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Zakon o preprečevanju pranja denarja
in financiranja terorizma (ZPPDFT-1)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o preprečevanju pranja
denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1)
Razglašam Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 20. oktobra 2016.
Št. 003-02-8/2016-4
Ljubljana, dne 28. oktobra 2016
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA
IN FINANCIRANJA TERORIZMA (ZPPDFT-1)
I. POGLAVJE
SPLOŠNE DOLOČBE
1.1 Vsebina zakona
1. člen
(vsebina zakona in prenos direktiv EU)
(1) Ta zakon določa ukrepe, pristojne organe in postopke
za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja
terorizma ter ureja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem njegovih
določb.
(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije
prenaša Direktiva (EU) št. 2015/849 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma,
spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta
in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega
parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (UL L
št. 141 z dne 5. 6. 2015, str. 73; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2015/849).

1.2 Opredelitev pojmov in področje uporabe
2. člen
(pranje denarja in financiranje terorizma)
(1) Pranje denarja po tem zakonu je katerokoli ravnanje z
denarjem ali premoženjem, pridobljenim s kaznivim dejanjem,
ki vključuje:
1. zamenjavo ali kakršen koli prenos denarja ali drugega
premoženja, ki izvira iz kaznivega dejanja;
2. skrivanje ali prikrivanje prave narave, izvora, nahajanja,
gibanja, razpolaganja, lastništva ali pravic v zvezi z denarjem
ali drugim premoženjem, ki izvira iz kaznivega dejanja.
(2) Financiranje terorizma po tem zakonu je zagotavljanje
ali zbiranje oziroma poskus zagotavljanja ali zbiranja denarja
ali drugega premoženja zakonitega ali nezakonitega izvora,
posredno ali neposredno, z namenom ali zavedajoč se, da bo v
celoti ali delno uporabljeno za izvedbo terorističnega dejanja ali
drugega dejanja, povezanega s terorizmom, ali da ga bo uporabil terorist oziroma teroristka (v nadaljnjem besedilu: terorist)
ali teroristična organizacija.
(3) Teroristično dejanje po tem zakonu je kaznivo dejanje,
določeno v 2. členu Mednarodne konvencije o zatiranju financiranja terorizma (Zakon o ratifikaciji Mednarodne konvencije
o zatiranju financiranja terorizma, Uradni list RS-MP, št. 21/04)
ter kaznivo dejanje terorizma in kazniva dejanja, povezana s
terorizmom, ki so določena v poglavju Kazenskega zakonika,
ki določa kazniva dejanja zoper človečnost.
(4) Terorist po tem zakonu je fizična oseba, ki:
– stori ali poskuša storiti teroristično dejanje;
– je udeležena pri storitvi terorističnega dejanja kot sostorilec, napeljevalec ali pomagač;
– organizira storitev terorističnega dejanja ali
– prispeva k terorističnemu dejanju posameznika ali skupine ljudi, ki deluje s skupnim ciljem, če ravna namerno in z
namenom prispevati k izvajanju ali nadaljevanju izvajanja terorističnega dejanja ali je seznanjena z namenom posameznika
ali skupine, da stori teroristično dejanje.
(5) Teroristična organizacija po tem zakonu je katera koli
skupina teroristov, ki:
– stori ali poskuša storiti teroristično dejanje;
– je udeležena pri storitvi terorističnega dejanja;
– organizira storitev terorističnega dejanja ali
– prispeva k terorističnemu dejanju posameznika ali skupine ljudi, ki deluje s skupnim ciljem, če ravna namerno in z
namenom prispevati k izvajanju ali nadaljevanju izvajanja terorističnega dejanja ali je seznanjena z namenom posameznika
ali skupine, da stori teroristično dejanje.
