciji Slovenije predloži samopotrdilo iz Priloge I Direktive 2014/107/EU, v potrdilu
navede resnične, pravilne in popolne podatke.
255.c člen
(obveščanje o zbiranju, obdelovanju in pošiljanju informacij)
Poročevalska finančna institucija Slovenije vsako posamezno osebo, o kateri se poroča, v izvajanju postopka dolžne
skrbnosti iz prvega odstavka 255.b člena tega zakona obvesti o
zbiranju, obdelovanju in pošiljanju informacij iz prvega odstavka
255.č člena tega zakona.
255.č člen
(informacije, ki se poročajo)
(1) Poročevalska finančna institucija Slovenije pristojnemu organu v zvezi z vsakim računom, o katerem se poroča,
sporoči naslednje informacije:
1. ime, naslov, državo, katere rezident je (v nadaljnjem
besedilu: država) davčno številko oziroma številko za davčne
namene davčnega zavezanca (v nadaljnjem besedilu: davčna
številka) ter datum in kraj rojstva vsake osebe, o kateri se
poroča in ki je imetnik računa, v primeru subjekta, ki je imetnik
računa in za katerega se po uporabi postopkov o dolžni skrbnosti ugotovi, da ima eno ali več obvladujočih oseb, ki so osebe,
o katerih se poroča, pa ime, naslov, državo ali države, katerih
rezident je, ter davčno številko subjekta in ime, naslov, državo
ali države, katerih rezident je, davčno številko ter datum in kraj
rojstva vsake osebe, o kateri se poroča;
2. številko računa;
3. ime in matično številko poročevalske finančne institucije;
4. stanje na računu ali vrednost računa, vključno z odkupno vrednostjo ali vrednostjo ob odstopu v primeru zavarovalne
pogodbe z odkupno vrednostjo ali pogodbe rentnega zavarovanja ob koncu zadevnega koledarskega leta oziroma, če je
bil račun zaprt med letom, neposredno pred zaprtjem računa;
5. v primeru skrbniškega računa:
– skupni bruto znesek obresti, skupni bruto znesek dividend in skupni bruto znesek drugih dohodkov, ustvarjenih v
zvezi s sredstvi na računu, ki se v vsakem od primerov vplačajo
ali pripišejo na račun med koledarskim letom, in
– skupni bruto iztržek od prodaje ali odkupa finančnih
sredstev, ki se vplača ali pripiše na račun med koledarskim
letom, v zvezi s katerim je poročevalska finančna institucija de-
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lovala kot skrbnik, borzni posrednik, pooblaščenec ali zastopnik
imetnika računa;
6. v primeru depozitnega računa skupni bruto znesek
obresti, vplačanih ali pripisanih na račun med koledarskim
letom, in
7. v primeru računov, ki niso opisani v 5. ali 6. točki tega
odstavka, skupni bruto znesek, plačan ali pripisan imetniku
računa v zvezi z računom med koledarskim letom, v zvezi s
katerim je poročevalska finančna institucija dolžnik, vključno s
skupnim zneskom vseh plačil v zvezi z odkupom, opravljenih
imetniku računa med koledarskim letom.
(2) Poročevalska finančna institucija Slovenije v sporočenih informacijah navede valuto, v kateri je izražen vsak
ustrezen znesek.
(3) Če poročevalska finančna institucija Slovenije v koledarskemu letu, za katero se poroča, ni identificirala računov, o
katerih se poroča, to sporoči pristojnemu organu.
255.d člen
(ugotavljanje okoliščin v zvezi z računi)
Poročevalska finančna institucija Slovenije mora uveljaviti
postopke, ki ji omogočajo ugotavljanje okoliščin v zvezi z računi
in spreminjanje teh okoliščin v skladu s Prilogo I in Prilogo II
Direktive 2014/107 EU.
255.e člen
(tretje osebe kot ponudniki storitev)
Minister, pristojen za finance, lahko določi, da se poročevalskim finančnim institucijam Slovenije dovoli uporaba storitev
tretjih oseb kot ponudnikov storitev pri izpolnjevanju obveznosti
iz tega poglavja, kot to dopuščajo ustrezni predpisi Slovenije.
V navedenem primeru za izpolnjevanje obveznosti odgovarjajo
poročevalske finančne institucije Slovenije.
255.f člen
(sporočanje informacij pristojnemu organu)
(1) Minister, pristojen za finance, predpiše način in obliko
sporočanja informacij iz prvega in tretjega odstavka 255.č člena
tega zakona.
(2) Poročevalska finančna institucija Slovenije informacije
iz prvega in tretjega odstavka 255.č člena tega zakona sporoči
pristojnemu organu najpozneje do 30. junija leta, ki sledi koledarskemu letu, na katero se informacije nanašajo.
255.g člen
(oblikovanje enotnega seznama neporočevalskih finančnih
institucij in izključenih računov)
(1) Poročevalska finančna institucija Slovenije za namene
oblikovanja in posodabljanja enotnega seznama neporočevalskih finančnih institucij in izključenih računov, pristojnemu
organu predloži seznam subjektov oziroma računov, ki izpolnjujejo zahteve, opredeljene v pododstavkih B.1(c) in C.17(g)
Oddelka VIII Priloge I Direktive 2014/107/EU, in bi jih bilo treba
obravnavati kot neporočevalske finančne institucije Slovenije
oziroma kot izključene račune. Poročevalska finančna institucija Slovenije predloži seznam v roku iz drugega odstavka 255.f
člena tega zakona.
(2) Enotni seznam neporočevalskih finančnih institucij
Slovenije in izključenih računov se objavi na spletni strani
Ministrstva za finance.
255.h člen
(menjalni tečaj)
Za preračun valut se uporabi referenčni tečaj Evropske
centralne banke, objavljen na spletni strani Banke Slovenije.«.
62. člen
V 256. členu se besedilo »ministrstvu, pristojnemu za
finance« nadomesti z besedilom »pristojnemu organu Republike Slovenije«.
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63. člen
V drugem odstavku 266.g člena se besedilo »do 31. maja«
nadomesti z besedilom »do 30. junija«.
64. člen
268. člen se črta.
65. člen
Za četrtim odstavkom 273. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Davčni zavezanec rezident lahko odbitek davka po
mednarodni pogodbi o izogibanju dvojnega obdavčevanja, ki
obvezuje Slovenijo, uveljavlja tudi v pritožbi zoper odločbo o
odmeri dohodnine.«.
66. člen
Za drugim odstavkom 274. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Davčni zavezanec rezident lahko uveljavlja oprostitev
v skladu z mednarodno pogodbo tudi v pritožbi zoper odločbo
o odmeri dohodnine.«.
67. člen
V prvem odstavku 288. člena se besedi »desetega dne«
nadomestita z besedilom »15. dne«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Nerezident napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve vloži v 15 dneh od dneva izplačila
dohodka pri davčnem organu.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Davčni zavezanec za redni mesečni dohodek, prejet
iz delovnega razmerja, ali pokojnino vloži pri davčnem organu
napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve v 15 dneh od dneva, ko je v davčnem letu prvič prejel
dohodek iz delovnega razmerja ali pokojnino.«.
V četrtem odstavku se besedilo »sedmih dneh od dneva,
ko je prejel spremenjeno višino« nadomesti z besedilom »davčnem letu v 15 dneh od dneva, ko je prejel spremenjeno višino
rednega mesečnega«.
Peti odstavek se črta.
68. člen
Prvi odstavek 289. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V primeru iz prvega odstavka 285. člena tega zakona lahko davčni zavezanec rezident uveljavlja dejanske
stroške v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, že pri sestavi informativnega izračuna dohodnine v skladu s tretjim
odstavkom 267. člena tega zakona tako, da davčnemu organu
najpozneje do 5. februarja tekočega leta za preteklo leto pošlje pisni zahtevek s podatki, ki jih davčni organ potrebuje za
pravilno upoštevanje dejanskih stroškov. Minister, pristojen
za finance, podrobneje predpiše vrsto, obliko in način dajanja
teh podatkov.«.
Za prvim odstavkom se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Davčni zavezanec iz prejšnjega odstavka lahko
uveljavlja dejanske stroške v skladu z zakonom, ki ureja
dohodnino, najpozneje v ugovoru zoper informativni izračun
dohodnine.
(3) V primeru iz prvega odstavka 285. člena tega zakona
lahko davčni zavezanec nerezident uveljavlja pri davčnem organu dejanske stroške v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino,
v 15 dneh od izplačila dohodka. Nerezident uveljavlja dejanske
stroške s pisnim zahtevkom, katerega obliko predpiše minister,
pristojen za finance.«.
Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek.
69. člen
Četrti odstavek 291. člena se črta.
Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.
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70. člen
V tretjem odstavku 304. člena se za besedilom »normiranih odhodkov« vejica nadomesti s piko, preostalo besedilo
pa se črta.
Peti odstavek se črta.
Dosedanji šesti in sedmi odstavek postaneta peti in šesti
odstavek.
Dosedanji osmi odstavek, ki postane sedmi odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»(7) Nosilec iz prvega odstavka tega člena, ki izpolnjuje
pogoje, določene z zakonom, ki ureja dohodnino, priglasitev za
ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, ne glede na drugi odstavek 308. člena tega zakona, opravi
hkrati ob priglasitvi, opravljeni po tem členu zakona, vendar
najpozneje v osmih dneh od te priglasitve, razen nosilca, ki v
letu pred letom, za katero se opravi priglasitev v skladu s tem
členom, dosega dohodke iz opravljanja dejavnosti v skladu s
46. členom ZDoh-2, ki opravi priglasitev ugotavljanja davčne
osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov v skladu s prvim
odstavkom 308. člena tega zakona.«.
Dosedanji deveti odstavek, ki postane osmi odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»(8) Člani kmečkega gospodinjstva lahko po poteku leta,
za katero morajo v skladu s 3. točko drugega odstavka 47. člena ZDoh-2 še ugotavljati davčno osnovo na način iz drugega
odstavka 47. člena ZDoh-2, davčnemu organu priglasijo spremembo načina ugotavljanja davčne osnove najpozneje do
31. oktobra leta pred letom, v katerem želijo preiti na način
ugotavljanja davčne osnove po poglavju III.4. ZDoh-2.«.
Za dosedanjim desetim odstavkom, ki postane deveti
odstavek, se doda nov deseti odstavek, ki se glasi:
»(10) Pritožba zoper odločbo iz četrtega in devetega odstavka tega člena ne zadrži izvršitve odločbe.«.
312. člen se črta.

71. člen

72. člen
V prvem odstavku 313. člena se besedilo »ali jih prijavi
zavezanec kot vinograd za lastno proizvodnjo vina ali kot
oljčnik« črta.
V tretjem odstavku se beseda »dohodnini« nadomesti z
besedilom »ugotavljanju katastrskega dohodka«.
73. člen
Prvi odstavek 315. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Odločba o odmeri akontacije dohodnine od katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na panj za preteklo
davčno leto, o poračunu akontacije dohodnine od teh dohodkov
za preteklo davčno leto ter o določitvi obroka akontacije dohodnine od teh dohodkov za tekoče davčno leto mora biti izdana
do 30. marca tekočega leta.«.
74. člen
Besedilo 316. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Davčni zavezanci plačujejo akontacijo dohodnine od
katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na panj v
dveh obrokih. Prvi obrok se plača v višini 70% akontacije dohodnine za preteklo davčno leto do 30. septembra tekočega leta.
Drugi obrok se plača v višini razlike med akontacijo dohodnine,
izračunano za leto, za katero se akontacija dohodnine odmerja,
in prvim obrokom za to leto, do 31. maja naslednjega leta.«.
75. člen
V 323. členu se beseda »sedmih« nadomesti s številom
»15«.
76. člen
Besedilo 326. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Napoved za odmero dohodnine iz 325. člena tega
zakona davčni zavezanec vloži pri davčnem organu do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto.
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(2) Napovedi za odmero dohodnine iz sedmega odstavka 325. člena tega zakona ni dolžan vložiti davčni zavezanec
rezident, katerega skupni znesek obresti na denarne depozite
pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v
Republiki Sloveniji, in pri bankah drugih držav članic EU, dosežen v davčnem letu, ne presega zneska obresti, ki jih doseže
rezident, na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, oproščenega dohodnine z zakonom, ki ureja dohodnino.
(3) Davčni zavezanec napoved za odmero dohodnine od
dobička iz kapitala iz odsvojitve nepremičnine vloži v 15 dneh
od dneva odsvojitve kapitala.
(4) Davčni zavezanec, ki je nerezident, napoved za
odmero dohodnine od dobička iz odsvojitve vrednostnih
papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov vloži v
15 dneh od dneva odsvojitve kapitala. Nerezident lahko vloži
napoved do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto, če
napove vse odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev
v preteklem letu.
(5) V napovedi za odmero dohodnine od dobička iz kapitala, ki jo vloži davčni zavezanec v roku iz prvega odstavka
tega člena in iz zadnjega stavka četrtega odstavka tega člena,
lahko davčni zavezanec uveljavlja tudi zmanjšanje pozitivne
davčne osnove od dobička iz kapitala iz odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov ali
iz odsvojitve nepremičnin, za izgubo, doseženo z odsvojitvijo
vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov
ali doseženo z odsvojitvijo nepremičnine.
(6) Davčnemu zavezancu, ki je rezident, ni treba vložiti
napovedi za odmero dohodnine od dobička iz unovčitve investicijskih kuponov podsklada krovnega sklada (pri katerem lahko
zavezanec v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, v primeru
prehajanja med podskladi uveljavlja odlog ugotavljanja davčne
obveznosti od dobička iz kapitala), če so bile take unovčitve
investicijskih kuponov namenjene izključno poravnavi stroškov,
povezanih s prehajanjem zavezanca med podskladi krovnega
sklada.
(7) Davčni zavezanec napoved za odmero dohodnine od
dobička iz odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev
ter investicijskih kuponov vloži v elektronski obliki, če je v zvezi
s tem kapitalom opravil več kot deset transakcij – pridobitev
v preteklih letih in obdavčljivih odsvojitev v preteklem letu.«.
77. člen
V drugem odstavku 327. člena se za prvim stavkom doda
nov drugi stavek, ki se glasi: »Če davčni zavezanec obvesti
banko ali hranilnico, da želi uveljavljati možnost iz prvega
odstavka tega člena že ob sklenitvi pogodbe, lahko banka ali
hranilnica predpisano vsebino obrazca vključi v besedilo pogodbe, kar se šteje za predložitev obvestila.«.
78. člen
V petem odstavku 328. člena se besedilo »Ne glede na
prvi odstavek tega člena se v primeru« nadomesti z besedama
»V primeru«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se
glasi:
»(6) Davčni zavezanec rezident lahko uveljavlja odbitek
davka po mednarodni pogodbi o izogibanju dvojnega obdavčevanja, ki obvezuje Slovenijo, tudi v pritožbi zoper odločbo o
odmeri dohodnine od dohodka iz kapitala ali dohodka iz oddajanja premoženja v najem.«.
Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.
79. člen
Za drugim odstavkom 329. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Davčni zavezanec rezident lahko oprostitev po mednarodni pogodbi uveljavlja tudi v pritožbi zoper odločbo o odmeri dohodnine od dohodka iz kapitala ali dohodka iz oddajanja
premoženja v najem.«.
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80. člen
Prvi in drugi odstavek 330. člena se spremenita tako, da
se glasita:
»(1) Na podlagi napovedi iz tretjega odstavka in prvega
stavka četrtega odstavka 326. člena tega zakona davčni organ
izda odločbo o višini dohodnine od dobička iz kapitala v 30
dneh od dneva vložitve napovedi.
(2) Na podlagi napovedi iz prvega odstavka in drugega
stavka četrtega odstavka 326. člena tega zakona davčni organ
izda odločbo o višini dohodnine od obresti, dividend, dobička
iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem do
30. aprila tekočega leta za preteklo leto.«.
81. člen
V drugem odstavku 337. člena se za besedilom »poslovno
enoto nerezidenta v Republiki Sloveniji« zaklepaj črta in doda
besedilo »ali ima v skladu z zakonodajo, ki ureja ustanovitev in
poslovanje v Republiki Sloveniji, podružnico v Republiki Sloveniji), ter fizična oseba v zvezi z dohodki iz zaposlitve, ki jih izplača
kot delodajalec po zakonu, ki ureja delovna razmerja, če je v
skladu z zakonom o obdavčenju rezident Republike Slovenije«.
Sedmi odstavek se črta.
82. člen
Prvi odstavek 339. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Davčnemu organu podatke, ki se nanašajo na pridobitve, odsvojitve, vključno z unovčitvami, vrednostnih papirjev
in deležev v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah
organiziranja ter investicijskih kuponov, po posameznih vrstah
poslov, in na uveljavljanje stroškov ter identifikacijo zavezanca
za davek in zavezanca za dajanje podatkov, dostavijo:
– pravne osebe, ki so v skladu z zakonom o obdavčenju
rezidenti Republike Slovenije ali nerezidenti Republike Slovenije s podružnico v Republiki Sloveniji, ki so opravljale prenose
imetništva vrednostnih papirjev in investicijskih kuponov;
– notarji, kadar je za odsvojitev deleža potrebna pogodba,
ki je izdelana v obliki notarskega zapisa;
– gospodarske družbe, zadruge in druge oblike organiziranja, katerih vrednostni papirji oziroma deleži so se prenašali,
kadar se prenosi imetništva niso opravljali prek oseb iz prve
alineje tega odstavka in če za odsvojitev deleža ni potrebna
pogodba, ki je izdelana v obliki notarskega zapisa.«.
V drugem odstavku se za besedilom »v zvezi s smrtjo«
vejica in besedilo »sodna odločba (sklep o sodni izvršbi)«
črtata.
83. člen
V prvem odstavku 340. člena se za besedama »posredovati podatke« dodata vejica in besedilo »vključno z enotno
matično številko občana,«, besedilo »vrsti rabe in kvaliteti« pa
se nadomesti z besedama »dejanski rabi«.
84. člen
Naslov 395. člena se spremeni tako, da se glasi: »(hujši
davčni prekrški posameznikov)«.
Napovedni stavek se spremeni tako, da se glasi: »Z globo
od 400 do 5.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik,
če:«.
3.b točka se črta.
85. člen
V prvem odstavku 397. člena se 14.a točka spremeni
tako, da se glasi:
»14.a v nasprotju z zakonom oseba iz 31. člena tega
zakona pri ponudniku plačilnih storitev nima odprtega transakcijskega računa (tretji odstavek 37. člena);«.
19. točka se črta.
25. točka se spremeni tako, da se glasi:
»25. ne priglasi sprememb članov kmečkega gospodinjstva, uporabnikov kmetijskih in gozdnih zemljišč ali panjev ali
jih ne priglasi v predpisanem roku (peti odstavek 304. člena);«.
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27. točka se črta.
Na koncu 43. točke se pika nadomesti s podpičjem, za njo
pa se doda nova 44. točka, ki se glasi:
»44. davčnemu organu ne poroča o veljavnosti in spremembah kritičnih predpostavk in prilagoditvah, opravljenih
skladno z merili, določenimi z APA sporazumom (14.c člen).«.
86. člen
398. člen se spremeni tako, da se glasi:
»398. člen
(globa v primerih prekrškov, katerih narava je posebno huda)
(1) V primerih, ko je narava prekrška iz 395., 397., 398.a
in 398.b člena tega zakona posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega
namena koristoljubnosti, se z globo od 2.500 do 15.000 eurov za prekršek kaznuje posameznik, z globo od 3.500 do
75.000 eurov se za prekršek kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z
globo od 4.500 do 100.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo,
pa se za prekršek kaznuje z globo od 10.500 do 150.000 eurov.
(2) Z globo v višini od 1.000 do 20.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma odgovorna oseba
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo v višini od 1.200 do 20.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna
oseba pravne osebe, če pa se pravna oseba po zakonu, ki
ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se odgovorna oseba pravne osebe za prekršek
iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo od 1.400 do
20.000 eurov.«.
87. člen
398.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»398.a člen
(hujši davčni prekrški pri elektronski obdelavi podatkov)
(1) Z globo od 2.000 do 5.000 eurov se kaznuje za
prekršek posameznik, z globo od 3.000 do 50.000 eurov se
kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z globo od 4.000
do 75.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če pa
se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje
za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se za prekršek
kaznuje z globo od 10.000 do 125.000 eurov, če:
1. ne zagotovi elektronskega obdelovanja podatkov na
predpisan način (četrti odstavek 38. člena),
2. ima ali uporablja računalniški program ali elektronsko
napravo, ki omogoča brisanje, prilagajanje, popravljanje, razveljavljanje, nadomeščanje, dodajanje, skrivanje ali kakršno
koli drugačno spreminjanje katerega koli zapisa, shranjenega
v napravi ali na drugem mediju, brez hrambe izvornih podatkov
in vseh poznejših sprememb ali če ne zagotovi izpisa izvornih
podatkov in vseh poznejših sprememb izvornih podatkov, če je
do takšnih sprememb prišlo (osmi odstavek 38. člena),
3. kot proizvajalec oziroma dobavitelj oziroma vzdrževalec računalniškega programa, elektronske naprave ali informacijskega sistema zavezancem za davek zagotovi, omogoči
ali namesti računalniški program, elektronsko napravo ali informacijski sistem, ki v trenutku prodaje, predaje v uporabo
ali namestitve omogoča brisanje, prilagajanje, popravljanje,
razveljavljanje, nadomeščanje, dodajanje, skrivanje ali kakršno
koli drugačno spreminjanje katerega koli zapisa, shranjenega
v informacijskem sistemu, napravi ali na drugem mediju, brez
hrambe izvornih podatkov in vseh poznejših sprememb (deveti
odstavek 38. člena).
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(2) Z globo od 800 do 10.000 eurov se za prekrške iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega
podjetnika posameznika oziroma odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 1.000 do 10.000 eurov se za prekrške iz
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja
gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko
družbo, pa se odgovorna oseba pravne osebe za prekrške
iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo od 1.200 do
10.000 eurov.«.
88. člen
398.b člen se spremeni tako, da se glasi:
»398.b člen
(hujši davčni prekrški pri izdaji računov brez uporabe
računalniškega programa oziroma elektronske naprave)
(1) Z globo od 2.000 do 5.000 eurov se kaznuje za
prekršek posameznik, z globo od 3.000 do 50.000 eurov se
kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z globo od 4.000
do 75.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če pa
se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje
za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se za prekršek
kaznuje z globo od 10.000 do 125.000 eurov, če:
1. ne izda računa oziroma izda račun v nasprotju s prvim
odstavkom 31.a člena tega zakona,
2. ne zagotovi hrambe izvornih podatkov in vseh poznejših sprememb izvornih podatkov v vezani knjigi računov, če je
do takšnih sprememb prišlo (četrti odstavek 31.a člena).
(2) Z globo od 800 do 10.000 eurov se za prekrške iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega
podjetnika posameznika oziroma odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 1.000 do 10.000 eurov se za prekrške iz
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja
gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko
družbo, pa se odgovorna oseba pravne osebe za prekrške
iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo od 1.200 do
10.000 eurov.«.
89. člen
Za 400.a členom se doda nov 400.b člen, ki se glasi:
»400.b člen
(davčni prekrški, ki jih storijo poročevalske finančne institucije
Slovenije ali drugi subjekti oziroma osebe v zvezi
z izvajanjem III.A poglavja tega zakona)
(1) Z globo od 1.600 do 25.000 eurov se kaznuje za prekršek poročevalska finančna institucija Slovenije, če:
1. ne izvaja postopkov dolžne skrbnosti in ne zbira informacij, za katere se zahteva poročanje (prvi odstavek 255.b člena);
2. ne vodi dokumentacije, iz katere so razvidni postopki,
po katerih je zbrala informacije, oziroma je ne hrani skladno z
določbami tega zakona (četrti odstavek 255.b člena);
3. pristojnemu organu ne sporoča informacij glede računov, o katerih se poroča, ali jih ne sporoča pravočasno ali v
sporočilu ne navede ustrezne valute oziroma ne sporoči, da v
zadevnem koledarskem letu ni identificirala računov, o katerih
se poroča (prvi, drugi in tretji odstavek 255.č člena in drugi
odstavek 255.f člena).
(2) Z globo od 400 do 4.000 eurov se za prekrške iz
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
poročevalske finančne institucije Slovenije.
(3) Z globo od 1.600 do 25.000 eurov se za prekrške iz
prvega odstavka tega člena kaznuje družba za upravljanje oziroma upravljavec, ki upravlja investicijski oziroma pokojninski
sklad brez pravne osebnosti.
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(4) Z globo od 400 do 4.000 eurov se za prekrške iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba družbe
za upravljanje oziroma upravljavca, ki upravlja investicijski oziroma pokojninski sklad brez pravne osebnosti.«.
90. člen
Besedilo 402.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»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.«.
91. člen
Za 402.a členom se doda nov 402.b člen, ki se glasi:
»402.b člen
(zastaranje postopka o prekršku)
(1) Postopek o prekršku iz 398. člena tega zakona se ne
more več začeti, ko potečejo tri leta od dneva, ko je bil prekršek
storjen.
(2) Zastaranje pretrga vsako dejanje prekrškovnega organa,
ki meri na pregon storilca prekrška. Po pretrganju začne teči zastaranje znova, vendar pa postopka o prekršku ni mogoče začeti
ali nadaljevati, ko poteče šest let od dneva storitve prekrška.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
92. člen
(prehodna določba v zvezi z obveznostmi poročevalskih
finančnih institucij Slovenije glede izvajanja
III.A poglavja zakona)
(1) Ne glede na tretji odstavek 255.b člena zakona se,
razen če se poročevalska finančna institucija Slovenije odloči
drugače glede vseh že obstoječih računov subjekta ali posebej
glede katere koli jasno identificirane skupine takšnih računov,
za že obstoječi račun subjekta s skupnim stanjem ali vrednostjo, ki na dan 31. decembra 2015 ne presega v eurih izraženega zneska, ki ustreza 250.000 USD, ne zahteva pregled,
identificiranje ali poročanje kot za račun, o katerem se poroča.
Presežek zneska se ugotavlja na zadnji dan koledarskega leta.
(2) Poročevalska finančna institucija Slovenije lahko postopke dolžne skrbnosti za nove račune uporabi za že obstoječe račune.
(3) Ne glede na 10. podpoglavje petega dela zakona
poročevalske finančne institucije vodijo postopke in sporočajo
podatke v skladu s III.A poglavjem četrtega dela zakona, če
gre za istovrstne obveznosti (vodenje postopkov in sporočanje
podatkov), kot so določene v 10. podpoglavju petega dela
zakona.
(4) Poročevalska finančna institucija Slovenije sporoči
pristojnemu organu informacije iz prvega in tretjega odstavka
255.č člena zakona za koledarsko leto 2016 najpozneje do
30. junija 2017.
93. člen
(dokončanje postopkov)
(1) Postopki, začeti v zvezi s 304. členom Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 –
odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B in 90/14), se končajo po
določbah tega zakona.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka davčni organ po
uradni dolžnosti določi način ugotavljanja davčne osnove na
podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov in nosilca
kmečkega gospodinjstva, za kmečka gospodinjstva, ki so v
skladu z drugim odstavku 47. člena Zakon o dohodnini (Uradni
list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US,
24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US,
96/13, 29/14 – odl. US, 50/14 in 23/15), morali obvezno opraviti priglasitev in določiti nosilca kmečkega gospodinjstva, pa
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priglasitev ni bila opravljena ali ni bil določen nosilec dejavnosti
v skladu s 304. členom tega zakona.
(3) Davčni organ določi za nosilca kmečkega gospodinjstva člana kmečkega gospodinjstva, ki je nosilec kmetije po
predpisih o kmetijstvu. Če nobeden od članov kmečkega gospodinjstva ni nosilec kmetije po predpisih o kmetijstvu, davčni
organ določi nosilca izmed članov kmečkega gospodinjstva
tako, da za nosilca določi tistega člana, ki izpolnjuje največ od
naslednjih pogojev:
1. ima v uporabi največji delež kmetijskih in gozdnih
zemljišč;
2. je obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovan iz naslova kmetijske in dopolnilne dejavnosti na kmetiji;
3. je najstarejši član kmečkega gospodinjstva.
Če več članov izpolnjuje enako število pogojev, se za nosilca
določi najstarejšega izmed teh članov.
(4) Davčni organ z odločbo določi način ugotavljanja
davčne osnove in nosilca kmečkega gospodinjstva na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
(5) Pritožba zoper odločbo iz četrtega odstavka tega člena
ne zadrži izvršitve odločbe.
94. člen
(izdaja in uporaba podzakonskih predpisov)
(1) Minister, pristojen za finance, izda predpis iz spremenjenega prvega odstavka 289. člena zakona do 31. decembra 2015.
(2) Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne
osnove od dohodka iz zaposlitve (iz drugega pogodbenega razmerja) zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov (Uradni list RS,
št. 138/06) in Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku
(Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07, 28/09, 101/11, 24/12,
32/12 – ZDavP-2E, 19/13, 45/14, 97/14 in 39/15) se uskladita
z določbami tega zakona v šestih mesecih od uveljavitve tega
zakona.
95. člen
(začetek uporabe novega 14.a do 14.g člena zakona)
Novi 14.a, 14.b, 14.c, 14.č, 14.d, 14.e, 14.f in 14.g člen
zakona se začnejo uporabljati 1. januarja 2017.
96. člen
(začetek uporabe nekaterih spremenjenih določb zakona)
(1) Spremenjeni 58. člen zakona se začne uporabljati
1. januarja 2016.
(2) Spremenjeni 288., 316., 326., 330., 337. in 339. člen
zakona se začnejo uporabljati za odmero akontacij dohodnine
in odmero dohodnine za leto 2016.
(3) Do začetka uporabe spremenjenega 58., 288., 316.,
326., 330., 337. in 339. člena zakona se uporabljajo 58., 288.,
326., 330., 337. in 339. člen Zakona o davčnem postopku
(Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12,
94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 –
ZFU, 40/14 – ZIN-B in 90/14).
97. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, razen spremenjenega 243.a, 248,
253.b, 266.g člena, novega 255.a, 255.b, 255.c, 255.č, 255.d,
255.e, 255.f, 255.g, 255.h in 400.b člena zakona, ki začnejo
veljati 1. januarja 2016.
Št. 432-01/15-19/15
Ljubljana, dne 19. novembra 2015
EPA 712-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Bojana Muršič l.r.
Podpredsednica
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Zakon o dopolnitvah Zakona o organu
in skladu za reševanje bank (ZOSRB-A)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o dopolnitvah
Zakona o organu in skladu za reševanje bank
(ZOSRB-A)
Razglašam Zakon o dopolnitvah Zakona o organu in skladu za reševanje bank (ZOSRB-A), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 19. novembra 2015.
Št. 003-02-9/2015-16
Ljubljana, dne 27. novembra 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O DOPOLNITVAH ZAKONA O ORGANU
IN SKLADU ZA REŠEVANJE BANK (ZOSRB-A)
1. člen
V Zakonu o organu in skladu za reševanje bank (Uradni
list RS, št. 97/14) se v 1. členu doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
»(2) S tem zakonom se določa tudi mehanizem za zbiranje in prenos predhodnih in izrednih naknadnih prispevkov
institucij s sedežem v Republiki Sloveniji v enotni sklad za
reševanje v skladu z Uredbo (EU) št. 806/2014 in Zakonom o
ratifikaciji Sporazuma o prenosu in vzajemnosti prispevkov v
okviru enotnega sklada za reševanje (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 13/15).«.
2. člen
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
1. »banka« pomeni banko, kot jo opredeljuje zakon, ki
ureja bančništvo in ki ima sedež v Republiki Sloveniji, ali podružnico banke tretje države, ki je v skladu z zakonom, ki ureja
bančništvo, pridobila dovoljenje Banke Slovenije za ustanovitev. Za namen tega zakona se SID – Slovenska izvozna in
razvojna banka, d. d., Ljubljana ne šteje za banko.
2. »Delegirana uredba (EU) št. 2015/63« je Delegirana
uredba Komisije (EU) 2015/63 z dne 21. oktobra 2014 o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta
v zvezi s predhodnimi prispevki v sheme za financiranje reševanja (UL L št. 11 z dne 17. 1. 2015, str. 44).
3. »enotni odbor za reševanje« je odbor, ustanovljen z
Uredbo (EU) št. 806/2014.
4. »enotni sklad za reševanje« je sklad, ustanovljen z
Uredbo (EU) št. 806/2014.
5. »institucija« pomeni:
– banko, kot jo opredeljuje zakon, ki ureja bančništvo, in
– investicijsko podjetje, kot je opredeljeno v 2. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013, ki ima sedež
v Republiki Sloveniji ter je vključeno v konsolidirani nadzor
nadrejene družbe, ki ga izvaja Evropska centralna banka v
skladu s točko (g) prvega odstavka 4. člena Uredbe Sveta
(EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih
nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih
institucij, na Evropsko centralno banko (UL L št. 287 z dne
29. 10. 2013, str. 63).
6. »izredni ukrep« je izredni ukrep, kot ga ureja zakon, ki
ureja bančništvo.
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7. »Odbor za finančno stabilnost« je Odbor za finančno
stabilnost, ustanovljen na podlagi zakona, ki ureja makrobonitetni nadzor finančnega sistema.
8. »sporazum« je Sporazum o prenosu in vzajemnosti
prispevkov v okviru enotnega sklada za reševanje, ki je bil
sprejet na podlagi Zakona o ratifikaciji Sporazuma o prenosu in
vzajemnosti prispevkov v okviru enotnega sklada za reševanje
(Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 13/15).
9. »Uredba (EU) št. 575/2013« je Uredba (EU)
št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija
2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L
št. 176 z dne 27. 6. 2013, str. 1).
10. »Uredba (EU) št. 806/2014« je Uredba (EU)
št. 806/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija
2014 o določitvi enotnih pravil in enotnega postopka za reševanje kreditnih institucij in določenih investicijskih podjetij v
okviru enotnega mehanizma za reševanje in enotnega sklada
za reševanje ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 (UL
L št. 225 z dne 30. 7. 2014, str. 1).
11. »zajamčena vloga« je zajamčena vloga, kot je določena v zakonu, ki ureja bančništvo.«.
3. člen
Za 19. členom se doda novo poglavje »IV.a MEHANIZEM FINANCIRANJA REŠEVANJA V OKVIRU ENOTNEGA
SKLADA ZA REŠEVANJE« in novi 19.a, 19.b, 19.c, 19.d, 19.e
in 19.f člen, ki se glasijo:
»19.a člen
(vzpostavitev sheme financiranja reševanja)
(1) Banka Slovenije vzpostavi shemo financiranja reševanja v okviru enotnega sklada za reševanje in upravlja z
zbranimi sredstvi.
(2) Institucije zagotovijo sredstva za financiranje reševanja v okviru enotnega sklada za reševanje v skladu z Uredbo
(EU) št. 806/2014 in v skladu s tem zakonom.
(3) Banka Slovenije odpre in vodi ločeni denarni račun za
namene vplačila prispevkov institucij v enotni sklad za reševanje.
19.b člen
(viri za financiranje reševanja)
(1) Banka Slovenije vzpostavi shemo za financiranje reševanja v okviru enotnega sklada za reševanje tako, da zbira
letne predhodne prispevke in izredne naknadne prispevke institucij, ki jih na podlagi Uredbe (EU) št. 806/2014 določi enotni
odbor za reševanje.
(2) Banka Slovenije prispevke iz prejšnjega odstavka
prenese v enotni sklad za reševanje v rokih in pod pogoji, določenimi v sporazumu.
19.c člen
(predhodni prispevek za leto 2015)
(1) Banka Slovenije določi in zbere predhodni prispevek
institucij za leto 2015.
(2) Predhodni prispevek iz prejšnjega odstavka skupno
znaša 0,1% vsote vseh zajamčenih vlog v Republiki Sloveniji
po stanju na dan 30. junij 2015.
(3) Banka Slovenije določi predhodni prispevek posamezne institucije za leto 2015 na podlagi deleža, ki ga predstavljajo obveznosti te institucije, zmanjšane za podrejene obveznosti,
ki se upoštevajo kot kapital te institucije po 72. členu Uredbe
EU št. 575/2013, in za zajamčene vloge pri tej instituciji glede
na obveznosti vseh institucij, zmanjšane za podrejene obveznosti, ki se upoštevajo kot kapital institucij po 72. členu Uredbe
EU št. 575/2013, in za zajamčene vloge vseh institucij.
(4) Prispevek iz prejšnjega odstavka se prilagodi profilu
tveganja institucije v skladu z merili, določenimi v Delegirani
uredbi (EU) št. 2015/63.
(5) Za izračun prispevka v skladu s tretjim in prejšnjim
odstavkom se uporabijo podatki institucije po stanju na dan
31. december 2013.

Uradni list Republike Slovenije
(6) Posamezna institucija vplača predhodni prispevek za
leto 2015 v višini, ki ga je določila Banka Slovenije v skladu s
tem členom, najpozneje do 31. decembra 2015.
(7) Banka Slovenije predhodne prispevke za leto 2015
prenese v enotni sklad za reševanje v rokih in pod pogoji, določenimi v sporazumu.
19.d člen
(odločba o vplačilu prispevka)
(1) Banka Slovenije naloži instituciji vplačilo prispevka iz
19.b ali 19.c člena tega zakona z odločbo o vplačilu prispevka.
Za postopek izdaje odločbe o vplačilu prispevka se uporabljajo
določbe zakona, ki ureja bančništvo, o postopku odločanja
Banke Slovenije v posamičnih zadevah, če ni v tem zakonu
določeno drugače.
(2) Banka Slovenije v odločbi o vplačilu prispevka opredeli
račun iz tretjega odstavka 19.a člena tega zakona, na katerega
institucije plačajo posamezne prispevke. Institucija mora prispevek vplačati v 8 dneh od vročitve odločbe.
(3) V postopku sodnega varstva zoper odločbo o vplačilu
prispevka ni mogoče uveljavljati razlogov, ki so povezani z
izračunom posameznega prispevka, ki ga je v okviru svojih
pristojnosti na podlagi Uredbe (EU) št. 806/2014 izdelal enotni
odbor za reševanje, ampak lahko institucija te razloge uveljavlja v postopku sodnega varstva v skladu s 85. in 86. členom
Uredbe (EU) št. 806/2014.
19.e člen
(izvršitev odločbe o vplačilu prispevka)
(1) Odločba o vplačilu prispevka je izvršljiva z dokončnostjo.
(2) Če institucija ne vplača prispevka na podlagi odločbe
o vplačilu prispevka ali prispevka ne vplača v roku iz drugega
odstavka prejšnjega člena, Banka Slovenije po uradni dolžnosti
predlaga prisilno izvršitev odločbe o vplačilu prispevka, ki jo
opravi organ, pristojen za pobiranje davkov, po postopku za
prisilno izvršitev davčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki
ureja davčni postopek, če ni v tem členu določeno drugače.
(3) Organ, pristojen za pobiranje davkov, izda sklep o
izvršbi na podlagi predloga Banke Slovenije za prisilno izvršitev
odločbe o vplačilu prispevka najpozneje v roku 30 dni.
(4) Če je zoper sklep o izvršbi organa, pristojnega za
pobiranje davkov, vložena pritožba, se ne uporabljajo določbe
zakona, ki ureja davčni postopek, glede odložitve davčne izvršbe po uradni dolžnosti.
19.f člen
(premostitveno financiranje enotnega sklada za reševanje)
(1) Za zagotovitev premostitvenega financiranja enotnega
sklada za reševanje lahko Republika Slovenija kot zadnji možni
ukrep odobri enotnemu skladu za reševanje posojilo v obsegu,
kot ga določi enotni reševalni odbor.
(2) Višina posojila iz prejšnjega odstavka lahko znaša
največ 71.500.000 eurov.
(3) Sporazum o posojilu iz prvega odstavka z enotnim
odborom za reševanje podpiše minister, pristojen za finance.«.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 412-01/15-21/10
Ljubljana, dne 19. novembra 2015
EPA 867-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Bojana Muršič l.r.
Podpredsednica

Uradni list Republike Slovenije

MINISTRSTVA
3573.

Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike
hitrosti v cestnem prometu

Na podlagi prvega in petega odstavka 9. člena, petega
odstavka 11. člena in za izvrševanje 12. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo)
izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

PRAVILNIK
o meroslovnih zahtevah za merilnike hitrosti
v cestnem prometu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa meroslovne in z njimi povezane
tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati merilniki hitrosti v
cestnem prometu (v nadaljnjem besedilu: merilniki hitrosti),
način označevanja ter postopke ugotavljanja skladnosti in
overitev.
(2) Ta pravilnik se izda ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo 98/34/ES Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih
predpisov (UL L št. 204 z dne 21. 7. 1998, str. 37), zadnjič
spremenjeno z Uredbo (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS
ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES,
2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta
87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 316 z dne 14. 11. 2012, str. 12).
2. člen
(pomen izrazov)
men:

V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji po-

– »merilnik hitrosti« je merilo za merjenje hitrosti vozil
v cestnem prometu;
– »radarski merilniki hitrosti« so merilniki hitrosti, ki
za svoje delovanje uporabljajo princip RADAR in Dopplerjev
pojav;
– »RADAR« pomeni detektiranje in merjenje oddaljenosti ali položaja s pomočjo radijskih signalov;
– »Dopplerjev pojav« je fizikalni pojav, kjer pride do frekvenčnega premika oddanega signala zaradi gibanja vozila;
– »laserski merilniki hitrosti« so merilniki hitrosti, ki za
svoje delovanje uporabljajo oddajanje in sprejemanje laserskega signala po principu LIDAR;
– »LIDAR« pomeni merjenje razdalje in oddaljenosti s
pomočjo svetlobnega žarka;
– »merilnik hitrosti po principu »pot/čas«« so merilniki hitrosti za merjenje hitrosti vozila na podlagi izmerjenega
potovalnega časa vozila preko poti z izmerjeno dolžino;
– »detekcijski merilniki hitrosti« so podvrsta merilnikov hitrosti po principu »pot/čas«, ki na kratki razdalji izmerijo
hitrost vozila z merjenjem potovalnega časa med vsaj tremi
zaporednimi položaji vozila, pri čemer so detektorji položaja
vozila vezani na isti časovni vir, pri znani razdalji med detektorji;
– »odsekovni merilniki hitrosti« so podvrsta merilnikov
hitrosti po principu »pot/čas«, ki na daljši razdalji izmerijo povprečno hitrost z merjenjem potovalnega časa in identifikacijo vozila na začetni in končni točki merilnega odseka znane dolžine;
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– »merilniki hitrosti na podlagi sledenja« so podvrsta merilnikov hitrosti po principu »pot/čas«, ki so vgrajeni
v merilno vozilo, ki sledi merjenemu vozilu, ter na podlagi
izmerjene razdalje odseka oziroma prevožene poti in potovalnega časa merilnega vozila izmeri povprečno hitrost
merjenega vozila;
– »merilno vozilo« je vozilo, v katero je vgrajen merilnik
hitrosti, ki omogoča merjenje lastne hitrosti in hitrosti merjenega vozila na podlagi meritve iz premične točke;
– »merjeno vozilo« je vozilo, ki mu z merilnikom hitrosti
merimo hitrost;
– »operater« je oseba, ki rokuje z merilnikom hitrosti in
izvaja meritve hitrosti;
– »samodejni merilniki hitrosti« so merilniki hitrosti,
ki izvedejo meritev samodejno brez posredovanja operaterja;
– »nesamodejni merilniki hitrosti« so merilniki hitrosti,
ki izvedejo meritev na zahtevo operaterja;
– »meritev iz nepremične točke« pomeni, da merilnik
hitrosti izvaja meritev hitrosti merjenega vozila iz točke, ki se
ne giblje;
– »meritev iz premične točke« pomeni, da merilnik
hitrosti izvaja meritev hitrosti merjenega vozila iz točke, ki
se giblje;
– »največji dopustni pogrešek« (v nadaljnjem besedilu: NDP) je skrajna vrednost merilnega pogreška, ki jo glede
na znano referenčno vrednost za dano meritev, merilo ali
merilni sistem dopuščajo specifikacije ali predpisi;
– »vplivna veličina« je veličina, ki ni merjena veličina,
vendar vpliva na rezultat merjenja;
– »naznačeni obratovalni pogoji« so obratovalni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni med merjenjem, da merilnik hitrosti
deluje na način, kot je zasnovan;
– »motnja« je vplivna veličina, katere vrednost je znotraj
omejitev, določenih v zvezi z ustrezno zahtevo, vendar zunaj
določenih naznačenih obratovalnih pogojev merila; vplivna
veličina je motnja, če za to vplivno veličino niso določeni naznačeni obratovalni pogoji;
– »preskušanje na terenu« je postopek, kjer se merilnik
hitrosti preskusi na podlagi merjenja hitrosti vozil s poznano
hitrostjo pri realnih pogojih uporabe;
– »simulacija« je postopek, kjer se vožnja merjenega
vozila nadomesti z drugim fizikalnim pojavom, ki lahko predstavlja hitrost vožnje vozila, smer vožnje vozila, prevoženo pot
vozila ali čas vožnje vozila;
– »laboratorijsko preskušanje« je postopek, kjer se
merilnik hitrosti preskusi na podlagi simulacije;
– »lastna hitrost« je hitrost merilnega vozila pri merjenju hitrosti iz premične točke;
– »točen čas« je ura v lokalni časovni coni s pripadajočim datumom, določena na podlagi UTC (Universal Time
Convention – Konvencija o univerzalnem času);
– »merilna os« je navidezna premica, v smeri katere
merilnik hitrosti meri hitrost merjenega vozila;
– »smer vožnje vozila« je navidezna premica, po kateri
se vozi merjeno vozilo;
– »kosinusni pojav« je fizikalni pojav, ki nastane, ko je
merilna os merilnika hitrosti pod določenim kotom v ravnini ali
prostoru izmaknjena iz smeri vožnje merjenega vozila;
– »nosilna frekvenca« je ena ali več frekvenc, na katerih oddaja radarski merilnik hitrosti;
– »detektor položaja« je tipalo ali naprava, ki ugotavlja,
kdaj je merjeno vozilo prevozilo izbrano točko;
– »vstopna točka« je področje, v katerem merjeno vozilo vstopi v merilni odsek;
– »izstopna točka« je področje, v katerem merjeno
vozilo izstopi iz merilnega odseka;
– »dolžina področje prepoznavanja« je dolžina, na kateri sistem za prepoznavanje vozila prepozna merjeno vozilo
v vstopni ali izstopni točki;
– »dolžina merilnega odseka« je dolžina, ki predstavlja
najkrajšo navidezno krivuljo med vstopno in izstopno točko in
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poteka vzdolž cestnega odseka, omejenega na obeh straneh
s cestnimi talnimi oznakami ali robom cestišča;
– »zaznavalo gibanja« je sestavni del vozila, ki omogoča merjenje lastne hitrosti vozila;
– »časovna razlika med merjenima voziloma v prometu« je čas, ki ga pri izmerjeni hitrosti potrebuje drugo merjeno
vozilo, ki vozi za prvim merjenim vozilom, da doseže točko, v
kateri je izmerjena hitrost prvega merjenega vozila;
– »varnostna razlika« je številčna vrednost hitrosti, ki
se upošteva v korist merjenega vozila pri posamezni meritvi;
– »razširjena merilna negotovost« je produkt kombinirane standardne merilne negotovosti s faktorjem večjim od
števila 1.
3. člen
(namen)
(1) Merilniki hitrosti so namenjeni merjenju hitrosti vozil
v cestnem prometu.
(2) Pri merjenju hitrosti se lahko merjeno vozilo približuje, oddaljuje, vozi mimo ali prehiteva na poljubnem voznem
pasu ali se merjenemu vozilu sledi z merilnim vozilom.
II. MEROSLOVNE IN TEHNIČNE ZAHTEVE
4. člen
(splošna načela)
(1) Merilnik hitrosti mora zagotavljati visoko raven meroslovne zaščite ter mora biti zasnovan in proizveden na visoki
kakovostni ravni merilne tehnologije in varovanja merilnih
podatkov.
(2) Zasnova merilnika hitrosti mora upoštevati predvideno uporabo in predvidljive zlorabe merilnika hitrosti.
(3) Merilnik hitrosti mora biti zasnovan tako, da je mogoče izvesti vsak pregled in preskus, ki je predpisan s tem
pravilnikom.
5. člen
(NDP pri preskušanju na terenu)
V okviru naznačenih obratovalnih pogojev in v odsotnosti
motenj pogrešek merilnika hitrosti pri preskušanju na terenu
ne sme presegati naslednjih NDP:
a) NDP za merilnike hitrosti, ki merijo iz nepremične
točke, je enak:
– ± 3 km/h za hitrosti do vključno 100 km/h in
– ± 3% za hitrosti nad 100 km/h.
b) NDP za merilnike hitrosti, ki merijo iz premične točke,
vključujoč NDP za lastno hitrost, je enak:
– ± 5 km/h za hitrosti do vključno 100 km/h in
– ± 5% za hitrosti nad 100 km/h.
c) NDP za lastno hitrost pri merilnikih hitrosti, ki merijo iz
premične točke, je enak:
– ± 3 km/h za hitrosti do vključno 100 km/h in
– ± 3% za hitrosti nad 100 km/h.
6. člen
(NDP pri laboratorijskem preskušanju)
V okviru naznačenih obratovalnih pogojev in v odsotnosti
motenj pogrešek merilnika hitrosti pri laboratorijskem preskušanju ne sme presegati naslednjih NDP:
a) NDP za merilnike hitrosti, ki merijo iz nepremične
točke, je enak:
– ± 1 km/h za hitrosti do 100 km/h in
– ± 1% za hitrosti nad 100 km/h.
b) NDP za merilnike hitrosti, ki merijo iz premične točke,
vključujoč NDP za lastno hitrost je enak:
– ± 2 km/h za hitrosti do 100 km/h in
– ± 2% za hitrosti nad 100 km/h.
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c) NDP za lastno hitrost pri merilnikih hitrosti, ki merijo iz
premične točke, je enak:
– ± 1 km/h za hitrosti do vključno 100 km/h in
– ± 1% za hitrosti nad 100 km/h.
7. člen
(določanje pogreška)
Pogrešek merilnika hitrosti se določi na podlagi kazanja,
kot ga določa drugi odstavek 25. člena tega pravilnika.
8. člen
(dopusten učinek motenj)
V okviru naznačenih obratovalnih pogojev in v prisotnosti motenj iz 9. člena tega pravilnika sprememba merilnega
rezultata ne sme biti večja od NDP za ta merilni rezultat. Če
je sprememba merilnega rezultata večja od NDP za ta merilni
rezultat, mora merilnik hitrosti opozoriti, da meritev ni veljavna
ali pa meritve ne izvede.
9. člen
(naznačeni obratovalni pogoji in vplivne veličine)
(1) Proizvajalec določi naslednje naznačene vrednosti
obratovalnih pogojev merilnika hitrosti ali njegovih posameznih sestavnih delov:
a) za merjeno veličino:
– merilno območje, ki mora biti najmanj v območju od
30 km/h do 200 km/h,
b) za klimatske vplivne veličine:
– temperaturno območje, ki mora biti najmanj od –10 °C
do + 50 °C,
– razred klimatskega okolja
c) za mehanske vplivne veličine:
– razred mehanskega okolja
č) za vplivne veličine električnega napajanja:
– vrednost (območja) napajalne napetosti in omrežne
frekvence
– razred elektromagnetnega okolja.
(2) Merilniki hitrosti ali njihovi sestavni deli morajo izpolnjevati naslednje zahteve glede klimatskih okolij mednarodnega dokumenta OIML D11 Mednarodne organizacije za
zakonsko meroslovje (v nadaljnjem besedilu: OIML D11), ki
je dosegljiv na spletni strani te organizacije:
– zahteve za razred H1 morajo izpolnjevati merilniki hitrosti ali njihovi sestavni deli, ki se uporabljajo v temperaturno
nadzorovanih zaprtih oziroma vremensko zaščitenih lokacijah,
kjer lokalna vlažnost ni nadzorovana in ki niso izpostavljeni
kondenzirani vodi, padavinam ali tvorjenju ledu. Če je potrebno, se za vzdrževanje zahtevanih pogojev okolice uporablja
gretje, hlajenje ali vlaženje;
– zahteve za razred H2 morajo izpolnjevati merilniki
hitrosti ali njihovi sestavni deli, ki se uporabljajo v zaprtih
oziroma vremensko zaščitenih lokacijah, kjer lokalni klimatski
pogoji niso nadzorovani in ki so lahko izpostavljeni kondenzirani vodi ali vodi, ki ne izvira od dežja ali tvorjenju ledu;
– zahteve za razred H3 morajo izpolnjevati merilniki
hitrosti ali njihovi sestavni deli, ki se uporabljajo na prostem.
(3) Pri klimatskih okoljih iz prejšnjega odstavka se upoštevajo naslednje vplivne veličine:
– stalna vlažna vročina (nekondenzirajoča),
– ciklična vlažna vročina (kondenzirajoča) in
– voda.
(4) Merilniki hitrosti ali njihovi sestavni deli morajo izpolnjevati naslednje zahteve OIML D11 glede mehanskih okolij:
– zahteve za razred M2 morajo izpolnjevati merilniki
hitrosti ali njihovi sestavni deli, ki merijo iz nepremične točke,
– zahteve za razred M3 morajo izpolnjevati merilniki
hitrosti ali njihovi sestavni deli, ki merijo iz premične točke.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek morajo merilniki hitrosti
ali njihovi sestavni deli, ki so nameščeni v mehanskih okoljih,
kjer ni prisotnih pomembnejših mehanskih motenj, izpolnjevati
zahteve za razred M1 iz OIML D11.
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(6) Pri mehanskih okoljih iz četrtega in petega odstavka
tega člena se upoštevajo naslednje vplivne veličine:
– mehanski sunki in
– tresljaji.
(7) Merilniki hitrosti morajo izpolnjevati naslednje zahteve OIML D11 glede elektromagnetnih okolij:
– zahteve za razred E1 morajo izpolnjevati merilniki
hitrosti, ki se ne napajajo iz akumulatorja vozila;
– zahteve za razred E3 morajo izpolnjevati merilniki
hitrosti, ki se napajajo iz akumulatorja vozila.
(8) Pri elektromagnetnih okoljih iz prejšnjega odstavka
se upoštevajo naslednje vplivne veličine:
– spremembe napajalne napetosti,
– prekinitve napetosti,
– kratkotrajni upadi napetosti,
– napetostni prehodni pojavi na napajalnih in/ali signalnih vodih,
– elektrostatične razelektritve,
– radiofrekvenčna elektromagnetna polja,
– inducirana radiofrekvenčna elektromagnetna polja na
napajalnih in/ali signalnih vodih in
– napetostni udari na napajalnih vodih in/ali signalnih
vodih.
(9) Za merilnike hitrosti, ki se napajajo iz akumulatorja
vozila, se pri elektromagnetnih okoljih poleg vplivnih veličin
iz prejšnjega odstavka upoštevajo še naslednje vplivne veličine:
– padci napetosti, ki jih povzroča napajanje zaganjalnikov motorjev z notranjim zgorevanjem in
– prehodni pojavi ob izpadu bremena, ki se pojavijo ob
odklopu izpraznjenega akumulatorja pri delujočem motorju.
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(4) Merilnik hitrosti mora biti zasnovan tako, da omogoča
meroslovni pregled merila tudi po dajanju v promet in začetku
uporabe.
(5) Če merilnik hitrosti vsebuje programsko opremo, ki
poleg merilnih zagotavlja tudi druge funkcije, mora biti programska oprema, ki je bistvena za meroslovne lastnosti, prepoznavna in nanjo ostala programska oprema ne sme vplivati.
14. člen
(samopreverjanje)
(1) Merilniki hitrosti morajo imeti sistem za samopreverjanje, ki se proži samodejno pri vklopu merilnika. Pri samodejnih merilnikih hitrosti, ki se neprekinjeno uporabljajo dlje
časa, se mora samopreverjanje samodejno prožiti najmanj
enkrat mesečno.
(2) Če sistem za samopreverjanje iz prejšnjega odstavka
pokaže, da merilnik hitrosti ni primeren za uporabo, se mora
merjenje samodejno onemogočiti.
15. člen
(zaščita pred zlorabo)

11. člen

(1) Merilnik hitrosti mora biti zasnovan tako, da se onemogoči vpliv drugih veličin, ki lahko vplivajo na rezultate meritev.
(2) Na meroslovne lastnosti merilnika hitrosti se ne sme
vplivati s priključevanjem druge naprave, z lastnostjo priključene naprave ali z drugo oddaljeno napravo, ki komunicira z
merilnikom hitrosti.
(3) Deli strojne opreme, ki so bistvenega pomena za
meroslovne lastnosti, morajo biti zasnovani tako, da jih je mogoče zaščititi pred zlorabo. Zaščitni ukrepi morajo omogočiti
dokazljivost možnega posega.
(4) Programska oprema, ki vpliva na meroslovne lastnosti merilnika hitrosti, mora biti enostavno prepoznavna
in zaščitena.
(5) Prepoznavnost programske opreme, ki vpliva na meroslovne lastnosti merilnika hitrosti, se zagotovi preko kontrolne vsote, ki se izračuna na zahtevo in nato prikaže na zaslonu
merilnika ali izhodu komunikacijskega vmesnika.
(6) Dokazi o posegu v programsko zaščitene dele merilnika hitrosti morajo biti na voljo najmanj 24 mesecev.
(7) Merilni podatki, programska oprema, ki je bistvenega
pomena za meroslovne lastnosti, in meroslovno pomembni
parametri, ki so shranjeni ali se prenašajo, morajo biti zaščiteni proti namerni ali nenamerni zlorabi ali spremembam.

(ponovljivost)

16. člen

10. člen
(pravila za preskušanje in določanje pogreškov)
(1) Skladnost z zahtevami iz 5. oziroma 6. člena in 8. člena tega pravilnika je treba preveriti za vsako primerno vplivno
veličino. Te zahteve morajo biti izpolnjene, kadar se uporabi
vsaka posamezna vplivna veličina in se njen učinek ocenjuje
ločeno ter se druge vplivne veličine ohranjajo konstantne pri
referenčnih vrednostih.
(2) Meroslovni preskusi se izvajajo med uporabo vplivne
veličine ali po njej, pri čemer se upoštevajo tiste razmere, ki
ustrezajo običajnemu stanju delovanja merilnika hitrosti.

Standardni odmik merilnih rezultatov v zaporednih meritvah iste merjene veličine v enakih razmerah mora biti manjši
ali enak NDP.
12. člen
(vzdržljivost)
Merilnik hitrosti mora v okoljskih pogojih, za katere je
zasnovan, izpolnjevati zahteve glede NDP, ki so določeni v
5. oziroma 6. členu tega pravilnika, najmanj skozi celotno
overitveno obdobje, če je pravilno nameščen ter se vzdržuje
in uporablja v skladu z navodili proizvajalca.
13. člen
(primernost)
(1) Merilnik hitrosti ne sme omogočati zlorabe, možnosti
za nehoteno napačno uporabo pa morajo biti čim manjše.
(2) Merilnik hitrosti mora biti primeren za predvideno
uporabo, glede na delovne pogoje ter uporabniku ne sme
postavljati nerazumnih zahtev zato, da bi pridobil pravilne
merilne rezultate.
(3) Merilnik hitrosti mora biti dovolj vzdržljiv, njegovi
konstrukcijski materiali pa morajo biti primerni za razmere, v
katerih je predvidena njegova uporaba.

(zahteve za prikaz rezultata)
(1) Nesamodejni merilniki hitrosti morajo imeti takojšni
prikaz rezultata. Če ima takojšen prikaz rezultata tudi samodejni merilnik hitrosti, mora biti prikaz izveden v skladu z
zahtevami tega člena.
(2) Rezultat meritve mora biti prikazan na prikazovalniku
neposredno po zaključku meritve.
(3) Prikaz vsakega merilnega rezultata mora biti jasen
in nedvoumen ter opremljen z znaki in napisi za obveščanje
uporabnika o pomenu merilnega rezultata.
(4) Pri normalnih pogojih uporabe mora biti odčitavanje
rezultata meritve merilnika hitrosti enostavno.
(5) Na prikazovalniku se lahko prikažejo tudi drugi podatki, če jih ni mogoče zamenjati z merilnimi rezultati.
(6) Na prikazovalniku mora biti izpisan čas meritve.
(7) Vsi prikazi morajo biti v slovenskem jeziku oziroma
biti podani tako, da je zagotovljeno enoumno razumevanje
rezultatov meritev merilnika hitrosti.
17. člen
(zahteve za dokumentiranje meritev)
(1) Samodejni merilniki hitrosti in nesamodejni merilniki
hitrosti, ki merijo iz premične točke, morajo dokumentirati me-
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ritve. Če nesamodejni merilnik hitrosti, ki meri iz nepremične
točke, tudi dokumentira meritve, mora biti dokumentiranje
izvedeno v skladu z zahtevami tega člena.
(2) Merilniki hitrosti morajo dokumentirati meritev hitrosti
merjenega vozila z enim ali več slikovnimi zapisi, na katerih
je razvidna prometna situacija in nedvoumno prikazano ali
označeno merjeno vozilo.
(3) Dokumentiranje merilnega rezultata mora biti jasno
in nedvoumno ter opremljeno z znaki in napisi za obveščanje
uporabnika o pomenu merilnega rezultata.
(4) Na dokumentirani meritvi morajo biti podatki v slovenskem jeziku oziroma morajo biti podani tako, da je zagotovljena ustrezna informiranost vseh uporabnikov merilnika hitrosti.
(5) Dokumentirane meritve morajo biti zaščitene pred
namernimi in nenamernimi spremembami.
(6) Dokumentirana meritev hitrosti mora obsegati tudi:
– enolično identifikacijo meritve,
– čas meritve,
– lokacijo meritve,
– uradno oznako merilnika hitrosti in
– serijsko številko merilnika hitrosti.
(7) Na dokumentirani meritvi se lahko prikažejo tudi drugi
podatki, če jih ni mogoče zamenjati z merilnimi rezultati.
18. člen
(zahteva za izdelavo drugega posnetka ali video zapisa)
(1) Samodejni merilniki hitrosti, ki merijo trenutno hitrost
merjenega vozila iz nepremične točke, morajo meritev dokumentirati z najmanj dvema posnetkoma, video zapisom, kombinacijo posnetka ali video zapisa ali na drug zanesljiv način.
(2) Prvi posnetek ali video zapis se naredi pri izvedbi
meritve.
(3) Drugi posnetek ali video zapis se naredi najmanj 0,1
s po prvem posnetku glede na notranjo uro merilnika hitrosti.
19. člen
(dodatne zahteve za dokumentiranje meritev iz premične
točke, razen za merilnike hitrosti po principu sledenja)
Dokumentirana meritev hitrosti pri merjenju iz premične
točke z merilniki hitrosti, razen za merilnike hitrosti po principu sledenja, mora poleg zahtev iz 17. člena tega pravilnika
vsebovati tudi:
– hitrost merilnega vozila v času meritve in
– razliko hitrosti med merilnim in merjenim vozilom.
20. člen
(dodatne zahteve za dokumentiranje meritev pri merilnikih
hitrosti na podlagi sledenja)
(1) Dokumentirana meritev hitrosti pri merilnikih hitrosti
na podlagi sledenja mora poleg zahtev iz 17. člena tega pravilnika vsebovati tudi:
– čas trajanja meritve med začetkom in koncem meritve,
– prevoženo razdaljo med začetkom in koncem meritve
in
– zaporedno številko slike v video zapisu.
(2) Potek meritve merjenega vozila mora biti dokumentiran v obliki video zapisa, kjer je vsaka posamezna slika video
zapisa identificirana.
21. člen
(dodatne zahteve za dokumentiranje meritev pri detekcijskih
merilnikih hitrosti)
(1) Detekcijski merilniki hitrosti morajo dokumentirati
merjeno vozilo na prvem in zadnjem elementu za detekcijo
prehoda vozila.
(2) Dokumentirana meritev hitrosti pri merjenju na detekcijskem merilniku hitrosti mora poleg zahtev iz 17. člena tega
pravilnika vsebovati tudi:
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– vse čase prehoda med posameznimi detekcijskimi
elementi in
– razdalje med posameznimi detekcijskimi elementi.
22. člen
(dodatne zahteve za dokumentiranje meritev pri odsekovnih
merilnikih hitrosti)
(1) Odsekovni merilniki hitrosti morajo dokumentirati
merjeno vozilo na vstopni in izstopni točki merilnega odseka.
(2) Dokumentirana meritev hitrosti pri merjenju na odsekovnem merilniku hitrosti mora poleg zahtev iz 17. člena tega
pravilnika vsebovati tudi:
– trenutno omejitev hitrosti,
– navedbo, kdaj je bila omejitev hitrosti nastavljena, če
sistem omogoča spreminjanje omejitve hitrosti na odseku,
– čas na vstopni točki,
– čas na izstopni točki in
– dolžino merilnega odseka.
23. člen
(omejitev shranjevanja podatkov)
Merilniki hitrosti lahko shranjujejo samo tiste dokumentirane meritve, ki vsebujejo informacije o prekoračitvi hitrosti,
vožnji v rdečo luč, časovni razliki med voziloma ali so potrebne za dokazovanje pravilne postavitve in delovanja merilnika.
24. člen
(označitev testnih meritev)
Dokumentirane meritve, ki nastanejo zaradi preverjanja
delovanja ali nastavljanja merilnika hitrosti, morajo biti jasno
označene kot testni zapisi.
25. člen
(merska enota in razdelek)
(1) Merilnik hitrosti mora biti dovolj občutljiv in njegov
prag odzivnosti mora biti dovolj nizek za predvideno merilno
nalogo.
(2) Merilnik hitrosti mora kazati in oziroma ali dokumentirati merilni rezultat z vrednostjo razdelka 1 km/h.
(3) Merska enota ali njen simbol morata biti navedena v
neposredni bližini številčne vrednosti.
26. člen
(zahteve glede točnosti časa)
(1) Nastavljanje časa mora biti zaščiteno.
(2) Prehod med letnim in zimskim časom se mora izvesti
avtomatično.
(3) Čas v merilniku hitrosti lahko odstopa za največ
± 5 minut od točnega časa.
27. člen
(kosinusni pojav)
Merilniki hitrosti lahko korigirajo vpliv kosinusnega pojava na izmerjeno hitrost vozila, ki nastane zaradi odmika
merilne osi od smeri vožnje merjenega vozila.
III. DODATNE ZAHTEVE ZA POSAMEZNE VRSTE
MERILNIKOV HITROSTI
28. člen
(dodatne zahteve za merilnike hitrosti, ki merijo iz premične
točke)
(1) Merilniki hitrosti, ki merijo iz premične točke, morajo
pri merjenju hitrosti upoštevati tudi hitrost premične točke
oziroma merilnega vozila.
(2) Hitrost merilnega vozila se določi na podlagi direktne
meritve hitrosti vozila glede na okolico ali na podlagi zazna-
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vala gibanja, ki je namensko in neposredno priključeno na
merilnik hitrosti.
29. člen
(dodatne zahteve za radarske merilnike hitrosti)
(1) Posamezna nosilna frekvenca radarskega merilnika
hitrosti ne sme odstopati več kot ± 0,15% od nazivne vrednosti, ki jo določi proizvajalec.
(2) Širina merilnega snopa radarskega merilnika hitrosti
ne sme odstopati več kot + 10% od širine snopa, ki jo določi
proizvajalec.
(3) Smer merilnega snopa radarskega merilnika hitrosti
ne sme odstopati več kot ± 1 ° od smeri, ki jo določi proizvajalec.
(4) Če radarski merilnik hitrosti prikazuje oddaljenost
merjenega vozila, izmerjena oddaljenost vozila ne sme odstopati več kot ± 1 m od referenčne vrednosti v območju merjenja
oddaljenosti vozila radarskega merilnika hitrosti, ki ga določi
proizvajalec.
30. člen
(dodatne zahteve za laserske merilnike hitrosti)
(1) Frekvenca oddanih pulzov laserskega merilnika hitrosti ne sme odstopati več kot ± 1% od nazivne vrednosti, ki
jo določi proizvajalec.
(2) Širina oddanega merilnega snopa laserskega merilnika hitrosti ne sme odstopati več kot + 10% od širine snopa,
ki jo določi proizvajalec.
(3) Smer merilnega snopa laserskega merilnika hitrosti
ne sme odstopati več kot ± 1° od smeri, ki jo določi proizvajalec, pri čemer se poravnanost merilne in optične osi istega
laserskega merilnika hitrosti ne sme razlikovati za več kot
± 0,1°.
(4) Če laserski merilnik hitrosti prikazuje oddaljenost
vozila, izmerjena oddaljenost vozila ne sme odstopati več
kot ± 0,2 m od referenčne vrednosti v območju merjenja
oddaljenosti vozila laserskega merilnika hitrosti, ki ga določi
proizvajalec.
(5) Največja dopustna oddaljenost vozila pri meritvah
z laserskim merilnikom hitrosti je tista oddaljenost, pri kateri
širina merilnega snopa znaša 3,5 m.
31. člen
(dodatne zahteve za detekcijske merilnike hitrosti)
(1) Razdalja med posameznimi detektorji položaja vozila
pri detekcijskih merilnikih hitrosti je lahko največ 5 m.
(2) Detektorji položaja vozila pri detekcijskih merilnikih
hitrosti morajo uporabljati isti časovni vir.
(3) Detekcijski merilnik hitrosti mora izračunati hitrost
na podlagi aritmetične srednje vrednosti vsaj dveh neodvisno izmerjenih vrednosti hitrosti. Razlika med posameznimi
neodvisno izmerjenimi hitrostmi in aritmetično vrednostjo ne
sme biti večja od NDP.
(4) Absolutna razlika med dejansko razdaljo med detektorjema položaja vozila in razdaljo, ki jo pri meritvi upošteva
detekcijski merilnik hitrosti, ne sme biti večja od 0,5% te
razdalje.
32. člen
(dodatne zahteve za odsekovne merilnike hitrosti)
(1) Če odsekovni merilnik hitrosti v vstopni in izstopni
točki uporablja različna časovna vira, morata biti časovna vira
sinhronizirana.
(2) Če se časovna sinhronizacija vstopne in izstopne točke odsekovnega merilnika hitrosti prekine, mora biti izvajanje
meritev samodejno prekinjeno.
(3) Dolžina merilnega odseka odsekovnega merilnika
hitrosti mora znašati vsaj 500 m in mora biti vsaj 200 krat
daljša od dolžine področja prepoznavanja.
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(4) Odsekovni merilnik hitrosti mora pri izstopu merjenega vozila iz merilnega odseka upoštevati omejitev hitrosti na
odseku, ki je veljala ob vstopu vozila na odsek.
(5) Absolutna razlika med dejansko dolžino merilnega
odseka in dolžino, ki jo pri meritvi upošteva odsekovni merilnik
hitrosti, ne sme biti večja od 0,5% te dolžine.
33. člen
(zahteve za merilnike hitrosti na podlagi sledenja)
(1) Merilnik hitrosti na podlagi sledenja morajo ves čas
merjenja snemati merjeno vozilo.
(2) Merilnik hitrosti na podlagi sledenja morajo beležiti
optične nastavitve kamere. Optične nastavitve morajo biti na
koncu merjenja enake kot na začetku merjenja.
IV. DODATNE FUNKCIONALNOSTI MERILNIKOV
HITROSTI
34. člen
(splošna določba o dodatnih funkcionalnosti merilnika
hitrosti)
Merilniki hitrosti lahko opravljajo tudi dodatne funkcije, ki
so povezane z merjenjem hitrosti.
35. člen
(funkcionalnost ugotavljanja vožnje v rdečo luč)
(1) Merilnik hitrosti ugotavlja vožnjo v rdečo luč na podlagi izmerjene hitrosti merjenega vozila in časa prehoda merjenega vozila preko stop črte.
(2) Merilnik hitrosti dokumentira vožnjo v rdečo luč na
podlagi dveh slikovnih zapisov. Prvi slikovni zapis mora prikazovati merjeno vozilo pred stop črto, drugi mora prikazovati
merjeno vozilo po prevoženi stop črti. Na obeh slikovnih zapisih mora biti poleg merjenega vozila vidna prižgana rdeča
luč na semaforju.
(3) Na slikovnih zapisih iz prejšnjega odstavka mora biti
naveden čas nastanka slike. Vsaj na enem slikovnem zapisu
mora biti naveden čas, ko je merjeno vozilo prevozilo stop črto
in čas, ko se je prižgala rdeča luč na semaforju. Časi morajo
biti podani z ločljivostjo 0,01 s.
(4) Pri ugotavljanju vožnje v rdečo luč se upošteva varnostna razlika 0,5 s v korist merjenega vozila glede na čas
vklopa rdeče luči.
(5) Pri overitvah se s simulacijo preveri ustreznost registracije vožnje v rdečo luč pri dveh časih vožnje v rdečo luč,
pri čemer je en čas krajši od 0,5 s in drugi daljši od 0,5 s.
36. člen
(funkcionalnost določanja časovne razlike med voziloma
v prometu)
(1) Merilnik hitrosti določa časovno razliko med merjenima voziloma v prometu na podlagi izmerjene hitrosti, oddaljenosti od merilnika hitrosti ter časa meritve hitrosti prvega in
drugega vozila.
(2) Merilnik hitrosti dokumentira časovno razliko med
merjenima voziloma v prometu na podlagi najmanj enega
slikovnega zapisa, ki nastane pri meritvi hitrosti prvega in drugega merjenega vozila. Vsaj na enem slikovnem zapisu mora
biti poleg časovne razlike med merjenima voziloma navedena
še hitrost obeh merjenih vozil, oddaljenost obeh merjenih vozil
od merilnika hitrosti in čas meritve obeh merjenih vozil.
(3) Pri določanju časovne razlike med merjenima voziloma v prometu se upošteva varnostna razlika v korist drugega
merjenega vozila 0,15 s.
(4) Pri overitvi se s simulacijo funkcionalno preveri določanje časovne razlike med merjenima voziloma, pri čemer
se izbere hitrost za obe merjeni vozili enkrat do 100 km/h in
drugič nad 100 km/h.
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V. NAPISI IN OZNAKE
37. člen
(napisna ploščica)
(1) Merilnik hitrosti mora imeti na vidnem mestu nameščeno napisno ploščico z naslednjimi podatki:
– firmo oziroma ime ali znak proizvajalca,
– vrsto in tip merilnika hitrosti,
– uradno oznako odobritve tipa merila,
– tovarniško številko in leto proizvodnje,
– merilno območje za hitrost,
– območje okoljskih temperatur, v katerem se uporablja
merilnik hitrosti,
– vrednost oziroma območje vrednosti napajalne napetosti in omrežne frekvence in
– druge omejitve, ki lahko vplivajo na delovanje merilnika
hitrosti in so določene z odobritvijo tipa merilnika hitrosti.
(2) Napisi na merilniku hitrosti morajo biti v slovenskem
jeziku ali podani na način, da je zagotovljena ustrezna informiranost vseh uporabnikov merilnika hitrosti.
(3) Oznake in napisi iz prvega odstavka morajo biti jasni,
neizbrisljivi, nedvoumni in neprenosljivi.
38. člen
(Navodila za uporabo)
Navodila za uporabo morajo obsegati:
– navedbo načina delovanja,
– opis sestavnih delov merilnika hitrosti,
– delovne pogoje za uporabo merilnika hitrosti,
– opis uporabe merilnika hitrosti,
– postopek postavitve merilnika hitrosti in opis, kako
postavitev vpliva na izmerjeno hitrost,če je to potrebno, in
– postopek samopreverjanja delovanja merilnika hitrosti
v zvezi z zahtevami iz 14. člena tega pravilnika.
VI. UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI
39. člen
(postopki)
Za merilnike hitrosti je obvezna odobritev tipa merila, ki
ji sledi prva overitev.
40. člen
(odobritev tipa)
(1) V postopku odobritve tipa merila se s pregledom
dokumentacije, vzorca tipa merila in preskusi ugotavlja, ali
merilnik hitrosti izpolnjuje zahteve iz II., III., IV. in V. poglavja
tega pravilnika.
(2) Pregledi in preskusi za pregled izpolnjevanja zahtev
iz 8. člena tega pravilnika se opravijo na način in pri pogojih,
kot jih določa OIML D11.
(3) Pregledi in preskusi za pregled izpolnjevanje zahtev
tega pravilnika glede programske opreme merilnika hitrosti se
opravijo na način in pri pogojih, kot jih določa vodilo WELMEC
7.2 Evropskega združenja za zakonsko meroslovje (v nadaljnjem besedilu: WELMEC 7.2) za merila s stopnjo tveganja
»D«, ki je dosegljiv na spletni strani Evropskega združenja
za zakonsko meroslovje.
41. člen
(tuja preskusna poročila)
Za dokazovanje izpolnjevanja zahtev v postopku odobritve tipa iz tega pravilnika se v skladu s predpisom, ki ureja
način ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste merilnih
instrumentov, priznajo,, tudi preskusna poročila na podlagi zahtev OIML D11 ali WELMEC 7.2, ki jih je izdal organ
za ugotavljanje skladnosti, akreditiran za ustrezno področje
ugotavljanja skladnosti v zvezi z Uredbo (ES) št. 765/2008
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Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem
proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93 (UL L
št. 218 z dne 13. 8. 2008, str. 30) ali pristojni organ za odobritve tipa merilnikov hitrosti v državi članici EU.
42. člen
(prva overitev)
Postopek pregleda in preskusa merilnika hitrosti pri prvi
overitvi obsega:
– posebne preskuse za posamezno vrsto merilnikov
hitrosti na podlagi 44. do 49. člena tega pravilnika,
– druge preskuse, če je tako določeno z odobritvijo tipa
merilnika hitrosti.
43. člen
(merilna negotovost referenčnega merilnega sistema)
Razširjena merilna negotovost referenčnega merilnega
sistema mora biti manjša ali enaka 1/3 NDP.
44. člen
(posebni preskusi za radarske merilnike hitrosti)
(1) Za radarske merilnike hitrosti se izvede preskus merilne točnosti glede na zahteve 5. oziroma 6. člena tega pravilnika v najmanj 10 merilnih točkah, enakomerno razporejenih
po celotnem merilnem področju merilnika hitrosti.
(2) Za radarske merilnike hitrosti se preveri izpolnjevanje
zahtev iz 29. člena tega pravilnika.
(3) Če radarski merilnik hitrosti prikazuje oddaljenost merjenega vozila, se točnost merjenja oddaljenosti merjenega
vozila preveri pri najmanj treh razdaljah, enakomerno razporejenih po celotnem v odobritvi tipa določenem območju merjenja
oddaljenosti merjenega vozila radarskega merilnika hitrosti.
(4) Pri preskusu točnosti radarskega merilnika hitrosti
se hkrati preveri delovanje oddajnega in sprejemnega dela
antene.
45. člen
(posebni preskusi za laserske merilnike hitrosti)
(1) Za laserske merilnike hitrosti se izvede preskus merilne točnosti glede na zahteve 5. oziroma 6. člena tega pravilnika v najmanj 10 merilnih točkah, enakomerno razporejenih
po celotnem merilnem področju merilnika hitrosti.
(2) Za laserske merilnike hitrosti se preveri izpolnjevanje
zahtev iz 30. člena tega pravilnika.
(3) Če laserski merilnik hitrosti prikazuje oddaljenost merjenega vozila, se točnost merjenja oddaljenosti merjenega
vozila preveri pri najmanj petih razdaljah enakomerno razporejenih po celotnem v odobritvi tipa določenem območju merjenja
oddaljenosti merjenega vozila laserskega merilnika hitrosti.
46. člen
(posebni preskusi za detekcijske merilnike hitrosti)
(1) Za detekcijske merilnike hitrosti je potrebno izvesti
preskus merilne točnosti z laboratorijskim preskušanjem v
najmanj 10 merilnih točkah enakomerno razporejenih po celotnem merilnem območju detekcijskega merilnika hitrosti in
s preskušanjem na terenu v najmanj eni merilni točki s preskusom v celoti vgrajenega detekcijskega merilnika hitrosti z
vožnjo vozila.
(2) Za detekcijske merilnike hitrosti je potrebno preveriti
izpolnjevanje zahtev prvega in četrtega odstavka 31. člena
tega pravilnika.
47. člen
(posebni preskusi za odsekovne merilnike hitrosti)
(1) Za odsekovne merilnike hitrosti se izvede preskus merilne točnosti z laboratorijskim preskušanjem v najmanj 10 merilnih točkah, enakomerno razporejenih po celotnem merilnem
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območju odsekovnega merilnika hitrosti in s preskušanjem na
terenu v najmanj dveh merilnih točkah s preskusom v celoti
vgrajenega odsekovnega merilnika hitrosti z vožnjo vozila.
(2) Za odsekovne merilnike hitrosti se preveri izpolnjevanje zahtev petega odstavka 32. člena tega pravilnika.
48. člen
(posebni preskusi za merilnike hitrosti na podlagi sledenja)
Za merilnike hitrosti na podlagi sledenja se izvede preskus merilne točnosti z laboratorijskim preskušanjem pri najmanj 10 lastnih hitrostih, enakomerno razporejenih po celotnem merilnem področju merilnika hitrosti in s preskušanjem
na terenu pri najmanj eni lastni hitrosti na podlagi vožnje
merilnega vozila s konstantno hitrostjo, brez začetnega in
končnega ustavljanja merilnega vozila.
49. člen
(posebni preskusi za merilnike hitrosti, ki merijo iz premične
točke, razen za merilnike po principu sledenja)
(1) Za merilnike hitrosti, ki merijo iz premične točke,
razen za merilnike hitrosti na podlagi sledenja, se ločeno
izvedejo preskusi merjenja lastne hitrosti, razlike hitrosti med
merilnim in merjenim vozilom ter hitrosti merjenega vozila.
(2) Preskus merilne točnosti merjenja lastne hitrosti se
izvede z laboratorijskim preskušanjem pri najmanj 10 lastnih
hitrostih, enakomerno razporejenih po celotnem merilnem
področju merilnika hitrosti, in s preskušanjem na terenu pri
najmanj eni lastni hitrosti na podlagi vožnje merilnega vozila
s konstantno hitrostjo, brez začetnega in končnega ustavljanja
merilnega vozila.
(3) Preskusi tistega dela merilnika hitrosti, ki meri razliko
hitrosti med merilnim in merjenim vozilom, se izvedejo na podlagi
zahtev tega poglavja pravilnika za ustrezen princip merjenja.
(4) Preskus merilne točnosti merjenja hitrosti merjenega
vozila se izvede najmanj za naslednje tri kombinacije:
– lastna hitrost je manjša od hitrosti merjenega vozila,
– lastna hitrost je enaka hitrosti merjenega vozila in
– lastna hitrost je večja od hitrosti merjenega vozila.
VII. REDNE IN IZREDNE OVERITVE
50. člen
(rok redne overitve)
Rok za redno overitev merilnika hitrosti je 1 leto.
51. člen
(preskusi)
(1) Preskusi in preverjanja pri redni in izredni overitvi
se opravijo na način, ki je za prvo overitev določen v 42. in
43. členu tega pravilnika.
(2) V primeru spremembe razdalje med detektorji pri detekcijskih merilnikih hitrosti ali dolžine odseka pri odsekovnih
merilnikih hitrosti, se ta ponovno določi v postopku overitve.
52. člen
(izvajanje overitev merilnikov hitrosti, katerih imetnik
je Republika Slovenija)
Redne in izredne overitve merilnikov hitrosti, katerih imetnik je Republika Slovenija, izvaja Urad Republike Slovenije
za meroslovje.
VIII. NDP V UPORABI
53. člen
(NDP v uporabi)
NDP merilnika hitrosti v uporabi je enak NDP, določenim
v 5. oziroma 6. členu tega pravilnika.
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54. člen
(varnostna razlika)
(1) Pri uporabi merilnika hitrosti z namenom merjenja
prekoračitve omejitve hitrosti se varnostna razlika odšteva od
izmerjene vrednosti.
(2) Pri uporabi merilnika hitrosti z namenom merjenja
najmanjše dovoljene hitrosti se varnostna razlika prišteva k
izmerjeni vrednosti.
(3) Pri izmerjenih hitrostih iz nepremične točke se upoštevajo naslednje varnostne razlike:
– 5 km/h na celotnem področju do vključno 100 km/h,
– 6 km/h od 101 km/h do 120 km/h,
– 7 km/h od 121 km/h do 140 km/h,
– 8 km/h od 141 km/h do 160 km/h,
– 9 km/h od 161 km/h do 180 km/h,
– 10 km/h od 181 km/h do 200 km/h,
– 11 km/h od 201 km/h do 220 km/h,
– 12 km/h od 221 km/h do 240 km/h,
– 13 km/h od 241 km/h do 260 km/h in
– 14 km/h za hitrosti nad 260 km/h.
(4) Pri izmerjenih hitrostih iz premične točke, razen za
merilnike hitrosti na podlagi sledenja, se upoštevajo naslednje
varnostne razlike:
– 7 km/h na celotnem področju do vključno 100 km/h in
– 8 km/h od 101 km/h do 114 km/h,
– 9 km/h od 115 km/h do 128 km/h,
– 10 km/h od 129 km/h do 142 km/h,
– 11 km/h od 143 km/h do 157 km/h,
– 12 km/h od 158 km/h do 171 km/h,
– 13 km/h od 172 km/h do 185 km/h,
– 14 km/h od 186 km/h do 200 km/h,
– 15 km/h od 201 km/h do 214 km/h,
– 16 km/h od 215 km/h do 228 km/h,
– 17 km/h od 229 km/h do 242 km/h,
– 18 km/h od 243 km/h do 257 km/h in
– 19 km/h za hitrosti nad 258 km/h.
(5) Pri izmerjenih hitrostih z merilniki hitrosti, ki delujejo na
podlagi sledenja, se upoštevajo naslednje varnostne razlike:
– pri odseku dolžine do vključno 200 m je varnostna
razlika 15 km/h,
– pri odseku dolžine nad 200 m do vključno 500 m je
varnostna razlika 10 km/h,
– pri odseku dolžine nad 500 m do vključno 1000 m je
varnostna razlika 8 km/h in
– pri odseku dolžine nad 1000 m je varnostna razlika
6 km/h.
55. člen
(zahteve za uporabo merilnikov hitrosti, ki korigirajo vpliv
kosinusnega pojava)
Merilnikov hitrosti, ki korigirajo vpliv kosinusnega pojava
in ne merijo oddaljenosti do vozila oziroma kota vožnje vozila
glede na merilnik hitrosti, ni dovoljeno uporabljati pri meritvah
hitrosti:
– kjer operater drži merilnik hitrosti v rokah in
– ki se izvajajo iz premične točke.
56. člen
(zahteve za uporabo pri merjenju hitrosti na podlagi
sledenja)
(1) Za dokazovanje izmerjene hitrosti pri merjenju hitrosti
na podlagi sledenja se šteje, da se na podlagi video zapisa
naredi:
– slika vozila pri začetku merjenja,
– slika vozila na koncu merjenja in
– dodatna slika za identifikacijo vozila.
(2) Merjenje hitrosti z merilnikom hitrosti na podlagi sledenja se izvede na odseku dolžine najmanj 200 m pri hitrostih
do 100 km/h in najmanj 500 m pri hitrostih nad 100 km/h.
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(3) Merilno vozilo v času meritve ne sme prehiteti merjenega vozila.
(4) Na koncu merjenja mora biti razdalja med merilnim
vozilom in merjenim vozilom enaka ali večja kot na začetku
merjenja.
57. člen
(zahteve za uporabo odsekovnih merilnikov hitrosti)
Merilni odseki odsekovnih merilnikov hitrosti se ne smejo
prekrivati.
IX. PREHODNE IN KOČNE DOLOČBE
58. člen
(dajanje v promet in prvo overitev)
Merilniki hitrosti, ki imajo na dan uveljavitve tega pravilnika veljavno odobritev tipa na podlagi Pravilnika o meroslovnih
zahtevah za merilnike hitrosti v cestnem prometu (Uradni list
RS, št. 25/02 in 90/05), se lahko dajo v promet ter prvo overitev na podlagi tega pravilnika do izteka veljavnosti odobritve
tipa, če izpolnjujejo zahteve iz tega pravilnika, ki se nanašajo
na prvo overitev.
59. člen
(dajanje v redno in izredno overitev)
Merilniki hitrosti, ki so na dan uveljavitve tega pravilnika v uporabi in imajo veljavno prvo overitev oziroma redno
overitev na podlagi Pravilnika o meroslovnih zahtevah za
merilnike hitrosti v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 25/02
in 90/05), se lahko dajo v redno ali izredno overitev na podlagi
tega pravilnika, če izpolnjujejo zahteve iz tega pravilnika, ki se
nanašajo na redno overitev.
60. člen
(uskladitev postopkov overitev merilnikov hitrosti)
Imenovane osebe, ki imajo na dan uveljavitve tega pravilnika odločbo Urada Republike Slovenije za meroslovje o
imenovanju za izvajanje rednih in izrednih overitev merilnikov
hitrosti, morajo postopke overitev merilnikov hitrosti uskladiti
s tem pravilnikom v treh mesecih in jih akreditirati v roku
12 mesecev od uveljavitve tega pravilnika in o tem obvestiti
Urad Republike Slovenije za meroslovje.
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3574.

Pravilnik o spremembah Pravilnika
o strokovno medicinskih pogojih
za odvzem krvi

Na podlagi 14., 19., 20., 21. in 22. člena Zakona o preskrbi s krvjo (Uradni list RS, št. 104/06) izdaja ministrica za zdravje

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o strokovno
medicinskih pogojih za odvzem krvi
1. člen
V Pravilniku o strokovno medicinskih pogojih za odvzem krvi (Uradni list RS, št. 9/07, 107/09 in 91/13) se
v prvem odstavku 1. člena besedilo »Direktivo Komisije
2009/135/ES z dne 3. novembra 2009 o odobritvi začasnih
odstopanj za nekatera merila ustreznosti za dajalce polne
krvi in komponent krvi iz Priloge III k Direktivi 2004/33/ES
v zvezi s tveganjem pomanjkanja zaradi pandemije gripe
A(H1N1) (UL L št. 288 z dne 4. 11. 2009, str. 7)« nadomesti
z besedilom »Direktivo Komisije 2014/110/EU z dne 17. decembra 2014 o spremembi Direktive 2004/33/ES glede meril
za začasni odklon dajalcev alogenih odvzemov (UL L št. 366
z dne 20. 12. 2014, str. 81)«.
2. člen
V Prilogi 2 se pod B.2.1 pri infekciji »Virus zahodnega
Nila (WNV) (*)« besedilo »28 dni po odhodu z območja, kjer
obstaja možnost okužbe ljudi z WNV« nadomesti z besedilom
»28 dni po odhodu z območja, kjer obstaja možnost okužbe z
virusom zahodnega Nila, razen če je test NAT (Nucleic Acid
test), opravljen na dajalcu, negativen«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-72/2015
Ljubljana, dne 17. novembra 2015
EVA 2015-2711-0034
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica
za zdravje

61. člen.
(postopki v teku)
Postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika, se končajo v skladu z določbami tega pravilnika.
62. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike hitrosti v cestnem
prometu (Uradni list RS, št. 25/02 in 90/05).
63. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-130/2014
Ljubljana, dne 26. novembra 2015
EVA 2013-2130-0034
Zdravko Počivalšek l.r.
Minister
za gospodarski razvoj
in tehnologijo

3575.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o obrazcih, dokumentaciji
in stroških pri vrednotenju in priznavanju
izobraževanja

Na podlagi 7., 14. in 21. člena Zakona o vrednotenju in
priznavanju izobraževanja (Uradni list RS, št. 87/11, 97/11 –
popr. in 109/12) ministrica za izobraževanje, znanost in šport
izdaja

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o obrazcih, dokumentaciji in stroških
pri vrednotenju in priznavanju izobraževanja
1. člen
V Pravilniku o obrazcih, dokumentaciji in stroških pri
vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Uradni list RS,
št. 103/11) se drugi odstavek 3. člena spremeni tako, da se
glasi:
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»Vloga iz prejšnjega odstavka se poda na obrazcu, ki je
kot priloga sestavni del tega pravilnika (Obrazec N – Priloga 1),
razen pri priznavanju izobraževanja za namen nadaljevanja
izobraževanja na visokošolskih študijskih programih v Republiki
Sloveniji, kjer se vloga za priznavanje izobraževanja poda z
elektronsko prijavo za vpis, izpolnjeno v eVŠ.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z
razpisi za vpis za študijsko leto 2016/17.
Št. 0070-67/2015
Ljubljana, dne 18. novembra 2015
EVA 2015-3330-0048
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica
za izobraževanje,
znanost in šport

USTAVNO SODIŠČE
3576.

Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega
sodišča, sodbe Višjega sodišča v Mariboru
in sodbe Okrajnega sodišča v Mariboru

Številka: Up-657/13-15
Datum: 12. 11. 2015

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi Marka Peca, Selnica ob Dravi, ki ga zastopa Maja Praviček,
odvetnica v Mariboru, na seji 12. novembra 2015

o d l o č i l o:
1. Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 35521/2010 z
dne 16. 5. 2013, sodba Višjega sodišča v Mariboru št. IV Kp
35521/2010 z dne 23. 1. 2013 in I. točka izreka sodbe Okrajnega sodišča v Mariboru št. II K 35521/2010 z dne 19. 4. 2012
se razveljavijo, kolikor se nanašajo na kaznivo dejanje na
škodo Srečka Herzoga, enotno kazen in stroške postopka, in
zadeva se v tem delu vrne Okrajnemu sodišču v Mariboru v
novo odločanje.
2. V preostalem delu se ustavna pritožba zoper sodbe iz
prejšnje točke zavrže.
3. Pritožnik sam nosi svoje stroške postopka z ustavno
pritožbo.

Obrazložitev
A.
1. Pritožnik je bil s pravnomočno sodbo spoznan za
krivega storitve dveh kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe
po prvem odstavku 133. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 95/04 – uradno prečiščeno besedilo – KZ).
Izrečena mu je bila pogojna obsodba z določeno enotno
kaznijo treh mesecev zapora in preizkusno dobo enega
leta. Vrhovno sodišče je pritožnikovo zahtevo za varstvo
zakonitosti zavrnilo.
2. Okrajno sodišče je na naroku za glavno obravnavo
19. 4. 2012 zavrnilo predlog obrambe po zaslišanju izvedenca medicinske stroke prof. dr. K. M., ki naj bi podrobneje
pojasnil poškodbe oškodovanca S. H. Odgovoril naj bi tudi
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na nekatera vprašanja, ki bi dopolnila že podano izvedensko mnenje. Natančneje naj bi pojasnil tudi mehanizem
nastanka poškodb in odgovoril na vprašanja glede določenih
okoliščin, ki izhajajo iz listinske dokumentacije in ki bi jih
obramba zastavila na samem zaslišanju. Po oceni sodišča
bi bila izvedba tega dokaza glede na sicer izvedeni dokazni
postopek nepotrebna, neekonomična in tudi ne bi bistveno
prispevala k razjasnitvi stanja stvari. Poleg tega naj bi sodni
izvedenec v svojem pisnem izvedenskem mnenju, ki ga je
sodišče prebralo s soglasjem strank, odgovoril na vsa, po
oceni sodišča, materialnopravno upoštevna vprašanja glede
teže, vrste in narave telesnih poškodb. Še zlasti naj bi opredelil mehanizem nastanka poškodb pri oškodovancu. Dokaz
obrambe naj bi bil zato nepotreben.
3. Do pritožnikovega očitka o kršitvi pravice do obrambe, ker sodišče prve stopnje ni ugodilo predlogu, naj se
izvedenec medicinske stroke še zasliši, potem ko je bilo na
glavni obravnavi prebrano njegovo izvedensko mnenje, se je
opredelilo Višje sodišče. Pojasnilo je, da iz zapisnika o glavni
obravnavi z dne 19. 4. 2012 izhaja, da je bilo izvedensko
mnenje prebrano v soglasju s strankami, ki na mnenje niso
imele pripomb. Po izvedbi drugih dokazov naj bi obramba predlagala zaslišanje izvedenca zato, da bi podrobneje
pojasnil poškodbe oškodovanca in odgovoril na nekatera
vprašanja, ki bi dopolnila podano izvedensko mnenje, ter natančneje pojasnil mehanizem nastanka poškodb in odgovoril
na vprašanja glede nekaterih okoliščin, ki izhajajo iz listinske
dokumentacije. Prvostopenjsko sodišče naj bi utemeljeno
zavrnilo ta predlog. Višje sodišče je navedlo, da sodišče
prve stopnje za zaslišanje izvedenca ni imelo razloga, saj je
ta v zaključnem delu svojega izvedenskega mnenja pojasnil
tudi mehanizem nastanka poškodb pri obeh oškodovancih,
še posebej pri oškodovancu S. H. Glede na tak zaključek
izvedenca tudi po oceni Višjega sodišča ni bilo zahteve po
dodatnem zaslišanju tega izvedenca. Poleg tega naj obramba ne bi pojasnila, ne na glavni obravnavi ne v pritožbi, kaj
naj bi izvedenec glede mehanizma nastanka poškodb še dodatno pojasnil oziroma na katera vprašanja naj bi odgovoril.
Po oceni Višjega sodišča tudi mnenje sodne izvedenke, ki
ga je po izreku prvostopenjske sodbe priskrbela obramba,
ne more vplivati na pravilnost odločitve sodišča o zavrnitvi
predloga obrambe po zaslišanju izvedenca.
4. Vrhovno sodišče je očitke pritožnika presojalo z
vidika pravice do razbremenilnega dokaza iz tretje alineje
29. člena Ustave in z vidika pravice do soočenja z obremenilno pričo iz d) točke tretjega odstavka 6. člena Konvencije
o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni
list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP). Pri
prvonavedeni presoji je najprej ponovilo ustaljeno izhodišče,
da sodišče ni dolžno izvesti vsakega dokaza, ki ga predlaga
obramba, mora pa to storiti tedaj, kadar je dokaz pravno
upošteven, pri čemer mora to obramba utemeljiti s potrebno
stopnjo verjetnosti. Vrhovno sodišče je v 7. točki obrazložitve
svoje sodbe zapisalo, da se je izvedenec opredelil do mehanizma nastanka poškodb pri oškodovancu in da obramba
glede tega, potem ko je bilo izvedensko mnenje na glavni
obravnavi ob soglasju strank prebrano, ni imela pripomb.
Zato je kot pravilno ocenilo ugotovitev pritožbenega sodišča,
da je bilo ob upoštevanju drugih izvedenih dokazov dejansko stanje glede poškodb in načina njihovega nastanka v
zadostni meri pojasnjeno. Navedenim razlogom je dodalo,
da obramba ni pojasnila, kaj naj bi izvedenec glede mehanizma nastanka poškodb še dodatno pojasnil oziroma na
katera vprašanja naj bi odgovoril, pa tudi ne, katere so tiste
določene okoliščine iz medicinske dokumentacije, ki naj bi jih
razčistili in ki bi kazale na to, da je do poškodb prišlo, ker je
pritožnik ravnal v silobranu. Po stališču Vrhovnega sodišča
naj navedbe obrambe ne bi dosegale zahtevanega standarda obrazložitve in utemeljitve dokaznega predloga. Pri
drugonavedeni presoji je Vrhovno sodišče sprejelo stališče,
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da postopka kljub nezmožnosti zaslišanja obremenilne priče
(333. in 334. člen Zakona o kazenskem postopku, Uradni
list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo in 47/13 – v
nadaljevanju ZKP) ni mogoče označiti za nepoštenega, ker
se sodba na izvedeniško mnenje ne opira izključno oziroma
v odločilni meri. Iz razlogov izpodbijane sodbe naj bi bilo
razvidno, da je sodišče prve stopnje svojo odločitev oprlo na
izpovedbi oškodovancev S. H. in M. H.; prebrano izvedensko
mnenje izvedenca medicinske stroke naj bi bilo le posredni
dokaz, ki potrjuje njuni izpovedbi. Z ustreznimi argumenti
pa naj bi sodišče prve stopnje zavrnilo tudi verodostojnost
izpovedb prič, ki obsojenca niso obremenjevale. Po oceni Vrhovnega sodišča zato postopka kljub nezmožnosti zaslišanja
obremenilne priče ni mogoče označiti za nepoštenega, ker
drugi izvedeni dokazi sami po sebi zadoščajo za ugotovitev
vseh odločilnih dejstev.
5. Pritožnik zatrjuje kršitev 29. člena Ustave in d) točke
tretjega odstavka 6. člena EKČP. Navaja, da mu v kazenskem
postopku ni bila dana možnost soočenja z izvedencem medicinske stroke, ki je v fazi posameznih preiskovalnih dejanj
izdelal zanj obremenilno izvedensko mnenje. Sodišče naj izvedenca ne bi vabilo na glavno obravnavo, predlog za neposredno zaslišanje pa naj bi zavrnilo, zato naj mu pritožnik ne
bi mogel postavljati vprašanj. Ob tem naj bi sodišča predlog
za neposredno zaslišanje izvedenca napačno razumela kot
dodatni dokazni predlog obrambe, to je kot uveljavljanje pravice
iz tretje alineje 29. člena Ustave, čeprav naj bi šlo za uveljavljanje pravice iz d) točke tretjega odstavka 6. člena EKČP. Iz
ustaljene prakse Evropskega sodišča za človekove pravice (v
nadaljevanju ESČP) naj bi izhajalo, da se tedaj, kadar posameznik ni imel možnosti uveljaviti svojo pravico do zaslišanja
obremenilnih prič oziroma izvedencev, sodba ne sme izključno
ali v odločilni meri opreti na njihove izjave ali mnenja. Po navedbah pritožnika ne more biti dvoma, da se obsodilna sodba
v tej zadevi v odločilni meri opira prav na izvedensko mnenje,
saj naj bi sodišče zavrnilo vse razbremenilne izpovedbe prič, ki
so bile navzoče ob dogajanju. Pritožnik poleg tega navaja, da
je neposredno izvajanje dokazov na glavni obravnavi temeljni
pogoj za kontradiktorni kazenski postopek. Pisno mnenje naj
ne bi moglo nadomestiti neposrednega dialoga med sodiščem
in izvedencem ter strankami. Sodišče in stranke naj bi imeli
pravico na glavni obravnavi od izvedenca zahtevati pojasnila
o tem, katere metode je uporabil in kako je prišel do določene
ugotovitve, ter preizkusiti, ali sta izvid in mnenje usklajena z
drugimi dokazi in ali so izvedenčevi sklepi jasni, razumljivi in
logični.
6. Ustavno sodišče je s sklepom senata št. Up-657/13 z
dne 26. 11. 2013 sprejelo v obravnavo ustavno pritožbo zoper
izpodbijane sodbe. V skladu s prvim odstavkom 56. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno
prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) je o
sprejemu obvestilo Vrhovno sodišče.
B. – I.
7. Ustavno sodišče je vpogledalo v spis Okrajnega sodišča v Mariboru št. II K 35521/2010.
8. Iz navedenega spisa med drugim izhaja, da je Okrajno
sodišče odredilo1 izvedenstvo medicinske stroke z nalogo, da
izvedenec poda pisno izvedensko mnenje z natančnim opisom
poškodb, ki sta jih utrpela oškodovanca, o naravi, vrsti in teži
poškodb, njihovem učinku ter o tem, kako so nastale. Izvedenec naj bi se opredelil tudi do tega, ali so dobljene telesne
poškodbe take narave, da pomenijo lahko telesno poškodbo,
ali morda takšne narave, da pomenijo le sled poškodbe in ne
dosegajo praga lahke telesne poškodbe.
9. Iz zapisnika o glavni obravnavi z dne 19. 4. 2012
izhaja, da je Okrajno sodišče s soglasjem strank prebralo
pisno izvedensko mnenje stalnega sodnega izvedenca medicinske stroke prof. dr. K. M. in ugotovilo, da na prebrano
1

Odredba št. Kpd 439/2008 z dne 4. 5. 2009.
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mnenje ni bilo pripomb. Nadaljnja ugotovitev tega sodišča je,
da je obramba podala dodatni dokazni predlog, naj sodišče
še zasliši izvedenca, čigar mnenje je bilo prebrano. Izvedenec naj bi podrobneje pojasnil poškodbe oškodovanca S.
H., odgovoril naj bi na nekatera vprašanja, ki bi dopolnila
podano izvedensko mnenje, natančneje naj bi pojasnil mehanizem nastanka poškodb in odgovoril na vprašanja glede
nekaterih okoliščin, ki izhajajo iz listinske dokumentacije in bi
jih obramba zastavila na samem zaslišanju. Okrajno sodišče
je dokazni predlog za dodatno zaslišanje izvedenca zavrnilo.
Kot izhaja iz navedenega zapisnika, je presodilo, da je bila
izvedba tega dokaza na podlagi dotlej izvedenega postopka
nepotrebna, neekonomična in tudi ne bi posebej prispevala
k razjasnitvi stvari.
B. – II.
10. Izpodbijana stališča, s katerimi so sodišča zavrnila
zaslišanje izvedenca medicinske stroke, potem ko je bilo ob
soglasju strank kazenskega postopka njegovo izvedensko
mnenje prebrano na edinem naroku pred prvostopenjskim
sodiščem, se nanašajo na pravico pritožnika, da v kazenskem postopku izvaja svojo pravico do obrambe. Bistvo pritožnikovih očitkov je v trditvah, da mu v kazenskem postopku
ni bila dana možnost soočenja z izvedencem medicinske
stroke, ki je v fazi posameznih preiskovalnih dejanj zanj
izdelal obremenilno izvedensko mnenje, in da sodišče izvedenca ni vabilo na glavno obravnavo, saj naj bi predlog za
njegovo neposredno zaslišanje zavrnilo ter s tem pritožniku
onemogočilo, da bi izvedencu postavljal vprašanja. Take trditve pritožnika je Ustavno sodišče preizkusilo z vidika pravice
do obrambe iz 29. člena Ustave.
11. Glede na to, da je pritožnik navedene očitke v
postopku s pravnimi sredstvi uveljavljal le glede kaznivega
dejanja na škodo S. H., je Ustavno sodišče štelo, da je le
v tem delu izpolnjena procesna predpostavka izčrpanosti
pravnih sredstev za odločanje. Zato je ustavno pritožbo, kolikor se nanaša na kaznivo dejanje na škodo M. H., zavrglo
(2. točka izreka).
12. Pravico do obrambe obdolženec med drugim izvršuje
z zaslišanjem obremenilnih prič. Ustaljena ustavnosodna presoja temelji na stališču, da je pravica do zaslišanja obremenilnih prič tudi samostojni element pravice do obrambe, ki jo varuje 29. člen Ustave.2 V skladu s tem jamstvom je obdolžencu
treba omogočiti, da izpodbija obremenilne izjave in v zvezi z
njimi neposredno zaslišuje njihovega avtorja.3 Kadar obdolženec v postopku ni mogel uveljaviti svoje pravice do zaslišanja
obremenilnih prič, se obsodilna sodba ne sme izključno ali v
odločilni meri opreti na njihove izjave. Za dokaz, ki je bil v pomembni meri podlaga za obsodbo, gre tudi tedaj, kadar sodišče
presoja druge dokaze predvsem z vidika, ali potrjujejo izjave
obremenilnih prič. Nezmožnost uveljaviti to procesno jamstvo,
ki ga izrecno zagotavlja tudi d) točka tretjega odstavka 6. člena
EKČP, hkrati pomeni tudi kršitev pravice iz 29. člena Ustave.4
13. Pravica do zaslišanja obremenilnih prič je tudi eno od
jamstev poštenega postopka oziroma sestavni del zapovedi
poštenega sojenja, kot izhaja iz 6. člena EKČP.5 Za konvencijsko varstvo pravice do poštenega sojenja je prav tako bistvena
pravica obdolženca, da zaslišuje oziroma zahteva zaslišanje
2 Prim. odločbi Ustavnega sodišča št. Up-719/03 z dne 9. 3.
2006 (Uradni list RS, št. 30/06, in OdlUS XV, 41) in št. Up-849/05
z dne 18. 10. 2007 (Uradni list RS, št. 102/07, in OdlUS XVI, 110).
3 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. Up-207/99 z dne 4. 7.
2002 (Uradni list RS, št. 65/02, in OdlUS XI, 266). Iz navedene odločbe med drugim izhaja, da mora imeti obdolženec v kazenskem
postopku možnost zasliševati priče v zvezi z izjavami, ki so jih dale.
4 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. Up-719/03.
5 Po točki d) tretjega odstavka 6. člena EKČP ima, kdor je
obdolžen kaznivega dejanja, pravico, da zaslišuje oziroma zahteva
zaslišanje obremenilnih prič in da doseže navzočnost in zaslišanje
razbremenilnih prič ob enakih pogojih, kot veljajo za obremenilne
priče.
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obremenilnih prič. Tudi ESČP med drugim poudarja, da mora
imeti obdolženec možnost izpodbijati obremenilne izjave in v
zvezi z njimi zasliševati njihovega avtorja, bodisi v trenutku, ko
so bile dane, bodisi pozneje v postopku.6
14. Poleg priče je v kazenskem pravu tradicionalno prepoznano dokazno sredstvo tudi izvedenec.7 Dokazna sredstva
so vir, iz katerega sodišče črpa dokazno gradivo tako, da dokazna sredstva uporabi, ko izvede ustrezno procesno dejanje
dokazovanja (npr. zasliši obdolženca ali pričo, zasliši izvedenca
oziroma prebere izvedenčev izvid ali mnenje).8 Obdolženca
lahko v kazenskem postopku poleg drugih obdolžencev in
prič s svojim izvedenskim mnenjem obremeni tudi izvedenec.
Ustavno sodišče se do ustavnopravnega vprašanja, ki ga pritožnik izpostavlja – o zahtevi po neposrednem, ustnem zaslišanju
izvedenca, ki je zanj kot obdolženca izdelal obremenilno mnenje –, še ni opredelilo. Zato je bilo treba najprej oceniti naravo
izvedenčevega dela in jo primerjati s položajem obremenilne
priče, glede zaslišanja katere je Ustavno sodišče že sprejelo
predstavljena stališča.
15. Sodišče v kazenskem postopku ugotavlja in ocenjuje
dejstva. Pogosto je treba v tem procesu ugotoviti in oceniti tudi dejstva, ki terjajo posebno strokovno znanje, ki ga sodnik sam nima.
Kadar sodnik takega posebnega strokovnega znanja nima, odredi, naj to delo opravi izvedenec.9 Največkrat so predmet izvedenstva dejstva, ki se nanašajo na dejansko stanje kaznivega dejanja
in kazensko odgovornost storilca, torej dejstva, ki so pomembna
za pravilno uporabo kazenskega materialnega zakona.10 Gre torej
za odločilna in z vidika zgornje premise presoje pravno upoštevna
dejstva. Naloga izvedenca je, da sodišču s tega vidika zagotovi
strokovno podporo. Kakšen naj bo obseg te strokovne pomoči, določi sodišče z odredbo, v kateri izvedencu določi njegove naloge,11
izvedenec pa potem skladno z odredbo poda svoj izvid in mnenje.
V izvidu izvedenec poda svoja opažanja, preverljiva dejstva in
okoliščine, ki jih je prepoznal iz predloženega gradiva (predmeta
izvedenstva, spisa) in za katera na podlagi svojega strokovnega
znanja ugotavlja, da so pomembna za izpolnitev naloge, ki mu jo
je z odredbo postavilo sodišče. Mnenje izvedenca po vsebini pomeni na izvidu utemeljeno stališče o opaženih dejstvih, s katerim
odgovori na vprašanja, zastavljena v odredbi.12 Ugotovitve, ki jih
izvedenec poda v svojem izvidu in mnenju, torej pomenijo enega
izmed dokazov, ki jih sodišče izvede v kazenskem postopku.
Zahteva, da se dokaz z izvedencem primarno izvaja neposredno
na naroku v navzočnosti strank, ima na zakonski ravni oporo v
številnih določbah ZKP. Izvedenec se vabilu mora odzvati,13 sme
se ga tudi prisilno privesti.14 Neposrednemu zaslišanju izvedenca
na glavni obravnavi je že na zakonski ravni namenjena posebna
določba, po kateri izvedenec poda na glavni obravnavi svoja
izvid in mnenje ustno; če je pred glavno obravnavo pripravil svoja
izvid in mnenje pisno, se mu lahko dovoli, da ju prebere.15 Ko
izvedenec poda svoja izvid in mnenje, se mu lahko postavljajo
tudi vprašanja.16
16. Izvedenčev položaj je drugačen od položaja priče. Na
obstoj te razlike je v svojem stališču opozorilo tudi že Ustavno
6 Prim. sodbo v zadevi Kostovski proti Nizozemski z dne 20.
11. 1989. ESČP je v tej zadevi odločilo, da je bila s tem, ko pritožniku ni bila dana možnost zaslišanja anonimnih prič, kršena pravica
iz tretjega odstavka 6. člena EKČP.
7 K. Šugman Stubbs, P. Gorkič, Dokazovanje v kazenskem
postopku, GV Založba, Ljubljana 2011, str. 197.
8 Prim. prav tam, str. 196.
9 Glej 248. člena ZKP.
10 Prim. Š. Horvat, Zakon o kazenskem postopku s komentarjem, GV Založba, Ljubljana 2004, str. 567.
11 Člen 248 ZKP in prvi odstavek 249. člena ZKP.
12 K. Šugman Stubbs, P. Gorkič, nav. delo, str. 238.
13 Prvi odstavek 250. člena ZKP.
14 Drugi odstavek 250. člena ZKP.
15 Šesti odstavek 333. člena ZKP.
16 Prvi odstavek 334. člena ZKP.
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sodišče.17 Z vlogo in položajem izvedenca v primerjavi s pričo
se je ukvarjalo tudi ESČP.18 Za priče se vabijo osebe, za katere je verjetno, da bi mogle kaj povedati o kaznivem dejanju
in storilcu in o drugih pomembnih okoliščinah.19 Izvedenstvo
pa se odredi, kadar je za ugotovitev ali presojo kakšnega pomembnega dejstva treba dobiti izvid in mnenje nekoga, ki ima
potrebno strokovno znanje.20 Tudi dokazna izpovedba priče (o
njenih zaznavah) ni enaka oceni izvida in mnenja izvedenca
(o njegovih ugotovitvah). Izvedenca je v kazenskem postopku
mogoče zamenjati, priče pa ne.
17. Navedeno utemeljuje oceno, da ima izvedenec v kazenskem postopku, drugače kot priča, katere položaj je v bistvu
oziroma dejansko pasiven, zelo aktivno vlogo. Sodišče izvedenca potrebuje zato, da bo na podlagi njegovega strokovnega
znanja lahko ugotovilo pravno pomembna, odločilna dejstva,
torej tista, ki mu bodo omogočala podati oceno o obstoju kaznivega dejanja.21 Ko je tako, torej ko gre za odločanje o obstoju
pravno pomembnih, odločilnih dejstev, glede katerih je sodišče
odredilo izvedenstvo22 in je od izvedenca tudi že dobilo njegovo
pisno izvedensko mnenje, je nujna zahteva, da ima obdolženec
vedno pravico, da se z izvedencem sooči in ga tudi zasliši. Če
ima obdolženec pravico zasliševati obremenilno pričo, mora
imeti prav zaradi prikazane aktivne vloge sodnega izvedenca še
toliko bolj poudarjeno pravico zasliševati avtorja izvedenskega
mnenja, ki ga obremenjuje. Samo od obdolženca je odvisno, ali
bo izvedenca o njegovih ugotovitvah spraševal, torej zahteval
njegovo neposredno zaslišanje na glavni obravnavi. Prav zaradi
te poudarjeno bistvene drugačnosti izvedenčevega dela in s tem
njegovega položaja v primerjavi s pričo se za ugoditev zahtevi
za neposredno zaslišanje izvedenca ne more zahtevati trditve17 Prim. 9. in 10. točko obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-132/95 z dne 8. 1. 1998 (Uradni list RS, št. 11/98, in
OdlUS VII, 1), ki se glasijo: »9. Podobno kot priča tudi izvedenec
sodeluje pri ugotavljanju dejstev, bistvenih za odločitev o sporni
stvari. Drugače kot priča, ki zgolj izpoveduje o zaznanih dejstvih,
pa izvedenec napravi tudi sklep o tistem, kar je zaznal. Postavi
se zato, da prouči določeno strokovno vprašanje in poda sodišču
o tem mnenje. Od tod izvirajo tudi razlike v procesnem položaju
izvedenca in priče. Sodišče sme izvedencu dovoliti pregled spisov.
Izvedenec lahko predlaga, naj se izvedejo dokazi ali preskrbijo
predmeti in podatki, pomembni za izvid in mnenje. Če je navzoč pri
preiskovalnih dejanjih oziroma na glavni obravnavi, lahko predlaga,
da naj se razjasnijo posamezne okoliščine ali da naj se tistemu,
ki se zaslišuje, postavijo posamezna vprašanja (četrti odstavek
252. člena in prvi odstavek 331. člena).10. Zakonska ureditev potrjuje stališče kazenskopravne teorije, da izvedenstvo ni le dokaz,
to je izvor spoznavanja relevantnih dejstev, ampak gre za pomoč
sodišču pri izvrševanju njegove funkcije Izvedenec v postopku nima
tako kot priča le pasivne, ampak ima kot izhaja iz zgoraj navedenih določb ZKP - lahko zelo aktivno vlogo. Zaradi te izvedenčeve
aktivne vloge sta stranki v kazenskem postopku v enakopravnem
položaju le, če je izvedenec nepristranski.«
18 Pri tem ESČP sicer meni, da imajo priče in izvedenci
različno vlogo in drugačen položaj v postopku (prim. sodbo v zadevi Matytsina proti Rusiji z dne 27. 3. 2014), zato se obveznost
navzočnosti izvedenca na glavni obravnavi primarno presoja na
podlagi prvega odstavka 6. člena EKČP, še posebno z vidika jamstev kontradiktornega postopka in enakosti orožij. Vendar ESČP
šteje, da so, ob upoštevanju razlik v položaju in vlogi izvedenca
oziroma priče, nekatera stališča tega sodišča glede neposrednega
zaslišanja prič na podlagi d) točke tretjega odstavka 6. člena EKČP
nedvomno upoštevna tudi za dokaz z izvedencem in se za ta položaj lahko smiselno uporabijo. Prim. 168. točko obrazložitve sodbe
ESČP v zadevi Matytsina proti Rusiji.
19 Prvi odstavek 234. člena ZKP.
20 Člen 248 ZKP.
21 Tudi po stališču ESČP je izvedenec tisti, ki praviloma pomaga odgovoriti na vprašanja, na katera sodnik ne more odgovoriti
sam, vendar dokazna pravila določa nacionalno pravo. Prim. 40.
točko obrazložitve sodbe v zadevi C. B. proti Avstriji z dne 4. 4.
2013.
22 V nasprotnem primeru potrebe po tem, da sodišče odredi
izvedenstvo določene stroke, sploh ni.
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no breme, ki ga je obdolžencu dopustno naložiti pri dokaznem
predlogu. Pri taki zahtevi, torej zahtevi po ustnem zaslišanju
izvedenca, ki presega njegovo pravico do izjave, potem ko je bilo
njegovo pisno mnenje že prebrano, namreč ne gre za izvedbo
novega dokaza, temveč samo za logično nadaljevanje izvedbe
dokaza z izvedencem, saj gre za enako dokazno temo.23 Obdolženec ima pravico, da zaslišuje pričo, ki ga je obremenila, in za
tak položaj po ustaljeni ustavnosodni presoji ne velja zahteva po
trditvenem bremenu, torej da materialnopravno izkaže, kaj jo bo
vprašal. Torej mora to še toliko bolj veljati za zahtevo obrambe
po neposrednem zaslišanju izvedenca. Še toliko bolj mora to
veljati, ko izvedenec obdolženca s svojim mnenjem obremeni, pri
čemer ni treba, da gre za edini obremenilni dokaz. Stališče, da
se ustnemu obravnavanju izvedenskega dela praviloma ni dopustno odreči oziroma da bi bilo to mogoče storiti le izjemoma, ko
se stranki s pisnim mnenjem izvedenca strinjata in se pravici do
zaslišanja izvedenca odpovesta, ima oporo tudi v pravni teoriji.24
18. Obdolženec mora vedno imeti možnost, da ustno
zasliši izvedenca, ki je zanj izdelal obremenilno mnenje, da se
z njim sooči ter v kontradiktorni razpravi predstavi svoj dvom
in izpodbije verodostojnost ugotovitev izvedenca.25 Zato je z
vidika pravice do obrambe nedopustno to, da bi bilo od sodišča
odvisno, ali bo zaslišanje izvedenca, ki je za obdolženca izdelal
obremenilno mnenje, dopustilo ali ne. Pravica obdolženca, da
zahteva zaslišanje izvedenca, namreč nastane takrat, ko nastane izvedensko mnenje. Kako obremenilen oziroma odločilen
za ugotovitev o obstoju očitanega kaznivega dokaza je dokaz z
izvedencem, pa je stvar nadaljnje dokazne ocene vsakega posameznega dokaza in vseh izvedenih dokazov skupaj, ki jo na
koncu dokaznega postopka naredi sodišče. Zato je treba šteti,
da je pravica obdolženca, da na glavni obravnavi ustno zasliši
izvedenca, samostojni vidik – sestavni del njegove pravice do
obrambe iz 29. člena Ustave, ki presega pravico do izjave. Obdolžencu je zato treba omogočiti, da izvedenca o vsem glede
izvedenskega mnenja neposredno in ustno sprašuje.26
23 Prim. 18. in 19. točko obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča št. Up-2443/08 z dne 7. 10. 2009 (Uradni list RS, št. 84/09,
in OdlUS XVIII, 86).
24 Prim. Z. Fišer, Kontradiktornosti v postopku dokazovanja z
izvedencem, GV Založba, Ljubljana 2009, str. 18. Podobno tudi Š.
Horvat, nav. delo, str. 568, 6. točka komentarja k 248. členu ZKP.
25 Po stališču ESČP mora obramba, kadar se sodišča odločijo za dokaz z izvedencem, imeti možnost, da izvedencu zastavi
vprašanja, da izpodbija njegove navedbe in da ga zaslišuje na
obravnavi. Prim. 189. do 191. točko obrazložitve sodbe v zadevi
Mirilashvili proti Rusiji z dne 11. 12. 2008. Prim. tudi sodbo v zadevi
Balsyte-Lideikiene proti Litvi z dne 4. 11. 2008. V slednji (glej 51.
točko obrazložitve) je ESČP glede očitka pritožnice, da ni mogla
neposredno zaslišati obeh izvedencev, navedlo, da je že večkrat
odločilo, da morajo biti običajno vsi dokazi izvedeni v navzočnosti
obdolženca na javni obravnavi, da se lahko opravi kontradiktorna
razprava, in se je pri tem sklicevalo tudi na svojo sodbo v zadevi
Van Mechelen in drugi proti Nizozemski z dne 23. 4. 1997. To
zadevo je ESČP presojalo z vidika prvega odstavka 6. člena ob
upoštevanju jamstev iz tretjega odstavka 6. člena EKČP. Presodilo
je, da so bila mnenja izvedencev, ki so bila podana pred samim sojenjem, v tej zadevi bistvenega pomena v postopku proti pritožnici
(64. točka obrazložitve te sodbe). Ker pritožnica ni imela možnosti
zaslišati izvedencev ne v postopku pred samim sojenjem ne na
obravnavi, ni mogla izpodbijati njihove kredibilnosti ali predstaviti
dvomov o njihovih ugotovitvah. ESČP je ocenilo, da zato zavrnitev
pritožničine zahteve, da se izvedenci zaslišijo na javni obravnavi,
ni bila v skladu s prvim odstavkom 6. člena EKČP (glej 66. točko
obrazložitve te sodbe).
26 Po ustaljeni praksi ESČP mora obramba imeti možnost z
neposrednim zasliševanjem izpodbijati tudi kredibilnost oseb, ki so
pripravile izvedensko mnenje. Prim. 176. do 181. točko obrazložitve
sodbe v zadevi Matytsina proti Rusiji. Ob ugotovitvi, da v obravnavanem položaju obramba te možnosti ni imela, je ESČP ocenilo to
kot resno oviro za pravice obrambe. Zaradi tega in drugih dejavnikov glede obravnave dokazov z izvedenskimi mnenji je ESČP
odločilo, da je bila pritožnici kršena pravica iz prvega odstavka
6. člena EKČP (prim. 206. točko obrazložitve te sodbe).
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B. – III.
19. Okrajno sodišče je ocenilo, da je izvedenec v pisnem
izvedenskem mnenju, ki ga je sodišče s soglasjem strank
prebralo, odgovoril na vsa, po oceni sodišča materialnopravno
upoštevna vprašanja glede teže, vrste in narave telesnih poškodb; še zlasti naj bi opredelil mehanizem nastanka poškodb
pri oškodovancu S. H., zato naj bi se tak dokaz obrambe pokazal kot nepotreben.27 Pri oceni glede obstoja materialnopravno
upoštevnih okoliščin je Okrajno sodišče sledilo izpovedbama
oškodovanca S. H. in oškodovanke M. H., ker naj bi bili njuni
izpovedbi smiselno skladni, jasni in določni ter po oceni sodišča
prepričljivi. Okrajno sodišče naj bi jima sledilo tudi zato, ker sta
njuni izpovedbi podprti z objektivno medicinsko dokumentacijo
glede dobljenih poškodb in tudi z izvedenskim mnenjem prof.
K. M., v katerem je stalni sodni izvedenec medicinske stroke
opredelil mehanizem nastanka poškodb pri oškodovancih na
tak način, kot sta to izpovedala oškodovanca.28 Sklepna ocena
Okrajnega sodišča je, da je oškodovanec S. H. zaradi ravnanja
pritožnika utrpel udarnino glave in udarnino desnega kolka,
oškodovanka M. H. pa udarnino glave, udarnino prsnega koša
in udarnino desne nadlahti.29 Okrajno sodišče je ocenilo, da
vse navedeno izhaja iz izvedenskega mnenja stalnega sodnega izvedenca medicinske stroke prof. K. M.30 Pojasnilo je tudi,
da je tako glede vrste, teže in narave kot tudi glede mehanizma
nastanka poškodb v celoti sledilo izvedenskemu mnenju stalnega sodnega izvedenca medicinske stroke prof. K. M., saj
o strokovnosti in nepristranskost izvedenca ter o pravilnosti
podanega mnenja ni podvomilo.31
20. Povedano v prejšnji točki obrazložitve pomeni, da je
Okrajno sodišče pri oceni pritožnikovega ravnanja štelo, da je
izvedensko mnenje zanj obremenilni dokaz. Štelo ga je kot dokaz, ki je bil v pomembni meri podlaga za obsodbo pritožnika,
saj se je, tudi pri presoji drugih dokazov (npr. izpovedb oškodovancev), nanj oprlo. Kot je Okrajno sodišče tudi zapisalo,
je sledilo izpovedbama obeh oškodovancev, saj sta bili glede
mehanizma nastanka poškodb podprti tudi z mnenjem izvedenca. Teža, vrsta in narava nastanka ter mehanizem nastanka poškodb so bili nedvomno bistveni za oceno ravnanja pritožnika.
21. Kot je bilo že navedeno, iz 29. člena Ustave izhaja
zahteva, da je obdolžencu treba omogočiti, da izpodbija obremenilne izjave in v zvezi z njimi neposredno zaslišuje njihovega
avtorja. To velja tudi v primeru, ko je avtor teh izjav sodni izvedenec. Pisno izvedensko mnenje je bilo za pritožnika obremenilni dokaz, izvedenec pa na glavni obravnavi ni bil zaslišan.
Njegovo mnenje je bilo ob soglasju strank samo prebrano.
Sodišče pa bi pritožniku v skladu z navedeno ustavno zahtevo
moralo omogočiti, da izvedenca neposredno zasliši na glavni
obravnavi. Okrajno sodišče je zahtevo pritožnika po neposrednem zaslišanju izvedenca nedopustno pogojevalo z oceno,
da gre za dodatni dokazni predlog. V obravnavanem položaju
namreč ni šlo za nov dokaz – za dodatni dokazni predlog –,
temveč (le) za nadaljnje izvajanje dokaza z izvedencem, z vidika obrambe pritožnika pa za njegovo pravico, da neposredno
zasliši izvedenca, ki je zanj izdelal obremenilno mnenje (glej
16. točko te obrazložitve). Zato je Okrajno sodišče s svojim
stališčem, da predlog pritožnika po neposrednem zaslišanju
izvedenca zavrne, kršilo pritožnikovo pravico do obrambe iz
29. člena Ustave.
22. Odločitev Okrajnega sodišča, da se dokazni predlog
obrambe po neposrednem zaslišanju izvedenca zavrne, glede na navedeno v prejšnji točki krši pritožnikovo pravico do
Glej 5. stran obrazložitve prvostopenjske sodbe.
Glej drugi odstavek na 7. strani obrazložitve prvostopenjske sodbe.
29 Glej zadnji odstavek na 10. strani obrazložitve in prve tri
odstavke na 11. strani obrazložitve prvostopenjske sodbe.
30 Glej prvi odstavek na 11. strani obrazložitve prvostopenjske
sodbe.
31 Glej tretji odstavek na 11. strani obrazložitve prvostopenjske sodbe.
27
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obrambe. To odločitev je potrdilo Višje sodišče32 pri odločanju
o pritožbi in s tem tudi sámo storilo enako kršitev. Hkrati pa je s
svojim stališčem kot odgovorom na očitke pritožnika zagrešilo
še dodatno kršitev pravice do obrambe iz 29. člena Ustave.
Po stališču Višjega sodišča naj obramba ne bi pojasnila, ne
na glavni obravnavi ne v pritožbi, kaj naj bi izvedenec glede
mehanizma nastanka poškodb še dodatno pojasnil oziroma
na katera vprašanja naj bi odgovoril. Ko gre za uresničevanje
pravice pritožnika do obrambe, da neposredno zasliši izvedenca, ki je zanj izdelal obremenilno mnenje, dovolitve predloga
po nadaljnjem zaslišanju tega izvedenca sodišču ni dopustno
pogojevati z zahtevo, naj obramba izkaže ustrezno trditveno
breme. Zato je tudi to stališče, ki pritožniku nalaga zahtevo
po tem, naj najprej pojasni, kaj bo izvedenca, ki je zanj izdelal
obremenilno mnenje, na glavni obravnavni vprašal, nesprejemljivo z vidika pravice do obrambe iz 29. člena Ustave.
23. Vrhovno sodišče je pritrdilo stališčem nižjih sodišč, ki
sta zaslišanje izvedenca pogojevali s pritožnikovim trditvenim
bremenom. Hkrati je ocenilo, da se pravnomočna sodba ne
opira izključno oziroma v odločilni meri na izvedensko mnenje.
Pravica do zaslišanja izvedenca kot del obdolženčeve pravice
do obrambe pomeni, da se v primeru, ko je bilo izvedensko
mnenje že prebrano, izvedba dokaza z izvedencem le nadaljuje, zato mora obdolženec vedno imeti možnost, da izvedenca
tudi ustno zasliši. Te pravice zato ni dopustno pogojevati z zahtevo po materialnopravni izkazanosti trditvenega bremena kot
pri novih dokaznih predlogih, kot je to storilo Vrhovno sodišče.
Da tako stališče pomeni kršitev pravice pritožnika do obrambe
iz druge alineje 29. člena Ustave, je bilo že poudarjeno. Z vidika
pravice do obrambe pa je nedopustna tudi ocena, s katero je
Vrhovno sodišče za nazaj ocenilo, ali je bil dokaz z izvedencem
odločilen ali ne. Nedvomno je prvostopenjsko sodišče štelo,
da je pomembno, da odredi izvedenstvo medicinske stroke.33
Če ne bi bilo tako, potem izvedenstva sploh ne bi bilo treba
odrediti. Sodišče je potrebovalo strokovno znanje, da bi lahko
ugotovilo odločilna, pravno pomembna dejstva z vidika zgornje
premise presoje. Ker je šlo za ugotavljanje odločilnih dejstev na
podlagi strokovnega mnenja izvedenca, bi moral imeti obdolženec v okviru izvajanja svoje pravice do obrambe, potem ko je
bilo pisno izvedensko mnenje na glavni obravnavni prebrano,
še možnost, da izvedenca o tem (dejanska vprašanja glede
teže, vrste in narave telesnih poškodb, še zlasti opredelitev
glede mehanizma nastanka poškodb pri oškodovancu S. H.)
tudi ustno zasliši. V trenutku, ko je bilo izvedensko mnenje
izdelano in zatem prebrano na glavni obravnavi, se še ni moglo vedeti, ali je ta dokaz z izvedencem za zadevo odločilen
ali ne. Tudi če je bilo izvedensko mnenje, ki je bilo na glavni
obravnavi prebrano, za obdolženca obremenilno, ocene o tem,
ali je tudi odločilno, prvostopenjsko sodišče še ni moglo sprejeti. Tako odločitev je lahko sprejelo šele na koncu dokaznega
postopka. Ali je treba pravico do ustnega zaslišanja izvedenca
zagotoviti, pa ne more biti odvisno od tega, ali se bo na koncu
dokaznega postopka izvedenčevo mnenje pokazalo za bolj ali
manj odločilno. Sodišče bi pritožniku zato moralo zagotoviti
pravico, da zatem, ko je bilo izvedensko mnenje prebrano na
glavni obravnavi, izvedenca o vsem, kar ga je želel vprašati,
tudi ustno zasliši. Zato stališče Vrhovnega sodišča, ki odsotnost možnosti, da bi pritožnik zaslišal izvedenca, utemeljuje
z oceno, da se pravnomočna sodba ne opira odločilno na izvedensko mnenje, krši pravico pritožnika do obrambe iz druge
alineje 29. člena Ustave.
24. Glede na ugotovljeno kršitev pravice do neposrednega zaslišanja izvedenca, ki je za pritožnika že v fazi posameznih preiskovalnih dejanj izdelal obremenilno izvedensko
mnenje, in s tem pravice do obrambe iz druge alineje 29. člena
Ustave, je Ustavno sodišče izpodbijane sodbe razveljavilo v
32 Glej 5. točko na 3. in 4. strani obrazložitve sodbe Višjega
sodišča.
33 Glej vsebino odredbe, povzete v 7. točki obrazložitve te
odločbe.
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delu, v katerem je opravilo presojo, v delu, v katerem je bila
pritožniku izrečena enotna kazen, in glede stroškov postopka.
V razveljavljenem delu je zadevo vrnilo Okrajnemu sodišču v
Mariboru v novo odločanje (1. točka izreka). V novem odločanju
bodo morala sodišča upoštevati stališča, ki izhajajo iz te odločbe, in pritožniku omogočiti, da izvedenca neposredno zasliši na
glavni obravnavi.
B. – IV.
25. Pritožnik priglaša tudi stroške postopka z ustavno
pritožbo. V postopku pred Ustavnim sodiščem nosi vsak udeleženec svoje stroške, če Ustavno sodišče ne odloči drugače
(prvi odstavek 34. člena ZUstS, ki se po prvem odstavku
49. člena ZUstS uporablja tudi v postopku z ustavno pritožbo).
Za drugačno odločitev bi morali obstajati posebni razlogi, ki jih
pritožnik ne navaja. Ustavno sodišče je zato odločilo, kot izhaja
iz 3. točke izreka.
C.
26. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi prvega odstavka 59. člena, pete alineje prvega odstavka
55.b člena in prvega odstavka 34. člena v zvezi s prvim odstavkom 49. člena ZUstS v sestavi: predsednik mag. Miroslav
Mozetič ter sodnice in sodnik dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja
Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič - Horvat,
Jasna Pogačar in dr. Jadranka Sovdat. Sodnik Jan Zobec je bil
pri odločanju o tej zadevi izločen. Prvo točko izreka je Ustavno
sodišče sprejelo s šestimi glasovi proti enemu. Proti je glasovala sodnica Klampfer. Drugo in tretjo točko izreka je Ustavno
sodišče sprejelo soglasno.
mag. Miroslav Mozetič l.r.
Predsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
3577.

Poročilo o gibanju plač za september 2015

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

POROČILO
o gibanju plač za september 2015
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za september 2015 je znašala 1.522,07 EUR in je bila
za 0,2% nižja kot za avgust 2015.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za september 2015 je znašala 994,90 EUR in je bila
za 0,1% nižja kot za avgust 2015.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–september 2015 je znašala 1.533,87 EUR.
Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar–september 2015 je znašala 1.000,45 EUR.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje julij–september 2015 je znašala 1.529,43 EUR.
Št. 9611-325/2015/4
Ljubljana, dne 27. novembra 2015
EVA 2015-1522-0036
Genovefa Ružić l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije
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OBČINE
DOBREPOLJE
3578.

Sklep o ukinitvi statusa javno dobro

Na podlagi 42. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni
list RS, št. 87/02 – SPZ), 23. člena Zakona o graditvi objektov
(Uradni list RS, št. 102/04 – ZGO-IUPB1, 126/07 – ZGO-1B,
28/09 – ZGO-I C), 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni
list RS, št. 28/08) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 3. redni seji dne 19. 2. 2015 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javno dobro
1. člen
Na zemljiščih:
– parcela št. 1779/22, v izmeri 201 m2,
– parcela št. 1779/2, v izmeri 136 m2, obe k.o. 1801
Kompolje.
Obe zemljišči sta javno dobro. Na njih se ukine status
javno dobro, ker v naravi ne služijo več kot javno dobro.
2. člen
Lastninska pravica na parcelah iz 1. člena tega sklepa se
po ukinitvi statusa javnega dobra vpiše v korist Občine Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm - Dobrepolje.
3. člen
Sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 032-0003/2015-7
Videm, dne 19. februarja 2015
Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.

IVANČNA GORICA
3579.

Sklep o imenovanju nadomestne članice
Nadzornega odbora

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10 in 40/12 – ZUJF) in devete alineje drugega odstavka
16. člena v povezavi z 39. členom Statuta Občine Ivančna
Gorica (Uradni list RS, št. 11/15 – uradno prečiščeno besedilo
in 73/15) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 9. redni
seji dne 16. 11. 2015 sprejel

SKLEP
o imenovanju nadomestne članice
Nadzornega odbora
I.
Za nadomestno članico Nadzornega odbora Občine
Ivančna Gorica se imenuje Mojca Rus Gačnik.
II.
Imenovana, v sklepu številka 900-0023/2014-1 z dne
1. 12. 2014, nadomesti člana Zvonimirja Zabukovca.

III.
Mandat člana(ice) nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica traja do prenehanja mandatov članov Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica, imenovanim s sklepom
št. 900-0023/2014-1 z dne 1. 12. 2014.
IV.
Ta sklep začne veljati dan po sprejemu in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0013/2013-9
Ivančne Gorica, dne 16. novembra 2015
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

3580.

Statut Občine Ivančna Gorica (uradno
prečiščeno besedilo – UPB2)

Na podlagi 100. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 11/15 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 9. seji
dne 16. 11. 2015 sprejel prečiščeno besedilo Statuta Občine
Ivančna Gorica, ki obsega:
– Statut Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11);
– Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 98/13);
– Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 73/15).

STATUT
Občine Ivančna Gorica
(uradno prečiščeno besedilo – UPB2)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Ivančna Gorica (v nadaljevanju: občina) je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom na območju
naslednjih naselij:
Ambrus, Artiža vas, Bakrc, Boga vas, Bojanji Vrh, Bratnice, Breg pri Dobu, Breg pri Temenici, Breg pri Zagradcu, Brezovi Dol, Bukovica, Čagošče, Češnjice pri Zagradcu, Debeče,
Dečja vas pri Zagradcu, Dedni Dol, Dob pri Šentvidu, Dobrava
pri Stični, Dolenja vas pri Temenici, Fužina, Gabrje pri Stični,
Gabrovčec, Gabrovka pri Zagradcu, Glogovica, Gorenja vas,
Gorenje Brezovo, Gradiček, Grintovec, Griže, Grm, Hrastov
Dol, Ivančna Gorica, Kal, Kamni Vrh pri Ambrusu, Kamno Brdo,
Kitni Vrh, Kriška vas, Krka, Krška vas, Kuželjevec, Laze nad
Krko, Leskovec, Leščevje, Lučarjev Kal, Mala Dobrava, Mala
Goričica, Male Češnjice, Male Dole pri Temenici, Male Kompolje, Male Lese, Male Pece, Male Reberce, Male Vrhe, Mali Kal,
Mali Korinj, Malo Črnelo, Malo Globoko, Malo Hudo, Marinča
vas, Mekinje nad Stično, Metnaj, Mevce, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Nova vas, Obolno, Oslica, Osredek nad Stično,
Peščenik, Petrušnja vas, Planina, Podboršt, Podbukovje, Podsmreka pri Višnji Gori, Pokojnica, Poljane pri Stični, Polje pri
Višnji Gori, Potok pri Muljavi, Praproče pri Temenici, Primča
vas, Pristava nad Stično, Pristava pri Višnji Gori, Pristavlja
vas, Pungert, Pusti Javor, Radanja vas, Radohova vas, Ravni
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Dol, Rdeči Kal, Sad, Sela pri Dobu, Sela pri Sobračah, Sela pri
Višnji Gori, Selo pri Radohovi vasi, Sobrače, Spodnja Draga,
Spodnje Brezovo, Stari trg, Stična, Stranska vas ob Višnjici,
Sušica, Šentpavel na Dolenjskem, Šentjurje, Šentvid pri Stični,
Škoflje, Škrjanče, Temenica, Tolčane, Trebež, Trebnja Gorica,
Trnovica, Valična vas, Velika Dobrava, Velike Češnjice, Velike
Dole pri Temenici, Velike Kompolje, Velike Lese, Velike Pece,
Velike Reberce, Velike Vrhe, Veliki Kal, Veliki Korinj, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Videm pri Temenici, Vir pri Stični, Višnja
Gora, Višnje, Vrh pri Sobračah, Vrh pri Višnji Gori, Vrhpolje pri
Šentvidu, Zaboršt pri Šentvidu, Zagradec, Zavrtače, Zgornja
Draga in Znojile pri Krki.
Sedež občine je v Ivančni Gorici.
Občina je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.
Občino predstavlja in zastopa župan.
Območje, ime in sedež občine se lahko spremeni z zakonom po postopku, ki ga določa zakon.
Območja in imena naselij v občini se v skladu z zakonom
spremenijo z občinskim odlokom.
V statutu uporabljeni izrazi župan, podžupan, direktor
občinske uprave, član občinskega sveta, član sveta krajevne
skupnosti, član nadzornega odbora, občan in drugi izrazi zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
moške in ženske.
2. člen
Na območju Občine Ivančna Gorica so ustanovljene krajevne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: krajevne skupnosti).
Naloge, organizacija in delovanje ter pravni status krajevnih
skupnosti občine so določeni s tem statutom in odlokom občine. Krajevne skupnosti so:
1. Krajevna skupnost Ambrus, s sedežem Ambrus 56,
1303 Zagradec, ki ima sedem članov sveta in območja: Ambrus, Bakrc, Brezovi Dol, Kal, Kamni Vrh pri Ambrusu, Primča
vas in Višnje;
2. Krajevna skupnost Dob pri Šentvidu, s sedežem Dob
pri Šentvidu 8, 1296 Šentvid pri Stični, ki ima enajst članov
sveta in območja: Boga vas, Breg pri Dobu, Dob pri Šentvidu,
Hrastov Dol, Lučarjev Kal, Male Pece, Podboršt, Pokojnica,
Rdeči Kal, Sad, Sela pri Dobu, Škoflje in Trnovica;
3. Krajevna skupnost Ivančna Gorica, s sedežem Sokolska ulica 8, 1296 Ivančna Gorica, ki ima enajst članov sveta
in območja: Gorenja vas, Ivančna Gorica, Malo Črnelo, Malo
Hudo, Mleščevo, Mrzlo Polje, Spodnja Draga, Stranska vas ob
Višnjici, Škrjanče, Veliko Črnelo in Vrhpolje pri Šentvidu;
4. Krajevna skupnost Krka, s sedežem Krka 1D, 1301
Krka, ki ima petnajst članov sveta in območja: Gabrovčec,
Gradiček, Krka, Krška vas, Laze nad Krko, Male Lese, Mali
Korinj, Podbukovje, Ravni Dol, Trebnja Gorica, Velike Lese,
Veliki Korinj in Znojile pri Krki;
5. Krajevna skupnost Metnaj, Metnaj 2, 1295 Ivančna Gorica, ki ima enajst članov sveta in območja: Debeče, Dobrava pri
Stični, Mala Goričica, Mekinje nad Stično, Metnaj, Obolno, Osredek nad Stično, Planina, Poljane pri Stični in Pristava nad Stično;
6. Krajevna skupnost Muljava, Muljava 21, 1295 Ivančna
Gorica, ki ima sedem članov sveta in območja: Bojanji Vrh, Leščevje, Male Kompolje, Male Vrhe, Mevce, Muljava, Oslica, Potok pri Muljavi, Sušica, Trebež, Velike Kompolje in Velike Vrhe;
7. Krajevna skupnost Sobrače, Sobrače 13, 1296 Šentvid
pri Stični, ki ima sedem članov sveta in območja: Pusti Javor,
Sela pri Sobračah, Sobrače in Vrh pri Sobračah;
8. Krajevna skupnost Stična, Stična 11, 1295 Ivančna
Gorica, ki ima devet članov sveta in območja: Gabrje pri Stični,
Mala Dobrava, Stična in Vir pri Stični;
9. Krajevna skupnost Šentvid pri Stični, Šentvid pri Stični 65, 1296 Šentvid pri Stični, ki ima trinajst članov sveta in
območja: Artiža vas, Glogovica, Griže, Grm, Male Češnjice,
Mali Kal, Petrušnja vas, Pristavlja vas, Radohova vas, Selo pri
Radohovi vasi, Šentpavel na Dolenjskem, Šentvid pri Stični,
Velike Češnjice, Velike Pece, Veliki Kal in Zaboršt pri Šentvidu;
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10. Krajevna skupnost Temenica, Temenica 6, 1296 Šentvid pri Stični, ki ima devet članov sveta in območja: Bratnice,
Breg pri Temenici, Bukovica, Čagošče, Dolenja vas pri Temenici, Male Dole pri Temenici, Praproče pri Temenici, Pungert,
Radanja vas, Šentjurje, Temenica, Velike Dole pri Temenici in
Videm pri Temenici;
11. Krajevna skupnost Višnja Gora, Mestni trg 21, 1294
Višnja Gora, ki ima trinajst članov sveta in območja: Dedni Dol,
Gorenje Brezovo, Kamno Brdo, Kriška vas, Leskovec, Nova
vas, Peščenik, Podsmreka pri Višnji Gori, Polje pri Višnji Gori,
Pristava pri Višnji Gori, Sela pri Višnji Gori, Spodnje Brezovo,
Stari trg, Velika Dobrava, Višnja Gora, Vrh pri Višnji Gori, Zavrtače in Zgornja Draga;
12. Krajevna skupnost Zagradec, Zagradec 11, 1303 Zagradec, ki ima petnajst članov sveta in območja: Breg pri Zagradcu, Češnjice pri Zagradcu, Dečja vas pri Zagradcu, Fužina,
Gabrovka pri Zagradcu, Grintovec, Kitni Vrh, Kuželjevec, Male
Reberce, Malo Globoko, Marinča vas, Tolčane, Valična vas,
Velike Reberce, Veliko Globoko in Zagradec.
3. člen
Občina Ivančna Gorica v okviru ustave in zakona samostojno ureja in opravlja naloge, določene v Zakonu o lokalni
samoupravi ter naloge, določene s predpisi občine na podlagi
zakona.
Občina lahko opravlja posamezne naloge iz državne pristojnosti, če država za to zagotovi potrebna sredstva.
4. člen
Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebivališče,
so občani.
Občani odločajo o lokalnih javnih zadevah po organih
občine, ki jih volijo na podlagi splošne in enake volilne pravice
na svobodnih volitvah s tajnim glasovanjem ter v drugih organih
v skladu s tem statutom.
Občani sodelujejo pri upravljanju lokalnih javnih zadev
tudi na zborih občanov, z referendumom in ljudsko iniciativo.
Na podlagi odločitve organov občine se lahko v posamezne oblike odločanja vključijo tudi osebe, ki imajo v občini
začasno prebivališče, in osebe, ki so lastniki zemljišč in drugih
nepremičnin na območju občine.
5. člen
Občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje s sosednjimi in drugimi občinami, širšimi lokalnimi skupnostmi in
državo.
Občina lahko sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi drugih
držav ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti.
Občina sodeluje z drugimi občinami po načelih prostovoljnosti in solidarnosti in lahko v ta namen ustanavlja zveze,
združuje sredstva, ustanavlja skupne organe ter organe skupne
občinske uprave, javne sklade, javne zavode, javna podjetja.
Občine se zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne
samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja skupnih interesov združujejo v združenja.
6. člen
Občina ima grb, zastavo in praznik, katerih oblika, vsebina
in uporaba se določi z odlokom.
Občina ima žig, ki je okrogle oblike. Žig ima v zunanjem
krogu na zgornji polovici napis: OBČINA IVANČNA GORICA,
v notranjem krogu pa naziv organa občine – Občinski svet;
Župan; Nadzorni odbor; Občinska uprava; Volilna komisija. V
sredini žiga je grb občine.
Velikost, uporabo in hrambo žiga občine določi župan s
sklepom.
Za prispevek k razvoju občine podeljuje občina zaslužnim
občanom, organizacijam in drugim občinska priznanja in nagrade, v skladu s posebnim odlokom.
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7. člen
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene z zakonom in s tem statutom,
zlasti pa:
1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena tako,
da:
– sprejema statut in druge predpise občine,
– sprejema proračun in zaključni račun občine,
– sprejme strategijo razvoja občine ter sprejema občinske
prostorske akte,
– sprejema programe razvoja občine.
2. Upravlja občinsko premoženje tako, da:
– ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premoženjem,
– pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,
– sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in
premičnin,
– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premoženja.
3. Spremlja in analizira rezultate gospodarstva, kmetijstva
in turizma občine tako, da:
– sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešujejo
razvoj gospodarstva, kmetijstva in turizma v občini,
– pospešuje razvoj gospodarstva, kmetijstva in turizma,
– predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti,
– sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov
in nalog občine pomaga gospodarskim, kmetijskim in turističnim
subjektom,
– z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje razvoj
gospodarskih, kmetijskih in turističnih panog oziroma subjektov.
4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj tako, da:
– v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih objektov,
– sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski program
občine,
– spremlja in analizira stanje na stanovanjskem področju
občine ter se vključuje v stanovanjski trg,
– spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v občini
ter se vključuje v stanovanjski trg,
– gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja objekte, ki so primerni za gradnjo stanovanj,
– v skladu s predpisi omogoča občanom najemanje kreditov za nakup, gradnjo in prenovo stanovanj.
5. Skrbi za lokalne javne službe tako, da:
– sprejema splošne akte, ki urejajo način ustanovitve in
delovanja lokalnih javnih služb,
– zagotavlja izvajanje obveznih in izbirnih lokalnih javnih
služb v skladu z zakonom,
– nadzira delovanje lokalnih javnih služb,
– gradi in vzdržuje vodovodne, energetske in druge komunalne objekte in naprave.
6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost tako, da:
– ustanovi vzgojno izobraževalni (javna osnovna šola in
javni vrtec), zdravstveni zavod in v skladu z zakonom zagotavlja
pogoje za njegovo delovanje,
– v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih možnosti
omogoča izvajanje nadstandardnih programov,
– sodeluje z vzgojno izobraževalnim zavodom in zdravstvenim zavodom,
– z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno-izobraževalno dejavnost in zdravstveno varstvo občanov,
– ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih prebivalcev.
7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega
varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele tako, da:
– spremlja stanje na tem področju,
– pristojnim organom in institucijam predlaga določene
ukrepe na tem področju,
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– sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi in
drugimi pristojnimi organi in institucijami,
– spodbuja medgeneracijsko sožitje, s poudarkom na
skrbi za starostnike.
8. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije tako, da:
– omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za
kulturno dediščino na svojem območju,
– določa občinski program športa,
– zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost,
– finančno spodbuja te dejavnosti,
– sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti
občine.
9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo
pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja
druge dejavnosti varstva okolja tako, da:
– izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi
predpisi s področja varstva okolja,
– spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih
pristojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo
okolja,
– sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zagotavlja varstvo okolja,
– sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih obvešča o ugotovljenih nepravilnostih,
– predpisuje okoljske dajatve iz svoje pristojnosti,
– z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini.
10. Upravlja, gradi in vzdržuje:
– občinske ceste, ulice in javne poti,
– površine za pešce in kolesarje,
– igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
– javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne
površine ter
– zagotavlja varnost v cestnem prometu na občinskih
cestah in ureja promet v občini.
11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da v skladu z merili
in normativi:
– organizira reševalno pomoč v požarih,
– organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč,
– zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in izvajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesrečami,
– zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementarnih
in drugih naravnih nesreč,
– sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in
štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo,
– opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni
varnosti in varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami.
12. Ureja javni red v občini tako, da:
– sprejema programe varnosti,
– določa prekrške in globe za prekrške, s katerimi se
kršijo predpisi občine,
– organizira občinsko redarstvo,
– opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje
pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,
– opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.
8. člen
V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina opravlja
tudi naloge, ki se nanašajo na:
– ugotavljanje javnega interesa za uresničevanje predkupnih pravic občine v skladu z zakonom in v primeru razlastitve nepremičnin za potrebe občine,
– določanje namembnosti prostora,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje pogojev za njihovo uporabo,
– evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,
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– zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomenikov
v sodelovanju s pristojnimi institucijami,
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.
9. člen
Občina opravlja statistične, evidenčne in analitične naloge
za svoje potrebe.
Občina obdeluje podatke, ki jih potrebuje za opravljanje
nalog iz svoje pristojnosti, in jih pridobi v skladu z zakonom.
II. ORGANI OBČINE
1. Skupne določbe
10. člen
Organi občine so:
– občinski svet,
– župan in
– nadzorni odbor občine.
Občina ima volilno komisijo kot samostojni občinski organ,
ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi predpisi ter
splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in referendumov
ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.
Občina ima lahko tudi naslednje organe:
– svet za varstvo najemnikov neprofitnih stanovanj,
– svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin,
– druge organe v skladu z zakoni.
Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma članov občinskih organov se izvajajo v skladu z zakonom in tem
statutom.
Člani občinskega sveta, župan in podžupan so občinski
funkcionarji.
11. člen
Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom,
statutom in splošnimi akti občine opravlja upravne, strokovne,
pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.
Občinska uprava odloča o upravnih stvareh iz občinske
pristojnosti na prvi stopnji ter opravlja inšpekcijske naloge in
naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora.
Občinska uprava opravlja strokovna, organizacijska in
administrativna opravila za občinske organe.
Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog župana z odlokom, s katerim določi njeno notranjo organizacijo in
delovno področje.
Občinsko upravo lahko sestavljajo organi občinske uprave oziroma notranje organizacijske enote.
Delo občinske uprave vodi direktor občinske uprave,
usmerja in nadzoruje pa jo župan.
12. člen
Če ni v zakonu ali tem statutu drugače določeno, lahko
organi občine, ki delajo na sejah, sprejemajo odločitve, če je
na seji navzoča večina članov organa občine.
13. člen
Delo organov občine je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o
delu občinskih organov, predvsem pa z uradnim objavljanjem
splošnih aktov občine, z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na javnih sejah občinskih
organov, vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga
za odločanje občinskih organov.
Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov, razloge in postopke izključitve javnosti s sej organov občine,
pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma
druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma
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državna, vojaška ali uradna tajnost, določajo zakoni, ta statut
in poslovnik občinskega sveta.
Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpogleda
v dokumente, ki so podlaga za odločanje organov občine o
njihovih pravicah, obveznostih in pravnih koristih.
Pravico iz prejšnjega odstavka ima tudi vsakdo drug, ki
verjetno izkaže pravni interes.
2. Občinski svet
14. člen
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah
v okviru pravic in dolžnosti občine.
Občinski svet šteje 21 članov.
Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat članov občinskega sveta se začne s potekom mandata prejšnjih
članov občinskega sveta ter traja do prve seje na naslednjih
rednih volitvah izvoljenega občinskega sveta, če ni z zakonom
drugače določeno.
Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sveta.
Prvo sejo občinskega sveta skliče prejšnji župan najkasneje v 20 dneh po izvolitvi članov občinskega sveta, če je za
izvolitev župana potreben drugi krog volitev, pa najkasneje v 10
dneh po drugem krogu volitev.
Ko članu občinskega sveta preneha mandat, mu preneha tudi članstvo v vseh občinskih organih, odborih in komisijah, z dnem imenovanja novih članov pa tudi članstvo
v organih javnih zavodov, javnih podjetij ter skladov, katerih
ustanoviteljica je občina in v katere je bil imenovan kot predstavnik občine.
15. člen
Volitve članov občinskega sveta so neposredne in se
opravijo na podlagi splošne in enake volilne pravice s tajnim
glasovanjem v skladu z zakonom.
Občinski svet se voli po proporcionalnem sistemu.
O oblikovanju volilnih enot za volitve občinskega sveta
odloči občinski svet z odlokom.
16. člen
Občinski svet sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge predpise občine ter sprejema
mnenja o vsebini zakonov in drugih predpisov, ki se tičejo
koristi občine.
V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,
– odloča o poimenovanju novih naselij in ulic,
– sprejema občinski proračun in zaključni račun,
– sprejme odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave na predlog župana,
– v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja
skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,
– odloča o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski
organ,
– nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave
glede izvajanja odločitev občinskega sveta,
– potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja
predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,
– imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega
odbora,
– imenuje in razrešuje predsednika in člane komisij in
odborov občinskega sveta,
– določi, kateri izmed članov občinskega sveta bo začasno opravljal funkcijo župana, če temu predčasno preneha
mandat, pa ne določi podžupana, ki bo začasno opravljal njegovo funkcijo, ali če je razrešen,
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– odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja,
kolikor z zakonom, s statutom občine ali z odlokom ni določeno
drugače,
– odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
– razpisuje referendum,
– s svojim aktom, v skladu z zakonom, določi merila za
izplačilo sejnin za člane občinskega sveta, člane delovnih teles
občinskega sveta in člane drugih občinskih organov, s tem
aktom pa lahko določi tudi merila za izplačilo sejnin članom
svetov ožjih delov občine,
– določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja
lokalnih javnih služb,
– ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge
pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,
– imenuje in razrešuje predsednika in člane sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in člane drugih organov
občine, ustanovljenih na podlagi zakona,
– določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katerega
sestavni del je tudi program varstva pred požari,
– sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt varstva
pred požari,
– določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni,
– sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot javna
služba,
– sprejme akt, v katerem glede na potrebe gostov in značilnosti ter potrebe kraja določi podrobnejša merila za določitev
obratovalnega časa,
– odloča o drugih zadevah, ki jih določata zakon in ta
statut.
17. člen
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Nezdružljivost članstva v občinskem svetu z drugimi funkcijami in z delom v občinski upravi ureja zakon.
Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana,
opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžupana
hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne opravlja
funkcije člana občinskega sveta.
18. člen
Župan predstavlja občinski svet ter sklicuje in vodi njegove seje, nima pa pravice glasovanja.
Za vodenje sej občinskega sveta lahko župan pooblasti
podžupana ali drugega člana občinskega sveta. Če je župan
odstoten ali zadržan, vodi sejo podžupan.
Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan, podžupan oziroma pooblaščeni član občinskega sveta, ne more voditi že
sklicane seje, jo brez posebnega pooblastila vodi najstarejši
član občinskega sveta.
Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določbami tega statuta in poslovnika občinskega sveta ter glede
na potrebe odločanja na občinskem svetu, mora pa jih sklicati
najmanj štirikrat letno. Podžupan lahko opravi sklic seje le na
podlagi posamičnega pooblastila župana.
Župan mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva
najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora biti v
petnajstih dneh po tem, ko je bila podana pisna zahteva za sklic
seje, ki je vsebovala predlog dnevnega reda in nujno potrebno
gradivo oziroma utemeljeno zahtevo občinski upravi za pripravo gradiva. Župan mora dati na dnevni red seje predlagane točke. Predlagan dnevi red pa lahko dopolni še z novimi točkami.
Če seja občinskega sveta ni sklicana v roku sedmih dni
po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani občinskega
sveta, ki so zahtevo podali. Župan in občinska uprava so dolžni
zagotoviti pogoje za vodenje in izvedbo seje.
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19. člen
Strokovno pripravo gradiv, organizacijsko in administrativno delo za potrebe občinskega sveta ter pomoč pri pripravi in
vodenju sej občinskega sveta ter njegovih komisij in odborov
zagotavlja občinska uprava.
20. člen
Občinski svet dela in odloča na sejah.
Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan.
Vsak član občinskega sveta lahko predlaga občinskemu
svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti,
razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih
aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da
jih sprejme občinski svet na predlog župana.
Župan mora predloge komisij in odborov občinskega sveta ter predloge članov občinskega sveta iz prejšnjega odstavka
dati na dnevni red, ko so pripravljeni tako, kot je določeno v
poslovniku občinskega sveta.
O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na začetku seje.
Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena točka
za vprašanja in odgovore na vprašanja, ki jih postavljajo člani
sveta.
Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo podžupanu, članom občinskega sveta, predsedniku nadzornega odbora
občine in direktorju občinske uprave. O sklicu seje občinskega
sveta se obvesti javna občila.
Predsednik nadzornega odbora občine, predsedniki komisij in odborov občinskega sveta ter direktor občinske uprave
so se dolžni udeležiti seje občinskega sveta in odgovarjati
na vprašanja članov občinskega sveta, kadar se obravnavajo
vprašanja iz njihove pristojnosti oziroma njihovega področja
dela.
21. člen
Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina njegovih članov. Občinski svet sprejema odločitve z večino
opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon določa
drugačno večino.
Občinski svet sprejema odločitve z javnim glasovanjem.
Tajno se glasuje v primeru, ko je tako določeno z zakonom,
poslovnikom ali če tako sklene občinski svet.
Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih
organov ter druga vprašanja delovanja občinskega sveta se
določijo s poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino navzočih članov.
Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in občinska
uprava.
22. člen
Predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta
ureja zakon.
Članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko
občinski svet na podlagi predloga komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja s sklepom ugotovi, da so nastali
zakonski razlogi za prenehanje mandata oziroma z dnem, ko
je podal odstopno izjavo županu.
Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep, razen v primeru
odstopa člana občinskega sveta, na prvi seji po nastanku oziroma ugotovitvi razlogov, ki jih določa zakon.
Postopek v primeru odstopa člana občinskega sveta določa zakon.
Izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega člana
občinskega sveta določa zakon.
2.1 Odbori in komisije občinskega sveta
23. člen
Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
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Občinski svet lahko ustanovi eno ali več komisij in odborov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa.
Organizacijo in delovno področje stalnih delovnih teles
občinskega sveta določa poslovnik občinskega sveta.
Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število članov
ter opravi imenovanje.
24. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
ima predsednika in 6 članov, ki jih občinski svet imenuje izmed
svojih članov.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
opravlja zlasti naslednje naloge:
– občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa
občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski svet,
– občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma
predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,
– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi
s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo
plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
– obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski
svet,
– objavlja razpis za odgovornega urednika občinskega
glasila in predlaga občinskemu svetu imenovanje odgovornega
urednika in uredniškega odbora,
– izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi funkcionarjev.
25. člen
Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
– odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih
dejavnosti,
– odbor za kmetijstvo in gozdarstvo,
– odbor za prostorsko planiranje, varstvo okolja in gospodarjenje z nepremičninami,
– odbor za turizem, gospodarstvo in gospodarske javne
službe,
– statutarno-pravna komisija.
Odbori imajo predsednika in 4 do 8 članov, komisije pa
predsednika in 2 do 4 člane. Delovno področje in število članov
posameznega delovnega telesa občinskega sveta se določi s
poslovnikom občinskega sveta.
26. člen
Predsednika in člane odborov in komisij imenuje občinski
svet izmed svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov. Predlog kandidatov za člane pripravi komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi član občinskega sveta kot predsednik.
Prvo sejo delovnega telesa skliče župan.
Nezdružljivost članstva v komisiji ali odboru občinskega
sveta ureja zakon.
27. člen
Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega
delovnega področja v skladu s poslovnikom občinskega sveta
obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo
občinskemu svetu mnenja in predloge.
Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove
pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna
in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.
28. člen
Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega
člana delovnega telesa občinskega sveta ali delovno telo v
celoti na predlog najmanj četrtine članov občinskega sveta.
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Predlog novih kandidatov za predsednika in člane delovnih teles občinskega sveta pripravi komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja do prve naslednje seje občinskega sveta.
3. Župan
29. člen
Župana volijo volivci na neposrednih in tajnih volitvah.
Volitve župana se opravijo v skladu z zakonom.
Mandatna doba župana traja štiri leta.
Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko občinski svet na
svoji prvi seji po izvolitvi članov občinskega sveta na podlagi
potrdila občinske volilne komisije o izvolitvi župana odloči o
morebitnih pritožbah drugih kandidatov ali predstavnikov kandidatur za župana oziroma ugotovi, da takih pritožb ni bilo.
Župan opravlja funkcijo nepoklicno. Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O svoji odločitvi mora
obvestiti občinski svet.
30. člen
Župan predstavlja in zastopa občino.
Poleg tega župan predvsem:
– predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine
in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti
občinskega sveta,
– izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za
izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna,
– skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja
ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine, če zakon ali
predpis občine ne določa drugače,
– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov
občine,
– predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije,
določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o
imenovanju javnih uslužbencev v nazive ter o sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi ter lahko pooblasti
direktorja občinske uprave za te naloge,
– imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave, vodje
organov občinske uprave oziroma notranjih organizacijskih
enot in predstojnika organa skupne občinske uprave, skupaj z
drugimi župani občin ustanoviteljic,
– usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov
skupne občinske uprave,
– potrjuje projektno dokumentacijo (dokument identifikacije investicijskega projekta, investicijski program, predinvesticijsko zasnovo in ostale dokumente v skladu s področno
zakonodajo) in o tem seznani občinski svet,
– opravlja druge naloge, ki jih določata zakon in ta statut.
Župan v skladu z zakonom odloča tudi o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti.
31. člen
Župan lahko zadrži objavo splošnega akta občine, če
meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu
svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje.
Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt
objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za
oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.
Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če
meni, da je nezakonita, ali je v nasprotju s statutom ali drugim
splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu svetu, da o
njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje.
Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta župan
opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odločitve. Če
občinski svet ponovno sprejme enako odločitev, lahko župan
začne postopek pri upravnem sodišču.
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Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki
je z zakonom prenesena v opravljanje občini, župan opozori
pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost
take odločitve.
32. člen
Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na področju
zaščite in reševanja, predvsem pa:
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za
odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,
– imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite občine ter
poverjenike za civilno zaščito,
– sprejme načrt zaščite in reševanja,
– vodi zaščito, reševanje in pomoč,
– določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziroma
naloge zaščite, reševanja in pomoči in organizacije, ki morajo
izdelati načrte zaščite in reševanja,
– ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v
naravnem okolju na območju občine,
– sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se občinski
svet ne more sestati,
– v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev,
– predlaga pristojnemu organu razporeditev državljanov na
delovno dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti ter materialno dolžnost.
33. člen
V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu
ogroženo življenje in premoženje občanov, pa se občinski svet
ne more pravočasno sestati, lahko župan sprejme začasne
nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev občinskemu svetu
takoj, ko se ta lahko sestane.
34. člen
Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina podžupana. Podžupana izmed članov občinskega sveta imenuje in
razrešuje župan.
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja
posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan
pooblasti.
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan
tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere
ga župan pooblasti.
Podžupan v primeru predčasnega prenehanja mandata župana začasno opravlja funkcijo župana. Podžupan, ki
opravlja funkcijo župana, nima pravice glasovati za odločitve
občinskega sveta.
V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da
bo funkcijo opravljal poklicno. O tem pisno obvesti občinski svet.
35. člen
Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan ne
moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši
član občinskega sveta.
V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta
tekoče naloge iz pristojnosti župana.

Uradni list Republike Slovenije
imenovanja s sklepom ugotovi, da so nastali zakonski razlogi
za prenehanje mandata oziroma z dnem, ko je župan o svojem
odstopu pisno obvestil občinski svet in občinsko volilno komisijo.
Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep, razen v primeru
odstopa župana, na prvi seji po nastanku oziroma ugotovitvi
razlogov, ki jih določa zakon.
Postopek za izvolitev novega župana določa zakon.
Za predčasno prenehanje mandata podžupana kot člana
občinskega sveta se uporabljajo določbe zakona in statuta o
prenehanju mandata člana občinskega sveta.
4. Nadzorni odbor
38. člen
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne
porabe v občini.
Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem
občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev
občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske
uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi
sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in
gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.
39. člen
Nadzorni odbor ima 5 članov. Člane nadzornega odbora
imenuje občinski svet izmed občanov najkasneje v 45 dneh po
svoji prvi seji. Člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj
VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno računovodskega ali pravnega področja. Kandidate za člane nadzornega odbora občine predlaga občinskemu svetu komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega
sveta, župan, podžupan, člani svetov krajevnih skupnosti, direktor občinske uprave, delavci občinske uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki občinskih proračunskih sredstev.
Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve
oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega sveta,
ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razrešitev člana
nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi za predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta. Razrešitev
opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora.

36. člen
Če je tako določeno v zakonu ali drugem predpisu, lahko
tudi župan imenuje komisije in druge strokovne organe občine.
Župan lahko ustanovi komisije in druga delovna telesa kot
strokovna in posvetovalna telesa za proučevanje posameznih
zadev iz svoje pristojnosti.

40. člen
Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju skliče župan. Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi seji
navzočih večina članov.
Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika
nadzornega odbora.
Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi
njegove seje.
Nadzorni odbor dela in sprejema odločitve na seji, na
kateri je navzočih večina članov nadzornega odbora, z večino
glasov navzočih članov.
Sedež nadzornega odbora je na sedežu občine v Ivančni
Gorici. Nadzorni odbor za seje uporablja prostore občine.
Nadzorni odbor za svoja pisanja uporablja žig občine.

37. člen
Predčasno prenehanje mandata župana ureja zakon.
Županu preneha mandat z dnem, ko občinski svet na
podlagi predloga komisije za mandatna vprašanja, volitve in

41. člen
Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki
vsebuje letni nadzorni program in predlog finančnega načrta,
ki ju v mesecu decembru koledarskega leta predloži županu.
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zor:

Nadzorni odbor mora vsako proračunsko leto izvesti nad-

– proračuna in zaključnega računa proračuna občine,
– finančnih načrtov in zaključnih računov krajevnih skupnosti,
– finančnih načrtov in zaključnih računov uporabnikov proračunskih sredstev (javnih zavodov, javnih podjetij in drugih).
Nadzorni odbor lahko začne postopek nadzora le, če je
tak nadzor določen v nadzornem programu. Če nadzorni odbor
želi izvesti nadzor, ki ni vključen v nadzorni program, mora
najprej dopolniti nadzorni program. Dopolnitev nadzornega programa posreduje županu in občinskemu svetu. Enako velja za
spremembo nadzornega programa. Dopolnitev in sprememba
nadzornega programa mora biti obrazložena.
Nadzorni odbor mora posredovati letno poročilo o svojem
delu županu in občinskemu svetu do konca meseca januarja
koledarskega leta za preteklo leto.
Nadzorni odbor mora sodelovati z županom in občinskim
svetom ter drugimi organi občine in njenih ožjih delov, organi
uporabnikov občinskih proračunskih sredstev in drugimi osebami.
Predsednik ali od njega pooblaščen član nadzornega
odbora se mora udeležiti seje občinskega sveta, ko obravnava
predlog proračuna in druge zadeve, za katere nadzorni odbor
oceni, da so pomembne za njegovo delo.
42. člen
Na občini in pri občinskih organih nadzorni odbor lahko
opravlja neposredni nadzor.
Nadzorni odbor preverja finančno poslovanje uporabnikov
proračunskih sredstev (javnih podjetij, javnih zavodov in drugih)
na podlagi preverjanj poslovnih poročil in zaključnih računov ter
sklenjenih pogodb med občino in uporabnikom proračunskih
sredstev in po potrebi druge pridobljene dokumentacije.
Nadzorni odbor pred nadzorom obvesti o nadzoru župana
in odgovorno osebo uporabnika proračuna.
V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe
dolžni nadzornemu odboru predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na ugotovitve
in dajati pojasnila.
43. člen
Nadzorni odbor izloči člana nadzornega odbora iz nadzora in odločanja na seji v primeru, če so podane okoliščine, ki
vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.
Šteje se, da so podane okoliščine iz prejšnjega odstavka, če:
– je odgovorna oseba, zakonit zastopnik, prokurist ali pooblaščenec nadzorovane osebe s članom nadzornega odbora
v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega
četrtega kolena ali če je z njo v zakonski ali izvenzakonski
skupnosti ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je
zakonska zveza ali izvenzakonska skupnost prenehala,
– je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega zastopnika,
prokurista ali pooblaščenca nadzorovane osebe,
– če je član nadzornega odbora udeležen ali je sodeloval
v postopku, ki je predmet nadzora.
Izločitev člana nadzornega odbora lahko zahteva tudi
nadzorovana oseba in sam član nadzornega odbora. Zahtevo
za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je
potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za
izločitev. O izločitvi odloči nadzorni odbor z večino glasov vseh
članov.
44. člen
Za posamezen nadzor je zadolžen član nadzornega odbora, ki je določen v nadzornem programu (v nadaljevanju:
nadzornik). Nadzornik pripravi osnutek poročila o nadzoru in ga
posreduje predsedniku nadzornega odbora. Osnutek poročila
mora vsebovati sestavine iz pravilnika, ki ureja obvezne sestavine poročila nadzornega odbora občine.
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Predsednik nadzornega odbora lahko poda v roku treh
dni pripombe na osnutek poročila o nadzoru. Če pripomb
nadzornik ne upošteva, predsednik nadzornega odbora pošlje
osnutek poročila o nadzoru, skupaj s pripombami, ostalim članom nadzornega odbora in skliče sejo najpozneje v roku 8 dni
od posredovanega osnutka poročila o nadzoru.
Osnutek poročila obravnava nadzorni odbor na seji. Vsak
član se mora o osnutku poročila izjaviti, na koncu izjavo poda
še predsednik nadzornega odbora. Po podanih izjavah nadzorni odbor sprejme osnutek poročila o nadzoru.
Če osnutek poročila o nadzoru ni sprejet, je dolžan nadzorni odbor sprejeti usmeritve za njegovo spremembo ali dopolnitev. Usmeritve mora upoštevati nadzornik in osnutek poročila
o nadzoru dopolniti.
Osnutek poročila o nadzoru podpiše predsednik nadzornega odbora.
45. člen
Nadzorni odbor pošlje nadzorovanemu organu osnutek
poročila o nadzoru v pregled najpozneje v roku osmih dni po
sprejemu. Nadzorovani organ ima pravico odgovoriti na posamezne navedbe v osnutku poročila v roku petnajstih dni od
prejema (odzivno poročilo). Odzivno poročilo vsebuje mnenja,
pripombe in pojasnila nadzorovanega organa za vsako posamezno ugotovitev iz osnutka poročila, pri kateri se ugotovijo
kršitve predpisov.
Po prejemu odzivnega poročila oziroma po preteku
roka iz prejšnjega odstavka nadzorni odbor praviloma v
petnajstih dneh sprejme poročilo s priporočili in predlogi,
ki je dokončni akt nadzornega odbora in kot tak v naslovu
poročila tudi označen. Poročilo s priporočili in predlogi mora
vsebovati sestavine iz pravilnika, ki ureja obvezne sestavine poročila nadzornega odbora občine. V priporočilih in
predlogih mora biti naveden rok, v katerem mora odgovorna
oseba nadzorovanega organa poročati nadzornemu odboru
o njihovem izvajanju oziroma o razlogih, če priporočil in
predlogov ne upošteva.
Nadzorni odbor pošlje poročilo s priporočili in predlogi
nadzorovanemu organu, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču in pristojnemu ministrstvu.
46. člen
Postopek nadzora v skladu z zakonom, podzakonskimi
predpisi in statutom nadzorni odbor natančneje uredi s svojim
poslovnikom.
47. člen
Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali
nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v poslovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v petnajstih
dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in
računsko sodišče.
V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovani organ ali odgovorna oseba storila
prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona.
48. člen
Nadzorovani organ je dolžan spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet, župan in
organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni
obravnavati poročila nadzornega odbora in v skladu s svojimi
pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge nadzornega
odbora.
Župan je dolžan nadzorni odbor tekoče seznanjati s pomembnimi zakoni in drugimi predpisi ter akti občine, ki se nanašajo na javne finance in lokalno samoupravo (proračun občine,
odlok, statut, akt o sistemizaciji delovnih mest in akt, ki določa
plačni sistem, akti o ustanovitvi pravnih oseb javnega prava,
katerih ustanoviteljica je občina in drugi) ter z za poslovanje
občine pomembnimi odločitvami.
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Župan je dolžan vabiti predsednika nadzornega odbora
na seje občinskega sveta ter ga obveščati o pomembnejših
ugotovitvah iz pristojnosti občinskega sveta, ki se nanašajo na
pravilnost in smotrnost poslovanja občine ali finančno poslovanje pravnih oseb javnega prava, ki jih je ustanovila občina.
49. člen
Nadzorni odbor mora županu in občinskemu svetu predložiti pisno letno poročilo o delu in porabi sredstev in najmanj
enkrat na leto poročati o svojem delu ter ju seznaniti s pomembnimi ugotovitvami iz področja svojega dela in predlagati
rešitve za izboljšanje poslovanja.
50. člen
Delo nadzornega odbora je javno.
Nadzorni odbor lahko z večino glasov vseh svojih članov
odloči, da se javnost dela omeji ali izključi, če to zahtevajo
razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki
vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali
uradna tajnost.
Nadzorni odbor lahko z večino glasov vseh svojih članov
odloči, da se iz letnega poročila o njegovem delu in posameznega poročila o nadzoru, ki se javno objavi, izločijo podatki,
če so podani razlogi, ki jih zakon, ki ureja dostop do informacij
javnega značaja, določa kot razloge, zaradi katerih je mogoče
zavrniti zahtevo za informacijo javnega značaja.
Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve javnosti dela nadzornega odbora določa poslovnik.
Za obveščanje javnosti o delu nadzornega odbora je
pristojen predsednik nadzornega odbora oziroma oseba, ki jo
on pooblasti.
51. člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega
odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
Župan določi javnega uslužbenca v občinski upravi, ki
pomaga pri pripravi in vodenju sej ter pisanju in odpravi zapisnikov in drugih pisanj nadzornega odbora, arhiviranju gradiva,
sprejemanju in urejanju pošte ter za opravljanje drugih opravil,
potrebnih za nemotena administrativno tehnična dela nadzornega odbora.
Za posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko
poda izvid in mnenje izvedenec, ki ga na predlog nadzornega
odbora imenuje občinski svet.
52. člen
Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v
občinskem proračunu v posebni proračunski postavki, na podlagi letnega programa dela in finančnega načrta nadzornega
odbora. Za porabo sredstev župan določi skrbnika.
53. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do
plačila za opravljanje dela v skladu z aktom občinskega sveta.
Izvedencu in drugim strokovnjakom pripada plačilo, ki se določi
v pogodbi o delu ali avtorski pogodbi, ki jo sklene župan. Za
delo izvedenca se plačilo določi na podlagi pravilnika o tarifi za
sodne izvedence.
54. člen
Podrobneje uredi nadzorni odbor svoje delo s poslovnikom, ki ga sprejme z večino glasov svojih članov.
5. Občinska uprava
55. člen
Notranjo organizacijo in delovno področje občinske uprave določi občinski svet na predlog župana z odlokom.
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan.
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56. člen
Občinski svet lahko na predlog župana odloči, da se z
drugo občino ali z drugimi občinami ustanovi skupna občinska
uprava.
Organizacija in delo skupne občinske uprave se določi z
odlokom o ustanovitvi, ki ga na skupen predlog županov sprejmejo občinski sveti občin.
57. člen
Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih posameznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v upravnih
zadevah v upravnem postopku.
Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih zadevah iz
lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.
O upravnih zadevah iz občinske pristojnosti odloča na
prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji župan, če ni za
posamezne primere z zakonom drugače določeno.
O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske uprave odloča župan občine, v katere krajevno pristojnost zadeva
spada, če zakon ne določa drugače.
58. člen
Posamične upravne akte iz pristojnosti občinske uprave
podpisuje direktor občinske uprave po pooblastilu župana, ki
lahko vsebuje pooblastilo za pooblaščanje drugih uradnih oseb
občinske uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih zadevah, za opravljanje posameznih dejanj v
postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje v
upravnih zadevah.
Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih
zadevah iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom
drugače določeno.
59. člen
Direktor občinske uprave skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in
drugih predpisov o upravnem postopku in zagotavlja upravno
poslovanje v skladu z uredbo vlade.
60. člen
O upravnih zadevah iz občinske izvirne pristojnosti lahko
odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje
teh zadev in izpolnjuje pogoje iz uredbe, ki ureja izobrazbo in
strokovni izpit za vodenje in odločanje v upravnem postopku.
61. člen
O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti
občinske uprave odloča župan. Zoper odločitev župana je
dopusten upravni spor.
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča
državni organ, določen z zakonom.
62. člen
O izločitvi vodje organa občinske uprave ali zaposlenega
v občinski upravi odloča direktor občinske uprave, ki v primeru
izločitve vodje organa občinske uprave o stvari tudi odloči, če
je vodja pooblaščen za odločanje v upravnih stvareh.
O izločitvi direktorja občinske uprave odloča župan.
O izločitvi župana odloči občinski svet.
6. Občinsko pravobranilstvo
63. člen
Občinsko pravobranilstvo ureja zakon.
7. Drugi organi občine
64. člen
Organizacijo, delovno področje ter sestavo organov, ki
jih mora občina imeti v skladu s posebnimi zakoni, ki urejajo
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naloge občine na posameznih področjih javne uprave, določi
župan oziroma občinski svet na podlagi zakona s sklepom o
ustanovitvi in imenovanju članov posameznega organa.
65. člen
Občina ima poveljnika in štab civilne zaščite občine, ki
izvajata operativno strokovno vodenje civilne zaščite in drugih
sil za zaščito, reševanje in pomoč, v skladu s sprejetimi načrti.
Poveljnik in poverjeniki za civilno zaščito so za svoje
delo odgovorni županu.
III. KRAJEVNE SKUPNOSTI
66. člen
Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov
na območju posameznih naselij so v občini kot ožji deli občine
ustanovljene krajevne skupnosti.
Krajevne skupnosti so del občine v teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem, premoženjsko-finančnem in pravnem smislu.
Pobudo za ustanovitev nove krajevne skupnosti, njeno ukinitev ali spremembo njenega območja lahko da zbor
občanov ožjega dela občine ali 10 odstotkov volivcev s tega
območja po postopku in na način, ki je določen s tem statutom
za ljudsko iniciativo.
Krajevne skupnosti ustanovi, ukine ali spremeni njihovo
območje občinski svet s statutom po poprej ugotovljeni volji
prebivalcev o imenu in območju krajevne skupnosti. Volja prebivalcev se ugotovi na zborih občanov, ki jih skliče župan za
območje, na katerem naj bi se ustanovila krajevna skupnost.
67. člen
Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer:
– dajejo pobude in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem
območju,
– sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo
in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju soglasij
lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih
služb,
– dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,
– dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja (ocvetličenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in pri
tem sodelujejo,
– dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje
hitrosti ipd.),
– predlagajo programe javnih del,
– sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje
njihove krajevne skupnosti,
– oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih
in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu
občine,
– dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih
proizvodnih in drugih objektov v krajevni skupnosti, za posege
v kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi
prišlo do spremembe režima vodnih virov,
– seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev krajevnih skupnosti na področju urejanja
prostora in varstva okolja,
– sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih
prireditev,
– spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem
obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in
reševanja,
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– dajejo mnenja k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je krajevnim skupnostim dano
na uporabo za opravljanje njihovih nalog,
– dajejo mnenja v zvezi z obratovalnim časom gostinskih
obratov.
68. člen
Krajevne skupnosti opravljajo naloge iz pristojnosti občine, ki se pretežno nanašajo na prebivalce krajevne skupnosti.
Krajevne skupnosti praviloma samostojno:
– skrbijo za urejenost pokopališč in organizirajo pogrebno službo na krajevno običajni način, če z odlokom občine ni
drugače določeno,
– skrbijo za pluženje in odvoz snega s krajevnih cest,
– skrbijo za vzdrževanje krajevnih cest,
– upravljajo z lastnim premoženjem ali s premoženjem
občine, ki jim je dano v uporabo,
– izdelujejo načrte zaščite in reševanja na podlagi predpisov in potreb občine,
– pospešujejo kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na svojem območju ter organizirajo kulturne, športne
in druge prireditve oziroma nudijo pomoč pri takih prireditvah,
kadar je organizator občina.
Podrobneje se naloge krajevnih skupnosti opredelijo z
odlokom.
69. člen
Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava v okviru nalog, ki jih opravlja samostojno, v skladu s tem statutom.
Krajevna skupnost ne more biti delodajalec.
Krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu v svojem
imenu in za svoj račun. Pravni posli, ki jih sklene krajevna skupnost, so veljavni le ob soglasju župana razen, če je z veljavnim
odlokom o proračunu za posamezne posle drugače določeno.
Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem
svojim premoženjem in sredstvi, s katerimi razpolaga. Občina
odgovarja za obveznosti krajevne skupnosti subsidiarno.
70. člen
Organ krajevne skupnosti je svet, ki ga izvolijo krajani s
stalnim prebivališčem na območju krajevne skupnosti. Način
izvolitve članov sveta določa zakon.
Nezdružljivost članstva v svetu krajevne skupnosti s funkcijami občinskih funkcionarjev in z delom v občinski upravi
ureja zakon.
Število članov sveta krajevne skupnosti določi občinski
svet z odlokom, s katerim določi volilne enote za volitve v
svet krajevne skupnosti s tem, da predhodno pridobi mnenje
krajevnih skupnosti.
Volitve v svet krajevne skupnosti razpiše župan.
Mandat članov sveta krajevne skupnosti se začne in konča istočasno kot mandat članov občinskega sveta.
71. člen
Prvo sejo sveta krajevne skupnosti skliče župan najkasneje trideset dni po izvolitvi članov sveta krajevne skupnosti.
Župan za sklic seje lahko pooblasti dotedanjega predsednika
sveta krajevne skupnosti. Svet krajevne skupnosti je konstituiran, ko so potrjeni mandati več kot polovici njegovih članov. Za
potrditev mandatov in konstituiranje sveta krajevne skupnosti
se uporabljajo določbe statuta, ki veljajo za konstituiranje občinskega sveta.
72. člen
Svet krajevne skupnosti ima predsednika, ki ga izmed
sebe izvolijo člani sveta krajevne skupnosti.
Predsednik sveta krajevne skupnosti predstavlja krajevno
skupnost, sklicuje in vodi seje sveta krajevne skupnosti ter
predstavlja svet krajevne skupnosti.
Predsednik sveta krajevne skupnosti zastopa in predstavlja krajevno skupnost, sklicuje in vodi seje njenega sveta ter

Stran

10278 /

Št.