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3. člen
(pomen drugih pojmov)

Posamezni pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
1. »anonimen elektronski denar« iz 22. člena tega zakona je plačilni instrument, ki zagotavlja anonimnost plačnika in
nezmožnost sledenja plačil tako izdajateljem elektronskega
denarja kot prejemnikom plačil;
2. »borznoposredniška družba« ima enak pomen kot v
zakonu, ki ureja trg finančnih instrumentov;
3. »davčna številka« je identifikacijski znak, ki se dodeli
davčnemu zavezancu pod pogoji, določenimi v zakonu, ki
ureja davčni postopek, in zakonu, ki ureja finančno upravo, in
se uporablja v zvezi z vsemi davki oziroma za davčne namene
davčnega zavezanca; za davčno številko se šteje tudi identifikacijska številka za davčne namene, ki jo uporablja nerezident
v državi rezidentstva;
4. »distribucijska pot« je mreža posameznikov oziroma
organizacij, udeleženih v dobavi proizvoda ali storitve končnemu uporabniku;
5. »druga oseba civilnega prava« po tem zakonu je organizirana združba posameznikov, ki združuje ali bo združevala
sredstva ali drugo premoženje za določen namen;
6. »družba za upravljanje« in »družba za upravljanje države članice« ima enak pomen kot v zakonu, ki ureja investicijske
sklade in družbe za upravljanje;
7. »država članica« je država članica Evropske unije ali
pogodbenica Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru;
8. »elektronski denar« ima enak pomen kot v zakonu, ki
ureja plačilne storitve in sisteme;
9. »evropski nadzorni organi« so Evropski bančni organ
(EBA), ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1093/2010 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi
Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o
spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES, Evropski organ za zavarovanja in poklicne
pokojnine (EIOPA), ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1094/2010
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010
o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije
2009/79/ES, ter Evropski organ za vrednostne papirje in trge
(ESMA), ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1095/2010 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa in o spremembi Sklepa
št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES;
10. »faktoring« je odkup terjatev z regresom ali brez
njega;
11. »finančne institucije« so zavezanci iz 3., 5., 6., 7.,
8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 16. in 20.a) do 20.j) točke prvega
odstavka 4. člena tega zakona ter institucije držav članic, ki
opravljajo istovrstne storitve kakor našteti zavezanci;
12. »finančna obveščevalna enota« je osrednji nacionalni
organ za sprejemanje in analiziranje sumljivih transakcij in
drugih informacij o sumih pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanjih ter o sumih financiranja terorizma in za
posredovanje rezultatov analiz pristojnim organom, ustanovljen
v državi članici ali tretji državi;
13. »forfetiranje« je izvozno financiranje na podlagi odkupa z diskontom in brez regresa dolgoročnih nezapadlih terjatev,
zavarovanih s finančnim instrumentom;
14. »gospodarski subjekt« iz 35. člena tega zakona so
gospodarska družba in podjetnik, kot sta opredeljena v zakonu,
ki ureja gospodarske družbe, ter zadruga, kot je opredeljena v
zakonu, ki ureja zadruge;
15. »gotovina« iz 68. člena tega zakona so bankovci ali
kovanci, ki so v obtoku kot plačilno sredstvo;
16. »gotovina« iz 120. člena tega zakona ima enak pomen kakor v Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES)
št. 1889/2005 z dne 26. oktobra 2005 o kontroli gotovine ob
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vstopu v Skupnost ali izstopu iz nje (UL L št. 309 z dne 25. 11.