91 / 30. 11. 2015

opravlja druge naloge, ki mu jih določi svet krajevne skupnosti. Pravni posli, ki jih kot zastopnik krajevne skupnosti sklene
predsednik njenega sveta, so veljavni le ob pisnem soglasju
župana razen, če je z veljavnim odlokom o proračunu občine
drugače določeno.
Svet krajevne skupnosti na predlog predsednika izvoli
podpredsednika. Podpredsednik sveta krajevne skupnosti
nadomešča predsednika in opravlja naloge, ki mu jih določi
predsednik.
73. člen
Svet krajevne skupnosti dela ter sprejema svoje odločitve na seji, na kateri je navzočih večina članov, z večino
glasov navzočih članov.
Župan ima pravico biti navzoč na seji sveta krajevne
skupnosti in razpravljati, vendar pa nima pravice glasovati.
Predsednik sveta skliče svet krajevne skupnosti najmanj
štirikrat na leto oziroma večkrat v primeru, da je to potrebno.
Predsednik mora sklicati svet krajevne skupnosti, če to zahteva župan ali najmanj polovica članov sveta.
Za delovanje sveta krajevne skupnosti se smiselno uporablja poslovnik občinskega sveta.
74. člen
Svet krajevne skupnosti izvršuje naloge, ki so v skladu s
tem statutom. Svet tudi:
– obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se
nanašajo na območje krajevne skupnosti in njeno prebivalstvo
ter oblikuje svoja stališča in mnenja,
– daje pobude in predloge za sprejem odlokov in drugih
splošnih aktov občine,
– sprejema odločitve o uporabi sredstev krajevne skupnosti in razpolaganju ter gospodarjenju s premoženjem krajevne skupnosti.
Stališča, mnenja, pobude in predlogi sveta krajevne
skupnosti niso pogoj za izvrševanje nalog občine, za katere
so pristojni občinski svet, župan ali občinska uprava in jih ne
zavezujejo, razen če ni s tem statutom ali odlokom drugače
določeno.
Svet krajevne skupnosti lahko za obravnavo posameznih
vprašanj sklicuje zbore krajanov krajevne skupnosti. Za sklic
in izvedbo zbora krajanov se smiselno uporabljajo določbe
tega statuta, s katerimi je urejen zbor občanov.
Odločitve sveta krajevne skupnosti o uporabi sredstev
in razpolaganju ter gospodarjenju s premoženjem krajevne
skupnosti so veljavne, ko da nanje soglasje občinski svet.
75. člen
Zaradi obravnave določenih skupnih vprašanj in nalog
ter za obravnavo zadev iz občinske pristojnosti lahko župan
oblikuje svet predsednikov svetov krajevnih skupnosti kot svoj
posvetovalni organ.
76. člen
Financiranje krajevnih skupnosti ureja zakon.
Sredstva od premoženja krajevnih skupnosti, plačila za
storitve javne službe in druga sredstva krajevnih skupnosti se
namenijo za financiranje njihovih nalog.
77. člen
Krajevne skupnosti imajo lastno premoženje, ki ga sestavljajo nepremičnine, premičnine, denarna sredstva in pravice.
Krajevna skupnost mora s svojim premoženjem gospodariti kot dober gospodar. Za razpolaganje s premoženjem
krajevne skupnosti se smiselno uporabljajo določbe zakona,
ki urejajo razpolaganje s premoženjem občine ter določbe
tega statuta.
Če krajevna skupnost preneha obstajati ali če ji preneha
pravna subjektiviteta, preidejo vse njene pravice in obveznosti
na občino.
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78. člen
Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti morajo biti zajeti
v finančnih načrtih, ki jih za posamezno proračunsko leto oblikujejo njihovi sveti. Finančne načrte, ki so sestavni del občinskega proračuna, sprejme na predlog župana občinski svet.
Občina ne prevzema finančnih obveznosti krajevnih skupnosti, če te niso zajete v njihovih finančnih načrtih.
Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti je
odgovoren predsednik sveta krajevne skupnosti.
Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti se
uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo financiranje javne
porabe in določbe odloka o proračunu občine.
Nadzor nad finančnim poslovanjem krajevne skupnosti
opravlja nadzorni odbor občine.
Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.
79. člen
Občinski svet lahko na predlog župana, nadzornega odbora občine, četrtine članov sveta krajevne skupnosti ali zbora
občanov krajevne skupnosti razpusti svet krajevne skupnosti in
razpiše predčasne volitve:
– če se po najmanj trikratnem sklicu ne sestane,
– če ne izvršuje nalog, ki so mu v skladu s tem statutom
zaupane oziroma jih izvršuje v nasprotju z zakonom, predpisi
in splošnimi akti občine,
– če se ugotovi, da očitno nezakonito razpolaga s sredstvi
občanov ali če se sredstva, ki so krajevni skupnosti dodeljena
iz občinskega proračuna, uporabljajo nenamensko.
Občinski svet lahko s spremembo statuta tudi ukine krajevno skupnost, če ugotovi, da svet krajevne skupnosti ne
opravlja svojih nalog, da ni kandidatov za člane sveta oziroma
da občani na njenem območju nimajo interesa za opravljanje
nalog krajevne skupnosti v skladu s tem statutom.
IV. NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV
PRI ODLOČANJU V OBČINI
80. člen
Oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju
v občini so: zbor občanov, referendum in ljudska iniciativa.
1. Zbor občanov
81. člen
Občani na zboru občanov:
– obravnavajo pobude in predloge za spremembo območja občine, njenega imena ali sedeža ter dajejo pobude v zvezi
s tem in oblikujejo mnenja,
– obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in
povezovanje z drugimi občinami v širše samoupravne lokalne
skupnosti,
– obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali ukinitev ožjih delov občine oziroma za spremembo njihovih območij,
– predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o spremembah območij naselij, imen naselij ter imen ulic,
– opravljajo naloge zborov volivcev v skladu z zakonom,
– imenujejo in razrešujejo člane krajevnih odborov,
– dajejo predloge občinskim organom v zvezi s pripravo
programov razvoja občine, gospodarjenja s prostorom ter varovanja življenjskega okolja,
– oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor, kot
so gradnja avtocest, energetskih objektov, odlagališč odpadkov
in nevarnih stvari,
– obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odločajo
o zadevah, za katere je tako določeno z zakonom, s tem statutom ali odlokom občine ter o zadevah, za katere tako sklene
občinski svet ali župan.
Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora
občanov so občinski organi, v katerih pristojnost posamezna
zadeva spada, dolžni obravnavati in pri izvajanju svojih nalog
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upoštevati. Če pristojni občinski organ meni, da predlogov,
pobud, stališč, mnenj in odločitev zbora občanov ni mogoče
upoštevati, je občanom dolžan na primeren način in v primernem roku svoje mnenje predstaviti in utemeljiti.

Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana
pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma,
župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu ali
pobudi oziroma do odločitve na referendumu.

82. člen
Zbor občanov se lahko skliče za vso občino, za eno ali
več krajevnih skupnosti, za posamezno naselje ali zaselek.
Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo ali na pobudo občinskega sveta ali sveta krajevne skupnosti.
Župan mora sklicati zbor občanov za vso občino na zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcev v občini, zbor občanov v
krajevni skupnosti pa na zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcev
v tej krajevni skupnosti.
Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebovati
pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor obravnava.
Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo podprli.
Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum rojstva in
naslov stalnega prebivališča ter njihove podpise. Župan lahko
zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da zahteve ni podprlo
zadostno število volivcev. Sklep z obrazložitvijo se vroči pobudniku zahteve ali prvemu podpisanemu volivcu na seznamu.
Župan skliče zbor občanov najkasneje v tridesetih dneh po
prejemu pravilno vložene zahteve.

87. člen
Referendum se opravi kot naknadni referendum, na katerem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt občine ali
njegove posamezne določbe.
Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe
na referendumu potrjen, ga mora župan objaviti skupaj z objavo
izida referenduma.
Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe
zavrnjen, se splošni akt ne objavi, dokler se ob upoštevanju
volje volivcev ne spremeni.
Odločitev volivcev na referendumu, s katero je bil splošni
akt občine zavrnjen ali so bile zavrnjene njegove posamezne
določbe, zavezuje občinski svet, ki je splošni akt, o katerem je
bil izveden referendum, sprejel, do konca njegovega mandata.

83. člen
Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za katerega se sklicuje zbor občanov, kraj in čas zbora občanov ter
predlog dnevnega reda.
Sklic zbora volivcev je treba objaviti na krajevno običajen
način.
84. člen
Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni podžupan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenovanje predsedstva zbora, ki naj zbor vodi.
Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje najmanj
pet odstotkov volivcev z območja občine, za katero je zbor
sklican. Odločitev zbora občanov je sprejeta, če zanjo glasuje
najmanj polovica volivcev, ki sodelujejo na zboru.
Javni uslužbenec občinske uprave, ki ga določi direktor
občinske uprave, ugotovi sklepčnost zbora občanov, koliko
volivcev je glasovalo za njegove odločitve ter vodi zapisnik o
odločitvah zbora. Z zapisnikom zbora občanov direktor občinske uprave seznani občinski svet in župana ter ga na krajevno
običajen način objavi.
2. Referendum o splošnem aktu občine
85. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki so
vsebina splošnih aktov občine, ki jih sprejema občinski svet,
razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o splošnih
aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski
davki in druge dajatve.
Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega odstavka razpiše referendum na predlog župana ali člana občinskega
sveta.
Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva
najmanj pet odstotkov volivcev v občini in če tako določa zakon
ali statut občine.
86. člen
Predlog za razpis referenduma lahko vloži župan ali član
občinskega sveta najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu
splošnega akta občine.
Najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta
občine je treba občinski svet pisno seznaniti s pobudo volivcem
za vložitev zahteve za razpis referenduma.

88. člen
Pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma o splošnem aktu občine ali njegovih posameznih določbah
mora vsebovati že oblikovano zahtevo za razpis referenduma.
Zahteva mora vsebovati jasno izraženo vprašanje, ki naj bo
predmet referenduma, in obrazložitev.
Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma lahko da vsak volivec, politična stranka v občini ali svet
ožjega dela občine. Pobuda mora biti podprta s podpisi najmanj
stotih volivcev v občini. Podporo pobudi dajo volivci na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in priimek,
datum rojstva, naslov stalnega prebivališča.
Pobudnik o pobudi volivcem za vložitev zahteve za razpis
referenduma pisno seznani občinski svet in pobudo predloži
županu.
Če župan meni, da pobuda z zahtevo ni oblikovana v skladu s prvim odstavkom tega člena ali je v nasprotju z zakonom
in s statutom občine, o tem v osmih dneh po prejemu pobude
obvesti pobudnika in ga pozove, da ugotovljeno neskladnost
odpravi v osmih dneh. Če pobudnik tega ne stori, se šteje,
da pobuda ni bila vložena. Župan o tem nemudoma obvesti
pobudnika in občinski svet.
Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz
predhodnega odstavka zahteva, naj odločitev župana preizkusi
upravno sodišče.
89. člen
Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma z
osebnim podpisovanjem.
Župan določi obrazec za podporo z osebnim podpisovanjem, ki vsebuje jasno izraženo zahtevo za razpis referenduma, in rok za zbiranje podpisov.
Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim organom,
pristojnim za vodenje evidence volilne pravice.
Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena,
če jo je v določenem roku podprlo s svojim podpisom zadostno
število volivcev.
90. člen
Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po
sprejemu odločitve o predlogu župana ali občinskega svetnika
za razpis referenduma oziroma v petnajstih dneh od vložitve
zahteve volivcev za razpis referenduma v skladu s četrtim
odstavkom prejšnjega člena, razen če v skladu z zakonom
zahteva ustavno sodno presojo take zahteve.
Referendum se izvede najprej trideset in najkasneje petinštirideset dni od dne razpisa, v nedeljo ali drug dela prost dan.
Z aktom o razpisu referenduma določi občinski svet vrsto
referenduma, splošni akt, o katerem se bo odločalo oziroma
njegove določbe, o katerih se bo odločalo, besedilo referendumskega vprašanja, o katerem se bo odločalo na referendu-
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mu tako, da se bo obkrožilo “ZA” oziroma “PROTI”, dan razpisa
in dan glasovanja.
Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je s tem
statutom določen za objavo splošnih aktov občine.
Petnajst dni pred dnem glasovanja objavi občinska volilna
komisija akt o razpisu referenduma v javnih občilih.
91. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki
imajo pravico voliti člane občinskega sveta.
Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje
večina volivcev, ki so glasovali.
92. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo
lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora odloča občinska volilna komisija.
Glede glasovanja na referendumu in drugih vprašanjih
izvedbe referenduma veljajo določbe zakona, ki urejajo referendum in ljudsko iniciativo ter lokalne volitve, kolikor ni s tem
statutom v skladu z zakonom o lokalni samoupravi posamezno
vprašanje drugače urejeno.
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje občinska volilna komisija občinskemu svetu ter ga objavi na način,
ki je v statutu občine določen za objavo splošnih aktov občine.
3. Svetovalni referendum
93. člen
Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni referendum.
Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali za
njen del.
Svetovalni referendum se izvede v skladu z določbami
tega statuta, ki urejajo referendum o splošnem aktu občine.
Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne zavezuje občinskih organov.
4. Drugi referendumi
94. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o samoprispevkih
in tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon.
Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z
določbami tega statuta, če z zakonom, ki določa in ureja referendum, ni drugače določeno.
5. Ljudska iniciativa
95. člen
Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva
izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih organov.
Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prejšnjega odstavka in postopka s pobudo se primerno uporabljajo
določbe zakona in tega statuta, s katerimi je urejen postopek
s pobudo volivcem za razpis referenduma o splošnem aktu
občine.
Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta
občine ali drugo odločitev občinskega sveta, mora občinski
svet obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o njej
pa odločiti najkasneje v treh mesecih od dne pravilno vložene
zahteve.
Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih organov, morajo ti o njej odločiti najkasneje v enem mesecu od
dne pravilno vložene zahteve.
96. člen
Sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri odločanju v občini na zborih občanov in referendumih ter njihovo
izvedbo se zagotovijo v občinskem proračunu.
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V. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE
97. člen
Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama
določi, in javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom.
Opravljanje javnih služb zagotavlja občina:
– neposredno v okviru občinske uprave,
– z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij,
– z dajanjem koncesij,
– na druge zakonsko dopustne načine.
98. člen
Na področju družbenih dejavnosti zagotavlja občina javne
službe za izvajanje naslednjih dejavnosti:
– osnovnošolsko izobraževanje,
– predšolska vzgoja in varstvo otrok,
– osnovno zdravstvo in lekarna,
– osebna pomoč družini in
– knjižničarstvo.
Občina lahko zagotavlja javne službe tudi na drugih
področjih, zlasti na področju glasbene vzgoje, izobraževanja
odraslih, kulture, športa in drugih dejavnosti, s katerimi se
zagotavljajo javne potrebe.
99. člen
Občina lahko skupaj z drugimi občinami zaradi gospodarnega in učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb ustanovi
skupno pravno osebo javnega prava za izvajanje javne službe.
100. člen
Na področju gospodarskih javnih služb občina zagotavlja:
– oskrbo s pitno vodo,
– ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov
komunalnih odpadkov,
– odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
– javno snago in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za ceste in zelenih površin,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– vzdrževanje občinskih javnih cest in na drugih področjih,
če tako določa zakon,
– javno razsvetljavo.
101. člen
Občina lahko določi kot gospodarsko javno službo tudi
druge dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje nalog iz njene
pristojnosti ali so takšne dejavnosti pogoj za izvrševanje gospodarskih, socialnih ali ekoloških funkcij občine.
102. člen
Pravne osebe javnega prava, ki izvajajo občinske javne
službe, ustanavlja občina z odlokom ob upoštevanju pogojev
določenih z zakonom.
103. člen
Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitega zagotavljanja dejavnosti gospodarskih javnih služb ustanovi v okviru
zaokroženih oskrbovalnih sistemov skupaj z drugimi občinami
skupno pravno osebo javnega prava za izvajanje občinskih
javnih služb.
104. člen
Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v skupnih pravnih
osebah javnega prava, ki so ustanovljene za območje dveh ali
več občin, občinski sveti občin ustanoviteljic ustanovijo skupni
organ, ki ga sestavljajo župani občin ustanoviteljic.
V aktu o ustanovitvi skupnega organa se določijo njegove
naloge, organizacija dela in način sprejemanja odločitev, način
financiranja in delitve stroškov za delo skupnega organa.
105. člen
Občina mora zagotoviti izvajanje tistih javnih služb, ki so
po zakonu obvezne.
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VI. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE
106. člen
Premoženje občine sestavljajo nepremične in premične
stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.
Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober gospodar.
Za odločanje o odtujitvi in pridobitvi premoženja občine je
pristojen občinski svet. Občinski svet na predlog župana sprejme letni program prodaje občinskega finančnega in stvarnega
premoženja ter letni program nabav in gradenj. Sprejeti letni
program prodaje izvršuje župan.
Odprodaja ali zamenjava nepremičnin in premičnin v lasti
občine se izvede po postopku in na način, ki ga določa zakon
in predpisi, ki veljajo za odprodajo in zamenjavo državnega
premoženja.
107. člen
Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov, taks,
pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.
Občina je pod pogoji, določenimi z zakonom, upravičena
do sredstev finančne izravnave in drugih sredstev sofinanciranja iz državnega proračuna.
108. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine so zajeti v proračunu občine, ki ga sprejme občinski svet po
postopku, določenem v poslovniku občinskega sveta.
Občinski svet mora sprejeti proračun občine v roku, ki
omogoča njegovo uveljavitev s 1. januarjem leta, za katerega
se sprejema.
Za pripravo in predložitev proračuna občine občinskemu
svetu v sprejem v skladu z zakonom je odgovoren župan.
109. člen
Proračun občine sestavljajo splošni del, posebni del in
načrt razvojnih programov v skladu z zakonom in predpisi, ki
urejajo področje javnih financ.
110. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
V okviru izvrševanja proračuna ima župan pooblastila,
določena z zakonom, predpisi, izdanimi na podlagi zakona,
odlokom o proračunu občine ali drugimi splošnimi akti občine.
Župan mora zagotoviti izvajanje nalog notranjega finančnega nadzora v skladu z zakonom in predpisom ministra,
pristojnega za finance, izdanim na podlagi zakona.
Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti podžupana in
posamezne javne uslužbence občinske uprave.
111. člen
Proračun občine se sprejme z odlokom o proračunu občine, rebalans proračuna pa z odlokom o rebalansu proračuna.
Odlok o proračunu občine določa tudi ukrepe za zagotavljanje likvidnosti proračuna, prerazporejanje sredstev, začasno
zadržanje izvrševanja proračuna, ukrepe za zagotavljanje proračunskega ravnovesja ter druge ukrepe in posebna pooblastila
za izvrševanje proračuna.
V odloku o proračunu se določi obseg zadolževanja proračuna in obseg predvidenih poroštev ter drugi elementi, ki jih
določa zakon.
Rebalans proračuna predlaga župan, če se med izvajanjem ne more uravnovesiti proračuna občine.
112. člen
Če proračun občine ni sprejet pred začetkom leta, na
katero se nanaša, se financiranje občine začasno nadaljuje
na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot
v preteklem letu.
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Župan sprejme sklep o začasnem financiranju v skladu
z zakonom. Sklep velja največ tri mesece in se lahko na
županov predlog s sklepom občinskega sveta podaljša še za
tri mesece.
113. člen
Sredstva proračuna občine se smejo uporabljati, če so
izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom, določeni pogoji, le
za namene in v višini, določeni s proračunom.
114. člen
Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen
pod pogoji in na način, določen z zakonom ali odlokom o proračunu občine.
Če se med letom spremeni delovno področje proračunskega uporabnika, župan sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za njegovo delo oziroma, če se uporabnik ukine
in njegovega dela ne prevzame drug uporabnik proračuna,
na katerega se sredstva prerazporedijo, prenese sredstva v
proračunsko rezervo.
115. člen
Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, pripravi
župan predlog zaključnega računa proračuna in ga predloži
občinskemu svetu v sprejem.
O sprejetju zaključnega računa proračuna obvesti župan
ministrstvo, pristojno za finance, v 30 dneh po sprejemu.
116. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih
sprejme občinski svet, v skladu s pogoji, določenimi z zakonom.
117. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
občina, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštvo samo, če je to
dovoljeno z zakonom in pod pogoji, ki jih določi občinski svet.
Soglasje izda župan.
O poroštvih za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča na predlog
župana občinski svet.
118. člen
Finančno poslovanje občine izvršuje finančno-računovodska služba občine.
VII. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE
1. Splošni akti občine
119. člen
Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega sveta,
odloki in pravilniki.
Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi prostorske
in druge načrte razvoja občine, občinski proračun in zaključni
račun, ki sta posebni vrsti splošnih aktov.
Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme občinski svet
sklep, ki je lahko splošni ali posamični akt.
Postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja poslovnik občinskega sveta.
120. člen
Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino glasov vseh članov občinskega
sveta.
Statut se sprejme po enakem postopku, kot je predpisan
za sprejem odloka.
121. člen
S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko
večino glasov navzočih članov, se uredi organizacija in način
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dela občinskega sveta ter uresničevanje pravic in dolžnosti
članov občinskega sveta.
122. člen
Z odlokom ureja občina na splošen način zadeve iz svoje pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in določa
način njihovega dela ter ustanavlja javne službe.
Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene pristojnosti, kadar je tako določeno z zakonom.
123. člen
S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta
ali odloka v procesu njihovega izvrševanja.
124. člen
Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije in pričnejo veljati
petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.
125. člen
V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za katere
tako določi občinski svet.
2. Posamični akti občine
126. člen
Posamični akti občine so odločbe in sklepi.
S posamičnimi akti – sklepom ali odločbo – odloča občina o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene
državne pristojnosti.
127. člen
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi
občinske uprave v upravnem postopku, odloča na drugi stopnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom drugače
določeno.
O pritožbah zoper posamične akte, izdane v upravnih
zadevah iz prenesene državne pristojnosti, odloča državni
organ, ki ga določi zakon.
O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih organov odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.
VIII. VARSTVO OBČINE IN PRAVIC POSAMEZNIKOV
IN ORGANIZACIJ
128. člen
Občinski svet ali župan lahko vloži zahtevo za presojo
ustavnosti in zakonitosti predpisov države, s katerimi se posega v ustavni položaj in v pravice občine.
129. člen
Občinski svet ali župan lahko začneta pred ustavnim
sodiščem spor o pristojnosti, če državni zbor ali vlada s
svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih
v pristojnosti občine. Enako lahko postopa, če pokrajina ali
druga občina posega v njeno pristojnost.
130. člen
Župan lahko kot stranka v upravnem sporu izpodbija
konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi
izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sproži tudi, če
osebe javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravnimi
akti uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi občine.
Župan mora od pristojnih državnih organov zahtevati,
da je občina obveščena o vsakem upravnem postopku, v
katerem pristojni državni organ odloča na podlagi predpisov
občine. Ta organ mora občino pisno obvestiti o začetku upravnega postopka v osmih dneh.

Uradni list Republike Slovenije
131. člen
Župan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot stranka ali kot stranski intervenient, če bi lahko bile v teh postopkih
oziroma če so z že izdanimi akti prizadete pravice in koristi
občine, določene z ustavo in zakoni.
132. člen
Delovna telesa so dolžna za potrebe občinskega sveta
oblikovati mnenje glede pripravljajočih se predpisov, ki se tičejo koristi občine. Na tej podlagi oblikuje občinski svet svoje
mnenje, ki ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije.
IX. NADZOR NAD ZAKONITOSTJO DELA
133. člen
Vsako ministrstvo na svojem področju nadzoruje zakonitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih iz svoje izvirne pristojnosti izdajajo župan, občinski svet in pooblaščeni delavci
občinske uprave.
Ministrstvo mora zaradi opravljanja nadzorstva nad zakonitostjo dela organov občin zagotoviti ustrezno sodelovanje,
medsebojno obveščanje in strokovno pomoč organom občin.
V zadevah, ki jih na organe občine prenese država, opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primernostjo in
strokovnostjo njihovega dela.
Pri izvajanju nadzorstva po prejšnjem odstavku lahko
pristojno ministrstvo predpiše organizacijo služb za izvajanje
nalog iz državne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog na
teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravljanje
nalog iz državne pristojnosti.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
134. člen
Do dneva imenovanja novih delovnih teles občinskega
sveta, ki jih določa 25. člen, delujejo delovna telesa v skladu z
določbo 25. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list
RS, št. 89/04 in 36/07).
Določbe prvega odstavka 39. člena, ki določajo pogoje
glede izobrazbe in izkušenj za člane nadzornega odbora, se
uporabljajo od imenovanja novega nadzornega odbora dalje.
Občina upravlja s krajevnimi vodovodi do določitve upravljavca krajevnih vodovodov.
135. člen
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut
Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in 36/07).
136. člen
Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 98/13) vsebujejo naslednji končni
določbi:
KONČNI DOLOČBI
9. člen
Občinski organi morajo uskladiti občinske predpise s temi
spremembami in dopolnitvami statuta najpozneje v treh mesecih od njihove uveljavitve.
10. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 73/15) vsebujejo naslednji končni
določbi:
KONČNI DOLOČBI
12. člen
Občinski organi morajo uskladiti občinske predpise s temi
spremembami in dopolnitvami statuta najpozneje v treh mesecih od njihove uveljavitve.
Z dnem uveljavitve teh sprememb in dopolnitev statuta
prenehajo veljati predpisi ožjih delov Občine Ivančna Gorica.
13. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2011-5
Ivančna Gorica, dne 16. novembra 2015
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

3581.

Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov
in naprav za ravnanje z odpadki na območju
Občine Ivančna Gorica

Občinski svet Občine Ivančna Gorica je na podlagi 1. člena
Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami
odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Ivančna Gorica
(Uradni Iist RS, št. 17/14) na 9. redni seji dne 16. 11. 2015 sprejel

PRAVILNIK
o tehnični izvedbi in uporabi objektov
in naprav za ravnanje z odpadki na območju
Občine Ivančna Gorica

Št.

91 / 30. 11. 2015 /

Stran

10283

– podrobnejšo vsebino katastra zbirnih in prevzemnih
mest, zbiralnic in zbirnih centrov;
– pogostost (frekvenco) in urnike prevzemanja odpadkov,
ki jih izvirni povzročitelji oziroma uporabniki storitve javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljevanju: uporabniki) prepuščajo izvajalcu;
– druge pogoje glede minimalnih oskrbovalnih standardov, ki so potrebni za ravnanje z odpadki skladno s predpisi in
nemoteno opravljanje javne službe;
– ter prehodne in končne določbe.
2. Tehnologija, pogoji in načini ločenega zbiranja
odpadkov
3. člen
(načini zbiranja komunalnih odpadkov)
V Občini Ivančna Gorica se odpadki zbirajo ločeno na
več načinov/tehnologij, odvisno od vrste in lastnosti odpadkov.
Uporabniki obvezno ločujejo odpadke na izvoru, izvajalec pa
jih prevzema na način določen s Tehničnim pravilnikom in
Odlokom.
Odpadke uporabniki zbirajo ločeno na naslednje načine:
– ločeno zbiranje določenih frakcij komunalnih odpadkov
po sistemu »od vrat do vrat«;
– ločeno zbiranje določenih frakcij komunalnih odpadkov
v zbiralnicah ločenih frakcij (v nadaljevanju: ekološki otoki);
– ločeno zbiranje kosovnih odpadkov po predhodni najavi;
– ločeno zbiranje nevarnih odpadkov in odpadne električne in elektronske opreme (v nadaljevanju: OEEO) v rednih
zbirnih akcijah s premičnimi zbiralnicami ločenih frakcij;
– ločeno zbiranje določenih frakcij komunalnih odpadkov
v zbirnem centru;
– ločeno zbiranje komunalnih odpadkov v izrednih zbirnih
akcijah (npr. papir).
4. člen
(ločeno zbiranje mešanih komunalnih odpadkov
(v nadaljevanju MKO) po sistemu »od vrat do vrat«)

Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav
za ravnanje z odpadki na območju Občine Ivančna Gorica (v
nadaljevanju: Tehnični pravilnik) predstavlja tehnični izvedbeni
akt Odloka o ravnanju s komunalnimi ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Ivančna Gorica
(Uradni list RS, št. 17/14) (v nadaljevanju: Odlok).

Uporabniki prepuščajo MKO po vnaprej določenem urniku
v tipiziranih plastičnih posodah različnih velikosti, in sicer:
– v stanovanjskih stavbah: 80 l, 120 l ali 240 l posode,
– v večstanovanjskih stavbah: 120 l, 240 l, 360 l, 500 l,
770 l ali 1100 l posode,
– pri drugih uporabnikih: 80 l, 120 l, 240 l, 360 l, 500 l,
770 l ali 1100 l posode ter 5 in 7 m3 posode.
Zbiranje MKO poteka po sistemu »od vrat do vrat« in se
načeloma izvaja s specialnim smetarskim vozilom za prevzemanje odpadkov iz posod prostornine od 80 do 1100 l.
Pogostost odvoza določi izvajalec javne službe v soglasju
z organom občinske uprave, pristojnim za javne službe varstva
okolja.

2. člen
Tehnični pravilnik obsega:
– opredelitev načina ravnanja z odpadki;
– tehnologijo, pogoje in način ločenega zbiranja odpad-

(ločeno zbiranje odpadne mešane embalaže, ki je komunalni
odpadek (v nadaljevanju mešana embalaža) po sistemu
»od vrat do vrat«)

1. Uvodne določbe
1. člen
(namen)

kov;

– tipizacijo predpisanih posod za odpadke, vključno z merili za določanje izhodiščne prostornine posod za posamezne
kategorije uporabnikov;
– tipizacijo namenskih predpisanih vreč za odpadke in
pogoje njihove uporabe;
– minimalne standarde za določitev prevzemnih mest in
zbiralnic;
– podrobnejše pogoje prepuščanja komunalnih odpadkov
na prevzemnih mestih, zbiralnicah ločenih frakcij in v zbirnih
centrih;
– podrobnejše pogoje prevzemanja kosovnih odpadkov,
nevarnih odpadkov, odpadne električne in elektronske opreme,
biološko razgradljivih in drugih komunalnih odpadkov;

5. člen

Embalaža, ki se odlaga v posode za mešano embalažo,
je odpadna prodajna ali skupinska embalaža, ki nastaja kot
ločeno zbrana frakcija v gospodinjstvih in kot tem odpadkom
podoben odpadek iz trgovine, industrije, obrti, storitvenih dejavnosti in javnega sektorja in ki ni steklena embalaža, papirna
in kartonska embalaža, lesena embalaža ali neočiščena embalaža nevarnih odpadkov.
Uporabniki prepuščajo mešano embalažo po vnaprej določenem urniku v tipiziranih posodah z rumenim pokrovom v
velikosti od 120 l do 1100 l.
Zbiranje mešane embalaže poteka po sistemu »od vrat do
vrat« in se načeloma izvaja s specialnim smetarskim vozilom
za prevzemanje odpadkov v posodah prostornine od 120 do
1100 litrov.
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Pogostost odvoza določi Izvajalec javne službe v soglasju
z organom občinske uprave, pristojnim za javne službe varstva
okolja.
6. člen
(ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov in zelenega
vrtnega odreza po sistemu »od vrat do vrat«)
Biološko razgradljive odpadke in zeleni vrtni odrez uporabniki prvenstveno sami kompostirajo na lastnem vrtu in tako
ne koristijo storitve javne službe.
Uporabniki, ki biološko razgradljivih odpadkov in zelenega
vrtnega odpada v celoti ne kompostirajo sami na lastnem vrtu,
le-te zbirajo in prepuščajo v tipiziranih posodah za biološko
razgradljive odpadke. Izvajalec javne službe zagotavlja reden
odvoz teh odpadkov na območju celotne občine.
Posode za biološko razgradljive odpadke morajo biti nameščene na vseh območjih večstanovanjskih stavb ter pri tistih
stanovanjskih stavbah, kjer stanovalci nimajo možnosti oziroma
se ne poslužujejo lastnega kompostiranja.
Zbiranje biološko razgradljivih odpadkov poteka po sistemu »od vrat do vrat« in se načeloma izvaja s specialnim
smetarskim vozilom za prevzemanje odpadkov v posodah prostornine 120 l in 240 l v stanovanjskih hišah, oziroma posodah
do 1100 l pri drugih uporabnikih.
Pogostost odvoza določi izvajalec javne službe v soglasju
z organom občinske uprave, pristojnim za javne službe varstva
okolja.
Med biološko razgradljive odpadke sodijo naslednji odpadki:
– zeleni vrtni odpad, zlasti:
– odpadno vejevje,
– trava,
– listje,
– stara zemlja lončnic,
– rože,
– plevel,
– gnilo sadje,
– stelja malih rastlinojedih živali,
– ohlajen lesni pepel;
– kuhinjski odpadki, zlasti:
– zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst,
– jajčne lupine,
– kavna usedlina,
– filter vrečke,
– pokvarjeni prehrambeni izdelki,
– kuhani ostanki hrane,
– higienski papir (robčki, brisače),
– umazane papirnate vrečke,
– moker časopisni papir.
7. člen
(ločeno zbiranje kosovnih odpadkov po predhodni najavi)
Do odvoza kosovnih odpadkov prostornine do 2 m3 na
leto je upravičeno gospodinjstvo, ki plačuje stroške ravnanja z
odpadki, če izvajalcu javne službe predhodno najavi to storitev
kadarkoli, a ne več kot enkrat letno.
Najavo kosovnega odvoza uporabnik izvede z izpolnjenim
obrazcem ali z oddajo naročila preko spletne strani izvajalca
javne službe. Uporabnik ob naročilu navede telefonsko številko,
na kateri je dosegljiv, oziroma naslov elektronske pošte zaradi
obvestila o terminu odvoza.
Kosovne odpadke iz prevzemnega mesta ali zbirnega
mesta v roku, ki ne sme biti daljši od trideset dni od naročila
uporabnika, izvajalec javne službe odvaža, obdeluje in oddaja
v nadaljnjo predelavo. O terminu odvoza obvesti uporabnika
najmanj 3 delovne dni pred izvedbo, razen če se z uporabnikom ne dogovori drugače.
Uporabnik lahko kosovne odpadke sam pripelje v CERO
Špaja dolina, kjer jih razvrsti in odloži po navodilih izvajalca
javne službe. Proti plačilu in s predhodno najavo uporabnik
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izvajalcu javne službe lahko naroči izredni odvoz kosovnih
odpadkov ali drugih nenevarnih odpadkov.
Odložene odpadke na javnih površinah, ki ne sodijo
med kosovne odpadke in jih izvajalec javne službe ob najavi
ne prevzame, mora lastnik ali upravitelj stavbe takoj oziroma še isti dan odstraniti s prevzemnega mesta in jih oddati
pristojnemu zbiralcu ali predelovalcu tovrstnih odpadkov.
8. člen
(zbiranje nevarnih komunalnih odpadkov s premičnimi
zbiralnicami ločenih frakcij)
Zbiranje nevarnih komunalnih odpadkov izvajalec javne
službe zagotavlja dvakrat letno na vnaprej določenih mestih
s premičnimi zbiralnicami. Kraj in čas zbiranja ter dolžino
postanka določi z urnikom, ki ga objavi v lokalnem časopisu
in na njegovi spletni strani.
Uporabniki do predaje zbirajo in hranijo nevarne odpadke iz gospodinjstev doma. Nevarne odpadke lahko prepustijo tudi pristojnemu zbiralcu ali predelovalcu tovrstnih
odpadkov, ali jih oddajo izvajalcu javne službe v njegovem
zbirnem centru.
Med nevarne komunalne odpadke sodijo odpadki iz
gospodinjstev in tem odpadkom podobni odpadki iz trgovine, industrije, obrti, storitvenih dejavnosti in javnega sektorja, ki kažejo eno ali več nevarnih lastnosti iz Uredbe
1357/2014/EU.
9. člen
(zbiranje OEEO s premičnimi zbiralnicami ločenih frakcij)
Zbiranje OEEO izvajalec javne službe zagotavlja enkrat
letno na v naprej določenih mestih s premičnimi zbiralnicami.
Kraj in čas zbiranja ter dolžino postanka določi izvajalec
javne službe z urnikom, ki ga objavi v lokalnem časopisu in
na njegovi spletni strani.
Uporabniki do predaje zbirajo in hranijo OEEO iz gospodinjstev doma.
OEEO iz gospodinjstev lahko uporabniki prepustijo tudi
pooblaščenemu zbiralcu ali predelovalcu tovrstnih odpadkov
na trgu, ali jih oddajo izvajalcu javne službe v njegovem
zbirnem centru.
10. člen
(ločeno zbiranje na ekoloških otokih)
Na ekoloških otokih se zagotavlja najmanj prevzem
naslednjih ločenih frakcij:
– odpadnega papirja in kartona ter papirne in kartonske
embalaže,
– odpadne steklene embalaže.
Posode morajo biti opremljene z nalepkami z navodili,
kaj vanje sodi in kaj ne.
Praznjenje posod ločeno zbranih frakcij se izvaja po potrebi, a najkasneje v 3 delovnih dneh po njihovi zapolnitvi. Za
red in čistočo ekoloških otokov skrbi izvajalec javne službe,
zato mora izvajati preglede in po potrebi čiščenje ekoloških
otokov in okolice.
Na ekoloških otokih se lahko prepušča tudi druge nenevarne ločene frakcije komunalnih odpadkov, če je zagotovljeno nadaljnje ravnanje s tako zbranimi odpadki in je
organizirano njihovo zbiranje.
11. člen
(zbirni center)
V zbirnem centru v Centru za ravnanje z odpadki Špaja
dolina lahko fizične in pravne osebe, ki so pri izvajalcu javne
službe vpisane v evidenco uporabnikov ravnanja z odpadki,
oddajajo komunalne in njim podobne odpadke iz trgovine,
industrije, obrti, storitvenih dejavnosti in javnega sektorja.
Uporabnik jih razvrsti skladno z navodili usposobljene osebe
izvajalca javne službe.
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Izvajalec javne službe zagotavlja v zbirnem centru najmanj prevzem:
– papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže;
– mešane embalaže;
– steklene embalaže in ravnega stekla;
– odpadnih avtomobilskih gum;
– odpadnih kovin;
– nevarnih odpadkov;
– odpadne električne in elektronske opreme;
– gradbenih odpadkov, ki vsebujejo azbest;
– biološko razgradljivih odpadkov in odpadnega lesa;
– lahkih izolacijskih odpadkov;
– zemlje in kamenja;
– MKO;
– odpadnih oblačil in obutve, primernih za ponovno
uporabo.
Oddaja odpadkov v zbirnem centru je za določene odpadke plačljiva storitev po ceniku izvajalca javne službe.
Postopek prevzema odpadkov, pogoje oddaje odpadkov
in odpiralni čas zbirnega centra določi izvajalec javne službe.
12. člen
(zbiranje azbestno cementnih odpadkov v zbirnem centru)
Izvajalec javne službe v zbirnem centru zbira izolirne
materiale, ki vsebujejo azbest s številko odpadka 17 06 01*
in gradbene materiale, ki vsebujejo azbest s številko odpadka
17 06 05 (v nadaljevanju: azbestno cementni odpadki).
Izvajalec javne službe ob prevzemu azbestno cementih
odpadkov izpolni in potrdi evidenčni list skladno z veljavno
zakonodajo.
Pošiljatelj odpadkov, ki je izvirni povzročitelj in ni registriran uporabnik informacijskega sistema IS Odpadki, mora
pisno pooblastiti izvajalca javne službe, da ta v celoti izpolni
evidenčni list in ga potrdi tudi v njegovem imenu. Pisno pooblastilo pošiljatelj odpadkov izpolni na obrazcu Pooblastilo
– IS Odpadki, ki je v prilogi 1 tega pravilnika.
Kopijo evidenčnega lista izvajalec javne službe v 30 dneh
v elektronski ali pisni obliki posreduje pošiljatelju odpadkov.
Uporabniki storitev, ki niso registrirani v aplikaciji IS
Odpadki za pripravo evidenčnih listov, morajo za oddane
odpadke izvajalcu javne službe izdati pooblastilo za pripravo
evidenčnih listov v aplikaciji IS Odpadki. Vzorec pooblastila
je podan v Prilogi 1.
13. člen
(izredne zbirne akcije)
Izvajalec javne službe zagotavlja izvedbo izrednih zbirnih akcij odvoza odpadnega papirja v sodelovanju z uporabniki.
O organizaciji in delitvi stroškov akcije se predhodno
dogovorita izvajalec javne službe in uporabnik.
3. Tipizacija predpisanih posod za odpadke, merila
za določanje izhodiščne prostornine posode,
lastništvo posod
14. člen
(tipizacija predpisanih posod za odpadke)
Uporabniki so dolžni zbirati odpadke v tipiziranih posodah, izdelanih po evropskih standardih za izdelavo mobilnih
zabojnikov EN 840/1-6.
Standardne velikosti posod za zbiranje MKO so:
– 80 litrov,
– 120 litrov,
– 240 litrov,
– 360 litrov,
– 500 litrov,
– 770 litrov in
– 1.100 litrov.
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Standardne velikosti posod za zbiranje mešane embalaže so:
– 120 litrov,
– 240 litrov,
– 360 litrov,
– 500 litrov,
– 770 litrov in
– 1.100 litrov.
Standardne velikosti posod za zbiranje biološko razgradljivih odpadkov so:
– 120 litrov,
– 240 litrov,
– 360 litrov,
– 500 litrov
– 770 litrov in
– 1.100 litrov.
Iz barve pokrova posode mora biti nedvoumno razvidno,
katerim odpadkom je posoda namenjena. Zato je potrebno
upoštevati naslednjo barvno shemo:
– MKO – črni oziroma sivi pokrov posode;
– Mešana embalaža – rumeni pokrov posode;
– Biološko razgradljivi odpadki – zeleni pokrov posode.
Posode na ekoloških otokih morajo imeti pokrove v naslednjih barvah:
– Steklena embalaža – beli pokrov posode;
– Papir in karton, papirna in kartonska embalaža – rdeči
pokrov posode.
Posode za MKO in za biološko razgradljive odpadke morajo biti označene z identifikacijsko nalepko ali na drug način, ki
zagotavlja identifikacijo uporabnika posode. Identifikacijo posode izvede izvajalec javne službe. Identifikacijska nalepka je unikatna in neprenosljiva ter enolično določena; vsebuje najmanj
navedbo vrste odpadka, velikosti posode, številko odjemnega
mesta, naslov prevzemnega mesta, črtno identifikacijsko kodo
ter logotip izvajalca javne službe. Pravilno nameščena nalepka
je osnova za izvedbo popisa posode, za praznjenje posod in
obračun storitve javne službe ravnanja z odpadki.
Na zabojnike v občinski lasti se namestijo prepoznavni
znaki občine.
Uporabniki lahko spreminjajo velikost posamezne posode
največ 1-krat v posameznem koledarskem letu. Identifikacijo
zamenjane posode izvede izvajalec javne službe.
15. člen
(merila za določanje najmanjše velikosti posode po sistemu
»od vrat do vrat«)
Pri določanju vrste, števila in prostornine posode posameznega uporabnika, se upošteva predvidena količina, struktura
in vrsta odpadkov, način zbiranja ter pogostost praznjenja.
I. Eno- in dvostanovanjski objekti
Za zbiranje MKO iz gospodinjstva z eno do vključno tremi
osebami, ima tako gospodinjstvo tolikšno velikost posode, da
lahko vanj odloži vse nastale MKO med enim in drugim praznjenjem, vendar ne manj kot 80 litrov.
Za zbiranje MKO iz gospodinjstva s štirimi osebami do
vključno sedme osebe, ima gospodinjstvo tako velikost posode, ki omogoča oddajo vse količine MKO med enim in drugim
praznjenjem, vendar ne manj kot 120 l.
Za zbiranje MKO iz gospodinjstev z osmimi ali več osebami se za takšno gospodinjstvo določi tolikšno velikost posode,
da se lahko vanjo prepušča MKO med enim in drugim praznjenjem, vendar ne manj kot 240 l.
Posode za mešano embalažo zagotavlja izvajalec
javne službe. Gospodinjstvo je upravičeno do posode v velikosti
240 l. Gospodinjstva z obračunano velikostjo posode 120 l lahko
na podlagi zahtevka pridobijo največ 1 dodatno posodo za mešano embalažo v velikosti 240 l, vendar morajo v zahtevku podati
obrazložitev za povečanje potrebne prostornine. Gospodinjstva
z obračunano velikostjo posode za MKO v velikosti 240 l, lahko
na podlagi zahtevka pridobijo največ 2 dodatni posodi za meša-
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no embalažo v velikosti 240 l, vendar morajo v zahtevku podati
obrazložitev za povečanje potrebne prostornine. O dodelitvi dodatnega zabojnika odloči izvajalec javne službe.
Posode za biološko razgradljive odpadke zagotavlja izvajalec javne službe. Uporabniki se lahko odločijo med 120 l
in 240 l posodo.
Pri stanovanjskih stavbah z eno ali dvema stanovanjskima enotama ima lahko vsaka stanovanjska enota svojo
zasebno opremo za zbiranje MKO, mešane embalaže in biološko razgradljivih odpadkov oziroma kompostnik za hišno
kompostiranje.
II. Večstanovanjske stavbe
Za zbiranje MKO v večstanovanjskih stavbah se uporablja skupna oprema tolikšne prostornine, da uporabniki lahko
vanjo odložijo največje količine MKO med enim in drugim praznjenjem. Potrebno je zagotoviti najmanj 8 litrov razpoložljive
prostornine posode na osebo na teden.
Velikosti in vrste posod določi izvajalec javne službe v
dogovoru z upravnikom večstanovanjske stavbe. Če upravnika
ni, velikost in vrste posod določi IJS. Vsak večstanovanjski
objekt mora imeti najmanj posode za MKO, mešano embalažo
in biološko razgradljive odpadke.
III. Občasno naseljeni objekti in nenaseljeni objekti
Med občasno naseljene objekte in nenaseljene objekte se
uvrščajo objekti, ki so primerni za bivanje in imajo izvedenega
vsaj enega od priključkov vodovoda oziroma elektrike. Uporabniki teh objektov se morajo vključiti v sistem zbiranja odpadkov.
Počitniški objekt iz prostorskega območja počitniških hišic
mora biti v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki vključen z
najmanj 80 l posodo za MKO in pripadajočo posodo za mešano
embalažo. Tovrstni počitniški objekti so vključeni v redni odvoz
komunalnih odpadkov po sistemu »od vrat do vrat«, po urniku
odvozov.
Stanovanjska stavba v kateri ni prijavljenih oseb oziroma
počitniška stavba v kateri ni prijavljenih oseb, je vključena v
sistem zbiranja z 1/3 najmanjše velikosti posode za MKO in
najmanjšo pogostostjo odvoza na območju te stavbe.
Izjemoma so oproščeni vključitve v sistem zbiranja odpadkov lastniki starih nenaseljenih kmečkih hiš v sklopu nove ali
nadomestne kmetije, če je katera koli stavba iz tega sklopa že
vključena v sistem zbiranja odpadkov.
IV. Drugi uporabniki (samostojne osebe, ki opravljajo dejavnost in pravne osebe)
Pravne osebe in samostojne osebe, ki opravljajo dejavnost,
ravnajo z odpadki na podlagi veljavnih predpisov, občinskega
odloka in tega pravilnika po pogodbi, ki jo sklenejo z izvajalcem
javne službe za prepuščanje oziroma oddajo odpadkov.
Podjetje, ki deluje na naslovu gospodinjstva,
– souporablja posodo iz gospodinjstva in ne plačuje dodatnih stroškov ravnanja z odpadki ter se smatra za vključeno
v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki ali
– ravnanje z odpadki uredi ločeno od gospodinjstva po
posebni pogodbi z izvajalcem javne službe.
Standardna storitev pri drugih uporabnikih zajema odvoz
MKO in odvoz mešane embalaže. Prostornina posode za mešano embalažo je lahko največ 3-kratnik prostornine posode za
MKO. Ravnanje z ostalimi komunalnimi odpadki ni vključeno v
ceno ravnanja z MKO.
Drugi uporabniki se lahko dogovorijo o souporabi posod
za komunalne odpadke. O delitvi stroškov se udeleženi deležniki dogovorijo z izvajalcem javne službe ob podpisu pogodbe
o ravnanju s komunalnimi odpadki.

16,66 % oziroma šest let. Če poškodbe posod nastanejo po
krivdi uporabnika pred iztekom amortizacijske dobe, stroške
popravila oziroma nadomestitve krije uporabnik, v nasprotnem
primeru pa te stroške krije izvajalec javne službe. Uporabnik je
do posode za biološko razgradljive odpadke upravičen, če je
vključen v sistem zbiranja biološko razgradljivih odpadkov po
sistemu »od vrat do vrat«.
Posode drugih uporabnikov – samostojnih oseb, ki opravljajo dejavnost in pravnih oseb, so njihova zasebna last.

16. člen

(dodatne zahteve za prevzemna mesta večstanovanjskih
objektov in pravnih oseb)

(lastništvo posod za zbiranje odpadkov v sistemu »od vrat
do vrat«)
Posode za zbiranje MKO so v lasti uporabnika.
Posode za mešano embalažo in biološko razgradljive odpadke v gospodinjstvih so infrastruktura v lasti Občine Ivančna
Gorica. Normalna amortizacijska stopnja tovrstnih posod je

4. Minimalni standardi za določitev prevzemnih mest
in zbiralnic
17. člen
(minimalne zahteve za vsa prevzemna mesta)
Prevzemno mesto določi izvajalec javne službe v dogovoru z uporabnikom.
Prevzemna mesta morajo biti dostopna tako, da lahko izvajalec odpadke prevzame in jih s komunalnimi vozili odpelje. Praviloma so locirana ob uvozih k objektom. Namestitev in odstranitev posode iz prometne javne površine mora biti izvedena na
dan odvoza odpadkov. Profil transportne poti mora biti širok vsaj
3 m in imeti vsaj 3,60 m svetle višine. Transportne poti rednega
odvoza odpadkov praviloma potekajo po javnih cestah z zagotovljenim ter urejenim rednim letnim in zimskim vzdrževanjem
za prevoz 3-osnega kamiona. Slepe ulice in ceste, pri katerih
krožna povezava predstavlja bistveno daljšo pot vozila, morajo
imeti možnost obračanja komunalnega vozila na javni površini.
Med prevzemnim mestom in mestom praznjenja ne sme
biti tehničnih ali fizičnih ovir, ki bi izvajalcu ovirale prevoz posod
od odjemnega mesta do mesta praznjenja in nazaj (npr. neutrjena površina, velik naklon, stopnice, zidovi, škarpe, ograje,
žive meje, robniki, korita, parkirana vozila, drevesa ipd.).
Načrtovalci in projektanti morajo pri oblikovanju novih
stanovanjskih in poslovnih objektov, sosesk in naselij ter pri
prenovi zgradb in delov naselij, poleg splošnih normativov in
standardov, upoštevati tudi potrebe glede zbiranja in odvažanja
odpadkov. Načrtovana prevzemna mesta morajo biti dostopna
tako, da lahko izvajalec odpadke na njih prevzame in jih s komunalnimi vozili odpelje. Profil nove transportne poti mora biti
širok vsaj 3 m in imeti vsaj 3,60 m svetle višine, elementi poti
morajo ustrezati za prevoz 3-osnega kamiona.
Slepa cesta, ob robu katere so prevzemna mesta za komunalne odpadke, mora imeti zaključek z obračališčem. Obračališče mora biti izvedeno v obliki črke »T« z najmanjšim zunanjim
radijem 6,50 m. Izjemoma se lahko na lokalnih in krajevnih
cestah zagotovi obračališče na začetku slepe ulice, zaradi vzvratne vožnje, če dolžina slepe ulice ne presega 100 metrov in je
tovrstna rešitev pogojena z etapnostjo izgradnje dela ceste.
Obračališče je lahko urejeno tudi na drug način, če vozila
na njem obračajo enako učinkovito, kot to zagotavlja obračališče iz prejšnjih odstavkov.
Notranji najmanjši radij dostopne poti do prevzemnega
mesta za komunalne odpadke v križišču ali krivini mora biti
6,50 m, razen pri dvosmernih lokalnih cestah, kjer je lahko
najmanjši radij 3,00 m in je zagotovljena preglednost križišča.
Kolikor je dostop do prevzemnega mesta na dan izvedbe
storitve oviran (zaparkiran dostop, zaklenjeno prevzemno mesto ipd.) in se zaradi tega ne more izvesti storitve, se šteje, da
je izvajalec opravil storitev, če je storitev poskušal opraviti in je
oviro evidentiral s fotografijo.
18. člen

Prevzemno mesto mora biti v večstanovanjskih objektih
dostopno le za uporabnike, ki jim je prevzemno mesto namenjeno, upravniku in izvajalcu javne službe.
Investitorji novo načrtovanih večstanovanjskih objektov (v
nadaljevanju: upravniki) so dolžni zagotoviti, da so posode za
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MKO, biološko razgradljive odpadke in ločeno zbrane frakcije
papirja in kartona nameščene v pokritem, zaprtem in zaklenjenem prostoru. Odklepanje vrat mora biti zagotovljeno z univerzalnim ključem, s katerim razpolagajo uporabniki in izvajalec
javne službe. Izvedba takšnega prostora je strošek upravnika
oziroma uporabnikov prevzemnega mesta.
Upravniki obstoječih večstanovanjskih stavb morajo zagotoviti univerzalno ključavnico, ki jo odobri izvajalec javne
službe. O izvedbi zaprtja prostora za odpadke se upravnik in
izvajalec javne službe pred izvedbo dogovorita.
19. člen
(minimalni standardi za ekološke otoke)
Ekološki otoki morajo biti urejeni v stanovanjskih območjih, ob trgovskih centrih ter na območju mestnega oziroma
vaških jeder tako, da je na vsakih 300 prebivalcev zagotovljena
vsaj ena zbiralnica ločenih frakcij.
Lokacije ekoloških otokov določi izvajalec javne službe
v sodelovanju s krajevno skupnostjo in oddelkom občinske
uprave, pristojnim za gospodarske javne službe varstva okolja.
Ekološke otoke se praviloma umešča na javne površine
ali na zemljišča v lasti Občine Ivančna Gorica, izjemoma pa tudi
na zemljišča v lasti pravnih ali fizičnih oseb, če je pridobljeno
njihovo pisno soglasje.
Med ekološkim otokom in mestom praznjenja ne sme biti
tehničnih in fizičnih ovir, ki bi izvajalcu ovirale prevoz posod
(npr. neutrjena površina, velik naklon, stopnice, zidovi, škarpe,
ograje, žive meje, robniki, korita, parkirana vozila ipd.).
5. Podrobnejši pogoji prepuščanja komunalnih
odpadkov na prevzemnih mestih, ekoloških otokih
in v zbirnih centrih
20. člen
(vzdrževanje reda in čistoče na zbirnih in prevzemnih mestih)
Uporabniki so dolžni vzdrževati zbirna in prevzemna mesta ter skrbeti za red in čistočo na teh mestih ter na dovoznih
poteh do prevzemnih mest.
Uporabniki so dolžni po odložitvi ločeno zbranih odpadkov
v posode ali v namenske tipizirane vreče, ne glede na to, ali
so na zbirnem ali prevzemnem mestu, poskrbeti, da so pokrovi
posod zaprti, vreče pa zavezane na način, da jih ni možno
enostavno odpreti.
Uporabniki so dolžni tudi v zimskem času z odstranitvijo
snega oziroma ledu izvajalcu zagotoviti nemoten dostop do
prevzemnih mest.
Izvajalec je dolžan izprazniti posode za odpadke in odstraniti namenske vreče tako, da ne ovira prometa več, kot
je nujno potrebno za opravljanje dejavnosti, da ne onesnaži
prevzemnega mesta in mesta praznjenja ter ne poškoduje
posod kot tudi ne okolice, kjer se opravlja delo. V primeru, da
izvajalec onesnaži prevzemno mesto ali mesto praznjenja, ga
je dolžan očistiti.
Uporabnik je dolžan s posodami ravnati kot dober gospodar
ter skrbeti za njihovo tehnično ustreznost in za njihovo čistočo.
21. člen
(namenske vreče)
Če količine odpadkov občasno presegajo prostornino
posode za posamezne frakcije odpadkov, lahko uporabnik te
odpadke preda v posebnih namenskih vrečah za odpadke, ki
so namenjene:
– MKO;
– biološko razgradljivim odpadkom.
Namenske vreče morajo biti označene z logotipom izvajalca javne službe. Iz oznake vreče mora biti jasno razvidno,
kateri vrsti odpadka so namenjene.
Namenske vreče lahko uporabnik kupi izključno pri izvajalcu javne službe. V ceni vreče so všteti vsi stroški ravnanja
z odpadki.
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Prepuščene vreče izvajalec javne službe prevzema med
rednim praznjenjem istovrstnih odpadkov, skladno z urnikom
odvoza odpadkov.
6. Pogostost odvoza in urniki prevzemanja odpadkov
22. člen
(termin prevzema odpadkov)
Urnik odvoza posameznih vrst odpadkov določi izvajalec
javne službe in ga objavi v mesecu decembru za naslednje leto
na krajevno običajen način in na svoji spletni strani.
Izvajalec javne službe je dolžan prilagajati dinamiko praznjenja posod na prevzemnih mestih in zbiralnicah dejanskim
potrebam.
Minimalno število občasnih zbirnih akcij nevarnih odpadkov je 2-krat letno.
Minimalno število zbirnih akcij OEEO je 1-krat leto.
V primerih višje sile ali drugih izrednih okoliščinah (zimske razmere, zapora cest itd.) izvajalec uporabnike obvesti o
nadomestnem terminu odvoza z objavo na svoji spletni strani.
7. Drugi pogoji glede minimalnih oskrbovalnih
standardov pri ravnanju z odpadki
23. člen
(izdaja soglasij)
Izvajalec javne službe izdaja projektne pogoje in soglasja
na tehnične rešitve za zagotovitev pogojev za ravnanje z odpadki na posameznih območjih urejanja oziroma pri graditvi
objektov. Izdaja projektnih pogojev in soglasij poteka skladno s
področnimi predpisi in Zakonom o upravnem postopku.
24. člen
(manjši koški za odpadke in zabojniki za pasje iztrebke)
Izvajalec javne službe po pogodbi z občino izvaja praznjenje uličnih košev za odpadke in za pasje iztrebke, nameščenih
na območju občine.
25. člen
(zbiranje in odvažanje odpadnih nagrobnih sveč)
Izvajalec javne službe zagotavlja odvažanje odpadnih
nagrobnih sveč (v nadaljevanju: ONS). Zbiranje ONS je plačljiva storitev, ki se zaračuna upravljavcu pokopališča. Vsako
pokopališče mora biti opremljeno s standardnimi posodami
za zbiranje ONS. Upravniki pokopališča so dolžni zagotoviti
zbiranje ONS v tipiziranih posodah, izdelanih po evropskem
standardu za izdelavo mobilnih zabojnikov EN 840/1-6.
Standardne velikosti posod za zbiranje ONS so:
– 240 litrov,
– 360 litrov,
– 500 litrov,
– 770 litrov in
– 1100 litrov.
Posode za ONS so last upravljavca pokopališča. Velikost
in število posod določi izvajalec javne službe v dogovoru z
upravljavcem pokopališča.
26. člen
(pranje posod)
V skladu s predpisi o ravnanju z biološko razgradljivimi
kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom izvajalec izvaja pranje posod v okviru storitev javne službe, najmanj 1-krat
letno, in sicer z opremo, ki omogoča pranje in dezinfekcijo
posode na mestu prevzemanja odpadkov ter pri tem ne vpliva
na bivalno okolje. Odplake, ki nastanejo pri čistilnem procesu,
mora zajeti in z njimi ravnati v skladu z veljavno zakonodajo.
Na ekoloških otokih in pri večstanovanjskih objektih, ki
uporabljajo skupne posode za prevzem odpadkov, izvajalec
zagotavlja redno pranje in čiščenje posod minimalno 1-krat
letno oziroma po potrebi.
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27. člen

(kataster prevzemnih mest in ekoloških otokov)
Izvajalec javne službe izvaja in vodi kataster prevzemnih
mest, ki vsebuje naslednje podatke:
– ime in priimek ter naslov nosilca zbirnega mesta (predstavnika gospodinjstva) oziroma ime in naslov plačnika;
– število uporabnikov zbirnega mesta (pri gospodinjstvu
število članov gospodinjstva);
– vrste odpadkov, ki jih uporabniki zbirajo na zbirnem
mestu;
– velikost posod po vrstah odpadkov;
– podatek o tem ali uporabniki uporabljajo evidentirano
zbirno mesto ali kompostirajo biološko razgradljive kuhinjske
odpadke in zeleni vrtni odpad v hišnem kompostniku;
– podatek o vrsti objekta, ki ga uporabljajo uporabniki
zbirnega mesta (stanovanjski, poslovni, industrijski …) in
– naseljenost objekta s časovno opredelitvijo aktivnosti
zbirnega mesta po vrstah odpadkov (trajno, občasno itd.).
Izvajalec vodi kataster ekoloških otokov, ki vsebuje naslednje podatke:
– številko ekološkega otoka,
– naziv ekološkega otoka,
– vrsto odpadkov, ki se zbirajo na ekološkem otoku,
– velikost posod po vrstah odpadkov in
– lokacijo ekološkega otoka (Gauss – Krügerjeve koordinate).
28. člen
(javne prireditve)
Organizator prireditve mora na prireditvenem prostoru zagotoviti posode za ločeno zbiranje odpadkov tako za prireditve
na prostem kot v zaprtih prostorih.
Velikost in število posod določi prireditelj na podlagi izkušenj, vrste prireditve in števila obiskovalcev. Minimalna velikost
posod za posamezno frakcijo je 240 l.
Prireditelji so dolžni organizirati ločeno zbiranje najmanj:
– mešane embalaže;
– papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže;
– MKO.
Če se na prireditvi pričakuje nastanek odpadne steklene
embalaže, mora prireditelj zagotoviti tudi posodo za zbiranje
steklene embalaže.
Za prireditve s strežbo hrane je organizator dolžan sam
poskrbeti za ustrezno ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz gostinske dejavnosti, skladno s predpisi, ki urejajo to
skupino odpadkov.
Izvajalec javne službe mora zagotoviti vse potrebne posode za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na prireditvah.
Stroške najema posod in prevzema odpadkov zaračuna
izvajalec javne službe organizatorju prireditve.
29. člen
(obveščanje uporabnikov, ozaveščanje in izobraževanje
javnosti)
Izvajalec javne službe mora obveščati uporabnike in ozaveščati javnost o vseh pomembnih dejavnikih, povezanih z
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izvajanjem javne službe zbiranja odpadkov, ki se nanašajo na
pričakovana ravnanja in obveznosti uporabnika, z namenom
doseganja okolijskih ciljev iz državnih strateških dokumentov
ravnanja z odpadki.
Izvajalec zagotavlja obveščanje, ozaveščanje in izobraževanje z naznanili o akcijah v sredstvih javnega obveščanja in na
krajevno običajen način ter na svoji spletni strani.
30. člen
(reklamacije uporabnikov)
Uporabnik storitev se lahko pritoži na izvajanje in na zaračunavanje storitve, izvajalec javne službe pa mora pritožbo
oziroma reklamacijo obravnavati, kot to določa zakon o varstvu
potrošnikov.
31. člen
(Izvajanje nadzora nad ločevanjem odpadkov)
Nadzor nad ločevanjem odpadkov izvaja izvajalec javne
službe zbiranja komunalnih odpadkov na prevzmnih mestih,
ekoloških otokih in v zbirnem centru. V primeru ugotovljenih
neskladnosti o tem pisno opozori uporabnika, v primeru ponavljajočih neskladnosti pri istem uporabniku o tem obvesti
medobčinski inšpektorat ali pristojnega redarja.
8. Prehodne in končne določbe
32. člen
(roki za prilagoditve)
Rok za izvedbo katastra prevzemnih mest in ekoloških
otokov je 1 leto od uveljavitve tega pravilnika.
Rok za izvedbo evidence hišnih kompostnikov je 1 leto od
uveljavitve tega pravilnika.
Rok za prilagoditev barvni shemi zabojnikov pri pravnih
osebah je 6 let od uveljavitve tega pravilnika.
Do zagotovitve standarda dovoznih poti iz 17. člena tega
pravilnika se odvoz odpadkov izvaja z manjšimi vozili.
33. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o načinu odvoza in odstranjevanja komunalnih odpadkov
na območju občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica,
objavljen v Uradnem vestniku Občine Ivančna Gorica št. 1/04
z dne 2. 2. 2004.
34. člen
(začetek veljavnosti)
Tehnični pravilnik začne veljati prvi dan naslednjega meseca po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0053/2015-1
Ivančna Gorica, dne 17. novembra 2015
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.
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POOBLASTILO – IS ODPADKI
Podatki o pooblastitelju
Naziv podjetja in sedež pravne osebe/Ime in priimek, naslov fizične osebe:

*ID davčna številka: __________________________
*Matična številka:____________________________ *Šifra dejavnosti:_________________
KO in parcelna št.:____________________________________________________________
Telefon: _____________________________ * Fax:_____________________________
E‐pošta:__________________________________
*Ime in priimek zakonitega zastopnika oz. odgovorne osebe:_________________________
(*izpolniti če je pooblastitelj pravna oseba)
Podatki o pooblaščencu
Naziv podjetja in sedež pravne osebe:
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE, Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje
ID davčna številka: SI65119037
Matična številka: 5144574000

Šifra dejavnosti: 36.000

KO in parcelna št.: k.o. Polica 1339/3, 1344/2, 1340, 1343, 1323/2, 1341/1, 1341/2; k.o. Grosuplje
854/1, 1669/2, 855/2, 857/2, 863/1, 860
Telefon: 01/ 78 88 943

Fax: 01/ 78 88 913

E‐pošta: cero@jkpg.si
Ime in priimek zakonitega zastopnika oz. odgovorne osebe: Stanislav Stopar
Obseg in časovna veljavnost pooblastila
1. Pooblastilo velja za vlaganje in podpisovanje evidenčnih listov v sistem IS‐ODPADKI v imenu
pooblastitelja.
2. Pooblastilo velja od _______________ do pisnega preklica.
Datum:

Podpis (in žig) pooblastitelja:_______________________
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Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata
članu Nadzornega odbora Občine Ivančna
Gorica

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 11/15 – uradno prečiščeno besedilo in 73/15)
je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 9. redni seji dne
16. 11. 2015 na predlog Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja sprejel

UGOTOVITVENI SKLEP
o prenehanju mandata članu Nadzornega odbora
Občine Ivančna Gorica
I.
Ugotovi se, da je članu Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica Zvonimirju Zabukovcu, na podlagi pisne izjave o
odstopu z dne 9. 10. 2015, predčasno prenehal mandat člana
Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica.
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-0023/2014-3
Ivančna Gorica, dne 16. novembra 2015
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

3583.

16. člena Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih
zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 25/15) je Občinski svet Občine Ivančna
Gorica na 9. redni seji dne 16. 11. 2015 sprejel

SKLEP
o imenovanju nadomestnega predstavnika
v Svet Osnovne šole Ferda Vesela
Šentvid pri Stični
I.
Za nadomestnega predstavnika v Svet Osnovne šole
Ferda Vesela Šentvid pri Stični se imenuje Uroš Dežman.
II.
Imenovani, v sklepu številka 014-0013/2013 z dne 24. 4.
2013, nadomesti člana Ignacija Kastelica.
III.
Mandat nadomestnemu članu traja do poteka mandata celotnemu svetu zavoda, imenovanim s sklepom številka
014-0013/2013 z dne 24. 4. 2013
IV.
Sklep začne veljati dan po sprejemu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0008/2013-9
Ivančna Gorica, dne 16. novembra 2015
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata
predstavniku ustanovitelja v Svet Osnovne
šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 11/15 – uradno prečiščeno besedilo in 73/15)
je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 9. redni seji dne
16. 11. 2015 na predlog Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja sprejel

UGOTOVITVENI SKLEP
o prenehanju mandata predstavniku
ustanovitelja v Svet Osnovne šole Ferda Vesela
Šentvid pri Stični
I.
Ugotovi se, da je predstavniku ustanovitelja v Svet Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični Ignaciju Kastelicu, na
podlagi pisne izjave o odstopu z dne 30. 9. 2015, predčasno
prenehal mandat predstavnika ustanovitelja.
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0013/2013-8
Ivančna Gorica, dne 16. novembra 2015
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

3584.

Uradni list Republike Slovenije

Sklep o imenovanju nadomestnega
predstavnika v Svet Osnovne šole Ferda
Vesela Šentvid pri Stični

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 11/15 – uradno prečiščeno besedilo in 73/15) in

3585.

Sklep o imenovanju članov v Uredniški odbor
javnega glasila Občine Ivančna Gorica

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 11/15 – uradno prečiščeno besedilo in 73/15) in
6. člena Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 8/03, 33/07 in 57/11) in na
predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja
in priznanja je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 9. redni
seji dne 16. 11. 2015 sprejel

SKLEP
o imenovanju članov v Uredniški odbor javnega
glasila Občine Ivančna Gorica
I.
V Uredniški odbor javnega glasila Občine Ivančna Gorica
se izmed občanov imenujejo:
1. Franc Fritz Murgelj
2. Jožefa Veronika Železnikar
3. Leopold Sever
4. Simon Bregar.
II.
Mandat članov Uredniškega odbora javnega glasila Občine Ivančna Gorica traja štiri leta.
III.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0022/2011-3
Ivančna Gorica, dne 16. novembra 2015
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

Uradni list Republike Slovenije
JESENICE
3586.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Ljudska univerza Jesenice

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 s spr.), 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spr.)
in 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in
spr.), 97. členom Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine
Jesenice (Uradni list RS, št. 46/08) je Občinski svet Občine
Jesenice na redni 9. seji dne 19. 11. 2015 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Ljudska univerza Jesenice
1. člen
V 4. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice (Uradni
list RS, št. 84/11 – UPB1) (v nadaljevanju Odlok) se v prvem
odstavku seznam dejavnosti dopolni, in sicer tako, da se
doda besedilo:
»C/18.120 Drugo tiskanje
C/18.130 Priprava za tisk in objavo
J/58.110 Izdajanje knjig
J/58.190 Drugo založništvo
J/63.110 Obdelovanje podatkov in s tem povezane dejavnosti
J/63.990 Drugo informiranje
M/70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
N/82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N/82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
za poslovanje
Q/88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
Q88.9 Drugo socialno varstvo brez nastanitve
Q88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo
brez nastanitve
Q/88.910 Dnevno varstvo otrok
R/93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
R/96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene«
2. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-31/2015
Jesenice, dne 19. novembra 2015
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

3587.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 110/02, 97/03 – odl. US, 46/04 – ZRud-A, 47/04,
41/04 – ZVO-1, 45/04 – ZVZP-A, 62/04 – odl. US, 92/05 –
ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odl. US,
126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11
– odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZDavNepr, 22/14 – odl.
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US, 19/15) ter na podlagi 13. in 121. člena Statuta Občine
Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06, 102/07, 34/09 in 10/14) je
Občinski svet Občine Jesenice na 9. redni seji dne 19. 11.
2015 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
Nepremičnini s parc. št. 422/1 k.o. 2172 – Hrušica se
ukine status javnega dobra.
2. člen
Nepremičnina s parc. št. 422/1 k.o. 2172 – Hrušica, se
po pravnomočnosti upravne odločbe o ukinitvi statusa javnega
dobra, vpiše v zemljiško knjigo z vknjižbo lastninske pravice v
korist Občine Jesenice, matična številka 5874335000, Cesta
železarjev 6, 4270 Jesenice.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-27/2015
Jesenice, dne 20. novembra 2015
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

3588.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Jesenice za leto 2016

V skladu s 180. členom Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02 in spr.), 218. členom Zakona o
graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in spr.) in na
podlagi 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list
SRS, št. 18/84 in spr.), 10. člena Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Jesenice
(Uradni list RS, št. 46/08 in spr.) ter 13. člena Statuta Občine
Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in spr.) in 117. člena Poslovnika o delu občinskega sveta (Uradni list RS, št. 46/08)
je Občinski svet Občine Jesenice na redni 9. seji dne 19. 11.
2015 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Jesenice za leto 2016
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Jesenice znaša za leto
2016 mesečno: 0,001484 €.
2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2016 dalje.
Št. 422-66/2015
Jesenice, dne 19. novembra 2015
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.
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Sklep o povprečni gradbeni ceni kvadratnega
metra koristne stanovanjske površine v Občini
Jesenice za leto 2016

Na podlagi 158. člena Zakona o davkih občanov (Uradni list
SRS, št. 36/88 in spremembe), drugega odstavka 5. člena Odloka
o davkih občanov Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 23/91) ter
na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93 in spremembe), 13. in 143. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in spremembe) je Občinski svet Občine
Jesenice na 9. redni seji dne 19. 11. 2015 sprejel

SKLEP
o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra
koristne stanovanjske površine
v Občini Jesenice za leto 2016
1. člen
Ta sklep določa povprečno gradbeno ceno kvadratnega
metra (v nadaljevanju: m2) koristne stanovanjske površine, brez
vrednosti stroškov komunalnega opremljanja zemljišča, v Občini Jesenice za leto 2016 in se uporablja izključno za potrebe
določitve osnove za davek od premoženja.
2. člen
Vrednost povprečne gradbene cene m2 koristne stanovanjske površine, brez vrednosti stroškov komunalnega
opremljanja zemljišča, v Občini Jesenice za leto 2016 znaša
865,51 EUR. Vrednost je fiksna in se med letom ne spreminja.
Vrednost iz prejšnjega odstavka je določena na podlagi
valorizacije vrednosti povprečne gradbene cene m2 koristne
stanovanjske površine za leto 2015 s povprečnim indeksom
za stanovanjsko gradnjo, ki ga je določila GZS – Zbornica za
gradbeništvo in industrije gradbenega materiala.
3. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2016 dalje.
S 1. 1. 2016 preneha veljati Sklep o povprečni gradbeni
ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v Občini Jesenice za leto 2015 (Uradni list RS, št. 87/14).
Št. 007-30/2015
Jesenice, dne 23. novembra 2015
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

PUCONCI
3590.

Statut Občine Puconci

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl.
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in
14/15 – ZUUJFO) je Občinski svet Občine Puconci na 10. redni
seji dne 19. 11. 2015 sprejel

STATUT
Občine Puconci

Uradni list Republike Slovenije
Statut Občine Puconci (v nadaljevanju: statut) vsebuje
načela o uresničevanju občinske samouprave, opredeljuje
naselja, ki tvorijo območje občine, določa notranjo členitev
občine, norme o nalogah in organih občine, občinski upravi in
občinskih javnih službah, financiranju občine in njenem premoženju ter opredelitve splošnih in posamičnih aktov občine
s postopkom za njihovo sprejemanje.
Statut razčleni razmerja občine do države, medobčinsko
sodelovanje in povezovanje občine v pokrajino.
Statut vsebuje tudi določbe o pogojih in postopku za
njegovo spremembo.
2. člen
(območje občine, ime, sedež, status in zastopanje občine)
Občina Puconci je samoupravna lokalna skupnost ustanovljena z zakonom na območju naslednjih naselij: Beznovci,
Bodonci, Bokrači, Brezovci, Dankovci, Dolina, Gorica, Kuštanovci, Lemerje, Mačkovci, Moščanci, Otovci, Pečarovci,
Poznanovci, Predanovci, Prosečka vas, Puconci, Puževci,
Strukovci, Šalamenci, Vadarci, Vaneča, Zenkovci.
Sedež občine je v Puconcih 80.
Občina je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.
Občino predstavlja in zastopa župan.
Območje, ime in sedež občine se lahko spremeni z zakonom po postopku, ki ga določa zakon. Območja in imena
naselij v občini se v skladu z zakonom spremenijo z občinskim
odlokom.
3. člen
(ime in območje ožjega dela občine)
Na območju Občine Puconci so ustanovljeni ožji deli občine. Naloge, organizacija in delovanje ter pravni status ožjih
delov Občine Puconci so določeni s tem statutom.
Imena in območja ožjih delov občine so:
1. Krajevna skupnost Bodonci, ki obsega naselja: Bodonci, Vadarci.
2. Krajevna skupnost Bokrači, ki obsega naselje Bokrači.
3. Krajevna skupnost Brezovci, ki obsega naselja: Brezovci, Lemerje, Predanovci.
4. Krajevna skupnost Dolina, ki obsega naselje Dolina.
5. Krajevna skupnost Gorica, ki obsega naselje Gorica.
6. Krajevna skupnost Mačkovci, ki obsega naselja: Dankovci, Kuštanovci, Mačkovci, Moščanci, Otovci, Pečarovci,
Poznanovci in Prosečka vas.
7. Krajevna skupnost Puconci, ki obsega naselje Puconci.
8. Krajevna skupnost Šalamenci, ki obsega naselje Šalamenci.
9. Krajevna skupnost Vaneča, ki obsega naselje Vaneča.
10. Krajevna skupnost Zenkovci, ki obsega naselja: Beznovci, Puževci, Strukovci in Zenkovci.
4. člen
(vsebina nalog občine)
Občina Puconci (v nadaljnjem besedilu: občina) v okviru
ustave in zakona samostojno ureja in opravlja javne zadeve
lokalnega pomena, ki zadevajo prebivalce občine in naloge
iz državne pristojnosti, ki so po predhodnem soglasju občinskega sveta nanjo prenesene z zakonom.
5. člen

I. SPLOŠNE DOLOČBE

(občani občine)

1. člen
(pojem in vsebina statuta)
Statut je temeljni splošni pravni akt občine.
Statut vsebuje pravna pravila, ki zavezujejo vse prebivalce občine.

Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebivališče,
so občani Občine Puconci (v nadaljevanju: občani).
Občani odločajo o lokalnih javnih zadevah po organih
občine, ki jih volijo na podlagi splošne in enake volilne pravice na svobodnih volitvah s tajnim glasovanjem ter v drugih
organih v skladu s tem statutom.

Uradni list Republike Slovenije
Občani sodelujejo pri upravljanju lokalnih javnih zadev
tudi na zborih občanov, z referendumom in ljudsko iniciativo.
Na osnovi odločitve organov občine se lahko v posamezne oblike odločanja vključijo tudi osebe, ki imajo v občini
začasno prebivališče, in osebe, ki so lastniki zemljišč in drugih
nepremičnin na območju občine.
6. člen
(sodelovanje s sosednjimi in drugimi občinami)
Občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje s sosednjimi in drugimi občinami, širšimi lokalnimi skupnostmi in
državo.
Občina samostojno odloča o povezovanju v širše lokalne
samoupravne skupnosti, na način in po postopku predpisanem
v zakonu.
Občina se z drugimi občinami zaradi predstavljanja in
uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in skupnega
zagotavljanja svojih interesov povezuje v združenja.
Občina lahko sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi drugih
držav ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti.
Občina sodeluje z drugimi občinami po načelih prostovoljnosti in solidarnosti. V ta namen ustanavlja zveze, lahko
združuje sredstva, oblikuje skupne organe in organizacije ter
službe za opravljanje skupnih zadev.
7. člen
(simboli občine)
Občina Puconci ima svoj grb, zastavo in praznik, katerih
oblika, vsebina in uporaba se določi z odlokom.
Občina ima žig, ki je okrogle oblike. Žig ima v notranjem
krogu na zgornji polovici napis: Občina Puconci in pod njim
osno obrnjen za 180° napis »Puconci« oziroma naziv organa
občine: »Občinski svet«, »Župan«, »Nadzorni odbor«, »Volilna
komisija«. V sredini žiga je grb občine. Velikost, uporabo in
hrambo žiga občine določi župan s svojim aktom.
Za prispevek k razvoju občine podeljuje občina zaslužnim
občanom, organizacijam in drugim občinska priznanja in nagrade, v skladu s posebnim odlokom.
II. NALOGE OBČINE
8. člen
(izvirne naloge občine)
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene s tem statutom in zakoni,
zlasti pa:
1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena
tako, da:
– sprejema statut in druge splošne akte občine,
– sprejema proračun in zaključni račun občine,
– načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske akte,
– predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti.
2. Upravlja občinsko premoženje tako, da:
– ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premoženjem,
– pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,
– sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in
premičnin,
– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premoženja.
3. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine tako,
da:
– spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini,
– sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešujejo
razvoj gospodarstva v občini,
– sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov
in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri razreševanju gospodarskih problemov,
– z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje razvoj
gospodarskih panog oziroma gospodarskih subjektov.
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4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj tako, da:
– v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih objektov,
– sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski program občine,
– spremlja in analizira stanje na stanovanjskem področju
občine,
– spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v občini
ter se vključuje v stanovanjski trg,
– gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja
objekte, ki so primerni za gradnjo stanovanj,
– v skladu s predpisi omogoča občanom najemanje kreditov za nakup, gradnjo in prenovo stanovanj,
– sodeluje z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi
institucijami pri razreševanju stanovanjske problematike občanov.
5. Skrbi za lokalne javne službe tako, da:
– ustanavlja lokalne javne službe,
– sprejme splošne akte, ki urejajo način ustanovitve in
delovanje lokalnih javnih služb,
– zagotavlja sredstva za delovanje lokalnih javnih služb,
– nadzira delovanje lokalnih javnih služb,
– gradi in vzdržuje vodovodne, energetske in druge komunalne objekte in naprave,
6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost tako, da:
– ustanovi vzgojno-izobraževalni, zdravstveni zavod in
zagotavlja pogoje za njegovo delovanje,
– v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih možnosti
omogoča izvajanje nadstandardnih programov,
– sodeluje z vzgojno-izobraževalnim zavodom in zdravstvenim zavodom,
– z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno-izobraževalno
dejavnost in zdravstveno varstvo občanov,
– ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih prebivalcev.
7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega
varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele tako, da:
– spremlja stanje na tem področju,
– pristojnim organom in institucijam predlaga določene
ukrepe na tem področju,
– sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi in
drugimi pristojnimi organi in institucijami.
– lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade.
8. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije tako, da:
– omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za kulturno dediščino na svojem območju,
– zagotavlja splošnoizobraževalno knjižnično dejavnost,
– z dotacijami spodbuja te dejavnosti,
– sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti
občine.
9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred
hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge
dejavnosti varstva okolja tako, da:
– izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi
predpisi s področja varstva okolja,
– spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih pristojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo okolja,
– sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zagotavlja varstvo okolja,
– sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih obvešča o ugotovljenih nepravilnostih,
– z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini.
10. Upravlja, gradi in vzdržuje:
– lokalne javne ceste in druge javne poti,
– površine za pešce in kolesarje,
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– igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
– javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne
površine ter
– ureja promet v občini.
11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da v skladu z merili in
normativi:
– organizira reševalno pomoč v požarih,
– organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševanje
za primere elementarnih in drugih nesreč,
– zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in izvajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesrečami,
– zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementarnih
in drugih naravnih nesreč,
– sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in
štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo,
– opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni
varnosti in varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami.
12. Ureja javni red v občini tako, da:
– sprejema ustrezne splošne akte,
– določa prekrške in denarne sankcije za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine,
– ureja lokalni promet in določa prometno ureditev,
– organizira občinsko redarstvo,
– izvaja nadzorstvo nad javnimi prireditvami,
– opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje
pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,
– opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.
9. člen
(javno pooblastilo)
Z občinskim predpisom se lahko določi, da se za opravljanje posameznih upravnih nalog iz izvirne pristojnosti občine
podeli javno pooblastilo javnemu podjetju, javnemu zavodu,
javni agenciji, javnemu skladu, drugi pravni osebi ali posamezniku, če se s tem omogoči učinkovitejše in smotrnejše
opravljanje nalog zlasti, če se v celoti ali pretežno financirajo s
plačili uporabnikov.
Če predpis iz prejšnjega odstavka dopušča, da za pridobitev javnega pooblastila kandidira več pravnih oseb ali posameznikov, se izbira opravi po javnem natečaju.
Pri izvajanju javnega pooblastila imajo njihovi nosilci pravice in dolžnosti občinske uprave.
O izločitvi uradnih oseb nosilca javnega pooblastila odloči
župan.
10. člen
(druge naloge občine)
V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina opravlja
tudi naloge, ki se nanašajo na:
– inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti,
– ugotavljanje javnega interesa v primeru razlastitve za
potrebe občine,
– določanje namembnosti urbanega prostora,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje pogojev za njihovo uporabo,
– evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,
– zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomenikov
v sodelovanju s pristojnimi institucijami,
– mrliško ogledno službo in
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.
11. člen
(pridobivanje in posredovanje podatkov)
Občina pridobiva podatke, ki jih potrebuje za opravljanje
nalog iz svoje pristojnosti, jih obdeluje ter opravlja statistično,
evidenčno in analitično funkcijo za svoje potrebe. Pri varstvu,
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obdelovanju in hrambi podatkov mora občina ravnati v skladu
z zakoni, ki urejajo to področje.
Občina pridobiva in obdeluje o posameznikih naslednje
osebne podatke:
– enotno matično številko občana;
– osebno ime;
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča;
– datum in kraj rojstva;
– podatke o osebnih vozilih;
– podatke o nepremičninah ter
– druge osebne podatke v skladu z zakonom.
Občina pridobiva osebne podatke iz prejšnjega odstavka
neposredno od posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
Na podlagi zahteve, ki vsebuje navedbo pravne podlage obdelovanja osebnih podatkov, lahko občina osebne podatke pridobi
tudi od upravljavca centralnega registra prebivalstva, matičnega registra, zemljiškega katastra ali drugega upravljavca, če
tako določa zakon. Zahteva občine mora biti v pisni ali drugi z
zakonom ali predpisom vlade določeni obliki.
Občina pridobiva podatke od upravljavcev nepremičninskih evidenc brezplačno, oziroma pod enakimi pogoji, kot veljajo za neposredne uporabnike državnega proračuna.
Podatke lahko občina pridobi brezplačno v pisni obliki, na
elektronskih pomnilniških medijih ali po elektronski poti. Pridobivanje osebnih podatkov po elektronski poti se občini odobri,
ko zagotovi tehnične pogoje in pogoje, s katerimi se v skladu z
zakonom zagotavlja zavarovanje osebnih podatkov.
Občina lahko, zaradi izvajanja nalog iz svoje pristojnosti v
skladu z nameni in pod pogoji določenimi v zakonu, posreduje
pridobljene podatke fizičnim in pravnim osebam.
III. ORGANI OBČINE
1. Skupne določbe
12. člen
(vrste organov občine)
Organi občine so:
– občinski svet,
– župan in
– nadzorni odbor.
Občina ima volilno komisijo kot samostojni občinski organ,
ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi predpisi ter
splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in referendumov
ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.
Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in
naloge določa zakon.
Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma članov občinskih organov se izvajajo v skladu z zakonom in tem
statutom.
Člani občinskega sveta, župan in podžupan so občinski
funkcionarji.
13. člen
(odločanje organov občine)
Če ni v zakonu ali tem statutom drugače določeno, lahko
organi občine, ki delajo na sejah, sprejemajo odločitve, če je
na seji navzoča večina članov organa občine. Odločitev je
sprejeta, če za njo glasuje večina opredeljenih glasov navzočih
članov.
14. člen
(javnost dela organov občine)
Delo organov občine je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o
delu občinskih organov, predvsem pa z uradnim objavljanjem
splošnih aktov občine, z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na javnih sejah občinskih
organov, vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga

Uradni list Republike Slovenije
za odločanje občinskih organov. Splošni akti občine se objavijo
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov, razloge in postopke izključitve javnosti s sej organov občine,
pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma
druge javne ali zasebnopravne osebe zaupne narave oziroma
državna, vojaška ali uradna tajnost, določajo zakon, ta statut
in poslovnik občinskega sveta.
Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpogleda
v dokumente, ki so podlaga za odločanje organov občine o
njihovih pravicah, obveznostih in pravnih koristih, vpogled v
ostale dokumente je možen le, če za to izkažejo pravni interes.
2. Občinski svet
15. člen
(položaj, število in mandat članov občinskega sveta
ter njegovo konstituiranje)
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah
v okviru pravic in dolžnosti občine.
Občinski svet šteje sedemnajst članov, od katerih je en
član predstavnik romskih skupnosti.
Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat članov občinskega sveta se začne s potekom mandata prejšnjih
članov občinskega sveta ter traja do prve seje novoizvoljenega
občinskega sveta.
Do prve seje novo izvoljenega občinskega sveta traja tudi:
– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni
na predčasnih volitvah po razpustitvi prejšnjega občinskega
sveta, ali odstopu večine članov občinskega sveta,
– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni
na volitvah, ki so bile iz kakšnega drugega razloga na podlagi
zakona opravljene po rednih volitvah v občinske svete.
Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sveta.
Prvo sejo občinskega sveta skliče župan najkasneje v 20 dneh
po izvolitvi.
Ko članom občinskega sveta preneha mandat, jim preneha tudi članstvo v vseh občinskih organih, ne pa tudi v organih
javnih zavodov, javnih podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica
ali soustanoviteljica je občina.
16. člen
(volitve občinskega sveta)
Volitve občinskega sveta se opravijo na podlagi splošne
in enake volilne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem
v skladu z zakonom.
Občinski svet se voli po proporcionalnem sistemu.
O oblikovanju volilnih enot za volitve občinskega sveta v
skladu z zakonom odloči občinski svet z odlokom.
17. člen
(naloge in pristojnosti občinskega sveta)
Občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge
splošne akte ter poslovnik občinskega sveta.
V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,
– sprejema občinski proračun in zaključni račun,
– ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo
organizacijo in delovno področje,
– v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja
skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,
– daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na
občino in odloča o na občino prenesenih zadevah iz državne
pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski organ,
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– nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave
glede izvajanja odločitev občinskega sveta,
– potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja
predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,
– imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega
odbora,
– imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega sveta,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja,
kolikor s statutom občine ali z odlokom za odločanje o tem ni
pooblaščen župan,
– odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
– razpisuje referendum,
– s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino plače
ali dela plače občinskih funkcionarjev ter kriterije in merila za
nagrade in nadomestila članom organov in delovnih teles, ki jih
imenuje občinski svet,
– določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja
lokalnih javnih služb,
– ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge
pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,
– v skladu z zakonom ustanavlja pravne osebe zasebnega prava,
– imenuje in razrešuje člane drugih organov občine ustanovljenih na podlagi zakona,
– določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katerega
sestavni del je tudi program varstva pred požari,
– sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt varstva
pred požari,
– določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni,
– sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot javna
služba,
– imenuje in razrešuje predstavnike občine v sosvetu
načelnika upravne enote,
– odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in ta statut.
18. člen
(nezdružljivost funkcije člana občinskega sveta)
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo
župana, člana nadzornega odbora, kot tudi ne z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.
Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana,
opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžupana
hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne opravlja
funkcije člana občinskega sveta.
Funkcija člana občinskega sveta tudi ni združljiva s funkcijo načelnika upravne enote in vodje notranje organizacijske
enote v upravni enoti, na območju katere je občina, kot tudi ne
z delom v državni upravi na delovnih mestih, na katerih delavci
izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela organov občine.
19. člen
(predstavljanje občinskega sveta, sklicevanje in vodenje sej)
Občinski svet predstavlja, sklicuje in vodi njegove seje
župan. Župan lahko za vodenje sej občinskega sveta pooblasti
podžupana ali drugega člana občinskega sveta.
Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan, pooblaščeni
podžupan oziroma član občinskega sveta ne more voditi že
sklicane seje, jo vodi podžupan, če pa tudi to ni mogoče, jo vodi
najstarejši član občinskega sveta.
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Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določbami tega statuta in poslovnika občinskega sveta ter glede
na potrebe odločanja na občinskem svetu, mora pa jih sklicati
najmanj šestkrat letno.
Župan, pooblaščeni podžupan oziroma član občinskega
sveta mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva
najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora biti
v 15 dneh potem, ko je bila podana pisna zahteva za sklic
seje. Če seja občinskega sveta ni sklicana v roku sedmih dni
po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani občinskega
sveta, ki so zahtevo podali. Zahtevi za sklic seje občinskega
sveta mora biti priložen dnevni red. Župan, pooblaščeni podžupan oziroma član občinskega sveta mora dati na dnevni
red predlagane točke, predlagan dnevi red pa lahko dopolni
še z novimi točkami.
20. člen
(strokovna in administrativna pomoč občinskemu svetu)
Strokovno in administrativno delo za potrebe občinskega
sveta ter pomoč pri pripravi in vodenju sej občinskega sveta
ter njegovih komisij in odborov zagotavlja občinska uprava.
21. člen
(način dela občinskega sveta)
Občinski svet dela in odloča na sejah.
Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan.
Vsak član občinskega sveta lahko predlaga občinskemu
svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti,
razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih
aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da
jih sprejme občinski svet na predlog župana.
Župan mora predloge komisij in odborov občinskega
sveta ter predloge članov občinskega sveta iz prejšnjega
odstavka dati na dnevni red, ko so pripravljeni tako, kot je
določeno v poslovniku občinskega sveta.
O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na
začetku seje.
Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena
točka za vprašanja in odgovore na vprašanja, ki jih postavljajo
člani sveta.
Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo podžupanu, članom občinskega sveta, predsednikom delovnih teles
in direktorju občinske uprave.
O sklicu seje občinskega sveta se obvesti javna občila.
Predsedniki komisij in odborov občinskega sveta ter direktor občinske uprave so se dolžni udeležiti seje občinskega
sveta in odgovarjati na vprašanja članov občinskega sveta,
kadar se obravnavajo vprašanja iz njihove pristojnosti oziroma
njihovega področja dela.
22. člen
(odločanje občinskega sveta in izvršitev odločitev
občinskega sveta)
Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča
večina njegovih članov. Občinski svet sprejema odločitve z
večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon
določa drugačno večino.
Občinski svet sprejema odločitve z javnim glasovanjem.
Tajno se glasuje v primeru, ko je tako določeno z zakonom ali
če tako sklene občinski svet.
Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih
organov ter druga vprašanja delovanja občinskega sveta se
določijo s poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino opredeljenih navzočih članov.
Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in občinska
uprava.
Župan in direktor občinske uprave o izvrševanju odločitev občinskega sveta poročata občinskemu svetu najmanj
enkrat letno.
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23. člen
(prenehanje mandata članu občinskega sveta)
Prenehanje mandata članu občinskega sveta, postopke v
zvezi s tem, pravno varstvo ter postopke za izvolitev in potrditev
mandata nadomestnega člana, ureja zakon.
3. Odbori in komisije občinskega sveta
24. člen
(komisije in odbori kot stalna in občasna delovna telesa)
Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Občinski svet lahko ustanovi eno ali več komisij in odborov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa. Organizacijo
in delovno področje stalnih delovnih teles občinskega sveta
določa poslovnik občinskega sveta. S sklepom o ustanovitvi
občasnega delovnega telesa in imenovanju članov določi občinski svet tudi njegove naloge.
25. člen
(število članov in naloge komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja)
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
ima pet članov, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih članov.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
opravlja zlasti naslednje naloge:
– občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa
občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski svet,
– občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma
predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,
– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi
s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo
plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
– obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski svet.
26. člen
(odbori in komisije občinskega sveta)
Občinski svet ima stalne ali občasne komisije in odbore
kot svoja delovna telesa.
Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
– odbor za gospodarstvo, proračun, finance in investicije,
– odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja,
– odbor za družbene dejavnosti,
– odbor za okolje in prostor ter infrastrukturo,
– odbor za informiranje,
– odbor za kulturo, turizem in šport,
– komisija za statut in pravna vprašanja,
– komisija za romska vprašanja,
– komisija za priznanja in nagrado.
Število članov posameznega delovnega telesa občinskega sveta in delovno področje se določi s poslovnikom občinskega sveta.
Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število članov
ter opravi imenovanje.
27. člen
(članstvo v odboru ali komisiji občinskega sveta)
Člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed
svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov.
Predlog kandidatov za člane pripravi Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi član občinskega sveta kot predsednik.
Prvo sejo delovnega telesa skliče župan.
Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v
občinski upravi.
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28. člen
(naloge in pristojnosti odborov in komisij)
Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega
delovnega področja v skladu s poslovnikom občinskega sveta
obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo
občinskemu svetu mnenja in predloge.
Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove
pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna
in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.
29. člen
(razrešitev predsednika ali člana ali delovnega telesa
občinskega sveta)
Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega
člana delovnega telesa občinskega sveta ali delovno telo v
celoti na predlog najmanj četrtine članov občinskega sveta.
Predlog novih kandidatov za člane delovnih teles občinskega
sveta pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do prve naslednje seje občinskega sveta.
4. Župan
30. člen
(izvolitev in trajanje mandata)
Župana volijo volivci, ki imajo v občini stalno prebivališče,
na neposrednih in tajnih volitvah.
Volitve župana se opravijo v skladu z zakonom.
Mandatna doba župana traja štiri leta. Za začetek in trajanje mandatne dobe župana se smiselno uporablja določba
tretjega odstavka 14. člena tega statuta.
Do prve seje novo izvoljenega občinskega sveta traja tudi:
– mandatna doba župana, ki je izvoljen na nadomestnih
volitvah po prenehanju mandata prejšnjemu županu pred potekom mandatne dobe,
– mandatna doba župana, ki je izvoljen na volitvah, ki so
bile iz kakšnega drugega razloga na podlagi zakona opravljene
po rednih volitvah v občinske svete.
Župan opravlja funkcijo nepoklicno. Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O svoji odločitvi je župan
dolžan obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji.
31. člen
(pristojnosti in naloge župana)
Župan predstavlja in zastopa občino.
Poleg tega župan predvsem:
– predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine
in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti
občinskega sveta,
– izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za
izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna,
– skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta,
– odloči in sklene pravni posel ravnanja s stvarnim premoženjem,
– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov
občine,
– predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije,
določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o
imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih
v občinski upravi ter pooblašča direktorja občinske uprave za
te naloge,
– imenuje in razrešuje podžupana,
– imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave, soodloča pri imenovanju in razreševanju predstojnikov organov
skupne občinske uprave,
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– usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov
skupne občinske uprave,
– opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon in ta statut.
32. člen
(zadržanje objave splošnega akta ali izvajanja odločitve)
Župan lahko zadrži objavo splošnega akta občine, če
meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu
svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje.
Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt
objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za
oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.
Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če
meni, da je nezakonita, ali je v nasprotju s statutom ali drugim
splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu svetu, da o
njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje.
Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta župan
opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odločitve. Če
občinski svet ponovno sprejme enako odločitev, lahko župan
začne postopek pri upravnem sodišču.
Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki
je z zakonom prenesena v opravljanje občini, župan opozori
pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost
take odločitve.
33. člen
(naloge in pristojnosti župana v primeru naravnih
in drugih nesreč)
Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na področju
zaščite in reševanja, predvsem pa:
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za
odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,
– imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite občine ter
poverjenike za civilno zaščito,
– sprejme načrt zaščite in reševanja,
– vodi zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,
– določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziroma
naloge zaščite, reševanja in pomoči in organizacije, ki morajo
izdelati načrte zaščite in reševanja,
– ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v
naravnem okolju na območju občine,
– v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev,
– predlaga pristojnemu organu razporeditev državljanov
na delovno dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti ter materialno
dolžnost.
34. člen
(začasni nujni ukrepi župana)
V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu
ogroženo življenje in premoženje občanov, pa se občinski svet
ne more pravočasno sestati, lahko župan sprejme začasne
nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev občinskemu svetu
takoj, ko se ta lahko sestane.
35. člen
(podžupan)
Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina enega ali dva podžupana. Podžupana imenuje izmed članov občinskega sveta župan, ki ga lahko tudi razreši. S sklepom o
imenovanju podžupana se ugotovi, da bo podžupan v primeru
predčasnega prenehanja mandata župana opravljal funkcijo
župana v času od sprejema sklepa o predčasnem prenehanju
mandata in razpisa nadomestnih volitev do izvolitve novega
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župana. Podžupan, ki opravlja funkcijo župana, nima pravice
glasovati za odločitve občinskega sveta.
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja
posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan
pooblasti.
V primeru predčasnega prenehanja mandata župana
opravlja funkcijo župana do nastopa mandata novoizvoljenega
župana, podžupan. Če ima občina več kot enega podžupana
pa tisti podžupan, ki ga določi župan razen, če je razrešen. Če
župan ne določi, kateri podžupan bo začasno opravljal funkcijo
župana oziroma, če je razrešen, odloči občinski svet, kateri
izmed članov občinskega sveta bo opravljal to funkcijo.
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan
tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere
ga župan pooblasti.
V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da
bo funkcijo opravljal poklicno.
36. člen
(nadomeščanje župana in podžupana)
Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan ne
moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši
član občinskega sveta.
V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta
tekoče naloge iz pristojnosti župana.
37. člen
(nezdružljivost funkcije župana in podžupana)
Funkcija župana ni združljiva s funkcijo člana občinskega
sveta in podžupana, članstvom v nadzornem odboru in z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako
določa zakon.
Funkcija podžupana ni združljiva s funkcijo župana, članstvom v nadzornem odboru in z delom v občinski upravi ter z
drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.
38. člen
(komisije in drugi strokovni organi župana)
Če je tako določeno v zakonu ali drugem predpisu, lahko
tudi župan imenuje komisije in druge strokovne organe občine.
Župan lahko ustanovi komisije in druga delovna telesa kot
strokovna in posvetovalna telesa za proučevanje posameznih
zadev iz svoje pristojnosti.
39. člen
(prenehanje mandata županu in podžupanu)
Prenehanje mandata županu in podžupanu, postopke v
zvezi s tem in pravno varstvo ureja zakon.
5. Nadzorni odbor
40. člen
(pojem in naloge nadzornega odbora)
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne
porabe v občini.
Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem
občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev
občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske
uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občin-
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skega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi
sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in
gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.
41. člen
(število, imenovanje in razrešitev članov nadzornega odbora)
Nadzorni odbor ima pet članov. Občinski svet imenuje
člane nadzornega odbora najkasneje v 45 dneh po svoji prvi
seji. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov. Kandidate za člane nadzornega odbora občine predlaga
občinskemu svetu komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega
sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov občine krajevnih skupnosti, direktor občinske uprave, delavci občinske
uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij
in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki
proračunskih sredstev.
Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve
oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega sveta,
ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razrešitev člana
nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi za predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta. Razrešitev
opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora.
42. člen
(sklic in konstituiranje nadzornega odbora in način dela)
Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju skliče župan. Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi seji
navzočih večina članov.
Člani med sabo na konstitutivni seji izvolijo predsednika.
Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi
njegove seje.
Nadzorni odbor sprejema svoja poročila, priporočila in
predloge na seji, na kateri je navzočih večina članov nadzornega odbora, z večino glasov navzočih članov.
43. člen
(letni program nadzora)
Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora. V program lahko nadzorni odbor vključi tudi druge nadzore, ki mu
jih predlagata občinski svet ali župan. S programom seznani
nadzorni odbor občinski svet in župana.
44. člen
(postopki nadzornega odbora)
Ugotovitve, ocene in mnenja ter predloge poročil nadzornega odbora pripravi član nadzornega odbora, ki ga je na
predlog predsednika, za posamezno zadevo v skladu z letnim
programom nadzora, s sklepom o izvedbi nadzora zadolžil nadzorni odbor. Sklep o izvedbi nadzora mora vsebovati opredelitev vsebine nadzora, časa in kraja nadzora in navedbo nadzorovane osebe (organ ali organizacija z odgovornimi osebami).
V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe
dolžni članu nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, predložiti
vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora,
odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila. Član nadzornega
odbora, ki opravlja nadzor, ima pravico zahtevati vse podatke,
ki so mu potrebni za izvedbo naloge, ki mu je zaupana. Občinski organi so zahtevane podatke dolžni dati.
Po opravljenem pregledu pripravi član nadzornega odbora predlog poročila, v katerem je navedena nadzorovana
oseba, odgovorne osebe, predmet pregleda, ugotovitve, ocene
in mnenja ter morebitna priporočila in predlogi ukrepov. Predlog
poročila sprejme nadzorni odbor in ga pošlje nadzorovani osebi, ki ima pravico v roku 15 dni od prejema predloga poročila
vložiti pri nadzornem odboru ugovor. Nadzorni odbor mora o
ugovoru odločiti v 15 dneh. Dokončno poročilo pošlje nadzorni
odbor nadzorovani osebi, kolikor je nadzorovana oseba občina,
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se pošlje poročilo županu. Poročilo, ki je bilo vročeno nadzorovani osebi, se objavi na svetovnem spletu.
Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali
nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v poslovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v 15 dneh od
dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in računsko
sodišče.
V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba
storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve
posredovati pristojnemu organu pregona.
Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet, župan in
organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni
obravnavati dokončna poročila nadzornega odbora in v skladu
s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge nadzornega odbora.
45. člen
(izločitev člana nadzornega odbora)
Predsednik nadzornega odbora izloči člana nadzornega
odbora iz posamezne zadeve v primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranosti. Član se lahko
izloči tudi sam.
Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi
lahko zahteva tudi nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev
mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev. O
izločitvi odloči predsednik nadzornega odbora.
O izločitvi predsednika nadzornega odbora odloči nadzorni odbor.
46. člen
(javnost dela nadzornega odbora)
Delo nadzornega odbora je javno. Program nadzora in
dokončno poročilo, ki je bilo vročeno nadzorovani osebi, se
objavi na svetovnem spletu. Pri opravljanju svojega dela so
člani nadzornega odbora dolžni varovati državne, uradne in
poslovne skrivnosti nadzorovanih, ki so tako opredeljene z
zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in
organizacij uporabnikov proračunskih sredstev ter spoštovati
dostojanstvo, dobro ime in osebnostno integriteto fizičnih in
pravnih oseb.
47. člen
(strokovna in administrativna pomoč ter sredstva za nadzorni
odbor)
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega
odbora zagotavljajo župan in občinska uprava.
Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko
opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje
občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.
Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v
občinskem proračunu, na podlagi sprejetega letnega programa
nadzora in finančnega načrta.
48. člen
(poslovnik nadzornega odbora)
Podrobnejšo organizacijo svojega dela uredi nadzorni
odbor s poslovnikom.
6. Občinska uprava
49. člen
(pojem in organiziranost)
Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom,
statutom in splošnimi akti občine izvaja upravne naloge iz občinske pristojnosti, odloča o upravnih stvareh na prvi stopnji,
opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva
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oziroma drugih služb nadzora ter strokovna, organizacijska in
administrativna opravila za občinske organe.
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem
javnih služb iz občinske pristojnosti.
Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske
uprave pa vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan. Direktor občinske uprave je uradnik po zakonu,
ki ureja položaj javnih uslužbencev.
Občinsko upravo ustanovi občinski svet z odlokom, s
katerim določi tudi njeno notranjo organizacijo in delovno področje na predlog župana.
Občinsko upravo lahko sestavljajo notranje organizacijske
enote in organi občinske uprave.
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan.
50. člen
(skupna občinska uprava)
Občinski svet lahko na predlog župana odloči, da z drugo
občino ali z drugimi občinami ustanovijo enega ali več organov
skupne občinske uprave.
Organ skupne občinske uprave ali skupno službo občin
za opravljanje posameznih nalog občinske uprave ustanovijo
občinski sveti na podlagi splošnih aktov iz drugega odstavka
47. člena statuta.
Župani se lahko dogovorijo, da se naloge skupnega organa občinske uprave ali skupne službe iz prejšnjega odstavka
opravljajo v eni od občinskih uprav.
Občine zagotavljajo sredstva in druge materialne pogoje
za skupno opravljanje nalog občinske uprave v razmerju števila
prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev občin, za katere se opravljajo, če ni z odlokom določeno drugače.
51. člen
(odločanje)
Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih posameznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v upravnih
stvareh v upravnem postopku.
Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz
lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.
O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na prvi
stopnji občinska uprava, na drugi stopnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom drugače določeno.
O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske uprave odloča župan občine, v katere krajevno pristojnost zadeva
spada, če zakon ne določa drugače.
52. člen
(izdajanje aktov)
Posamične akte iz izvirne pristojnosti občine izdaja direktor občinske uprave, ki lahko pooblasti delavce uprave, ki
izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih stvareh,
za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje
celotnega postopka in za odločanje v upravnih stvareh.
Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih
stvareh iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom
drugače določeno.
53. člen
(direktor občinske uprave)
Direktor občinske uprave skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih
predpisov o upravnem postopku in zagotavlja vodenje evidence
o upravnih stvareh v skladu s predpisi.
54. člen
(pooblaščena uradna oseba)
O upravnih stvareh iz občinske izvirne pristojnosti lahko
odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje
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teh zadev in ima višjo ali visoko strokovno izobrazbo in opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku v skladu s posebnim zakonom. Ob teh pogojih
lahko na prvi stopnji v enostavnih upravnih stvareh odloča tudi
uradna oseba, ki ima srednjo strokovno izobrazbo.

Uradni list Republike Slovenije
me regijski oziroma njemu nadrejeni poveljnik civilne zaščite,
pa regijskemu poveljniku civilne zaščite.
IV. OŽJI DELI OBČINE

55. člen

60. člen

(odločanje o pritožbah)

(pomen, ustanovitev, ukinitev ali sprememba območja)

O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti
občinske uprave odloča župan. Zoper odločitev župana je
dopusten upravni spor.
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča
državni organ, določen z zakonom.

Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov
na območju posameznih naselij so v občini kot ožji deli občine
ustanovljene krajevne skupnosti.
Krajevne skupnosti so del občine v teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem, premoženjsko-finančnem in pravnem smislu.
Pobudo za ustanovitev nove krajevne skupnosti, njeno ukinitev ali spremembo njenega območja lahko da zbor
občanov ožjega dela občine ali 10 odstotkov volivcev s tega
območja po postopku in na način, ki je določen s tem statutom
za ljudsko iniciativo.
Krajevne skupnosti ustanovi, ukine ali spremeni njihovo
območje občinski svet s statutom po poprej ugotovljeni volji
prebivalcev o imenu in območju skupnosti. Volja prebivalcev
se ugotovi na referendumu, ki ga za določeno območje razpiše občinski svet.

56. člen
(izločitev predstojnika in direktorja občinske uprave)
O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali zaposlenega v občinski upravi odloča direktor občinske uprave, ki
v primeru izločitve predstojnika občinske uprave o stvari tudi
odloči, če je predstojnik pooblaščen za odločanje v upravnih
stvareh.
O izločitvi direktorja občinske uprave ali župana odloča
občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.
7. Občinsko pravobranilstvo
57. člen
(zastopanje)
Občina ima lahko občinsko pravobranilstvo, ki pred sodišči in drugimi državnimi organi zastopa občino, občinske
organe in ožje dele občine.
Po pooblastilu lahko občinsko pravobranilstvo zastopa
tudi druge pravne osebe, ki so jih ustanovile občine.
Občinsko pravobranilstvo se ustanovi z odlokom, v katerem občinski svet določi njegovo delovno področje oziroma pooblastila. Za občinsko pravobranilstvo se smiselno uporabljajo
določbe zakona, ki ureja državno pravobranilstvo.
Občina lahko skupaj s še eno ali več občinami ustanovi
skupni organ občinskega pravobranilstva.
8. Drugi organi občine
58. člen
(drugi organi občine)
Občina ima naslednje organe:
– komisijo po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javnih
funkcij s pridobitno dejavnostjo,
– svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin,
– svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
– odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada,
– svet za varstvo najemnikov neprofitnih stanovanj,
– in druge organe v skladu s posebnimi zakoni.
Organizacijo, delovno področje ter sestavo organov, ki
jih mora občina imeti v skladu s posebnimi zakoni, ki urejajo
naloge občine na posameznih področjih javne uprave, določi
župan oziroma občinski svet na podlagi zakona s sklepom o
ustanovitvi in imenovanju članov posameznega organa.
59. člen
(organi civilne zaščite)
Organ občine je tudi štab civilne zaščite. Poveljnik in štab
civilne zaščite občine, izvajata operativno strokovno vodenje
civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, v
skladu s sprejetimi načrti.
Poveljnik civilne zaščite občine je za svoje delo odgovoren županu, za uresničevanje usmeritev in pomoči, ki jih sprej-

61. člen
(javne zadeve pri katerih sodelujejo krajevne skupnosti)
Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer:
– dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih
programov občine na področju javne infrastrukture na svojem
območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in
investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju in sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli,
– sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo
in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju soglasij
lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih
služb,
– dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,
– dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja (ocvetličenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in pri
tem sodelujejo,
– dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje
hitrosti ipd.),
– predlagajo programe javnih del,
– sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje
njihove skupnosti,
– oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih
in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu
občine,
– dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih
proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo
do spremembe režima vodnih virov,
– seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in
varstva okolja,
– sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih
prireditev,
– spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem
obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in
sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,
– dajejo soglasja k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je skupnostim dano na
uporabo za opravljanje njihovih nalog.
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62. člen
(naloge krajevnih skupnosti)
Krajevne skupnosti opravljajo naloge iz pristojnosti občine, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti. Krajevne
skupnosti Občine Puconci praviloma samostojno:
– skrbijo za urejenost pokopališč in organizirajo pogrebno službo na krajevno običajni način, če z odlokom občine ni
drugače določeno,
– skrbijo za pluženje in odvoz snega,
– skrbijo za vzdrževanje krajevnih cest,
– skrbijo za vaške vodovode,
– upravljajo z javnim premoženjem, ki jim je dano v
uporabo,
– izdelujejo načrte zaščite in reševanja na podlagi predpisov in potreb občine,
– pripravljajo in izvajajo projekte v okviru celostnega
razvoja podeželja in obnove vasi na svojem območju,
– pospešujejo kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na svojem območju ter organizirajo kulturne, športne
in druge prireditve oziroma nudijo pomoč pri takih prireditvah,
kadar je organizator občina.
63. člen
(status in odgovornost krajevne skupnosti)
Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava v
okviru nalog, ki jih opravlja samostojno, v skladu s tem statutom. Krajevna skupnost ne more biti delodajalec.
Skupnost iz prejšnjega odstavka nastopa v pravnem
prometu v svojem imenu in za svoj račun.
Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z
vsem svojim premoženjem in sredstvi, s katerimi razpolaga.
Občina odgovarja za obveznosti krajevne skupnosti subsidiarno.
64. člen
(organ krajevne skupnosti, volitve, število članov, mandat
in nezdružljivost funkcije)
Organ krajevne skupnosti je svet, ki ga izvolijo krajani s
stalnim prebivališčem na območju krajevne skupnosti. Način
izvolitve članov sveta določa zakon.
Volitve v svet krajevne skupnosti razpiše župan.
Število članov sveta določi občinski svet z odlokom, s
katerim določi volilne enote za volitve v svet krajevne skupnosti.
Mandat članov sveta krajevne skupnosti se začne in
konča istočasno kot mandat članov občinskega sveta.
Funkcija člana sveta je nezdružljiva s članstvom v nadzornem odboru občine. Določbe zakona in tega statuta, ki
urejajo predčasno prenehanje mandata članu občinskega
sveta, se smiselno uporabljajo tudi za prenehanje mandata
člana sveta ožjega dela občine.
65. člen
(naloge predsednika sveta krajevne skupnosti)
Predsednik sveta krajevne skupnosti, katerega izvolijo člani sveta krajevne skupnosti izmed sebe, zastopa in
predstavlja krajevno skupnost, sklicuje in vodi seje njenega
sveta ter opravlja druge naloge, ki mu jih določi svet krajevne
skupnosti. Pravni posli, ki jih sklene ožji del občine brez predhodnega soglasja župana, so nični vendar pa lahko predpis
občine, ki je potreben za izvršitev občinskega proračuna določi, kateri pravni posli in v kateri višini so ti posli, ki jih sklene
ožji del občine, veljavni brez predhodnega soglasja župana.
Svet na predlog predsednika izvoli podpredsednika.
Podpredsednik sveta nadomešča predsednika in opravlja
naloge, ki mu jih določi predsednik.
Svet krajevne skupnosti dela ter sprejema svoje odločitve na seji, na kateri je navzočih večina članov, z večino
glasov opredeljenih navzočih članov.
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Župan ima pravico biti navzoč na seji sveta krajevne
skupnosti in razpravljati, vendar pa nima pravice glasovati.
Predsednik sveta skliče svet krajevne skupnosti najmanj
štirikrat na leto oziroma večkrat v primeru, da je to potrebno.
Predsednik mora sklicati svet krajevne skupnosti, če to zahteva župan ali najmanj polovica članov sveta.
Za delovanje sveta krajevne skupnosti se smiselno uporablja poslovnik občinskega sveta.
66. člen
(naloge sveta krajevne skupnosti)
Svet krajevne skupnosti izvršuje naloge, ki so v skladu s
tem statutom naloge krajevne skupnosti. Svet tudi:
– obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se
nanašajo na območje krajevne skupnosti in njeno prebivalstvo
ter oblikuje svoja stališča in mnenja,
– daje pobude in predloge za sprejem odlokov in drugih
splošnih aktov občine,
– sprejema odločitve o uporabi sredstev skupnosti in
razpolaganju ter gospodarjenju s premoženjem skupnosti.
Stališča, mnenja, pobude in predlogi sveta krajevne
skupnosti niso pogoj za izvrševanje nalog občine, za katere
so pristojni občinski svet, župan ali občinska uprava in jih ne
zavezujejo, razen če ni s tem statutom ali odlokom drugače
določeno.
Svet krajevne skupnosti lahko za obravnavo posameznih
vprašanj sklicuje zbore krajanov krajevne skupnosti. Za sklic
in izvedbo zbora krajanov se smiselno uporabljajo določbe
tega statuta, s katerimi je urejen zbor občanov.
Odločitve sveta skupnosti o uporabi sredstev in razpolaganju ter gospodarjenju s premoženjem skupnosti so
veljavne, ko da nanje soglasje občinski svet.
Odločitve sveta krajevne skupnosti izvršuje župan in
občinska uprava.
67. člen
(svet predsednikov svetov krajevnih skupnosti)
Zaradi obravnave določenih skupnih vprašanj in nalog
ter za obravnavo zadev iz občinske pristojnosti lahko župan
oblikuje svet predsednikov svetov krajevnih skupnosti kot svoj
posvetovalni organ.
68. člen
(premoženje krajevne skupnosti)
Krajevne skupnosti imajo premoženje, ki je stvarno premoženje občine in z njim upravljajo in ga uporabljajo.
Krajevna skupnost mora s tem premoženjem gospodariti
kot dober gospodar. Za razpolaganje s tem premoženjem
skupnosti se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki urejajo
razpolaganje s premoženjem občine ter določbe tega statuta.
Če krajevna skupnost preneha obstajati ali če ji preneha
pravna subjektiviteta, preidejo vse njene pravice in obveznosti
na občino.
69. člen
(financiranje krajevnih skupnosti)
Delovanje krajevnih skupnosti se financira iz občinskega
proračuna, s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb,
s plačili za storitve in s prihodki od premoženja v upravljanju.
Kriteriji in merila za financiranje nalog in delovanja krajevnih skupnosti iz proračuna občine se določijo z odlokom.
Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.
Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti morajo biti zajeti
v finančnih načrtih, ki jih za posamezno proračunsko leto oblikujejo in občinskemu svetu predlagajo njihovi sveti. Finančne
načrte, ki so kot sestavni del občinskega proračuna njegova
priloga, sprejme na predlog župana občinski svet.
Občina ne prevzema finančnih obveznosti krajevnih skupnosti, ki niso zajeti v proračunu občine.
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Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti je
odgovoren predsednik sveta.
Krajevne skupnosti imajo lahko svoje žiro račune. Sklep
o posebnem žiro računu skupnosti izda župan.
Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti se
uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo financiranje javne
porabe in določbe odloka o proračunu občine.
Nadzor nad finančnim poslovanjem krajevne skupnosti
opravlja nadzorni odbor občine.
70. člen
(razpustitev in ukinitev krajevne skupnosti)
Občinski svet lahko na predlog župana, nadzornega odbora občine, četrtine članov sveta krajevne skupnosti ali zbora
občanov krajevne skupnosti razpusti svet krajevne skupnosti
in razpiše predčasne volitve:
– če se po najmanj trikratnem sklicu ne sestane,
– če ne izvršuje nalog, ki so mu v skladu s tem statutom
zaupane oziroma jih izvršuje v nasprotju z zakonom, predpisi
in splošnimi akti občine,
– če se ugotovi, da očitno nezakonito razpolaga s sredstvi občanov ali če se sredstva, ki so skupnosti dodeljena iz
občinskega proračuna, uporabljajo nenamensko.
Občinski svet lahko s spremembo statuta tudi ukine
krajevno skupnost, če ugotovi, da svet krajevne skupnosti ne
opravlja svojih nalog, da ni kandidatov za člane sveta oziroma
da občani na njenem območju nimajo interesa za opravljanje
nalog krajevne skupnosti v skladu s tem statutom.
V. NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV
PRI ODLOČANJU V OBČINI
71. člen
(oblike sodelovanja)
Oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju
v občini so: zbor občanov, referendum in ljudska iniciativa.
1. Zbor občanov
72. člen
(zadeve, ki jih obravnava zbor občanov)
Občani na zboru občanov:
– obravnavajo pobude in predloge za spremembo območja občine, njenega imena ali sedeža ter dajejo pobude v
zvezi s tem in oblikujejo mnenja,
– obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in
povezovanje z drugimi občinami v širše samoupravne lokalne
skupnosti,
– obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali
ukinitev ožjih delov občine oziroma za spremembo njihovih
območij,
– predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o spremembah območij naselij, imen naselij ter imen ulic,
– opravljajo naloge zborov volivcev v skladu z zakonom,
– dajejo predloge občinskim organom v zvezi s pripravo
programov razvoja občine, gospodarjenja s prostorom ter
varovanja življenjskega okolja,
– oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor,
kot so gradnja avtocest, energetskih objektov, odlagališč odpadkov in nevarnih stvari,
– obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odločajo
o zadevah, za katere je tako določeno z zakonom, s tem statutom ali odlokom občine ter o zadevah, za katere tako sklene
občinski svet ali župan.
Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora
občanov so občinski organi, v katerih pristojnost posamezna
zadeva spada, dolžni obravnavati in pri izvajanju svojih nalog
upoštevati.
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Če pristojni občinski organ meni, da predlogov, pobud,
stališč, mnenj in odločitev zbora občanov ni mogoče upoštevati, je občanom dolžan na primeren način in v primernem
roku svoje mnenje predstaviti in utemeljiti.
73. člen
(sklic zbora občanov)
Zbor občanov se lahko skliče za vso občino, za eno ali
več krajevnih skupnosti, za posamezno naselje ali zaselek.
Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo ali na pobudo občinskega sveta ali sveta krajevne skupnosti.
Župan mora sklicati zbor občanov za vso občino na
zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcev v občini, zbor občanov v
krajevni skupnosti pa na zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcev
v tej skupnosti.
Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebovati
pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor obravnava.
Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo podprli. Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum
rojstva in naslov stalnega prebivališča ter njihove podpise. Župan lahko zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da zahteve
ni podprlo zadostno število volivcev. Sklep z obrazložitvijo se
vroči pobudniku zahteve ali prvemu podpisanemu volivcu na
seznamu. Župan skliče zbor občanov najkasneje v tridesetih
dneh po prejemu pravilno vložene zahteve.
74. člen
(vsebina in način sklica)
Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za katerega se sklicuje zbor občanov, kraj in čas zbora občanov ter
predlog dnevnega reda.
Sklic zbora volivcev je treba objaviti na krajevno običajen
način.
75. člen
(vodenje zbora, sklepčnost in odločanje na zboru občanov)
Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni podžupan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenovanje
predsedstva zbora, ki naj zbor vodi.
Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje najmanj
10 odstotkov volivcev z območja občine, za katero je zbor
sklican.
Odločitev zbora občanov je sprejeta, če zanjo glasuje
najmanj polovica volivcev, ki sodelujejo na zboru.
Delavec občinske uprave, ki ga določi direktor občinske
uprave, ugotovi sklepčnost zbora občanov, koliko volivcev je
glasovalo za njegove odločitve ter vodi zapisnik o odločitvah
zbora.
Z zapisnikom zbora občanov direktor občinske uprave
seznani občinski svet in župana ter ga na krajevno običajen
način objavi.
2. Referendum o splošnem aktu občine
76. člen
(vsebina odločanja na referendumu)
Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki
so vsebina splošnih aktov občine, ki jih sprejema občinski
svet, razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o
splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo
občinski davki in druge dajatve.
Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega odstavka razpiše referendum na predlog župana ali člana občinskega sveta.
Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva
najmanj 5 odstotkov volivcev v občini in če tako določa zakon
ali statut občine.
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77. člen
(upravičenci za vložitev predloga za razpis referenduma)
Predlog za razpis referenduma lahko vloži župan ali
član občinskega sveta najkasneje v 15 dneh po sprejemu
splošnega akta občine.
Najkasneje v 15 dneh po sprejemu splošnega akta občine je treba občinski svet pisno seznaniti s pobudo volivcem
za vložitev zahteve za razpis referenduma.
Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana
pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma,
župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu
ali pobudi oziroma do odločitve na referendumu.
78. člen
(naknadni referendum)
Referendum se opravi kot naknadni referendum, na katerem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt občine
ali njegove posamezne določbe.
Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe na referendumu potrjen, ga mora župan objaviti skupaj z
objavo izida referenduma.
Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe
zavrnjen, se splošni akt ne objavi, dokler se ob upoštevanju
volje volivcev ne spremeni.
Odločitev volivcev na referendumu, s katero je bil splošni
akt občine zavrnjen ali so bile zavrnjene njegove posamezne
določbe, zavezuje občinski svet, ki je splošni akt, o katerem je
bil izveden referendum, sprejel, do konca njegovega mandata.
79. člen
(vsebina pobude)
Pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma o splošnem aktu občine ali njegovih posameznih
določbah mora vsebovati že oblikovano zahtevo za razpis
referenduma.
Zahteva mora vsebovati jasno izraženo vprašanje, ki naj
bo predmet referenduma, in obrazložitev.
Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma lahko da vsak volivec, politična stranka v občini ali
svet ožjega dela občine. Pobuda mora biti podprta s podpisi
najmanj stotih volivcev v občini. Podporo pobudi dajo volivci
na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in
priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča.
Pobudnik o pobudi volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma pisno seznani občinski svet in pobudo predloži županu.
Če župan meni, da pobuda z zahtevo ni oblikovana
v skladu s prvim odstavkom tega člena ali je v nasprotju z
zakonom in s statutom občine, o tem v osmih dneh po prejemu pobude obvesti pobudnika in ga pozove, da ugotovljeno
neskladnost odpravi v osmih dneh. Če pobudnik tega ne stori,
se šteje, da pobuda ni bila vložena. Župan o tem nemudoma
obvesti pobudnika in občinski svet.
Pobudnik lahko v 8 dneh po prejemu obvestila iz predhodnega odstavka zahteva, naj odločitev župana preizkusi
upravno sodišče.
80. člen
(osebno podpisovanje ali podpisovanje na seznamu)
Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma
z osebnim podpisovanjem ali podpisovanjem na seznamu.
Župan določi obrazec za podporo z osebnim podpisovanjem, ki vsebuje jasno izraženo zahtevo za razpis referenduma, in rok za zbiranje podpisov. O načinu dajanja odloči
župan s sklepom. Z istim sklepom določi obrazec seznama.
Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim organom,
pristojnim za vodenje evidence volilne pravice. Državni organ,
pristojen za vodenje evidence volilne pravice, overi tudi podpise volivcev na seznamu.
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Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena,
če jo je v določenem roku podprlo s svojim podpisom zadostno število volivcev.
81. člen
(razpis in izvedba referenduma)
Občinski svet razpiše referendum v 15 dneh po sprejemu odločitve o predlogu župana ali občinskega svetnika za
razpis referenduma oziroma v 15 dneh od vložitve zahteve
volivcev za razpis referenduma v skladu s četrtim odstavkom
prejšnjega člena.
Referendum se izvede najprej 30 in najkasneje 45 dni od
dne razpisa, v nedeljo ali drug dela prost dan.
Z aktom o razpisu referenduma določi občinski svet
vrsto referenduma, splošni akt, o katerem se bo odločalo
oziroma njegove določbe, o katerih se bo odločalo, besedilo
referendumskega vprašanja, o katerem se bo odločalo na
referendumu tako, da se bo obkrožilo “ZA” oziroma “PROTI”,
dan razpisa in dan glasovanja.
Če občinski svet meni, da je vsebina vložene zahteve za
razpis referenduma v nasprotju z ustavo in zakonom, lahko
zahteva, da o tem odloči ustavno sodišče. Zahtevo lahko
občinski svet vloži od dne vložitve zahteve in najkasneje do
izteka roka za razpis referenduma. Ustavno sodišče odloči o
zahtevi občinskega sveta v 15 dneh.
Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je s tem
statutom določen za objavo splošnih aktov občine.
15 dni pred dnem glasovanja objavi občinska volilna
komisija akt o razpisu referenduma v javnih občilih.
82. člen
(glasovalna pravica)
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki
imajo pravico voliti člane občinskega sveta.
Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje
večina volivcev, ki so glasovali.
83. člen
(uporaba zakonskih določb in poročilo o izidu glasovanja)
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu
volilnega odbora odloča občinska volilna komisija.
Glede glasovanja na referendumu in drugih vprašanjih
izvedbe referenduma veljajo določbe zakona, ki urejajo referendum in ljudsko iniciativo ter lokalne volitve, kolikor ni s tem
statutom v skladu z zakonom o lokalni samoupravi posamezno vprašanje drugače urejeno.
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje občinska volilna komisija občinskemu svetu ter ga objavi na način,
ki je v statutu občine določen za objavo splošnih aktov občine.
3. Svetovalni referendum
84. člen
(razpis svetovalnega referenduma)
Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih
vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni referendum.
Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali za
njen del.
Svetovalni referendum se izvede v skladu z določbami
tega statuta, ki urejajo referendum o splošnem aktu občine.
Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne zavezuje občinskih organov.
4. Drugi referendumi
85. člen
(referendum o drugih vprašanjih)
Občani lahko odločajo na referendumu in tudi o drugih
vprašanjih, če tako določa zakon.
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Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu
z določbami tega statuta, če z zakonom, ki določa in ureja
referendum, ni drugače določeno.
Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če se je
zanjo izrekla večina glasovalnih upravičencev na določenem
območju, ki so glasovali, pod pogojem, da se jih je glasovanja udeležila večina.
5. Ljudska iniciativa
86. člen
(zahteva za izdajo ali razveljavite splošnega akta ali druge
odločitve)
Najmanj 5 odstotkov volivcev v občini lahko zahteva
izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve
iz pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih
organov.
Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prejšnjega odstavka in postopka s pobudo se primerno uporabljajo
določbe zakona in tega statuta, s katerimi je urejen referendum o splošnem aktu občine.
Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta
občine ali drugo odločitev občinskega sveta, mora občinski
svet obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o
njej pa odločiti najkasneje v treh mesecih od dne pravilno
vložene zahteve.
Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih
organov, morajo ti o njej odločiti najkasneje v enem mesecu
od dne pravilno vložene zahteve.
87. člen
(zagotavljanje sredstev)
Sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri odločanju v občini na zborih občanov in referendumih ter njihovo
izvedbo se zagotovijo v občinskem proračunu.

Uradni list Republike Slovenije
91. člen
Na območju občine se kot obvezne lokalne gospodarske
javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– zbiranje komunalnih odpadkov,
– prevoz komunalnih odpadkov,
– obdelava mešanih komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
– urejanje in čiščenje javnih površin,
– vzdrževanje občinskih javnih cest,
– pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču.
92. člen
(izbirne javne službe)
Občina lahko določi kot gospodarsko javno službo tudi
druge dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje nalog iz njene
pristojnosti ali so takšne dejavnosti pogoj za izvrševanje gospodarskih, socialnih ali ekoloških funkcij občine.
93. člen
(ustanovitev javne službe)
Občinske javne službe ustanavlja občina z odlokom ob
upoštevanju pogojev določenih z zakonom.
94. člen
(gospodarska javna služba z drugimi občinami)
Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitega zagotavljanja dejavnosti gospodarskih javnih služb ustanovi
gospodarsko javno službo v okviru zaokroženih oskrbovalnih
sistemov skupaj z drugimi občinami.
95. člen

VI. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE
88. člen
(oblike zagotavljanja javnih služb)
Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama
določi, in javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom.
Opravljanje javnih služb zagotavlja občina:
– neposredno v okviru občinske uprave,
– z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij,
– z dajanjem koncesij,
89. člen
(javne službe družbenih dejavnosti)
Na področju družbenih dejavnosti zagotavlja občina
javne službe za izvajanje naslednjih dejavnosti:
– osnovnošolsko izobraževanje,
– predšolska vzgoja in varstvo otrok,
– osnovno zdravstvo in lekarna,
– osebna pomoč družini in
– knjižničarstvo.
Občina lahko ustanovi javne službe tudi na drugih področjih, zlasti na področju glasbene vzgoje, izobraževanja
odraslih, kulture, športa in drugih dejavnosti s katerimi se
zagotavljajo javne potrebe.
90. člen
(javna služba z drugimi občinami)
Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitejšega
zagotavljanja javnih služb ustanovi javno službo skupaj z
drugimi občinami.

(skupni organ javnih služb)
Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih službah, ki
so ustanovljene za območje dveh ali več občin, občinski sveti
občin ustanoviteljic ustanovijo skupni organ, ki ga sestavljajo
župani občin ustanoviteljic.
V aktu o ustanovitvi skupnega organa se določijo njegove naloge, organizacija dela in način sprejemanja odločitev, način financiranja in delitve stroškov za delo skupnega
organa.
96. člen
(obveznost občine zagotavljati javne službe)
Občina mora zagotoviti izvajanje tistih javnih služb, ki so
po zakonu obvezne.
VII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE
97. člen
(vrste premoženja in gospodarjenje)
Premoženje občine sestavljajo nepremične in premične
stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.
Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober gospodar.
Odločitev o odtujitvi nepremičnega premoženja občine
sprejme občinski svet. O pridobitvi in odtujitvi premičnega
premoženja ter za pridobitev nepremičnega premoženja je
pristojen župan.
Za brezplačno pridobitev stvarnega premoženja mora
župan pridobiti predhodno soglasje občinskega sveta, če bi
takšna pridobitev povzročila večje stroške ali če je lastništvo
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povezano s pogoji, ki bi lahko povzročili obveznost za občino
glede na koristi brezplačne pridobitve.
Pred sklenitvijo pogodbe o pridobitvi nepremičnega premoženja mora župan preveriti, ali so v proračunu zagotovljena
finančna sredstva. Odprodaja ali zamenjava nepremičnin in
premičnin v lasti občine se izvede v po postopku in na način,
ki ga določa zakon. Če z zakonom to ni urejeno, se odprodaja in zamenjava nepremičnin in premičnin izvedeta v skladu
s predpisi, ki veljajo za odprodajo in zamenjavo državnega
premoženja.
98. člen
(prihodki občine)
Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov, taks,
pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.
Občina je pod pogoji, določenimi z zakonom, upravičena
do sredstev finančne izravnave in drugih sredstev sofinanciranja iz državnega proračuna.
99. člen
(proračun)
Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja
javne porabe so zajeti v proračunu občine.
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani
prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z občinskim
premoženjem in načrtovani odhodki.
V računu financiranja se izkaže odplačevanje dolgov
in zadolževanje občine. V bilanci prihodkov in odhodkov so
vključeni tudi vsi prihodki in odhodki ožjih delov občine.
100. člen
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Proračun občine sprejme občinski svet na predlog župana z odlokom.
V odloku o proračunu občine se določi tudi obseg zadolževanja in poroštev občine ter druga vprašanja v zvezi z
izvrševanjem proračuna ter posebna pooblastila župana pri
izvrševanju proračuna za posamezno leto.
104. člen
(namenski odhodki)
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani
odhodki po natančnih namenih, po uporabnikih proračuna,
investicijah, investicijskem vzdrževanju in drugih namenih.
105. člen
(sprejetje proračuna)
Proračun občine mora biti sprejet pred pričetkom leta,
na katerega se nanaša.
Če proračun ni sprejet pred pričetkom leta, na katerega
se nanaša, se financiranje nadaljuje na podlagi proračuna za
preteklo leto.
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine sorazmerno porabljenih sredstev v enakem
obdobju v proračunu za preteklo leto.
O izvajanju proračuna občine za začasno financiranje
lokalnih zadev javnega pomena obvesti proračunske porabnike župan s sklepom.
Obdobje začasnega financiranja lahko traja največ tri
mesece. Če proračun ni sprejet v dodatnem roku treh mesecev, občinski svet lahko začasno financiranje občinskega
proračuna na predlog župana podaljša.
106. člen
(zadržanje izvrševanja posameznih odhodkov)

101. člen

Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih
obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna
ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan
zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s
tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih
obveznosti, ki dospejo v plačilo, ali prerazporedi proračunska
sredstva.
O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski
svet.
Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.

(izvrševanje proračuna)

107. člen

(namenska raba sredstev)
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,
ki so določeni s proračunom. V imenu občine se smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu
predvidena za posamezne namene.
Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni
vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo
sredstev.

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan je
odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti posamezne delavce
občinske uprave ali podžupana.
102. člen
(odlok, rebalans in uporabniki proračuna)
Proračun občine je odlok občine, v katerem so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki in drugi izdatki občine
za eno leto.
Rebalans proračuna je odlok o spremembi proračuna.
Neposredni uporabnik občinskega proračuna je občinski
organ in ožji deli občine.
Posredni uporabnik občinskega proračuna je občinski
sklad, javni zavod, katerega ustanovitelj je občina, in drugi
uporabnik, če se financira iz občinskega proračuna (v nadaljevanju: uporabnik).
103. člen
(odlok o proračunu)
Proračun občine sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja.

(nove obveznosti za proračun)
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok
občine, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za
proračun, določi župan obseg izdatkov in odpre nov konto
za ta namen.
108. člen
(zmanjšanje ali povečanje sredstev uporabnika proračuna)
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma
pristojnost uporabnika ali posredovanje uporabnika proračuna, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za
delovanje uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev
odloča župan.
Če se uporabnik ali posredni uporabnik med letom ukine
in njegovih nalog ne prevzame drug uporabnik, se neporabljena sredstva prenesejo v proračunsko rezervo ali se prerazporedijo med druge uporabnike.
109. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko
rezervo in proračunsko rezervacijo na način in pod pogoji, ki
jih določa zakon.
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110. člen
(zaključni račun proračuna)
Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, sprejme
občinski svet zaključni račun proračuna za preteklo leto.
V zaključnem računu proračuna se izkažejo predvideni in
doseženi prihodki, predvideni in doseženi odhodki ter predvidena in dosežena izvršitev računa financiranja ter sredstva rezerv.
Občinski svet sprejme hkrati z zaključnim računom proračuna
tudi premoženjsko bilanco občine na dan 31. decembra, leta,
za katerega sprejme zaključni račun.
Zaključni račun za preteklo leto se predloži občinskemu
svetu najkasneje do konca marca tekočega leta.
111. člen
(poročilo o doseženih ciljih in rezultatih)
Župan in posredni uporabniki občinskega proračuna morajo pripraviti poročilo o doseženih ciljih in rezultatih s področja
svoje pristojnosti v preteklem letu do 28. februarja tekočega
leta in ga predložiti občinskemu svetu skupaj z zaključnim računom proračuna. Poročila javnih zavodov mora župan predložiti
občinskemu svetu v prvem polletju tekočega leta.
Župan v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju
proračuna v prvem polletju tekočega leta.
Poročilo iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali
primanjkljaju, zadolževanju in oceno realizacije do konca leta;
– podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu
namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev, spremembi neposrednih uporabnikov med letom,
uporabi sredstev proračunske rezerve, izdanih in vnovčenih
poroštvih ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev;
– razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom in
– predlog potrebnih ukrepov.
112. člen
(zadolževanje občine)
Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih
sprejme občinski svet pod pogoji, ki jih določa zakon.
113. člen
(zadolževanje javnih podjetij in občinskih zavodov)
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati in dajati poroštva le s soglasjem občine.
O pogojih pod katerimi se lahko ti zadolžijo, odloča občinski svet. Višina zadolžitve in izdanih poroštev mora biti zajeta v
Odloku o proračunu občine.
114. člen
(finančno poslovanje)
Finančno poslovanje občine izvršuje knjigovodska služba
občine, občina pa si lahko zagotovi izvrševanje knjigovodskih
opravil v ustrezni skupni službi z drugimi občinami ali pri specializirani organizaciji.
115. člen
(javna naročila)
Nabavo blaga, nabavo storitev ter oddajo gradbenih del izvaja župan občine v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
VIII. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE
1. Splošni akti občine
116. člen
(vrste splošnih aktov)
Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega sveta,
odloki, odredbe, pravilniki in navodila.
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Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi prostorske
in druge načrte razvoja občine, občinski proračun in zaključni
račun, ki sta posebni vrsti splošnih aktov.
Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme občinski svet
sklep, ki je lahko splošni ali posamični akt.
Postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja poslovnik občinskega sveta.
117. člen
(statut)
Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme občinski svet z dve tretjinsko večino glasov vseh članov občinskega
sveta.
Statut se sprejme po enakem postopku, kot je predpisan
za sprejem odloka.
118. člen
(poslovnik občinskega sveta)
S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dve tretjinsko večino navzočih članov, se uredi organizacija in način
dela občinskega sveta ter uresničevanje pravic in dolžnosti
članov občinskega sveta.
119. člen
(odlok)
Z odlokom ureja občina na splošen način zadeve iz svoje pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in določa
način njihovega dela ter ustanavlja javne službe.
Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene pristojnosti, kadar je tako določeno z zakonom.
120. člen
(odredba)
Z odredbo uredi občina določene razmere, ki imajo splošen pomen ali odreja način ravnanja v takih razmerah.
121. člen
(pravilnik)
S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta
ali odloka v procesu njihovega izvrševanja.
122. člen
(navodilo)
Z navodilom se lahko podrobneje predpiše način dela organov občinske uprave pri izvrševanju določb statuta ali odloka.
123. člen
(objava predpisov)
Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije in pričnejo veljati
petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.
V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za katere
tako določi občinski svet.
2. Posamični akti občine
124. člen
(vrste posamičnih aktov)
Posamični akti občine so odločbe in sklepi.
S posamičnimi akti – sklepom ali odločbo – odloča občina o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene
državne pristojnosti.
125. člen
(odločanje o pritožbah)
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi
občinske uprave v upravnem postopku, odloča na drugi sto-
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pnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom drugače
določeno.
O pritožbah zoper posamične akte izdane v upravnih
stvareh iz prenesene državne pristojnosti odloča državni organ, ki ga določi zakon.
O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih organov odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.

Občina lahko po načelu prostovoljnosti in solidarnosti
sodeluje z lokalnimi skupnostmi in drugimi organizacijami
doma in v tujini.
V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena združuje
sredstva, oblikuje skupne organe in organizacije ter službe
za opravljanje skupnih zadev v skladu z zakonom in tem
statutom.

IX. VARSTVO OBČINE V RAZMERJU DO DRŽAVE
IN ŠIRŠIH LOKALNIH SKUPNOSTI

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

126. člen

(prenehanje veljavnosti)

(presoja ustavnosti in zakonitosti predpisov)
Občinski svet ali župan lahko vloži zahtevo za presojo
ustavnosti in zakonitosti predpisov države, s katerimi se posega v ustavni položaj in v pravice občine, oziroma če se s
predpisi pokrajine brez pooblastila oziroma soglasja občine
posega v njene pravice.
127. člen
(spor o pristojnosti)
Občinski svet ali župan lahko začneta pred ustavnim
sodiščem spor o pristojnosti, če državni zbor ali vlada s
svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v
pristojnosti občine.
Enako lahko postopa, če pokrajina ali druga občina posega v njeno pristojnost.

132. člen
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut
Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07, 18/10 in 16/11).
133. člen
(začetek veljavnosti)
Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2015
Puconci, dne 19. novembra 2015
Župan
Občine Puconci
Ernest Nemec l.r.

128. člen
(upravni spor)
Župan lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija
konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi
izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sproži tudi, če
osebe javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravnimi
akti uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi občine.
129. člen
(župan kot stranka ali stranski intervenient)
Župan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot
stranka ali kot stranski intervenient, če bi lahko bile v teh
postopkih, oziroma če so z že izdanimi akti prizadete pravice
in koristi občine, določene z ustavo in zakoni.
130. člen
(mnenja delovnih teles)
Delovna telesa so dolžna za potrebe občinskega sveta
oblikovati mnenje glede pripravljajočih se predpisov, ki se tičejo koristi občine in pokrajine. Na tej podlagi oblikuje občinski
svet svoje mnenje, ki ga pošlje Državnemu zboru.
XI. POVEZOVANJE OBČINE V POKRAJINO IN DRUGO
SODELOVANJE
131. člen
(odločanje o povezovanju v širše lokalne samoupravne
skupnosti)
Občina se samostojno odloča o povezovanju v širše
lokalne samoupravne skupnosti.
Odločitev o vključitvi občine v pokrajino sprejme občinski
svet z dvotretjinsko večino vseh članov sveta.
O nameri vključitve občine v pokrajino se lahko izvede
referendum.
Glede načina in postopka povezovanje občine v pokrajino se uporabljajo določbe zakona.

ROGAŠOVCI
3591.

Sklep o prevzemu in pričetku izvajanja
gospodarske javne službe »oskrba s pitno
vodo«

Občinski svet Občine Rogašovci je na 1. izredni seji dne
18. 11. 2015 na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) 17. člena Statuta
Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03,
88/05, 79/06 in 69/10), Zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD,
66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08,
108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13; v nadaljevanju: ZVO-1), Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02,
2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13 in
40/14; v nadaljevanju: ZV-1), Uredbe o oskrbi s pitno vodo
(Uradni list RS, št. 88/12; v nadaljevanju: Uredba o oskrbi s
pitno vodo), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni
list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10
– ZUKN in 57/11 – ORZGJS40; v nadaljevanju: ZGJS),
Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Rogašovci (Uradni
list RS, št. 53/09, 72/11, 90/11, 39/15), Odloka o ustanovitvi
javnega podjetja Vodovod sistema B d.o.o. (Uradni list RS,
št. 83/12) ter »Pogodbe o izgradnji, obratovanju in skupnem
upravljanju projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem
B« sprejel naslednji

SKLEP
1. člen
Javno podjetje VODOVOD SISTEMA B d.o.o., Kopališka
ulica 2, 9000 Murska Sobota, z dnem 1. 1. 2016 prevzame in
prične izvajati gospodarsko javno službo »oskrba s pitno vodo«
na oskrbovalnih območjih, določenih z vsakokrat veljavnim
odlokom o oskrbi s pitno vodo v Občini Rogašovci.
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2. člen
Za podpis pogodbe o poslovnem najemu gospodarske
javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe
»Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B« za Občino Rogašovci in za dokončno uskladitev vsebine pogodbe z Javnim
podjetjem Vodovod sistema B d.o.o. ter ostalimi občinami, se
pooblasti župana Občine Rogašovci, Edvarda Mihaliča.
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– vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora in
– dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev.
Sestavni del OPPN so poleg tega odloka tudi tekstualni
in grafični del ter priloge.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE,
KI SE NAČRTUJE Z OPPN

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

3. člen
(načrtovane prostorske ureditve)

Št. 354-191/2015
Rogašovci, dne 18. novembra 2015
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

SLOVENJ GRADEC
3592.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu individualne stanovanjske zazidave
»Pod gradom« v Slovenj Gradcu; II. faza

Na podlagi prvega odstavka 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08
– ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12,
57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12) in 76/14 – odl. US) in 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter na osnovi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB2)
je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 12. redni
seji dne 18. 11. 2015 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
individualne stanovanjske zazidave
»Pod gradom« v Slovenj Gradcu; II. faza

tov,
ste,

Z OPPN so predvidene naslednje ureditve:
– izgradnja enostanovanjskih in dvostanovanjskih objek– izgradnja in rekonstrukcija lokalne manipulacijske ce-

– izgradnja druge prometne ter potrebne energetske in
komunalne infrastrukture.
III. OBMOČJE OPPN
4. člen
(območje OPPN)
Območje predvidenega urejanja obsega zemljiške parcele št. 90/5, 90/6, 90/3, 90/8, 90/1, 90/4, 90/2, 93/8, 93/7,
91/2, 91/1, 1348/1 in 1305/1, vse k.o. Stari trg v Mestni občini
Slovenj Gradec.
Sestavni del tega OPPN so tudi zemljišča izven območja urejanja, ki so potrebna za neposredno prometno
priključevanje na omrežje javnih cest, zagotavljanje intervencijskih mest ter izvedbo komunalnih priključkov in naprav
gospodarske javne infrastrukture potrebnih za komunalno
opremljanje območja ter protierozijske ukrepe in vodnogospodarske ureditve.
5. člen
(velikost območja)
Velikosti območja OPPN je približno 4.959 m².
IV. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski
načrt individualne stanovanjske zazidave »Pod gradom« v Slovenj Gradcu; II. faza, ki ga je pod številko 2014/05, september
2015, izdelal LM PROJEKTI, Peter Lojen s.p. iz Velenja.
2. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok določa:
– opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN,
– območje OPPN,
– umestitev načrtovane ureditve v prostor,
– zasnovo projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno
javno dobro,
– parcelacijo,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve,
– rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov
in ohranjanje narave,
– ostale pogoje za urejanje območja OPPN,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,

6. člen
(umestitev načrtovane ureditve v prostor)
OPPN zajema območje dela stavbnih zemljišč v območju
urejanja Sn7 »Pod gradom«.
Načrtovana je gradnja štirih enostanovanjskih in dveh
dvostanovanjskih hiš, objektov gospodarske javne infrastrukture, opornih zidov, nezahtevnih in enostavnih objektov ter
ureditev odprtih površin.
Objekti se bodo prometno napajali neposredno iz predvidene notranje manipulacijske ceste. Na novo se predvidi
tudi priključek na občinsko cesto z oznako 378071 ter potek
občinske ceste z oznako 878281.
V OPPN so opisani tudi posegi izven ureditvenega območja OPPN, ki so potrebni za izvedbo gospodarske javne
infrastrukture in rekonstrukcijo javne poti.
7. člen
(pogoji za urbanistično in arhitekturno oblikovanje)
Pogoji za arhitekturno oblikovanje stanovanjskih stavb
so naslednji:
– možna površina za gradnjo in lega objektov je določena z gradbeno mejo in je razvidna iz grafične priloge »Zazidalno ureditvena situacija«;
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– horizontalni gabariti: tloris osnovnega volumna objekta
je praviloma podolgovate oblike z razmerjem stranic 9,00 m x
12,00 m za enodružinsko hišo in 13,94 m x 12,60 m (+2,35 m)
za dvojček. Na osnovni volumen je dopustno dodajati in odvzemati manjše svobodno oblikovane volumne.
– vertikalni gabariti: praviloma je predviden vertikalni
gabarit K+P+M oziroma P+1+M.
– konstrukcija: klasična zidana ali montažna;
– kota pritličja: razvidna iz grafične priloge;
– kolenčni zid: max. 1,50 m;
– streha: v osnovi dvokapnica. Pri dvokapnih strehah je
naklon strešin od 30°–45°. Kritina naj bo pretežno opečna,
lahko tudi podobne oblike v temni barvi. Dopustna je izvedba
čopov, zatrepov, strešnih oken in strešnih izzidkov. Pri dodanih volumnih je dopustna tudi gradnja ravne strehe in uporaba
drugih kritin (recimo ozelenjena ravna streha ali podobno),
vendar le kot dopolnitev dvokapne strehe;
– zunanja ureditev gradbene parcele: dovozni priključek
do posameznega objekta bo izveden iz nove dovozne ceste.
V sklopu vsake gradbene parcele posamezne stavbe se izvedeta najmanj 2 parkirni mesti. Manipulativne površine in
parkirišča na gradbeni parceli se asfaltirajo ali tlakujejo. Ostali
del parcele se uredi v primerno dvorišče, v sadni vrt in ozeleni;
– postavitev ograj: dopustna je tudi gradnja ali zasaditev
ograje max. višine 1,50 m, ki je lahko zasajena, žična ali lesena ter postavljena na notranjo stran parcelne meje. Ob javni
cesti je ograjo dopustno postaviti le s soglasjem upravljavca
javne ceste. Ograja se ne sme postavljati v cestni svet in ne
sme posegati v polje preglednosti.
Natančna oblika, velikost in pozicija vsakega posameznega objekta se določi s projektno dokumentacijo.
8. člen
(vrste dopustnih dejavnosti)
Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste dejavnosti:
– stanovanjska dejavnost,
– mirne storitvene dejavnosti.
Z novo ureditvijo območje ostaja prvenstveno namenjeno za stanovanjsko gradnjo.
9. člen
(vrste dopustnih gradenj in drugih del)
Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste gradenj
in drugih del:
– gradnja novih objektov;
– redna in investicijska vzdrževalna dela;
– spremembe namembnosti v okviru dopustnih dejavnosti iz 8. člena tega odloka;
– adaptacije in rekonstrukcije objektov;
– rušitve in nadomestne gradnje;
– dozidave in nadzidave novih objektov do opredeljenih
gabaritov iz 7. člena tega odloka;
– gradnja objektov za potrebe komunale, energetike,
prometa in zvez;
– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov v okviru
določil 11. člena tega odloka.
10. člen
(vrste dopustnih objektov)
Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste objektov glede na namen:
– stanovanjske stavbe;
– gradbeno inženirski objekti (prometna, komunalna in
energetska infrastruktura);
– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov skladno z
Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje
(Uradni list RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13) v okviru določil
11. člena tega odloka;
– zelene površine.
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11. člen
(nezahtevni in enostavni objekti)
V območju OPPN je v skladu z Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS,
št. 18/13, 24/13 in 26/13) dovoljena tudi gradnja nezahtevnih
in enostavnih objektov.
Nezahtevni in enostavni objekti se lahko gradijo kot prizidek k osnovnemu objektu ali samostojno. Oblikovalno morajo
biti usklajeni z osnovnim objektom. Konstrukcijo in materiale
objektov je potrebno prilagoditi izvedbi osnovnega objekta.
Pri nezahtevnih in enostavnih objektih je dovoljena gradnja
enokapne strehe manjšega naklona.
12. člen
(gradnja gradbenih inženirskih objektov)
Gradbeni inženirski objekti obsegajo vse objekte in naprave vezane na prometno, komunalno, energetsko infrastrukturo (ceste, parkirišča in podobno), postavitev cestne
in ostale urbane opreme (ograje, prometna signalizacija) ter
objekte in naprave zvez in telekomunikacij.
Ceste se asfaltirajo, parkirišča pa asfaltirajo ali tlakujejo.
Na predvidenih mestih je potrebno utrditi teren s postavitvijo opornih zidov. Oporni zid naj se ozeleni s plezalkami.
13. člen
(gradbena parcela)
Vsaka posamezna zemljiška parcela predstavlja gradbeno parcelo, ki je tudi funkcionalno zemljišče posameznega
objekta, znotraj katerega je določena površina za gradnjo.
Objekti se gradijo min. 4,00 m od vsake parcelne meje razen
proti dovozni cesti, kjer je min. odmik 5,00 m. Na parcelah,
kjer je predvidena gradnja dvojčka, se objekt postavi do
parcelne meje na delu, kjer se enoti dvojčka stikata. Dopusten odmik enostavnih in nezahtevnih objektov od parcelne
meje znaša polovico višine objekta. Enostavne in nezahtevne
objekte je dopustno postaviti do parcelne meje le ob soglasju
lastnika sosednjega zemljišča.
Parkirišča, dostopi in zunanja ureditev se lahko izvajajo
do parcelne meje.
Gradbena parcela je lahko pozidana do 40 % površine,
kar vključuje glavni objekt in pomožne objekte. Pri določanju
razmerja se upošteva bruto etažna površina pritlične etaže.
14. člen
(gradbena linija)
Gradbeni liniji sta razvidni iz grafičnega načrta »Zazidalno ureditvena situacija«. Gradbeni liniji sta vzporedni z
osjo dovozne ceste. Pročelje stavbe mora biti postavljeno na
predvideno gradbeno linijo. Gradbeno linijo lahko presegajo
le manjši rizaliti.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV
GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GRAJENO
JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
15. člen
(splošni pogoji)
Infrastrukturne ureditve se morajo izvajati v skladu z
grafičnim načrtom »Prikaz ureditev glede poteka omrežij in
priključevanja objektov na javno infrastrukturo ter grajeno
javno dobro« in v skladu s smernicami posameznih nosilcev
urejanja prostora.
Novi komunalni vodi se morajo voditi po cestnem svetu,
kjer je to mogoče. Komunalni vodi se polagajo podzemno. Odmiki med posameznimi vodi različnih omrežij morajo upoštevati predpisane minimalne horizontalne in vertikalne odmike.
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Predmetni OPPN podaja samo konceptualne rešitve.
Natančnejše rešitve se opredelijo v projektni dokumentaciji,
zaradi česar so dopustna odstopanja od rešitev v OPPN, ki so
strokovno utemeljena ali so posledica lastniških razmerij pri
vzpostavitvi ustreznega komunalnega reda ter so usklajene s
posameznimi upravljavci opreme.
16. člen
(skupne določbe glede prometnega urejanja)
Pri ureditvi prometnih površin so upoštevane smernice
nosilcev urejanja prostora (Mestna občina Slovenj Gradec in
Direkcije za ceste RS).
Za potrebe predmetne pozidave na območju OPPN bo
zgrajena interna javna pot.
Intervencija in dostava je zagotovljena preko predvidene
lokalne poti in obstoječe občinske ceste, ki se preuredi na
podlagi tega OPPN in projektne dokumentacije.
Vse povozne, pohodne in manipulativne površine morajo
biti izvedene v protiprašni izvedbi, z ustrezno rešenim odvodnjavanjem padavinskih voda ter dimenzionirane za prevoz
s tovornimi vozili.
Kinematični elementi v križišču na občinski cesti morajo
omogočati prevoznost tipičnemu vozilu, to je gasilsko vozilo,
smetarsko vozilo in tovornjak.
Za celotno območje morajo biti predvideni ustrezni dostopni elementi brez arhitekturnih ovir za potrebe invalidnih
oseb. Elementi ceste ne smejo pomeniti nevarnosti pri gibanju
na tistih površinah, ki so namenjene pešcem. Te površine
morajo biti tudi brez grajenih komunikacijskih ovir.
V času gradnje na območju OPPN je obvezno organizirati promet tako, da ne bo prihajalo do zastojev na obstoječem
cestnem omrežju.
V slučaju poškodbe vozišča (v času gradnje) je obvezno takojšnje odpravljanje morebitnih poškodb na voziščih
in ostalih površinah (bankine, mulde, čiščenje blata, pranje
ceste, pometanje ceste, krpanje udarnih jam, polivanje ceste
zaradi prašenja).
17. člen
(prometno omrežje)
Območje se navezuje na obstoječo lokalno cesto
LC 378071. Zaradi potrebe po izboljšanju prometne varnosti se
bo cesta na območju priključka rekonstruirala. Priključki bodo
označeni s horizontalno in vertikalno prometno signalizacijo.
Površine za pešce in motorna vozila bodo na območju lokalne
ceste LC 378071 in LC878281 potekale ločeno. Na novozgrajeni lokalni poti, preko katere se napajajo objekti, bo promet za
pešce in motorna vozila potekal na skupni površini. Omogočena bo manipulacija osebnih, intervencijskih vozil ter dostave.
Za zemljiško-pravne zadeve za posege na zemljiščih
v varovalnem pasu občinske javne poti je potrebno pridobiti
posebno soglasje lastnikov zemljišč.
Ograjevanje ali zasaditev žive meje je dopustna 2,00
m od roba cestnega sveta. Za manjši odmik si je potrebno
pridobiti soglasje pristojne občinske službe. Hkrati je potrebno
preveriti ali se ograja ne nahaja v območju prostega vidnega
polja lokalne ceste. Priključek na občinsko cesto mora biti
zgrajen v niveleti vozišča občinske javne poti in čim bolj pravokoten. Vzdolžna niveleta priključka sme imeti od roba ceste
maksimalni vzpon +/– 3 % v dolžini najmanj 5,50 m. Priključki
na lokalno pot se utrdijo z asfaltom v celotni širini, v dolžino
pa tudi začasno najmanj 4,00 m, računano od roba vozišča
občinske javne poti. Priključek in njegova neposredna okolica
ob cesti mora biti urejen tako, da je zagotovljena zadostna
preglednost na cesti in na priključku v obeh smereh na cesto
in obratno. Prometna zasnova je upoštevala pregledni trikotnik za priključevanje na občinsko lokalno pot.
Pri predvidenem urejanju prometnih površin je potrebno
upoštevati, da je na cestnem svetu javne ceste prepovedano:
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– nameščati in uporabljati luči ali druge svetlobne naprave, ki bi lahko zmanjšale varnost prometa;
– postavljati ograje, stebričke, zasaditi živo mejo, drevje,
trto ali druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati les, opeko, zemljo, drug material ali predmete;
– nasipati zemljišča ali nameščati kakršnekoli predmete,
ki bi lahko ovirali ali onemogočali nemoteno in varno odvijanje
cestnega prometa;
– odvajati odplake in druge tekočine;
– ovirati odtekanje vode iz ceste.
18. člen
(parkirne in manipulativne površine)
Parkiranje za posamezno stanovanjsko enoto (stanovalce) je zagotovljeno v sklopu lastne zemljiške parcele po
kriteriju najmanj 1PM/stanovanjsko enoto. Uvoz in izvoz je
preko cestnega priključka za posamezno stanovanjsko enoto
zagotovljen individualno.
19. člen
(pešci in kolesarji)
Za pešce se na območju OPPN zagotovi pločnik na severnem delu ureditvenega območja – v sklopu rekonstrukcije
lokalne poti LC 878281.
Za kolesarje velja enak prometni režim kot za vse udeležence v prometu.
20. člen
(minimalna komunalna oskrba)
Priključevanja objektov na obstoječo in načrtovano gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro se
izvajajo v skladu s pridobljenimi smernicami nosilcev urejanja
prostora.
V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja za načrtovane stanovanjske objekte je treba prikazati, da je zagotovljena minimalna komunalna oskrba ter priključek na javno
cesto.
Za zagotavljanje minimalne komunalne oskrbe načrtovanih stanovanjskih objektov na obravnavanem območju je
potrebno zagotoviti oskrbo s pitno vodo, električno energijo,
odvajanje odpadnih voda in dostop do javne ceste, tako da
se v celoti izvede in v skladu s predpisi usposobi s predmetnim OPPN predvidena infrastruktura pred pričetkom gradnje
posameznih načrtovanih objektov.
Če se na območju predvidi v objektih opravljanje mirnih
storitvenih dejavnosti, se minimalna komunalna oskrba za te
objekte določi glede na njihov namen.
21. člen
(vodovod)
Na območju OPPN poteka javni vodovod dimenzije
DUKTIL 150 mm, s katerega je možno oskrbeti predvideno
zazidavo s pitno in protipožarno vodo z vodovodnega sistema
Slovenj Gradec.
Dimenzijo vodovodnih cevi, kakor tudi mesto priklopa
je potrebno obdelati v projektni dokumentaciji komunalne
ureditve v območju zazidave, skladno s pravilnikom o tehnični
izvedbi in uporabi objektov in naprav vodovodnega omrežja
(Uradni list RS, št. 137/04).
Za merjenje porabe vode naj se predvidijo jaški z vodomeri in zasuni izven objektov.
22. člen
(plinovod)
V skladu z občinskim Odlokom o obvezni priključitvi na
sistem daljinske oskrbe s toplotno energijo oziroma plinom
na območju mesta Slovenj Gradec z ožjo okolico (Uradni list
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RS, št. 2/92), se bo ureditveno območje OPPN priključilo na
mestno plinsko distribucijsko omrežje.
Priklop na plinsko distribucijsko omrežje se izvede v
bližini zazidave na politilensko cev PE 110 mm. Tlak plina v
omrežju je 1 bar.
Na začetku plinovoda v zazidavo se izvedejo zaporni
elementi ustrezne dimenzije.
Plinski priključki morajo biti projektirani in izvedeni v
skladu s Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom
do vključno 16 barov (Uradni list RS, št. 26/02) in so sestavni
del projekta plinske instalacije.
Projekt mora vsebovati plinske priključke z avtomatskimi
zapornimi ventili (gas stop), projektirane v zemljišča posameznih parcel.
Na fasadi objekta je potrebno predvideti plinsko omarico
iz nerjavečega jekla v sklopu katere bo:
– glavna požarna pipa,
– regulator tlaka 1 bar na 22 mbar,
– plinski filter,
– plinomer.
Elementi morajo biti vgrajeni tako, da je možno njihovo
kasnejše vzdrževanje ali zamenjava.
Meritev plina se predvidi z mehovnim plinomerom.
Strojna dela pri izdelavi plinskega priključka izvaja dobavitelj plina ali od njega pooblaščen izvajalec. Meja izvedbe
je požarna pipa.
Pred uporabo plina mora investitor dobavitelju predložiti
vso dokumentacijo o izvedbi plinskega priključka ter notranje
plinske napeljave in uporabno dovoljenje.
23. člen
(kanalizacija)
Predvidena je priključitev fekalnih odplak na javno kanalizacijsko omrežje (kanal DN 300 mm) v zazidavi, sistema
Slovenj Gradec, št. 10112, na območju poselitve Slovenj
Gradec, ID aglomeracije 10572.
Kanalizacijski sistem mora biti v celoti načrtovan vodotesno ter v ločeni izvedbi za odvajanje komunalnih odpadnih
in prečiščenih padavinskih vod. Vse odpadne vode morajo
biti obvezno priključene na javni kanalizacijski sistem, ki se
zaključi na komunalni čistilni napravi.
Meteorne vode iz cestnih površin bodo preko lovilca olj
speljane v cestno kanalizacijo.
Zaradi potrebe po zmanjšanju obremenitve obstoječega
kanalizacijskega sistema po vnosu meteornih vod v kanalizacijo, bo del meteornih in prispevnih vod ponikal na mestih,
kjer to ne ogroža nosilnosti zemeljskih tal, oziroma, kjer je to
smotrno glede na karakteristike tal terena. Na mestih, kjer
so predvidene ponikovlanice, je potrebno obstoječo zemljino
zamenjati s prepustnejšo, pri dimenzioniranju pa je potrebno
upoštevati ocenjen količnik prepustnosti zemljine (zaglinjen
prod) »k« reda velikosti 10-6 m/s do 10-8 m/s. Preostale meteorne vode se preko sistema meteorne kanalizacije vodijo do
umirjevalnika meteornih vod, ki je priključen na kanaleto za
razpršeno odvodnjavanje meteornih vod po terenu, višek vod
pa se odvaja v obstoječi kanalizacijski sistem.
24. člen
(elektroenergetsko omrežje)
Energija za napajanje obstoječih in predvidenih objektov
je na razpolago na NN zbiralnicah obstoječe transformatorske
postaje Kasarna naselje. Za potrebe priklopa obstoječih in
predvidenih objektov je potrebno zgraditi nov NN kabelski
razvod v kabelski kanalizaciji. Novi objekti bodo priključeni
z zemeljskim kablom E-AY2Y-J 4x240+1,5 mm2. 0,6/1kV in
napajani direktno iz NN zbiralnic obstoječe TR postaje Kasarna naselje. Novi in obstoječi objekti bodo napajani iz prosto
stoječe priključno merilne omarice PS PMO.

Št.

91 / 30. 11. 2015 /

Stran

10311

Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj si morajo investitorji od Elektra Celje d.d. pridobiti pogoje, soglasja za priključitev
na distribucijsko omrežje in soglasja k projektu.
25. člen
(ogrevanje)
Ogrevanje za posamezni objekt se izvaja iz javnega
plinovodnega omrežja. Možna je izvedba toplotnih črpalk
oziroma alternativnih virov ogrevanja.
26. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
Za predvideno zazidavo na področju OPPN je potrebno na Telekom Slovenije d.d. dostaviti gradbene situacije
v elektronski obliki in naročiti projekt za izvedbo TK priključkov predvidenih objektov na TK omrežje. Predvideti je
potrebno izgradnjo TK kabelske kanalizacije in ustreznega
TK omrežja v sklopu koridorjev GJI. Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati trase obstoječega TK omrežja
in predhodno pridobiti soglasje Telekoma Slovenije d.d k
projektnim rešitvam.
Za zazidalno območje je potrebno za dopolnitev GJI
pripraviti PGD projektno dokumentacijo, kjer se upošteva, da
se do posameznih stavb po zemljišču, ki je v lasti investitorja
zgradi TK kabelska kanalizacija:
– po glavni ulici vsaj dve cevi fi 110 s pripadajočimi
kabelskimi jaški,
– do posameznih objektov ena cev fi 50.
Prenosni medij bo določen za vsako zazidavo posebej
glede na potrebe investitorjev. Izvedba TK kabelske kanalizacije mora omogočati Telekomu Slovenije d.d. kot obveznemu
izvajalcu Univerzalne storitve (prvi odstavek 11. člena ZEKom) možnost priklopa vseh objektov v zazidavi.
Navezava na obstoječe TK omrežje TS je mogoča v na
kabelski kanalizaciji, ki poteka na vzhodni strani občinske
ceste 378071 (Ozare – Stari trg). Obstoječe TK omrežje se
glede na pozidavo ustrezno zaščititi, prestaviti in razširiti na
osnovi projektne rešitve. Stroške ogleda, izdelave projekta
zaščite, prestavitve in izvedbe TK omrežja, zakoličbe, zaščite
in prestavitve TK omrežja ter nadzora krije investitor gradnje
na določenem območju. Prav tako bremenijo investitorja tudi
stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem
objektu, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi
tega nastali.
Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih
TK kablov izvede Telekom Slovenije, d.d. (ogledi, izdelava
tehničnih rešitev in projektov, zakoličbe, izvedba del in dokumentiranje izvedenih del).
Pri načrtovanju objektov predlagamo, da investitor za
objekte, kjer bo izveden TK priključek, predvidi vgradnjo dovodne TK omarice in zagotovi ustrezni cevni dovod do objekta.
V primeru kovinske omarice, mora biti le-ta ozemljena na
skupno ozemljilo objekta. Dovodna TK omarica mora biti
vgrajena na mesto, ki omogoča 24 urni dostop. Notranja telekomunikacijska instalacija se naj izvede s tipiziranimi materiali
in elementi. Priporočljiva je izvedba notranje telekomunikacijske instalacije, ki se z ustrezno cevno povezavo (pri tem se
upošteva minimalne dimenzije instalacijskih cevi) z dovodno
TK omarico zaključi v notranji TK omarici (minimalnih dimenzij
350 x 400 x 120). V notranji TK omarici je potrebno zagotoviti
električno napajanje (ustrezno nameščena vtičnica 220 V, ki
omogoča priklop terminalne opreme) in prezračevanje.
27. člen
(ravnanje z odpadki)
Odvoz odpadkov se bo izvajal skladno z Odlokom o
načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Koroški regiji (Uradni list RS, št. 132/04).
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V naselju bo vršen odvoz odpadkov v sistemu ločenih
frakcij (mokro – suho). Pri vsakemu objektu bosta nameščena
dva zabojnika.
VI. NAČRT PARCELACIJE
28. člen
(parcelacija)
Na območju OPPN se izvede parcelacija zemljišča na
podlagi izhodišč tega odloka. Na območju je določenih 8 parcel za gradnjo individualnih stanovanjskih objektov ter parcela
za gradnjo dovozne ceste.
VII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
29. člen
(etapnost izvedbe)
Znotraj območja je dovoljena etapna gradnja, če le-ta
predstavlja zaključeno celoto in je v sklopu etape izvedena
komunalna in energetska infrastruktura za posamezno gradbeno parcelo.
Prva etapa predstavlja gradnjo komunalne in energetske
infrastrukture zunaj območja OPPN, ki je potrebna za priključevanje načrtovanih objektov ter prestavitve na območju
OPPN.
Gradnja posameznega objekta predstavlja posamezno
etapo s tem, da se mora zagotoviti minimalna komunalna
urejenost za priključitev posameznega objekta, ki je pogoj za
izdajo gradbenega dovoljenja po ZGO-1B, tako da se v celoti
izvede in v skladu s predpisi usposobi s predmetnim OPPN
predvidena infrastruktura pred pričetkom gradnje posameznih
načrtovanih objektov.
Posamezne etape se lahko izvajajo tudi sočasno.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA
IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE NARAVE
30. člen
(splošno)
Pri načrtovanju je potrebno upoštevati ukrepe za varstvo
okolja, ki so z zakonom predvideni. Posegi niso ekološko
zahtevni.
31. člen
(varstvo pred hrupom)
Raven hrupa mora v območju OPPN ostati v mejah
dovoljenega.
Glede na dejansko in namensko rabo prostora se območje OPPN, skladno s 4. členom Uredbe o mejnih vrednostih
kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05), razvršča
v III. stopnjo varstva pred hrupom, kjer je mejna vrednost
kazalcev hrupa za dan 60 dBA in za noč 50 dBA. Kolikor
bodo s predvidenim posegi presežene maksimalne dovoljene
ravni hrupa, se izvedejo meritve, na podlagi katerih se izvede
protihrupna zaščita.
32. člen
(varstvo zraka)
Snovi, ki se izpuščajo v ozračje, ne smejo presegati mejnih količin, določenih z Uredbo o mejah, opozorilnih in kritičnih
emisijskih vrednostih snovi v zrak (Uradni list RS, št. 73/94,
52/02, 8/03, 39/06; ZVO-1-UDB1) in Uredbo o emisiji snovi v
zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94, 51/98, 83/98,
105/00).
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Dimnovodne naprave morajo biti zgrajene tako, da zagotavljajo varno, zanesljivo in trajno delovanje kurišč, torej
ne smejo presegati maksimalne dovoljene emisije določene
v navedeni uredbi.
33. člen
(varstvo voda in podtalja)
Odvajanje odpadnih voda iz območja OPPN mora biti
urejeno s pogoji, določenimi v Uredbi o emisiji snovi in toplote
in odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07, 79/09) in Pravilniku o odvajanju
in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni
list RS, št. 5/02, 50/04).
Odvajanje čistih padavinskih voda iz strešin in utrjenih
površin je potrebno urediti v skladu z 92. členom ZV-1 (s
spremembami in dopolnitvami), in sicer na tak način, da bo
v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda
z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti
zadrževanje padavinskih voda pred morebitnim iztokom v
površinske odvodnike (zatravitev, betonski tlakovci položeni
na peščeno posteljico, travne plošče, zadrževalni bazeni, suhi
zadrževalniki …).
Po podatkih iz atlasa okolja Agencije RS za okolje, ki je
dostopen na internetu, je iz karte verjetnosti pojavljanja plazov
razvidno, da se obravnavane parcele nahajajo na območju
zelo majhne verjetnosti, zato je bilo v fazi priprave predloga
OPPN izdelano geološko geomehansko poročilo št. P 730/15710-1, ki ga je izdelalo projektivno podjetje ZAG Zavod za
gradbeništvo Slovenije, Oddelek za geotehniko in prometnice,
Odsek za geotehniko. V skladu z ugotovitvami poročila je
potrebno za predlagane objekte izbrati plitvo temeljenje. Pri
projektiranju temeljenja objektov naj se upoštevajo navodila
in ocenjene karakteristike temeljnih tal. Objekti spadajo v
geotehnično kategorijo 2.
Pri izvajanju izkopov in gradnje naj se upošteva vsa priporočila elaborata, gradnja pa mora potekati pod strokovnim
nadzorom. Podkletitev je potrebno izvesti v kesonski izvedbi.
Pred izdelavo PGD dokumentacije naj se izvedejo izkopi na
mikrolokaciji objektov. V primeru, da se pokaže razlika v sestavi tal od opisane v omenjenem elaboratu, ali če bi bila tla v
dnu temeljev nehomogena, je potrebno ponovno preveriti, če
izbrani način temeljenja ustreza novim razmeram, oziroma je
način temeljenja potrebno ponovno določiti na osnovi pregleda gradbene jame in izkopov zemljine.
Zaradi slabe prepusnosti tal, »k« reda velikosti 10-6 m/s
do 10-8 m/s, nivo vode pa je ob nalivih razmeroma visok, je
možnost ponikanja zmanjšana in je dopustna zgolj preko
umirjevalnikov.
Predlagamo, da se odvod meteorne vode izvede preko umirjevalnika, v plasti glinastega in meljastega grušča
s prodom na vzhodni strani objektov, kjer je naravni nivo
tal najnižji. Izpust viškov meteorne vode naj se odvede v
izvedeno kanalizacijsko omrežje. V primeru izdelave ponikovalnic, naj se zemljino v vplivnem območju ponikovalnice zamenja s prepustnejšo zemljino in pri dimenzioniranju
upošteva ocenjen količnik prepusnosti zemljine (zaglinjeni
prod) »k« reda velikosti 10-6 m/s do 10-8 m/s. Strešno meteorno vodo je potrebno zbirati in kontrolirano odvesti do
ponikovalnice oziroma ponikovalnega sistema, ki naj bo od
objektov oziroma parcelnih mej primerno oddaljena tako, da
ne bo negativno vplivala na sosednja zemljišča. Locirano in
urejeno mora biti v raščenih tleh tako, da talna voda ne bo
poslabševala stabilnosti brežine. Viške meteorne vode naj
se preko vodotesne kanalizacije odvaja v javno kanalizacijsko infrastrukturo ali bližnji potok (odprti jarek) kamor naj se
odvaja le prečiščeno vodo.
Pri gradnji nove dovozne ceste je potrebno preveriti
tudi stabilnost opornega zidu ter predvideti rešitve, ki v času
gradnje ne bodo ogrozile njegove stabilnosti.
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V primeru ogrevanja s toplotno črpalko tipa voda-voda ali
zemlja-voda si mora investitor skladno s 115. in 125. členom
Zakona o vodah ZV-1 (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08, 57/12,
100/13 in 40/14) pridobiti vodno dovoljenje.
V času gradnje je investitor dolžan zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo
preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi
transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih
nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje
ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretikališča goriv, olj, maziv ter drugih nevarnih snovi
morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in v vodotoke.
Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe
gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno
krajinsko ustrezno urediti.
V skladu z 49.b členom Zakona o graditvi objektov
ZGO-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 57/12 in 110/13) si mora
investitor pridobiti vodno soglasje. Vloga in dokumentacija
za pridobitev vodnega soglasja mora biti izdelana v skladu
s Pravilnikom o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev
in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vloge za
izdajo vodnega soglasja (Uradni list RS, št. 25/09).

intervencijska vozila. Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti
pred požarom za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje
v elaboratu – zasnova požarne varnosti, za požarno zahtevne
objekte pa v elaboratu – študija požarne varnosti. Požarno
manj zahtevni in zahtevni objekti so določeni v predpisu o
zasnovi in študiji požarne varnosti.
Intervencijske poti so urejene po obstoječih prometnih
površinah. Izvedba intervencijskih poti mora biti skladna s
standardom SIST DIN 14090. Vse povozne površine morajo
biti dimenzionirane na 10 t osnega pritiska.

34. člen
Z OPPN načrtovana prostorska ureditev ne leži v zavarovanih območjih ali posebnem varstvenem območju ter
ne more bistveno vplivati na ta območja, zato za predmetni
OPPN celovite presoje vplivov na okolje ni treba izvesti.

V času uporabe zemljišča se pričakuje vpliv na občinsko
cesto, ki je na južni strani območja.
Z gradnjo komunalne in energetske infrastrukture investitor posega na druga zemljišča tako, da v času gradnje
priključkov vpliva na druge parcele, kakor je to prikazano v
grafični prilogi.
Drugih vplivov na sosednja območja ni.

IX. OSTALI POGOJI ZA UREJANJE OBMOČJA OPPN

(povezave s sosednjimi območji)

35. člen

Obravnavano območje se z drugimi območji povezuje
preko lokalne ceste JP 878281, ki poteka na severni strani
območja urejanja. Le-ta se na zahodni strani priključuje na JP
378071, na severozahodni strani pa se nadaljuje z JP 878282.
Na severni stani se že nahaja enodružinska stanovanjska poselitev s slemenitvijo v smeri S-J, ki jo povzema tudi
arhitektonska zasnova predvidenega območja, podobno slemenitev pa predvideva tudi območje stanovanjske gradnje
na južni strani obravnavanega območja, kjer je predvidena
gradnja enodružinskih stanovanjskih hiš z nižjim faktorjem
izrabe zemljišča ter z večjim predvidenim tlorisnim gabaritom.
Območje se v komunalnem smislu priključuje na obstoječo infrastrukturo, ki poteka na zahodni strani obravnavanega
območja.
Vplivi in povezave s sosednjimi območji so razvidni iz
grafičnih prilog.

(ohranjanje narave)

(varstvo kulturne dediščine)
Na ureditvenem območju OPPN ni kulturnih prvin, ki bi
bile zaščitene z varovalnim režimom.
Pred začetkom izvedbe zemeljskih del, je zaradi varstva
arheoloških ostalin potrebno Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije skladno s predpisi s področja varstva kulturne
dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala
zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. Lastnik zemljišča/investitor/odgovorni vodja naj o dinamiki
gradbenih del pisno obvesti ZVKDS OE Maribor vsaj 10 dni
pred pričetkom zemeljskih del.
Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč
splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine
zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu
z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških
ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko
pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških
ostalin oziroma se omeji ali prepove gospodarska in druga
raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.
X. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI VKLJUČNO
Z VARSTVOM PRED POŽAROM
36. člen
(požarna varnost)
Na območju urejanja je treba za zagotavljanje požarne
varnosti zagotoviti potrebne odmike od meje parcel in med
objekti ali potrebne protipožarne ločitve, vire vode za gašenje,
neovirane in varne dovoze, dostope ter delovne površine za

37. člen
(varstvo pred potresi)
Območje se nahaja na območju, kjer je projektni pospešek tal (g) = 0,15. Glede na zahtevnost predvidenih objektov
je potrebna ojačitev prve plošče.
XI. OPIS VPLIVOV IN POVEZAV PROSTORSKE
UREDITVE S SOSEDNJIMI OBMOČJI
38. člen
(vplivi s sosednjimi območji)

39. člen

XII. DOPUSTNA ODSTOPANJA
OD NAČRTOVANIH REŠITEV
40. člen
(odstopanja)
Na območju OPPN so dopustna naslednja odstopanja:
– za lego objektov: načrtovani objekti se lahko gradijo na
zemljiški parceli v sklopu površine za gradnjo, ki je določena z
gradbeno mejo in predpisanimi odmiki. Možno je odstopanje
za 1 m, ki se presodi v projektni dokumentaciji, ob soglasju
lastnikov sosednjih gradbenih parcel in zagotovljeni varnosti
cestnega prometa na dovozni cesti;
– za horizontalni gabarit: načrtovani objekti se lahko gradijo večjega ali manjšega tlorisnega gabarita, kot je določeno
v grafičnih prilogah, pod pogojem, da se ne spreminja razmerje pozidanosti gradbene parcele iz 13. člena tega odloka;
– za kote pritličja in manipulativnih površin so tolerance
± 50 cm, kota manipulativnih površin se prilagaja vozišču
javne ceste;
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– pri prometni, komunalni in energetski infrastrukturi so
dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem
odlokom pri poteku predvidenih vodov, če se v nadaljnjem
podrobnejšem proučevanju okoljevarstvenih ali hidroloških
ali geoloških ali vodnogospodarskih ali lastniških ali drugih
razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše iz oblikovalskega ali gradbenotehničnega ali okoljevarstvenega vidika,
ki pa ne smejo povečevati negativnega vpliva načrtovanega
posega na sosednje objekte in parcele, ne smejo poslabšati
videza obravnavanega območja, ne smejo poslabšati bivalnih
in delovnih pogojev in ne smejo povečati negativnih vplivov
na okolje. Odstopanja so dopustna tudi, če to pogojujejo bolj
ekonomična investicijska vlaganja in kolikor te spremembe ne
spreminjajo vsebinskega koncepta predmetnega OPPN. Prav
tako je dopustna izvedba začasnih rešitev v zvezi s komunalnim opremljanjem, če je tako projektno rešitev potrdil pristojni
upravljalcec s soglasjem k projektnim rešitvam.
– Dopustno je spremeniti objekt, ki je predviden kot
dvojček v enodružinsko stanovanjsko hišo v okviru gabaritov,
ki so določeni s tem odlokom.
– Na območju dvostanovanjskih objektov je dopustno
združevanje gradbenih parcel skladno z določenimi gradbenimi
mejami in linijami. V primeru združevanja dvojčka v enodružinsko stanovanjsko hišo je možno postaviti enostanovanjski
objekt le v okviru gabarita predvidenega za gradnjo dvojčka.
– Delitev parcel je dopustna tudi v primeru delitve cestnega sveta in v primeru ločene parcele za trafo postajo.

Uradni list Republike Slovenije
3593.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 9.1)

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB1), Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 14/15) in Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) v zvezi z razpolaganjem
s stvarnim nepremičnim premoženjem v lasti Mestne občine
Slovenj Gradec je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec
na 12. seji dne 18. 11. 2015 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 9.1)
(1) S tem sklepom se izbriše zaznamba javnega dobra na
zemljišču s parc. št. 824/9 k.o. 848 – Sele (ID 3250790).
(2) Nepremičnina iz prve točke tega sklepa preneha imeti
značaj javnega dobra in postane last Mestne občine Slovenj
Gradec.
(3) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-0036/2015
zveza spis št. 478-75/2013
Slovenj Gradec, dne 19. novembra 2015
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

XIII. KONČNE DOLOČBE
41. člen
(vpogled v OPPN)
OPPN s prilogami je stalno na vpogled pri:
– Mestni občini Slovenj Gradec,
– Upravni enoti Slovenj Gradec.
Priloga Spis postopka priprave in sprejemanja akta je
stalno na vpogled na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec
v času uradnih ur.
42. člen
(prenehanje uporabe prostorskih ureditvenih pogojev)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila
Odloka o prostorsko ureditveni pogojih za območja urejanja, ki jih
določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 55/02, 91/02, U-I-175/03 – 43/05, 68/05,
101/08, 72/09, 87/11 in 21/14) za ureditveno območje OPPN.
43. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega OPPN opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.
44. člen
(pričetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-1/2015
Slovenj Gradec, dne 20. novembra 2015
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

3594.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 9.6)

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB2) in 12. člena Zakona o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS – Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14,
90/14, 14/15) v zvezi z razpolaganjem s stvarnim nepremičnim
premoženjem v lasti Mestne občine Slovenj Gradec je Občinski
svet Mestne občine Slovenj Gradec na 12. seji dne 18. 11. 2015
sprejel naslednji

S K L E P: (št. 9.6)
(1) S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 1123/25, 1123/26, in 1123/27, vse k.o.
853 - Šmartno pri Slovenj Gradcu.
(2) Nepremičnine iz prve točke tega sklepa prenehajo
imeti značaj javnega dobra in postanejo last Mestne občine
Slovenj Gradec.
(3) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-0036/2015
zveza spis št. 478-0057/2015
Slovenj Gradec, dne 19. novembra 2015
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

Uradni list Republike Slovenije
SLOVENSKA BISTRICA
3595.