2005, str. 9);
17. »gotovinska transakcija« je vsak sprejem, izročitev ali
zamenjava gotovine iz 15. točke tega člena, pri čemer zavezanec od stranke fizično sprejme gotovino oziroma stranki fizično
izroči gotovino v posest in razpolaganje;
18. »igre na srečo« imajo enak pomen kakor v zakonu, ki
ureja igre na srečo;
19. »informacija o dejavnosti stranke, ki je fizična oseba«,
je podatek o strankinem osebnem, poklicnem ali drugem podobnem delovanju (zaposlen oziroma zaposlena, upokojenec
oziroma upokojenka, študent oziroma študentka, brezposeln
oziroma brezposelna itd.) oziroma podatek o aktivnosti stranke (na športnem, kulturno-umetniškem, znanstvenoraziskovalnem, vzgojno-izobraževalnem ali drugem sorodnem področju),
ki predstavljata ustrezno podlago za sklenitev določenega poslovnega razmerja;
20. »investicijsko podjetje države članice« in »investicijsko podjetje tretje države« imata enak pomen kot v zakonu, ki
ureja trg finančnih instrumentov;
21. »kontokorentni odnos« po tem zakonu je korespondenčni odnos med domačimi kreditnimi institucijami ali domačo
in tujo kreditno (oziroma drugo podobno) institucijo, ki nastane
z odprtjem računa domače kreditne institucije pri domači kreditni instituciji ali tuje kreditne oziroma druge podobne institucije
pri domači kreditni instituciji (odprtje računa loro);
22. »korespondenčni odnos« je dogovor, ki ga domača
kreditna institucija sklene z domačo ali tujo kreditno oziroma
drugo podobno institucijo, zato da lahko prek nje posluje s
tujino;
23. »kreditne institucije« so zavezanci iz 1. in 2. točke prvega odstavka 4. člena tega zakona ter institucije držav članic,
ki opravljajo istovrstne storitve kakor našteti zavezanci;
24. »mreža« iz 124. člena tega zakona pomeni obsežno
strukturo, ki ji oseba pripada ter ima skupnega lastnika ali
skupno upravo ali skupni nadzor nad skladnostjo s predpisi;
25. »nacionalna ocena tveganja« je obsežen proces identifikacije in analize glavnih tveganj pranja denarja in financiranja
terorizma v določeni državi, razvijanja ustreznih ukrepov preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma na podlagi
ugotovljenih tveganj ter čim bolj učinkovitega usmerjanja razpoložljivih virov za nadzor, ublažitev oziroma odpravo ugotovljenih
tveganj;
26. »nadrejena odgovorna oseba, ki zaseda položaj višjega vodstva« iz 60., 61., 62. in 63. člena tega zakona, je
član vodstva, ki je dovolj dobro seznanjen z izpostavljenostjo
zavezanca tveganju pranja denarja in financiranja terorizma
ter je na dovolj visokem položaju, da lahko sprejema odločitve,
ki vplivajo na izpostavljenost zavezanca tveganju, in ni nujno,
da je član uprave;
27. »navidezna banka« je kreditna ali finančna institucija
oziroma druga institucija, ki opravlja istovrstne dejavnosti in ki
je registrirana v državi, v kateri svoje dejavnosti ne opravlja, in
ki ni povezana z nadzorovano ali drugače uravnano finančno
skupino;
28. »neprofitne organizacije« po tem zakonu so društva,
ustanove, zavodi, verske skupnosti in druge pravne osebe,
ki so ustanovljene v skladu z veljavno zakonodajo in ki niso
ustanovljene z namenom pridobivanja dobička;
29. »nerezident« ima enak pomen kot v zakonu, ki ureja
devizno poslovanje;
30. »oseba, ki zagotavlja podjetniške ali fiduciarne storitve« je vsaka fizična ali pravna oseba, ki kot svojo poslovno
dejavnost opravlja katero izmed naslednjih storitev za tretjo
osebo:
a) ustanavlja pravne osebe,
b) opravlja vlogo ali drugi osebi omogoča opravljati vlogo
direktorja oziroma direktorice, poslovodje oziroma poslovodkinje ali družbenika oziroma družbenice (v nadaljnjem besedilu: družbenik), pri tem pa ne gre za dejansko opravljanje
poslovodne funkcije oziroma oseba ne prevzema poslovnega
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tveganja v zvezi s kapitalskim vložkom v pravni osebi, v kateri
je formalno družbenik,
c) pravni osebi zagotavlja registrirani sedež, poslovni,
dopisni ali upravni naslov in druge s tem povezane storitve,
d) opravlja vlogo ali drugi osebi omogoča opravljati vlogo
skrbnika ustanove, sklada ali podobnega pravnega subjekta
tujega prava, ki sprejema, upravlja ali razdeljuje premoženjska
sredstva za določen namen, pri čemer definicija ne zajema
skrbnikov investicijskih skladov, vzajemnih pokojninskih skladov in pokojninskih družb,