Odlok o oskrbi z vodo na območju Občine
Slovenska Bistrica

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06
– ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena
Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list RS, št. 39/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US,
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09
– ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13 in 56/15), 3. in 17. člena
Zakona o prekrških (ZP-1, Uradni list RS, št. 29/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 –
odl. US) in 10. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni
list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica
na 7. redni seji dne 18. 11. 2015 sprejel

ODLOK
o oskrbi z vodo na območju
Občine Slovenska Bistrica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta odlok določa način izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (v nadaljevanju: javna
služba), splošne pogoje zagotavljanja oskrbe z vodo, določitev
upravljavcev vodovodov na območju občine, obveznosti upravljavcev in uporabnikov, pogoje priključitve na javni vodovod,
gospodarjenje z napravami in objekti, pravice, dolžnosti in
odgovornosti upravljavcev in uporabnikov v zvezi z dobavo
in odjemom vode, pogoje za prevzem objektov in naprav za
oskrbo z vodo v upravljanje, pogoje za odvzem vode iz hidrantov, nadzor nad izvajanjem tega odloka v Občini Slovenska
Bistrica in prenos javnih vodovodnih sistemov v last Občine
Slovenska Bistrica.
2. člen
(namen)
Namen tega odloka je: zagotavljanje varne in zanesljive
oskrbe z vodo z učinkovitim izvajanjem javne službe, uskladitev
z veljavnimi predpisi, ki se nanašajo na oskrbo s pitno vodo in
varstvo virov pitne vode ter zagotavljanje trajnostnega razvoja
oskrbe z vodo.
3. člen
(pomen izrazov)
men:

(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji po-

1. Pitna voda je voda v skladu s predpisom, ki ureja področje pitne vode.
2. Obdelava vode je filtriranje, čiščenje in dezinfekcija
vode iz vodnega vira, ki je namenjen oskrbi s pitno vodo.
3. Odjemno mesto je mesto vodovoda, kjer se odčitava
poraba pitne vode posameznega porabnika. Na posamezno
odjemno mesto je lahko priključeno več porabnikov pitne vode,
če je v skladu z določbami stanovanjskega zakona zagotovljena porazdelitev stroškov med njimi.
4. Sistem za oskrbo s pitno vodo (v nadaljevanju: vodovod) je sistem elementov vodovoda kot so cevovodi, črpališča,
vodohrani, naprave za pripravo pitne vode in druga pripadajoča
oprema, ki pretežni del rednega obratovanja deluje kot samostojen sistem, hidravlično ločen od drugih vodovodov in ima
enega upravljavca.
5. Hidrantno omrežje so gradbeni inženirski objekti in
naprave, s katerimi se voda od vira za oskrbo z vodo dovaja
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do zunanjih hidrantov, ki se uporabljajo za gašenje požara ali
se nanje priključijo gasilna vozila z vgrajenimi črpalkami ali
prenosne gasilne črpalke.
6. Javni vodovod je vodovod, ki ga sestavlja en ali več
sekundarnih vodovodov, lahko pa tudi en ali več primarnih
ali transportnih vodovodov in je namenjen kot občinska javna
infrastruktura opravljanju storitev javne službe.
7. Primarni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi
povezani tehnološki objekti, kot so objekti za obdelavo vode,
vodohrani in črpališča, ki so namenjeni transportu pitne vode
od enega ali več vodnih virov do sekundarnega vodovoda.
Gradbeni inženirski objekti in oprema primarnega vodovoda so
občinska gospodarska javna infrastruktura.
8. Sekundarni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi
povezani tehnološki objekti, kot so objekti za dvigovanje ali
zmanjševanje tlaka v omrežju in za obdelavo vode na sekundarnem vodovodu, ki je namenjeno za neposredno priključevanje stavb na posameznem poselitvenem območju. V sekundarni vodovod je vključeno tudi vodovodno omrežje, vključno z
zunanjimi hidranti, in vodovodno omrežje za vzdrževanje javnih
površin. Gradbeni inženirski objekti in oprema sekundarnega
vodovoda so občinska gospodarska javna infrastruktura.
9. Transportni vodovod je del vodovoda, na katerem ni
priključkov neposrednih porabnikov pitne vode in je namenjen
za transport vode na večje razdalje od vodnih virov do primarnega vodovoda.
10. Zasebni vodovod je vodovod, katerega objekti in oprema so v lasti oseb zasebnega prava in namenjeni lastni oskrbi
prebivalcev s pitno vodo.
11. Uporabniki vode iz javnega vodovoda so fizične in
pravne osebe, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda ali
uporabljajo njegovo požarno varstveno funkcijo.
12. Upravljavec javnega vodovoda je pravna oseba, ki
jo v skladu s predpisi, ki urejajo javno službo, občina določi ali
izbere za izvajalca javne služba in je strokovno usposobljena
služba, ki upravlja z vodovodnimi sistemi, skladno z veljavno
zakonodajo.
13. Upravljavec zasebnega vodovoda je pravna ali fizična
oseba, s katero imajo lastniki zasebnega vodovoda, kateri se
oskrbujejo v okviru lastne oskrbe s pitno vodo, sklenjeno pogodbo o njegovem upravljanju.
14. Nedovoljen odvzem pitne vode, so vsi odjemi pitne
vode, ki so v neskladju s tem odlokom in zakonodajnimi predpisi.
15. Cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo je
sestavljena iz vodarine in omrežnine.
16. Vodarina je del cene, ki vključuje neposredne stroške
materiala, storitev in dela, splošne proizvajalne, nabavno-prodajne in upravne stroške, neposredne stroške prodaje, stroške
vodnega povračila za prodano pitno vodo in za vodne izgube
do dopustne ravni vodnih izgub v skladu s predpisom, ki ureja
oskrbo s pitno vodo ter druge poslovne stroške in odhodke.
17. Omrežnina je del cene, ki pokriva letne stroške javne
infrastrukture, ki je namenjena oskrbi s pitno vodo, stroške
amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna
infrastruktura, stroške zavarovanja infrastrukture, odškodnin,
obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod v obsegu
nalog izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo v skladu s
predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo, stroške nadomestil
za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti in plačilo za
vodno pravico.
18. Izgube pitne vode iz vodovoda (v nadaljnjem besedilu:
vodne izgube) so razlika med načrpano ali odvzeto pitno vodo
iz zajetij za pitno vodo, ki napajajo vodovod in pitno vodo, ki je iz
vodovoda dobavljena uporabnikom javne službe, uporabnikom
posebnih storitev ali prebivalcem pri lastni oskrbi s pitno vodo.
19. Lastna oskrba s pitno vodo je oskrba stavb in gradbenih inženirskih objektov s pitno vodo na območjih, kjer občina
javne službe ne zagotavlja in se pri odvzemu vode iz podzemnih ali površinskih voda izvaja na podlagi vodnega dovoljenja,
izdanega v skladu s predpisi, ki urejajo vode.
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20. Območje javnega vodovoda je območje, ki vključuje območja poselitve, obstoječa in predvidena poselitvena
območja ali njihove dele ter posamezne stavbe ali gradbene
inženirske objekte, za katere občina zagotavlja izvajanje javne
službe ali je v občinskih predpisih zanje predvideno izvajanje
javne službe iz enega javnega vodovoda.
21. Obračunski vodomer je naprava za merjenje porabe
pitne vode iz javnega vodovoda, ki je nameščen pred odjemnim mestom in je osnova za obračun izvedenih storitev javne
službe.
22. Priključek stavbe ali gradbenega inženirskega objekta
na javni vodovod (v nadaljnjem besedilu: priključek na javni
vodovod) je cevovod od javnega vodovoda do odjemnega
mesta in njegova oprema. Priključek na javni vodovod je v lasti
lastnika stavbe ali gradbenega inženirskega objekta in ne sodi
med objekte in opremo javne infrastrukture. Priključni sklop
na javni vodovod, odjemno mesto in obračunski vodomer so
sestavni deli priključka na javni vodovod.
23. Priprava pitne vode je obdelava vode s postopki, ki
zagotavljajo skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode v
skladu s predpisom, ki ureja pitno vodo.
24. Rezervno zajetje za pitno vodo je objekt, ki je kot
aktivna rezerva namenjen neposrednemu odvzemu vode iz
vodnega telesa za oskrbo javnega vodovoda s pitno vodo.
25. Vodovarstveno območje je območje, določeno v skladu s predpisi, ki urejajo vode.
26. Zajetje za pitno vodo je objekt, ki je namenjen neposrednemu odvzemu vode iz vodnega telesa za oskrbo s pitno
vodo.
27. Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je
zbirni kataster o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije na
podlagi predpisov, ki urejajo prostorsko načrtovanje.
(2) Vsi ostali izrazi, ki niso definirani v prejšnjem odstavku
in so uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot je določeno v Uredbi o oskrbi s pitno vodo (v nadaljevanju: uredba)
(Uradni list RS, št. 88/12) in Pravilniku o pitni vodi (v nadaljevanju: pravilnik) (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06,
35/07, 25/09).

(3) Ne glede na prejšnji odstavek se takrat, kadar se
oskrba s pitno vodo zagotavlja iz javnega vodovoda, za javno
službe šteje:
– oskrba stavb in gradbenih inženirskih objektov s pitno
vodo v delu, kjer se v njih izvajajo državne ali občinske javne
službe;
– oskrba s pitno vodo za pranje ali namakanje javnih
površin;
– oskrba zunanjega hidrantnega omrežja za gašenje požarov s pitno vodo;
– oskrba s pitno vodo, ki je na javnih površinah namenjena splošni rabi in
– oskrba s pitno vodo za pranje ali namakanje površin, ki
pripadajo stavbi iz prvega odstavka tega člena, če letna količina
vode ne presega 50 m3.

4. člen

Upravljavci morajo biti tehnično opremljeni in strokovno
usposobljeni za kakovostno izvajanje javne službe. Upravljavec
mora imeti zaposleno odgovorno osebo za vprašanja zdravstvene ustreznosti in varnosti javne oskrbe s pitno vodo, ki ima
najmanj visoko strokovno izobrazbo naravoslovno tehnične ali
zdravstvene smeri.

(tehnični pravilnik)
Podrobnejša vsebina o tehnični izvedbi, uporabi objektov
in naprav za izvajanje javne službe bo opredeljena v Pravilniku o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnih
vodovodov (v nadaljevanju: Tehnični pravilnik), ki ga izvajalec
javne službe sprejme v roku enega leta od začetka veljavnosti
tega odloka.
5. člen
(uporaba storitev javne službe)
(1) S storitvami javne službe se zagotavlja oskrba s pitno
vodo iz javnega vodovoda stavb in gradbenih inženirskih objektov, če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za
oskrbo živali.
(2) Za storitve javne službe se ne šteje oskrba s pitno
vodo nestanovanjskih stavb in gradbenih inženirskih objektov
ter nestanovanjskih prostorov v stanovanjskih stavbah s pitno
vodo, ne glede na to, ali se zagotavlja iz javnega vodovoda,
če:
– iz vode zaradi njene rabe nastaja industrijska odpadna
voda v skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
– je namen rabe vode proizvodnja pijač;
– se voda rabi za tehnološke namene, pri katerih je voda
pretežna sestavina proizvodov;
– se voda rabi za polnjenje bazenskih kopališč ali
– se voda rabi za namakanje ali pranje površin, ki niso
javne površine.

6. člen
(zagotavljanje javne službe)
(1) Javno službo oskrbo s pitno vodo Občina Slovenska
Bistrica zagotavlja skladno z Zakonom o varstvu okolja in Zakonom o gospodarskih javnih službah.
(2) Lastnik javnega vodovodnega sistema v upravljanju
in vzdrževanju Komunale Slovenska Bistrica d.o.o. je Občina
Slovenska Bistrica. Ostala infrastruktura oskrbe s pitno vodo
je v lasti upravljavcev navedenih v tretjem odstavku 6. člena
tega odloka.
(3) Izvajalci obvezne občinske gospodarske javne službe
oskrbe s pitno vodo ter upravljavci objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo na celotnem območju občine so: Komunala
Slovenska Bistrica, KS Zgornja Ložnica, KS Zgornja Polskava,
KS Tinje, OKP Rogaška Slatina, KS Spodnja Polskava, KS Alfonz Šarh in Vodovodna zadruga Pohorski izviri (v nadaljevanju: izvajalec ali upravljavec).
(4) Občina Slovenska Bistrica sklene pogodbe za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe z izvajalci
iz prejšnjega odstavka. Vsi upravljavci morajo delovati skladno
z veljavno zakonodajo.
7. člen
(strokovna usposobljenost)

II. OSKRBA S PITNO VODO
8. člen
(uporabniki storitev javne službe)
(1) Uporabniki storitev javne službe oskrbe z vodo so lastniki stavbe, dela stavbe ali gradbenega inženirskega objekta,
ki je priključen na javni vodovod in se zanj zagotavlja javna
služba.
(2) Če je stavba, del stavbe ali gradbeni inženirski objekt
v solastnini, lahko obveznost uporabnikov javne službe iz prejšnjega odstavka prevzame eden od solastnikov, če je med njimi
o tem dosežen pisni dogovor.
(3) V večstanovanjskih stavbah, v katerih ni zagotovljenega ločenega odjema pitne vode po posameznih stanovanjskih
enotah, obveznost uporabnikov javne službe izvršuje upravnik
stavbe, ki zagotavlja porazdelitev stroškov med lastniki delov
stavbe v skladu s predpisom, ki ureja upravljanje večstanovanjskih stavb.
(4) Uporabniki ter upravniki večstanovanjskih stavb morajo izvajalca javne službe pravočasno pisno obveščati o statusnih in lastninskih spremembah, ki vplivajo na razmerje med
dobaviteljem in odjemalcem in o vseh spremembah naslova za
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dostavo računov in drugih podatkih ter skrbeti, da tudi njihov
pravni naslednik vstopi v obstoječe razmerje.
(5) Pisno obvestilo iz predhodnega odstavka velja od
prvega naslednjega obračunskega obdobja in obsega listino
o prenosu lastninske pravice, številko in naslov odjemnega
mesta ter podpisano izjavo novega uporabnika na obrazcu
izvajalca javne službe, da vstopa v že sklenjeno pogodbeno
razmerje.
(6) Izvajalec javne službe se lahko dogovori z upravnikom
stavbe, da mu mesečno zagotavlja podatke, ki so osnova za
porazdelitev stroškov ali podatke o stanju na internih veljavnih
vodomerih. Obračun storitev ter izstavitev računov posameznim uporabnikom pa izvede izvajalec javne službe.
(7) Razlika porabe vode, ki nastane med glavnim vodomerom in internimi vodomeri se enakomerno porazdeli na vse
uporabnike vode v stavbi, ki nimajo vgrajenih internih merilnih
vodomerov. V primeru, da živijo v stavbi, pri kateri se poraba
vode meri z enim glavnim vodomerom tudi živali, se pri podatkih upošteva žival kot 1/3 uporabnika.
(8) V primeru, ko večstanovanjski objekt nima upravnika,
se lahko izvajalec dogovori z vsemi uporabniki večstanovanjskega objekta o načinu zagotavljanja podatkov za porazdelitev
stroškov porabe pitne vode in obračun, ki ga izvaja izvajalec
javne službe.
(9) Uporabniki javne službe iz prve in druge alineje tretjega odstavka 5. člena tega odloka so izvajalci državnih ali
občinskih javnih služb ali upravljavci javnih površin, za katere
se uporablja pitna voda, ki se odvzema iz javnega vodovoda.
(10) Uporabniki javne službe iz tretje in četrte alineje tretjega odstavka 5. člena tega odloka so občine.
9. člen
(lastna oskrba s pitno vodo)
(1) Lastna oskrba s pitno vodo se lahko izvaja na območjih poselitve in za posamezne stavbe ali gradbene inženirske
objekte, kjer občina ne zagotavlja javne službe oskrbe s pitno
vodo.
(2) Če je stavba ali več stavb na poselitvenem območju,
na katerem v skladu z merili iz uredbe in tega odloka priključitev na javni vodovod ni obvezna, se oskrba s pitno vodo lahko
izvaja v obliki lastne oskrbe prebivalcev, če so za obratovanje
zasebnega vodovoda izpolnjeni pogoji veljavne zakonodaje in
je pridobljeno vodno dovoljenje za uporabo vodnega vira.
10. člen
(območja izvajanja oskrbe z vodo)
(1) Občine morajo zagotavljati izvajanje storitev javne
službe oskrbe s pitno vodo na območju poselitve s 50 ali več
prebivalci s stalnim prebivališčem in z gostoto poselitve večjo
od pet prebivalcev s stalnim prebivališčem na hektar.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena mora biti z
javnim vodovodom opremljeno tudi območje poselitve z manj
kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem in z gostoto poselitve manjšo ali enako pet prebivalcev s stalnim prebivališčem na
hektar, razen če se na območju poselitve izvaja lastna oskrba s
pitno vodo ali samooskrba objekta v skladu s predpisi, ki urejajo
graditev objektov in sta hkrati izpolnjena naslednja pogoja:
– da se iz posameznega zasebnega vodovoda oskrbuje
manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem in
– da je letna povprečna zmogljivost posameznega zasebnega vodovoda manjša kot 10 m3 pitne vode na dan.
11. člen
(evidenca upravljavcev)
(1) Občina mora pristojnemu ministrstvu poročati o vodenju evidenc o upravljavcih javnih in zasebnih vodovodov ter o
spremembah.
(2) Upravljavci občini zaradi poročanja ministrstvu posredujejo podatke o firmi oziroma imenu in sedežu upravljavca
javnega vodovoda.
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12. člen
(poročilo o standardih opremljenosti)
(1) Občina ministrstvu najpozneje do 28. februarja tekočega leta posreduje poročilo o standardih opremljenosti iz 9. člena uredbe na dan 31. decembra preteklega leta, v skladu z
navodili, ki jih objavi ministrstvo na svojih spletnih straneh.
(2) Sestavni del poročila iz prejšnjega odstavka so tudi
podatki o stanju lastne oskrbe s pitno vodo in načrtovani ukrepi
za zagotavljanje predpisanih standardov opremljenosti, kjer ti
še niso doseženi. Občina mora občanom omogočiti vpogled v
letno poročilo iz prvega odstavka tega člena na sedežu občine.
13. člen
(poročilo o izvajanju javne službe)
(1) Izvajalci javne službe pošljejo ministrstvu najpozneje
do 31. marca tekočega leta letno poročilo o izvajanju javne
službe za preteklo leto, v skladu z navodili, ki jih ministrstvo
objavi na svojih spletnih straneh.
(2) Sestavni del letnega poročila o izvajanju javne službe
so tudi podatki iz evidenc o opravljanju storitev javne službe in
podatki monitoringa kemijskega in mikrobiološkega stanja vode
iz zajetja za pitno vodo.
(6) Izvajalci javne službe morajo uporabnikom javne službe omogočiti vpogled v letno poročilo iz prvega odstavka tega
člena na sedežu izvajalca javne službe.
(4) Izvajalci javne službe morajo voditi evidence in pristojnemu ministrstvu poročati skladno z navodili in zahtevami o:
– oskrbovalnem območju in poselitvenih območjih ter
številu prebivalcev s stalnim prebivališčem na oskrbovalnem
območju;
– uporabnikih javne službe;
– priključkih na javni vodovod in odjemnih mestih;
– tehničnih lastnostih in skupni dolžini cevovodov vodovoda;
– vodnih virih, ki napajajo posamezni vodovod ali vodovodni sistem;
– vodni bilanci javnega vodovoda;
– pravici rabe vode za oskrbo s pitno vodo na podlagi
vodnih dovoljenj;
– rabi in namenu rabe pitne vode iz vodovodov, ki se v
skladu z drugim odstavkom 5. člena tega odloka ne šteje za
rabo v okviru storitev javne službe;
– monitoring kemijskega in mikrobiološkega stanja vode
iz zajetja za pitno vodo;
– letni rabi vode za oskrbo s pitno vodo ter kazalcih oskrbe s pitno vodo iz poročil o izvajanju javne službe;
– stroških in cenah obveznih storitev javne službe.
(5) Izvajalec javne službe mora dokumentacijo o evidencah v skladu s tem členom hraniti najmanj deset let.
14. člen
(določitev upravljavca javnega in zasebnega vodovoda)
(1) Javni vodovod mora imeti upravljavca javnega vodovoda. Občina zagotavlja vodenje evidence upravljavcev javnih
vodovodov na svojem območju.
(2) V primeru lastne oskrbe s pitno vodo mora zasebni
vodovod imeti upravljavca, če oskrbuje:
– eno ali več stanovanjskih stavb, v katerih je skupno 5 ali
več stanovanj, v katerih prebivajo osebe s stalnim prebivališčem;
– eno ali več stanovanjskih stavb z oskrbovanimi stanovanji, stanovanjskih stavb za posebne namene, gostinskih
stavb, upravnih ali pisarniških stavb, trgovskih ali drugih stavb
za storitvene dejavnosti, stavb za promet ali stavb za izvajanje
elektronskih komunikacij, industrijskih stavb ali skladišč in stavb
splošnega družbenega pomena in
– eno ali več stavb ali gradbenih inženirskih objektov,
kjer je omogočena splošna raba vode iz zasebnega vodovoda.
(3) Lastniki zasebnega vodovoda iz prejšnjega odstavka
morajo skleniti pogodbo o upravljanju zasebnega vodovoda s
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pravno ali fizično osebo in o upravljavcu zasebnega vodovoda
pisno obvestiti pristojno občino.
(4) Če med osebami, ki jih zasebni vodovod oskrbuje s
pitno vodo v okviru lastne oskrbe prebivalcev s pitno vodo, ni
doseženega soglasja o upravljavcu zasebnega vodovoda, občina za upravljavca zasebnega vodovoda določi izvajalca javne
službe, ki oskrbuje sosednja poselitvena območja.
(5) Kadar imajo stavbe iz drugega odstavka tega člena
enega lastnika, ki je hkrati upravljavec zasebnega vodovoda, ni
potrebno skleniti pogodbe o upravljanju zasebnega vodovoda.
Lastnik zasebnega vodovoda mora o njegovem upravljanju
pisno obvestiti pristojno občino.
15. člen
(upravljanje javnega vodovoda)
(1) Objekte in naprave javnega vodovoda, ki so v lasti občine, jih ta na predpisan način prenese v upravljanje izvajalcu
javne službe.
(2) Način upravljanja objektov ali naprav javnega vodovoda, ki so v solastništvu več občin, občine uredijo z medsebojno
pogodbo.
(3) Upravljavec javnega vodovoda njegovega upravljanja
ne sme prepustiti podizvajalcu.
(4) Obveznosti občine in upravljavca javnega vodovoda
v zvezi z rednim in investicijskim vzdrževanjem in ustreznim
zavarovanjem javnega vodovoda se določijo s pogodbo.
16. člen
(vodno dovoljenje za rabo vode za oskrbo s pitno vodo
iz javnega vodovoda)
(1) Za rabo vode iz vodnega vira za oskrbo s pitno vodo iz
javnega vodovoda je treba pridobiti vodno dovoljenje v skladu
s predpisi, ki urejajo vode (v nadaljevanju: vodno dovoljenje).
(2) Vodno dovoljenje mora pridobiti občina, če so objekti
in oprema javnega vodovoda v njeni lasti.
17. člen
(vodno dovoljenje za rabo vode za lastno oskrbo
s pitno vodo)
(1) Za rabo vode iz vodnega vira, namenjenega lastni
oskrbi prebivalcev s pitno vodo iz zasebnega vodovoda, morajo pridobiti vodno dovoljenje lastniki vseh stavb, ki jih zasebni
vodovod oskrbuje s pitno vodo.
(2) Če je lastnikov posamezne stanovanjske stavbe, ki jih
zasebni vodovod oskrbuje s pitno vodo več, se vodno dovoljenje
glasi na lastnika oziroma lastnike, ki so kot lastniki stanovanjske
stavbe navedeni v vlogi za pridobitev vodnega dovoljenja za
rabo vode za oskrbo s pitno vodo iz zasebnega vodovoda.
III. STORITVE JAVNE SLUŽBE
18. člen
(obvezne storitve in naloge javne službe)
(1) V okviru storitev javne službe upravljavec javnega
vodovoda zagotavlja:
– oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom javne službe v
skladu s predpisi, standardi in normativi, ki urejajo pitno vodo
in oskrbo s pitno vodo;
– obveščanje uporabnikov javne službe o izvajanju javne
službe o njihovih obveznostih in izvajanju javne službe;
– redno vzdrževanje javnega vodovoda;
– redno vzdrževanje javnemu vodovodu pripadajočih zunanjih hidrantnih omrežij za gašenje požarov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred požari;
– redno vzdrževanje priključkov na javni vodovod;
– vodenje evidenc opravljanja storitev javne službe;
– posredovanje poročila o izvajanju javne službe ministrstvu;
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– izdelavo programa oskrbe s pitno vodo v skladu z uredbo o oskrbi s pitno vodo;
– izvajanje notranjega nadzora in drugih nalog, določenih
v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo;
– monitoring kemijskega in mikrobiološkega stanja vode
iz zajetja za pitno vodo;
– monitoring količine iz zajetja za pitno vodo odvzete
vode v skladu s pogoji vodnega dovoljenja za oskrbo s pitno
vodo in monitoring iz zajetja za pitno vodo odvzete vode za
drugo rabo, ki ni oskrba s pitno vodo, če se ta odvzema iz
javnega vodovoda v skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja
ali koncesije;
– označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje drugih
ukrepov v skladu s predpisi, ki urejajo vodovarstvena območja;
– občasno hidravlično modeliranje javnega vodovoda;
– izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov
na javnem vodovodu v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami;
– izdelavo programa ukrepov v primerih izrednih dogodkov zaradi onesnaženja;
– redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene
na javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim stanjem stavb
na območju javnega vodovoda;
– priključevanje novih uporabnikov javne službe;
– zagotavljati mora normalno obratovanje vodovoda v
okviru razpoložljivih kapacitet in pravočasno pripravljati predlog
za planiranje obnove, širitve in dopolnitve oskrbovalnega sistema in varovanja, zaščite in izkoriščanje vodnih virov;
– redno vzdrževati obračunske vodomere;
– redno kontrolirati kakovost vode skladno s predpisi, ki
urejajo to področje;
– kontrolirati ustreznost internega vodovodnega omrežja
pred priključitvijo na javni vodovodni sistem;
– obveščati uporabnike o času trajanja in izvajanja ukrepov ob prekinitvah dobave vode v sredstvih javnega obveščanja, na krajevno običajen način ali neposredno;
– odčitavati vodomere in redno obračunavati stroške po
veljavnem tarifnem sistemu;
– izdajati soglasja in omogočiti priključitev na javni vodovod, kot do določa ta odlok;
– organizirati preskrbo v primeru izrednih razmer in poročati o nastopu izrednih razmer pristojnim občinskim organom;
– sistematično pregledovati omrežje, ugotavljati izgube ter
skrbeti za avtomatizacijo;
– vzdrževati hidrante in hidrantno omrežje;
– opraviti pregled interne napeljave in opraviti kontrolo
kakovosti vode, v kolikor je podan utemeljen sum, da je voda
neustrezna;
– meriti količino načrpane vode na lastnih črpališčih;
– upoštevati pogoje o varstvu vodnih virov in ukrepih za
zavarovanje pitnih voda na območju občine Slovenska Bistrica,
pri posegih v prostor;
– pri vzdrževanju, saniranju ali rekonstrukciji vodovodnega omrežja, preveriti in po potrebi obnoviti vodovode, ki ne
ustrezajo veljavnim normativom za hidrantno omrežje;
– načrtovati, da javni vodovodi potekajo po javnih prometnih površinah in intervencijskih poteh na način, da je omogočeno vzdrževanje vodov in priključkov;
– zagotavljati, da se javni vodovodi gradijo iz atestiranih
materialov in v skladu z geotehničnimi pogoji.
(2) Monitoring kemijskega in mikrobiološkega stanja iz
10. točke prejšnjega odstavka se izvaja na tistih zajetjih za
pitno vodo, za katera je to določeno v programu izvajanja monitoringa, sprejetega v skladu s predpisom, ki ureja kemijsko
stanje podzemne vode, oziroma v skladu s predpisom, ki ureja
kakovost površinskih voda.
(3) Redno vzdrževanje priključkov iz 5. točke prvega odstavka tega člena obsega:
– preverjanje in redno vzdrževanje priključka na javni vodovod tako, da ni negativnih vplivov na zdravstveno ustreznost
pitne vode in javni vodovod ter da je priključek vodotesen,

Uradni list Republike Slovenije
– zagotavljanje delovanja obračunskega vodomera v skladu s predpisi, ki urejajo meroslovje, in
– interventno vzdrževanje v primeru nepredvidljivih dogodkov (npr. lomi in puščanje pitne vode na priključku pred
vodomerom, okvare obračunskega vodomera in podobno).
19. člen
(priključitev na javni vodovod)
(1) Stavba ali gradbeni inženirski objekt iz prvega odstavka 5. člena, ki leži znotraj območja javnega vodovoda, kjer se
izvaja javna služba, morata biti priključena na javni vodovod v
skladu s tem odlokom.
(2) Na javni vodovod mora biti priključena vsaka stavba ali
gradbeni inženirski objekt posebej, zanje pa mora biti zagotovljeno merjenje porabe pitne vode z obračunskim vodomerom.
(3) V večstanovanjskih stavbah mora biti za posamezne
dele stavbe (stanovanjske in poslovne) zagotovljeno merjenje
porabe pitne vode z ločenimi obračunskimi vodomeri.
(4) Merjenje porabe pitne vode v stavbi ali gradbenem inženirskem objektu mora biti zagotovljeno na odjemnem mestu,
do katerega lahko dostopa izvajalec javne službe.
(5) Ne glede na drugi odstavek tega člena se v primerih,
ko se na kmetijskem gospodarstvu ali v nestanovanjskih stavbah, ki predstavljajo zaokroženo celoto in imajo enega lastnika,
s pitno vodo iz javnega vodovoda oskrbuje več stavb, lahko
zagotavlja odjem pitne vode na enem odjemnem mestu.
(6) Načrtovanje, gradnjo in financiranje priključka na javni
vodovod mora zagotoviti lastnik stavbe ali gradbenega inženirskega objekta, ki se priključuje na javni vodovod.
20. člen
(prepoved priključitve na javni vodovod)
(1) Stavbe ali gradbenega inženirskega objekta, za katerega odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ni
urejeno v skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadne vode, in predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje
komunalne in padavinske odpadne vode, izvajalec javne službe
ne sme priključiti na javni vodovod.
(2) Upravljavec lahko investitorju, ki je izpolnil vse pogoje
za priključitev na javno infrastrukturo, s posebno pogodbo omogoči izvedbo gradbiščnega priključka za dobo največ 24 mesecev in uporabo vode za gradnjo objekta kot posebno storitev.
Voda se v tem primeru ne sme uporabljati kot pitna voda za
oskrbo prebivalcev in živali. Cena vode pri porabi gradbiščnega
priključka je povečana za faktor 1,5-krat osnovne cene vode za
gospodinjski odjem.
(3) Po preteku roka za gradbiščni priklop mora uporabnik
podati pisno zahtevo za podaljšanje gradbiščnega priklopa
na sedežu upravljavca. Gradbiščni priklop lahko uporabnik
podaljša največ za dobo enega leta. V nasprotnem primeru
upravljavec gradbiščni priklop prekine.
(4) Če lastnik stavbe ali gradbenega inženirskega objekta
za rabo pitne vode iz javnega vodovoda, ki ne šteje za javno
službo, ni pridobil vodne pravice v skladu s predpisi, ki urejajo
vode, izvajalec javne službe stavbe ali gradbenega inženirskega objekta, v delu, ki se nanaša na rabo pitne vode iz javnega
vodovoda, ki ne šteje za javno službo, ne sme priključiti na
javni vodovod.
21. člen
(prepoved lastne oskrbe s pitno vodo)
(1) V stavbi, ki leži znotraj območja javnega vodovoda,
kjer se izvaja javna služba, ni dovoljena lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je v stavbi, ki še ni priključena na javni vodovod in so postopki za priključitev v teku,
do priključitve na javni vodovod lastna oskrba s pitno vodo
dovoljena za dobo do enega leta.
(3) Zajetja za pitno vodo, iz katerega se s pitno vodo
oskrbuje javni vodovod, se ne smejo uporabljati za lastno
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oskrbo prebivalcev s pitno vodo ali druge rabe vode, razen če
gre za oskrbo s pitno vodo iz javnega vodovoda, za katero je
pridobljena vodna pravica v skladu s predpisi, ki urejajo vode.
22. člen
(vodovodni sistem)
(1) Vodovodno omrežje, objekti in naprave so v lasti občine ali upravljavcev, glede na to, kdo z vodovodnim omrežjem,
objekti ali napravami upravlja. Vodovodno omrežje, objekti ali
naprave se delijo tudi na zunanje in interno vodovodno omrežje, pri čemer je slednje v lasti lastnika nepremičnine.
(2) Vodovodno omrežje, objekti in naprave, ki ne morejo
pridobiti status grajenega javnega dobra, so internega značaja,
zato jih vzdržujejo uporabniki ali od njih pooblaščeni pogodbeni
izvajalci.
(3) Javno vodovodno omrežje, objekti in naprave so:
– magistralno vodovodno omrežje in naprave (objekti
za hranjenje, transport in čiščenje vode, ki so pomembni za
oskrbo več občin, transportni vodovodi od črpališča ali zajetja
do primarnega omrežja, na katerem ni priključkov neposrednih
porabnikov pitne vode, vodna črpališča, prečrpališča, zajetja,
naprave za bogatenje podtalnice in naprave za čiščenje ter
pripravo vode, ki služijo več občinam ali regiji);
– primarno vodovodno omrežje, objekti in naprave (zajetja, vodnjaki, črpališča, naprave za čiščenje in pripravo vode,
prečrpališča, vodohrani, vodovodi od vodnih virov do sekundarnega omrežja, cevovodi med posameznimi stanovanjskimi ali
drugimi območji v ureditvenem območju naselja);
– sekundarno vodovodno omrežje, objekti in naprave (sekundarni vodovod za neposredno priključevanje uporabnikov
na posameznem stanovanjskem ali drugem območju, vodovodi
in naprave za gašenje požarov, črpališča in naprave za dvig ali
reduciranje tlaka na sekundarnem omrežju, naprave za čiščenje in pripravo vode na sekundarnem omrežju).
(4) Interno vodovodno omrežje in naprave v lasti uporabnika so:
– vodovodni priključek s spojno cevjo od sekundarnega
vodovodnega omrežja, vključno z obračunskim vodomerom ter
zasunom pred in za vodomerom;
– vodomerni jašek ali niša;
– interni hidranti, interni vodomeri, naprave za znižanje ali
dvigovanje tlaka vode, vodni zbiralniki za sanitarno, požarno in
industrijsko vodo, naprave za ogrevanje, mehčanje, dezinfekcijo
vode in drugi objekti in naprave, ki so nameščeni za obračunskim
vodomerom ali pogodbeno dogovorjenim odjemnim mestom;
– interna instalacija za obračunskim vodomerom.
(5) Objekti in naprave uporabnikov so v lasti oziroma
osnovno sredstvo uporabnikov, ki jih zgradijo na osnovi dovoljenja za gradnjo objekta na lastne stroške, z njimi upravljajo in
vzdržujejo na lastne stroške.
(6) Naprave in objekti za skupno rabo so:
– objekti in naprave za oskrbo prebivalstva s požarno
vodo v javni rabi (hidrant in hidrantna omrežja);
– vodovodna omrežja za vzdrževanje javnih površin.
(7) Vzdrževanje naprav in objektov za skupno rabo v lasti
občine se financira iz sredstev pridobljenih s prodajo vode in
proračuna občine.
(8) Upravljavci javne infrastrukture v lasti občine, so dolžni
vsako leto, najkasneje do 30. novembra, za naslednje leto,
predložiti občinski strokovni službi, pristojni za okolje in prostor,
finančno ovrednoten plan vseh del, ki so povezani z vzdrževanjem in obnavljanjem teh naprav in objektov.
23. člen
(vzdrževanje in izvajanje obnov/investicij)
(1) Za izvedbo vzdrževalnih del na javnem vodovodu skrbi
izvajalec javne službe. Stroški za vzdrževalna dela se krijejo iz
cene storitve javne službe.
(2) Investitor v obnovo javnega vodovoda je občina. Občina s tem odlokom pooblašča izvajalca javne službe Komunalo
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Slovenska Bistrica d.o.o., za izvedbo in nadzor obnovitvenih
investicij v višini letne najemnine, pobrane za infrastrukturo.
(3) Investitor v novogradnjo javnega vodovoda je občina,
ki pa lahko izvajalca javne službe s pogodbo pooblasti za vodenje, izvajanje in nadzor investicije.
(4) Če investicijskih del ne izvaja izvajalec javne službe,
ampak tretja oseba, mora izvajalec javne službe zagotoviti
strokovni nadzor pri izvedbi javnega vodovodnega omrežja,
izvajalec del pa mora tak nadzor omogočiti in plačati stroške
nadzora.
(5) Vse navezave novih vodovodov na obstoječi, delujoči
vodovodni sistem izvaja izključno samo imenovani izvajalec
javne službe oskrbe s pitno vodo na območju izvajanja investicije tretje osebe, zaradi zagotavljanja varnosti oskrbe s pitno
vodo uporabnikov. Stroški navezav so stroški, ki jih zagotavlja
tretja oseba (izvajalec investicije).
(6) V primeru rekonstrukcije javnega vodovoda so priključki v cestnem telesu in ponovna priključitev na obstoječi priključek strošek obnove vodovoda, ki se financira iz javnih sredstev.
(7) Celotno redno in investicijsko vzdrževanje obstoječih
vodovodnih priključkov, ki je potrebno za normalno funkcioniranje sistema oskrbe s pitno vodo uporabnikov, izvaja izvajalec
javne službe v okviru storitev javne službe iz planiranega dela
postavke omrežnine.
(8) Vodovodni priključki se obnavljajo v skladu z letnim
vzdrževalnim investicijskim planom občine, razen:
– če dejansko stanje priključka kaže na stopnjo dotrajanosti, ki povzroča okvare in vodne izgube ali ogroža varnost
oskrbe z vodo;
– če je priključek zgrajen iz zdravstveno neustreznih
materialov;
– v primeru obnove javnega vodovoda, ko se izvajajo vsa
obnovitvena dela javne infrastrukture;
– če obstoječi priključek tlačno ne ustreza normativom.
24. člen
(prekinitev oskrbe s pitno vodo iz javnega vodovoda)
(1) Upravljavec javnega vodovoda lahko uporabniku javne
službe prekine oskrbo s pitno vodo, če uporabnik s svojim ravnanjem ogroža nemoteno in varno oskrbo s pitno vodo drugih
uporabnikov javne službe.
(2) Upravljavec javnega vodovoda lahko začasno prekine
ali omeji oskrbo s pitno vodo v primeru izvedbe vzdrževalnih del
na javnem vodovodu ali priključkih na javni vodovod.
(3) V primeru načrtovanih vzdrževalnih del upravljavec
javnega vodovoda o predvidenem času in trajanju prekinitve
ali omejitve oskrbe s pitno vodo uporabnike javne službe obvesti najmanj en dan pred predvideno prekinitvijo na krajevno
običajen način in z objavo na svoji spletni strani.
(4) V primeru nepredvidljivih vzdrževalnih del upravljavec javnega vodovoda o predvidenem trajanju prekinitve ali
omejitve oskrbe s pitno vodo uporabnike javne službe obvesti
na krajevno običajen način in z objavo na svoji spletni strani.
(5) V primeru prekinitve ali omejitve oskrbe s pitno vodo,
ki nastopi zaradi višje sile ali zaradi preprečitve ogrožanja
zdravja ter življenja ljudi in živali, upravljavec javnega vodovoda
o predvidenem trajanju prekinitve ali omejitve oskrbe s pitno
vodo uporabnike javne službe obvesti na krajevno običajen
način takoj, ko je to mogoče, najpozneje pa v roku 24 ur po
prekinitvi ali omejitvi.
(6) V primeru prekinitve oskrbe s pitno vodo, ki je daljša
od 24 ur, mora upravljavec javnega vodovoda uporabnikom
javne službe zagotoviti pitno vodo za nujni obseg porabe, razen če do prekinitve pride zaradi razlogov iz prvega odstavka
tega člena.
(7) Vsak javni vodovod mora imeti zagotovljena rezervna
zajetja za pitno vodo, iz katerih se lahko v nujnih primerih zagotavlja oskrba s pitno vodo na območju javnega vodovoda,
vsaj v nujnem obsegu porabe pitne vode, pri čemer se za nujni
obseg porabe pitne vode šteje zagotavljanje pitne vode za pitje
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in osnovno higieno prebivalstva ter nujne dejavnosti za delo in
življenje na območju javnega vodovoda.
(8) Podrobnejši pogoji prekinitve ali omejitve oskrbe s pitno vodo v času izrednih razmer so določeni v predpisu občine
v Pravilniku o oskrbi z vodo v izrednih razmerah na območju
Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 112/03).
25. člen
(krajše prekinitve)
(1) Upravljavec ima pravico za krajši čas prekiniti dobavo
vode brez predhodnega obvestila uporabnikov v primerih:
– če stanje interne napeljave ali vodomernega jaška
ogroža zdravje drugih uporabnikov oziroma kakovost vode v
vodovodnem omrežju;
– če interna instalacija in druge naprave uporabnika ovirajo redno dobavo vode drugim uporabnikom in uporabnik ne
izboljša stanja;
– če uporabnik krši objavljene omejitve pri varčevanju z
vodo;
– z odvodom odpadne vode ali nedopustnim ravnanjem z
odpadki, ki ogrožajo vire ali distribucijo vode, povzroča nevarnost onesnaževanja vode;
– če uporabnik pismeno odpove priključek ali zahteva
prekinitev dobave vode.
(2) Upravljavec zagotavlja minimalni standard dobave vode
po predložitvi ustrezne posode na njegovem matičnem naslovu.
26. člen
(program oskrbe s pitno vodo in poročila)
(1) Javna služba se izvaja v skladu s programom oskrbe
s pitno vodo.
(2) Program oskrbe s pitno vodo se na podlagi evidenc
iz prejšnjega člena izdela za vsako občino posebej in vsebuje
naslednje vsebinske sklope:
1. Osnovne podatke, ki so podatki o:
– izvajalcu javne službe;
– občini izvajanja javne službe;
– predpisih in drugi pravnih aktih, ki urejajo izvajanje javne
službe, vključno z določitvijo izvajalca javne službe in
– območjih javnih vodovodov, kjer se izvaja javna služba.
2. Podatki o infrastrukturi in osnovnih sredstvih, namenjenih opravljanju javne službe, ki so podatki o:
– javnih vodovodih in zunanjih hidrantnih omrežjih za
gašenje požarov, ki so del javnega vodovoda;
– zajetjih za pitno vodo in rezervnih zajetjih za pitno vodo
in njihovih zmogljivostih za oskrbo s pitno vodo;
– vodnih pravicah za zajetja iz prejšnje alineje;
– vodovarstvenih območjih, njihovem označevanju in izvajanju drugih ukrepov v skladu s predpisi, ki urejajo vodovarstvena območja in
– cenah obveznih storitev javne službe.
3. Podatki o načinu izvajanja javne službe, ki so podatki o:
– številu priključkov in odjemnih mest na javnem vodovodu;
– vzdrževanju in čiščenju javne infrastrukture, namenjene
izvajanju javne službe;
– ukrepih za zagotavljanje zdravstvene ustreznosti pitne
vode v javnih vodovodih;
– ukrepih za zmanjševanje vodnih izgub v javnih vodovodih;
– ukrepih za zagotavljanje rezervnih zajetij za pitno vodo;
– režimih obratovanja rezervnih zajetij za pitno vodo;
– režimu nadomeščanja rezervnih zajetij za pitno vodo v
skladu s sedmim odstavkom 16. člena te uredbe;
– načinu obveščanja uporabnikov javne službe;
– izvajanju posebnih storitev z uporabo javne infrastrukture in
– javnih površinah, za katere se iz javnega vodovoda
zagotavlja pitna voda za pranje, namakanje ali oskrbo s pitno
vodo, ki je namenjena splošni rabi.
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(3) Predlog programa oskrbe s pitno vodo pripravi izvajalec javne službe za obdobje štirih koledarskih let in ga posreduje občini v uskladitev najpozneje do 31. oktobra v koledarskem
letu pred začetkom njegove uveljavitve. Ko je program usklajen
z občino, ga odgovorna oseba izvajalca javne službe potrdi.
(4) Izvajalec javne službe pošlje potrjen program oskrbe s
pitno vodo ministrstvu najpozneje do 31. decembra v letu pred
začetkom njegove veljavnosti na način, objavljen na spletni
strani ministrstva.
(5) Izvajalec javne službe mora uporabnikom javne službe
omogočiti vpogled v potrjen program oskrbe s pitno vodo na
sedežu izvajalca javne službe.
(6) Programi oskrbe s pitno vodo, ki jih izvajalec javne
službe pošlje ministrstvu, niso javno dostopni, neposreden
dostop do njih pa je omogočen ministrstvu, pristojnemu za
zdravje, ministrstvu, pristojnemu za obrambo, in uradu pristojnemu za državno statistiko.
(7) Za sprejem sprememb programa oskrbe s pitno vodo
se smiselno uporabljajo tretji do šesti odstavek tega člena, pri
čemer se ne sme spreminjati obdobje njegove veljavnosti.
(8) V programu oskrbe s pitno vodo morajo biti podatki, ki
so poslovna skrivnost v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe, ustrezno označeni.
27. člen
(gospodarna in varna raba zajetij za pitno vodo)
(1) Investitorji in načrtovalci novih javnih vodovodov, lastniki javnih vodovodov in upravljavci javnih vodovodov morajo
zagotavljati gospodarno in varno rabo zajetij za pitno vodo.
(2) Pri načrtovanju in gradnji novega javnega vodovoda je
treba prednostno zagotavljati, da se poveča območje obratujočega javnega vodovoda s priključitvijo na sosednji obratujoči
javni vodovod.
(3) Če povečanje območja obratujočega javnega vodovoda ni mogoče zaradi nezadostne zmogljivosti obratujočega
javnega vodovoda, ima obnova oziroma rekonstrukcija obratujočega javnega vodovoda s katero se poveča njegova zmogljivost, zlasti z vidika zmanjševanja vodnih izgub, prednost pred
zagotavljanjem novih zajetij za pitno vodo.
(4) Če povečanje območja obratujočega javnega vodovoda ni mogoče zaradi nezadostnih količin pitne vode iz zajetij
za pitno vodo obratujočega javnega vodovoda, ima povečanje
zmogljivosti zajetij za pitno vodo obratujočega javnega vodovoda ali njihova nadomestitev z drugimi obstoječimi zajetji za
pitno vodo prednost pred zagotavljanjem novih zajetij za pitno
vodo za nov javni vodovod.
(5) Če je za povečanje območja obratujočega javnega
vodovoda treba zagotoviti nova zajetja za pitno vodo, ima
priključitev na nov ali obratujoč transportni vodovod prednost
pred zagotavljanjem novih zajetij za pitno vodo.
(6) Načrtovalec mora merila iz tega člena upoštevati pri
izboru variante oskrbe s pitno vodo pri izvedbi prostorskega
akta, ki je podlaga za poseg v prostor objektov in opreme komunalnega opremljanja predvidenega poselitvenega območja.
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(4) V primeru pomanjkanja pitne vode ali poškodb javnega vodovoda, zaradi katerih je lahko ogrožena zmogljivost
oskrbe s pitno vodo, lahko upravljavec vodovoda omeji odjem
pitne vode iz javnega vodovoda, pri čemer mora upoštevati,
da ima oskrba s pitno vodo prednost pred drugimi rabami
vode.
29. člen
(rezervne zmogljivosti in varno obratovanje
javnega vodovoda)
(1) Javne vodovode občina načrtuje tako, da imajo zagotovljena rezervna zajetja za pitno vodo, s katerimi se povečujeta zanesljivost in varnost obratovanja javnega vodovoda.
(2) Pri načrtovanju rezervnih zmogljivosti javnih vodovodov se poleg območij poselitve upoštevajo tudi obstoječa in
predvidena poselitvena območja, za katera je predvideno, da
se bodo s pitno vodo oskrbovala iz javnega vodovoda.
(3) Rezervno zajetje za pitno vodo je drugo neodvisno
zajetje za pitno vodo, ki napaja isti javni vodovod.
(4) Za rezervno zajetje za pitno vodo se lahko šteje tudi
drug neodvisen javni vodovod, če je izveden ustrezen priključek nanj in je v programu oskrbe s pitno vodo opredeljen
režim obratovanja obeh javnih vodovodov v primeru njegove
uporabe.
(5) Izvajalec javne službe lahko nadomesti rezervna zajetja za pitno vodo z dovažanjem pitne vode za javne vodovode,
ki oskrbujejo s pitno vodo manj kot 300 prebivalcev s stalnim
prebivališčem, pri čemer mora za vsakega prebivalca zagotoviti
najmanj nujni obseg porabe pitne vode.
30. člen
(zmanjševanje vodnih izgub)
(1) Izvajalec javne službe mora pripraviti program ukrepov
za zmanjšanje vodnih izgub, ki je sestavni del programa oskrbe
s pitno vodo.
(2) Lastnik javnega vodovoda zagotavlja izvedbo investicij
in investicijskega vzdrževanja v skladu s programom za zmanjšanje vodnih izgub iz prejšnjega odstavka.
(3) Upravljavec javnega vodovoda mora zagotavljati izvedbo rednega vzdrževanja in ukrepov za zmanjšanje vodnih
izgub, ki nastajajo pri rednem obratovanju javnega vodovoda.
Upravljavec javnega vodovoda mora zagotoviti, da se pri načrtovanju rekonstrukcije javnega vodovoda načrtujejo tudi ukrepi
za zmanjšanje vodnih izgub vodnih količin, ki nastajajo pri
obratovanju javnega vodovoda.
(4) Z izvedbo ukrepov za zmanjšanje vodnih izgub morata
lastnik in upravljavec javnega vodovoda vodne izgube zmanjšati na dopustno raven vodnih izgub.
(5) Če občina zaradi potreb po večji rabi pitne vode
načrtuje oskrbo s pitno vodo iz novih zajetij za pitno vodo ali
povečanje zmogljivosti črpanja iz obstoječih zajetij za pitno
vodo, mora skupaj z izvedbo teh ukrepov zagotoviti, da vodne
izgube obstoječih javnih vodovodov ne presegajo dopustne
ravni vodnih izgub.

28. člen

31. člen

(prednostna raba pitne vode iz vodovoda)

(izmenjava pitne vode med vodovodi)

(1) Pri načrtovanju in zagotavljanju odvzema pitne vode
iz vodovodov se upošteva, da ima raba vode za oskrbo s pitno
vodo prednost pred rabo vode za druge namene.
(2) Če javni vodovod ne more zagotavljati oskrbe s pitno
vodo sočasno z zagotavljanjem pogojev za obratovanje zunanjega hidrantnega omrežja za gašenje požarov, se viri za
zadostno oskrbo z vodo za gašenje zagotovijo na drug način v
skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred požarom.
(3) Če se v skladu s prejšnjim odstavkom požarna varnost
zagotavlja z zunanjim hidrantnim omrežjem za gašenje požarov, ki ni del javnega vodovoda, mora biti to hidravlično ločeno
od javnega vodovoda. S priključkom na javni vodovod se lahko
izvede napajanje požarnega bazena.

(1) Če se več javnih vodovodov s pitno vodo oskrbuje iz
istih zajetij za pitno vodo, mora biti raba pitne vode urejena s
pogodbo med imetniki vodne pravice, lastniki in upravljavci
javnih vodovodov, ki ne sme biti v nasprotju s pridobljenimi
vodnimi pravicami.
(2) Iz javnega vodovoda se lahko za lastno oskrbo s pitno
vodo oskrbuje tudi zasebni vodovod v skladu s prvim odstavkom tega člena.
(3) Pri izmenjavi pitne vode med vodovodi morajo njihovi
upravljavci količino dobavljene pitne vode meriti in evidentirati.
(4) Oskrbovanje javnega vodovoda z vodo iz zasebnega
vodovoda je prepovedano.
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IV. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
32. člen
(viri financiranja)
Javna služba se financira iz:
– cene storitev javne službe;
– proračunskih sredstev občine;
– drugih virov.
33. člen
(proračunska sredstva občine)
Če cena storitev javne službe ne zadošča za pokrivanje
vseh stroškov javne službe in predpisanega donosa, občina za
ta del zagotovi lastna sredstva.
V. NAČRTOVANJE VODOVODA
34. člen
(priključitev stavb na javni vodovod)
Predvideno poselitveno območje mora biti pred dajanjem
v uporabo novih stavb ali gradbenih inženirskih objektov v
skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, opremljeno z
javnim vodovodom skladno z določbami uredbe in tega odloka.
35. člen
(upravni postopki)
(1) Upravljavec javnega vodovoda na podlagi veljavne
zakonodaje izdaja smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve (v nadaljevanju: smernice), mnenja k dopolnjenim predlogom prostorskega akta (v nadaljevanju: mnenja),
projektne pogoje k idejni zasnovi projektov itd. (v nadaljevanju:
pogoje), soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja (v nadaljevanju: soglasja) in soglasja za priključitev na
javni vodovod (v nadaljevanju: soglasja za priklop) ter potrdila,
pri čemer mora investitor k vlogi predložiti v nadaljevanju navedeno dokumentacijo.
(2) Za smernice in mnenja:
– vloga za izdajo smernic;
– dokumentacijo, ki jo določa Zakon o prostorskem načrtovanju.
(3) Za projektne pogoje:
– vloga za izdajo projektnih pogojev;
– dokumentacijo, ki jo določa Zakon o graditvi objektov;
– idejno zasnovo in situacijo obstoječega stanja;
– situacijo v merilu 1:500 z vrisanimi objekti ter vsemi
komunalnimi napravami in objekti, ki se ali se bodo nahajali
na lokaciji;
– opis specifičnosti gradnje in namembnosti objekta s
predvideno potrošnjo vode;
– strokovno poročilo o vplivih na okolje v primerih, ko je
to določeno s predpisi.
(4) Za soglasje k projektnim rešitvam in projektni dokumentaciji za spremembo namembnosti, rekonstrukciji in odstranitvi objektov:
– vloga za soglasje k projektnim rešitvam;
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja z načrtom
vodovodnega priključka v sklopu načrta strojnih instalacij;
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:500;
– soglasje lastnikov ali uporabnikov parcel, preko katerih bo
potekal vodovodni priključek, oziroma ustrezen pravno veljaven
dokument, ki nadomesti soglasje lastnika, služnostna pogodba;
– soglasje za prekop cestišča in križanja z drugimi komunalnimi vodi (po potrebi);
– dokumentacijo, vezano na odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih voda, če se objekt gradi na
območju, ki ni opremljeno z javnim kanalizacijskim sistemom;
– strokovno poročilo o vplivih na okolje v primerih, ko je
to določeno s predpisi.
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(5) Za soglasje za priključitev, če ni bilo izdano že v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja:
– vloga za soglasje za priključitev;
– pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma dokaz o
pravici do gradnje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje prostora;
– katastrski načrt (načrt parcele);
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:500;
– načrt instalacij;
– soglasje za prekop cestišča in križanja z drugimi komunalnimi vodi (po potrebi);
– pri notarju overjeno pogodbo o služnosti ali pri notarju
overjeno soglasje lastnikov parcel, po katerih bo potekal vodovodni priključek, oziroma sodno odločbo, ki nadomesti soglasje;
– pogodbo o zagotavljanju odvajanja odpadnih voda v
skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne
odpadne in padavinske vode, če je to predpisano.
(6) Za soglasje za priključitev obstoječih stavb oziroma
drugih inženirskih objektov:
– vloga za soglasje za priključitev;
– gradbeno dovoljenje ali druga dokazila o legalnosti
stavbe ali inženirskega objekta;
– projekt vodovodnega priključka;
– projekt interne vodovodne inštalacije ali potrdilo upravljavca o pregledu interne inštalacije;
– pri notarju overjeno pogodbo o služnosti ali pri notarju overjeno soglasje lastnikov parcel, po katerih bo potekal
vodovodni priključek oziroma sodno odločitev, ki nadomesti
soglasje;
– pogodbo o zagotavljanju odvajanja odpadnih voda v
skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne
odpadne in padavinske vode.
(7) Za soglasje/pogodbo za začasni priključek, katero se
lahko izda za gradbiščne priključke, javne prireditve, začasne
objekte in podobne primere, vendar za obdobje največ dveh let:
– vloga za izvedbo začasnega priključka;
– situacijo (po potrebi z vrisanim objektom) v merilu 1:500;
– upravno dovoljenje oziroma drug ustrezen dokument
(odločbo ipd.);
– opis dejavnosti z navedbo o predvideni porabi vode in
času trajanja priključka;
– pri notarju overjeno pogodbo o služnosti ali pri notarju
overjeno soglasje lastnikov parcel, po katerih bo potekal vodovodni priključek, oziroma sodno odločbo, ki nadomesti soglasje;
– dokument o lastništvu in dovoljenje za poseg v prostor;
– soglasje za prekop cestišča in križanja z drugimi komunalnimi vodi (po potrebi);
– dokazilo o načinu zagotavljanja odvajanja odpadnih
voda v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje
komunalne odpadne in padavinske vode, če je to predpisano.
(8) Za soglasje za ukinitev priključka:
– vloga za ukinitev priključka;
– situacijo z vrisano stavbo ali inženirskim objektom in
vodovodnim priključkom v merilu 1:1000 ali 1:500;
– potrdilo pristojnega organa o odstranitvi stavbe ali spremembi namembnosti stavbe.
(9) Za soglasje k spremembam:
– vloga,
– projekte in opise, ki se nanašajo na spremembe.
(10) Priključek na javni vodovod je dovoljen samo s soglasjem, ki ga izda upravljavec v skladu z določili odloka in
v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje
prostora.
(11) Objekt se priključi na javni vodovod samo s pisnim
soglasjem upravljavca, ki priključitev tudi izvede. Kolikor uporabnik oziroma investitor sam ne zaprosi za izdajo soglasja za
priključitev na javni vodovod, ga mora upravljavec obvestiti,
da je priključitev obvezna in mu posredovati pogoje za izdajo
soglasja za priključitev na javni vodovod.
(12) Investitor in uporabnik sta dolžna zagotoviti izvedbo
priključka v okvirih, ki so določeni s soglasjem. Za vsak odmik v
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postopku izvedbe priključka in spremembe na priključku, mora
uporabnik ponovno pridobiti soglasje upravljavca.
(13) Projektne pogoje izdaja upravljavec tudi k tistim gradnjam objektov, ki se priključujejo na lasten vir oskrbe s pitno
vodo, kakor tudi v primerih, ko za objekt ne potrebuje vode
in v primerih, kadar je potrebna prestavitev cevovoda zaradi
gradnje objekta.
(14) Za pridobitev soglasja za obstoječe zgradbe se uporablja člen v celoti, gradbenega dovoljenja pa ni treba predložiti,
če je bil objekt zgrajen pred letom 1967; lastnik to dokaže z
veljavno uradno listino ali izjavo pod materialno in kazensko
odgovornostjo.
(15) Upravljavec sodeluje tudi kot strokovni sodelavec
pri tehničnih pregledih objektov oziroma novozgrajene javne
infrastrukture. Za potrdila, strokovne ocene, smernice ter tehnične podatke iz katastra, ki jih izda upravljavec na zahtevo
investitorja oziroma projektanta iz prvega odstavka tega člena,
upravljavec zaračuna materialne stroške po merilih in tarifi storitve javne službe, ki so določene v ceniku upravljavca.
36. člen
(določitev pogojev priključitve)
Pri izdaji soglasja iz prejšnjega člena tega odloka mora
upravljavec določiti:
– minimalni odmik novogradnje od vodovodnega omrežja;
– pogoje in navodila za zaščito vodovodnega omrežja
pred vplivi novogradnje;
– traso, globino, dimenzijo priključnih cevi in priključno
mesto na javno omrežje;
– lokacijo, obliko in velikost vodomernega jaška;
– dimenzijo in tip vodomera, ki mora biti vgrajen v zunanjem vodomernem jašku;
– tehnične pogoje za križanje podzemnih komunalnih in
drugih vodov z vodovodom;
– pogoje zunanje ureditve objektov na mestu, kjer je
predvidena trasa vodovodnega priključka;
– posebne zaščitne ukrepe za objekte, ki so locirani na
vplivnem območju podtalnice; zajetij vodnih virov ali na območjih predvidenih za zajem pitne vode;
– posebne pogoje v primeru neustreznega tlaka vode;
– ostale pogoje, ki so določeni s Tehničnim pravilnikom
za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema.
37. člen
(obveznost priključitve na javni vodovod)
(1) Kjer je javni vodovod že zgrajen ali se gradi ali rekonstruira, je priključitev vsakega novega objekta na javni vodovod
obvezna.
(2) Ob gradnji ali rekonstrukciji vodovodnega omrežja
je obvezna prestavitev merilcev porabe vode izven objekta v
zunanje termoizolacijske jaške, vseh uporabnikov na območju
rekonstrukcije omrežja. Vodomerni jašek vključno z montažo je
strošek uporabnika, prevezava vodomernega mesta v objektu,
kjer je bil nameščen vodomer, pa strošek upravljavca.
(3) Lokacija vodomernega jaška mora biti čim bližja parcelni meji, oziroma oddaljena maksimalno 15 m od glavnega
vodovodnega cevovoda.
(4) Priporočljivo je, da uporabniki ob rekonstrukciji izvedejo menjavo dovodne cevi od nove lokacije merilnega jaška do
objekta. Menjava tega dela vodovodnega priključka, vključno z
gradbenimi deli, je strošek uporabnika.
(5) Če se v stavbi oziroma gradbenem inženirskem objektu na poselitvenem območju, kjer se oskrba s pitno vodo ne
zagotavlja s storitvami javne službe, rabi pitna voda, lahko
lastnik stavbe zagotovi oskrbo s pitno vodo iz zasebnega vodovoda, namenjenega lastni oskrbi s pitno vodo, če je izvedba
priključka stavbe oziroma gradbenega inženirskega objekta
na javni vodovod povezana z nesorazmernimi stroški zaradi
dolžine priključka, ki presega 200 m.
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(6) Uporabnik se sme oskrbovati s pitno vodo iz javnega
vodovoda samo na način, ki ne poslabšuje pogojev oskrbe z
vodo drugih porabnikov priključenih na javni vodovod ali, ki bi
vplival na kakovost vode v javnem vodovodu.
38. člen
(storitve v zvezi s priključki stavb na sekundarni vodovod)
(1) Priključek stavbe na sekundarni vodovod je del javnega vodovoda, ki se nahaja med sekundarnim vodovodom
in napravo za merjenje porabljene pitne vode pri porabniku
pitne vode.
(2) Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje cevovodov in
druge opreme priključka stavbe na javni vodovod mora zagotoviti lastnik stavbe. Vodovodni priključek izdela upravljavec
na stroške uporabnika. Priključek stavbe na javni vodovod je v
lasti lastnika stavbe.
(3) Upravljavec javnega vodovoda mora vzdrževati priključek stavbe na sekundarni vodovod, lastnik ali najemnik
stavbe pa mora preverjanje izvedbe in delovanje cevovoda in
opreme priključka stavbe na sekundarni vodovod ter njegovo
vzdrževanje dopustiti in storjene storitve javne službe plačati v
okviru omrežnine. Upravljavec javnega vodovoda mora voditi
evidence o stavbah in opremi priključkov stavb na sekundarni
vodovod, v primeru novogradenj pa tudi o trasah priključkov z
izvedbo geodetskega posnetka.
(4) Uporabnik ne sme dovoliti priključitve objektov drugih
lastnikov na svojo interno vodovodno instalacijo ali na svoj
vodovodni priključek brez soglasja upravljavca.
Podrobnejši pogoji izvedbe vodovodnega priključka se
določijo v Tehničnem pravilniku.
39. člen
(stalen ali začasen priključek)
(1) Priključek stavbe na javni vodovod mora biti izveden v
skladu s tem odlokom in pogoji soglasja upravljavca.
(2) Upravljavec je dolžan izdelati priključek najkasneje
v tridesetih dneh od pisne vloge uporabnika za izvedbo priključka, s tem da je uporabnik izpolnil vse pogoje iz prvega
odstavka tega člena in poravnal vse obveznosti do občine in
upravljavca. Upravljavec sme priključiti uporabnika, ko so vsa
gradbena dela predhodno izvedena na način, kot to določa
Tehnični pravilnik. Vodovodni priključek je lahko stalen ali začasen. Vsaka sprememba dimenzije priključka se obravnava
kot nov priključek.
40. člen
(vodomerna mesta)
(1) Nova priključitev na javni vodovod je možna po
pridobitvi vseh upravnih dovoljenj, z vgradnjo zunanjega termoizolacijskega jaška z minimalno oddaljenostjo od parcelne
meje in zagotovljeno dostopnostjo upravljavcu vodovodnega
sistema.
(2) V večstanovanjskih objektih je možna izvedba vodomernih niš z vgrajenimi vodomernimi števci v skupnih prostorih,
za vsako posamezno stanovanjsko enoto.
(3) Vgrajeni vodomeri morajo ustrezati kakovostnemu
merilnemu razredu najmanj Q3/Q1, R>=160.
(4) Vsakemu novemu uporabniku namesti upravljavec
vodovoda obračunski vodomer. Stroški nabave in namestitve
obračunskega vodomera bremenijo uporabnika.
(5) Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda
in nimajo vgrajenih vodomerov, jih morajo vgraditi v roku enega
leta od uveljavitve tega odloka, skladno z določili tega odloka.
(6) Vsak obračunski vodomer mora pristojni organ pregledati in žigosati.
(7) Upravljavec vzdržuje obračunske vodomere, skrbi za
njihove redne preglede in za menjavo.
Stroški kontrole, umerjanja, vzdrževanja in zamenjave
vodomera bremenijo uporabnika v obliki tarifnega sistema obračuna, ki jo upravljavec mesečno zaračunava uporabnikom.
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(omejitev priključitve)
(1) V primeru, da razmere ne dovoljujejo novih priključkov, je upravljavec dolžan obvestiti uporabnika in investitorja o
razmerah ter pogojih, pod katerimi bi bila priključitev možna.
(2) V večstanovanjskih objektih, montaže vodomernih
števcev na interni instalaciji niso predmet javne službe. V primeru opreme vseh posameznih stanovanjskih enot z vodomernimi števci in obnovo interne instalacije, se lahko po pregledu
strokovnih služb upravljavca, izvede popis uporabnikov in vnos
v bazo podatkov direktnih plačnikov.
42. člen
(posebnosti izdaje soglasja)
Soglasje oziroma ustrezno upravno odločbo izdajajo
upravljavci tudi k tistim gradnjam objektov, ki se priključujejo
na lastni vir oskrbe s pitno vodo, kakor tudi v primerih, ko objekt
ne potrebuje vode in v primerih, kadar je potrebna prestavitev
cevovoda zaradi gradnje objekta.
43. člen
(dostop do vodovodne infrastrukture)
(1) Pri izvajanju del na vodovodnem omrežju oziroma
del, katerih posledica bo priključitev na vodovodno omrežje, so
dolžni lastniki zemljišč oziroma osebe, ki razpolagajo z zemljiščem, dopustiti pooblaščenim osebam upravljavca dostop do
naprav in objektov vodovodnega omrežja.
(2) Pooblaščene osebe upravljavca morajo pri izvajanju
del paziti, da je poseg v prostor čim manjši in vzpostaviti zemljišče v prvotno stanje v največji možni meri.
VI. PREVZEM OBJEKTOV IN NAPRAV ZA OSKRBO
Z VODO V UPRAVLJANJE
44. člen
(prenos novozgrajenih vodovodov)
(1) Kadar je s pogodbo o opremljanju določeno, da bo
novozgrajeno vodovodno omrežje s pripadajočimi objekti
obravnavano kot javni vodovod, je investitor novozgrajenega
vodovodnega omrežja in objektov dolžan po končani gradnji s
pogodbo le-te predati v last občini.
(2) Za prevzem omrežja javnega vodovoda in objektov iz
prvega odstavka tega člena v upravljanje izvajalcu javne službe
mora biti predložena naslednja dokumentacija:
– gradbeno dovoljenje;
– projekt izvedenih del;
– elaborat geodetskega posnetka za vpis v kataster in potrdilo o vpisu v kataster gospodarske javne infrastrukture (GJI);
– zapisnik o opravljenih preskusih vodovodov;
– meritve o ustreznosti hidrantnega omrežja;
– poročilo o skladnosti in zdravstveni ustreznosti vodovodnega omrežja in objektov ter pitne vode;
– zapisnik o uspešnem tehničnem pregledu;
– uporabno dovoljenje;
– garancijske izjave in dokazila (kvaliteta izvedbe, vgrajeni materiali, odprava napak v garancijski dobi);
– vrednost vodovodnega omrežja in objektov v skladu z
slovenskimi računovodskimi standardi;
– notarsko overjene služnostne pogodbe ali pogodbe o
pravici dostopa do omrežja in objektov javnega vodovoda.
45. člen
(prenos zasebnih vodovodov)
(1) Obstoječi vodovod (zasebni, lokalni ali vaški vodovod
ipd.), ki ni v lasti občine, se lahko prenese v lastništvo občine z
medsebojno pogodbo med dosedanjim lastnikom ter občino. V
pogodbi se določijo vse njune medsebojne obveznosti.
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(2) Za prenos vodovodnega sistema v last občine in upravljanje izvajalcu obvezne gospodarske javne službe morajo biti
izpolnjeni naslednji pogoji:
– vodovod, ki se predaja, mora imeti vso potrebno dokumentacijo (projekt izvedenih del, elaborat geodetskega posnetka, popis in načrt omrežja, objektov in naprav, evidenco
priključkov uporabnikov, vodno dovoljenje in predlog odloka o
zaščiti vodnega vira);
– vodovod, ki se predaja, mora ustrezati določilom tega
odloka in navodilom o tehnični izvedbi in uporabi omrežja,
objektov in naprav;
– izdelana mora biti evidenca osnovnih sredstev s finančnim ovrednotenjem;
– pred postopkom o prevzemu se mora izvršiti terenski
pregled obstoječega vodovoda in narediti zapisnik o pomanjkljivostih na vodovodnem sistemu, ki je osnova za pripravo
programa sanacije;
– sprejet in ocenjen mora biti program sanacije, avtomatizacije in razvoja vodovoda, izdelana ocena stroškov ter
zagotovljena sredstva za potrebno sanacijo vodovoda;
– na vseh odjemnih mestih vodovoda morajo biti od prevzema vodovoda v zunanjih vodomernih jaških vgrajeni obračunski vodomeri, ki morajo biti pregledani in žigosani, skladno
z veljavnimi predpisi o meroslovnih zahtevah za vodomere. Tip
vodomera mora ustrezati zahtevam izvajalca javne službe in
biti veljaven še najmanj 4,5 let po prevzemu;
– zunanji vodomerni jaški morajo biti dostopni in grajeni
skladno s Tehničnim pravilnikom;
– urejene in notarsko overjene morajo biti vse služnostne
pogodbe ali lastništva za zemljišča, na katerih se nahajajo
objekti in naprave ter individualni vodovodni priključki;
– urejena morajo biti vsa lastniška razmerja med dosedanjimi lastniki in občino, povezana z infrastrukturo, ki je predmet
pogodbe;
– postopek prevzema vodovoda mora biti izpeljan dokumentirano z zapisniki o primopredaji.
(3) Občine prevzete vodovodne sisteme v skladu s pogodbo predajo upravljavcu v upravljanje in najem.
(4) V primeru, da obstoječi uporabniki nasprotujejo predaji
vodovodnega sistema izvajalcu javne službe, lahko izvajalec
izvede odklop vodovodnega priključka. Ponovna priključitev
na javni vodovod je možen po postopkih, predpisanih s tem
odlokom.
VII. MERITVE IN OBRAČUN PORABLJENE VODE
46. člen
(poraba vode na osnovi vodnega dovoljenja
velikih uporabnikov)
Količina porabljene vode se meri z obračunskimi vodomeri. Z velikimi porabniki vode, upravljavec sklene posebno
pogodbo o porabi vode na osnovi pridobljenega vodnega dovoljenja uporabnika za posebne pogoje dobave vode iz javnega
vodovodnega sistema.
47. člen
(obveznost uporabnikov)
Uporabniki storitev javne službe imajo naslednje obveznosti:
– pridobiti soglasje upravljavca za priključitev na javni
vodovod;
– priključiti se na javni vodovod najkasneje v 6 mesecih
po njegovi izgradnji in pričetku uporabe ter za vse posege na
objektih in napravah pridobiti soglasje upravljavca;
– redno vzdrževati interno vodovodno omrežje, vodomerno mesto in interno hidrantno omrežje;
– izvajati zaščito vodomernega mesta in vodomera pred
zmrzovanjem in fizičnimi poškodbami;
– upravljavcu omogočiti dostop do vodomernega mesta
in vodomera;
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– zagotavljati dostop izvajalcu javne službe za opravljanje
del na svojem zemljišču v zvezi z javnim vodovodom;
– upravljavcu omogočiti pregled ustreznosti priključka
stavbe (in interne vodovodne inštalacije);
– skrbeti za dostopnost in vidnost zasuna (mesta priključitve na javni vodovod) na svojem vodovodnem priključku;
– upravljavcu omogočiti vzorčenje pitne vode na internem
delu vodovodnega omrežja;
– obveščati upravljavca o okvarah na javnem vodovodu
in priključku stavbe ter omogočiti izvedbo odprave okvare ali
obnovo javnega vodovoda, če gre za javni vodovod, ki poteka
po zemljišču, ki ni v lasti občine;
– dopustiti obnovo vodovodnega priključka in poskrbeti za
ustreznost vodomernega mesta skladno z zahtevami upravljavca, s Tehničnim pravilnikom in z odlokom;
– ne sme dovoliti priključitve objektov drugih lastnikov na
svoje interno vodovodno omrežje ali vodovodni priključek brez
soglasja upravljavca;
– povrniti škodo povzročeno na javnem vodovodu, ki je
povzročena zaradi del v zvezi z njihovim objektom ali zaradi
motenj, ki bi jih povzročil z nenormalnim odvzemom vode ali
povratnim učinkom na kakovost vode v javnem vodovodu;
– urejanje medsebojnih delitev stroškov, kadar se storitev
obračunava preko skupnega obračunskega vodomera; osnova
za obračun storitev je število oseb, ki prebivajo v posamezni
stanovanjski enoti ali podatkih internih vodomerov;
– priključitev na javno vodovodno omrežje ob upoštevanju
pogojev in soglasja upravljavca ter izjave o opravljenem upravljavčevem nadzoru izgradnje vodovodnega priključka;
– izvrševanje varčevalnih in ostalih ukrepov v primeru
višje sile ali upravičene prekinitve dobave pitne vode;
– kontrolirati stvarno porabo vode na lastnem vodomeru
in jo primerjati z dovoljeno ob priključitvi;
– zagotavljati oskrbo objekta s pitno vodo na način, ki ne
poslabšuje oskrbe s pitno vodo drugih uporabnikov in na način,
ki ne vpliva na kakovost vode v javnem vodovodnem vodovodu;
– plačevati račune za dobavo pitne vode v roku, navedenem na računu;
– pisno obveščati upravljavca o spremembi naslova,
lastništva in drugih spremembah na stavbi ali inženirskem
objektu, ki imajo vpliv na odvzem in obračun vode; v roku
15 dni od nastanka spremembe, ki je možna po poravnavi
vseh zapadlih obveznosti. V primeru spremembe uporabnika mora poleg obvestila poskrbeti tudi za izvedbo popisa
števca, ki je relevanten trenutek za določitev novega uporabnika in novega razmerja med izvajalcem javne službe in
uporabnikom. Če se popis ne izvede, se storitve javne službe
zaračunavajo novemu uporabniku enako kot staremu in jih
je dolžan novi uporabnik poravnavati, od datuma prejema
pisnega obvestila starega uporabnika;
– upoštevati varčevalne in ostale ukrepe v primeru izrednih razmer ali upravičene prekinitve dobave vode iz 24. člena
tega odloka;
– pridobiti soglasje upravljavca za večja dela pri predelavi
in popravilih internega omrežja;
– povrniti škodo povzročeno na javnem vodovodu, zaradi
izvajanja del v zvezi z njihovim objektom ali zaradi motenj, ki
povzročenih z nenormalnim odvzemom vode ali povratnim
učinkom na kvaliteto vode v javnem vodovodu.
48. člen
(obveznosti drugih izvajalcev)
(1) Vsakdo, ki na območju javnega in zasebnega vodovoda oziroma vodovodnega priključka izvaja dela, ki lahko škodno
vplivajo na vodovodne objekte in naprave, je dolžan pred začetkom del pri upravljavcu na svoje stroške naročiti podatke o
poteku vodovoda s pogoji za izvedbo del.
(2) Uporabnik oziroma investitor si mora pridobiti soglasje
upravljavca za vse gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije na
zemljišču uporabnika, ki bi imele zaradi svoje lokacije posledice
ali vpliv na objekte in naprave za oskrbo s pitno vodo.
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(3) Izvajalci gradbenih del in upravljavci drugih infrastrukturnih objektov (elektrika, javna razsvetljava, telefon, kabelska
TV, optika, plinovod, toplovod, kanalizacija …), morajo pred pričetkom del, ki potekajo v varovalnem pasu vodovoda (v razdalji
0,5 m od osi vodovodnega cevovoda) pridobiti soglasje upravljavca javnega vodovoda h gradnji in poskrbeti za zakoličenje
obstoječe vodovodne napeljave. Pri opravljanju del na svojih
objektih in napravah morajo zagotoviti, da ostanejo vodovodne
naprave nepoškodovane, odmiki od vodovodne infrastrukture
pa v skladu s predpisi.
(4) V primeru poškodb iz prvega in drugega odstavka
tega člena izvajalci del oziroma upravljavci drugih omrežij odgovarjajo za vso povzročeno poslovno in neposlovno škodo,
takoj pa zagotoviti, brez nepotrebnega odlašanja, upravljavcu
popravilo javnega vodovodnega omrežja oziroma priključkov,
ki je posledica napake zaradi njihovega ravnanja oziroma opustitve (vzpostavitev v prejšnje stanje).
(5) Stroške za morebitne poškodbe vodovoda, ki jih povzroči izvajalec del po svoji krivdi, nosi izvajalec sam. Ti stroški
zajemajo neposredne stroške za odpravo napak in posledično
vse stroške, ki pri tem nastanejo.
(6) Na vodovodnih napravah se ne sme graditi, postavljati
objektov ali nasipati materiala, saditi trajnih nasadov, ki lahko
povzročijo poškodbe na vodovodu ali ovirajo njegovo delovanje
in vzdrževanje.
(7) Sprememba nivelete terena nad vodovodom je možna le s soglasjem upravljavca vodovoda in pod pogoji, ki
jih določi upravljavec. Kdor gradi, opravlja vzdrževalna dela,
rekonstrukcije in druga dela v območju vodovodnega omrežja,
mora pred opravljanjem teh del pridobiti predhodno pisno soglasje upravljavca. Pri trajni spremembi okolice mora investitor
pri upravljavcu javnega vodovoda naročiti in poravnati stroške
prilagoditve elementov oziroma globino vodovodnega omrežja
novi niveleti in rabi terena.
49. člen
(oskrba s pitno vodo iz zasebnih vodovodov)
(1) V okviru lastne oskrbe s pitno vodo iz zasebnega vodovoda mora upravljavec zasebnega vodovoda na celotnem
njegovem oskrbovalnem območju zagotoviti:
– oskrbo s pitno vodo vsem porabnikom pitne vode pod
enakimi pogoji v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo in
storitve javnih služb;
– redno vzdrževanje objektov in opreme zasebnega vodovoda;
– vzdrževanje zasebnega hidrantnega omrežja in hidrantov, priključenih nanj, v skladu s predpisom, ki na področju
varstva pred požari ureja obratovanje javnih vodovodov in
hidrantnih omrežij;
– nadzor priključkov stavb na zasebni vodovod;
– HACCP dokument in odgovorno osebo;
– monitoring količine iz vodnih virov pitne vode odvzete
vode zaradi obratovanja zasebnega vodovoda v skladu s pogoji
iz vodnega dovoljenja za rabo vode iz vodnih virov;
– meritve količin dobavljene vode in obračun storitev.
(2) Upravljavec zasebnega vodovoda ne more izdajati
projektnih pogojev in soglasij k projektnim rešitvam ter smernic in mnenj v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in
urejanje prostora.
(3) Upravljavci vodovnih sistemov v občini ob vsakem
popisu, oziroma najmanj enkrat letno, izvajalcu javne službe
odvajanja in čiščenja odpadnih voda posredujejo podatke o
uporabnikih, dimenzijah števcev, porabi pitne vode in obračunanih akontacijah.
50. člen
(kataster javnega vodovoda)
(1) Vodenje katastra javnega vodovoda zagotavljajo občine v okviru posebne javne službe in ga je upravljavec dolžan
voditi v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje,
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graditev objektov in geodetsko dejavnost ter ga stalno dopolnjevati. Stroški vodenja katastra se v skladu s predpisi krijejo
iz proračunskih sredstev občine.
(2) V katastru javnega vodovoda se vodijo podatki o
objektih in napravah sekundarnega, primarnega in magistralnega vodovoda, hidrantnih omrežjih in hidrantih, če so oskrbovani
iz javnega vodovoda, ter priključkih na javni vodovod.
(3) Med objekte, naprave in opremo javnega vodovoda, ki
se evidentirajo v katastru javnega vodovoda, spadajo: vodovodna cev, vodohran, črpališče, razbremenilnik, jašek, naprave za
obdelavo pitne vode, zajetja, drugi objekti, naprave in oprema
javnega vodovoda.
(4) V katastru javnega vodovoda morajo biti evidentirana
območja javnega vodovoda.
(5) Lokacija objektov, naprav in opreme se v katastru
javnega vodovoda vodi v skladu s predpisom, ki ureja vodenje
zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture.
(6) Kataster se vodi usklajeno s standardi in normativi geografskega informacijskega sistema ter Tehničnega pravilnika.
Vodi se v obliki elektronske baze podatkov.
(7) Upravljavec je dolžan posredovati informacije iz katastra osebam, ki za to izkažejo upravičen interes, in sicer v
obsegu izkazanega upravičenega interesa.
(8) Skladno z določili zakona, ki ureja dostop do informacij
javnega značaja, je upravljavec prosilcem dolžan posredovati
vse informacije iz katastra, razen tistih informacij, za katere isti
zakon določa, da prosilcem ne smejo biti posredovane. Informacije javnega značaja, ki se nanašajo na prosilca, je izvajalec
dolžan slednjemu posredovati brezplačno, za posredovanje
ostalih informacij javnega značaja pa je izvajalec upravičen
zaračunati stroške skladno z uredbo, ki ureja posredovanje
informacij javnega značaja.
51. člen
(uporaba hidrantov)
(1) Hidranti na javnem vodovodnem omrežju so objekti in
naprave kolektivne rabe, namenjeni zagotavljanju požarne varnosti, zato morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem stanju.
(2) Javno hidrantno mrežo vzdržuje upravljavec na stroške lastnika infrastrukture.
(3) Brez predhodnega soglasja upravljavca javnega vodovoda se smejo hidranti uporabljati samo za gašenje požarov
in za druge intervencije ob naravnih in drugih nesrečah. V tem
primeru mora uporabnik naknadno v roku 8 dni obvestiti upravljavca vodovoda o uporabi, trajanju in količini odvzete vode.
(4) Gasilska društva so dolžna izvajati stalen nadzor nad
uporabo hidrantov in upravljavcu sprotno pisno sporočati vsak
odvzem in količino odvzete vode ter sporočiti morebitne tehnične pomanjkljivosti in nepravilnosti pri uporabi hidrantov. Podatke o hidrantih vodi upravljavec v registru hidrantov. Povzročitelj
odgovarja za škodo, ki je nastala na hidrantu po njegovi krivdi.
(5) V primeru suše se smejo za odvzem vode izjemoma,
po predhodnem dovoljenju upravljavca, uporabljati tudi hidranti.
Gasilska društva in enote za zaščito in reševanje morajo pri
odvzemu vode iz hidrantov uporabljati predpisano tehnično
opremo in izpolnjevati pogoje za odvzem zdravstveno ustrezne
vode in upravljavcu predhodno javiti mesto in količino odvzema. Mesto odvzema, pogoje odvzema in način plačila odvzete
vode jim predpiše upravljavec v posebnem soglasju.
(6) Odvzem vode iz hidrantov za druge potrebe kot so
čiščenje ulic, cest in trgov, zalivanje parkov in javnih nasadov,
izpiranje kanalov, utrjevanje cestišč in druga gradbena dela,
potrebe javnih prireditev, potrebe gasilskih vaj, polnjenje cistern
za razvoz vode (suša ipd.) je dovoljen le s pisnim soglasjem
upravljavca. Za takšen odvzem vode sklene uporabnik dogovor
o uporabi in poravnavi stroškov za porabljeno vodo.
(7) Gasilska društva morajo sama poskrbeti za varnost
prevoza pitne vode z vozili, ki mora biti skladen z veljavno
zakonodajo.
(8) Interni hidranti so del internega vodovoda objekta
in morajo biti priključeni na vodovodno omrežje za odjemnim
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mestom. Vzdržuje jih lastnik objekta-uporabnik vode. Ob vsaki
uporabi vode iz hidranta je uporabnik dolžan nemudoma poročati upravljavcu vodovoda, in sicer o vzroku in času uporabe
ter porabljeni količini vode.
52. člen
(elementi za obračun storitev javne službe)
(1) Uporabnik je fizična ali pravna oseba, ki je lastnik ali
solastnik stavbe oziroma inženirskega objekta ali dela stavbe
ali inženirskega objekta na območju občine, priključenega na
javno vodovodno omrežje oziroma uporabnik storitve javne
službe oskrbe s pitno vodo. Solastniki sporazumno določijo
plačnika storitev.
(2) Uporabnik je lahko tudi najemnik stavbe, inženirskega
objekta ali dela stavbe oziroma inženirskega objekta ob pogoju,
da se najemodajalec, najemnik in izvajalec dogovorijo o načinu
plačevanja stroškov javne storitve in poroštvih.
(3) Upravljavec zaračuna uporabniku, ki je priključen na
javni vodovod:
– vodarino, porabljeno količino pitne vode, izraženo
v m3/mesec;
– omrežnino, izraženo v EUR/kom;
– vse ostale dajatve, ki so predpisane z zakonodajo.
(4) Poraba se za potrebe določanja količin iz prejšnjega
odstavka izračunava v skladu s tem poglavjem odloka.
53. člen
(priprava elaborata in potrditev cene storitve)
(1) Cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo se
oblikuje v skladu z določili veljavnega predpisa o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva
okolja.
(2) Izvajalec enkrat letno pripravi elaborat o oblikovanju
cene izvajanja storitev javne službe. Kolikor razlika med potrjeno ceno in obračunsko ceno glede na dejansko količino
opravljenih storitev presega 10 % od potrjene cene, ga izvajalec do 30. 9. tekočega leta posreduje v pregled občinski
upravi.
(3) Občinska uprava elaborat pregleda in posreduje morebitne zahteve za njegovo dopolnitev, spremembo ali potrditev,
najkasneje 30 dni po prejemu elaborata.
(4) Dopolnitev oziroma spremembo elaborata pripravi izvajalec v 15 dneh od prejema pisnih pripomb, občinska uprava
pa ga potrdi v roku 10 dni. Elaborat se do konca tekočega leta
obravnava in potrdi na občinskem svetu.
54. člen
(vzdrževanje priključka stavbe)
(1) Upravljavec skrbi za redno vzdrževanje priključka
stavbe, tako da ni negativnih vplivov na zdravstveno ustreznost
pitne vode in zagotavlja interventno vzdrževanje v primeru
nepredvidljivih dogodkov v skladu s tem odlokom.
(2) Mesečni stroški za vzdrževanje priključka stavbe so
določeni glede na zmogljivost priključka in dimenzijo obračunskega vodomera in so sestavni del omrežnine.
(3) Upravljavec skrbi za vzdrževanje obračunskih vodomerov in redne preizkuse skladno z veljavno zakonodajo na
stroške uporabnika. Mesečni stroški za vzdrževanje, overjanje, zamenjavo vodomerov so določeni glede na zmogljivost
priključka in dimenzijo obračunskega vodomera in so sestavni
del omrežnine.
55. člen
(uporaba vodomerov)
(1) Obračunski vodomer je sestavni del vodovodnega
priključka in je namenjen merjenju porabe pitne vode. Velikost in mesto vgraditve glavnega obračunskega vodomera sta
razvidna iz dokumentacije za izdajo soglasja za priključitev
na vodovodno omrežje. Vgrajen mora biti v termoizolacijskih
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jaških izven stavbe ali inženirskega objekta v skladu s pogoji,
navedenimi v Tehničnem pravilniku.
(2) V primeru merilnega mesta znotraj objekta se s strani
upravljavca vzdržuje priključek od mesta priključitve na javni
vodovod v dolžini priključka do maksimalno 15 metrov.
(3) V primerih, ko je na internem vodovodu več uporabnikov, ki se oskrbujejo z vodo iz istega priključka, na katerem se
meri poraba z enim obračunskim vodomerom, izda upravljavec
račun pooblaščenemu upravljavcu internega vodovoda.
(4) V primerih, ko je na internem vodovodu več uporabnikov, ki se oskrbujejo z vodo iz istega priključka, na katerem se
meri poraba z enim obračunskim vodomerom in pooblaščenega upravljavca internega vodovoda ni določenega, upravljavec
javnega vodovodnega sistema izdaja račune za porabo vode
lastniku nepremičnine.
(5) Pooblaščeni upravljavec internega vodovoda porazdeli račun na porabnike v dogovorjenem razmerju med porabniki. Če več uporabnikov ne določi pooblaščenega upravljavca
internega vodovoda, so vsi uporabniki solidarni dolžniki za
plačilo računa.
(6) V večstanovanjskih, poslovnih in proizvodnih objektih
so v interni instalaciji lahko nameščeni tudi interni vodomeri,
ki uporabniku, upravitelju služijo za merjenje porabe vode po
posameznih enotah in za nadzor skupne porabe. Interni vodomeri, ki so nameščeni za obračunskim vodomerom, služijo
le interni porazdelitvi stroškov. Upravljavec teh vodomerov ne
vzdržuje in ne zamenjuje. V primeru, ko upravljavec izvaja
obračun porabe vode v večstanovanjskih objektih, se podatki
internih vodomerov, ki jih morajo izvajalcu dostaviti upravniki
stanovanj, lahko uporabljajo za obračun porabljene vode, če
merilci porabe vode zadostijo zahtevam Pravilnikom o meroslovnih zahtevah za vodomere za hladno vodo (Uradni list RS,
št. 76/01, 42/06 in 16/13) in Pravilnikom o merilnih instrumentih
(Uradni list RS, št. 42/06, 97/10 in 16/13). Določilo člena velja
le za obstoječe stanje.
(7) Uporabnik je dolžan vzdrževati prostor za vodomer, ki
mora biti vedno dostopen delavcem ali pooblaščenim osebam
upravljavca za vzdrževanje, redne preglede, menjave in popise
vodomera.
(8) Vodomere namešča, zamenjuje, vzdržuje in odčitava
izključno upravljavec, ki skrbi tudi za pravočasno overjanje
vodomerov. Vsak vodomer mora biti pregledan in overjen po
predpisih za standardizacijo in meroslovje. Uporabnik je dolžan
nadzirati vodomerna mesta ter skrbeti za zaščito vodomerov
pred poškodbami in nizkimi temperaturami. Uporabnik ne sme
izvajati nikakršnih aktivnosti, ki bi kakorkoli vplivale na pravilnost delovanja vodomera. Uporabnik ne sme prestavljati,
zamenjati ali popravljati vodomera niti odstraniti plombe.
(9) Če upravljavec ugotovi nedovoljen način rabe pitne vode, spremembo lokacije priključne cevi in vodomernega
jaška ali če zaradi poškodbe vodomera ni mogoče izvesti
odčitavanja obračunskega vodomera, si mora uporabnik pri
upravljavcu ponovno pridobiti soglasje za priključitev na vodovodno omrežje.
(10) Vsi stroški, ki nastanejo na vodomeru ali na priključku po krivdi uporabnika, bremenijo uporabnika. Okvaro lahko
sanira izključno upravljavec.
(11) Upravljavec skrbi za vzdrževanje obračunskih vodomerov in redne preizkuse skladno z veljavno zakonodajo na
stroške uporabnika. Mesečni stroški za vzdrževanje, overjanje, zamenjavo vodomerov so določeni glede na zmogljivost
priključka in dimenzijo obračunskega vodomera in so sestavni
del omrežnine.
(12) Uporabnik ima zraven rednih pregledov, pravico zahtevati izredno kontrolo točnosti obračunskega vodomera, v
kolikor dvomi v njegovo točnost. Če vodomer deluje v mejah
predpisane točnosti, nosi vse stroške postopka (menjava, servis, kontrolni preizkus) uporabnik, v nasprotnem primeru pa
upravljavec.
(13) Odčitek stanja na vodomeru se izvede praviloma
minimalno enkrat letno oziroma ob vsaki spremembi cene.
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56. člen
(določanje količin porabljene vode)
(1) Količina porabljene vode iz javnega vodovodnega
omrežja se meri v m3 po stanju, odčitanem na obračunskem
vodomeru. Upravljavec zaračunava uporabnikom porabljeno
vodo določeno na osnovi povprečne mesečne porabe vode v
zadnjem obračunskem obdobju. Obračunsko obdobje je obdobje med zadnjima odčitkoma. Praviloma najmanj enkrat letno,
ob menjavi obračunskega vodomera ali ob popisu obračunskega vodomera, opravi upravljavec obračun porabljene vode za
posamezno odjemno mesto.
(2) Upravljavec lahko določi popise tudi drugače in skladno z medsebojnim dogovorom lastnika ali upravljavca večstanovanjskih objektov, zaračunava porabljeno vodo uporabnikom, ter stanovalcem v večstanovanjskih stavbah na podlagi
dejanske porabe, zabeležene na skupnem obračunskem vodomeru.
(3) V primeru, da je v objektu več uporabnikov vode
iz istega priključka oziroma obračunskega vodomera, morajo
uporabniki z medsebojnim sporazumom določiti pravno ali fizično osebo, ki prejema ter plačuje račune za porabljeno vodo
ter ga posredovati upravljavcu oziroma ravnati v skladu z veljavno zakonodajo na stanovanjskem področju. Interna delitev
in zaračunavanje vode posameznemu uporabniku v objektu
ni dolžnost upravljavca, lahko pa se z uporabniki dogovori, da
izvaja zaračunavanje porabe vode posameznemu uporabniku
v objektu, pod pogojem, da uporabniki zagotavljajo izvajalcu
potrebne podatke za obračun (podatke internih vodomerov,
število oseb itd.).
(4) Če so v objektu tudi uporabniki, ki opravljajo pridobitno
dejavnost, si morajo v skladu s pogoji soglasja vgraditi svoje
obračunske vodomere.
(5) Višino akontacije praviloma določi upravljavec, uporabnik pa ima pravico zahtevati spremembo višine akontacije.
V primeru, da upravljavec ali uporabnik ugotovita, da je vodomer v okvari in ni mogoče odčitati dejanske porabe vode, se za
čas od zadnjega popisa do ugotovitve okvare vodomera poraba
pitne vode obračuna v višini uporabnikove povprečne porabe v
preteklem obračunskem obdobju.
(6) Če uporabnik onemogoča izvajalcu zamenjavo vodomera ali odčitavanje vodomera se šteje, da odjemno mesto nima vodomera in se mu v takšnem primeru za obračun
upošteva pavšalna poraba vode, kot je določena v veljavni
metodologiji, za primere ko se poraba pitne vode ne ugotavlja
z obračunskim vodomerom.
(7) Količina porabljene vode se, pri nedovoljenem odvzemu brez vodomera, določi na osnovi predpisane količine
iz metodologije oblikovanja cen gospodarskih javnih služb. Pri
nedovoljenem odvzemu vode se uporabniku obračuna porabljena voda za celotno obdobje obstoja nedovoljenega priključka oziroma največ za obdobje treh let, glede na število oseb v
gospodinjstvu in povprečne mesečne porabe vode določene v
metodologiji oblikovanja cen.
(8) Uporabnik brez predhodnega dogovora z upravljavcem ne sme odvzemati pitne vode iz javnega hidranta. Za
posamezen nedovoljen odvzem vode iz javnega hidranta se
kršitelju zaračuna porabljena voda v višini predpisane količine
za zagotavljanje požarne varnosti.
57. člen
(uporabniki, ki nimajo vodomera)
(1) V primeru, ko obstoječi objekt, ki je priključen na javni
vodovod ali ko upravljavec prevzame v upravljanje vodovodni
sistem (zasebni, vaški vodovodi ipd.) in postane to javni vodovod, na katerem uporabniki nimajo vodomerov, so uporabniki
dolžni naročiti in omogočiti upravljavcu, da na stroške uporabnikov vgradi obračunske vodomere.
(2) Uporabniku se do vgradnje vodomera za obračun
upošteva pavšalna poraba vode, kot je določena v veljavni
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metodologiji, za primere ko se poraba pitne vode ne ugotavlja
z obračunskim vodomerom.
58. člen
(objava cen)
(1) Na osnovi porabljene količine vode in veljavnih cen
upravljavec zaračuna uporabniku vodarino, na podlagi velikosti
vodomera pa omrežnino.
(2) Upravljavec je dolžan objavljati spremembe cen v
sredstvih javnega obveščanja in na spletnih straneh podjetja.
(3) Če se spremeni cena vode, upravljavec obračuna
porabljeno vodo, odčita vodomere ali se stanje vodomera na
dan uveljavitve cene vode izračuna iz povprečne porabe vode
v preteklem obračunskem obdobju.
VIII. EVIDENCE UPORABNIKOV
59. člen
(evidence uporabnikov)
(1) Za potrebe poslovanja upravljavec vodi in vzdržuje
evidenco uporabnikov.
(2) Osnovna evidenca uporabnikov za fizične osebe vsebuje naslednje podatke:
– številko plačnika in odjemnega mesta;
– EMŠO, davčna številka;
– številko soglasja za priključitev na javni vodovod;
– vrsto storitve;
– ime, priimek in naslov stalnega ali začasnega prebivališča nosilca gospodinjstva (ulica, kraj, hišna številka, število
oseb v gospodinjstvu);
– znesek poravnanih in neporavnanih obveznosti.
(3) Evidenca uporabnikov za pravne osebe in samostojne
podjetnike vsebuje naslednje podatke:
– šifro uporabnika in plačnika;
– naziv firme oziroma samostojnega podjetnika;
– naslov;
– transakcijski račun;
– davčno številko;
– znesek poravnanih in neporavnanih obveznosti.
(4) Poleg navedenih podatkov vsebujeta evidenci tudi
naslednje podatke:
– podatke o merilnih napravah in priključku;
– lastništvo nepremičnine;
– podatke o načinu odvajanja odpadnih vod iz objekta;
– datum vnosa podatkov.
(5) Izvajalec javne službe upravlja z osebnimi podatki v
skladu s predpisi.
60. člen
(pridobivanje evidenc)
Upravljavec pridobiva evidence od uporabnikov, upravnikov, organov lokalne skupnosti, državnih organov in služb,
nastalih na podlagi zakonskih določil in Zakona o GJS.
61. člen
(plačilo računov in ugovor)
(1) Uporabnik je dolžan plačati račun najkasneje do dneva
zapadlosti računa.
(2) Če uporabnik obveznosti ne poravna v celoti v 15 dneh
po prejemu pisnega opomina, s katerim mora biti izrecno opozorjen na posledice neplačila, mu lahko upravljavec prekine
dobavo vode.
(3) Če se uporabnik s prejetim računom ne strinja, ima
pravico, da v osmih dneh od prejema računa vloži pisni ugovor pri upravljavcu. Upravljavec je dolžan na pisni ugovor
uporabnika pisno odgovoriti v roku 8 dni od prejema ugovora
in v tem roku ne sme prekiniti dobavo vode. Ugovor na izdan
račun ne zadrži plačila. Kolikor uporabnik računa ne poravna
niti v 15 dneh po prejemu pisnega odgovora, se mu izda pisni
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opomin. Če tudi takrat uporabnik računa ne poravna, se mu
osem dni po prejemu opomina prekine dobava vode ter se
začne postopek izterjave po sodni poti.
(4) Če uporabnik zamudi s plačilom, mu upravljavec zaračuna zakonsko veljavne zamudne obresti.
62. člen
(oprostitev plačila storitve v primeru okvare
na internem priključku)
Izvajalec javne službe lahko na podlagi pisne reklamacije,
v primeru prekomerne porabe pitne vode kot posledice okvare
na internem vodovodnem omrežju, uporabnikom zmanjša stroške odvajanja komunalne odpadne vode, čiščenja komunalne
odpadne vode, storitve povezane z greznicami in MKČN ter
okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, če ugotovi, da pri iztoku ni prišlo do onesnaženja
pitne vode in je bil iztok neposreden v podzemne vode. Stranka
mora pisni vlogi za zmanjšanje računa predložiti zapisnik o
ugotovljeni in odpravljeni okvari in okvaro slikovno evidentirati.
Iztok pitne vode po števcu je potrebno plačati.
IX. PREKINITEV DOBAVE VODE
63. člen
(prekinitev dobave uporabniku po uradni dolžnosti
ali na zahtevo uporabnika)
(1) Upravljavec mora uporabniku prekiniti dobavo pitne
vode v naslednjih primerih:
– če je bil priključek na javno vodovodno omrežje izdelan
brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem upravljavca ali brez
nadzora ter prevzema v upravljanje s strani upravljavca;
– če interna hišna instalacija uporabnika ni tehnično ustrezna in je zaradi te instalacije ogrožena kakovost pitne vode v
omrežju javnega vodovoda (lastna oskrba z vodo);
– če uporabnik brez soglasja upravljavca dovoli priključitev drugega uporabnika na svoje interno omrežje;
– če notranje instalacije in naprave uporabnika ovirajo
redno dobavo vode drugim uporabnikom in uporabnik tega na
zahtevo upravljavca noče odstraniti;
– če uporabnik brez privolitve upravljavca odstrani pečatno plombo (na vodomeru, hidrantu …) ali kako drugače
spremeni način izvedbe priključka;
– če uporabnik ne dopusti upravljavcu opravljati nujnih
vzdrževalnih del na javnem vodovodu in priključku stavbe;
– če uporabnik ne dovoli upravljavcu vgraditve ali zamenjave vodomera;
– če uporabnik onemogoča upravljavcu odčitavanje in
pregled vodomera ter interne instalacije in internega hidrantnega omrežja;
– če uporabnik ne zagotavlja odvajanja in čiščenja odpadnih voda skladno z zakonodajo;
– če uporabnik ne plača računa za dobavo vode v skladu
s pogoji tega odloka;
– če uporabniku preneha veljavnost začasnega priključka.
(2) Upravljavec lahko ukine priključek tudi na podlagi
primerov iz 24. in 25. člena tega odloka.
(3) Dobava vode se prekine do odprave vzroka prekinitve.
Za vnovično vzpostavitev dobave vode mora uporabnik plačati
vse nastale stroške odklopa, priklopa ali poskusa odklopa po
ceniku upravljavca.
(4) Na zahtevo uporabnika, da se mu začasno prekine
dobava vode, je upravljavec po prejemu pisnega zahtevka
uporabnika to tudi dolžan storiti. Stroške prekinitve dobave in
vnovične priključitve pitne plača uporabnik.
64. člen
(ukinitev priključka)
(1) Uporabnik lahko pisno naroči začasni ali stalni odklop
priključka, ki se izvede na stroške uporabnika v skladu s tem
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odlokom in Tehničnim pravilnikom. Stalni odklop priključka pomeni fizično izvedena dela odklopa na priključnem ventilu ali
priključni cevi pri sekundarnem vodovodu.
(2) V primeru ponovnega priklopa si je uporabnik dolžan
pridobiti soglasje v skladu s 35. členom tega odloka.
(3) Upravljavec ukine priključek na osnovi pisnega zahtevka uporabnika:
– fizično odstrani priključni ventil in cev,
– izbriše priključek iz katastra,
– vnese v evidenco uporabnikov njegovo ukinitev.
(4) Stroške ukinitve priključka nosi uporabnik.
(5) Ponovna priključitev je možna po določilih tega odloka in
se obravnava kot nova priključitev na javno vodovodno omrežje.
65. člen
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XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
71. člen

Vodovodni priključek je del nepremičnine in je v lasti lastnika nepremičnine. Pri prenosu nepremičnine na novega lastnika
ali pri spremembi uporabnika storitve dobave pitne vode, morajo
biti poravnani vsi stroški izgradnje priključka in vzdrževanja ter
vse zapadle obveznosti, ki so nastale na vodovodnem priključku
zaradi distribucije in porabe vode v preteklem obdobju pred prenosom priključka na novega lastnika ali uporabnika.

(prehodni roki)

(VVO)
(1) Najožje vodovarstveno območje je zajetje vodovoda
in objekti znotraj ograjenega območja. Na tem območju je
prepovedano gibanje in zadrževanje vsem nepooblaščenim in
nezaposlenim osebam.
(2) Zaščiteno območje nad zajetjem Vodarne Zgornja Bistrica niso dovoljeni posegi sečnje in krčenja gozdnih površin,
izlivanja tekočin, spravilo lesa, prosto sprehajanje psov in vseh
ostalih posegov, ki bi vplivali na kvaliteto surove vode v potoku.
X. KONTROLA KVALITETE VODE
67. člen
(HACCP dokument)
Upravljavec zagotavlja izvajanje monitoringa kvalitete
vode skladno z veljavno zakonodajo in uvedenim HACCP
sistemom. Analize pitne vode morajo biti dostopne vsakemu
uporabniku na sedežu upravljavca.
68. člen
(izredna vzorčenja)
Uporabnik lahko zahteva dodatno kontrolo kvalitete pitne
vode z vzorčenjem na lastnem odjemnem mestu. V teh primerih je uporabnik tudi plačnik stroškov analiz kvalitete vode.
XI. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE
69. člen

(1) Izvajanje storitev javne službe na vseh poselitvenih
območjih morajo občine zagotoviti do 31. 12. 2015. Če obstoječa poselitvena območja, kjer mora posamezna občina zagotavljati opravljanje storitev javne službe, niso opremljena ali niso
v celoti opremljena z javnim vodovodom, je oskrba s pitno vodo
iz zasebnih vodovodov dovoljena, dokler posamezna občina ne
vzpostavi pogojev za priključitev stavb na sekundarni vodovod.
(2) Za rabo vodnih virov za lastno oskrbo stavb s pitno
vodo iz prejšnjega odstavka morajo lastniki stavb in gradbenih
inženirskih objektov pridobiti vodno dovoljenje v skladu z določbami pravilnika in tega odloka.
(3) Obratujoče zasebne vodovodne sisteme na območju
občin, ki oskrbujejo več kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem in z letno povprečno zmogljivostjo oskrbe s pitno vodo
večjo od 10 m3 pitne vode na dan, lahko lastniki zasebnega
vodovodnega sistema oziroma imetniki vodnega dovoljenja za
lastno oskrbo s pitno vodo prenesejo v last občine in v upravljanje izvajalcu javne službe najkasneje do 31. 12. 2015.
(4) Zahteve, ki se nanašajo na storitve v zvezi s priključki
stavb na sekundarni vodovod, se morajo prilagoditi v skladu
s tem odlokom v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega odloka.
(5) Prvi odstavek 19. člena tega odloka se prične uporabljati po 31. 12. 2017.
72. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
oskrbi z vodo na območju Občine Slovenska Bistrica (Uradni
list RS, št. 73/08).
73. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 9000-21/2015-10-0203
Slovenska Bistrica, dne 19. novembra 2015

(inšpekcijski organ)

Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajata
medobčinski inšpekcijski urad in občinska uprava občine.
(2) Pri izvajanju nadzora mora medobčinski inšpekcijski
urad izdajati odločbe ter odrejati druge ukrepe, katerih namen
je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
70. člen
(prekrški)
(1) Pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost se kaznuje z globo
1.400,00 EUR, če pa se po zakonu, ki ureja gospodarske
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa z
globo 4.500,00 EUR:
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– če se ne priključi in ne uporablja javnega vodovoda, kjer
je to obvezno (19. in 37. člen),
– če se priključi na javni vodovod brez soglasja upravljavca,
– če ne izpolnjuje obveznosti iz 47. in 48. člena tega
odloka,
– ne upošteva določb 65. in 66. člena tega odloka,
– če odvzema vodo iz hidranta v nasprotju z 51. členom
tega odloka.
(2) Fizična oseba, odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, se za prekršek
iz tega člena kaznujejo z globo 400,00 EUR.

(prenos lastništva vodovodnega priključka)

66. člen

Stran
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Odlok o začasnih prostorskih ureditvenih
pogojih za centralna naselja v Občini
Slovenska Bistrica in mesto Slovenska
Bistrica (uradno prečiščeno besedilo)

Na podlagi 92. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 7. redni seji dne 18. 11. 2015 potrdil uradno prečiščeno
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besedilo Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za
centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica, ki obsega:
– Odlok o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za
centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 16/93),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah začasnih prostorskih
ureditvenih pogojev za centralna naselja v Občini Slovenska
Bistrica in mesto Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 79/01),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah začasnih prostorskih ureditvenih pogojev za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto
Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 35/02),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih
prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini
Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica (Uradni list RS,
št. 108/08),
– Odlok o dopolnitvi Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica
in mesto Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 26/10),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah začasnih prostorskih ureditvenih pogojev za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto
Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 78/15).
Št. 9000-21/2015-11-0203
Slovenska Bistrica, dne 19. novembra 2015
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

ODLOK
o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih
za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica
in mesto Slovenska Bistrica
(uradno prečiščeno besedilo)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja prostorsko ureditvene pogoje za območja
naselij v Občini Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: PUP), ki jih
je izdelal IBIS, d.o.o. Inženiring biro investicijsko svetovanje,
Slovenska Bistrica v marcu 2000, pod št. 2/00.
Prostorski ureditveni pogoji so izdelani v skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega in srednjeročnega plana – prostorski del Občine Slovenska Bistrica,
dopolnjen 2003 (Uradni list RS, št. 131/04).
Centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica so: Slovenska Bistrica in Zgornja Polskava.
2. člen
Začasni ureditveni pogoji določajo:
I. Splošne določbe
II. Obseg območja
III. Skupna merila in pogoji za posege v prostor:
a) za graditev novih objektov
b) za gradnjo stanovanjskih objektov
c) za gradnjo gospodarskih objektov
č) za gradnjo objektov za proizvodnjo in obrt
d) pogoji za določitev funkcionalnih zemljišč in velikosti
gradbenih parcel
e) posegi na obstoječih objektih
f) gradnja pomožnih objektov
g) postavljanje spominskih obeležij
h) urejanje zelenih površin, površin za vrtičkarstvo,
škarp in ograj
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i) prometna ureditev
j) komunalno urejanje
k) vodooskrba
l) odvajanje odpadnih voda
m) posegi na vodotokih
n) oskrba z električno energijo
o) odstranjevanje odpadkov
p) ogrevanje
q) oskrba s plinom
r) omrežje zvez
s) širitev pokopališč
t) ukrepi za varstvo okolja
u) posegi na kmetijskih zemljiščih in gozdovih
IV. Podrobnejši pogoji in merila za posege v prostor v
značilnih območjih:
a) stara vaška in mestna jedra
b) vaška naselja
c) območja novejše stanovanjske gradnje
d) pogoji v proizvodno obrtnih področjih
e) posegi v območjih izključne rabe za potrebe obrambe
V. Varovanje naravne in kulturne dediščine
VI. Pogoji za izrabo prostora
VII. Prehodne in končne določbe
2.a člen
PUP so prostorsko izvedbeni akti in so podlaga za izdelavo lokacijske dokumentacije in neposredna podlaga za izdajo
dovoljenj za posege v prostor.
Lokacijska dokumentacija za enega ali več objektov se
izdela na podlagi strokovnih osnov in situacije.
Namenska raba površin mora biti identična namenski rabi
določeni s planskimi dokumenti Občine Slovenska Bistrica.
Spremembe funkcije objektov so dopustne v takšni meri,
da se ne spreminja oziroma ogroža pretežna namembnost območja in vpliv novih dejavnosti ne presega zakonsko določenih
vplivov na okolje.
Pri posegih v prostor, pri katerih je pričakovan večji vpliv
na okolje in prostor, je potrebno predložiti ustrezne strokovne
osnove.
Investitor je dolžan predložiti ekspertize, kadar gre za
tehnično zahtevne objekte ter zazidave večjih površin.
Posegi v prostor pri javnih objektih in na javnih površinah
morajo biti načrtovani tako, da je občanom omogočen neoviran in varen dostop do objektov, naprav in zemljišč ter njihova
splošna uporaba.
II. OBSEG OBMOČJA
3. člen
Območje Občine Slovenska Bistrica, ki se ureja s predloženimi PUP-i, obravnava ureditvena območja centralnih naselij.
Ureditvena območja so prikazana na preglednem katastrskem načrtu v merilu 1:5000 s prikazom namenske rabe
prostora.
Namenska raba površin mora biti identična namenski rabi
določeni s planskimi dokumenti občine, podrobnejša namenska
raba pa je določena v kartografskem delu prostorsko ureditvenih pogojev, ki je sestavni del tega odloka. Kolikor investicijske
namere odstopajo od določil tega odloka v smislu podrobnejše
namenske rabe zemljišča, je potrebno za to območje izdelati
občinski podrobni prostorski načrt.
III. SKUPNA MERILA IN POGOJI ZA POSEGE V PROSTOR
a) za graditev novih objektov
4. člen
Novogradnje so dopustne na tistih zemljiščih, kjer tako
namembnost dopuščajo planski dokumenti in to omogoča obli-
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kovanost terena, velikost razpoložljive parcele in je poseg
skladen z urbanističnimi konstantami, ki jih določa okoliška
grajena struktura.
Novogradnje se morajo objektom v morfološki enoti prilagoditi z gradbeno črto, smerjo slemena, gabariti, obdelavo in
barvo fasad, kritino in drugimi gradbenimi materiali, arhitekturnimi detajli in stavbnimi odprtinami.
Smeri slemena objektov morajo biti usklajene z obstoječo
zasnovo oziroma ambientalno ureditvijo gruče hiš oziroma
zaselka, praviloma vzporedno s smerjo plastnic.
Novi objekti morajo biti odmaknjeni od parcelne meje
tako, da ni motena sosednja posest, da je možno vzdrževanje
objekta in da so upoštevani varnostni pogoji.
Odmiki med sosednjimi objekti morajo biti najmanj 8 m.
Manjši odmiki so dopustni, če so ugotovljeni ustrezni požarnovarnostni ukrepi in dovoljuje vplivno območje.
Odmiki od državnih cest morajo biti pri novih objektih
usklajeni z Zakonom o javnih cestah, odmiki od občinskih cest
pa usklajeni z Odlokom o občinskih cestah v Občini Slovenska
Bistrica.
b) za gradnjo stanovanjskih objektov
5. člen
Tloris: praviloma podolgovat, razmerje med osnovnima
stranicama je 1:1,2 ali več, lahko pa tudi v razmerju stranic 1:1,
kadar gre za energetsko varčno gradnjo.
Višina: objekti imajo lahko etažnost do (K)+P+1(M). Praviloma so objekti pritlični s koto pritličja največ 0,5 m nad
raščenim terenom in pri katerih je kolenčni zid na podstrešju
visok do 1,20 m. V primeru etažne gradnje morajo biti streha ali
položna enokapnica, ki se izkoristi za izvedbo fotovoltaičnih ali
samostojnih sevalnih elementov oziroma ravna streha, ki mora
biti ekstenzivno zazelenjena ali opremljena s samostojnimi sevalnimi elementi. Objekti imajo lahko tudi klet, če to dopuščajo
terenske in geološke razmere.
Posegi v prostor se volumensko prilagode obstoječi okoliški pozidavi.
Streha: praviloma dvokapnica z naklonom strešine
30°–45°, možne so tudi dvokapnice z manjšim naklonom oziroma enokapnice za potrebe fotovoltaike ali ravna streha, ki
je ekstenzivno zazelenjena oziroma ima na strehi samostojne
sevalne elemente (SSE) ali fotovoltaiko.
Smer slemena objekta mora biti pri dvokapnicah vzporedna daljši stranici objekta. Osvetlitve podstrešnih prostorov
so dovoljene s frčadami in drugimi oblikami odpiranja strešin.
Kritina: kritina temne ali opečne barve (žgana opeka),
razen v območjih, kjer je zaradi varovanja kulturne dediščine
predpisano kritje z drugačno kritino. Pločevinaste strehe morajo
imeti videz opečne kritine.
6. člen
Skladno s pogoji tega odloka so na obravnavanih območjih dovoljene novogradnje, adaptacije, nadzidave, dozidave,
komunalne ureditve in vzdrževalna dela na obstoječih objektih
in napravah.
c) za gradnjo gospodarskih objektov
7. člen
Gospodarska poslopja je možno graditi v sklopu morfoloških enot, v katerih predstavljajo kmetije sestavni del obstoječe
urbane strukture.
Gradnjo gospodarskih poslopij mora omogočiti velikost
funkcionalnega zemljišča, pri čemer morajo biti zagotovljeni
pogoji za ureditev manipulativnega prostora, shranjevanja mehanizacije in ureditev gnojišč oziroma drugega sistema deponiranja živilskih odpadkov, v skladu s Strokovnim navodilom o
urejanju gnojišč in greznice (Uradni list SRS, št. 10/85).
Odmik gospodarskih objektov od parcelne meje mora biti
minimalno 4 m.
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Tloris: podolgovat, razmerje med širino in dolžino 1:1,5
ali več.
Velikost: tlorisno objekt ne sme presegati 30 m dolžine.
Višina: maksimalna višina slemena 12 m nad koto urejenega terena.
Oblikovanje strešin in kritin: naklon strešin osnovnega
objekta (prevladujoč tlorisni gabarit) 35°–45°, lahko tudi manj,
glede na obstoječo okoliško pozidavo, kritina temne ali opečne
barve (žgana opeka).
č) za gradnjo objektov za proizvodnjo in obrt
8. člen
Gradnja objektov za storitveno obrtne dejavnosti in mirno
obrt je možna v okviru obstoječih območij na površinah namenjenih stanovanjem oziroma centralnim dejavnostim. Gradnja
objektov za proizvodnjo je možna v območju, ki je opredeljeno
za proizvodne dejavnosti. Na območjih namenjenim centralnih
dejavnostim in v okviru starih vaških jeder je možno graditi oziroma spremeniti namembnost obstoječim objektom za potrebe
gostinstva in turizma. Objekte namenjene prenočitvenih zmogljivostim oziroma penzionom je možno graditi tudi v območjih
namenjenim stanovanjem.
Pogoji za oblikovanje so enaki pogojem za gradnjo stanovanjskih objektov razen omejitve tlorisnih gabaritov.
8.a člen
Za gradnjo večstanovanjskih objektov, vrstnih hiš, stanovanjskih dvojčkov, objektov za družbene dejavnosti, športne
dejavnosti, turizem, sakralnih objektov in urbane opreme, se
upoštevajo splošna določila za graditev novih objektov, opredeljena v 5. členu tega odloka. Smernice za arhitekturno oblikovanje poda občinska urbanistična komisija, katera tudi potrdi
izdelano projektno dokumentacijo.
d) pogoji za določitev funkcionalnih zemljišč in velikosti
gradbenih parcel
Določitev funkcionalnih zemljišč
9. člen
Velikost funkcionalnega zemljišča objekta mora omogočati normalno gradnjo, uporabo in vzdrževanje objekta.
Pri določevanju velikosti funkcionalnega zemljišča za vse
posege je potrebno upoštevati obliko parcele in razgibanost
terena.
Velikost funkcionalnega zemljišča za gospodarske objekte
in objekte namenjene obrtni in proizvodni dejavnosti mora omogočiti normalno uporabo objektov vključno s potrebnimi manipulacijskimi površinami, površinami za parkiranje in izvajanje ukrepov za zaščito okolice pred vplivi objekta oziroma dejavnosti.
Velikost funkcionalnega zemljišča za nove objekte se
določi tako, da se okrog bodoče lokacije vriše pas 4 m ali pas
širine do parcelne meje z drugimi lastniki, če je odmik manjši od
4 m. Razen tako dobljene površine je potrebno v funkcionalno
zemljišče všteti še vse ostale površine, ki po dokončanju ne
bodo rabile več kmetijskemu namenu (dostopi, dovozi, parkirišča, obračališča, hišne cvetlične grede ...).
Obstoječim objektom, ki nimajo opredeljeno funkcionalno
zemljišče, določimo funkcionalno zemljišče tako, da zemljišče
za redno rabo določimo na podlagi ogleda na terenu in vanj
vključimo še dostope, obračališča, cvetlične grede ... Funkcionalno zemljišče za izredno rabo objekta (ureditvena dela) pa
določimo po potrebi v širini od 0–4 m okrog objekta.
Določitev gradbenih parcel
9.a člen
Velikost gradbene parcele mora biti prilagojena namembnosti objekta, njegovi velikosti ter naravnim in ustvarjenim
danostim prostora.
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Velikost gradbene parcele mora omogočiti zadovoljitev
vseh spremljajočih prostorskih potreb osnovne dejavnosti, razen v primeru, če je zagotovljeno njihovo skupno zadovoljevanje v širšem območju.
Velikost gradbene parcele za individualno stanovanjsko
hišo ne sme odstopati od velikosti okoliških parcel v območju.
Novograjeni objekti za obrtno in proizvodno dejavnost in
kmetijsko gospodarski objekti imajo sorazmerno večje parcele.
e) posegi na obstoječih objektih
10. člen
Med posege na obstoječih objektih štejemo prizidave,
nadzidave, preureditve podstrešij, spremembe namembnosti,
vzdrževalna dela in rekonstrukcije.
Navedeni posegi ne smejo rušiti lokalnih urbanističnih in
arhitekturnih značilnosti (gradbena črta, os slemena, gabariti,
kritina in drugi gradbeni materiali, arhitekturni detajli, stavbne
odprtine). Spremembe namembnosti so dovoljene, kolikor se
ne spremenijo vplivi na okolje (osončenje, veduta, hrup, smrad,
dostop idr.). Pri morfološko homogenih območjih ter objektih in
območjih, ki se varujejo skladno s predpisi o varstvu kulturne
dediščine, se morajo vsi posegi izvajati v sodelovanju s pristojno službo za varstvo kulturne dediščine.
Tlorisna velikost prizidka praviloma ne sme presegati
50 % tlorisne velikosti obstoječega objekta, hkrati mora biti
razmerje med zazidano in prosto površino zemljišča najmanj
40:60. Za oblikovanje prizidka veljajo enaki pogoji kot za novogradnje. Odstopanje je možno kadar gre za nadgraditev
ambienta.
Preureditve podstrešij v okviru obstoječih gabaritov so
dovoljene. Preureditve podstrešij in nadzidave ne smejo biti
opravljene na račun obstoječega strmega naklona strehe (zdaj
ima npr. hiša streho v naklonu 45°, po pozidavi pa bo višina
slemena ostala ista, le naklon strehe bo nižji).
Spremembe namembnosti so dovoljene, kadar dopolnjujemo osnovno namembnost območja ali pa njegovo odstranitev.
Posegi na obstoječih objektih so možni v primeru, da gre
za objekte, zgrajene na osnovi gradbenega dovoljenja, oziroma
objekte, zgrajene pred letom 1967 in se le-ti nahajajo na območjih, namenjenih za rabo kakršni služi objekt.
Vzdrževalna dela so dopustna za vse obstoječe objekte
s tem, da se ohranjajo obstoječi gabariti in gradbena linija
objekta. Potrebno je ohraniti značilne arhitektonske elemente
in materiale (kamen, omet, les, barve itd.).
Pri posegih na obstoječih objektih morajo biti zagotovljeni
potrebni odmiki ali drugi ukrepi (izbira ognje odpornih materialov, izvedba protipožarnih zidov in podobno) za preprečevanje
prenosa požara.
f) gradnja pomožnih objektov
11. člen
Postavitev pomožnih objektov, opredeljenih s podzakonskimi akti, ki opredeljujejo vrsto enostavnih objektov, je dovoljena le, kadar v sklopu obstoječih objektov ni možno zadovoljiti
manjkajočih prostorskih potreb. Pri novogradnjah so garaže in
drugi pomožni prostori praviloma v sklopu objekta. Pri vrstni
zazidavi je možna postavitev enostavnega objekta na notranjo
stran mejnika, kolikor se s tem ne poslabšajo bivalne kvalitete
sosednjega objekta.
Pomožni objekti ne smejo rušiti lokalnih, urbanističnih in
arhitekturnih značilnosti:
– biti morajo oblikovno in funkcionalno usklajeni z obstoječimi sosednjimi objekti avtohtonega stavbnega fonda ob
upoštevanju splošnih pogojev za novo gradnjo,
– za gradnjo je potrebno uporabiti gradiva, ki ne odstopajo
od gradiv in obdelav obstoječih objektov,
– za pomožne objekte veljajo ista načela kot za druge
objekte: podolžni tloris, 35°–45° strma simetrična streha krita
s temno ali opečno kritino, klet mora biti popolnoma vkopana.
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12. člen
Kioski lahko služijo storitvam, uslužnostim in informativnim dejavnostim in so lahko nameščeni v morfoloških enotah,
ki imajo javne površine tako, da ne ovirajo nobene oblike
prometa.
Tlorisna dimenzija kioska naj bo prilagojena namembnosti
kioska (do maks. 12 m2). Postavitev kioska ne sme poslabšati
delovnih in bivalnih pogojev v sosednjih objektih (osončenje,
vedute, hrup, smrad, dostop idr.).
Kioski so lahko locirani le tam, kjer ni ustreznih lokalov,
enotno oblikovani, izdelani po vzorcu naše arhitekture, glede
oblikovanja in gradiv po vzorni.
Stojnice za priložnostno sezonsko ponudbo naj sledijo
okvirom enotnega oblikovanja ožjih območij urejanja. Stojnice
so odprti objekti.
12.a člen
Začasni objekti in naprave, namenjeni začasnemu zadovoljevanju prostorskih potreb za storitvene in družbene dejavnosti ter ostale potrebe (do zgraditve trajnega objekta),
sezonski turistični ponudbi ali občasnim prireditvam, se lahko
postavijo na zemljiščih, kjer v tekočem planskem obdobju ni
predviden trajen poseg v prostor. V aktu, s katerim upravni organ dovoli postavitev začasnega objekta, mora biti opredeljeno,
kdaj je potrebno objekt odstraniti, kdo ga je dolžan odstraniti,
na čigave stroške in v kakšnem roku.
Pogoji za postavitev začasnih objektov so analogni pogojem kot za trajni poseg v prostor.
g) postavljanje spominskih obeležij
13. člen
Spominska obeležja so lahko samostojni objekti – spomeniki ali pa skulpture in spominske plošče, postavljene na ali
ob obstoječe objekte.
Lokacija za postavitev spominskih obeležij naj bo določena na podlagi vsakokratne podrobne urbanistične presoje tako,
da se s postavitvijo dopolnjuje javni prostor in ne ovira promet.
Spominska obeležja na stavbah morajo biti postavljena
tako, da ne slabšajo bivalnih pogojev in varnosti objekta.
V območjih ali na posameznih objektih, za katere veljajo
pogoji varovanja naravne in kulturne dediščine, se smejo spominska obeležja postavljati le v sodelovanju s pristojno organizacijo za varstvo naravne in kulturne dediščine.
Ista pravila veljajo tudi za napise na fasadah, reklamne
panoje, reklamne izveske ipd.
h) urejanje zelenih površin, površin za vrtičkarstvo,
škarp in ograj
14. člen
Okolico novogradenj je treba skladno z okoliškimi ureditvami ustrezno ozeleniti z avtohtonim zelenjem.
Ob individualnih objektih je možno urediti individualne
zelenjavne vrtove.
Kjer konfiguracija terena z višinskimi razlikami zahteva
njihovo premostitev, naj se ta praviloma uredi s travnimi brežinami. Kadar pa je nujna postavitev škarpe, naj se ta intenzivno
ozeleni. Ograje okoli funkcionalnih zemljišč se sme postavljati
tam, kjer so okoliška zemljišča že tako urejena. Ograja naj bo
usklajena z obstoječimi, živa meja v bližini prometnic (križišča,
ovinki) ne sme presegati višine 0,60 m.
15. člen
Ob naseljih je možno urediti površine za potrebe ljubiteljske obdelave – vrtičkarstvo.
Urejanje površin za ljubiteljsko obdelavo ni dovoljeno na
kmetijskih površinah, ki so trajno namenjene kmetijski proizvodnji (1. območje), površinah, ki so zavarovane zaradi varstva
naravne in kulturne krajine oziroma namenjene parkovni ureditvi.
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Površine za vrtičkarstvo je možno urejati:
– na kmetijskih zemljiščih nižjih kategorij
– na zemljiščih, ki so v zaraščanju
– začasno na zemljiščih, predvidenih za gradnjo oziroma
druge posege v prostor.
Velikost posameznih parcel ne sme presegati 150 m2.
Za shranjevanje orodja je dovoljena gradnja skupnih lop,
pri čemer tlorisna velikost ne sme presegati 3 m na uporabnika.
Izjemoma je dovoljena gradnja individualne lope, kadar velikost
kompleksa zemljišč ne presega dovoljenega obsega za enega uporabnika. Območje je dovoljeno opremiti z vodovodnim
omrežjem.
Postavljanje ograj med posameznimi parcelami ni dovoljeno, možna je zasaditev meje do višine 0,60 m.
Vrtičkarstvo ne sme biti osnova za prodajo zemljišč (najemni odnos) in iz tega izhajajoče zahteve za izgradnjo sekundarnih bivališč (počitniške hiše in gospodarske kleti).
i) prometna ureditev
16. člen
Za prometno omrežje v območjih urejanja veljajo določila
Zakona o javnih cestah, določila Odloka o občinskih cestah v
Občini Slovenska Bistrica in določila Odloka o ureditvi cestnega
prometa na območju Občine Slovenska Bistrica.
V varovalnih pasovih obstoječih prometnic se ne smejo
graditi stanovanjski hiše in druge stavbe ter naprave, razen v
primerih, ko to dopušča oziroma izhaja iz smernic ali projektnih
pogojev pristojnih soglasodajalcev.
Kakršnikoli objekti z zunanjimi ureditvami, parkirišči in notranjimi prometnimi povezavami morajo biti od zunanjega roba
vozišča državne ceste odmaknjeni tako, da ne ovirajo preglednosti pri vključevanju na državno ceste (preglednostni trikotnik).
Odvodnjavanje državne ceste z območja PUP ne sme biti
ovirano. Meteorna in druga odpadna voda ne sme pritekati na
državno cesto ali na njej celo zastajati in ne sme biti speljana v
naprave za odvodnjavanje državne ceste in njenega cestnega
telesa. Ureditev odvodnjavanja ne sme povzročiti spremembe
oziroma poslabšanje odvodnjavanja državne ceste.
Vsa nova prečkanja državne ceste je treba predvideti
s prebitjem oziroma prevrtanjem vozišča. Najmanjša globina
vrha infrastrukturnih vodov (teme cevi) mora biti 1,2 m glede
na nivo vozišča državne ceste, najmanjša višina zračnih vodov
oziroma njihovih vodnikov pa 7,00 m ob največjem možnem povesu. Najmanjši odmik droga infrastrukturnega voda od zunanjega roba vozišča državne ceste mora biti enak njegovi višini,
če pa te zahteve ni možno upoštevati, mora biti drog zaščiten
z varnostno ograjo. Vsi pokrovi jaškov in naprave gospodarske
javne infrastrukture morajo biti locirani zunaj vozišča državne
ceste oziroma zunaj kolesnic državne ceste.
Projektna dokumentacija mora biti izdelana na podlagi
doseženih stopenj obremenitve in ocene sprejemljivih obremenitev glede hrupa, tresljajev, izpušnih plinov, svetlobnega
onesnaženja in ostalih dejavnikov prometa, upoštevajoč povečanje prometa na državni cesti za 20-letno plansko obdobje.
Zaradi navedenega morebitna potreba po kasnejši protihrupni
zaščiti, zaščiti proti tresljajem, izpušnim plinom, svetlobnemu
onesnaženju in ostalim dejavnikom prometa ne sme bremeniti
upravljavca državne ceste.
Izvedba protihrupnih ukrepov, ki so posledica pozidave,
mora biti sestavni del komunalne opreme območja. Upravljavec
državne ceste ne bo zagotavljal ukrepov varstva pred hrupom
za območje obstoječe poselitve, kakor tudi ne zaščite pred
morebitnimi drugimi vplivi, ki so oziroma bodo posledica obratovanja ceste na delu državne ceste v območju PUP.
Zaradi rekonstrukcije obstoječih cestnih priključkov na državne ceste bo med investitorjem in upravljavcem na območju
PUP sklenjena pogodba, s katero bodo medsebojno urejene
vse obveznosti v zvezi z rekonstrukcijo cestnih priključkov,
vključno s pripravo projektne naloge in dokumentacije s postopkom revizije.
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Ob obstoječi avtocesti je potrebno načrtovati takšne dejavnosti, ki ne bodo negativno vplivale na cesto. Prav tako naj
se ob obstoječi avtocesti ne načrtuje objektov in dejavnosti, za
katere bi bil vpliv ceste lahko moteč, predvsem z obremenitvami s hrupom zaradi prometa.
Upravljavec avtoceste ne zagotavlja dodatnih ukrepov
varstva pred hrupom za nova poselitvena območja oziroma za
območja spremenjene rabe prostora, kot tudi ne zaščite pred
morebitnimi drugimi vplivi, ki so ali bodo posledica obratovanja
avtoceste, glede na že izvedene oziroma načrtovane ukrepe
zaščite v sklopu izgradnje avtoceste. Pri načrtovanju ureditve
ob avtocesti je potrebno upoštevati Uredbo o ocenjevanju in
urejanju hrupa o okolju (Uradni list RS, št. 121/04), Uredbo
o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS,
št. 105/05) ter Pravilnik o zvočni zaščiti stavb (Uradni list RS,
št. 14/99). Izvedba vseh ukrepov za zaščito novih poselitvenih
območij oziroma območij spremenjene rabe prostora je obveznost investitorjev novih posegov.
V naseljenih krajih in hribovitih predelih se sme glede na
krajevne razmere izjemoma dovoliti graditev objektov in naprav
v varovalnem pasu, če to ni v nasprotju s koristmi ceste in prometa. Pri taki izjemi je treba upoštevati najmanjši odmik od zunanjega roba cestnega sveta, zaradi morebitne razširitve ceste.
V varovalnih pasovih prometnic so na obstoječih objektih
in napravah dovoljena le nujna vzdrževalna dela in posegi v
prostor v zvezi s komunalnim urejanjem.
V rezervatu prometnice, za katero še niso dokončno
določene tehnične značilnosti na osnovi projektne dokumentacije, so dovoljeni posegi v prostor s soglasjem predlagatelja
prometnega rezervata.
Novogradnje in obnove prometnic morajo biti izvedene
tako, da omogočajo dostop intervencijskih gasilskih vozil (osni
pritiski 10 t, horizontalni in vertikalni elementi in gabariti).
Odmik objektov od zbirnih stanovanjskih cest mora zagotoviti:
– minimalno vzdrževanje cest v zimskem in letnem času
– širino cestnega telesa v skladu z veljavnimi normativi.
17. člen
Dovozi in priključki na cesto omrežje morajo biti urejeni
tako, da se z njimi ne ovira ali ogroža promet in da se cesta in
cestni objekti ne poškodujejo. Interni dovozi in pristopi morajo
biti navezani na javno prometno omrežje s skupnim priključkom.
Dovozi in priključki se smejo graditi samo s soglasjem pristojnega soglasodajalca. Ob cestah se priključki predvidijo v projektih
za graditev oziroma rekonstrukcijo in morajo biti izvedeni tako,
da omogočijo dostop intervencijskim gasilskim vozilom (osni
pritisk 10 t, horizontalni in vertikalni elementi in gabariti).
Bencinski servisi so lahko grajeni v ureditvenih območjih
naselij ob izpolnjenih pogojih soglasodajalcev (odmiki, priključki
na ceste, odvodnjavanje itd.).
Do vsake parcele mora biti zagotovljen dostop in dovoz
na javno cesto ali javno pot. Ureditev dostopa in dovoza se
dovoljuje tudi preko zasebnih zemljišč, vendar mora biti v teh
primerih dovoz urejen s služnostno pravico vpisano v zemljiško
knjigo.
17.a člen
Za zagotavljanje mirujočega prometa je potrebno pri novogradnjah, dozidavah in nadzidavah ali v primeru spremembe namembnosti obstoječega objekta zagotoviti možnost parkiranja.
Za stanovanjske objekte se zagotovi poleg garažnega
mesta v objektu vsaj eno parkirno mesto na zemljišču investitorja. Kolikor se v stanovanjskem objektu opravlja tudi
dejavnost, je potrebno zgraditi še dodatna parkirna mesta za
konkretno dejavnost.
17.b člen
Pri objektih različnih dejavnosti je potrebno zagotoviti
primerno število parkirišč na zemljišču investitorja. Za vsako
dejavnost je nujno zagotoviti vsaj dve parkirni mesti za stranke.
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Število potrebnih parkirnih mest glede na vrsto dejavnosti
se določi v skladu s Tehničnimi normativi za projektiranje in
opremo mestnih prometnih površin (FAGG, leto 1991).
Kolikor investitor ne more zagotoviti primernega števila
parkirišč na svojem zemljišču, mora soinvestirati v bližnje javno parkirišče v proporcionalnem delu. Če v radiusu 100 m ni
možno zagotoviti parkirišča, se dejavnost ne more opravljati.

predpisom, ki ureja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
Za del naselja, kjer ni zgrajena kanalizacija in v katerem
je predvidena izgradnja kanalizacije in če celotna obremenitev,
ki tam nastaja, presega 50 PE, je treba pred izdajo prvega dovoljenja za gradnjo, izdelati program komunalnega opremljanja
za celotno območje predvidene gradnje.

j) komunalno urejanje

b. Območja brez javne kanalizacije

18. člen
Vsi objekti morajo biti priključeni na obstoječe in novozgrajeno omrežje. Minimalna komunalna oprema v ureditvenem območju obsega naprave za oskrbo s pitno vodo, elektroenergetsko omrežje, naprave cestnega prometa in hidrantno
omrežje, priključitev na javno kanalizacijo oziroma izgradnjo
nepretočnih in nepropustnih greznic, malih komunalnih ČN in
odvoz smeti.

Na območjih, kjer ni javne kanalizacije se lahko odpadna
voda odvaja v:
– nepretočno, nepropustno greznico,
– malo komunalno čistilno napravo,
– če je stavba ne geografsko zaokroženem območju, na
katerem ni predpisano odvajanje komunalne odpadne vode v
javno kanalizacijo in je skupna obremenitev zaradi odvajanja te
odpadne vode manjša od 50 PE, se lahko komunalna odpadna
voda, ki nastaja v teh stavbah:
– odvaja v kanalizacijo, ki nima statusa javne kanalizacije, in čisti v mali komunalni čistilni napravi, ki je
namenjena skupnemu čiščenju in je v lasti in upravljanju
lastnikov stavb, ali
– se komunalna odpadna voda zbira v nepretočni
greznici (greznici brez iztoka) oziroma mali komunalni čistilni napravi in je njeno praznjenje zagotovljeno v okviru
storitev javne službe.

k) vodooskrba
19. člen
Na območjih z urejenim javnim vodovodnim omrežjem je
obvezno priključiti nanj vse novogradnje, katerih namembnost
je povezana s porabo vode in gre za individualno gradnjo, ločenih lokacij, v primeru, da obstoječe omrežje omogoča nove
priključitve.
Vsa večja predvidena zazidalna območja na obstoječi vodovodni sistem ni mogoče priključiti, zaradi nezadostnih količin
pitne vode in preobremenitve standarda oskrbe s pitno vodo.
Na teh področjih je potrebno predvideti rekonstrukcije vodovodnega omrežja in pridobitev zadostnih novih vodnih virov. Širina
rezervatov primarnih vodovodov oziroma njihov varovalni pas
je 2,5 m, če ti potekajo izven cestnega telesa.
Uporabniki tehnološke vode morajo uporabljati zaprte
sisteme, pridobiti je potrebno vodno dovoljenje. Pitne vode
iz vodovodnega sistema ni mogoče uporabljati v tehnološke
namene.
Pri zagotavljanju zadostnih količin vode za posamezna
področja, mora biti vodovodni sistem projektiran tako, da bo
zagotovljena požarna varnost v skladu z zakonskimi predpisi.
Del lokacij predvidenih ureditev se nahaja v širšem vodovarstvenem območju zajetij pitne vode, z oznako VVO III, po
Uredbi o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov
Dravsko-Ptujskega polja (Uradni list RS, št. 59/07), zato je
treba pri načrtovanju dosledno upoštevati omejitve in pogoje
iz veljavnega predpisa.
l) odvajanje odpadnih voda
20. člen
I. Odvajanje odpadne komunalne vode
a. Naselja opremljena z javno kanalizacijo
Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi v naselju
ali delu naselja, opremljenem z javno kanalizacijo, se mora
neposredno odvajati v javno kanalizacijo zaključeno z ustrezno
čistilno napravo.
V javno kanalizacijo se mora neposredno odvajati tudi
komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi zunaj območja
naselja ali dela naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo,
če je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne
vode, preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga je
treba zagotoviti za priključitev na javno kanalizacijo, večja od
0,02 PE, odvajanje odpadnih vod pa je možno brez naprav za
prečrpavanje.
Industrijska odpadna voda, ki nastaja v stavbi v naselju
ali delu naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, se mora
odvajati prečiščena v vode ali javno kanalizacijo v skladu s

II. Odvajanje odpadnih voda iz obstoječih stavb
Odvajanje komunalne odpadne vode v pretočne greznice
ni dovoljeno razen, če gre za obstoječo pretočno greznico in še
ni potekel rok iz predpisov, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju
odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav in emisijo snovi pri
odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.
Po predpisanem roku se morajo odpadne komunalne vode
odvajati na način, opisan pod točko 1a), v primeru izgradnje
javne kanalizacije ali na način, opisan pod točko 1b), v primeru
območja brez javne kanalizacije.
Če območje poselitve ni opremljeno z javno kanalizacijo,
morajo lastniki obstoječih stavb na območjih poselitve, katerih
v skladu s predpisi ni potrebno opremiti z javno kanalizacijo, za
odpadno komunalno vodo, ki nastaja v obstoječi stavbi, sami
na svoje stroške zagotoviti čiščenje v mali komunalni čistilni
napravi oziroma izgraditi nepretočno greznico.
Na vodovarstvenih območjih prvega in drugega razreda
pa se mora odpadna voda zbirati v nepretočnih, nepropustnih
greznicah.
III. Odvajanje padavinske vode
Za naselje ali del naselja, ki mora biti opremljeno z javno
kanalizacijo, je treba zagotoviti izvajanje ukrepov za zmanjševanje odvajanja količin padavinske odpadne vode v javno
kanalizacijo zlasti tiste, ki se odvaja s streh, ali, če je to ekonomsko upravičeno, zagotoviti odvajanje padavinske odpadne
vode z ločenim kanalizacijskim omrežjem za odvajanje in čiščenje padavinske vode.
Smiselni ukrepi so:
– izvedba ponikovalnice, kjer je to mogoče,
– zadrževanje padavinske vode v zadrževanih bazenih in
postopno odvajanje v javno kanalizacijo,
– izgradnja rezervoarjev za meteorne vode za lastne
potrebe.
Za naselje ali del naselja, ki je opremljeno z mešano
javno kanalizacijo za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, se mora zagotoviti ustrezno zadrževanje prvega
naliva padavinske odpadne vode v napravah za zadrževanje
in mehansko čiščenje ter zajeto padavinsko odpadno vodo po
končanem nalivu odvesti na čistilno napravo.
Čiste padavinske vode iz strehe je treba, če ne obstaja
možnost priključitve na javno kanalizacijo, prioritetno ponikati,
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pri tem morajo ponikovalnice biti locirane izven vpliva povoznih
in manipulativnih površin, dno ponikovalnice pa mora biti vsaj
1 m nad najvišjo gladino podzemne vode. Če ponikanje ni
možno in kolikor geološke razmere za to niso ugodne, je treba
padavinske vode speljati v bližnji vodotok, če tega ni, pa razpršeno po terenu. Pri tem mora ureditev odvodnje biti načrtovana
tako, da bodo padavinske vode speljane izven plazovitega in
erozijsko ogroženega območja.
Odvajanje padavinskih odpadnih voda s parkirišč in cest
mora biti urejeno preko lovilca olj. V primeru izvedbe garaž v
kletnih prostorih predvidenih objektov morajo biti tla teh prostorov načrtovana brez talnih iztokov, v primeru izvedbe le-teh,
pa morajo biti odpadne vode speljane po vodotesnem sistemu
preko lovilca olj in usedalnika v kanalizacijo za padavinske
odpadne vode. Iz projektne dokumentacije mora biti razvidno,
da je predvidena vgradnja standardiziranih lovilcev olj (SIST
EN 858-2).
Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda z javnih cest, mora biti usklajena z Uredbo o emisiji
snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list
RS, št. 47/05) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS,
št. 47/05, 47/07).
20.a člen
Ureditve gnojničnih jam in gnojišč na kmetijah morajo biti
v skladu s predpisi. Gnojnične jame in gnojišča morajo biti nepropustna in brez iztoka. Razredčena vsebina se lahko odvaža
na kmetijske površine, v skladu z uredbo o vnosu nevarnih
snovi in gnojil v tla in pravilnika za izvajanje dobre kmetijske
prakse pri gnojenju.
Gnojevka se mora takoj podorati. Deponiranje gnojevke na
principu “obdelane lagune“ ni dopustno. Na kmetijska zemljišča,
ki so pod varstvenim režimom zajetij pitne vode, ter pribrežna
zemljišča vodotokov se tekoča vsebina gnojnih jam in gnojišč
(gnojevka) ne sme odvažati. V naseljih, zaselkih in ob posameznih objektih, kjer so gnojnične jame in gnojišča neurejena, se
morajo urediti ali primerno sanirati v sklopu ureditve na parceli.
m) posegi na vodotokih
21. člen
Pri predvidenih posegih je potrebno upoštevati 37. člen
Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02), ki določa, da na
vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen v posebnih primerih, kadar gre za objekte grajenega
javnega dobra, ukrepe, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda, ukrepe, ki se
nanašajo na ohranjanje narave, gradnjo objektov za rabo voda,
zagotovitev varnosti in drugo.
Vsi objekti s pripadajočo komunalno, prometno in zunanjo
ureditvijo, vključno z morebitno ograjo, morajo biti, skladno
s 14. in 37. členom Zakona o vodah-1, odmaknjeni od meje
vodnega zemljišča, to je od zgornjega roba brežine vodotoka,
5 m pri vodotokih 2. reda. Pas priobalnega zemljišča v območju
ureditve je treba v projektni dokumentaciji označiti in kotirati.
Za vse posege v varovalnem pasu vodotokov in v območju vodotokov je potrebno po veljavni zakonodaji pridobiti
vodnogospodarske smernice in vodnogospodarsko soglasje.
n) oskrba z električno energijo
22. člen
Področje elektrooskrbe zahteva upoštevanje veljavnih
predpisov s tega področja in zasnov elektroomrežja v strokovnih podlagah ter dolgoročni in srednjeročni družbeni plan.
Preko ureditvenega območja potekajo daljnovodi visoke
napetosti, in sicer:
– obstoječi DV 110 kV Rače–Slovenska Bistrica, Slovenska Bistrica–Slovenske Konjice I,
– obstoječi DV 110 kV Maribor–Slovenske Konjice I.
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Za potrebe izgradnje večjih obrtnih con, trgovskih con,
delavnic oziroma industrijskih objektov, za katere bo potrebna
večja priključna moč, bo potrebno pri Elektru d.d., posebej
naročiti raziskavo o možnosti napajanja z električno energijo.
Investitorji si morajo pridobiti smernice oziroma projektne pogoje za izdelavo prostorskih aktov, ki bodo izdelani za posamezna območja, ter si k njim pridobiti mnenje oziroma soglasje k
projektnim rešitvam.
V skladu z 71. členom Energetskega zakona (Uradni
list RS, št. 27/07) si bodo morali investitorji za vsako novo
priključitev ali povečanje priključne moči pridobiti soglasje za
priključitev in izpolniti z njimi predpisane pogoje.
Prav tako je potrebno za vsako graditev objekta v koridorjih obstoječih in predvidenih prenosnih daljnovodov pridobiti
pisno soglasje ELES-a. Za vse objekte (novogradnje, nadzidave, dozidave objektov namenjenih za stalno oziroma občasno
prebivanje ter za pomožne objekte), ki posegajo v elektroenergetske koridorje obstoječih oziroma predvidenih daljnovodov,
predložiti dokazilo pooblaščene organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti veličin elektromagnetnega sevanja
kot to določa veljavna Uredba o elektromagnetnem sevanju
v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96).
Napeljave kablov preko ali v bližini fasad in objektov kulturne dediščine oziroma postavljanja električnih in podobnih
drogov v bližini le-teh praviloma ni dovoljeno. Kolikor zaradi
tehničnih možnosti drugače ni izvedljivo, se morajo vsi posegi
izvajati v sodelovanju s pooblaščeno organizacijo za varstvo
naravne in kulturne dediščine.
Za del območja, ki se bo urejal kot občinski podrobni
prostorski načrt (OPPN), bo moral investitor k vlogi za pridobitev mnenja na pripravljen osnutek OPPN predložiti idejno
zasnovo, v kateri bo obdelano napajanje predvidenih objektov
z območja OPPN, morebitne prestavitve obstoječih elektroenergetskih vodov na območju OPPN in vključitev predvidenih
objektov v elektroenergetsko omrežje. Idejno zasnovo mora
investitor naročiti pri Elektru Maribor d.d. Ob naročilu le-te
mora investitor priložiti dokumentacijo, s katere bo razvidna
natančna lokacija in gabariti predvidenih objektov ter predvidena priključna moč le-teh.
Vso elektroenergetsko infrastrukturo (prestavitev in novogradnja energetskih vodov in objektov), je potrebno projektno
obdelati v skladu s tehničnimi pogoji, veljavno tipizacijo, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi, ter pridobiti gradbeno
dovoljenje. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno
obdelana v posebni mapi.
Pri novogradnjah in obstoječo legalno zgrajenih individualnih stanovanjskih objektih je dovoljena postavitev fotovoltaike
oziroma samostojnih sevalnih elementov (SSE) do površine
140 m2 povprečne velikosti osončene strehe; na vseh ostalih
novogradnjah ali obstoječih legalno zgrajenih objektih (izjema
so objekti javnega značaja in industrijski objekti) je dovoljena
postavitev fotovoltaike oziroma samostojnih sevalnih elementov (SSE) do površine 400 m2 povprečne velikosti osončene
strehe.
Za izgradnjo sončnih elektrarn, fotovoltaike z močjo nad
50 kW na posameznem objektu (izjema so objekti javnega
značaja in industrijski objekti) je potrebno izdelati OPPN.
Postavitev sončnih elektrarn, fotovoltaike kot samostojnih
objektov znotraj ureditvenega območja PUP ni dovoljena.
Znotraj ureditvenih območij centralnih naselij ni dovoljena
gradnja bioplinarn ter objektov in naprav za termično obdelavo
odpadkov.
o) odstranjevanje odpadkov
23. člen
Za vse obstoječe in novo predvidene objekte ter za dopolnilno gradnjo, je potrebno zagotoviti organiziran odvoz odpadkov na komunalno urejeno odlagališče.
Neurejena odlagališča je potrebno sanirati in urediti v
prvotno stanje.
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p) ogrevanje

24. člen
Ogrevanje na območjih obdelave PUP bo praviloma individualno, vendar je potrebno uporabljati ekološko neoporečna
goriva (drva, lahko kurilno olje, plin in podobno).
V primeru ogrevanja objektov s toplotno črpalko sistema
voda-voda, kjer je kot toplotni vir podtalna voda, ali z geosondo, kjer je toplotni vir vertikalna zemeljska sonda, za kar
je potrebno izvesti vrtino, si mora investitor pridobiti vodno
dovoljenje za neposredno rabo vode za pridobivanje toplote
v skladu s 125. členom Zakona o vodah-1. Če gre za rabo
vode po 125. členu Zakona o vodah-1, izda vodno dovoljenje
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za
upravljanje z vodami, na podlagi posebne vloge. Vodno dovoljenje je potrebno pridobiti pred pridobitvijo vodnega soglasja.
r) oskrba s plinom
25. člen
a) Prenosno omrežje zemeljskega plina
V ureditvenem območju, kjer poteka prenosno omrežje
zemeljskega plina, je potrebno upoštevati Energetski zakon
(EZ-UPB2, Uradni list RS, št. 27/07) in Sistemska obratovalna navodila za prenos zemeljskega plina (Uradni list RS,
št. 89/05).
Za poseganja v nadzorovani pas prenosnega plinovoda
(2x100 m) s tlakom nad 16 bar, se upošteva Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov
z delovnih tlakom nad 16 bar (Uradni list RS, št. 60/01 in
54/02). Za poseganja v varnostni pas prenosnega plinovoda
z delovnim tlakom do vključno 16 bar, se upošteva Pravilnik
o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje
plinovodov z delovnim tlakom do vključno 16 bar (Uradni list
RS, št. 26/02 in 54/02).
Pri načrtovanju in projektiranju je potrebno upoštevati navedeno prenosno omrežje zemeljskega plina z vsemi omejitvami v pripadajočem nadzorovanem pasu (2x100 m) in pridobiti
soglasja Geoplina plinovodi d.o.o.
b) Distribucijsko omrežje zemeljskega plina
Objekti, predvsem novogradnje, ki so locirani na območju,
kjer je izvedeno distribucijsko omrežje zemeljskega plina, naj
se priključijo na obstoječe omrežje, razen kolikor uporabljajo
obnovljive vire energije. Koncesionar bo kot sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina za navedeni
projekt izdal projektne pogoje in nato tudi soglasje k projektnim
rešitvam.
Pri projektiranju objektov naj se upoštevajo obstoječi koridorji plinovodnega omrežja, kolikor obstoječega plinovodnega
omrežja na območju ni, se pri projektiranju predvidijo plinovodni
koridorji v cestnem svetu, lahko pa se predvidijo tudi drugje,
kolikor se ugotovi, da izvedba v cestnem svetu ni možna.
Pri projektiranju nove komunalne infrastrukture je potrebno
upoštevati predpisane odmike med plinovodom in drugimi komunalnimi vodi.
s) omrežje zvez
25.a člen
Ob upoštevanju obstoječih tras TK omrežja je predhodno
potrebno pridobiti soglasje upravljavca TK voda.
Telekomunikacijski operater bo na območju Slovenske
Bistrice in Zg. Polskave gradil najsodobnejšo optično oziroma širokopasovno telekomunikacijsko omrežje in temu je potrebno prilagoditi projektno dokumentacijo telekomunikacijskih
priključkov posameznih objektov. Ustrezno je potrebno izvesti
tudi projektno dokumentacijo notranjih instalacij posameznih
objektov. Rešitve za zunanje TK priključke ter notranje optične
instalacije poda upravljavec.
Pri tako izvedeni notranji instalaciji in vgrajeni dovodni
omarici, bo telekomunikacijski operater izvedel priključek, pre-
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ko katerega bo uporabnikom omogočal vse telekomunikacijske
storitve neodvisno od vrste dovodnega prenosnega medija.
Za predvideno območje je potrebno izvesti projekt optičnih TK priključkov posameznih objektov na omrežje telekomunikacijskega operaterja. Pri vseh posegih v prostor je
potrebno predhodno upoštevati trase obstoječega TK omrežja
in predhodno pridobiti soglasje telekomunikacijskega operaterja k projektnim rešitvam.
Investitor objekta, kjer bo izveden TK priključek, predvidi
vgradnjo dovodne TK omarice in zagotovi ustrezni cevni dovod do objekta. V primeru kovinske dovodne omarice, mora
biti le-ta ozemljena na skupno ozemljilo objekta. Dovodna TK
omarica mora biti vgrajena na mesto, kjer je omogočen 24 urni
dostop.
Notranja telekomunikacijska inštalacija se naj izvede s
tipiziranimi materiali in elementi. Priporoča se izvedba notranje
telekomunikacijske inštalacije, ki se z ustrezno cevno povezavo
(upoštevati minimalne dimenzije inštalacijskih cevi) z dovodno
telekomunikacijsko omarico zaključi v notranji telekomunikacijski omarici. V notranji telekomunikacijski omarici je potrebno
zagotoviti električno napajanje (vtičnica 220 V).
Za vsako posamezno zazidalno območje je potrebno za
dopolnitev komunalne opreme pripraviti PGD projektno dokumentacijo, kjer se upošteva, da se do posameznih stavb na zemljišču, ki je v lasti investitorja, zgradi TK kabelska kanalizacija:
– Po glavni ulici vsaj dve cevi fi 110 s pripadajočimi kabelskimi jaški dimenzije 1,2 x 1,2 x 1,2 m tudi na mestih, kjer
se trasa lomi in z jaški dimenzije vsak fi 600 mm pri stavbah.
– Do posameznih objektov ena cev fi 110.
š) širitev pokopališč
25.b člen
Širitve pokopališč so možne v skladu z veljavno zakonodajo. Načrtovanje širitev se dimenzionira na 30-letne potrebe.
Pri širitvah, ureditvah ter drugih posegih v območje pokopališča
pa veljajo pogoji:
– širitve se dovoljujejo na območje proti odprtemu prostoru, ne pa v smeri naselij
– pokopališča naj imajo minimalen 10 metrski varovalni
nezazidan pas
– v vplivnem pasu 100 m se pogoji bivanja in delovanja
prilagodijo nemotenemu delovanju pokopališč.
Pri izdelavi lokacijske dokumentacije za širitev pokopališč
je potrebno poleg ureditve grobnih polj definirati tudi pogoje
ureditve dostopov, poslovilnih ploščadi, ureditve prostorov za
odpadke, oskrbo z vodo. Pred izdajo dovoljenj je potrebno
pridobiti pozitivno soglasje pristojne službe za varstvo voda, ki
opredeli pogoje glede izcednih vod.
t) ukrepi za varstvo okolja
26. člen
Za zagotovitev pogojev bivanja in varovanja okolja je
potrebno:
– zaščita vodnih virov in vodotokov pred onesnaženjem,
– organiziranje odvoza komunalno odpadnih in sekundarnih surovin,
– sanacija neurejenih odlagališč odpadkov, njihova ureditev v prvotno stanje in namembnost ter sprotno urejanje
osrednje deponije občine,
– sanacija območij, ki so izpostavljena hrupu in preprečitev nastajanja novih virov v bližini stanovanj in delovnih mest,
– za zaščito pred hrupom je ob prometnicah, kjer raven
hrupa presega dovoljeno raven za stanovanjsko okolje, dovoljeno izvesti zaščitne ukrepe z ozelenjenimi nasipi, živimi
mejami višine do 2 m ter protihrupnimi pregradami, ki morajo
biti iz naravnih materialov in ozelenjene. Izvedba teh ukrepov
ni dovoljena, če ruši osnovni oblikovni koncept urejanja ulice in
če onemogoča vzdrževanje ceste ali preglednosti posameznih
cestnih odsekov,
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– stalna kontrola virov onesnaženja zraka in preprečevanje nastajanja novih virov, ki bi onesnaževali ozračje preko
meje, ki jo dopuščajo predpisi s tega področja,
– urediti ustrezno skladiščenje tekočih goriv in naftnih
derivatov,
– vzdrževanje obstoječih in urejanje novih javnih zelenih
površin kot so javni parki in nasadi, zelenice, varovalni zeleni
pasovi,
– upoštevati vse predpise oziroma zakone s področja
varstva okolja.
u) posegi na kmetijskih zemljiščih in gozdovih
Na površinah, ki so z družbenim planom opredeljene kot
kmetijske površine namenjene trajni rabi za kmetijsko proizvodnjo, ni dovoljena sprememba namembnosti rabe in uporabe
ljubiteljske dejavnosti.
Zemljišča na katerih je gozd ali so kot gozdna zemljišča z
mejo določena v izvedbenem prostorskem aktu (v nadaljevanju
v območju gozdov) je dovoljeno:
– izvajati vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah
– izvedba gozdnih učnih poti
– priprava in gradnja vlak za spravilo lesa, če je tako
opredeljeno v gozdnogojitvenem načrtu, ki ga izdela Zavod za
gozdove Slovenije
– postavitev stalne gozdne žičnice
– ureditev stojišč stalnih naseljenih čebelnjakov in stojišč
za začasne dovoze čebel na pašo, na zemljiščih, ki so s pašnim
redom določena za stalne naseljene čebelnjake in stojišča za
začasne dovoze čebel na pašo
– postavitev lovskih prež in krmišč za divjad, če je takšna
postavitev predvidena z lovsko gojitvenim načrtom.
Dopustni so naslednji posegi v gozd in gozdni prostor:
– ureditev planinske poti, sprehajalne poti in trim steze
po obstoječih poteh
– gradnja gozdne ceste, ki je namenjena predvsem gospodarjenju z gozdom, če se nahaja na prednostnem območju
za gradnjo gozdnih cest, ki je določeno v gozdnogospodarskem
načrtu
– postavitev premičnega čebelnjaka z razložljivimi panji.
Posegi iz prejšnjega odstavka so dopustni le, če vplivi
posega v gozd ne bodo negativno vplivali na gozdni ekosistem
in funkcije gozdov. K zgoraj navedenim posegom je potrebno
pridobiti soglasje Zavoda za gozdove Slovenije, OE Maribor.
Ograditev posameznih delov gozda ni dovoljena, razen če
je to predvideno v gozdnogospodarskem načrtu.
Na celotnem območju je potrebno zagotoviti nemoteno
gospodarjenje z gozdom oziroma nemoten izvlek lesnih sortimentov po obstoječih vlakah (priključitev vlak na transportne
poti, možnost kamionskega prevoza).
Območja varovanih gozdov in gozdov s posebnimi nameni:
Gospodarjenje in ravnanje z gozdovi na območjih varovanih gozdov in gozdov s posebnim namenom (gozdnih rezervatih), mora biti v skladu z določili Uredbe o varovalnih gozdovih
in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 88/05)
oziroma s predpisi lokalne skupnosti, če je ta območja razglasila lokalna skupnost.
Ostala območja:
Posege in ureditve na stavbnih in vodnih zemljiščih, ki
mejijo na območje gozdov, je treba načrtovati tako, da se ne
posega v obstoječi gozdni rob. Za posamezne vrste objektov je
potrebno zagotoviti naslednje minimalne odmike:
– stavbe morajo biti odmaknjene vsaj 25 m od gozdnega
roba,
– ostali objekti, posegi in ureditve, ki so v nivoju zemljišča
pa morajo biti odmaknjeni od gozdnega roba najmanj 1,0 m.
V projektni dokumentaciji je možno opredeliti tudi manjši
odmik, če je iz soglasja Zavoda za gozdove Slovenije razvidno,
da manjši odmik ne povzroča negativnega vpliva na gozdni rob
oziroma funkcije gozdov in gozdnega prostora.
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Če ureditev na kmetijskih zemljiščih, ki mejijo na območja
gozdov, zahtevajo objekte, morajo biti le-ti odmaknjeni najmanj
4 m od gozdnega roba.
z) ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Z vidika varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
morajo biti upoštevane sledeče usmeritve:
– upoštevati je potrebno naravne omejitve (poplavnost,
visoka podtalnica, erozivnost ter plazovitost terena) in temu
primerno predvideti tehnične rešitve gradnje
– upoštevati je potrebno cono potresne ogroženosti in
temu primerno predvideti način gradnje
– upoštevati je potrebno požarno ogroženost naravnega
okolja
– upoštevati je treba ukrepe varstva pred požarom
(22. člen Zakona o varstvu pred požarom)
– potrebno je zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo
za gašenje
– potrebno je zagotoviti odmike med objekti ali potrebne
protipožarne ločitve
– potrebno je zagotoviti pogoje za varen umik ljudi, živali
ali premoženja pri požaru ter dostopov, dovozov in delovnih
površin za intervencijska vozila
– ojačitve prve plošče ali gradnja zaklonišč
– zaradi zmanjšanja požarnega tveganja se morajo upoštevati morebitni vplivi obstoječih industrijskih objektov.
Investitorji objektov, za katere bo pri pripravi projektne
dokumentacije PGD potrebno upoštevanje Priloge 1 Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o študiji požarne
varnosti (Uradni list RS, št. 28/05, 66/06 ̶ odločba US in
132/06), so dolžni obvezno izdelati študije požarne varnosti,
pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja pa dolžni
pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam od Uprave RS
za zaščito in reševanje.
IV. PODROBNEJŠI POGOJI IN MERILA ZA POSEGE
V PROSTOR V ZNAČILNIH OBMOČJIH
a) stara vaška in mestna jedra
27. člen
Novogradnje v okviru starih vaških in mestnih jeder niso
možne, izjema so izpolnitve gradbenih vrzeli. Izjemoma je možno graditi gospodarska poslopja za kmetijske namene izven
morfoloških enot na robu kmetijskih površin, kar podrobneje
opredeljuje določila 7. člena tega odloka.
V vaških in mestnih jedrih so od posegov v obstoječih
objektih dopustne le spremembe namembnosti ter redna vzdrževalna dela. Ti posegi se morajo izvesti v okviru obstoječih gabaritov z upoštevanjem kulturnovarstvenih pogojev in soglasij
pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.
Dopušča se gradnja pomožnih objektov pod splošnimi
pogoji tega odloka, medtem ko postavitev kioskov ni dovoljena.
Rekonstrukcija obstoječe komunalne ureditve je dovoljena.
V okviru urejanja zelenih površin je potrebno ohranjati
kmečke, sadne in zelenjavne vrtove. Prepovedano je vrtičkarstvo in sajenje neavtohtonega drevja in iglavcev.
Za vse posege v starih vaških in mestnih jedrih je obvezno
pridobiti soglasja oziroma smernice Zavoda za varstvo naravne
in kulturne dediščine.
b) vaška naselja
28. člen
V območju vaških naselij so dopustne novogradnje stanovanjskih objektov, če te zapolnjujejo gradbene vrzeli in so
usklajene z obstoječo grajeno strukturo naselja. Gradnja go-
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spodarskih poslopij in obrtnih delavnic je dopustna, če je zadoščeno splošnim pogojem ter prostorsko ureditvenih pogojev.
V območjih vaških naselij je dovoljena gradnja objektov
oziroma posegi na obstoječih objektih centralnih dejavnosti za
potrebe naselja in gravitacijskega območja. Posegi se lahko
izvajajo v skladu s skupnimi merili in pogoji.
Sprememba namembnosti gospodarskih poslopij v stanovanje oziroma v turistične namene je dopustna pod pogojem,
da ostane objekt arhitektonsko skladen z obstoječo zazidavo.
V morfoloških enotah, kjer veljajo ta določila, je možno
vse ostale posege na obstoječih objektih izvajati z upoštevanjem splošnih pogojev za take posege, kar velja tudi za postavitev samostojnih pomožnih objektov.
Postavitev kioskov ni dovoljena.
Posegi s področja prometnega in komunalnega urejanja
se urejajo pod splošnimi pogoji.
c) območja novejše stanovanjske gradnje
29. člen
Gradnja novih stanovanjskih objektov je dovoljena, če ti
zapolnjujejo gradbene vrzeli z upoštevanjem splošnih pogojev
tega odloka.
Na površinah centralnih dejavnosti znotraj morfoloških
enot so dovoljeni posegi, ki dopolnjujejo in izpolnjujejo zahteve
po pretežnem javnem programu ter nimajo motilnih vplivov na
okolje.
V območju je mogoče izvesti potrebne komunalne ureditve oziroma rekonstrukcije.
d) pogoji v proizvodno obrtnih področjih
30. člen
Površine namenjene proizvodni in proizvodno obrtni dejavnosti je ob novih posegih urejati tako, da bodo posegi tudi
dolgoročno upravičeni in da bodo omogočali razvoj dejavnosti
ob čim manjši porabi novih površin.
Predpogoj na nove posege v prostor in širitev obstoječih
kapacitet je po potrebi ekološka sanacija obstoječih dejavnosti
in tehnološka izboljšava obstoječe proizvodnje.
Pri izdelavi lokacijske dokumentacije je potrebno pridobiti
strokovno mnenje pooblaščene organizacije glede eventualnih
negativnih vplivov proizvodnje ali obrti na okolje.
Spreminjanje namembnosti je dopustno, če dopolnjuje
pretežno namembnost, posebno če predstavlja izboljšanje tehnologij in čistost.
Nova dejavnost ne sme imeti motečih in škodljivih vplivov
na okolje.
V območju površin za proizvodnjo in obrt je potrebno
zagotoviti tudi zelene površine, ki naj bodo parkovno urejene z
avtohtonim zelenjem.
Postavitve pomožnih objektov in začasnih objektov so
dovoljene, če ne slabšajo možnosti izkoriščenosti površin sosednjih objektov, ne zahtevajo posebnih komunalnih naprav
oziroma povečave obstoječih priključkov in ne ovirajo prometa
znotraj proizvodnega kompleksa.
e) posegi na območjih za potrebe obrambe
30.a člen
Na območjih izključne rabe za potrebe obrambe so dovoljene vse prostorske ureditve ter gradnja objektov in ostale
infrastrukture za potrebe obrambe.
Na območjih možne izključne rabe za potrebe obrambe so
dopustne prostorske ureditve in gradnja objektov, ki ne onemogočajo uporabo območja za potrebe obrambe v primeru vojnega in izrednega stanja, krize, ob naravnih in drugih nesrečah ter
za usposabljanje. Za posege in gradnje v teh območjih je treba
s strani Ministrstva za obrambo pridobiti smernice in mnenje
pri pripravi prostorskih aktov ter soglasje pri izdaji dovoljenj za
posege in gradnje.
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V. VAROVANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE
31. člen
Na območjih varovanja naravne in kulturne dediščine ter
območjih ohranjanja značilno oblikovane kulturne krajine je
pri vsakem posegu potrebno sodelovanje pristojne varstvene
službe.
Za izdajo kulturnovarstvenih pogojev in soglasij v zvezi
s posegi na varovani kulturni dediščini je pristojen Zavod za
varstvo kulturne dediščine Slovenije, medtem ko za izdajo
naravovarstvenega soglasja Ministrstvo za okolje in prostor
(Agencija RS za okolje).
32. člen
VAROVANJE KULTURNE DEDIŠČINE
Vsi posegi morajo biti prilagojeni stavbnemu značaju naselja in rastru poselitve. Za znamenitosti in spomenike velja
najostrejši varstveni režim.
33. člen
Območja karakterističnih pogledov na naselja oziroma
posamezne lokacije so nezazidljiva.
Novogradnje in objekti, ki se nadzidavajo, ne smejo izstopati iz silhuete naselja.
34. člen
Na območjih, ki jih urejamo s predmetnimi PUP-i, veljajo
za varovanje naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov
določila Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih ter zgodovinskih spomenikov na območju
Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 21/92), ter
dodatno evidentirano kulturno dediščino v skladu s predpisi o
varstvu kulturne dediščine. Vsi objekti in območja so vpisana
v Registru nepremične kulturne dediščine (RKD) pri Ministrstvu za kulturo. Podatki o kulturni dediščini na območju
naselij Slovenska Bistrica in Zgornja Polskava, ki so vpisana
v register, so prikazana v kartografskem delu odloka. Podlaga
za dodatno evidentirano kulturno dediščino je tudi Strokovna
podlaga za varstvo kulturne dediščine za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
plana (ZVKD, 2001).
34.a člen
a) Usmeritve za skupna merila in pogoje za posege v
prostor
Dejavnosti je potrebno razvijati tako, da ustvarjajo ali
ohranjajo kvalitetna razmerja in strukture v krajini ter predstavljajo prostorsko ter časovno kontinuiteto. Na območjih kulturne
dediščine so dopustne dejavnosti, ki ne ogrožajo varovanja,
ohranjanja in vzdrževanja kulturne dediščine. Ogrožanje pomeni vzpostavitev dejavnosti, ki zahteva takšne ukrepe, da se
z njimi škoduje kulturni dediščini (dejavnost, ki zahteva protihrupne ograje, dejavnost, ki zahteva gradnjo številnih novih
objektov in naprav, dejavnost, ki za izvajanje potrebuje več
prostora, kot ga je na območju dediščine na voljo …).
Na območjih kulturne dediščine je stopnja izkoriščenosti
zemljišč podana z dejanskim stanjem. V izjemnih, za ohranitev
kulturne dediščine ključnih primerih, je stopnjo izkoriščenosti
zemljišč mogoče spremeniti v skladu s podrobnejšimi kulturnovarstvenimi pogoji.
Pri določanju enot urejanja prostora je njihove meje in
vsebine treba prilagoditi mejam in varovanim vrednotam enot
kulturne dediščine. V enotah, določenih na podlagi območij
kulturne dediščine praviloma ni gradenj na lokacijah prej porušenih objektov oziroma drugih novogradenj. Enostavni objekti
so dovoljeni le izjemoma v primerih, ko se njihova postavitev
neopazno vključuje v ambient prostorske enote oziroma celote.
b) Usmeritve za podrobnejše pogoje in merila za posege
v prostor v značilnih območjih
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Tipologija zazidave na območjih nacionalne prepoznavnosti in v območjih naselbinske dediščine ter njihovih vplivnih območjih mora slediti značilnostim prostora in obstoječe grajene
strukture. V morfološki analizi naj se loči avtohtono tipologijo od
tiste, ki pomeni degradacijo v prostoru. Degradirana območja
naj se določi kot območje prenove. Obvezni sestavni del podrobnega prostorskega akta, ki je podlaga za celovito prenovo
območja zavarovanega naselbinske dediščine, kulturne krajine ali območja druge dediščine, ki je značilen del prostora in
grajenih struktur, je konservatorski načrt za prenovo. V primeru celovite prenove kulturnih spomenikov je potrebno izdelati
konservatorski načrt oziroma konservatorsko restavratorsko
projektno nalogo.
c) Usmeritve za varstvo kulturne dediščine
Večina spomenikov z dominantno lego ima tudi vplivno
območje, ki bo z novim odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov opredeljeno kot del kulturnega spomenika. Vplivno
območje spomenika se lahko tudi poveča, kolikor so v bližini
predvideni posegi, ki bi lahko okrnili dominantnost spomenikov.
Pristojnost priprave kulturnovarstvenih pogojev in kulturnovarstvenih soglasij je vezana na določbe 28. člena ZVKD-1,
ki določa, da je kulturnovarstveno soglasje (pred tem pa kulturnovarstvene pogoje) potrebno pridobiti za posege v spomenik, posege v vplivno območje spomenika, če to določa akt o
razglasitvi, posege v varstvena območja dediščine ter posege
v registrirano nepremično dediščino ali enoto urejanja prostora,
če to določa prostorski akt.
d) Varstvene usmeritve, ki veljajo za varstvo arheološke
dediščine
Na osnovi Evropske konvencije o varstvu arheološke
dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in ZVKD-1 je potrebno
pred posegi v prostor ali pred gradnjo zagotoviti predhodne
arheološke raziskave, da se pridobijo informacije, potrebne
za vrednotenje dediščine, natančneje določijo ukrepi varstva
ali dediščina pred posegi nadzorovano odstrani. Območje Občine Slovenska Bistrica do sedaj še ni bilo v celoti predhodno
arheološko pregledano.
Na takšnem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave, ki so namenjene pridobivanju informacij
o ranljivosti oziroma primernosti prostora z vidika varstva arheološke dediščine. V predelu najdišča velja enoten varstven
režim, v preostalem pa varstvo zahteva arheološki nadzor nad
posegi. Kolikor se pri izvedbi del na območju arheološke dediščine naleti na najdbe in pozitivno arheološko plast se dela
začasno ustavijo in na stroške investitorja Zavod za varstvo
kulturne dediščine izvede zaščitna arheološka izkopavanja.
34.b člen
(1) Posegi, ki bi razvrednotili, poškodovali ali uničili kulturno dediščino, niso dovoljeni.
(2) Za vse posege na objektih in v območjih kulturne
dediščine, prikazanih v grafičnem prikazu, je potrebno pridobiti strokovno mnenje pristojnega organa za varstvo kulturne
dediščine.
(3) V območjih in na objektih kulturne dediščine postavitve
reklam niso dopustne.
(4) Objekti in območja varovana po predpisih s področja
varstva kulturne dediščine (v nadaljevanju: objekti in območja
kulturne dediščine) so kulturni spomeniki, vplivna območja kulturnih spomenikov, varstvena območja dediščine, registrirana
kulturna dediščina ter vplivna območja dediščine. V primeru
neskladja drugih določb tega odloka z merili in pogoji za varstvo kulturne dediščine v tem členu PUP, se upoštevajo merila
in pogoji za varstvo kulturne dediščine (tega člena). Posegi, ki
bi razvrednotili, poškodovali ali uničili kulturno dediščino, niso
dopustni.
(5) Na objektih in območjih kulturne dediščine so dopustni
posegi, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju
njene vrednosti ter dediščino varujejo in ohranjajo na mestu
samem (in situ). Na objektih in območjih kulturne dediščine niso
dopustni posegi, ki bi prizadeli varovane vrednote objekta ali
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območja kulturne dediščine in prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot, razen pod pogoji,
ki jih določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine (v
ta namen mora biti predhodno pridobljeno soglasje pristojnega
organa v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine). Ti posegi so dozidave in nadzidave ter drugi posegi,
ki bi bistveno spremenili zunanji izgled objekta, novogradnje
objektov, rekonstrukcija objekta.
(6) Varstvo kulturne dediščine v Občini Slovenska Bistrica
je opredeljeno v Strokovnih zasnovah varstva kulturne dediščine za območje Občine Slovenska Bistrica (ZVKDS OE Maribor,
februar 2008). Za vsak poseg na enotah, območjih in vplivnih
območjih kulturne dediščine je potrebno pri pristojni službi za
varstvo kulturne dediščine pridobiti kulturnovarstvene pogoje
in kulturnovarstveno soglasje. Območja kulturnih spomenikov,
vplivnih območij kulturnih spomenikov in varstveni režimi spomenika so razvidni iz aktov o razglasitvi kulturnih spomenikov
na območju Občine Slovenska Bistrica.
(7) Za enote kulturne dediščine razglašene za kulturni
spomenik določbe za oblikovanje ne veljajo in se upoštevajo
določbe akta o razglasitvi.
(8) Za registrirano kulturno dediščino, ki ni kulturni spomenik in ni varstveno območje dediščine, velja, da posegi v prostor
ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote,
prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci
teh vrednot, niso dopustni. Posege v prostor ali način izvajanja
dejavnosti bo organ, pristojen za varstvo kulturne dediščine,
presojal po naslednjih kriterijih:
8.1 Za registrirano stavbno dediščino velja, da se ohranjajo vrednote kot so:
– tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
– gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
– oblikovanost zunanjščine (členitev objektov in fasad,
oblika in naklon strešin, kritina, barve fasad, fasadni detajli),
– funkcionalna zasnova notranjščine in pripadajočega
zunanjega prostora,
– sestavine in pritikline,
– stavbno pohištvo in notranja oprema,
– komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico
(pripadajoči odprti prostor z niveleto površin in lego, namembnostjo in oblikovanostjo pripadajočih objektov in površin),
– pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih stavbah),
– celovitost dediščine v prostoru in
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
8.2 Za registrirano naselbinsko dediščino velja, da se
ohranjajo vrednote kot so:
– naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov naselja),
– odnosi med posameznimi stavbami in odnos med stavbami ter odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje
med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije,
značilne funkcionalne celote),
– prostorsko pomembnejše naravne sestavine znotraj
naselja ali njegovega dela (drevesa, vodotoki),
– prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na
reliefne značilnosti, poti),
– naravne in druge meje rasti ter robovi naselja ali njegovega dela,
– podoba naselja ali njegovega dela v prostoru (stavbne
mase, gabariti, oblike strešin, kritina),
– odnosi med naseljem ali med njegovim delom in okolico
(vedute na naselje in pogledi iz njega),
– stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, namembnost in
kapaciteta objektov, ulične fasade),
– oprema in uporaba javnih odprtih prostorov in
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
8.3 Za območja registrirane kulturne krajine velja, da se
ohranjajo vrednote kot so:
– krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba
(naravne in grajene ali oblikovane sestavine),
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– značilna obstoječa parcelna struktura, velikost in oblika
parcel ter členitve (živice, vodotoki z obrežno vegetacijo, osamela drevesa),
– tradicionalna raba zemljišč (sonaravno gospodarjenje
v kulturni krajini),
– tipologija krajinskih sestavin in tradicionalnega stavbarstva (kozolci, znamenja),
– odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podobo in stavbo oziroma naseljem,
– avtentičnost lokacije pomembnih zgodovinskih dogodkov,
– preoblikovanost reliefa in spremljajoči objekti, grajene
strukture, gradiva in konstrukcije ter likovni elementi in
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
8.4 Za vrtnoarhitekturno dediščino velja, da se ohranjajo
vrednote kot so:
– zasnova (oblika, struktura, velikost, poteze),
– grajene ali oblikovane sestavine (grajene strukture,
vrtna oprema, likovni elementi),
– naravne sestavine (rastline, vodni motivi, relief),
– podoba v širšem prostoru oziroma odnos dediščine z
okolico (ohranjanje prepoznavne podobe, značilne, zgodovinsko pogojene in utemeljene meje),
– rastišče z ustreznimi ekološkimi razmerami, ki so potrebne za razvoj in obstoj rastlin, in vsebinska, funkcionalna,
likovna in prostorska povezanost med sestavinami prostorske
kompozicije in stavbami ter površinami, pomembnimi za delovanje celote.
8.5 Za registrirano memorialno dediščino velja, da se
ohranjajo vrednote kot so:
– avtentičnost lokacije,
– fizična pojavnost objekta in
– vsebinski, simbolni in prostorski odnos med dediščino
in okolico ter vedutami.
8.6 Za registrirana arheološka najdišča velja, da ni dopustno posegati v prostor na način, ki lahko poškoduje arheološke
ostaline. Registrirana arheološka najdišča s kulturnimi plastmi,
strukturami in premičnimi najdbami se varujejo pred posegi
ali uporabo, ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali
spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst. Posegi v posamezna najdišča na stavbnih zemljiščih so izjemoma dopustni
ob izpolnitvi naslednjih pogojev:
– če ni možno najti drugih rešitev ali
– če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih
arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče možno sprostiti
za gradnjo.
Posegi in dejavnosti v prostoru se morajo načrtovati in
izvajati tako, da se arheološka najdišča ohranjajo.
Če za posamezna registrirana arheološka najdišča ali
njihove dele ZVKDS na podlagi poznavanja obsega in vsebine
najdišča oceni, da je predhodna arheološka raziskava, s katero
se dediščina pred posegi v prostor ali pred graditvijo nadzorovano odstrani, možna, je poseg v najdišča dopusten. V teh
primerih velja, da je treba:
– V fazi priprave PGD dokumentacije ali pred posegom
v prostor, pri katerem gradbeno dovoljenje ni potrebno, izvesti
predhodne arheološke raziskave in raziskave in rezultate upoštevati pri vseh nadaljnjih aktivnostih (npr. pri pripravi projekta,
pridobitvi gradbenega dovoljenja, gradnji),
– Arheološke raziskave mora zagotoviti investitor posega
(34. člen ZVKD-1).
8.7 V vplivnih območjih dediščine velja, da morajo biti posegi in dejavnosti prilagojeni celostnemu ohranjanju dediščine.
Ohranja se prostorska integriteta, pričevalnost in dominantnost
dediščine, zaradi katere je bilo vplivno območje določeno.
34.c člen
VARSTVO NARAVNE DEDIŠČINE
Na območjih, ki jih urejamo s predmetnimi PUP-i, veljajo
za varovanje naravnih vrednot in dediščine določila Odloka
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o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih
ter zgodovinskih spomenikov na območju Občine Slovenska
Bistrica (Uradni list RS, št. 21/92).
Varujemo tudi ostale registrirane in neregistrirane naravne
vrednote, v skladu s predpisi o varstvu narave. Enote registrirane naravne dediščine in naravnih vrednot je prikazana v
kartografskem delu odloka.
Osnovni varstveni režimi in druga merila ter pogoje za
posege v prostor opredeljujejo Naravovarstvene smernice za
spremembe in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana Občine Slovenska Bistrica, v katerih
je v skladu z ZON podana vsebina za področje ohranjanja
narave.
VI. POGOJI ZA IZRABO PROSTORA
35. člen
Na posameznih območjih (conah) so dovoljeni naslednji
posegi v prostor:
A. dovoljena je gradnja individualnih stanovanjskih objektov, enostanovanjske (samostoječe hiše, vile, kmečke hiše in
podobne enostanovanjske stavbe, vrstne hiše, kot so atrijske
vrstne hiše ali vrstne hiše z enim stanovanjem, ki ima svojo
streho in lasten vhod iz pritličja, v katerih se nahaja eno stanovanje) in dvostanovanjske stavbe (samostoječe hiše ali vrstne
hiše, kot so atrijske vrstne hiše ali vrstne hiše, v katerih se nahajata dve stanovanji-dvojčki), prizidave, nadzidave, adaptacije
obstoječih objektov za stanovanjske namene in nadomestna
gradnja dotrajanih stanovanjskih objektov; mirna obrt + obstoječe dejavnosti nadaljevati;
B. dovoljena je gradnja obrtnih, obrtno-stanovanjskih
objektov, kmetijskih objektov, spremljajočih objektov ter sprememba namembnosti obstoječih objektov za obrtne in servisne dejavnosti ob upoštevanju veljavnih predpisov, povečava
obstoječe obrtne delavnice (prizidava) kot nujna funkcionalna
dopolnitev obstoječe dejavnosti. Vsaka povečava tehnologije
mora biti podprta s potrebnimi ekološkimi mnenji in pogoji;
C. dovoljena je gradnja proizvodno obrtnih delavnic ob
upoštevanju veljavnih normativov in predpisov;
D. dovoljena je družbeno usmerjena gradnja (novogradnja) večstanovanjskih objektov v smislu prostorsko-funkcionalne zaokrožitve območja, zapolnitve, prizidave, nadzidave,
prenove in gradnja nadomestnih večstanovanjskih objektov
ter sprememba namembnosti obstoječih prostorov za potrebe
servisne dejavnosti in mirne uslužnostne obrti; dovoljeno je tudi
nadaljevanje vseh že obstoječih dejavnosti;
E. dovoljena je povečava obstoječih industrijskih objektov
kot nujna funkcionalna dopolnitev obstoječih dejavnosti;
F. dovoljena je gradnja nadomestnih individualnih stanovanjskih in obrtno-stanovanjskih objektov. Prizidave, nadzidave
ter adaptacije obstoječih objektov za stanovanjske in obrtnostanovanjske namene, namenjene drobni nemoteči obrti;
G. dovoljene so novogradnje, prizidave, adaptacije in
nadomestne gradnje za kmetijske proizvodnje;
H. dovoljena je gradnja športno rekreacijskih objektov s
spremljajočimi programi;
I. banka, trgovina, upravne zgradbe;
J. hotel, motel, penzion in podobne stavbe za nastanitev;
K. stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji, stanovanjske stavbe za posebne namene, stavbe za zdravstvo;
L. stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno
delo;
M. parkovne – zelene površine.
Na območjih, kjer je znotraj ureditvenega območja PUP
predvideno urejanje s podrobnejšimi prostorskimi načrti, so glede na podrobnejšo namensko rabo območja predpisani sledeči
pogoji za načrtovanje predmetnih OPPN:
1) OPPN predvideni na območju podrobnejše namenske
rabe cone A, cone A,B, cone A,B,C:

Uradni list Republike Slovenije
FZ:

91 / 30. 11. 2015 /

Stran

10341

0,4

FZ:

0,6

0,6 (za enostanovanjske stavbe: vrste
hiše ali dvojčke)

Etažnost:

K+P+2

Oblikovanje:

– Praviloma podolgovatega tlorisa
oziroma tlorisa v razmerju 1:1
– Strehe dvokapnice, enokapnice
s fotovoltaiko ali ravne strehe,
ki so ekstenzivno zazelenjene oziroma
s samostojnimi sevalnimi elementi
(SSE) ali fotovoltaiko

Etažnost:

K+P+1+(M)

– Oblikovanje:

– Praviloma podolgovatega tlorisa
oziroma tlorisa v razmerju 1:1
– Strehe dvokapnice, enokapnice
s fotovoltaiko ali ravne strehe,
ki so ekstenzivno zazelenjene oziroma
s samostojnimi sevalnimi elementi (SSE)
ali fotovoltaiko

Posebni pogoji:

Št.

Na območju s parc. št. 478/1, 466, 476,
475, 702, 701, 704, 706, 470, 471, 707,
473, 712, 468, 709, 714, 715/2 vse k.o.
Zg. Bistrica je pri načrtovanju OPPN
potrebno upoštevati sledeče:
– Ob obstoječi industrijski coni
IMPOL je potrebno načrtovati takšne
dejavnosti, ki ne bodo negativno vplivale
na industrijsko cono IMPOL;
– Ob obstoječi industrijski coni IMPOL
naj se ne načrtuje objektov in dejavnosti,
za katere bi lahko bil vpliv industrijske
cone IMPOL moteč, predvsem
z obremenitvami s hrupom zaradi
proizvodnje in z njo povezanih procesov;
– Izvedba protihrupnih ukrepov,
ki je posledica nove pozidave, mora biti
sestavni del komunalnega opremljanja
območja.