e) opravlja vlogo ali drugi osebi omogoča opravljati vlogo delničarja za račun druge osebe, razen če gre za družbo,
katere vrednostni papirji so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu in za katero v skladu z zakonodajo Evropske unije
ali primerljivimi mednarodnimi standardi veljajo zahteve po
razkritju podatkov;
31. »organizirani trg in borza« imata enak pomen kakor v
zakonu, ki ureja trg finančnih instrumentov;
32. »osebno ime« je sestavljeno iz imena in priimka, ki
sta vsak zase lahko sestavljena iz več besed, ki tvorijo celoto;
33. »plačilna institucija« ima enak pomen kot v zakonu, ki
ureja plačilne storitve in sisteme;
34. »plačilni račun« ima enak pomen kakor v zakonu, ki
ureja plačilne storitve in sisteme;
35. »posameznik oziroma posameznica (v nadaljnjem
besedilu: posameznik), ki samostojno opravlja dejavnost«, je
fizična oseba, ki na prostem trgu samostojno in trajno opravlja
pridobitno dejavnost;
36. »poslovno razmerje« je vsak poslovni ali drug pogodbeni odnos, ki ga stranka sklene ali vzpostavi pri zavezancu in
je povezan z opravljanjem dejavnosti zavezanca;
37. »poslovodstvo« iz 35. člena tega zakona ima enak
pomen kot v zakonu, ki ureja gospodarske družbe;
38. »premoženje« so katera koli sredstva – materialna
ali nematerialna, opredmetena ali neopredmetena, premičnine
ali nepremičnine in pravne listine ali instrumenti v kateri koli
obliki, tudi elektronski, ki dokazujejo lastništvo ali delež na teh
sredstvih;
39. »skupina« pomeni skupino oseb, ki jo sestavljajo
nadrejene in podrejene osebe, njene hčerinske družbe in osebe, v katerih ima nadrejena oseba ali njena hčerinska družba
udeležbo, prav tako skupina pomeni tudi povezane družbe, ki
izpolnjujejo pogoje za obvladujočo družbo v skladu z zakonom,
ki ureja gospodarske družbe;
40. »sredstva« po tem zakonu so finančna sredstva in
koristi katere koli vrste vključno z:
a) gotovino, čeki, denarnimi zahtevki, menicami, denarnimi nakazili in drugimi plačilnimi sredstvi,
b) vlogami pri organizacijah,
c) finančnimi instrumenti, ki jih določa zakon, ki ureja trg
finančnih instrumentov, med drugim vrednostnimi papirji, s katerimi se trguje javno ali zasebno, vključno z delnicami in deleži,
certifikati, dolžniškimi instrumenti, obveznicami, zadolžnicami,
garancijami in izvedenimi finančnimi instrumenti,
d) obrestmi, dividendami ali drugimi dohodki od sredstev,
e) terjatvami, krediti in akreditivi,
f) drugimi dokumenti, ki izkazujejo upravičenost do sredstev ali drugih finančnih virov;
41. »sredstvo elektronske identifikacije« ima enak pomen,
kot v Uredbi (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah
zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o
razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (UL L št. 257 z dne 28. 8.
2014, str. 73);
42. »stalno in začasno prebivališče« je podatek o ulici,
hišni številki, kraju, pošti in državi stalnega in začasnega prebivališča, če slednje obstaja;
43. »transakcija« je vsak sprejem, izročitev, zamenjava,
hramba, razpolaganje ali drugo ravnanje z denarjem ali drugim
premoženjem pri zavezancu;
44. »tretja država« je država, ki ni država članica;
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45. »upravljavec alternativnih investicijskih skladov«, »podružnica upravljavca države članice« in »podružnica upravljavca alternativnega investicijskega sklada tretje države« imajo
enak pomen kot v zakonu, ki ureja alternativne investicijske
sklade;
46. »urad« je Urad Republike Slovenije za preprečevanje
pranja denarja;
47. »uraden osebni dokument« je vsaka s fotografijo
opremljena veljavna listina, ki jo izda pristojni državni organ
Republike Slovenije ali druge države in ki se po pravu države
izdajateljice šteje za javno listino;
48. »virtualna valuta« je digitalni zapis vrednosti, izdan s
strani fizične ali pravne osebe, ki ni centralna banka ali javna
institucija, uporabljen kot sredstvo za menjavo, ki se lahko
elektronsko prenese, hrani ali izmenjuje in ki ni nujno vezan
na tradicionalne (fiat) valute ter lahko predstavlja neposredno
plačilno sredstvo med subjekti, ki jo sprejmejo;
49. »življenjsko zavarovanje« je zavarovanje, ki ga kot
življenjsko zavarovanje določa zakon, ki ureja zavarovalništvo.