2) OPPN predvideni na območju podrobnejše namenske
rabe cone A,B,E in cone A,B,E,J:
FZ za objekte cone
A,B,J:

0,6

Etažnost za objekte
cone A,B,J:

K+P+4+(M)

Oblikovanje:

– Praviloma podolgovatega tlorisa
oziroma tlorisa v razmerju 1:1
– Strehe dvokapnice,
enokapnice oziroma ravne
strehe, z možnostjo ekstenzivne
zazelenitve oziroma
s samostojnimi sevalnimi
elementi (SSE) ali fotovoltaiko

FZ za objekte cone E:

/

Etažnost za objekte
cone E:

K+P+2

Oblikovanje:

– Praviloma podolgovatega tlorisa
oziroma tlorisa v razmerju 1:1
– Strehe dvokapnice,
enokapnice oziroma ravne
strehe, z možnostjo ekstenzivne
zazelenitve oziroma
s samostojnimi sevalnimi
elementi (SSE) ali fotovoltaiko

3) OPPN predvideni na območju podrobnejše namenske
rabe cone E:
FZ:

/

Etažnost:

K+P+2

Oblikovanje:

– Je prilagojena glede na tehnološke
zahteve proizvodnje

4) OPPN predvideni na območju podrobnejše namenske
rabe cone I,A:

5) OPPN predvideni na območju podrobnejše namenske
rabe cone V:
FZ:

0,6

Etažnost:

K+P+4+M

Namembnost:

– Stanovanjska, storitvena, obrtna,
športna, turistična dejavnost in
centralne dejavnosti

Oblikovanje:

– Praviloma podolgovatega tlorisa
oziroma tlorisa v razmerju 1:1
– Strehe dvokapnice, enokapnice
s fotovoltaiko ali ravne strehe,
ki so ekstenzivno zazelenjene oziroma
s samostojnimi sevalnimi elementi
(SSE) ali fotovoltaiko

6) OPPN predvideni na območju podrobnejše namenske
rabe cone K,L:
FZ:

0,6

Etažnost:

K+P+3

Oblikovanje:

Se prilagaja namembnosti objekta

7) OPPN predvideni na območju podrobnejše namenske
rabe cone D:
FZ:

0,6

Etažnost:

K+P+4 +M

Oblikovanje:

– Praviloma podolgovatega tlorisa
– Strehe dvokapnice, enokapnice
ali ravne strehe

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
36. člen
Na osnovi navedenih pogojev se izdeluje lokacijska dokumentacija, ki mora biti po obsegu obdelave prilagojena vplivnemu območju posameznega posega, po stopnji podrobnosti in
kompleksnosti pa naravi posega.
37. člen
Občinski upravni organ, pristojen za urejanje prostora,
lahko pred izdajo lokacijskega dovoljenja za posamičen poseg
v prostor zahteva podrobno ali širšo analizo prostorskih pogojev v območju, če je to potrebno:
– za ugotovitev in odpravo motenj, ki jih investitor že povzroča z obstoječo dejavnostjo,
– za ugotovitev morebitnih sprememb splošnih pogojev v
območju, ki so nastale postopoma skozi daljše obdobje,
– za zagotovitev enakih možnosti uporabnikom glede
zaokroževanja njihovih prostorskih potreb, koder obstaja nevarnost, da bi s posamičnimi posegi ne omogočili racionalne
izrabe prostora,
– za zagotovitev enotnega oblikovanja širšega območja.
Analiza iz prvega odstavka tega člena se pripravi kot strokovna
podlaga pred izdelavo lokacijske dokumentacije.
Občinski upravni organ v navedenih primerih lokacijsko
dovoljenje za nov poseg v prostor pogojuje s predhodno ureditvijo širših prostorskih pogojev.
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38. člen
Sestavni del odloka so grafične priloge v merilu 1:5000,
ki so v digitalni in analogni obliki.
39. člen
Prostorski ureditveni pogoji so na vpogled pri Upravni
enoti Slovenska Bistrica in Občini Slovenska Bistrica.
40. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna
urbanistična in komunalna inšpekcija.
41. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

ŠKOCJAN
3597.

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Škocjan

Na podlagi osmega odstavka 32. in 32.a člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, s spremembami) in 32. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list
RS, št. 71/15) je Nadzorni odbor Občine Škocjan na 3. seji dne
11. 11. 2015 sprejel

POSLOVNIK
Nadzornega odbora Občine Škocjan
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem poslovnikom se ureja organizacija, naloge in način dela Nadzornega odbora Občine Škocjan (v nadaljevanju:
nadzorni odbor) ter status članov odbora kot najvišjega organa
nadzora javne porabe v Občini Škocjan.
2. člen
Nadzorni odbor kot najvišji organ nadzora javne porabe občine deluje v okviru svojih pristojnosti samostojno in neodvisno. Svoje naloge opravlja strokovno, vestno,
pošteno in nepristransko, v skladu z Zakonom o lokalni
samoupravi, Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila
nadzornega odbora občine, Statutom Občine Škocjan in
tem poslovnikom.
3. člen
Delo nadzornega odbora je javno. NO o svojem delu obvešča javnost z javno objavo poročil s priporočili in predlogi po
opravljenih nadzorih. Seje NO so zaprte za javnost.
Nadzorni odbor je dolžan varovati uradne in poslovne
skrivnosti, s katerimi se seznani pri svojem delu. Pri delu mora
spoštovati dostojanstvo, dobro ime in osebno integriteto fizičnih
in pravnih oseb.
4. člen
Sedež nadzornega odbora je na sedežu Občine Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan. Nadzorni odbor ima svoj žig,
ki je okrogle oblike. Žig ima v zgornjem delu napis: Občina
Škocjan, v spodnjem delu pa naziv: »NADZORNI ODBOR«.
Žig nadzornega odbora hrani pooblaščena oseba občinske
uprave.
5. člen
Nadzorni odbor zastopa in predstavlja predsednik nadzornega odbora.

bora,

6. člen
Naloga predsednika je:
– vodi in organizira delo odbora,
– predlaga dnevne rede, sklicuje in vodi seje,
– spremlja in skrbi za izvajanje sklepov nadzornega od-

– podpisuje sklepe, poročila, zapisnike in druge akte
nadzornega odbora,
– pripravi načrt dela nadzornega odbora in predlog potrebnih sredstev za posamezno proračunsko leto,
– sodeluje z občinskim svetom, županom in občinsko
upravo,
– sodeluje na sejah občinskega sveta.
II. NASTANEK IN SESTAVA NADZORNEGA ODBORA
7. člen
Nadzorni odbor ima pet članov (predsednika in štiri člane),
ki jih imenuje občinski svet izmed občanov za dobo 4 let.
Nezdružljivost članstva v NO ureja zakon.
8. člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega
odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
Strokovno pomoč lahko nudijo nadzornemu odboru javni
uslužbenci, zaposleni na občinski upravi, ki jih določi direktor
občinske uprave.
Administrativna pomoč zajema predvsem:
– pripravo vabil in tehnično organizacijska dela za sklic
seje,
– pripravo gradiv za seje nadzornega odbora, razen gradiv, za katere so zadolženi člani nadzornega odbora,
– pripravo posameznih aktov, ki spremljajo postopek
nadzora nadzornega odbora (sklep o izvedbi nadzora, dopisi
nadzorovanim osebam, pooblastila ipd.),
– sprejemanje in urejanje pošte za nadzorni odbor, arhiviranje gradiv nadzornega odbora,
– vodenje evidence o opravljenem delu članov nadzornega odbora.
9. člen
Člani nadzornega odbora opravljajo svoje naloge nepoklicno.
Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do
plačila za opravljanje funkcije in povrnitve drugih stroškov v
skladu s Pravilnikom o plačah in delih plač funkcionarjev Občine Škocjan, članov delovnih teles občinskega sveta in župana
ter nadzornega odbora.
Predsedniku in članom nadzornega odbora mora biti zagotovljeno izobraževanje, veljavni predpisi in strokovna literatura, ki jo potrebujejo za kakovostno, strokovno in zakonito
opravljanje dela.
Občinski proračun mora imeti zagotovljena sredstva za
morebitna plačila izvedencev, ki so potrebni pri izvajanju
nadzora.
III. PRISTOJNOSTI NADZORNEGA ODBORA
10. člen
Nadzorni odbor ima naslednje pristojnosti:
1. opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem
občine,
2. nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev
občinskega proračuna,
3. nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske
uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter
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drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb, ki razpolagajo z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost
porabe občinskih javnih sredstev.
IV. POSTOPEK IN NAČIN DELA
11. člen
Nadzorni odbor samostojno določa svoj letni program
dela, ki ga sprejme v mesecu decembru za prihodnje koledarsko leto. Letni program dela je informacija javnega
značaja.
Nadzorni odbor lahko začne postopek nadzora le, če je
tak nadzor določen v nadzornem programu. Če nadzorni organ
želi izvesti nadzor, ki ni vključen v program dela, mora najprej
dopolniti program dela.
12. člen
Vsako leto pripravi nadzorni odbor letno poročilo s poudarki na najpogostejših ugotovitvah pri izvajanju nadzora.
1. Postopek nadzora
13. člen
Po tem postopku se opravi nadzor ne glede na to, za
katero od oblik nadzora gre. Nadzor se prične z vročitvijo sklepa o nadzoru nadzorovani osebi. Nadzorovana oseba je tista
pravna ali fizična oseba, glede katere je nadzorni odbor pričel
postopek nadzora.
Sklep o izvedbi nadzora mora vsebovati navedbo oseb,
ki bodo opravile nadzor, opredelitev vsebine, časa in kraja
nadzora ter navedbo nadzorovane osebe.
14. člen
Nadzor opravijo člani nadzornega odbora, ki jih na predlog predsednika nadzornega odbora določi nazorni odbor.
Predsednik nadzornega odbora ima pravico in dolžnost
spremljati izvajanje nadzora.
15. člen
V postopku nadzora so odgovorne osebe nadzorovane
stranke dolžne članu nadzornega odbora, ki opravlja nadzor,
predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopkih
nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila.
Član nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, ima pravico
ustno ali pisno zahtevati vse podatke, ki so mu potrebni za izvedbo naloge, ki mu je zaupana. V primeru ustne zahteve član
nadzornega odbora sestavi uradni zaznamek.
Zahtevane podatke je nadzorovana stranka dolžna predložiti v pregled članu nadzornega, ki opravlja nadzor odbora
v roku petnajstih dni.
16. člen
Po opravljenem pregledu pripravijo člani nadzornega
odbora, ki so bili zadolženi za izvedbo posameznega nadzora, osnutek poročila v skladu z določili Pravilnika o obveznih
sestavinah poročila nadzornega odbora občine ter poročilo o
opravljenem nadzoru s priporočili in predlogi. Osnutek poročila
ni informacija javnega značaja.
17. člen
Osnutek poročila o opravljenem nadzoru vsebuje naslednje sestavine:
1. naslov,
2. kratek povzetek,
3. osnovne podatke o nadzoru:
– ime nadzornega odbora,
– ime nadzorovane osebe,
– kaj se nadzoruje,
– datum nadzora,
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4. uvod,
5. ugotovitveni del o razkritih napakah oziroma nepravilnostih pri nadzoru z navedbo predpisov, ki so bili kršeni.
18. člen
Uvod vsebuje:
1. osnovne podatke o nadzorovani osebi,
2. pravno podlago za izvedbo nadzora,
3. datum in številko sklepa o izvedbi nadzora,
4. namen in cilje nadzora.
Osnovni podatki o nadzorovani osebi iz prejšnjega odstavka so:
1. organi in organiziranost ter število zaposlenih,
2. kratek opis področij dela, pristojnosti in odgovornosti z
navedbo odgovorne osebe med opravljanjem nadzora in odgovorne osebe v času, na katerega se nadzor nanaša,
3. sodelovanje med nadzornim odborom in nadzorovano
osebo med opravljanjem nadzora.
19. člen
Namen in cilji nadzora iz 4. točke 18. člena so:
1. preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in
podzakonskimi akti ter transparentnost poslovanja,
2. preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom organa za leto, za katero se opravlja nadzor,
3. preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov,
4. ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig,
5. poročati o ugotovljenih nepravilnostih,
6. dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje
nadzorovane osebe.
20. člen
Ugotovitveni del iz 5. točke 17. člena mora vsebovati
popolne in verodostojne podatke z natančno navedbo dokumentacije, na kateri temeljijo ugotovitve, z navedbo predpisov,
ki so bili kršeni.
V ugotovitvenem delu se ocenjujejo zakonitost in pravilnost poslovanja z občinskimi javnimi sredstvi ter učinkovitost in
gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.
Pri navedbi predpisov, ki so bili kršeni, se navedejo opis
dejanskega stanja, ki izkazuje napake oziroma nepravilnosti,
ter predpisi (zakon, podzakonski predpisi ali drug predpis), ki
so bili kršeni.
21. člen
Sestavni del osnutka poročila o opravljenem nadzoru
ter poročila o opravljenem nadzoru s priporočili in predlogi kot
dokončnega akta nadzornega odbora so tudi standardi, metode
in druga pravila, če so bili uporabljeni pri opravljanju nadzora,
morajo pa biti navedeni, kadar je v postopku nadzora sodeloval
izvedenec.
22. člen
Osnutek poročila o opravljenem nadzoru obravnava nadzorni odbor na seji. Vsak član nadzornega odbora se lahko o
osnutku poročila o opravljenem nadzoru izjavi, na koncu poda
izjavo še predsednik nadzornega odbora. Po podanih izjavah
nadzorni odbor sprejme osnutek poročila o opravljenem nadzoru.
Če osnutek poročila o opravljenem nadzoru na seji ni
sprejet, je nadzorni odbor dolžan sprejeti usmeritve za njegovo
spremembo ali dopolnitev. Usmeritve morajo člani, ki so zadolženi za nadzor, upoštevati in osnutek poročila o opravljenem
nadzoru spremeniti oziroma dopolniti.
23. člen
Osnutek poročila o opravljenem nadzoru pošlje nadzorni
odbor nadzorovani osebi, ki ima pravico v roku petnajstih
dni vložiti pri nadzornem odboru odzivno poročilo. Odzivno
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poročilo vsebuje mnenja, pripombe in pojasnila nadzorovane
osebe za vsako posamezno ugotovitev iz osnutka poročila o
opravljenem nadzoru, pri kateri se ugotovijo kršitve predpisov.
Če nadzorovana oseba razpolaga z listinskimi dokazi, jih priloži
odzivnemu poročilu.
24. člen
Na podlagi osnutka poročila o opravljenem nadzoru in
odzivnega poročila nadzorovane osebe oziroma po poteku roka
iz 23. člena tega poslovnika pripravi član nadzornega odbora
poročilo o opravljenem nadzoru s priporočili in predlogi. Poročilo o opravljenem nadzoru s priporočili in predlogi je informacija
javnega značaja.
Poročilo o opravljenem nadzoru s priporočili in predlogi
mora vsebovati enake sestavine kot osnutek poročila o opravljenem nadzoru ter priporočila in predloge.
Pri opisu posamezne ugotovitve o nepravilnostih je treba
v poročilo o opravljenem nadzoru s priporočili in predlogi navesti odgovore nadzorovane osebe iz odzivnega poročila. V
poročilu o opravljenem nadzoru s priporočili in predlogi mora
biti razvidno, katera pojasnila iz odzivnega poročila nadzorovane osebe je nadzorni odbor upošteval v posameznem
ugotovitvenem delu.
Poročilo o opravljenem nadzoru s priporočili in predlogi posreduje nadzorni odbor nadzorovani osebi, občinskemu
svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču in
pristojnemu ministrstvu.
25. člen
Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov, navedeno v 107. členu Zakona o javnih financah ali nepravilnosti
pri poslovanju nadzorovane osebe, mora o teh kršitvah v petnajstih dneh od izdaje dokončnega poročila obvestiti pristojno
ministrstvo in računsko sodišče.
V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba
storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve
posredovati pristojnemu organu pregona.
Hujše kršitve predpisov oziroma nepravilnosti so naslednje:
– če uporabnik prevzame obveznost v breme proračuna
ali izplača proračunska sredstva za namene, ki niso predvideni
v proračunu,
– če uporabnik prevzame obveznost v breme proračuna
ali izplača proračunska sredstva v višini, ki presega v proračunu zagotovljena sredstva oziroma višino, ki jo določi občinski
svet,
– če uporabnik pri prodaji ali oddaji finančnega ali stvarnega premoženja ravna v nasprotju z zakonodajo, če se oddajo
javna naročila v nasprotju z zakonodajo, ki ureja javna naročila
oziroma oddaja del brez izvedbe javnega razpisa, če je bilo za
njegovo izvedbo potrebno izvesti tak razpis,
– druge kršitve predpisov, ki se po presoji nadzornega
odbora štejejo za hujše.
Hujše kršitve se ocenjujejo individualno v posameznem
primeru, in sicer na podlagi naslednjih kriterijev:
– po vrednosti – v odstotku od vrednosti predmeta revidiranja,
– po naravi – prevzemanje obveznosti brez podlage v
proračunu, neustrezni postopek javnega naročanja, nezakonito
financiranje političnih strank, neustrezen obračun bonitete za
uporabo službenega avtomobila,
– po kontekstu – pri ponavljajočih se nepravilnostih, na
katere je nadzorni odbor že opozoril.
26. člen
Nadzorni odbor v teku postopka opozori nadzorovano
stranko, da odpravi morebitna proti predpisana dejanja in ravnanja. Če nadzorovana stranka opozorila ne upošteva, se to
navede v poročilu.
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27. člen
Vsak član nadzornega odbora mora biti pozoren na vsako dejansko ali navidezno možno nasprotje interesov in mora
storiti vse, da se mu izogne.
Predsednik nadzornega odbora izloči člana nadzornega
odbora iz posamezne zadeve v primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti. Izločitev
člana nadzornega odbora v posamezni zadevi lahko zahteva
tudi nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri
nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na
katere opira svojo zahtevo za izločitev. O izločitvi odloči predsednik nadzornega odbora, ki o izločitvi izda poseben sklep, ki
mora vsebovati odločbo o razrešitvi ter ime in priimek novega
pooblaščenca nadzornega odbora za opravljanje nadzora.
O izločitvi predsednika nadzornega odbora odloči nadzorni odbor.
28. člen
Nadzorni odbor najmanj enkrat letno poroča občinskemu
svetu o svojih ugotovitvah.
2. Način dela
29. člen
Nadzorni odbor dela in odloča na sejah, ki jih sklicuje
predsednik nadzornega odbora na lastno pobudo ali na zahtevo večine članov nadzornega odbora.
30. člen
V nujnih primerih lahko predsednik skliče izredno sejo
nadzornega odbora. V zahtevi za sklic izredne seje morajo biti
navedeni razlogi za izredni sklic in praviloma priloženo gradivo,
o katerem naj se odloča na seji. Za izredno sejo se lahko predloži gradivo članom na sami seji nadzornega odbora.
31. člen
Če predsednik po prejemu zahteve za sklic seje ne skliče
v dvajsetih dneh redne in v petih dneh izredne seje nadzornega odbora, jo lahko skliče vlagatelj zahteve s podpisi še dveh
članov nadzornega odbora.
32. člen
Predsednik pripravi predlog dnevnega reda in ga pošlje skupaj z gradivom vsaj 7 dni pred sejo članom odbora.
Predlagatelj, ki ni član nadzornega odbora, pa mora gradivo
posredovati predsedniku nadzornega odbora vsaj petnajst dni
pred sejo.
33. člen
Sejo nadzornega odbora vodi predsednik. Če sejo skliče
vlagatelj zahteve iz 32. člena, jo on tudi vodi.
34. člen
Člani nadzornega odbora imajo pravico in dolžnost sodelovati pri delu nadzornega odbora, udeleževati se sej in odločati
na njih. Evidenco udeležbe članov vodi pooblaščena oseba
občinske uprave nadzornega odbora.
35. člen
Kadar NO obravnava poročilo o nadzoru, je na sejo nadzornega odbora lahko vabljena tudi odgovorna oseba nadzorovane osebe.
3. Potek seje
36. člen
Predsednik na začetku seje ugotovi sklepčnost nadzornega odbora. Nadzorni odbor je sklepčen, če je prisotnih večina
vseh članov nadzornega odbora. Zabeležijo se opravičeno
odsotni, neopravičeno odsotni in morebitna prisotnost drugih
oseb.
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37. člen
Po ugotovitvi sklepčnosti predsedujoči da v obravnavo
predlog dnevnega reda. Predsedujoči lahko spremeni vrstni
red točk dnevnega reda. Vsak član nadzornega odbora lahko
poda predlog za umik oziroma razširitev točk dnevnega reda.
O predlogih odloči nadzorni odbor z večino opredeljenih glasov. Predsedujoči da nato na glasovanje dnevni red s sprejetimi predlogi v celoti.
39. člen
Nadzorni odbor nato preide k potrjevanju zapisnika prejšnje seje, h kateremu člani lahko podajo pripombe za ustrezno spremembo ali dopolnitev. Zapisnik je sprejet, če nanj ni
pripomb, ali je sprejet z dopolnitvijo.
40. člen
Dnevni red se obravnava po vrstnem redu posameznih
točk, na začetku vsake točke lahko predlagatelj poda uvodno
obrazložitev. Po končani obrazložitvi predsednik povabi k
razpravi, h kateri se člani prijavljajo z dvigom rok. Razpravljanje posameznika mora biti časovno primerno omejeno in
se mora nanašati na obravnavano točko, sicer ga predsednik na to opomni oziroma po neuspešnem opominu vzame
besedo.
O eventualnem ugovoru o odvzemu besede odloča nadzorni odbor.
41. člen
Predsednik zaključi razpravo, ko ugotovi, da ni več razpravljavcev.
Če je potrebno za razpravo dodatno gradivo, se razprava nadaljuje po pridobitvi le-tega.
42. člen
Predsednik prekine sejo nadzornega odbora in jo po
možnosti preloži na določen datum, če:
1. ni več mogoče zagotoviti sklepčnosti,
2. je potrebno dobiti mnenje drugih organov,
3. tako sklene nadzorni odbor.
Nedokončana zadeva se preloži na eno prihodnjih sej.
Nadzorni odbor zaključi sejo, ko so izčrpane vse točke
dnevnega reda.
43. člen
Predsednik skrbi za red na seji in sme kršilca reda
opomniti oziroma mu odvzeti besedo ali v skrajnem primeru
zahtevati, da zapusti sejo.
Vsi ukrepi se zapišejo v zapisnik.
O morebitnem ugovoru, vloženem v roku 3 dni, odloča
nadzorni odbor na prihodnji seji.
Predsednik lahko prekine sejo odbora, če reda na njej ni
mogoče ohraniti s prej navedenimi ukrepi.
4. Odločanje
44. člen
Nadzorni odbor veljavno odloča z večino opredeljenih
glasov tistih, ki so glasovali. Po končani razpravi se o predlogu posamezne točke dnevnega reda pripravi sklep in opravi
glasovanje. Nadzorni odbor praviloma odloča z javnim glasovanjem z dvigom rok. Nadzorni odbor lahko odloča tudi s
tajnim glasovanjem, o čemer se odloči z večino glasov vseh
članov. Član nadzornega odbora ima pravico izraziti ločeno
mnenje, ki se evidentira v zapisniku.
45. člen
Javno glasovanje se opravi z dvigom rok in to po predsednikovem vprašanju, kdo je za predlog in kdo je proti
predlogu.
Če je o isti zadevi več predlogov, se glasuje po vrstnem
redu formulacije predlogov.

Št.

91 / 30. 11. 2015 /

Stran

10345

Ko je predlog, ki je bil dan na glasovanje, sprejet, je
glasovanje končano.
46. člen
Če nadzorni odbor sklene, da bo odločal s tajnim glasovanjem, se za vsako glasovanje pripravi tri enako velike
glasovnice ž žigom nadzornega odbora, navedbo predlogov
sklepov in vpisanima besedama »ZA« (na desni strani),
»PROTI« (na levi strani); obkroži se le ena izmed teh besed. Tajno glasovanje vodita pooblaščeni delavec občinske
uprave in predsednik odbora, slednji tudi objavi rezultat
glasovanja.
O tajnem glasovanju se vodi poseben zapisnik, ki vsebuje
podatke o vodenju tajnega glasovanja, predlogih sklepov ter
ugotovitvah izida glasovanja. Zapisnik podpišeta predsednik
nadzornega odbora in pooblaščeni delavec občinske uprave.
47. člen
Z gradivom zaupne narave se ravna po predpisih, ki
urejajo področje upravnega poslovanja in arhiviranja.
5. Zapisnik
48. člen
O seji nadzornega odbora se piše zapisnik. Zapisnik
obvezno vsebuje:
– zaporedno številko seje, kraj, datum, uro pričetka in
trajanje seje,
– podatki o udeležbi članov odbora na seji, podatki o
odsotnih članov z razlogom in navedba ostalih udeležencev
na seji,
– ugotovitev sklepčnosti in predlagani dnevni red seje,
– poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje in potrditev
zapisnika,
– potek seje s podatki o predlogih, o katerih se je razpravljalo,
– izidi glasovanja o posameznih predlogih,
– sklepi, ki so bili na seji sprejeti,
– morebitna ločena mnenja članov odbora,
– izjave, za katere so prisotni izrecno zahtevali, da se
vnesejo v zapisnik.
K zapisniku se priložijo gradiva v originalu ali kopiji.
Za zapisnik nadzornega odbora skrbi predsednik nadzornega odbora.
Zapisnik podpiše predsednik nadzornega odbora.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
49. člen
Ta poslovnik kakor tudi njegove poznejše spremembe
in dopolnitve obravnava in sprejme nadzorni odbor z večino
glasov vseh članov.
50. člen
Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati Poslovnik nadzornega odbora Občine Škocjan, z dne 7. 4. 2008.
51. člen
Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem list Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine
Škocjan.
Št. 007-0003/2015
Škocjan, dne 11. novembra 2015
mag. Mateja Žibert Kos l.r.
Predsednica Nadzornega odbora
Občine Škocjan
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ŠMARJE PRI JELŠAH
3598.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Šmarje pri Jelšah

Na podlagi 20. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 73/03), in 30. člena
Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10) je
župan Občine Šmarje pri Jelšah dne 24. 11. 2015 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Šmarje pri Jelšah
1. člen
Ta sklep določa vrednost točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmarje pri Jelšah.
2. člen
Mesečna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča znaša 0,001067 EUR.
3. člen
Vrednost točke iz tega sklepa velja in se uporablja od
1. januarja 2016 dalje.
4. člen
Z veljavnostjo tega sklepa preneha veljati Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča v letu 2015 (Uradni list RS, št. 92/14).
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 422-0041/2015
Šmarje pri Jelšah, dne 24. novembra 2015

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
V 7. členu odloka se tretji odstavek črta.
3. člen
V tretji alinei 9. člena odloka se besedna zveza »pomočnik ravnatelja« zamenja z besedno zvezo »pomočnik ravnatelja
šole«.
4. člen
V četrti alinei 9. člena odloka se besedna zveza »vodja enote vrtca« zamenja z besedno zvezo »pomočnik ravnatelja vrtca«.
5. člen
V prvem odstavku 27. člena odloka se besedna zveza
»vodjo za enoto vrtca« zamenja z besedno zvezo »pomočnika
ravnatelja vrtca«.
6. člen
Prvi odstavek 30. člena se spremeni, kot glasi:
»Za opravljanje dejavnosti, za katere je zavod ustanovljen, daje ustanoviteljica zavodu v upravljanje naslednje nepremičnine in opremo v njih:
– parc. št. 1830/5, k.o. 1466 – Gorenja vas, št. ZKV 145,
– parc. št. 1830/4, k.o. 1466 – Gorenja vas, št. ZKV 145,
– parc. št. 1830/2, k.o. 1466 – Gorenja vas, št. ZKV 145,
– parc. št. 1835/6, k.o. 1466 – Gorenja vas, št. ZKV 145,
– parc. št. 1839/1, k.o. 1466 – Gorenja vas, št. ZKV 145,
– parc. št. 1831/6, k.o. 1466 – Gorenja vas, št. ZKV 145,
– parc. št. 1831/5, k.o. 1466 – Gorenja vas, št. ZKV 145,
– parc. št. 1831/7, k.o. 1466 – Gorenja vas, št. ZKV 145.
«
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0018/2009-6
Šmarjeta, dne 25. novembra 2015
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Stanislav Šket l.r.

ŠMARJEŠKE TOPLICE
3599.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Šmarjeta

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 –
ZPCP-2D in 47/15) ter 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07 in 33/10) je Občinski svet Občine
Šmarješke Toplice na 11. redni seji dne 24. 11. 2015 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Šmarjeta
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Šmarjeta (Uradni list RS, št. 91/07, 100/09, 20/12).

3600.

Pravilnik o sofinanciranju programov
in projektov na področju turizma v Občini
Šmarješke Toplice

Na podlagi Zakona o spodbujanju in razvoju turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12 in 17/15) ter 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07 in 33/10) je
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 11. redni seji dne
24. 11. 2015 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju programov in projektov
na področju turizma v Občini Šmarješke Toplice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina in namen)
S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopek ter merila
in kriteriji za izvajanje, ovrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov in projektov turističnih in
ostalih društev, ki delujejo na področju turizma in razvoja podeželja v Občini Šmarješke Toplice (v nadaljevanju: upravičenci).
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Sredstva za sofinanciranje se zagotavljajo iz občinskega
proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z Odlokom o
proračunu Občine Šmarješke Toplice za tekoče leto.
Namen tega pravilnika je spodbujanje razvoja turizma in
podeželja na območju Občine Šmarješke Toplice.
2. člen
(upravičenci)
Upravičenci po tem pravilniku so:
– turistična in ostala društva, ki delujejo na področju turizma in razvoja podeželja v Občini Šmarješke Toplice.
II. PREDMET IN POGOJI ZA SOFINANCIRANJE
3. člen
(pogoji za sofinanciranje)
Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih,
– da imajo v sedež v Občini Šmarješke Toplice ter ostalo
dokumentacijo, ki jo predpisuje zakonodaja, ki ureja delovanje
društev,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
– da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo
načrtovanih programov,
– da izvajajo projekte in prireditve, ki so predmet sofinanciranja po tem pravilniku,
– da imajo vsaj enkrat letno redni letni zbor društva,
– da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila
o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje leto,
– da izpolnjujejo ostale pogoje, določene z javnim razpisom.
4. člen
(predmet sofinanciranja)
Predmet sofinanciranja na podlagi tega pravilnika so programi in projekti društev z naslednjimi vsebinami:
– delovanja društva,
– organizacija in izvajanje prireditev,
– promocijsko-informativne aktivnosti,
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri
aktivnostih pospeševanja turizma,
– urejanje turistične infrastrukture,
– izobraževanje in usposabljanje za namene pospeševanja turizma,
– promocija kraja,
– skrb za ohranjanje naravne in kulturne dediščine v občini,
– ohranjanje starih običajev naših prednikov,
– strokovno vodenje turistov pri ogledu občinskih znamenitosti.
Vsebine iz prejšnjega odstavka tega člena se podrobneje
opredelijo z javnim razpisom. V javnem razpisu se določi tudi,
katere izmed vsebin iz prejšnjega odstavka tega člena, so
predmet sofinanciranja.
Sredstva za investicije niso predmet tega pravilnika.
III. POSTOPEK SOFINANCIRANJA
5. člen
(postopek sofinanciranja)
Postopek dodelitve sredstev po tem pravilniku:
– sklep o imenovanju komisije,
– sklep o začetku postopka javnega razpisa,
– občinska uprava pripravi razpis, razpisno dokumentacijo
in besedilo javnega razpisa in ga objavi,
– komisija izvede odpiranje vlog in preveri formalno popolnost vlog,
– občinska uprava pozove izvajalce, ki so v roku oddali
nepopolne vloge, k dopolnitvi v roku, navedenem v razpisu,

Št.

91 / 30. 11. 2015 /

Stran

10347

– direktor občinske uprave oziroma od njega pooblaščena
oseba s sklepom zavrže vloge izvajalcev, ki v pozivnem roku
niso bile dopolnjene, in vloge, ki ne ustrezajo besedilu razpisa,
– komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih
oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v javnem
razpisu oziroma razpisni dokumentaciji in pripravi o tem zapisnik,
– komisija na podlagi ocene vlog pripravi predlog prejemnikov sredstev,
– direktor občinske uprave oziroma od njega pooblaščena oseba izda na podlagi predloga komisije odločbe o izboru
programov in projektov,
– župan z izbranimi izvajalci, ki so se odzvali na poziv k
podpisu pogodbe, sklene pogodbe o sofinanciranju,
– občinska uprava spremlja izvajanje ter realizacijo programov in projektov, dogovorjenih s pogodbami.
6. člen
(strokovna komisija)
Najmanj en član od tri članske strokovne komisije, ki jo
imenuje župan, mora biti javni uslužbenec občinske uprave,
ki opravlja administrativne in druge operativne naloge za strokovno komisijo.
Člani strokovne komisije izmed sebe določijo predsednika
strokovne komisije.
Člani strokovne komisije ne smejo biti predsedniki ali
namestniki predsednika upravičencev, ki bodo kandidirali za
finančna sredstva po tem pravilniku.
7. člen
(javni razpis)
Programi in projekti, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev,
se izberejo na podlagi javnega razpisa, ki se izvede v skladu z
določili tega pravilnika.
Strokovno-organizacijska in administrativno-tehnična
opravila v zvezi z izvedbo postopka javnega razpisa vodi občinska uprava.
Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
– navedbo naročnika (naziv, sedež),
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem
razpisu in merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet
javnega razpisa,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti dodeljena
sredstva porabljena,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
– rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o
izidu javnega razpisa,
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
– druge podatke, če so potrebni glede na vrsto predmeta
javnega razpisa.
8. člen
(razpisna dokumentacija)
V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi potrebni podatki, ki bodo omogočili zainteresiranim upravičencem
izdelati popolno vlogo za dodelitev sredstev ter vsi pogoji, ki
jih mora izpolnjevati zainteresirani upravičenec, da se uvrsti v
izbor za dodelitev sredstev.
Razpisna dokumentacija mora vsebovati najmanj:
– vsebino javnega razpisa,
– navedbo besedila, s katerim mora biti označena vloga
zainteresiranega upravičenca,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– merila za vrednotenje vlog,
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– izjave o verodostojnosti posredovanih podatkov,
– razpisne obrazce,
– vzorec pogodbe,
– navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora zainteresirani upravičenec priložiti k vlogi kot dokazila, da izpolnjuje pogoje
za kandidiranje in da je upravičenec do sredstev,
– navedbo osebe, pristojne za odločanje o dodelitvi sredstev ter pravni pouk o možnosti pritožbe.
IV. OBRAVNAVA VLOG
9. člen
(vloga)
Vloga na javni razpis mora vsebovati:
– podatke o prijavitelju,
– navedbo programov oziroma projektov, za katere prijavitelj kandidira,
– opis načrtovanih programov oziroma projektov,
– druge zahtevane podatke iz razpisne dokumentacije.
Če isti prijavitelj prijavlja več programov oziroma projektov, mora:
– vsak program oziroma projekt prijaviti na ločenem
obrazcu,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev vložiti v enem izvodu
(na enem obrazcu).
Vloga mora biti dostavljena v roku in v skladu s pogoji,
določenimi v razpisu. Predložena vloga mora biti v zapečatenem
ovitku, z navedbo pošiljatelja in razpisa, na katerega se nanaša.
10. člen
(odpiranje vlog)
V roku dostavljene in pravilno označene prijave komisija
odpira po vrstnem redu, v katerem so bile predložene. O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
– naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih predstavnikov komisije,
– imena oziroma naziv vlagateljev vlog (potencialnih prejemnikov sredstev) po vrstnem redu odpiranja vlog,
– ugotovitve o popolnosti vlog,
– navedbo tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolnih vlog.
Ugotavljanje popolnosti vlog zajema ugotovitve o predložitvi vseh zahtevanih podatkov (formalna popolnost vloge).
11. člen
(obravnava vlog)
Na podlagi ugotovitev zapisnika iz 10. člena, pristojni javni
uslužbenec vlagatelje, katerih vloge formalno niso popolne,
pozove k dopolnitvi in jim določi rok za dopolnitev vloge.
Strokovna komisija nepopolnih vlog, katerih pomanjkljivosti
v roku niso bile odpravljene (formalno nepopolne vloge), vlog, ki
jih niso vložile upravičene osebe ter vlog, ki so prispele po roku
za oddajo vlog (prepozne vloge), vsebinsko ne obravnava.
Vloge navedene v drugem odstavku 11. člena tega pravilnika direktor zavrže s sklepom.
Zoper sklep o zavrženju je dopustna pritožba, o kateri
odloča župan občine.
12. člen
(predlog upravičencev do finančnih sredstev)
Strokovna komisija opravi strokovni pregled pravočasnih
in popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, navedenih v tem pravilniku in razpisni dokumentaciji. Strokovna
komisija o opravljanju strokovnega pregleda vlog in njihovem
ocenjevanju vodi zapisnik.
Na podlagi dodeljenih ocen strokovna komisija pripravi
predlog upravičencev do finančnih sredstev, ki vsebuje višino
sredstev z navedbo doseženih točk za vsakega posameznega
upravičenca.
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Predlog upravičencev do finančnih sredstev strokovna
komisija predloži direktorju občinske uprave.
13. člen
(izdaja odločbe)
Direktor občinske uprave, na podlagi prejetega predloga
strokovne komisije, z odločbo odloči o višini odobrenih finančnih sredstev v roku, določenem v javnem razpisu.
Zoper odločbo je dopustno vložiti pritožbo v roku 15 dni
od vročitve. O pritožbi odloča župan občine. Odločba, ki jo na
podlagi pritožbe izda župan, je dokončna.
Predmet pritožbe ne morejo biti merila in kriteriji za ocenjevanje vloge.
14. člen
(pogodba o sofinanciranju)
Z izbranimi izvajalci programov oziroma projektov društev
se sklenejo letne pogodbe o sofinanciranju izbranih programov
oziroma projektov.
V pogodbi se opredeli:
– naziv in naslov neposrednega uporabnika in prejemnika
sredstev,
– namen, za katerega so sredstva dodeljena,
– višina dodeljenih sredstev,
– način sofinanciranja, in sicer z zahtevki za nakazilo in
z dokazili o namenski porabi sredstev, pridobljenih na podlagi
javnega razpisa,
– rok in način predložitve poročil ter dokazil o izvajanju
programov in namenski porabi sredstev,
– način nadzora namenske porabe sredstev in določilo o
vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev,
– obveznost upravičenca k sprotnemu obveščanju občine
o statusnih in drugih spremembah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev pogodbenih obveznosti,
– navedba skrbnikov pogodbe,
– druge medsebojne pravice in obveznosti, pomembne za
izvedbo sofinanciranja programa oziroma nakazila sredstev iz
občinskega proračuna.
15. člen
(poročanje)
Upravičenec je dolžan občini v roku, ki je določen v pogodbi, predložiti letno poročilo o svojem delovanju za leto, za
katerega je pridobil sredstva iz občinskega proračuna.
Letno poročilo mora vsebovati podatke o vsebini, poteku
in rezultatih izvedenih programov ter obrazložitve o porabi
finančnih sredstev, pridobljenih iz občinskega proračuna.
V primeru dvoma lahko skrbnik pogodbe, ki ga določi
občina, ves čas trajanja zahteva dodatna pojasnila in dokazila,
ki so povezana s predmetom sklenjene pogodbe.
V. SPREMLJANJE IN NADZOR PORABE SREDSTEV
16. člen
(nadzor)
Namensko porabo sredstev po tem pravilniku spremlja
in preverja občinska uprava, nadzorni odbor občine ali druga
oseba, ki jo za to pooblasti župan.
V primeru ugotovitve, da upravičenec prejetih sredstev
ni porabil v skladu z določbami tega pravilnika in pogodbe o
sofinanciranju, občina zadrži izplačevanje še ne izplačanih
sredstev ali zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva
prejetja do dneva vračila sredstev.
Vrnitev nenamensko porabljenih sredstev se zahteva v
naslednjih primerih:
– ko se ugotovi, da so bila sredstva ali del le-teh nenamensko porabljena,
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– ko se ugotovi, da je upravičenec v vlogi navajal neresnične podatke,
– ko se ugotovi druga nepravilnost pri uporabi sredstev iz
občinskega proračuna.
V primeru, da posamezni upravičenec zaradi prenehanja
delovanja ali zmanjšanja obsega dela oziroma iz drugih razlogov ne porabi vseh odobrenih sredstev, lahko župan preostanek sredstev s sklepom prerazporedi drugim upravičencem
oziroma za druge namene, ki so turistične narave.
Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati
za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.
VI. MERILA IN KRITERIJI ZA SOFINANCIRANJE
17. člen
(merila za sofinanciranje)
Kriteriji in merila za vrednotenje programov in projektov
so priloga tega pravilnika.
Vrednost posameznih programov oziroma projektov je
izražena v točkah. Določitev višine sofinanciranja je odvisna od
skupnega števila točk vseh prijavljenih društev, višine sredstev,
določenih v proračunu ter na tej podlagi določene vrednosti
točke in števila zbranih točk posameznega upravičenca.
18. člen
(vsebine za sofinanciranje)
Sofinancirajo se naslednje vsebine:
– redna dejavnost – do višine 25 % sredstev določenih v
proračunu občine za proračunsko leto,
– organizacija prireditev, projekti in programi – do višine
70 % sredstev določenih v proračunu občine za proračunsko
leto,
– strokovno izpopolnjevanje kadrov – do višine 5 % sredstev določenih v proračunu občine.
Upravičenci, sofinancirani s strani občine, se morajo s
svojim programom redno predstavljati v domači občini oziroma
vsaj enkrat letno izvesti projekt ali prireditev v občini.
Kolikor se društvo, skupina ali posameznik brezplačno
ne udeleži ali ne nastopi na prireditvah, na katere je vabljen s
strani občine, in sicer najmanj enkrat letno, izgubi pravico do
sofinanciranja po tem pravilniku v naslednjem letu.
Upravičenci svoj letni program dela pripravijo v sklopu
koledarja prireditev v občini.
Za program, ki ga ni možno ocenjevati po merilih in
kriterijih določenih v pravilniku, se merila določijo v razpisni
dokumentaciji ali pa ga oceni strokovna komisija s smiselno
uporabo točkovnika.
VII. KONČNE DOLOČBE
19. člen
(prenehanje dosedanjega pravilnika)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vrednotenju turističnih programov in projektov v Občini
Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 112/07).
20. člen
(pričetek veljavnosti pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0017/2015-2
Šmarjeta, dne 25. novembra 2015
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.
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Priloga 1:
Merila in kriteriji za vrednotenje programov in projektov na področju turizma v
Občini Šmarješke Toplice
Merila in kriteriji za vrednotenje programov in projektor na področju turizma določajo
vrste dejavnosti in projektov ter način njihovega sofinanciranja iz sredstev lokalne
skupnosti.
S sredstvi lokalne skupnosti se na osnovi tega pravilnika sofinancirajo naslednje
dejavnosti in projekti:
– redna dejavnost – do višine 25 % sredstev določenih v proračunu občine,
– izvedba prireditev projektov in programov – do višine 70% sredstev določenih
v proračunu občine,
– strokovno izpopolnjevanje kadrov – do višine 5% sredstev določenih v
proračunu občine.
1. Sofinanciranje redne dejavnosti
Merila in kriteriji za sofinanciranje redne dejavnosti upravičencev:
- leta delovanja društva oziroma obletnice društev,
- število članov društva,
- število izvedenih aktivnosti (prireditev, projekt in programov) v preteklem letu,
- število planiranih aktivnosti (prireditev, projekt in programov) v tekočem letu,
- pomembnost prireditve.
Tabela 1: Sofinanciranje redne dejavnosti
Kriterij
Število let delovanja društva
do 5 let
od 6 do 10 let
več kot 11 let
Število članov
do 40
od 41 do 80
od 81 in več
Število izvedenih aktivnosti v preteklem letu
do 3
od 4 do 5
6 in več
Število izvedenih aktivnosti v tekočem letu
do 3
od 4 do 5
6 in več
Pomembnost prireditve
na občinski ravni
na regijski ravni
na državni ravni
na evropski ravni

Število točk
50
80
100
50
80
100
50
80
100
50
80
100
50
100
150
200
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Prijavitelj lahko prejme sredstva za redno delovanje društva le na enem javnem
razpisu Občine Šmarješke Toplice, in sicer glede na primarno dejavnost društva
opredeljeno v statutu društva.
2. Sredstva za izvedbo prireditev, projektov in programov
Med prireditve, projekte in programe, ki se sofinancirajo po tem pravilniku, sodijo
prireditve, projekti in programi, katerih namen je promocija občine, spodbujanje in
pospeševanja turizma in razvoja podeželja.
Vsaka prireditev, projekt in program za izvedbo prireditev mora biti vsebinsko in
časovno opredeljeni, z izdelano finančno konstrukcijo ter poročilom:
– finančna konstrukcija mora biti pregledna z jasno oceno prihodkov in
odhodkov za vsak projekt posebej z dokazili o deležih zagotovljenih lastnih
virov in drugih finančnih virov (lastna sredstva, sponzorji, sredstva pridobljena
na razpisih domače občine in delež sofinanciranja druge občine),
– višina predvidenih sredstev načrtovanih za izvedbo programa/projekta ne sme
odstopati za več kot 20% od stroškov dokazljivih z računi za isto prireditev v
preteklem letu, razen če je za tekoče leto predvidena organizacija prireditve v
večjem obsegu kot v preteklem letu in s tem večji obseg potrebnih za izvedbo
le-te, kar mora biti jasno razvidno iz vloge.
Prireditve, programi in projekti se ocenijo v skladu z merili in kriteriji in ob upoštevanju
specifičnosti posameznih aktivnosti. Vrednost točke se določi za vsako leto posebej v
skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto ter v soodvisnosti od
skupnega števila točk po vseh prijavljenih projektih, upravičenih do sofinanciranja po
tem pravilniku.
Tabela 2: Sofinanciranje izvedba (organizacija) prireditev, projektov in programov
Izvedba (organizacija) prireditev, projektov in programov
Organizacija tradicionalne prireditve
Organizacija enkratne prireditve ali dogodka evropskega ali državnega pomena
Organizacija prireditve ob jubileju društva (10, 20, 25 in vsakih nadaljnjih 5 let)
Projekti v zvezi z urejanjem javnih površin (čistilne akcije, nasadi, ureditev zelenic)
Projekti v zvezi z urejanjem turistične infrastrukture (označitev pešpoti, postavitev
informativnih tabel)
Projekti v zvezi z ohranjanjem tradicionalnih običajev
Organizacija pohodov z več udeleženci iz širšega okolja
(medijsko oglaševanje)
Izdaja promocijskega materiala (zgibanke, turistični spominki)
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Za tradicionalno prireditev se po tem pravilniku šteje prireditev, ki je bila izvedena že
vsaj 3-krat pod istim imenom in s podobno vsebino.
Posamezno društvo lahko v enem koledarskem letu prijavi največ tri prireditve.
3. Strokovno izpopolnjevanje članov
Sofinancira se izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov ali članov društev za
vodenje in izvedbo različnih turističnih programov.
Prizna se:
- sofinancira strošek kotizacije oziroma strošek udeležbe na izobraževanju,
seminarju ali strokovno izpopolnjevanje.
20 točk/člana
Strokovno izpopolnjevanje kadra je lahko največ do višine predloženih računov, ne
glede na vrednost točke, v primeru, da letna kvota ni porabljena.
Za sofinanciranje morajo biti priložena dokazila o realizaciji usposabljanj (vabilo,
potrdilo prisotnosti na izobraževanju, računi).
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Pravilnik o sofinanciranju programov
in projektov na področju kulturnih dejavnosti
v Občini Šmarješke Toplice

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa na
področju kulture (Uradni list RS, št. št. 77/07 – UPB, 56/08,
4/10, 20/11 in 111/13; v nadaljevanju: ZUJIK) in 17. člena
Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07 in
33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 11. redni
seji dne 24. 11. 2015 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju programov in projektov
na področju kulturnih dejavnosti v Občini
Šmarješke Toplice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Predmet pravilnika je določitev pogojev, postopkov, meril
in kriterijev za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za
sofinanciranje stroškov delovanja in za izvedbo programov in
projektov društev, skupin in posameznikov na področju kulturnih
dejavnosti v Občini Šmarješke Toplice (v nadaljevanju: občina).
Sredstva za sofinanciranje programov in projektov kulturnih dejavnosti se zagotavljajo z Odlokom o proračunu Občine
Šmarješke Toplice za tekoče leto.
2. člen
(upravičenci)
Upravičenci po tem pravilniku so:
– društva, ki so registrirana za izvajanje programov na
področju kulture oziroma imajo v statutu določeno, da je njihova
dejavnost tudi opravljanje nalog s področja kulture,
– neprofitne skupine in posamezniki, ki so vpisani v razvid
samostojnih kulturnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za
kulturo in uveljavljeni umetniki z referencami, kolikor so njihovi
programi v interesu občine.
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– za spodbujanje kulturne ustvarjalnosti različnih kulturnih dejavnosti na področju založništva, izdaje avtorskih edicij,
kronik, brošur, knjig domačih ustvarjalcev,
– za kulturne projekte in prireditve, ki so vezani na udeležbo kulturnih društev, posameznikov in skupin na območnih,
državnih in mednarodnih srečanjih, revijah, festivalih in tekmovanjih,
– za izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov in
članov kulturnih društev in skupin za vodenje in izvedbo različnih kulturnih dejavnosti na področju kulture,
– za tehnično izvedbo, obveščanje in organizacijo prireditve, za opremo kulturnim društvom.
Predmet tega pravilnika ni dodelitev sredstev za:
– stroške, ki so sicer vezani na program dela, ni pa jih
možno oceniti po merilih in kriterijih določenih v pravilniku,
– za programe in projekte, za katere so bila v proračunskem letu sredstva že dodeljena za isti namen iz drugih
proračunskih postavk ali javnih razpisov Občine Šmarješke
Toplice.
II. POSTOPEK SOFINANCIRANJA
5. člen
(postopek sofinanciranja)
Postopek javnega razpisa in dodeljevanje finančnih sredstev upravičencem poteka po naslednjem zaporedju:
– imenovanje komisije za vodenje postopka javnega razpisa,
– sklep o začetku postopka izvedbe javnega razpisa,
– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov programov in projektov upravičencev po tem pravilniku (v
nadaljevanju: javni razpis),
– zbiranje predlogov,
– strokovno ocenjevanje in vrednotenje prispelih predlogov v skladu z merili,
– obravnava in potrditev predlogov,
– sklep o izbiri programov,
– obveščanje predlagateljev o izbiri,
– reševanje morebitnih pritožb predlagateljev,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb.

3. člen

6. člen

(pogoji za sofinanciranje)

(strokovna komisija)

Upravičenci morajo za sofinanciranje dejavnosti izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih,
– da imajo sedež ali prijavljeno stalno prebivališče v Občini Šmarješke Toplice, da imajo urejeno evidenco o članstvu in
plačani članarini ter ostalo dokumentacijo, ki jo določa Zakon
o društvih,
– da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske
in kadrovske pogoje ter organizacijske možnosti za izvedbo
kulturnega programa oziroma dejavnosti, da izpolnjujejo ostale
pogoje, določene z javnim razpisom,
– da imajo vsaj enkrat letno redni letni zbor društva,
– da sodelujejo na prireditvah, ki jih organizira Občina
Šmarješke Toplice,
– da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila
o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje leto.

Najmanj en član od tri članske strokovne komisije, ki jo
imenuje župan, mora biti javni uslužbenec občinske uprave,
ki opravlja administrativne in druge operativne naloge za strokovno komisijo.
Člani strokovne komisije izmed sebe določijo predsednika
strokovne komisije.
Člani strokovne komisije ne smejo biti predsedniki ali
namestniki predsednika upravičencev, ki bodo kandidirali za
finančna sredstva po tem pravilniku.

4. člen
(predmet sofinanciranja)
bine:

Sofinanciranje je namenjeno praviloma za naslednje vse-

– za redno glasbeno (pevsko, orkestralno, instrumentalno), plesno, folklorno, gledališko, lutkovno, literarno, recitatorsko, likovno, fotografsko, filmsko, video in drugo vizualno
umetnost, ki se izvaja v okviru programov kulturnih društev,

7. člen
(javni razpis)
Javni razpis se objavi na uradni spletni strani občine in
oglasni deski na sedežu občine.
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naziv, sedež),
– predmet javnega razpisa,
– navedbo upravičencev, ki se lahko prijavijo na razpis,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet
javnega razpisa,
– kraj, čas in osebo, pri kateri zainteresirani lahko dobijo
informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo,
– način pošiljanja ter datum, do katerega morajo biti predložene vloge na javni razpis,
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– datum odpiranja vlog,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena
dodeljena sredstva,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega
razpisa.
Na javni razpis se upravičenci po tem pravilniku prijavijo
na podlagi razpisne dokumentacije, ki jo pripravi občinska
uprava.
8. člen
(razpisna dokumentacija)
V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi potrebni podatki, ki bodo omogočili zainteresiranim upravičencem
izdelati popolno vlogo za dodelitev sredstev ter vsi pogoji, ki
jih mora izpolnjevati zainteresirani upravičenec, da se uvrsti
v izbor za dodelitev sredstev.
Razpisna dokumentacija mora vsebovati najmanj:
– vsebino javnega razpisa,
– navedbo besedila, s katerim mora biti označena vloga
zainteresiranega upravičenca,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– merila za vrednotenje vlog,
– izjavo o verodostojnosti posredovanih podatkov,
– razpisne obrazce,
– vzorec pogodbe,
– navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora zainteresirani upravičenec priložiti k vlogi kot dokazila, da izpolnjuje pogoje
za kandidiranje in da je upravičenec do sredstev,
– navedbo osebe, pristojne za odločanje o dodelitvi sredstev ter pravni pouk o možnosti pritožbe.
III. OBRAVNAVA VLOG
9. člen
(vloga)
Vloga zainteresiranega upravičenca, ki se prijavlja na
javni razpis, mora biti predložena v zaprti kuverti in označena
z besedilom, kot je določeno v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. Prispele vloge, ki so v ustrezno označeni in zaprti
ovojnici, se ob prejemu ožigosa z datumom prispetja.
10. člen
(odpiranje prejetih vlog)
Odpiranje prejetih vlog opravi strokovna komisija v roku,
ki je določen v razpisu.
Odpirajo se samo pravočasno dostavljene vloge, ki so bile
pravilno označene in v vrstnem redu, kot so bile predložene.
O odpiranju vlog strokovna komisija vodi zapisnik, ki vsebuje najmanj naslednje podatke:
– naslov, prostor in čas odpiranja,
– predmet javnega razpisa,
– prisotne člane strokovne komisije,
– imena oziroma nazive zainteresiranih vlagateljev vlog
po vrstnem redu odpiranja vlog,
– seznam prepoznih vlog ter vlog, ki jih niso predložile
upravičene osebe,
– seznam vlog, ki se naj dopolnijo ter
– seznam formalno popolnih vlog.
Ugotavljanje popolnosti vlog zajema ugotovitve o predložitvi vseh zahtevanih podatkov (formalna popolnost vloge).
11. člen
(obravnava vlog)
Na podlagi ugotovitev zapisnika iz drugega odstavka prejšnjega člena, pristojni javni uslužbenec vlagatelje, katerih vloge
formalno niso popolne, pozove k dopolnitvi in jim določi rok za
dopolnitev vloge.
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Strokovna komisija nepopolnih vlog, katerih pomanjkljivosti v roku niso bile odpravljene (formalno nepopolne vloge),
vlog, ki jih niso vložile upravičene osebe ter vlog, ki so prispele
po roku za oddajo vlog (prepozne vloge), vsebinsko ne obravnava.
Vloge navedene v drugem odstavku 11. člena tega pravilnika direktor zavrže s sklepom.
Zoper sklep o zavrženju je dopustna pritožba, o kateri
odloča župan občine.
12. člen
(predlog upravičencev do finančnih sredstev)
Strokovna komisija opravi strokovni pregled pravočasnih
in popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, navedenih v tem pravilniku in razpisni dokumentaciji. Strokovna
komisija o opravljanju strokovnega pregleda vlog in njihovem
ocenjevanju vodi zapisnik.
Na podlagi dodeljenih ocen strokovna komisija pripravi
predlog upravičencev do finančnih sredstev, ki vsebuje višino
sredstev z navedbo doseženih točk za vsakega posameznega
upravičenca.
Predlog upravičencev do finančnih sredstev strokovna
komisija predloži direktorju občinske uprave.
13. člen
(izdaja odločbe upravičencem)
Direktor občinske uprave, na podlagi prejetega predloga
strokovne komisije, z odločbo odloči o višini odobrenih finančnih sredstev v roku, določenem v javnem razpisu.
Zoper odločbo je dopustno vložiti pritožbo v roku 15 dni
od vročitve. O pritožbi odloča župan občine. Odločba, ki jo na
podlagi pritožbe izda župan, je dokončna.
Predmet pritožbe ne morejo biti merila in kriteriji za ocenjevanje vloge.
14. člen
(vsebina pogodbe)
Župan z izbranimi izvajalci programov po tem pravilniku,
sklene pogodbo o sofinanciranju, ki vsebuje:
– naziv in naslov občine in upravičenca,
– namen za katerega so sredstva dodeljena,
– višina dodeljenih sredstev za kulturne dejavnosti, ki so
predmet sofinanciranja,
– način sofinanciranja, in sicer z zahtevki za nakazilo in
z dokazili o namenski porabi sredstev, pridobljenih na podlagi
javnega razpisa,
– rok in način predložitve poročil ter dokazil o izvajanju
programov in namenski porabi sredstev,
– način nadzora namenske porabe sredstev in določilo o
vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev,
– obveznost upravičenca k sprotnemu obveščanju občine
o statusnih in drugih spremembah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev pogodbenih obveznosti,
– navedba skrbnikov pogodbe,
– druge medsebojne pravice in obveznosti, pomembne za
izvedbo sofinanciranja programa oziroma nakazila sredstev iz
občinskega proračuna.
15. člen
(sklenitev pogodbe)
Upravičencu, ki so mu bila odobrena finančna sredstva,
se pošlje pogodbo v podpis ter se mu določi rok, v katerem je
dolžan vrniti podpisano pogodbo.
V primeru, da upravičenec v danem roku ne vrne podpisane pogodbe ali ne zaprosi za podaljšanje roka iz objektivnih
razlogov, ki jih mora na zahtevo organa izkazati, se šteje, da
je umaknil svojo vlogo za pridobitev sredstev. Le-ta ostanejo
nerazdeljena v proračunu občine.
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16. člen
(poročanje)
Upravičenec je dolžan občini v roku, ki je določen v pogodbi, predložiti letno poročilo o svojem delovanju za leto, za
katerega je pridobil sredstva iz občinskega proračuna.
Letno poročilo mora vsebovati podatke o vsebini, poteku
in rezultatih izvedenih programov ter obrazložitve o porabi
finančnih sredstev, pridobljenih iz občinskega proračuna.
V primeru dvoma lahko skrbnik pogodbe, ki ga določi
občina, ves čas trajanja zahteva dodatna pojasnila in dokazila,
ki so povezana s predmetom sklenjene pogodbe.
17. člen
(nadzor nad porabo sredstev)
Namensko porabo sredstev po tem pravilniku spremlja
in preverja občinska uprava, nadzorni odbor občine ali druga
oseba, ki jo za to pooblasti župan.
V primeru ugotovitve, da upravičenec prejetih sredstev
ni porabil v skladu z določbami tega pravilnika in pogodbe o
sofinanciranju, občina zadrži izplačevanje še ne izplačanih
sredstev ali zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva
prejetja do dneva vračila sredstev.
Vrnitev nenamensko porabljenih sredstev se zahteva v
naslednjih primerih:
– ko se ugotovi, da so bila sredstva ali del le-teh nenamensko porabljena,
– ko se ugotovi, da je upravičenec v vlogi navajal neresnične podatke,
– ko se ugotovi druga nepravilnost pri uporabi sredstev iz
občinskega proračuna.
V primeru, da posamezni upravičenec zaradi prenehanja
delovanja ali zmanjšanja obsega dela oziroma iz drugih razlogov ne porabi vseh odobrenih sredstev, lahko župan preostanek sredstev s sklepom prerazporedi drugim upravičencem
oziroma za druge namene, ki so kulturne narave.
Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati
za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.
IV. MERILA IN KRITERIJI ZA SOFINANCIRANJE
18. člen
(merila za sofinanciranje)
Kriteriji in merila za vrednotenje programov in projektov
so priloga tega pravilnika.
Vrednost posameznih programov oziroma projektov je
izražena v točkah. Določitev višine sofinanciranja je odvisna
od skupnega števila točk vseh prijavljenih društev, višine
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sredstev, določenih v proračunu ter na tej podlagi določene
vrednosti točke in števila zbranih točk posameznega upravičenca.
19. člen
(vsebine za sofinanciranje)
Sofinancirajo se naslednje vsebine:
– redna dejavnost društev – do višine 25 % sredstev določenih v proračunu občine za tekoče leto,
– izvedeni projekti in prireditve, ki so v interesu občine
ter udeležba na revijah in srečanjih – do višine 70 % sredstev
določenih v proračunu občine za tekoče leto,
– strokovno izpopolnjevanje kadrov za področje kulture – do višine 5 % sredstev določenih v proračunu občine za
tekoče leto.
Upravičenci, sofinancirani s strani občine, se morajo s
svojim programom redno predstavljati v domači občini oziroma
vsaj enkrat letno izvesti projekt ali prireditev v občini.
Kolikor se društvo, skupina ali posameznik brezplačno
ne udeleži ali ne nastopi na prireditvah, na katere je vabljen s
strani občine, in sicer najmanj enkrat letno, izgubi pravico do
sofinanciranja po tem pravilniku v naslednjem letu.
Upravičenci svoj letni program dela pripravijo v sklopu
koledarja prireditev v občini.
Za kulturni program, ki ga ni možno ocenjevati po merilih
in kriterijih določenih v pravilniku, se merila določijo v razpisni
dokumentaciji ali pa kulturni program oceni strokovna komisija
s smiselno uporabo točkovnika.
V. KONČNE DOLOČBE
20. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uporabo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vrednotenju kulturnih programov in projektov v Občini Šmarješke
Toplice (Uradni list RS, št. 101/07).
21. člen
(veljavnost)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0018/2015-2
Šmarjeta, dne 25. novembra 2015
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.
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PRILOGA 1
Merila in kriteriji za sofinanciranje programov in projektov na področju
kulturnih dejavnosti v Občini Šmarješke Toplice
Sofinancirajo se naslednje vsebine:
A – redna dejavnost kulturnih društev – do višine 25 % sredstev določenih v
proračunu občine za tekoče leto.
B – projekti in prireditve, ki so v interesu občine ter udeležba na revijah in
srečanjih – do višine 70% sredstev določenih v proračunu občine za tekoče
leto,
C – strokovno izpopolnjevanje kadrov za področje kulture – do višine 5 %
sredstev določenih v proračunu občine za tekoče leto,
Vsebine pod »B« se sofinancirajo samo na podlagi poročil in predloženih dokazil o
realizaciji izvedenih projektov in prireditev (vabila se ne upoštevajo), ki jih
upravičenec priloži k vlogi za prijavo na javni razpis.
Prijavitelj lahko prejme sredstva za redno delovanje društva le na enem javnem
razpisu Občine Šmarješke Toplice, in sicer glede na primarno dejavnost društva
opredeljeno v statutu društva.
Za vsebine pod »C« pa se, kot dokazila o namenski porabi sredstev, predložijo z
zahtevki za nakazilo sredstev.
A – SOFINANCIRANJE REDNE DEJAVNOSTI
Merila in kriteriji za sofinanciranje redne dejavnosti upravičencev:
– število članov društva (člani, ki sodelujejo na nastopih),
– leta delovanja društva oziroma obletnice društev,
– število izvedenih vaj na sezono,
– število nastopov v prejšnjem letu,
– število načrtovanih nastopov v tekočem letu.
1. GLEDALIŠKA, LUTKOVNA DEJAVNOST
Tabela 1
Kriteriji
Število let delovanja društva
do 5 let
več kot 5
več kot 10 let
Število nastopajočih članov
do 10
več kot 10
več kot 15

Število točk
Odrasla

Otroška/mladinska
40
50
60

20
30
40

40
50
60

20
30
40
1
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Število vaj/sezono
20–30
31–45
Število nastopov v prejšnjem letu
do 10
od 10–15
več kot 15
Število načrtovanih nastopov
do 10
več kot 10
več kot 15
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10
20

5
10

40
50
60

20
30
40

40
50
60

20
30
40
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2. FOLKLORNA, PLESNA DEJAVNOST
Tabela 2
Kriteriji
Število let delovanja društva
do 5 let
več kot 5
več kot 10 let
Število nastopajočih članov
do 10
več kot 10
več kot 15
Število vaj/sezono
20–30
31–45
Število nastopov v prejšnjem letu
do 10
od 10–15
več kot 15
Število načrtovanih nastopov
do 10
več kot 10
več kot 15

Število točk
Odrasla

Otroška/mladinska
40
50
60

20
30
40

40
50
60

20
30
40

10
20

5
10

40
50
60

20
30
40

40
50
60

20
30
40

3. LIKOVNA, FOTOGRAFSKA, VIDEO IN FILMSKA DEJAVNOST
Tabela 3
Kriteriji
Število let delovanja društva
do 5 let
več kot 5
več kot 10 let

Število točk
40
50
60
2
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Število sodelujoči članov
do 10
več kot 10
več kot 15
Število delavnic/sezono
20–30
31–45
Število aktivnosti v prejšnjem letu
do 10
od 10–15
več kot 15
Število načrtovanih aktivnosti
do 10
več kot 10
več kot 15
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40
50
60
10
20
40
50
60
40
50
60

4. INSTRUMENTALNA, VOKALNO INSTRUMENTALNA DEJAVNOST
Tabela 4
Kriteriji
Število let delovanja društva
do 5 let
več kot 5
več kot 10 let
Število članov
do 10
več kot 10
več kot 15
Število vaj/sezono
20–30
31–45
Število nastopov v prejšnjem letu
do 10
od 10–15
več kot 15
Število načrtovanih nastopov
do 10
več kot 10
več kot 15

Število točk
40
50
60
40
50
60
10
20
40
50
60
40
50
60

3
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5. LITERARNA IN RECITACIJSKA DEJAVNOST
Tabela 5
Kriteriji
Število let delovanja društva
do 5 let
več kot 5
več kot 10 let
Število članov
do 10
več kot 10
več kot 15
Število lit. večerov/sezono
min. 3–5
5 in več
Število aktivnosti v prejšnjem letu
do 10
od 10–15
več kot 15
Število načrtovanih aktivnosti
do 10
več kot 10
več kot 15

Število točk
40
50
60
40
50
60
10
20
40
50
60
40
50
60

6. PEVSKI ZBORI
Tabela 6

Število let delovanja društva
do 5 let
več kot 5
več kot 10 let
Število članov
do 10
več kot 10
več kot 15
Število vaj/sezono
20–35
36–50
Število nastopov v prejšnjem letu
do 10
od 10–15
več kot 15
Število načrtovanih nastopov
do 10
več kot 10
več kot 15

Število točk
Odrasli

Otroški/mladinski
40
80
100

20
40
50

40
50
60

20
30
40

10
20

5
10

40
50
60

20
30
40

40
50
60

20
30
40
4
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7. ZALOŽNIŠTVO (izdaja knjig, literarnih revij, almanahov, publikacij,
biltenov)
Tabela 7
Ciljni uporabniki
Glede na vsebino edicije
vsebina se nanaša na občino
vsebina se nanaša na posamezni kraj v občini
vsebina se nanaša na društvo
Glede na kakovost in število izdanih edicij

Število točk
60
40
20
do 100

Pogoj za sofinanciranje je izdaja edicije z namenom ohranjanja kulturne dediščine
društva, kraja in občine ter so namenjene čim večjemu številu uporabnikov.
B – SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV UPRAVIČENCEV
Merila in kriteriji za sofinanciranje programov oziroma projektov upravičencev,
in sicer:
1. Vrsta prireditev glede na nosilca prireditve, število javnih nastopov ter
sodelovanje na prireditvah.
2. Dodatne točke.
Vsak program oziroma projekt za izvedbo prireditev mora biti vsebinsko in časovno
opredeljen, z izdelano finančno konstrukcijo ter poročilom:
- finančna konstrukcija mora biti pregledna z jasno oceno prihodkov in
odhodkov za vsak projekt posebej z dokazili o deležih zagotovljenih lastnih
virov in drugih finančnih virov (lastna sredstva, sponzorji, sredstva pridobljena
na razpisih domače občine in delež sofinanciranja druge občine),
- višina predvidenih sredstev načrtovanih za izvedbo programa oziroma projekta
ne sme odstopati za več kot 20% od stroškov dokazljivih z računi za isto
prireditev v preteklem letu, razen če je za tekoče leto predvidena organizacija
prireditve v večjem obsegu kot v preteklem letu in s tem večji obseg potrebnih
za izvedbo le-te, kar mora biti jasno razvidno iz prijave.
Za nastop v tujini komisija upošteva obvezno dokazilo o povabilu organizatorja iz
tujine, razlog za povabilo ter vsebino prireditve. Sofinancira se z namenom promocije
lokalne skupnosti.
Prireditve ter programi in projekti se ocenijo v skladu z merili in kriteriji in ob
upoštevanju specifičnosti posameznih aktivnosti. Vrednost točke se določi za vsako
leto posebej v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto ter v
soodvisnosti od skupnega števila točk po vseh prijavljenih projektih, upravičenih do
sofinanciranja po tem pravilniku.

5
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1. Vrsta prireditev glede na nosilca prireditve, število javnih nastopov ter
sodelovanje na prireditvah
Vrsta prireditve
organizator
državno, mednarodno
100
regijsko
70
srečanje
medobčinsko
60
(revije)
občinsko
30
državno, mednarodno
100
regijsko
70
tekmovanja medobčinsko
60
občinsko
50
osrednji dogodki
(premiera,
celovečerni koncert,
100
razstava, drug
dogodki
celovečerni dogodek)
vsak samostojni
koncert, predstava,
film, razstava,
80
multimedijski, literarni
dogodek

Število točk
soorganizator
60
40
30
20
60
40
30
20

sodelovanje
20
10
10
10
20
10
10
10

50

20

50

20

Vsaki skupini se sofinancira največ tri projekte.
2. Dodatne točke
Upravičencem se dodelijo dodatne točke samo za naslednje namene:
Projekti so vrhunskega pomena oziroma so prejeli najvišja
priznanja in odlikovanja (v tujini, v državi, v regiji – z dokazili)
Upravičenci v tekočem letu izvedejo obletnico
(prireditev za 10, 20, 25, 50 let delovanja)
Projekt se izvaja tradicionalno
3 leto do 7 leto zapored
8 leto in več zapored

100 točk
80 točk
50 točk
100 točk

C – STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE KADROV
Za strokovno izpopolnjevanje članov društva se nameni 5 % sredstev določenih v
proračunu občine.
Sofinancira se izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov ali članov kulturnih
društev za vodenje in izvedbo različnih kulturnih programov.
Prizna se:
- sofinancira strošek kotizacije oziroma strošek udeležbe na izobraževanju,
seminarju ali strokovno izpopolnjevanje.
20 točk/člana
Strokovno izpopolnjevanje kadra je lahko največ do višine predloženih računov, ne
glede na vrednost točke, v primeru, da letna kvota ni izrabljena.
Za sofinanciranje morajo biti priložena dokazila o realizaciji usposabljanj (vabilo,
potrdilo prisotnosti na izobraževanju, računi).
6
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ŠEMPETER - VRTOJBA
3602.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
»Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino
Šempeter - Vrtojba«

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 in 127/06), 23. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98), 26. člena Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08,
4/10, 20/11 in 111/13) in 15. člena Statuta Občine Šempeter
- Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) je Občinski svet Občine
Šempeter - Vrtojba na 12. redni seji dne 19. 11. 2015 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo,
šport, turizem in mladino Šempeter - Vrtojba«
1. člen
S tem odlokom se v skladu z Zakonom o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 in 127/06), Zakonom o
športu (Uradni list RS, št. 22/98) in Zakonom o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08,
4/10, 20/11 in 111/13) določila Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter - Vrtojba« (Uradni list RS, št. 25/08, 59/08 in 102/12)
uskladijo s spremembami, ki so nastale v času od začetka
delovanja zavoda do danes.
2. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter - Vrtojba« (Uradni
list RS, št. 25/08, 59/08 in 102/12) se 1. do vključno 34. člen
črtajo in nadomestijo z novimi 1. do 39. členom, ki se glasijo:
»I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Občina Šempeter - Vrtojba (v nadaljnjem besedilu:
ustanoviteljica) s sedežem v Šempetru pri Gorici, Trg Ivana Roba 3a s tem odlokom ustanavlja »Zavod za kulturo,
šport, turizem in mladinske dejavnosti Šempeter - Vrtojba«
(v nadaljnjem besedilu: zavod), ureja njegov status, razmerja
med ustanoviteljico in zavodom ter temeljna vprašanja glede
organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.
2. člen
Ustanoviteljske pravice in obveznosti v imenu občine
izvaja Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba.
II. STATUSNE DOLOČBE
Ime, sedež in pravni status zavoda
3. člen
S tem odlokom se spremeni ime zavoda iz Zavod za
kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter - Vrtojba, v novo
ime zavoda, ki je:
Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti
Šempeter - Vrtojba.
Skrajšano ime zavoda je: KŠTM Šempeter - Vrtojba.
Sedež zavoda je: Ulica 9. septembra 72, Vrtojba,
5290 Šempeter pri Gorici.
Zavod je pravna oseba s pravicami in obveznosti in
polno odgovornostjo v pravnem prometu, v svojem imenu

Uradni list Republike Slovenije
in za svoj račun, kot to določajo zakoni in ta odlok. Zavod
odgovarja za svoje obveznostmi z vsemi sredstvi s katerimi
razpolaga.
4. člen
Zavod je ustanovljen za izvajanje dejavnosti javnega
pomena na področjih kulture, športa, turizma in mladinskih
dejavnosti v Občini Šempeter - Vrtojba.
Namen in poslanstvo zavoda je zagotavljanje razvoja
kakovostnih vsebin s področja kulture, športa, turizma in
mladinskih dejavnosti ter učinkovitejša organizacija in spodbujanje dejavnosti na teh področjih, s ciljem dviga kakovosti
življenja v občini in boljše prepoznavnosti občine ter širših
turističnih območij.
5. člen
Zavod je vpisan v sodni register na podlagi sklepa
Okrožnega sodišča v Novi Gorici z dne 9. julija 2008 pod
opravilno številko 2008/25505.
Zavod ima žig okrogle oblike, premera 35 mm, na
katerem je izpisano polno ime zavoda. Na žigu s premerom
23 mm je izpisano skrajšano ime zavoda.
Število žigov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja ter odgovornost za hrambo žigov določi direktor
zavoda.
III. DEJAVNOST ZAVODA
6. člen
Glede na namen zaradi katerega je ustanovljen opravlja zavod v okviru svojih osnovnih dejavnosti kot javno službo
naslednje naloge:
– spremlja, spodbuja, posreduje, organizira in izvaja
kulturne, športne, turistične in mladinske dejavnosti, prireditve in tekmovanja,
– izvaja in spremlja izvajanje občinskih in nacionalnih
programov s področij kulture, športa, turizma in mladinskih
dejavnosti,
– usklajuje skupne aktivnosti pri organizaciji, razvoju,
promociji in trženju kulturne, športne in turistične ponudbe
ter mladinskih dejavnosti v občini, v skladu z usmeritvami
iz občinskih strateških dokumentov razvoja kulture, športa,
turizma in mladinskih dejavnosti,
– zbira in posreduje informacije o kulturnem, športnem
in turističnem dogajanju ter mladinskih dejavnosti v občini,
– nudi strokovno, tehnično in organizacijsko pomoč
ter svetovanje organizacijam, ki izvajajo kulturne, športne,
turistične in mladinske dejavnosti,
– vzpostavlja partnerstva med izvajalci kulturnih, športnih in mladinskih dejavnosti s šolstvom, organizacijami civilne družbe in gospodarstva, predvsem na področju razvoja
turizma,
– sodeluje pri načrtovanju in izgradnji javne infrastrukture s področja kulture, športa, turizma in mladinskih dejavnosti,
– upravlja, vzdržuje in trži javno infrastrukturo na področju kulture, športa, turizma in mladinskih dejavnosti, ki mu
jo v upravljanje prenese ustanoviteljica, in jo daje v najem
drugim izvajalcem v skladu z zakonodajo,
– zagotavlja javno dostopnost kulturne in druge dediščine, s katero upravlja ter aktivno sodeluje z drugimi izvajalci
javne službe s področja dejavnosti splošnega pomena na
območju občine,
– usklajuje aktivnosti in se vključuje v skupno turistično
ponudbo širših turističnih območij kot je občina,
– opravlja druge naloge, vezane na izvajanje javne
službe s področij svoje dejavnosti in nalog na podlagi usmeritev ustanoviteljice.
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7. člen
Zavod lahko poleg dejavnosti v javnem interesu opravlja naslednje dopolnilne dejavnosti, če je zanje registriran
in izpolnjuje zakonske pogoje za njihovo delovanje in to ne
ogroža izvajanja javne službe:
– organizira, pripravlja in izvaja kongrese, posvetovanja, seminarje, predavanja, sejme, plese, proslave in druge
prireditve komercialne narave,
– organizira in izvaja razstavno-galerijsko dejavnost,
gledališke, glasbene, kongresne, izobraževalne, sejemske,
festivalske, športne, družabne in druge prireditve, organizira
dejavnost propagande ter druge dejavnosti, ki ne sodijo v
program javne službe,
– izvaja kino predstave in predvaja filme,
– oddaja v najem tehnično opremo in opravlja storitve
za izvedbo vseh vrst prireditev,
– izvaja informativno-propagandno in založniško dejavnost, namenjeno registrirani dejavnosti, ki ni javna služba,
– trguje na drobno z umetniškimi izdelki, izdelki domače
in umetne obrti, knjigami, nosilci zvoka in slike turističnimi
spominki in športnimi proizvodi ter organizira avkcije,
– posreduje pri prodajah vstopnic za prireditve drugih
organizatorjev ipd.,
– opravljanje gostinske dejavnosti kot dopolnilne dejavnosti osnovnim dejavnostim ob izpolnjevanju zakonskih
pogojev za izvajanje,
– opravlja druge dejavnosti, če je zanje registriran in
izpolnjuje zakonske pogoje za izvajanje.
8. člen
Zavod opravlja naslednje dejavnosti v skladu z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti (priloga 1 Uredbe o
standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07
in 17/08)):
01.110 Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic
01.130 Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in
gomoljnic
01.190 Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
01.210 Vinogradništvo
01.240 Gojenje pečkatega in koščičastega sadja
01.250 Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic
01.260 Pridelovanje oljnih sadežev
01.280 Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih
rastlin
01.410 Prireja mleka
01.420 Druga govedoreja
01.430 Konjereja
01.450 Reja drobnice
01.460 Prašičereja
01.470 Reja perutnine
01.490 Reja drugih živali
01.500 Mešano kmetijstvo
01.630 Priprava pridelkov
10.130 Proizvodnja mesnih izdelkov
10.300 Predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
10.320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov
10.410 Proizvodnja olja in maščob
10.500 Predelava mleka
11.020 Proizvodnja vina iz grozdja
18.110 Tiskanje časopisov
18.120 Drugo tiskanje
18.130 Priprava za tisk in objavo
18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah
47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami
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47.622 Trgovina na drobno papirjem in pisalnimi potrebščinami
47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
živili, pijačami in tobačnimi izdelki
47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s
tekstilijami in obutvijo
47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
drugim blagom
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet
49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
49.392 Obratovanje žičnic
55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih
obratov
55.201 Počitniški domovi in letovišča
55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča
55.209 Druge nastanitve za krajši čas
55.300 Dejavnost avtokampov, taborov
56. 101 Restavracije in gostilne
56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
56.103 Slaščičarne in kavarne
56.104 Začasni gostinski obrati
56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
56.290 Druga oskrba z jedmi
56.300 Strežba pijač
58.110 Izdajanje knjig
58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev
58.130 Izdajanje časopisov
58.140 Izdajanje revij in periodike
58.190 Drugo založništvo
59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov,
video filmov, televizijskih oddaj
59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.140 Kinematografska dejavnost
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
60.100 Radijska dejavnost
60.200 Televizijska dejavnost
62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120 Obratovanje spletnih portalov
63.910 Dejavnost tiskovnih agencij
63.990 Drugo informiranje
68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
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72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
74.200 Fotografska dejavnost
74.300 Prevajanje in tolmačenje
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem ali zakup
77.210 Dajanje športne opreme v najem
77.220 Dajanje videokaset in plošč v najem
77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem
ali zakup
77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem ali zakup
77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v
zakup, razen avtorsko zaščitenih del
78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve
79.110 Dejavnost potovalnih agencij
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
81.210 Splošno čiščenje stavb
82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
82.200 Dejavnost klicnih centrov
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
za poslovanje
84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in
drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
na področju športa in rekreacije
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
na področju kulture in umetnosti
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
90.010 Umetniško ustvarjanje
90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.030 Umetniško ustvarjanje
90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.011 Dejavnost knjižnic
91.012 Dejavnost arhivov
91.020 Dejavnost muzejev
91.030 Varstvo kulturne dediščine
91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo
naravnih vrednot
93.110 Obratovanje športnih objektov
93.120 Dejavnost športnih klubov
93.130 Obratovanje fitnes objektov
93.190 Druge športne dejavnosti
93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.
IV. ORGANA ZAVODA
9. člen
Organa zavoda sta:
– svet zavoda,
– direktor.
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1. Svet zavoda
10. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ima pet članov: dva
predstavnika ustanoviteljice, dva predstavnika zainteresirane javnosti in enega predstavnika zaposlenih.
11. člen
Dva predstavnika ustanoviteljice imenuje občinski svet
ustanoviteljice v skladu s svojimi predpisi.
Predstavnika zainteresirane javnosti imenujejo društva s področja kulture, športa, turizma in mladih, na zboru
uporabnikov. Kandidacijski postopek se začne s pozivom
ustanoviteljice zainteresirani javnosti, da predlaga svoje kandidate. Poziv mora biti opravljen najmanj 60 dni pred iztekom
mandata sveta zavoda. V pozivu mora biti določen datum,
do katerega se vlagajo kandidature. Kandidatne liste se
sestavijo za vsako področje posebej. Člana, ki ju izvolijo na
zboru uporabnikov, potrdi Občinski svet Občine Šempeter Vrtojba v skladu s svojimi predpisi. Postopek sklica in volitev
na zboru uporabnikov se določi v statutu.
Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci neposredno s tajnimi volitvami.
12. člen
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta.
Postopek za imenovanje novih članov sveta zavoda se
mora začeti 3 mesece pred potekom mandata starega sveta
zavoda, v skladu z določili iz prejšnjega člena. Predsednik
sveta zavoda pisno obvesti predlagatelje o začetku postopka
za imenovanje novih članov sveta zavoda.
Član sveta zavoda je lahko razrešen pred potekom
mandata, če:
– odstopi,
– se trikrat zaporedoma neopravičeno ne udeleži seje,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno,
– s svojimi dejanji škodi ugledu zavoda.
Predlog razrešitve člana sveta zavoda poda svet zavoda organu, ki je člana sveta imenoval.
V primeru predčasne razrešitve člana sveta se izvedejo
nadomestne volitve po enakem postopku, kot je bil imenovan
razrešeni član. Nadomestni mandat je vezan na mandat
sveta zavoda.
13. člen
Konstitutivno sejo novoizvoljenega sveta zavoda skliče
direktor najkasneje v 20 dneh po izvolitvi vseh članov zavoda. Konstitutivno sejo vodi direktor do izvolitve predsednika
sveta zavoda.
Člani sveta zavoda izmed sebe izvolijo predsednika
sveta zavoda in njegovega namestnika. Predsednik sveta
zavoda ne more biti predstavnik zaposlenih v zavodu.
Svet zavoda odloča na sejah. Seje sveta zavoda sklicuje in vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa namestnik
predsednika. Seje sveta se sklicujejo po potrebi, morajo
pa biti najmanj trikrat na leto. Predsednik sveta zavoda je
dolžan sklicati sejo, če jo zahteva strokovni svet, direktor
zavoda, ustanoviteljica ali delavci zavoda. Če predsednik
sveta ne skliče seje v sedmih dneh od prejete zahteve, jo
skliče direktor zavoda ali ustanoviteljica.
Svet odloča z javnim glasovanjem, razen če odloči, da
se glasuje tajno. Svet zavoda veljavno odloča, če je na seji
sveta navzoča večina članov. Odločitev sveta zavoda je sprejeta, če je zanjo glasovala večina opredeljenih članov sveta.
14. člen
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti in naloge:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
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– lahko predlaga ustanoviteljici revizijo poslovanja,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda, po predhodnem soglasju ustanoviteljice,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– ocenjuje delo direktorja,
– sprejema statut zavoda s soglasjem ustanoviteljice,
– sprejema splošne akte zavoda, če z zakonom ali tem
aktom ni drugače določeno,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela
zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za
reševanje teh vprašanj,
– sprejema strateški načrt zavoda s soglasjem ustanoviteljice,
– sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,
– sprejema letne programe dela s soglasjem ustanoviteljice in poročila o njihovem izvajanju,
– sprejema letne finančne načrte s soglasjem ustanoviteljice,
– sprejema letne zaključne račune zavoda,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest na predlog
direktorja, sprejme akt o organizaciji dela in kadrovski načrt,
– sprejema načrte nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– daje ustanoviteljici in direktorju mnenje o posameznih
vprašanjih,
– obravnava predloge in mnenja zainteresirane javnosti,
– predlaga ustanoviteljici spremembo in razširitev dejavnosti,
– sprejema cenik storitev zavoda s soglasjem ustanoviteljice,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, statutom
zavoda in drugimi predpisi.
15. člen
Svet zavoda opravlja tudi funkcijo strokovnega sveta
zavoda. V tej funkciji obravnava svet vprašanja s področij
strokovnega dela zavoda, ki jih pokriva, odloča o strokovnih
vprašanjih v okviru pooblastil, določenih s statutom zavoda,
določa strokovne podlage za delo, daje direktorju zavoda
mnenja in predloge glede organizacije dela in možnosti za
razvoj dejavnosti ter opravlja druge z zakonom in statutom
zavoda določene naloge. Svet zavoda lahko pri opravljanju funkcije strokovnega sveta, za razrešitev posameznih
strokovnih vprašanj s področja delovanja zavoda, imenuje
strokovne skupine ali komisije.
2. Direktor
16. člen
Direktor zavoda zastopa in predstavlja zavod ter organizira in vodi njegovo delo in poslovanje in je odgovoren za
zakonitost in strokovnost dela zavoda. Za svoje delo odgovarja svetu zavoda in ustanoviteljici.
17. člen
Direktor zavoda ima naslednje pravice in obveznosti:
– odgovarja in zagotavlja pogoje za uresničevanje ciljev
zavoda, določenih v aktu o ustanovitvi zavoda, dolgoročni
strategiji razvoja zavoda in v letnih programih dela zavoda,
– odgovarja za zakonitost dela zavoda,
– odgovarja za gospodarno uporabo, upravljanje in
razpolaganje s premoženjem, ki je last zavoda ali ga ima
zavod v upravljanju,
– izdaja akte v posamičnih zadevah, če z zakonom ni
določeno drugače,
– predlaga strateški načrt zavoda s soglasjem ustanoviteljice,

Št.

91 / 30. 11. 2015 /

Stran

10365

– predlaga programe dela in razvoja zavoda ter je odgovoren za njihovo izvrševanje,
– predlaga letne programe dela in poročila o njihovem
izvajanju,
– predlaga letne finančne načrte s soglasjem ustanoviteljice,
– predlaga letne zaključne račune zavoda,
– predlaga akt o sistemizaciji delovnih mest, akt o organizaciji dela in kadrovski načrt,
– predlaga načrte nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– predlaga ustanoviteljici spremembo in razširitev dejavnosti,
– predlaga cene storitev zavoda,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, statutom
zavoda in drugimi predpisi.
18. člen
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda.
K imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda daje soglasje
ustanoviteljica.
Direktor zavoda je imenovan na podlagi izbire na izvedenem javnem razpisu za dobo petih let. Svet zavoda mora
direktorja imenovati najkasneje tri mesece pred potekom
mandata.
Direktor sklene z zavodom pogodbo o zaposlitvi, ki jo
sprejme svet zavoda, v njegovem imenu pa podpiše predsednik sveta zavoda.
19. člen
Direktorja med odsotnostjo nadomešča delavec, ki ga
za nadomeščanje pooblasti direktor. Pisno pooblastilo določa vsebino, obseg in trajanje pooblastila. Listine za zavod
podpisujejo direktor in osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravlja.
20. člen
Če direktor iz katerega koli razloga trajno ali dalj časa
ne more več opravljati svoje funkcije, imenuje svet zavoda
v soglasju z ustanoviteljico vršilca dolžnosti direktorja (v nadaljevanju: vršilec dolžnosti direktorja) brez javnega razpisa.
Vršilca direktorja se lahko imenuje najdlje za eno leto.
Vršilec dolžnosti direktorja mora izpolnjevati pogoje za
imenovanje za direktorja, določene z zakonom in aktom o
ustanovitvi zavoda.
Če svet zavoda ne imenuje vršilca dolžnosti direktorja v
tridesetih dneh od nastale okoliščine iz prvega odstavka tega
člena, imenuje vršilca dolžnosti direktorja ustanoviteljica.
21. člen
Za direktorja zavoda je lahko imenovana poslovno sposobna fizična oseba, ki poleg splošnih zakonskih pogojev
izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima najmanj visoko strokovno izobrazbo/prva bolonjska stopnja,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega vsaj tri
leta na vodilnem ali vodstvenem delovnem mestu,
– ima sposobnosti za organiziranje in vodenje dela v
zavodu,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– zna vsaj enega od naslednjih tujih jezikov: angleščina, italijanščina.
Preskus znanja tujih jezikov opravi komisija za izbor
kandidata za direktorja.
Za direktorja zavoda ne more biti imenovana oseba:
– ki je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in
socialno varnost, zoper pravni promet, zoper upravljanje
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družbenih sredstev in naravna bogastva ter zoper družbeno
in zasebno premoženje, in sicer pet let po pravnomočnosti
sodbe, vendar ne prej kot dve leti po prestani kazni zapora,
– ki ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica – za čas trajanja prepovedi,
– ki je bila kot direktor zavoda ali poslovodni organ
oziroma član poslovodnega organa podjetja, nad katerim je
bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo
odškodnine upnikom po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij, in sicer dve leti po pravnomočnosti sodbe.

in zavod opredelita pravice in obveznosti glede upravljanja
posameznega objekta s pogodbo o upravljanju.
Premoženje, s katerim upravlja zavod in ga uporablja
za opravljanje dejavnosti, je last ustanoviteljice. Zavod izkazuje ta sredstva v bilanci stanja kot sredstva v upravljanju.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega
premoženja ali ga obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni
brez soglasja ustanoviteljice.

22. člen
Javni razpis za imenovanje direktorja javnega zavoda
se objavi na spletni strani zavoda, spletni strani ustanoviteljice, lahko pa tudi v sredstvih javnega obveščanja. V javnem
razpisu se navedejo pogoji za opravljanje dela, rok za prijavo, čas, za katerega bo direktor javnega zavoda imenovan,
rok, v katerem bodo prijavljeni kandidati obveščeni o izbiri in
drugi podatki določeni z zakonom.
Svet zavoda izvede tudi postopek javnega razpisa in
opravi izbirni postopek.
Kandidat mora predložiti k prijavi:
1. predlog programa dela in razvoja zavoda za njegovo
mandatno obdobje,
2. predlog strateškega načrta zavoda,
3. svoj življenjepis,
4. dokazila o izpolnjevanju pogojev.
Postopek izvedbe javnega razpisa in izbire ustreznega
kandidata se podrobneje uredi v statutu zavoda.

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

23. člen
Če se na razpis nihče ni prijavil ali če nihče od prijavljenih kandidatov ni bil izbran, se razpis ponovi. Če dosedanjemu direktorju poteče mandat, se za čas do imenovanja
direktorja na podlagi ponovljenega razpisa imenuje vršilec
dolžnosti direktorja.
24. člen
Direktorju zavoda predčasno preneha mandat, če to
sam zahteva ali z razrešitvijo.
Direktorja zavoda se razreši:
– če so bile v postopku izbire storjene napake, ki so
bistveno vplivale na izbiro in imenovanje,
– če direktor ne izpolnjuje več pogojev za imenovanje,
– če direktor ne izpolnjuje nalog, določenih v zakonu,
tem odloku, splošnih aktih zavoda in pogodbi o zaposlitvi,
– če ne zagotovi javnosti dela zavoda v skladu z zakonom,
– če z nevestnim delom povzroči večjo škodo ali malomarno izvršuje svoje obveznosti in odgovornosti tako, da
nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju
dejavnosti zavoda.
Z dnem razrešitve direktorja preneha veljati pogodba o
zaposlitvi za delovno mesto direktorja.
Če je direktor razrešen iz razlogov, ki so navedeni v
tretji, četrti in peti alineji drugega odstavka tega člena, se
mu v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, z dnem
razrešitve pogodba o zaposlitvi odpove iz krivdnih razlogov.
V. SREDSTVA ZAGOTOVLJENA ZA USTANOVITEV
IN ZAČETEK DELA
25. člen
Sredstva za ustanovitev in začetek delovanja zavoda
zagotavlja ustanoviteljica.
Zavod prevzame v upravljanje nepremičnine in opremo, ki jo ustanoviteljica zagotavlja za izvajanje programov
na posameznih področjih delovanja zavoda. Ustanoviteljica

26. člen
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
– iz lastnih sredstev,
– iz proračuna ustanoviteljice,
– iz domačih in mednarodnih javnih razpisov,
– iz sredstev posameznih investitorjev oziroma sofinancerjev projektov,
– iz naslova upravljanja z nepremičninami, ki so mu
dana v upravljanje,
– iz naslova opravljanja registrirane dejavnosti pod
pogoji in na način, določen z zakoni in s tem odlokom,
– iz sredstev, pridobljenih s prodajo blaga in storitev
uporabnikom,
– iz naslova daril, donacij, sponzorstev ipd.,
– iz drugih virov, v skladu z zakonskimi določili.
Zavod ločeno vodi računovodske evidence za javni in
tržni del svojega poslovanja.
27. člen
Višino sredstev za financiranje zavoda iz občinskega proračuna določi ustanoviteljica na podlagi strateškega
načrta in iz njega izhajajočega predloga letnega plana s
finančnim načrtom. O zagotavljanju letnih sredstev iz proračuna ustanoviteljice se sklene pogodba o financiranju
na podlagi neposrednega poziva. Podlaga za transfer iz
proračuna lokalne skupnosti je s strani sveta zavoda potrjen
program dela.
28. člen
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s
katerimi lahko razpolaga.
29. člen
Ustanoviteljica zagotavlja prostore za izvajanje dejavnosti zavoda s posebno pogodbo. Ob predhodnem soglasju
ustanoviteljice lahko zavod pridobi v upravljanje tudi druge
nepremičnine in opremo, ki je v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb. Pravice in obveznosti zavoda in lastnika nepremičnine in opreme, ki ni v lasti ustanoviteljice, se določijo
s pogodbo.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren
ustanoviteljici.
Zavod nima pravice razpolagati s premoženjem danim
v upravljanje, niti ga obremeniti.
30. člen
Zavod je dolžan obveščati ustanoviteljico o rezultatih
poslovnega delovanja ter mu dajati druge podatke o poslovanju, najmanj ob predložitvi polletnega in letnega poročila.
31. člen
Ustanoviteljica ne prevzema v svoje breme odgovornosti za kritje morebitnih nastalih primanjkljajev iz poslovanja
zavoda.
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VII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA
32. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih doseže pri
opravljanju svoje osnovne dejavnosti, sme zavod uporabljati za opravljanje in razvoj registrirane dejavnosti zavoda ter
za obnovo, vzdrževanje in razvoj objektov, ki so mu dani v
upravljanje in za nakup opreme.
Presežek prihodkov nad odhodki iz prodaje proizvodov
in storitev na trgu iz dopolnilnih dejavnosti lahko zavod uporabi tudi za druge lastne potrebe.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad
odhodki v vseh primerih na predlog sveta zavoda odloča
ustanoviteljica.
Ustanoviteljica lahko tudi samostojno, brez predloga
sveta zavoda, odloči o načinu razpolaganja s presežkom.
33. člen
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja na predlog sveta zavoda odloča ustanoviteljica.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
34. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu
v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in
obveznostmi, ki so določene z zakoni, s tem odlokom in s
statutom zavoda, v svojem imenu in za svoj račun. Zavod
odgovarja za svoje obveznostmi z vsemi sredstvi, s katerimi
lahko razpolaga.
35. člen
V primerih, ko zavod sklepa pogodbe in druge dogovore ali se prijavlja na natečaje, ki lahko posledično povzročijo
finančne ali druge obveznosti ustanoviteljice, mora pridobiti
predhodno pisno soglasje ustanoviteljice.