4. člen
(zavezanci)
(1) Ukrepe za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja
in financiranja terorizma, določene v tem zakonu, pred oziroma pri sprejemanju, izročitvi, zamenjavi, hrambi, razpolaganju
oziroma drugem ravnanju z denarjem ali drugim premoženjem
in pri sklepanju poslovnih razmerij izvajajo:
1. banke, podružnice bank tretjih držav in bank držav
članic, ki ustanovijo podružnico v Republiki Sloveniji oziroma
so pooblaščene za neposredno opravljanje bančnih storitev v
Republiki Sloveniji;
2. hranilnice;
3. plačilne institucije, plačilne institucije z opustitvijo ter
plačilne institucije in plačilne institucije z opustitvijo držav članic, ki v skladu z zakonom, ki ureja plačilne storitve in sisteme, ustanovijo podružnico v Republiki Sloveniji ali opravljajo
plačilne storitve v Republiki Sloveniji prek zastopnika oziroma
neposredno;
4. pošta, če opravlja storitve prenosa denarja (vplačila in
izplačila) prek poštne nakaznice;
5. borznoposredniške družbe;
6. investicijski skladi, ki prodajajo svoje lastne enote v
Republiki Sloveniji; če se investicijski sklad ne upravlja sam,
se določba tega zakona, ki velja za zavezanca, uporablja za
upravljavca tega sklada;
7. družbe za upravljanje in upravljavci alternativnih investicijskih skladov, ki opravljajo storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožne storitve iz zakona, ki ureja
investicijske sklade in družbe za upravljanje, oziroma zakona,
ki ureja upravljavce alternativnih investicijskih skladov;
8. podružnice investicijskega podjetja države članice in
podružnice investicijskega podjetja tretje države v Republiki
Sloveniji;
9. podružnice družbe za upravljanje v Republiki Sloveniji,
ki opravljajo storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti
in pomožne storitve iz zakona, ki ureja investicijske sklade in
družbe za upravljanje;
10. podružnice upravljavca države članice in podružnice
upravljavca alternativnega investicijskega sklada tretje države
v Republiki Sloveniji, ki opravljajo storitve gospodarjenja s
finančnimi instrumenti in pomožne storitve iz zakona, ki ureja
upravljavce alternativnih investicijskih skladov;
11. upravljavci vzajemnih pokojninskih skladov;
12. upravljavci premostitvenega sklada iz zakona, ki ureja
premostitveno zavarovanje poklicnih in vrhunskih športnikov;
13. ustanovitelji in upravljavci pokojninskih družb;
14. zavarovalnice, ki imajo dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov v skupini življenjskih zavarovanj (v nadaljnjem besedilu: poslov življenjskega zavarovanja), podružnice
zavarovalnic tretjih držav, ki imajo dovoljenje za opravljanje
poslov življenjskega zavarovanja, in zavarovalnice držav čla-
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nic, ki ustanovijo podružnico v Republiki Sloveniji oziroma so
pooblaščene za neposredno opravljanje poslov življenjskega
zavarovanja v Republiki Sloveniji;
15. izdajatelji elektronskega denarja, izdajatelji elektronskega denarja z opustitvijo, podružnice izdajateljev elektronskega denarja in izdajateljev elektronskega denarja z opustitvijo tretjih držav ter izdajatelji elektronskega denarja in izdajatelji
elektronskega denarja z opustitvijo države članice, ki ustanovijo
podružnico v Republiki Sloveniji oziroma so pooblaščeni za
neposredno opravljanje storitev izdaje elektronskega denarja
v Republiki Sloveniji;
16. menjalnice;
17. revizijske družbe in samostojni revizorji;
18. prireditelji in koncesionarji, ki prirejajo igre na srečo;
19. zastavljalnice;
20. pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z
dejavnostjo:
a) dajanja kreditov oziroma posojil, ki vključuje tudi potrošniške kredite, hipotekarne kredite, faktoring in financiranje
komercialnih poslov, vključno s forfetiranjem,
b) finančnega zakupa (lizinga),
c) izdajanja in upravljanja drugih plačilnih sredstev (npr.