IX. ODGOVORNOST USTANOVITELJICE
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
36. člen
Ustanoviteljica za obveznosti zavoda ne odgovarja.
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJICE IN ZAVODA
37. člen
Ustanoviteljica ima do zavoda naslednje pravice in
obveznosti:
– imenuje dva predstavnika ustanoviteljice in dva predstavnika zainteresirane javnosti v svet zavoda,
– v proračunu občine zagotavlja sredstva za izvajanje
dejavnosti zavoda, na podlagi predlogov finančnih načrtov
zavoda in letnih programov dela,
– daje soglasje k statutu zavoda,
– daje soglasje k strateškemu načrtu zavoda,
– daje soglasje k letnemu programu dela in letnemu
finančnemu načrtu zavoda,
– spremlja skladnost uporabe sredstev, ki jih je zagotovila ustanoviteljica v svojem proračunu, z nameni, za katere
so bila sredstva zagotovljena,
– ugotavlja skladnost programov dela zavoda s plani
oziroma programi občine,
– odloča o statusnih spremembah zavoda,
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– spreminja dejavnosti zavoda,
– odloča o načinu razpolaganja s presežkom zavoda,
– odloča o načinu kritja morebitne izgube zavoda,
– daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja
zavoda,
– daje soglasje k ceniku storitev zavoda,
– izvaja druge naloge in obveznosti ustanoviteljice ter
opravlja druge zadeve v skladu z zakonskimi določili, statutom občine, tem odlokom in drugimi predpisi.
38. člen
Zavod je v skladu z zakonom in s tem odlokom v razmerju do ustanoviteljice dolžan:
– zagotavljati namensko in racionalno koriščenje sredstev ustanoviteljice, ki jih zavod pridobiva za izvajanje svoje
dejavnosti,
– pravočasno pripraviti strateški načrt, letni program
dela in letni finančni načrt ter jih posredovati ustanoviteljici
v soglasje,
– zagotavljati ustanoviteljici podatke in informacije o
poslovanju zavoda, potrebne za spremljanje stanja, za izvajanje njegovih pristojnosti in obveznosti ter za načrtovanje
razvoja zavoda in druge podatke in informacije v skladu z
zakonom,
– na pristojnih organih obravnavati pobude ustanoviteljice in mu poročati o sklepih teh organov,
– enkrat letno, na zahtevo ustanoviteljice pa tudi med
letom, poročati o izvajanju letnega programa, o izvrševanju
letnega finančnega načrta, rezultatih poslovanja zavoda,
o uporabi namenskih sredstev ustanoviteljice in o drugih
zadevah, ki jih ustanoviteljica potrebuje za spremljanje dejavnosti zavoda,
– izvajati druge naloge in obveznosti, določene z zakonskimi določili, tem odlokom in drugimi predpisi.

XI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
39. člen
Zavod ima statut, ki ureja:
– organizacijo zavoda,
– organe zavoda,
– način odločanja in druga vprašanja, pomembna za
poslovanje in izvajanje dejavnosti zavoda.
Statut zavoda sprejme svet zavoda in prične veljati, ko
da nanj soglasje ustanoviteljica.
Zavod ima tudi druge splošne akte, določene s statutom in z zakonskimi določili.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
3. člen
Obstoječi organi zavoda opravljajo svojo funkcijo do
konca mandata. S prenehanjem mandata strokovnega sveta
zavoda opravlja njegovo funkcijo svet zavoda.
Direktor zavoda v roku 30 dni po začetku veljavnosti
tega odloka poskrbi za vpis spremembe imena in sedeža
zavoda v sodni register.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-20/2015-7
Šempeter pri Gorici, dne 19. novembra 2015
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.
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ŽIROVNICA
3603.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena na občinski javni
infrastrukturi

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 110/02, 102/04 – UPB1 s spremembami) in 18. člena
Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 –
UPB1, 76/12, 19/13 in 50/14) je Občinski svet Občine Žirovnica
na 8. redni seji dne 26. 11. 2015 sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena na občinski
javni infrastrukturi
1. člen
S tem sklepom pridobijo naslednja zemljišča:

parc. št.

površina

katastrska občina

872/11

42 m2

Žirovnica

917/5

m2

Žirovnica

919/20

4 m2

Žirovnica

921/2

m2

Žirovnica

922/7

495 m2

Žirovnica

922/14

m2

Žirovnica

924/4

20 m2

Žirovnica

925/53

10

m2

Žirovnica

925/55

63 m2

Žirovnica

925/57

12 m2

Žirovnica

925/59

65 m2

Žirovnica

925/61

6 m2

Žirovnica

925/63

m2

Žirovnica

929/66

171 m2

Žirovnica

m2

Žirovnica

744
47
4

18

parc. št.

površina

katastrska občina

934/4

17/7

44 m2

Žirovnica

934/12

12 m2

Žirovnica

17/8

17

m2

Žirovnica

934/14

93

m2

Žirovnica

18/4

39 m2

Žirovnica

934/16

78 m2

Žirovnica

157/7

m2

Žirovnica

934/19

m2

Žirovnica

158/2

175 m2

Žirovnica

934/21

555 m2

Žirovnica

158/11

m2

Žirovnica

934/24

51

m2

Žirovnica

158/13

18 m2

Žirovnica

1141/29

86 m2

Žirovnica

158/15

11

m2

Žirovnica

1141/31

m2

158/17

15 m2

Žirovnica

572/2

43 m2

Zabreznica

158/19

4 m2

Žirovnica

576/4

35 m2

Zabreznica

401/15

12 m2

Žirovnica

578/2

43 m2

Zabreznica

401/16

76

m2

Žirovnica

610/2

29 m2

Zabreznica

401/17

50 m2

Žirovnica

617/8

12

m2

Zabreznica

402/11

13 m2

Žirovnica

617/8

12 m2

Zabreznica

402/13

5

m2

Žirovnica

1025/11

85

m2

Zabreznica

402/14

5 m2

Žirovnica

32/175

2173 m2

Doslovče

402/16

m2

Žirovnica

32/176

m2

Doslovče

403/14

24 m2

Žirovnica

32/180

169 m2

Doslovče

403/16

18

m2

Žirovnica

32/183

439

m2

Doslovče

554/2

33 m2

Žirovnica

32/188

307 m2

Doslovče

557/7

19

m2

Žirovnica

32/191

m2

Doslovče

558/6

33 m2

Žirovnica

32/194

1671 m2

Doslovče

560/13

15

m2

Žirovnica

905/16

m2

Doslovče

561/10

53 m2

Žirovnica

905/17

21 m2

Doslovče

736/12

14

m2

Žirovnica

741/12

17 m2

Žirovnica

761/4

22 m2

Žirovnica

837/7

374 m2

Žirovnica

11
9

2

848/7

64 m2

Žirovnica

868/13

226 m2

Žirovnica

869/3

146 m2

Žirovnica

870/5

269 m2

Žirovnica

872/8

55 m2

Žirovnica

872/9

m2

Žirovnica

33

748

22

44

20

872
102

Žirovnica

status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Žirovnica.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0002/2009
Žirovnica, dne 26. novembra 2015
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

Uradni list Republike Slovenije

VLADA
3604.

Uredba o koncesiji za rabo termalne vode
za potrebe kopališča Bioterme Mala Nedelja
iz vrtin Mo-1 in Mo-2g

Na podlagi prvega odstavka 137. člena in dvanajstega odstavka 199.a člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02,
2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in
56/15) ter 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06
– odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09,
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13 in 56/15) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe
kopališča Bioterme Mala Nedelja
iz vrtin Mo-1 in Mo-2g
I. PREDMET IN OBSEG KONCESIJE
1. člen
(predmet koncesije)
(1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) podeli
koncesijo za rabo termalne vode za potrebe kopališča Bioterme
Mala Nedelja iz vrtin Mo-1 in Mo-2g (v nadaljnjem besedilu:
koncesija), ki se nahaja na vrtinah:
– Mo-1 (ID znak 254-38/4-0), koordinate (X: 152828,
Y: 581110, Z: 219);
– Mo-2g (ID znak 254-40/3-0), koordinate (X: 153004,
Y: 581176, Z: 223).
(2) Obseg vodne pravice, izražen kot največja dovoljena
letna prostornina (količina) rabe termalne vode, iz vrtine Mo-1
je 25.229 m3/leto in iz vrtine Mo-2g 194.771 m3/leto. Največja
dovoljena trenutna prostornina (količina) rabe podzemne vode
iz vrtine Mo-1 je 5,0 l/s in iz vrtine Mo-2g 10,0 l/s. Največja dovoljena letna prostornina (količina) rabe termalne vode iz vrtin
Mo-1 in Mo-2g je 220.000 m3/leto.
(3) Koncesija se podeli za rabo termalne vode za potrebe dejavnosti bazenskega kopališča s klasifikacijsko številko
3.1.2, v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo vrst posebne
rabe vode in naplavin.
(4) Območje koncesije obsega območje vrtin Mo-1 in
Mo-2g iz prvega odstavka tega člena in zajema termalno podzemno vodo iz vodnega telesa podzemne vode Vzhodne Slovenske gorice (VTPodV_4017), in sicer iz tretjega vodonosnika.
(5) Napajalno območje vrtin Mo-1 in Mo-2g iz prvega
odstavka tega člena ter meja tega območja se prikažeta na digitalnem podatkovnem sloju v državnem koordinatnem sistemu
in objavita v informacijskem sistemu okolja.
II. POGOJI ZA PRIDOBITEV IN IZVAJANJE KONCESIJE
2. člen
(pogoji za pridobitev koncesije)
(1) Koncesija se podeli brez javnega razpisa pravni ali
fizični osebi, ki ima v posesti in uporablja objekte za črpanje
in odvzem termalne vode za izvajanje dejavnosti kopališč v
objektih Bioterm Mala Nedelja.
(2) Oseba iz prejšnjega odstavka pridobi koncesijo brez
javnega razpisa, če:
1. je vložila pobudo za izdajo koncesijskega akta oziroma
vloge za izdajo koncesije v skladu s predpisi, ki urejajo vode,
2. je tehnično usposobljena in opremljena za izvajanje
dejavnosti kopališč,
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3. ima pravnomočno uporabno dovoljenje za objekte, v
katerih se rabi podzemna voda za dejavnost kopališč, in
4. proti njej ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacijski postopek ali ni prenehala poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe.
(3) Koncesija se podeli za obdobje 30 let.
(4) Koncesijsko obdobje iz prejšnjega odstavka začne teči
z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
3. člen
(pogoji izvajanja koncesije)
(1) Oseba, ki pridobi koncesijo (v nadaljnjem besedilu:
koncesionar), mora pri izvajanju koncesije izpolnjevati naslednje
okoljevarstvene pogoje, pogoje varstvenega režima in načina
rabe podzemne vode:
1. zagotavljati, da največja dovoljena letna prostornina
(količina) rabe podzemne vode in največja dovoljena trenutna
prostornina (količina) rabe podzemne vode iz drugega odstavka
1. člena te uredbe nista preseženi;
2. zagotavljati, da s svojo dejavnostjo ne povzroči poslabšanja ali ne prepreči doseganja dobrega kemijskega in količinskega stanja vodnega telesa podzemne vode, določenega v
skladu s predpisom, ki ureja stanje podzemnih voda;
3. imeti črpališče urejeno tako, da je preprečen vnos onesnaževal v vodonosnik;
4. zagotavljati, da je izkoristek toplotne energije odvzete
podzemne vode več kot 70 odstotkov, na način in v roku, ki sta
določena s koncesijsko pogodbo. Izkoristek toplotne energije
odvzete podzemne vode se izračuna v skladu s prilogo 1, ki je
sestavni del te uredbe;
5. dejavnost izvajati tako, da pride le do občasnih sprememb toka podzemne vode ali do stalnih sprememb toka le
na omejenem prostoru, vendar pa to ne sme povzročiti vdora
druge vode ter stalnega in jasno izraženega umetnega trenda
v spremembah toka, zaradi katerega bi do takih vdorov lahko
prišlo pozneje;
6. zagotavljati monitoring v skladu s 4. členom te uredbe in
prilogo 2, ki je sestavni del te uredbe;
7. zagotoviti opazovalno vrtino v skladu s programom monitoringa iz drugega odstavka 4. člena te uredbe;
8. skrbeti za najmanjšo mogočo porabo podzemne vode,
ponovno uporabo podzemne vode ter uporabo drugih metod in
tehnik varčevanja z vodo;
9. izvajati ukrepe iz predpisa, ki ureja načrt upravljanja
voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja, in
10. uporabljati podzemno vodo izključno za lastne potrebe,
za katere se podeljuje koncesija.
(2) Koncesionar mora pri izvajanju koncesije izpolnjevati
naslednje naravovarstvene pogoje:
1. zagotavljati, da ne ogroža naravnega ravnovesja vodnih
in obvodnih ekosistemov, in
2. preprečiti škodljive vplive ter ogrožanje naravnih vrednot
in območij, varovanih po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave.
(3) Koncesionar mora pri izvajanju koncesije izpolnjevati
druge pogoje, in sicer:
1. skrbeti za varstvo objektov in naprav za rabo podzemne
vode ter za njihovo redno vzdrževanje;
2. vzpostaviti stalen nadzor nad objekti in napravami za
rabo podzemne vode ter zagotavljati dostop samo pooblaščenim
osebam koncesionarja;
3. dopustiti izvajanje meritev za potrebe državnega monitoringa podzemnih voda na vseh vrtinah, ki jih upravlja;
4. po navodilu koncedenta sodelovati pri izvajanju kratkotrajne (do 24-urne) popolne prekinitve odvzema vode, ki ga zaradi ocenjevanja količinskega stanja podzemne vode praviloma
enkrat letno istočasno izvedejo vsi koncesionarji, ki odvzemajo
vodo iz istega termalnega vodonosnika (prekinitveni test);
5. zagotoviti koncedentu brezplačen dostop do podatkov o
dosedanjih raziskavah, ki lahko dajo podatke o podzemni vodi;
6. trajno hraniti tehnično, litološko, hidrogeološko dokumentacijo in dokumentacijo, potrebno za izvajanje monitoringa
iz 4. člena te uredbe, v tiskani in digitalni obliki;
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7. zagotoviti brezplačni dostop do vseh podatkov, ki se
nanašajo na rabo vode;
8. vzdrževati ali sanirati vrtine, izvedene pri raziskavah
vodnega vira, ki je predmet koncesije;
9. po prenehanju koncesije z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje koncesije, ravnati v skladu z zakonom, ki
ureja vode;
10. sodelovati s koncedentom pri izvajanju izrednih ukrepov, če se poveča stopnja ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda, ali intervencijskih in sanacijskih ukrepov ob naravni
nesreči zaradi škodljivega delovanja voda;
11. omogočiti brezplačno uporabo objektov in naprav v
primeru suše, nenadnega onesnaženja ali poškodbe sistema
za oskrbo s pitno vodo, če je to potrebno zaradi zagotavljanja
oskrbe s pitno vodo, in
12. redno odstranjevati plavje in odvzemati naplavine na
območju najmanj desetih metrov gorvodno in dolvodno od posameznega izpusta odpadne vode v površinske vode.
(4) Koncesionar mora s tehničnimi ali drugimi ukrepi,
vključno z zmanjšanjem dovoljene rabe podzemne vode, v določenem obdobju prilagoditi izvajanje koncesije novim razmeram,
če pride do:
1. značilnega trenda zniževanja gladine podzemne vode,
ki zajema vsaj šestletno obdobje,
2. značilnega trenda negativnih učinkov dolgoročnih sprememb režima toka podzemne vode,
3. preseganja količinskega obnavljanja vodonosnega sistema ali
4. vdora vode iz sosednjega vodonosnika ali površinske
vode.
(5) Pojave iz prejšnjega odstavka ugotovi koncesionar na
podlagi podatkov monitoringa iz 4. člena te uredbe ali ga o njih
obvesti pristojni upravni organ.
(6) Koncesionar mora odvzemati podzemno vodo in izvajati
koncesijo tako, da ne vpliva na drugo dovoljeno posebno rabo
vode.
4. člen
(monitoring)
(1) Koncesionar mora zagotavljati izvajanje monitoringa,
ki obsega monitoring odvzetih količin podzemne vode ter monitoring vpliva rabe vode in nadzor nad hidravličnimi značilnostmi
vrtine v skladu z zahtevami iz priloge 2 te uredbe.
(2) Monitoring se izvaja po programu, ki ga za obdobje
treh zaporednih koledarskih let (v nadaljnjem besedilu: program
monitoringa) pripravi koncesionar, potrdi pa Agencija Republike
Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija).
(3) Monitoring je treba izvajati v skladu s predpisi, ki urejajo
monitoring podzemnih in površinskih voda, oziroma v skladu s
predpisi, ki urejajo meroslovje.
(4) Koncesionar mora predložiti agenciji v potrditev program monitoringa najpozneje do 1. julija zadnjega leta pred
začetkom novega obdobja, za katero se pripravlja program monitoringa. Agencija potrdi program monitoringa v enem mesecu
po njegovem prejemu. Če agencija ugotovi, da program monitoringa ni pripravljen v skladu s prejšnjim odstavkom in prilogo 2 te
uredbe, mora koncesionar v enem mesecu od prejema ugotovitev in priporočil agenciji poslati popravljen program monitoringa.
(5) Koncesionar mora najpozneje do 28. februarja tekočega leta poslati agenciji poročilo o meritvah, obdelavi podatkov
in rezultatih izvajanja monitoringa za preteklo leto v skladu s
prilogo 2 te uredbe.
(6) Poročilo iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– poročilo o meritvah za preteklo leto, ki vsebuje splošni
opis izvajanja monitoringa in posebnosti v obdobju, na katero
se poročilo nanaša,
– rezultate monitoringa za preteklo leto, ki vsebujejo rezultate po posameznih sestavnih delih monitoringa in parametrih,
posebej pa o vrednostih ∆T in Qdej, in
– obdelavo oziroma analizo ter razlago podatkov monitoringa.
(7) Obrazec poročila iz petega odstavka tega člena je objavljen na spletni strani agencije.
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III. PLAČILO ZA KONCESIJO
5. člen
(opredelitev plačila za koncesijo)
Koncesionar plačuje plačilo za koncesijo za vsako leto rabe
podzemne vode posebej ves čas trajanja koncesije.
6. člen
(višina plačila za koncesijo)
(1) Plačilo za koncesijo se določi za vsako koledarsko leto
posebej.
(2) Višina plačila za koncesijo se za posamezno koledarsko
leto izračuna po naslednji enačbi:
Vkoncesija = 0,15 × C × ((Qdej + Qvod_prav) / 2) × ΔT × 4,2 × D
kjer je:
– Vkoncesija: višina plačila za koncesijo, izražena v eurih,
– C: povprečna letna cena za 1 MJ toplote, ki se pridobi
iz ekstra lahkega kurilnega olja ter izračuna iz kurilne vrednosti
ekstra lahkega kurilnega olja (ki je 42,6 MJ/kg) in cene ekstra
lahkega kurilnega olja v maloprodaji v letu, ki je dve leti pred
letom, za katero se določa plačilo za koncesijo. Povprečna
letna cena za 1 MJ toplote se izraža v eurih,
– Qdej: letna količina iz vseh vrtin odvzete podzemne vode
v m3 oziroma zmogljivost objekta za črpanje za obdobje, ko ni
na razpolago meritev načrpane podzemne vode, izražena brez
enote za količino (m3),
– Qvod_prav: obseg vodne pravice v m3 iz drugega odstavka
1. člena te uredbe, ki določa največjo dovoljeno letno prostornino (količino) v m3, izražena brez enote za količino (m3),
– ∆T: temperaturna razlika med povprečno letno temperaturo podzemne vode na ustju vrtine in 12°C, izražena brez
enote za stopinje (0),
– D: faktor izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode.
(3) Višina plačila za koncesijo se v primeru vračanja
neonesnažene podzemne vode v vodonosnik za posamezno
koledarsko leto izračuna po naslednji enačbi:
Vkoncesija_R = 0,15 × C × ((Qdej – 80% Qvrnjene) + (Qvod_prav –
80% Qvrnjene)) / 2 × ΔT × 4,2 × D
kjer je:
– Qvrnjena: letna količina vrnjene podzemne vode v vodonosnik v m3, izražena brez enote za količino (m3).
(4) Poročanje o količini vrnjene neonesnažene podzemne
vode iz prejšnjega odstavka se podrobneje uredi s koncesijsko
pogodbo.
7. člen
(povprečna cena toplote (C) in izhodiščna vrednost enote
posebne rabe vode (D))
(1) Povprečno letno ceno toplote za 1 MJ toplote (C) in
faktor izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) iz
prejšnjega člena določi vlada s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Spremembo povprečne letne cene toplote za 1 MJ
toplote (C) in faktor izhodiščne vrednosti enote posebne rabe
vode (D) določi vlada najpozneje do 31. decembra tekočega
leta za naslednje leto.
8. člen
(način plačevanja plačila za koncesijo)
(1) Koncesionar plačuje za koncesijo med letom v obliki
dveh akontacij na podračun, določen s predpisom, ki ureja
podračune in način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, na podlagi računa.
(2) Akontacija znaša polovico zneska, izračunanega po
enačbi iz drugega odstavka 6. člena te uredbe, pri čemer
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se uporabita povprečna cena toplote (C) in faktor izhodiščne
vrednosti enote posebne rabe vode (D), določeni na podlagi
prejšnjega člena. Vrednosti ∆T in Qdej se pridobita iz poročila iz
petega odstavka 4. člena te uredbe za preteklo leto.
(3) Prva akontacija v letu zapade v plačilo zadnji plačilni
dan v juniju, druga akontacija v letu pa zadnji plačilni dan v
decembru.
(4) Za nepravočasno plačane zneske akontacij oziroma
plačila za koncesijo mora koncesionar plačati zakonite zamudne
obresti.
(5) Koncesionar, ki med letom preneha izvajati koncesijo,
mora organu v sestavi ministrstva, pristojnega za vode, ki je
pristojen za pobiranje plačila za vodno pravico, v 30 dneh po
prenehanju izvajanja koncesije poslati podatke iz drugega odstavka tega člena.

6. varstvenih in razvojnih usmeritvah oziroma mnenjih, če
se rabi voda na območju naravne vrednote oziroma na območju,
varovanem po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave.

9. člen
(poračun)
(1) Koncesionar mora organu iz petega odstavka prejšnjega člena vsako leto najpozneje do 28. februarja poslati podatke
iz drugega odstavka prejšnjega člena za preteklo leto. Morebitno
razliko med z akontacijama vplačanimi zneski in višino plačila
za koncesijo, določeno v skladu s 6. členom te uredbe, je treba
plačati na način iz prvega odstavka prejšnjega člena ali vrniti
koncesionarju v 60 dneh po izdaji poračuna plačil za koncesijo.
(2) Če koncesionar ni poslal podatkov iz drugega odstavka
prejšnjega člena v predpisanem roku ali je poslal napačne podatke, se za določitev višine plačila za koncesijo uporabijo podatki,
s katerimi razpolaga organ iz prejšnjega odstavka.

13. člen
(povprečna letna cena toplote in izhodiščna vrednost enote
posebne rabe vode v prehodnem obdobju)
(1) Vlada sprejme sklep iz 7. člena te uredbe v enem letu
od uveljavitve te uredbe.
(2) Do uveljavitve sklepa iz prejšnjega odstavka znaša
povprečna letna cena za 1 MJ toplote (C) 0,026 eura, faktor
izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) pa 1.

10. člen
(hramba dokumentacije)
(1) Koncesionar mora dokumentacijo, s katero dokazuje
resničnost in pravilnost podatkov iz drugega odstavka 8. člena
te uredbe, hraniti še najmanj pet let od prejema računa oziroma
poračuna za plačilo za koncesijo.
(2) Koncesionar mora hraniti podatke, pridobljene na podlagi monitoringa iz 4. člena te uredbe, še najmanj pet let po
preteku koncesijskega obdobja.
IV. KONCESIJSKA POGODBA
11. člen
(sklenitev in vsebina koncesijske pogodbe)
(1) Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesijska pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe
pogodbeni stranki.
(3) V koncesijski pogodbi se poleg vsebin, ki jih določata
zakon, ki ureja vode, in zakon, ki ureja varstvo okolja, določijo
zlasti:
1. medsebojna razmerja v zvezi z morebitno škodo, povzročeno z izvajanjem ali neizvajanjem koncesije,
2. razmerja ob spremenjenih in nepredvidljivih okoliščinah,
3. način finančnega in strokovnega nadzora,
4. pogodbene kazni zaradi neizvajanja ali nepravilnega
izvajanja koncesije,
5. prenos oziroma odstranitev objektov in naprav ter sanacija vrtin po prenehanju koncesije in
6. medsebojno obveščanje.
(4) V koncesijski pogodbi se poleg vsebin iz prejšnjega
odstavka podrobneje določijo tudi ukrepi in pogoji iz 3. člena te
uredbe na podlagi podatkov o:
1. globini črpanja in temperaturi podzemne vode na ustju
vrtine,
2. stanju podzemnih voda na vodnem telesu iz četrtega
odstavka 1. člena te uredbe,
3. uporabljanju podzemne vode za oskrbo s pitno vodo,
4. varstvenih območjih v skladu s predpisi, ki urejajo vode,
5. ukrepih iz predpisa, ki ureja načrt upravljanja voda za
vodni območji Donave in Jadranskega morja, ter

V. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
12. člen
(višina plačila v prehodnem obdobju)
(1) Plačilo za koncesijo se začne plačevati s 1. januarjem
2016.
(2) Ne glede na 6. člen te uredbe znaša višina plačila za
koncesijo 60 odstotkov za leto 2016, 70 odstotkov za leto 2017,
80 odstotkov za leto 2018 in 90 odstotkov za leto 2019 plačila za
koncesijo, izračunanega na način iz 6. člena te uredbe.

14. člen
(prva akontacija in podatki za izračun do vzpostavitve
poročanja o monitoringu)
(1) Višino prve akontacije plačila za koncesijo določi organ
iz petega odstavka 8. člena te uredbe, na podlagi podatkov o
količini odvzete vode iz vrtin iz 1. člena te uredbe za preteklo leto.
(2) Podatke iz prejšnjega odstavka mora koncesionar poslati organu iz prejšnjega odstavka v enem mesecu od dokončnosti odločbe o določitvi koncesionarja.
(3) Če podatki iz prejšnjega odstavka niso poslani v roku
iz prejšnjega odstavka, se za izračun plačila za koncesijo uporabijo podatki, s katerimi razpolaga organ iz prvega odstavka
tega člena.
(4) Do vzpostavitve rednega letnega poročanja v skladu
s petim odstavkom 4. člena te uredbe mora koncesionar do
28. februarja tekočega leta pošiljati podatke iz drugega odstavka
8. člena te uredbe organu v sestavi ministrstva, pristojnega za
vode, ki je pristojen za pobiranje plačila za vodno pravico.
15. člen
(prvi program monitoringa in prvo poročilo o monitoringu)
(1) Koncesionar mora prvi program monitoringa iz drugega
odstavka 4. člena te uredbe predložiti agenciji v potrditev najpozneje v šestih mesecih od sklenitve koncesijske pogodbe.
(2) Meritve gladin vode prek opazovalne vrtine mora
koncesionar začeti izvajati najpozneje v enem letu po potrditvi
prvega programa monitoringa. V prvem programu monitoringa
koncesionar predlaga vrtino, ki se bo uporabljala kot opazovalna vrtina.
(3) Koncesionar mora prvič poslati poročilo iz petega odstavka 4. člena te uredbe najpozneje do 28. februarja leta, ki
sledi letu potrditve prvega programa monitoringa.
16. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-64/2015
Ljubljana, dne 27. novembra 2015
EVA 2015-2550-0121
Vlada Republike Slovenije
Boris Koprivnikar l.r.
Podpredsednik
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Priloga 1
Izračun izkoristka toplotne energije odvzete podzemne vode*:

  100 x (T vodni vir  T odpadna voda ) /(T vodni vir  12 °C)
kjer je:
–
 : izkoristek toplotne energije, izražen v %,
–
Tvodni vir: letna povprečna temperatura vode v °C,
–
Todpadna voda: letna povprečna temperatura odpadne vode v °C.

* V primeru dodatnega ogrevanja odvzete podzemne vode se zahteva po doseganju izkoristka
toplotne energije odvzete podzemne vode ne upošteva.
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Priloga 2
MONITORING
I. Splošno
Monitoring iz 4. člena te uredbe vključuje:

monitoring odvzetih količin podzemne vode,

monitoring vpliva rabe in nadzor nad hidravličnimi značilnostmi vrtine.
Koncesionar mora zagotavljati kakovost podatkov z meroslovnim obvladovanjem merilne
opreme. Postopek izvajanja meritev mora zagotavljati primerljivost rezultatov v celotnem
obdobju programa monitoringa. Koncesionar mora hraniti vse pridobljene podatke v celotnem
trajanju koncesije.
Koncesionar mora za podatke, za katere je tako določeno v tej prilogi, zagotavljati enkrat dnevni
(on-line) prenos podatkov v podatkovno zbirko agencije.
II. Monitoring odvzetih količin podzemne vode
Z monitoringom odvzetih količin podzemne vode se spremlja količina odvzete podzemne vode z
opravljanjem meritev dejanske količine odvzete podzemne vode z ustreznim merilnikom pretoka
vode in elektronskim zapisovanjem tako, da se lahko trenutna količina in skupna odvzeta
količina podzemne vode kadarkoli preverita.
Koncesionar mora za meritve zagotavljati enkrat dnevni (on-line) prenos podatkov v podatkovno
zbirko agencije.
III. Monitoring vpliva rabe vode in nadzor nad hidravličnimi značilnostmi vrtine
1. Za ugotavljanje morebitnih sprememb razmer se izvajata monitoring vpliva rabe vode in
nadzor nad hidravličnimi značilnostmi objekta za odvzem vode. Pri tem se spremljajo:

stopnja količinskega obnavljanja,

stalnost fizikalno-kemijskih značilnosti podzemne vode in

stalnost hidravličnih značilnosti objekta za odvzem podzemne vode (v nadaljnjem
besedilu: objekt).
2. Spremljanje stopnje količinskega obnavljanja
Stopnjo količinskega obnavljanja podzemne vode je treba ugotavljati s stalnim spremljanjem
gladine oziroma tlaka podzemne vode, pretoka odvzete vode in njihovega trenda za posamezne
objekte ter to letno vrednotiti v povezavi z rezultati vsakoletne kratkotrajne istočasne in popolne
prekinitve odvzema podzemne vode v celotnem termalnem vodonosniku (prekinitveni test).
Ugotavljati je treba:

razpon gladine podzemne vode ter sezonski in dolgoročni trend,

odvisnost znižanja gladine in temperature podzemne vode od količine črpanja in
hidroloških razmer,

učinke kratkotrajnih popolnih prekinitev rabe (odvzema) podzemne vode (prekinitveni
test) in

doseganje kritične vrednosti gladine podzemne vode.
Monitoring spremljanja stopnje količinskega obnavljanja je treba izvajati z meritvami:

odvzete količine vode iz vsake vrtine za odvzem vode,

gladine (tlaka) podzemne vode v vsaki vrtini za odvzem vode in v opazovalnih vrtinah in

skupne količine odpadne vode iz sistema za mestom, kjer se termalna voda zadnjič
uporabi.
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Meritev pretoka odvzetih količin vode mora biti stalna in zvezna z zapisovanjem trenutne
količine pretoka in kumulativne količine načrpane vode vsaj enkrat na uro. Za te meritve morata
biti zagotovljena elektronsko zapisovanje in enkrat dnevni (on-line) prenos podatkov v
podatkovno zbirko agencije.
Meritve gladine podzemne vode na vrtinah za odvzem vode in v opazovalni vrtini se izvajajo s
tlačno sondo in elektronskim zapisovanjem gladine podzemne vode ali na drug način, ki
omogoča primerljivo kakovost rezultatov. Meritev gladine (tlaka) podzemne vode mora biti
stalna in zvezna z zapisovanjem podatkov vsaj enkrat na uro. Za meritve gladine (tlaka) morata
biti zagotovljena elektronsko zapisovanje in enkrat dnevni (on-line) prenos podatkov v
podatkovno zbirko agencije.
Skupna količina odpadne vode se zapisuje vsaj enkrat dnevno. Mesto in način merjenja se
posebej opredelita v programu monitoringa.
3. Spremljanje fizikalno-kemijskih značilnosti podzemne in odpadne vode
Z analizo fizikalno-kemijskih značilnosti podzemne vode iz vseh vrtin za odvzem vode je treba
ugotavljati kemijsko sestavo in posredno tudi spremembo količinskega stanja (toplotne
vrednosti) izkoriščanega vodonosnika.
Spremljanje fizikalno-kemijskih značilnosti vode je treba izvajati z:
a)
meritvijo temperature podzemne vode na ustju vseh vrtin za odvzem vode,
b)
meritvijo temperature odpadne vode na izpustu iz sistema za mestom, kjer se termalna
voda zadnjič uporabi,
c)
analizo izotopske sestave podzemne vode iz vseh vrtin za odvzem vode in
č)
analizo kemijske sestave podzemne vode iz vseh vrtin za odvzem vode.
k a)
Meritev temperature podzemne vode mora biti stalna in zvezna z zapisovanjem podatkov vsaj
enkrat na uro. Za meritve temperature odvzete podzemne vode morata biti zagotovljena
elektronsko zapisovanje in enkrat dnevni (on-line) prenos podatkov v podatkovno zbirko
agencije.
k b)
Meritev temperature odpadne vode mora biti stalna in zvezna z zapisovanjem podatkov vsaj
enkrat na uro. Mesto oziroma mesta in način merjenja se posebej opredelijo v programu
monitoringa.
k c)
16
18
Z analizo izotopske sestave vode je treba ugotoviti vrednosti razmerja med O in O, razmerje
med vodikom in devterijem ter količino tricija. Vzorci za analizo izotopske sestave vode se prvič
odvzamejo v prvem letu izvajanja koncesije. Vzorčenje podzemne vode za analizo izotopske
sestave vode je treba opraviti vsako leto v prvem triletnem programu monitoringa med
ustaljenim režimom odvzemanja. V nadaljnjih letih se analiza opravlja vsako tretje leto za
razmerje med 16O in 18O ter za razmerje med vodikom in devterijem, za tricij pa le, če je bil
zaznan v prvih treh analizah. Vzorčenje za analizo izotopske sestave vode se opravi pogosteje
(letno), če se ugotovijo trendi slabšanja stanja (zniževanje gladine podzemne vode).
Vzorčenje in analizo mora izvajati oseba z laboratorijem, akreditiranim za tovrstne analize.
k č)
Ob vsakem vzorčenju za analizo kemijske sestave odvzete podzemne vode je treba na mestu
objekta izmeriti osnovne fizikalno-kemijske lastnosti podzemne vode:

specifično električno prevodnost,

pH,

oksidacijsko-redukcijski potencial,

vsebnost kisika in nasičenost s kisikom ter

temperaturo vzorčene vode iz vrtine in odpadne vode v izpustu.
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Nabor parametrov 1:
Iz pip na ustjih vseh vrtin za odvzem vode morajo biti enkrat letno ugotovljene vsebnosti za
naslednje značilne parametre:

kalcij (Ca2+)

magnezij (Mg2+)

kalij (K+)

natrij (Na+)

hidrogenkarbonat (HCO3-)

klorid (Cl-)

sulfat (SO42-)

fosfat (PO43-)

nitrat (NO3-)

nitrit (NO2-)

amonij (NH4+)

železo (Fe (skupno))

mangan (Mn (skupni))

sušni preostanek pri 105 °C

kremenica (SiO2)

raztopljeni CO2

mineralizacija (TDS – skupne
raztopljene snovi)
Vzorci vode se odvzamejo iz vrtin, ki se uporabljajo za odvzemanje vode, in sicer istočasno
oziroma v primerljivih hidroloških razmerah.
Nabor parametrov 2:
V vzorcu odvzete vode je treba v prvem in tretjem letu izvajanja koncesije, nato pa na vsakih
šest let ugotoviti tudi naslednje parametre:

arzen

flourid

bromid

stroncij

barij

krom (skupni)

bor

litij

jodid

železo (Fe2+, Fe3+)

celotni organski ogljik (TOC)

fenolne snovi

mineralna olja (skupno)

policiklični aromatski ogljikovodiki

aromatski ogljikovodiki

motnost (NTU)

prosti CO2

raztopljeni H2S
Parametre iz Nabora parametrov 2 je treba ugotoviti tudi, če se ugotovijo spremembe značilnih
parametrov (Nabor parametrov 1), ki so enake ali večje od: ± 20 %. Koncesionar lahko v
programu monitoringa predlaga in utemelji konkretnim razmeram prilagojen seznam teh
parametrov.
Pri prvem merjenju je treba v odvzeti podzemni vodi ugotoviti tudi koncentracijo in izotopsko
sestavo žlahtnih plinov argon, helij in neon: koncentracijo v cc STP/g in ppm, izotopsko sestavo
pa kot razmerje 40Ar/36Ar, 3He/4He, R/Ra in 20Ne/22Ne.
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Pri določanju vsebnosti analiziranih parametrov je treba upoštevati najnižje razpoložljive meje
zaznavanja in določanja (meja določljivosti analitske metode). V letnem poročilu o monitoringu
je treba navesti meje zaznavnosti in meje določljivosti analitske metode.
Vzorčenje in analizo mora izvajati oseba z laboratorijem, akreditiranim za tovrstne analize.
4. Nadzor nad hidravličnimi značilnostmi vrtine
Nadzor nad hidravličnimi značilnostmi objekta je treba izvajati z:
a)
vzdrževanjem opreme in objektov za rabo podzemne vode,
b)
meritvami učinkovitosti in specifične izdatnosti vseh vrtin za odvzem vode,
c)
meritvami statičnih in dinamičnih pogojev v vseh vrtinah za odvzem vode in v
opazovalnih vrtinah.
k a)
Vsa dela in spremembe, ki so bile narejene v ali pri objektu, merilni opremi ali opremi za rabo
podzemne vode, je treba zapisovati in o tem poročati v letnem poročilu o monitoringu odvzetih
količin podzemne vode. Enkrat tedensko je treba preverjati pravilno delovanje merilnih naprav.
k b)
Meritve učinkovitosti in specifične izdatnosti vseh vrtin za odvzem vode je treba opraviti po
vnaprej izdelanem postopku: gre za kratkotrajen poskus, pri čemer je treba vrtino najprej
ugasniti in počakati na kvazistabilizacijo gladine in nato črpati vsaj tri različne količine po nekaj
ur, s čimer se preizkusijo učinkovitosti vrtine in njene morebitne izgube (črpalni poskus). Črpalni
poskus mora biti prvič izveden v treh mesecih po sklenitvi koncesijske pogodbe, če so od
zadnjega poskusa pretekla več kot tri leta, in drugič v tretjem letu prvega triletnega obdobja.
Nato se črpalni poskus opravlja vsako šesto leto. Postopek izvajanja črpalnega poskusa se
natančneje opredeli v programu monitoringa tako, da se zagotovi primerljivost rezultatov v
celotnem časovnem obdobju.
k c)
Meritve statičnih in dinamičnih pogojev v vseh vrtinah za odvzem vode in opazovalnih vrtinah se
izvajajo s spremljanjem gladine (tlaka) v času, ko se izvajajo črpalni poskusi iz prejšnje točke ali
prekinitveni test iz 4. točke tretjega odstavka 3. člena te uredbe.

Uradni list Republike Slovenije
3605.

Uredba o spremembi Uredbe o metodologiji
za oblikovanje najemnin v neprofitnih
stanovanjih ter merilih in postopku za
uveljavljanje subvencioniranih najemnin

Na podlagi 117. člena in šestega odstavka 121.b člena
Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 –
ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS,
56/11 – odl. US, 87/11 in 40/12 – ZUJF) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o spremembi Uredbe o metodologiji
za oblikovanje najemnin v neprofitnih
stanovanjih ter merilih in postopku
za uveljavljanje subvencioniranih najemnin
1. člen
V Uredbi o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje
subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04,
99/08, 62/10 – ZUPJS in 79/15) se v točki a) in točki b) tretjega
odstavka 13.a člena kratica »PPS« nadomesti s kratico »PS«,
tretja alineja tretjega odstavka 13.a člena pa se spremeni tako,
da se glasi:
»– PS: dejanska površina stanovanja, vendar ne večja kot
znaša primerna površina stanovanja glede na število uporabnikov po določbi 14. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih
stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06,
11/09, 81/11 in 47/14);«.
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UREDBO
o spremembah Uredbe o načinu izvajanja
javne službe upravljanja in vzdrževanja
hidromelioracijskih sistemov
1. člen
V Uredbi o načinu izvajanja javne službe upravljanja
in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov (Uradni list RS,
št. 31/14) se v 1. členu črta besedilo »letni in petletni«.
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(uporaba)
(1) Ta uredba se uporablja za upravljanje velikih namakalnih in osuševalnih sistemov, ki so vpisani v evidenco melioracijskih sistemov in naprav v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo,
razen za sisteme, ki so vpisani kot planirani.
(2) Ta uredba se uporablja za vzdrževanje velikih namakalnih in osuševalnih sistemov, ki so vpisani v evidenco
melioracijskih sistemov in naprav v skladu z zakonom, ki ureja
kmetijstvo, kot delujoči.
(3) Ta uredba se ne uporablja za vodno infrastrukturo in
vodna zemljišča, katerih vzdrževanje se izvaja po predpisih,
ki urejajo gospodarske javne službe na področju urejanja
voda.«.
3. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Postopki, začeti pred začetkom uporabe te uredbe, se
končajo v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03,
142/04, 99/08 in 62/10 – ZUPJS).
3. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja
2016.
Št. 00719-63/2015
Ljubljana, dne 27. novembra 2015
EVA 2015-2550-0179
Vlada Republike Slovenije
Boris Koprivnikar l.r.
Podpredsednik

3606.

Uredba o spremembah Uredbe o načinu
izvajanja javne službe upravljanja
in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov

Na podlagi četrtega odstavka 113. člena v zvezi s
115. členom, tretjega odstavka 114. člena in prvega odstavka
118. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12,
90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) ter 7. člena Zakona o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 –
ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40)
izdaja Vlada Republike Slovenije

(naloge vzdrževanja)
(1) Naloge vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov mora
izvajalec opravljati tako, da se zagotavlja nemoteno delovanje
objektov in naprav hidromelioracijskih sistemov v skladu z
njihovo namembnostjo, in sicer v okviru rednega delovanja in
vzdrževanja (v nadaljnjem besedilu: redno vzdrževanje) ter
investicijskega vzdrževanja.
(2) Naloge rednega vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov se opredelijo v letnih programih vzdrževanja za posamezen hidromelioracijski sistem.
(3) Letni program vzdrževanja za posamezen hidromelioracijski sistem vsebuje:
– opis dejanskega stanja;
– opredeljene cilje vzdrževanja;
– vrsto in obseg predvidenih nalog vzdrževanja;
– finančni načrt vzdrževanja z zagotovljenim virom financiranja;
– dinamiko izvajanja letnega programa vzdrževanja in
– pri osuševalnih sistemih tudi grafično prilogo z označitvijo lokacije in vrste predvidenih nalog vzdrževanja.
(4) Letni program vzdrževanja iz drugega odstavka tega
člena pripravi izvajalec. En izvod tega programa za naslednje
leto najpozneje do 7. decembra tekočega leta pošlje ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, ki ga objavi na svoji spletni
strani.
(5) Če se na posameznem hidromelioracijskem sistemu
z rednimi vzdrževalnimi deli ne more zagotoviti nemoteno delovanje sistema, se izvede potrebno investicijsko vzdrževanje.
Dela investicijskega vzdrževanja se opredelijo v programu
vzdrževanja iz drugega odstavka tega člena.
(6) Ob nenadnem prenehanju delovanja hidromelioracijskega sistema izvajalec z obrazloženim predlogom zaprosi
ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, da založi sredstva iz proračuna Republike Slovenije za preprečitev nastanka večje škode.
Če ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, ta sredstva odobri, jih
lastniki melioriranih zemljišč vrnejo v proračun Republike Slovenije sorazmerno s površino melioriranih zemljišč.«.
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4. člen
Peti odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Izvajalec mora glede na zmanjšan ali povečan obseg
nalog upravljanja oziroma vzdrževanja iz prejšnjega odstavka
in ob upoštevanju razpoložljivih sredstev pripraviti spremembe
letnega programa upravljanja oziroma letnega programa vzdrževanja in jih poslati ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo.«.
V šestem odstavku se črta besedilo »prve alineje«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Izplačila za opravljene naloge vzdrževanja iz prejšnjega člena se izvedejo na podlagi poročila izvajalca o opravljenih delih, ki vsebuje zapisnik o nadzoru in prevzemu opravljenih
del vzdrževanja z opredelitvijo njihove vrste in količine, ki ga
podpišeta izvajalec in podizvajalec. Pri osuševalnih sistemih
se obvezno priloži tudi grafična priloga z označeno lokacijo in
vrsto opravljenih del.«.
Osmi odstavek se črta.

Uradni list Republike Slovenije
(7) Končna letna poročila o upravljanju in letna poročila
o vzdrževanju za posamezen hidromelioracijski sistem se
objavijo na spletni strani ministrstva, pristojnega za kmetijstvo.«.
7. člen
Drugi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Nadzor iz prejšnjega odstavka obsega:
– izpolnjevanje kadrovskih, organizacijskih in tehničnih
pogojev izvajalca;
– vsebinski pregled ustreznosti programov vzdrževanja
hidromelioracijskih sistemov po tej uredbi;
– izvajanje programov upravljanja in programov vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov po tej uredbi;
– namensko porabo proračunskih sredstev.«.
KONČNA DOLOČBA

5. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
(priprava predloga o višini nadomestila)
(1) Izvajalec na podlagi letnih programov vzdrževanja iz
drugega odstavka 7. člena te uredbe pripravi predlog višine nadomestila za kritje stroškov za redno in morebitno investicijsko
vzdrževanje hidromelioracijskih sistemov.
(2) Predlog višine nadomestil iz prejšnjega odstavka izvajalec skupaj z letnimi programi vzdrževanja hidromelioracijskih
sistemov iz drugega odstavka 7. člena te uredbe pošlje ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo.«.

8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-48/2015
Ljubljana, dne 27. novembra 2015
EVA 2015-2330-0124
Vlada Republike Slovenije
Boris Koprivnikar l.r.
Podpredsednik

6. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
(poročila o izvajanju programov)
(1) Izvajalec mora voditi evidenco o opravljenih delih iz
letnega programa upravljanja in vzdrževanja, ki mora vsebovati
delovodnik podizvajalca o opravljenih delih.
(2) Izvajalec mora ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo,
poslati vmesna poročila in končno letno poročilo o upravljanju,
ki so vezana na opravljene naloge in so priloga k zahtevku za
povračilo stroškov upravljanja.
(3) Izvajalec mora ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, poslati končno letno poročilo o upravljanju in letno
poročilo o vzdrževanju za posamezen osuševalni in posamezen namakalni sistem do 28. februarja tekočega leta za
preteklo leto.
(4) Dinamika predložitve vmesnih poročil iz prve alineje
drugega odstavka tega člena ministrstvu se določi s pogodbo
iz 9. člena te uredbe.
(5) Vmesna poročila morajo vsebovati natančen opis
opravljenih nalog po letnem programu upravljanja. Končno
poročilo mora vsebovati natančen opis opravljenih nalog po
letnem programu upravljanja ter ugotovitve in predloge za
nadaljnje delo pri zagotovitvi delovanja hidromelioracijskih sistemov, treba pa mu je priložiti tudi letno poročilo o upravljanju
in vzdrževanju za posamezen hidromelioracijski sistem.
(6) Letno poročilo o upravljanju in vzdrževanju za posamezen hidromelioracijski sistem iz drugega odstavka tega
člena mora vsebovati:
– povzetek stanja in splošno oceno doseganja ciljev iz
letnega programa rednega vzdrževanja;
– opis stanja pred vzdrževanjem in po njem za posamezen hidromelioracijski sistem;
– obrazložitev doseženih ciljev za posamezen hidromelioracijski sistem;
– ugotovitve in predloge za posamezen hidromelioracijski
sistem.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
3607.

Aneks št. 8 h Kolektivni pogodbi za javni
sektor (KPJS)

Na podlagi 4. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor
(Uradni list RS, št. 57/08, 86/08, 112/08, 3/09, 16/09, 23/09,
33/09, 48/09, 91/09, 31/10, 83/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10,
89/10, 89/10, 59/11, 6/12, 40/12, 22/13, 22/13, 22/13, 46/13,
101/2013 – ZIPRS1415, 45/14 in 95/14)
Vlada Republike Slovenije, kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopata minister za javno upravo Boris Koprivnikar
in minister za finance dr. Dušan Mramor
in
reprezentativni sindikati javnega sektorja, kot stranka na
strani javnih uslužbencev
sklenejo

A N E K S š t. 8
h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS)
1. člen
Ta aneks se sklepa zaradi realizacije Dogovora o ukrepih
na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju
za leto 2016 z dne 10. 11. 2015.
2. člen
Znižana plačna lestvica iz prvega odstavka 44. a člena
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS,
št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10,
107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF,
46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15) se

Uradni list Republike Slovenije
na podlagi Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in
drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 z dne 10. 11.
2015 uporablja le še v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 8. 2016.
3. člen
Vrednost plačnih razredov iz plačne lestvice se do 31. 12.
2016 ne uskladi.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Vlada Republike Slovenije se obvezuje, da v obdobju od
1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 ne bo brez soglasja s podpisniki tega
aneksa dodatno posegala v plače, druge prejemke, pravice in
obveznosti iz delovnega razmerja javnih uslužbencev, ki so
dogovorjene v Dogovoru iz 1. člena tega aneksa.
Ravnanje v nasprotju s prejšnjim odstavkom se šteje za
kršitev. V primeru stavke, ki je posledica kršitve tega aneksa,
stavkajočim za čas stavke pripada nadomestilo v višini plače,
ki bi jo prejeli, če bi delali.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega aneksa preneha veljati drugi
odstavek 2. člena Aneksa št. 7 h Kolektivni pogodbi za javni
sektor (Uradni list RS, št. 95/14).
6. člen
Ta aneks začne veljati z uveljavitvijo zakona, ki ureja ukrepe na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju
za leto 2016 in druge ukrepe v javnem sektorju, sprejetega za
realizacijo Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in
drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 z dne 10. 11.
2015.
Št. 0100-755/2015
Ljubljana, dne 10. novembra 2015
EVA 2015-3130-0058
Vlada Republike Slovenije
Boris Koprivnikar l.r.
Minister
za javno upravo
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister
za finance
Reprezentativni sindikati javnega sektorja
SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA,
ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE
Jelka Velički l.r.
SINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOV
SLOVENIJE
Frančišek Verk l.r.
SINDIKAT VETERINARJEV SLOVENIJE
– PERGAM
Milan Štimec l.r.
SINDIKAT DELAVCEV V VZGOJNI,
IZOBRAŽEVALNI IN RAZISKOVALNI
DEJAVNOSTI SLOVENIJE
Bojan Hribar l.r.
GLOSA - SINDIKAT KULTURE IN
NARAVE SLOVENIJE
Mitja Šuštar l.r.
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POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE
Radivoj Uroševič l.r.
SINDIKAT CARINIKOV SLOVENIJE
Dušan Pečnik l.r.
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN
SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE
Zvonko Vukadinovič l.r.
FIDES, SINDIKAT ZDRAVNIKOV IN
ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE
Konrad Kuštrin
NI PODPISAL
SINDIKAT DELAVCEV V ZDRAVSTVENI
NEGI SLOVENIJE
Jelka Mlakar l.r.
KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90
SLOVENIJE
Peter Majcen l.r.
SINDIKAT POKLICNEGA GASILSTVA
SLOVENIJE
Aleksander Ogrizek
NI PODPISAL
NEODVISNI SINDIKAT DELAVCEV
LJUBLJANSKE UNIVERZE
dr. Tomaž Sajovic l.r.
SINDIKAT KULTURNIH IN UMETNIŠKIH
USTVARJALCEV RTV
Peter Kosmač l.r.
SIFARM - SINDIKAT FARMACEVTOV
SLOVENIJE
Damir Domjan l.r.
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA
SKRBSTVA SLOVENIJE
Aleksander Jus l.r.
SINDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE –
PERGAM
Matija Cevc l.r.
SVAS-SINDIKAT VLADNE AGENCIJE
SLOVENIJE
Andreja Škoflek l.r.
SINDIKAT SLOVENSKIH DIPLOMATOV
Stanislav Sikošek
NI PODPISAL
SINDIKAT DELAVCEV RADIODIFUZIJE
SLOVENIJE
Tom Zalaznik l.r.
SINDIKAT SOCIALNEGA ZAVAROVANJA
SLOVENIJE
Miran Raković l.r.
SILMES – SINDIKAT LABORATORIJSKE
MEDICINE SLOVENIJE
Stanislav Tomšič l.r.
SINDIKAT MINISTRSTVA ZA OBRAMBO
Darko Milenkovič
NI PODPISAL
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SINDIKAT NOVINARJEV SLOVENIJE
Alenka Potočnik l.r.
SINDIKAT DELAVCEV PRAVOSODJA
SLOVENIJE
Tomaž Virnik l.r.
SINDIKAT CENTROV ZA SOCIALNO
DELO – SINCE 07 – KSS PERGAM
Perica Radonjič l.r.
SINDIKAT SEVALCEV SLOVENIJE
PERGAM
Robert Kokovnik l.r.
SINDIKAT KAPITANIJE SLOVENIJE
Loredano Cetin
NI PODPISAL
SINDIKAT POLICISTOV SLOVENIJE
Zoran Petrovič
NI PODPISAL
DENS- SINDIKAT ZOBOZDRAVNIKOV
SLOVENIJE
Alenka Krabonja
NI PODPISAL
SINDIR-SINDIKAT DIREKTORJEV IN
RAVNATELJEV SLOVENIJE
Anton Obreht l.r.
SORS – SINDIKAT OBČINSKIH
REDARJEV SLOVENIJE
Predrag Vasić l.r.
SINDIKAT JAVNIH USLUŽBENCEV
SLOVENIJE
Marko Belavič l.r.

SINDIKAT DELAVCEV STATISTIČNEGA
URADA RS
Laura Šuštar Kožuh l.r.
PRAKTIK.UM
Igor Muževič
NI PODPISAL
KNSS NEODVISNOST
Evelin Vesenjak l.r.
ZVEZA DELAVSKIH SINDIKATOV
SLOVENIJE – SOLIDARNOST
Roman Šuen
NI PODPISAL
VISOKOŠOLSKI SINDIKAT SLOVENIJE
dr. Marko Marinčič l.r.
SINDIKAT VOJAKOV SLOVENIJE
Gvido Novak
NI PODPISAL
KONFEDERACIJA SLOVENSKIH
SINDIKATOV
Gvido Novak
NI PODPISAL
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti je dne 10. 11. 2015 izdalo potrdilo št. 10101-2/2008-36

Uradni list Republike Slovenije
o tem, da je Aneks št. 8 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS) vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi
25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS,
št. 43/06) pod zaporedno številko 30/10.

3608.

Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske
dejavnosti v Republiki Sloveniji

Na podlagi 3. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS/I, št. 18/91,
Uradni list RS, št. 53/92, 13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 15/94,
18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 39/95, 60/95, 64/95,
2/96, 20/96, 37/96, 56/96, 1/97, 19/97, 25/97, 37/97, 40/97
– ZDMPNU, 79/97, 87/97 – ZPSDP, 87/97 – ZURD98, 3/98,
3/98, 3/98, 7/98, 9/98, 9/98, 51/98, 2/99, 2/99, 2/99, 39/99
– ZMPUPR, 39/99, 40/99 – popr., 59/99, 59/99, 59/99, 3/00,
3/00, 3/00, 3/00, 62/00, 67/00, 81/00 – KPnd, 116/00, 122/00,
3/01, 8/01, 23/01 – KPnd, 43/01 – KPnd, 43/01 – KPnd, 43/01
– KPnd, 43/01 – KPnd, 99/01, 6/02, 6/02, 8/02, 9/02, 19/02 –
KPnd, 19/02 – KPnd, 19/02 – KPnd, 69/02, 69/02, 69/02, 8/03,
8/03, 8/03, 8/03, 73/03, 77/04, 81/04, 61/05, 115/05, 43/06
– ZKolP, 71/06, 71/06, 138/06, 62/07, 65/07, 67/07, 120/07,
19/08, 57/08, 67/08, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12,
1/13, 3/13, 46/13, 67/13, 107/13, 7/14, 52/14, 95/14, 3/15 in
55/15)
Vlada Republike Slovenije, kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo Boris Koprivnikar, minister za javno upravo, dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti in dr. Dušan Mramor, minister za
finance,
in
reprezentativni sindikati javnega sektorja, kot stranka na
strani javnih uslužbencev
sklenejo

ANEKS
h Kolektivni pogodbi za negospodarske
dejavnosti v Republiki Sloveniji
1. člen
(namen sklepanja)
Ta aneks se sklepa zaradi realizacije Dogovora o ukrepih
na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju
za leto 2016 z dne 10. 11. 2015.
2. člen
(premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja)
Ne glede na tretji odstavek 4. člena Aneksa h Kolektivni
pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 73/03) znaša minimalna premija:
– od 1. januarja 2016 do 30. junija 2016, 10 odstotkov
zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne
uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13), kar pomeni 2,68 eura,
– od 1. julija 2016 do 31. oktobra 2016, 15 odstotkov
zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne
uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13), kar pomeni 4,02 eura in
– od 1. novembra 2016 do 31. decembra 2016, 30 odstotkov zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne
premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13), kar pomeni
8,03 eura.
Dodatne premije, kot so določene na dan uveljavitve tega
Aneksa s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega
dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence

Uradni list Republike Slovenije

Št.

(Uradni list RS, št. 1/13) znašajo:
– od 1. januarja 2016 do 30. junija 2016, 10 odstotkov
zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne
uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13),
– od 1. julija 2016 do 31. oktobra 2016, 15 odstotkov
zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne
uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13),
– od 1. novembra 2016 do 31. decembra 2016, 30 odstotkov zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne
premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za
javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13).
Od 1. januarja 2017 dalje se uveljavijo višine premij po
premijskih razredih, kot so določene v Sklepu o uskladitvi
minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13), ob
upoštevanju uskladitve minimalne premije v višini iz navedenega sklepa s 1. januarjem 2014, 1. januarjem 2015, 1. januarjem
2016 in 1. januarjem 2017.
Zneski premij po premijskih razredih v obdobju od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016 so določeni v prilogi tega
aneksa.

Premijski
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91 / 30. 11. 2015 /

Minimalna
premija od
1. 1. 2016
do 30. 6.
2016

Stran

Dodatna premija
na dopolnjena leta
delovne dobe
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Skupna
premija od
1. 1. 2016
do 30. 6.
2016

zap. št.

v EUR

Leta
delovne
dobe na dan
1. 8. 2003

7

2,68

6

0,41

3,09

8

2,68

7

0,48

3,16

v EUR

v EUR

9

2,68

8

0,55

3,23

10

2,68

9

0,62

3,30

11

2,68

10

0,69

3,37

12

2,68

11

0,76

3,44

13

2,68

12

0,83

3,51

14

2,68

13

0,89

3,57

15

2,68

14

0,96

3,64

16

2,68

15

1,03

3,71

17

2,68

16

1,10

3,78

Usklajene zneske iz tretjega odstavka 2. člena tega aneksa ugotovi odbor zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada
za javne uslužbence iz 30. člena Kolektivne pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence (Uradni list
RS, št. 11/04, 34/04 – popr., 65/07, 66/07, 103/09, 11/12) in jih
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

18

2,68

17

1,17

3,85

19

2,68

18

1,24

3,92

20

2,68

19

1,31

3,99

21

2,68

20

1,39

4,07

22

2,68

21

1,46

4,14

4. člen

23

2,68

22

1,54

4,22

(prenehanje veljavnosti)

24

2,68

23

1,63

4,31

25

2,68

24

1,71

4,39

26

2,68

25

1,80

4,48

27

2,68

26

1,90

4,58

3. člen
(objava usklajenih zneskov)

Z dnem uveljavitve tega aneksa prenehata veljati tretji
odstavek 2. člena in 3. člen Aneksa h Kolektivni pogodbi za
negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list
RS, št. 95/14).
5. člen

28

2,68

27

2,00

4,68

(veljavnost)

29

2,68

28

2,09

4,77

Ta aneks začne veljati z uveljavitvijo zakona, ki ureja ukrepe na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju
za leto 2016 in druge ukrepe v javnem sektorju, sprejetega za
realizacijo Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in
drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 z dne 10. 11.
2015.
Priloga: Zneski premij po premijskih razredih v obdobju od
1. januarja 2016 do 31. decembra 2016

30

2,68

29

2,20

4,88

31

2,68

30

2,32

5,00

32

2,68

31

2,43

5,11

33

2,68

32

2,55

5,23

34

2,68

33

2,68

5,36

35

2,68

34

2,80

5,48

36

2,68

35 in več

2,94

5,62

Premijski
razred

Minimalna
premija od
1. 7. 2016
do 31. 10.
2016

Premijski
razred

Minimalna
premija od
1. 1. 2016
do 30. 6.
2016

Dodatna premija
na dopolnjena leta
delovne dobe

Skupna
premija od
1. 1. 2016
do 30. 6.
2016

zap. št.

v EUR

Leta
delovne
dobe na dan
1. 8. 2003

1

2,68

0

0,00

2,68

2

2,68

1

0,07

2,75

3

2,68

2

0,14

2,82

4

2,68

3

0,21

2,89

5

2,68

4

0,28

2,96

6

2,68

5

0,34

3,02

v EUR

v EUR

Dodatna premija
na dopolnjena leta
delovne dobe

Skupna
premija od
1. 7. 2016
do 31. 10.
2016

zap. št.

v EUR

Leta
delovne
dobe na
dan 1. 8.
2003

1

4,02

0

0,00

4,02

2

4,02

1

0,10

4,12

3

4,02

2

0,21

4,23

v EUR

v EUR
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Minimalna
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1. 7. 2016
do 31. 10.
2016

Dodatna premija
na dopolnjena leta
delovne dobe
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Skupna
premija od
1. 7. 2016
do 31. 10.
2016

Premijski
razred

Minimalna
premija od
1. 11. 2016
do 31. 12.
2016

Dodatna premija
na dopolnjena leta
delovne dobe

Skupna
premija od
1. 11. 2016
do 31. 12.
2016

zap. št.

v EUR

Leta
delovne
dobe na
dan 1. 8.
2003

4

4,02

3

0,31

4,33

3

8,03

2

0,41

8,44

5

4,02

4

0,41

4,43

6

4,02

5

0,52

4,54

4

8,03

3

0,62

8,65

7

4,02

6

0,62

4,64

5

8,03

4

0,83

8,86

8

4,02

7

0,72

4,74

6

8,03

5

1,03

9,06

9

4,02

8

0,83

4,85

7

8,03

6

1,24

9,27

10

4,02

9

0,93

4,95

8

8,03

7

1,44

9,47

11

4,02

10

1,03

5,05

9

8,03

8

1,65

9,68

12

4,02

11

1,13

5,15

10

8,03

9

1,86

9,89

8,03

10

2,06

10,09

v EUR

v EUR

zap. št.

v EUR

Leta
delovne
dobe na
dan 1. 8.
2003

v EUR

v EUR

13

4,02

12

1,24

5,26

11

14

4,02

13

1,34

5,36

12

8,03

11

2,27

10,30

15

4,02

14

1,44

5,46

13

8,03

12

2,48

10,51

16

4,02

15

1,55

5,57

17

4,02

16

1,65

5,67

14

8,03

13

2,68

10,71

18

4,02

17

1,75

5,77

15

8,03

14

2,89

10,92

19

4,02

18

1,86

5,88

16

8,03

15

3,10

11,13

20

4,02

19

1,96

5,98

17

8,03

16

3,30

11,33

21

4,02

20

2,08

6,10

18

8,03

17

3,51

11,54

22

4,02

21

2,19

6,21

19

8,03

18

3,71

11,74

23

4,02

22

2,31

6,33

20

8,03

19

3,92

11,95

24

4,02

23

2,44

6,46

21

8,03

20

4,16

12,19

25

4,02

24

2,57

6,59

22

8,03

21

4,39

12,42

26

4,02

25

2,70

6,72

23

8,03

22

4,62

12,65

27

4,02

26

2,85

6,87

28

4,02

27

2,99

7,01

24

8,03

23

4,88

12,91

29

4,02

28

3,14

7,16

25

8,03

24

5,14

13,17

30

4,02

29

3,30

7,32

26

8,03

25

5,40

13,43

31

4,02

30

3,47

7,49

27

8,03

26

5,69

13,72

32

4,02

31

3,64

7,66

28

8,03

27

5,99

14,02

33

4,02

32

3,83

7,85

29

8,03

28

6,27

14,30

34

4,02

33

4,01

8,03

30

8,03

29

6,60

14,63

35

4,02

34

4,20

8,22

31

8,03

30

6,95

14,98

36

4,02

35 in več

4,42

8,44

32

8,03

31

7,28

15,31

33

8,03

32

7,66

15,69

34

8,03

33

8,03

16,06

35

8,03

34

8,41

16,44

36

8,03

35 in več

8,83

16,86

Premijski
razred

zap. št.

Minimalna
premija od
1. 11. 2016
do 31. 12.
2016

v EUR

Dodatna premija
na dopolnjena leta
delovne dobe
Leta
delovne
dobe na
dan 1. 8.
2003

v EUR

Skupna
premija od
1. 11. 2016
do 31. 12.
2016

v EUR

Št. 0100-756/2015
Ljubljana, dne 10. novembra 2015
EVA 2015-3130-0059
Vlada Republike Slovenije

1

8,03

0

0,00

8,03

2

8,03

1

0,21

8,24

Boris Koprivnikar l.r.
Minister
za javno upravo

Uradni list Republike Slovenije
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister
za finance
Reprezentativni sindikati javnega sektorja
SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA,
ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE
Jelka Velički l.r.
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SIFARM - SINDIKAT FARMACEVTOV
SLOVENIJE
Damir Domjan l.r.
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA
SKRBSTVA SLOVENIJE
Aleksander Jus l.r.
SINDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE –
PERGAM
Matija Cevc l.r.
SVAS-SINDIKAT VLADNE AGENCIJE
SLOVENIJE
Andreja Škoflek l.r.

SINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOV
SLOVENIJE
Frančišek Verk l.r.

SINDIKAT SLOVENSKIH DIPLOMATOV
Stanislav Sikošek

SINDIKAT VETERINARJEV SLOVENIJE
– PERGAM
Milan Štimec l.r.

SINDIKAT DELAVCEV RADIODIFUZIJE
SLOVENIJE
Tom Zalaznik l.r.

SINDIKAT DELAVCEV V VZGOJNI,
IZOBRAŽEVALNI IN RAZISKOVALNI
DEJAVNOSTI SLOVENIJE
Bojan Hribar l.r.

SINDIKAT SOCIALNEGA
ZAVAROVANJA SLOVENIJE
Miran Raković l.r.

GLOSA - SINDIKAT KULTURE
IN NARAVE SLOVENIJE
Mitja Šuštar l.r.
POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE
Radivoj Uroševič l.r.
SINDIKAT CARINIKOV SLOVENIJE
Dušan Pečnik l.r.
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN
SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE
Zvonko Vukadinovič l.r.
FIDES, SINDIKAT ZDRAVNIKOV
IN ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE
Konrad Kuštrin
SINDIKAT DELAVCEV V ZDRAVSTVENI
NEGI SLOVENIJE
Jelka Mlakar l.r.

SILMES – SINDIKAT LABORATORIJSKE
MEDICINE SLOVENIJE
Stanislav Tomšič l.r.
SINDIKAT MINISTRSTVA ZA OBRAMBO
Darko Milenkovič
SINDIKAT NOVINARJEV SLOVENIJE
Alenka Potočnik l.r.
SINDIKAT DELAVCEV PRAVOSODJA
SLOVENIJE
Tomaž Virnik l.r.
SINDIKAT CENTROV ZA SOCIALNO
DELO – SINCE 07 – KSS PERGAM
Perica Radonjič l.r.
SINDIKAT SEVALCEV SLOVENIJE
PERGAM
Robert Kokovnik l.r.
SINDIKAT KAPITANIJE SLOVENIJE
Loredano Cetin

KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90
SLOVENIJE
Peter Majcen l.r.

SINDIKAT POLICISTOV SLOVENIJE
Zoran Petrovič

KONFEDERACIJA SINDIKATOV
SLOVENIJE-PERGAM
Jakob Počivavšek l.r.

DENS - SINDIKAT ZOBOZDRAVNIKOV
SLOVENIJE
Alenka Krabonja

SINDIKAT POKLICNEGA GASILSTVA
SLOVENIJE
Aleksander Ogrizek

SINDIR-SINDIKAT DIREKTORJEV
IN RAVNATELJEV SLOVENIJE
Anton Obreht l.r.

NEODVISNI SINDIKAT DELAVCEV
LJUBLJANSKE UNIVERZE
dr. Tomaž Sajovic l.r.

SORS – SINDIKAT OBČINSKIH
REDARJEV SLOVENIJE
Predrag Vasić l.r.

SINDIKAT KULTURNIH IN UMETNIŠKIH
USTVARJALCEV RTV
Peter Kosmač l.r.

SINDIKAT JAVNIH USLUŽBENCEV
SLOVENIJE
Marko Belavič l.r.
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SINDIKAT DELAVCEV STATISTIČNEGA
URADA RS
Laura Šuštar Kožuh l.r.
PRAKTIK.UM
Igor Muževič
KNSS NEODVISNOST
Evelin Vesenjak l.r.
ZVEZA DELAVSKIH SINDIKATOV
SLOVENIJE – SOLIDARNOST
Roman Šuen
VISOKOŠOLSKI SINDIKAT SLOVENIJE
dr. Marko Marinčič l.r.
SINDIKAT VOJAKOV SLOVENIJE
Gvido Novak
KONFEDERACIJA SLOVENSKIH
SINDIKATOV
Gvido Novak
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 10. 11. 2015 izdalo potrdilo št. 02047-18/2005-12
o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske
dejavnosti v Republiki Sloveniji vpisan v evidenco kolektivnih
pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah
(Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 22/4.

3609.

Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela
in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto
2016

DOGOVOR
o ukrepih na področju stroškov dela in drugih
ukrepih v javnem sektorju za leto 2016
Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati
javnega sektorja soglašajo z vsebino naslednjih točk tega
dogovora:
I. Vlada Republike Slovenije se obvezuje, da v obdobju
od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 ne bo brez soglasja s podpisniki
tega dogovora dodatno posegala v plače, druge prejemke,
pravice in obveznosti iz delovnega razmerja javnih uslužbencev, ki so dogovorjene s tem Dogovorom.
Ravnanje v nasprotju s prejšnjim odstavkom se šteje za
kršitev. V primeru stavke, ki je posledica kršitve tega dogovora, stavkajočim za čas stavke pripada nadomestilo v višini
plače, ki bi jo prejeli, če bi delali.
Vlada bo v obdobju, za katerega je sklenjen Socialni
sporazum, zavezo o pridobitvi soglasja socialnih partnerjev
iz točke I Socialnega sporazuma za obdobje 2015–2016
spoštovala tudi v primeru, da bi Socialni sporazum predčasno
prenehal veljati.
II. Podaljšajo ali delno spremenijo se sledeči ukrepi iz
Dogovora o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače
in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015 (Uradni
list RS, št. 95/14):
1. Veljavnost plačne lestvice, določene v Zakonu o
spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju (Uradni list RS, št. 46/13; ZSPJS-R), se podaljša do
vključno 31. 8. 2016.
S 1. 9. 2016 se uveljavijo vrednosti plačnih razredov iz
plačne lestvice, uveljavljene s 1. 6. 2012 (Priloga 1 Zakona
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o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09
– uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10,
35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13,
25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15)).
Sprememba vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice, ki bo uveljavljena s 1. 9. 2016, ne pomeni usklajevanja
vrednosti plačnih razredov v skladu s 5. členom ZSPJS in
ne vpliva na višino dodatkov k osnovni plači, ki so določeni v
nominalnem znesku ter na višino prejemkov oziroma povračil
stroškov v zvezi z delom.
Veljavnost nominalnih osnov za določitev plače za delo v
tujini, določenih v Uredbi o spremembi in dopolnitvah Uredbe
o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 47/13) in veljavnost nominalnih osnov za
določitev plače za opravljanje vojaške službe oziroma službe
izven države določenih v Uredbi o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske
vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami (Uradni list
RS, št. 47/13) se podaljša do vključno 31. 8. 2016. S 1. 9.
2016 se uveljavijo vrednosti nominalnih osnov, kot so veljale
pred znižanjem v letu 2013.
Vsebina te točke se uredi z zakonom in KPJS.
2. Do konca leta 2016 se vrednost plačnih razredov in
višine drugih prejemkov oziroma povračil stroškov v zvezi z
delom, razen v primerih, določenih s tem dogovorom, in uskladitve vrednosti regresa za prehrano, ne uskladi.
Vsebina te točke se uredi z zakonom in KPJS.
3. Redna delovna uspešnost se v letu 2016 ne izplačuje.
Vsebina te točke se uredi z zakonom.
4. Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega
dela se v letu 2016 izplačuje, kot sledi:
– višina dela plače iz tega naslova lahko znaša največ
20% osnovne plače javnega uslužbenca;
– kolikor se izplačuje del plače za delovno uspešnosti iz
naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev
posebnega projekta, lahko del plače iz tega naslova skupno
znaša največ 30% osnovne plače javnega uslužbenca;
– javnim uslužbencem za katere velja Uredba o plačah
direktorjev v javnem sektorju se del plače iz tega naslova v
letu 2016 izplačuje v skladu z drugim odstavkom 4. člena
Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obseg
dela za javne uslužbence (10% osnovne plače);
– za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega
obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog lahko v letu
2016 uporabniki proračuna porabijo največ 40% sredstev iz
prihrankov, določenih v 22.d členu Zakona o sistemu plač v
javnem sektorju;
– uporabniki lahko v primerih, ko so bili sklenjeni še
vedno veljavni sporazumi ali dogovori med delodajalcem in
reprezentativnim sindikatom za dejavnost ali poklic v javnem
sektorju, ki vsebujejo dogovor o delovni uspešnosti iz naslova
povečanega obsega dela, porabijo prihranke v odstotku, ki je
veljal ob podpisu tega sporazuma oziroma dogovora.
Vsebina te točke se uredi z zakonom.
5. Regres za letni dopust za leto 2016 pripada zaposlenemu glede na plačni razred zaposlenega, in sicer:
– do vključno 30. plačnega razreda 790,73 €;
– od 31. do vključno 40. plačnega razreda 696 €;
– od 41. do vključno 50. plačnega razreda 450 €;
– od 51. plačnega razreda in višjega 350 €.
Vsebina te točke se uredi z zakonom.
6. Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence se od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016
izplačujejo v višini 10%, od 1. 7. 2016 do 31. 10. 2016 v višini
15% in od 1. 11. 2016 do 31. 12. 2016 v višini 30% glede na
premijske razrede, veljavne na dan 1. 1. 2013.
Vsebina te točke se uredi v KPND.
III. Ukrepi v obdobju od vključno leta 2017 dalje
O postopnem sproščanju preostalih ukrepov in okviru
za rast mase stroškov dela v javnem sektorju v obdobju
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2017–2019 se vladna in sindikalna stran pogajata v začetku
leta 2016, tako da je dogovor sklenjen najkasneje do 30. aprila 2016.
IV. Z zakonom se realizirajo tudi naslednje vsebine:
7. Nadomestilo plače javnim uslužbencem za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana
z delom
Nadomestilo plače v višini 80% osnove pripada javnim
uslužbencem, za katere je višina nadomestila plače za čas
odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana
z delom, s kolektivno pogodbo ali s splošnim aktom, določena drugače ali višina nadomestila ni določena. Osnova za
izračun nadomestila je plača v preteklem mesecu za polni
delovni čas.
V tej zvezi se, zaradi zagotovitve enake ureditve za vse,
stranke zavodskih in poklicnih kolektivnih pogodb pozove k
sklenitvi aneksov.
8. Izplačevanje jubilejnih nagrad
Zaposlenemu pripada jubilejna nagrada le v primeru, če
je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju.
9. Posebna ureditev glede na 245. člen ZPIZ-2
Ne glede na 245. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 46/13
– ZIPRS1314-A, 63/13 – ZIUPTDSV, 99/13 – ZSVarPre-C,
101/13 – ZIPRS1415, 111/13 – ZMEPIZ-1, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B in 95/14 – ZUJF-C) je lahko v letu
2016 znesek vplačil kolektivnega zavarovanja po Zakonu o
kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne
uslužbence (Uradni list RS, št. 126/03 in 32/15), ki ga za
posameznega javnega uslužbenca vplača delodajalec v posameznem koledarskem letu, nižji od 240 evrov.
10. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi
(1) V obdobju od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016
pogodba o zaposlitvi preneha veljati javnemu uslužbencu
(moški in ženska), ki izpolni pogoje za pridobitev pravice do
starostne pokojnine za moške na podlagi četrtega, v prehodnem obdobju pa na podlagi petega odstavka 27. člena, v
povezavi s prvim in drugim odstavkom 398. člena Zakona
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS,
št. 96/12, 39/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 63/13 – ZIUPTDSV,
99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 107/13 – odl. US,
111/13 – ZMEPIZ-1 in 44/14 – ORZPIZ206).
(2) Pogodba o zaposlitvi javnemu uslužbencu iz prejšnjega odstavka preneha veljati na podlagi dokončnega sklepa, ki ga izda predstojnik oziroma oseba, ki izvršuje pravice in
obveznosti delodajalca prvi delovni dan po izteku dveh mesecev od izpolnitve pogojev iz prejšnjega odstavka. Javni uslužbenec ima pravico do odpravnine v višini dveh povprečnih
mesečnih plač zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle
tri mesece oziroma dveh zadnjih mesečnih plač zaposlenega,
če je to zanj ugodneje.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena javnemu uslužbencu pogodba o zaposlitvi ne preneha veljati, če se delodajalec in javni uslužbenec za zagotovitev nemotenega delovnega procesa v roku dveh mesecev od izpolnitve pogojev
iz prvega odstavka tega člena dogovorita za nadaljevanje
delovnega razmerja. V dogovoru o nadaljevanju delovnega
razmerja se določi tudi trajanje delovnega razmerja, javnemu
uslužbencu pa po prenehanju delovnega razmerja pripada
pravica do odpravnine v višini treh povprečnih mesečnih plač
zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma treh zadnjih mesečnih plač zaposlenega, če je to zanj
ugodneje. Dogovor o nadaljevanju delovnega razmerja se
lahko sklene za največ eno leto.
(4) Delodajalec lahko z namenom ugotavljanja izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka tega člena pridobi podatke
iz zbirk Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije.
11. Omejitev števila dni letnega dopusta
(1) Ne glede na določbe zakonov, podzakonskih predpisov, splošnih aktov in kolektivnih pogodb, na podlagi katerih
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je funkcionarjem in javnim uslužbencem določeno število dni
letnega dopusta, funkcionarjem in javnim uslužbencem pripada v letu 2016 iz naslova delovne dobe, zahtevnosti dela,
starosti javnega uslužbenca, socialnih in zdravstvenih razmer
ter drugih kriterijev največ 35 dni letnega dopusta.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se javnim uslužbencem v letu 2016 lahko določi največ 15 dodatnih dni letnega
dopusta za posebne pogoje dela, upoštevaje kriterije in višine,
kot so določene v zakonih, podzakonskih predpisih, splošnih
aktih in kolektivnih pogodbah.
12. Omejitev sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb
V obdobju od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016
uporabniki proračuna s svojimi zaposlenimi ne smejo sklepati
avtorskih in podjemnih pogodb, razen na podlagi izrecno določene podlage v predpisih ali kadar je avtorska in podjemna
pogodba sklenjena za:
1. izvajanje strokovnih usposabljanj, strokovnih izpitov
in preizkusov znanja,
2. izvajanje znanstveno raziskovalnega in drugega dela
za nemoteno delovanje javnih visokošolskih in raziskovalnih
zavodov,
3. izvajanje posebnih projektov in posebnih programov,
če so za te projekte in programe zagotovljena dodatna sredstva,
4. izvajanje projektov institucionalne izgradnje, ki se
financirajo iz sredstev EU ali drugih tujih sredstev,
5. izvajanje programov bilateralne tehnične pomoči.
V. Odprava anomalij plačnega sistema javnega sektorja
glede vrednotenja delovnih mest in nazivov
Vladna in sindikalna stran soglašata, da delovna skupina
za odpravo anomalij plačnega sistema, imenovana na seji
pogajalske komisije, dne 12. 10. 2015, glede vrednotenja
delovnih mest in nazivov, pripravi najkasneje do konca novembra 2015 koncept ustreznega vrednotenja delovnih mest,
upoštevaje vse do sedaj sklenjene dogovore med vlado in
sindikati, ki vključuje:
– metodologijo za identifikacijo anomalij,
– opredelitev področij, nosilcev in časovno dinamiko
odprave anomalij v plačnih skupinah, razen v tistih, katerih
odprava anomalij ni že rokovno in drugače opredeljena v
veljavnih sporazumih ali dogovorih z reprezentativnim sindikatom.
Navedeno ni ovira za pogajanja za sklenitev sprememb
in dopolnitev kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev v delu,
ki se ne nanašajo na odpravo anomalij plačnega sistema
glede vrednotenja delovnih mest in nazivov.
Vladna in sindikalna stran soglašata, da bosta skupaj
identificirali in opredelili tudi dinamiko odprave vseh ostalih
anomalij, ki izvirajo iz kolektivnih pogodb in uredb v javnem sektorju, če bo glede posamezne kolektivne pogodbe
ali uredbe doseženo soglasje o tem, da se njena vsebina
spremeni.
Vladna in sindikalna stran soglašata, da se upoštevaje
vse do sedaj sklenjene dogovore med Vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja kot anomalija plačnega
sistema šteje tista pomanjkljivost plačnega sistema, za katero
se ugotovi očitno neskladje s primerljivimi delovnimi mesti po
plačnih podskupinah. Še posebej to velja za delovna mesta v
plačni skupini J in posamezna delovna mesta v drugih plačnih
skupinah, kot izhaja iz Dogovora o ukrepih na področju plač v
javnem sektorju zaradi makroekonomskih razmer za obdobje
2009–2010 z dne 24. 2. 2009.
Vladna in sindikalna stran soglašata, da se bosta na
podlagi koncepta za odpravo anomalij glede vrednotenja delovnih mest in nazivov do 31. 3. 2016 dogovorili za način in
dinamiko odprave anomalij plačnega sistema glede vrednotenja delovnih mest in nazivov, razen v tistih, katerih odprava
anomalij ni že rokovno in drugače opredeljena v veljavnih
sporazumih ali dogovorih z reprezentativnim sindikatom.
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VI. Vladna in sindikalna stran soglašata, da se s 1. 1.
2016 uveljavijo nove uvrstitve delovnih mest, ki so vezane
na uvrstitve ODMN, katerih vrednotenje je bilo spremenjeno
z Aneksom št. 1 h KPJS in katerih uvrstitev je zaradi načela
enakega plačila za primerljivo delo potrebno zvišati.
VII. Vladna in sindikalna stran soglašata, da se v KPJS
uredi drugačno plačilo dodatka za pripravljenost do konca
aprila 2016.
VIII. V kolektivnih pogodbah dejavnosti in poklicev se
drugače uredi povračilo stroškov prevoza na delo in z dela.
IX. Aneksa h KPJS in KPND se skleneta hkrati s tem
dogovorom. Aneksa vsebujeta določbo, da pričneta veljati z
dnem, ko se uveljavijo ustrezne spremembe zakona, ki bodo
uzakonile rešitve iz tega dogovora.
Če ustrezne spremembe zakona, ki bodo uzakonile rešitve iz tega dogovora, ne bodo uveljavljene s 1. 1. 2016, ta
dogovor preneha veljati.
X. Sindikati, podpisniki tega dogovora, se zavezujejo,
da ne bodo vložili pobude ali zahteve za referendum ali vodili
oziroma podpirali referendumskih aktivnosti zoper spremembo zakona, ki pomeni uresničitev tega dogovora, razen v
primeru kršitve tega dogovora. Če bi zaradi referendumskih
aktivnosti v zvezi s spremembo zakona, ki pomeni uresničitev
tega dogovora prišlo do uveljavitve zakona po 1. 1. 2016, se
podpisniki tega dogovora zavezujejo, da se takoj začnejo
ponovno pogajanja o dodatnih ukrepih za zmanjšanja obsega
sredstev za plače in druge stroške dela na področju plač in
drugih stroških dela za leto 2016.
XI. Ta dogovor se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0100-754/2015
Ljubljana, dne 10. novembra 2015
EVA 2015-3130-0057
Vlada Republike Slovenije
Boris Koprivnikar l.r.
Minister
za javno upravo
Reprezentativni sindikati javnega sektorja
SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA,
ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE
Jelka Velički l.r.
SINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOV
SLOVENIJE
Frančišek Verk l.r.
SINDIKAT VETERINARJEV SLOVENIJE
– PERGAM
Milan Štimec l.r.
SINDIKAT DELAVCEV V VZGOJNI,
IZOBRAŽEVALNI IN RAZISKOVALNI
DEJAVNOSTI SLOVENIJE
Bojan Hribar l.r.
GLOSA - SINDIKAT KULTURE
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SINDIKAT CARINIKOV SLOVENIJE
Dušan Pečnik l.r.
SINDIKAT ZDRAVSTVA
IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE
Zvonko Vukadinovič l.r.
FIDES, SINDIKAT ZDRAVNIKOV
IN ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE
Konrad Kuštrin
NI PODPISAL
SINDIKAT DELAVCEV V ZDRAVSTVENI
NEGI SLOVENIJE
Jelka Mlakar l.r.
KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90
SLOVENIJE
Peter Majcen l.r.
SINDIKAT POKLICNEGA GASILSTVA
SLOVENIJE
Aleksander Ogrizek
NI PODPISAL
NEODVISNI SINDIKAT DELAVCEV
LJUBLJANSKE UNIVERZE
dr. Tomaž Sajovic l.r.
SINDIKAT KULTURNIH IN UMETNIŠKIH
USTVARJALCEV RTV
Peter Kosmač l.r.
SIFARM - SINDIKAT FARMACEVTOV
SLOVENIJE
Damir Domjan l.r.
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA
SKRBSTVA SLOVENIJE
Aleksander Jus l.r.
SINDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE –
PERGAM
Matija Cevc l.r.
SVAS-SINDIKAT VLADNE AGENCIJE
SLOVENIJE
Andreja Škoflek l.r.
SINDIKAT SLOVENSKIH DIPLOMATOV
Stanislav Sikošek
NI PODPISAL
SINDIKAT DELAVCEV RADIODIFUZIJE
SLOVENIJE
Tom Zalaznik l.r.
SINDIKAT SOCIALNEGA
ZAVAROVANJA SLOVENIJE
Miran Raković l.r.
SILMES – SINDIKAT LABORATORIJSKE
MEDICINE SLOVENIJE
Stanislav Tomšič l.r.

IN NARAVE SLOVENIJE
Mitja Šuštar l.r.

SINDIKAT MINISTRSTVA ZA OBRAMBO
Darko Milenkovič
NI PODPISAL

POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE
Radivoj Uroševič l.r.

SINDIKAT NOVINARJEV SLOVENIJE
Alenka Potočnik l.r.
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SINDIKAT DELAVCEV PRAVOSODJA
SLOVENIJE
Tomaž Virnik l.r.

SINDIKAT JAVNIH USLUŽBENCEV
SLOVENIJE
Marko Belavič l.r.

SINDIKAT CENTROV ZA SOCIALNO
DELO – SINCE 07 – KSS PERGAM
Perica Radonjič l.r.

SINDIKAT DELAVCEV STATISTIČNEGA
URADA RS
Laura Šuštar Kožuh l.r.

SINDIKAT SEVALCEV SLOVENIJE
PERGAM
Robert Kokovnik l.r.

PRAKTIK.UM
Igor Muževič
NI PODPISAL

SINDIKAT KAPITANIJE SLOVENIJE
Loredano Cetin
NI PODPISAL

KNSS NEODVISNOST
Evelin Vesenjak l.r.

SINDIKAT POLICISTOV SLOVENIJE
Zoran Petrovič
NI PODPISAL

ZVEZA DELAVSKIH SINDIKATOV
SLOVENIJE – SOLIDARNOST
Roman Šuen
NI PODPISAL

DENS - SINDIKAT ZOBOZDRAVNIKOV
SLOVENIJE
Alenka Krabonja
NI PODPISAL

VISOKOŠOLSKI SINDIKAT SLOVENIJE
dr. Marko Marinčič l.r.

SINDIR-SINDIKAT DIREKTORJEV
IN RAVNATELJEV SLOVENIJE
Anton Obreht l.r.
SORS – SINDIKAT OBČINSKIH
REDARJEV SLOVENIJE
Predrag Vasić l.r.

SINDIKAT VOJAKOV SLOVENIJE
Gvido Novak
NI PODPISAL
KONFEDERACIJA SLOVENSKIH
SINDIKATOV
Gvido Novak
NI PODPISAL
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3604.
3605.

3606.

3573.
3574.
3575.

3576.

3577.
3607.
3608.
3609.

DRŽAVNI ZBOR

3584.

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)
10201
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o davčnem postopku (ZDavP-2I)
10243
Zakon o dopolnitvah Zakona o organu in skladu za
reševanje bank (ZOSRB-A)
10253

VLADA

Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališča Bioterme Mala Nedelja iz vrtin Mo-1
in Mo-2g
10369
Uredba o spremembi Uredbe o metodologiji
za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih
ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin
10377
Uredba o spremembah Uredbe o načinu izvajanja
javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov
10377

MINISTRSTVA

Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike hitrosti v cestnem prometu
10255
Pravilnik o spremembah Pravilnika o strokovno
medicinskih pogojih za odvzem krvi
10262
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
obrazcih, dokumentaciji in stroških pri vrednotenju
in priznavanju izobraževanja
10262

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča,
sodbe Višjega sodišča v Mariboru in sodbe Okrajnega sodišča v Mariboru
10263

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Poročilo o gibanju plač za september 2015
Aneks št. 8 h Kolektivni pogodbi za javni sektor
(KPJS)
Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in
drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016

3579.
3580.
3581.
3582.
3583.

DOBREPOLJE

Sklep o ukinitvi statusa javno dobro

10378

3587.
3588.
3589.

10384

10292

Sklep o prevzemu in pričetku izvajanja gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo«
10307

3592.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu individualne stanovanjske zazidave »Pod gradom« v Slovenj Gradcu; II. faza
10308
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 9.1)
10314
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 9.6)
10314

3593.
3594.
3595.
3596.

10292

ROGAŠOVCI

SLOVENJ GRADEC

SLOVENSKA BISTRICA

Odlok o oskrbi z vodo na območju Občine Slovenska Bistrica
10315
Odlok o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih
za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica
in mesto Slovenska Bistrica (uradno prečiščeno
besedilo)
10329

ŠEMPETER - VRTOJBA

3602.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo,
šport, turizem in mladino Šempeter - Vrtojba«
10362

3597.

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Škocjan

3598.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmarje pri
Jelšah
10346

3599.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Šmarjeta
10346
Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov
na področju turizma v Občini Šmarješke Toplice
10346
Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov
na področju kulturnih dejavnosti v Občini Šmarješke Toplice
10353

3600.
3601.

10283

10290

10291

3591.

10268

10290

PUCONCI

10291
10291

Statut Občine Puconci

10268

10268

JESENICE

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Ljudska univerza Jesenice
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
Jesenice za leto 2016
Sklep o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v Občini Jesenice za leto 2016

3590.

10380

IVANČNA GORICA

Sklep o imenovanju nadomestne članice Nadzornega odbora
Statut Občine Ivančna Gorica (uradno prečiščeno
besedilo – UPB2)
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in
naprav za ravnanje z odpadki na območju Občine
Ivančna Gorica
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu
Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata predstavniku ustanovitelja v Svet Osnovne šole Ferda
Vesela Šentvid pri Stični

3586.

10267

OBČINE
3578.

3585.

Sklep o imenovanju nadomestnega predstavnika v
Svet Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični 10290
Sklep o imenovanju članov v Uredniški odbor javnega glasila Občine Ivančna Gorica
10290

3603.

ŠKOCJAN

10342

ŠMARJE PRI JELŠAH

ŠMARJEŠKE TOPLICE

ŽIROVNICA

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na občinski javni infrastrukturi
10368

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktorica Ksenija Mihovar Globokar • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
– direktor Matjaž Peterka • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Naročnina za obdobje
1. 1. do 31. 12. 2015 je 386 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Republike Slovenije je
vračunan 9,5% DDV. • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke • Uredništvo in uprava
Ljubljana, Dunajska cesta 167 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo (01) 425 14 19, računovodstvo (01) 200 18 22,
naročnine (01) 425 23 57, telefaks (01) 200 18 25, prodaja (01) 200 18 38, preklici (01) 200 18 32, telefaks (01) 425 01 99, uredništvo
(01) 425 73 08, uredništvo (javni razpisi …) (01) 200 18 32, uredništvo – telefaks (01) 425 01 99 • Internet: www.uradni-list.si
– uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767