menic in potovalnih čekov), pri čemer ne gre za plačilno storitev
v skladu z zakonom, ki ureja plačilne storitve in sisteme,
d) izdajanje in upravljanje virtualnih valut, vključno s storitvijo menjave virtualnih valut v običajne valute in obratno,
e) izdajanja garancij in drugih jamstev,
f) upravljanja naložb za tretje osebe in svetovanja v zvezi
s tem ter upravljanja naložb Republike Slovenije v skladu z
zakonom, ki ureja Slovenski državni holding,
g) oddajanja sefov,
h) posredovanja pri sklepanju kreditnih in posojilnih poslov, razen tistih pravnih in fizičnih oseb, pri katerih dejavnost
posredništva ni glavna dejavnost in poslov ne sklepajo v imenu
in za račun finančne ali kreditne institucije (kreditni posredniki
v pomožni funkciji),
i) zavarovalnega zastopstva pri sklepanju pogodb o življenjskem zavarovanju,
j) zavarovalnega posredništva pri sklepanju pogodb o
življenjskem zavarovanju,
k) računovodskih storitev,
l) storitev davčnega svetovanja,
m) podjetniških ali fiduciarnih storitev,
n) prometa plemenitih kovin in dragih kamnov ter izdelkov
iz njih,
o) trgovanja z umetninami,
p) organiziranja ali izvajanja dražb ali
r) poslovanja z nepremičninami, kamor spadajo poslovanje z lastnimi nepremičninami, oddajanje ali obratovanje
lastnih ali najetih nepremičnin ter posredništvo v prometu z
nepremičninami,
s) izvajanja ukrepov za krepitev stabilnosti bank v Republiki Sloveniji v skladu z zakonom, ki ureja ukrepe Republike
Slovenije za krepitev stabilnosti bank.
(2) Ukrepi za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in
financiranja terorizma, določeni v tem zakonu, se v skladu z določbami III. poglavja tega zakona izvajajo tudi pri odvetnikih oziroma odvetnicah (v nadaljnjem besedilu: odvetnik), odvetniških
družbah in notarjih oziroma notarkah (v nadaljnjem besedilu: notar), vendar le v obsegu, določenem v IV. poglavju tega zakona.
(3) Izraz zavezanec se v tem zakonu uporablja kot skupni
pojem za zavezance oziroma zavezanke iz prvega in drugega
odstavka tega člena.
5. člen
(izjeme v zvezi z igrami na srečo)
(1) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
Vlada) lahko z uredbo določi, da so prireditelji iger na srečo iz
18. točke prvega odstavka prejšnjega člena, pri katerih obstaja
nizko tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma, v
celoti ali delno izvzeti iz izvajanja ukrepov po tem zakonu.
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(2) Odločitev Vlade iz prejšnjega odstavka temelji na
poročilu o oceni tveganja, ki jo izvede Finančna uprava Republike Slovenije v sodelovanju z uradom. Pri oceni tveganja se
upoštevajo naslednji dejavniki:
– obseg opravljanja storitve igre na srečo,
– stopnja ranljivosti igre na srečo in transakcije,
– uporabljene plačilne metode ter
– ugotovitve nacionalne in nadnacionalne ocene tveganja
iz 8. člena tega zakona.
(3) Določbe iz prejšnjih odstavkov se ne uporabljajo za
koncesionarje, ki prirejajo posebne igre na srečo v igralnicah
oziroma igralnih salonih.
(4) Vsako odločitev o izvzetju prirediteljev iger na srečo
iz izvajanja določb tega zakona Finančna uprava Republike
Slovenije sporoči Evropski komisiji.
6. člen
(izjeme v zvezi z občasnim opravljanjem finančne dejavnosti)
(1) Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki
oziroma samostojne podjetnice posameznice (v nadaljnjem
besedilu: samostojni podjetniki posamezniki) in posamezniki, ki
samostojno opravljajo dejavnost, ki le občasno ali v omejenem
obsegu izvajajo finančno dejavnost iz 16. in 20.a) do 20.h) točke prvega odstavka 4. člena tega zakona in pri katerih obstaja
nizko tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma,
so lahko izvzeti iz izvajanja določb tega zakona, če so hkrati
izpolnjeni naslednji pogoji:
1. finančna dejavnost je pomožna in je neposredno povezana z glavno dejavnostjo;
2. čisti letni prihodek pomožne finančne dejavnosti ne
presega 100.000 eurov ali ne znaša več kot pet odstotkov
skupnega čistega letnega prihodka zavezanca;
3. njihova glavna dejavnost ni:
– revizijske storitve,
– prirejanje iger na srečo,
– računovodske storitve,
– storitve davčnega svetovanja,
– poslovanje z nepremičninami,
– podjetniške ali fiduciarne storitve ter
– notarske in odvetniške storitve;
4. največja možna vrednost transakcije na stranko in
posamezno transakcijo – ne glede na to, ali poteka v eni ali
več transakcijah, ki se zdijo povezane – ne sme presegati
1.000 eurov in
5. finančna dejavnost se zagotavlja samo osebam, ki so
stranke v zvezi z opravljanjem glavne dejavnosti, in ni splošno
dostopna javnosti.
(2) Prejšnji odstavek ne velja za pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike in posameznike, ki samostojno
opravljajo dejavnost, če izvajajo denarna nakazila v skladu z
zakonom, ki ureja plačilne storitve in sisteme.
(3) Osebe iz prvega odstavka tega člena vložijo zahtevo
za opustitev izvajanja določb tega zakona pri uradu. Zahtevi priložijo dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev iz prvega
odstavka tega člena in o izvedeni oceni tveganja finančne
dejavnosti za pranje denarja in financiranje terorizma. Pri oceni tveganja pranja denarja ali financiranja terorizma posebno
pozornost namenijo vsaki finančni dejavnosti, za katero je
zaradi njene narave še posebej verjetno, da se bo uporabila ali
zlorabila za namene pranja denarja ali financiranja terorizma.
(4) O zahtevi iz prejšnjega odstavka urad izda odločbo v
skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.
(5) Odločba iz prejšnjega odstavka velja dve leti od izdaje.
Za ponovni izvzem iz izvajanja določb tega zakona je treba
vložiti novo zahtevo v skladu s tretjim odstavkom tega člena.
(6) Če se okoliščine, na podlagi katerih je bila izdana odločba, pred potekom veljavnosti odločbe spremenijo, je oseba
iz prvega odstavka tega člena dolžna urad o teh spremembah
obvestiti v roku petnajstih dni od nastanka sprememb. Urad
lahko na podlagi takega obvestila ali na podlagi drugih informacij po uradni dolžnosti izda novo odločbo, s katero razveljavi
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prejšnjo odločbo ter na novo odloči o dovoljenju za opustitev
izvajanja določb tega zakona glede na spremenjene okoliščine.
(7) Urad enkrat letno obvesti Evropsko komisijo o odločbah, izdanih na podlagi tega člena.
II. POGLAVJE
SODELOVANJE IN NACIONALNA OCENA TVEGANJA
7. člen
(sodelovanje pristojnih organov)
Urad, nadzorni organi iz 139. člena tega zakona in drugi
organi, pristojni za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja
in financiranja terorizma, med seboj sodelujejo in usklajujejo
izvajanje politik in aktivnosti boja proti pranju denarja in financiranju terorizma. Za doseganje strateških in operativnih ciljev ti
organi lahko sklepajo sporazume o medsebojnem sodelovanju
in ustanavljajo medresorske delovne skupine.
8. člen
(nacionalna ocena tveganja)
(1) Za ugotovitev, oceno, razumevanje in ublažitev tveganj pranja denarja in financiranja terorizma Republika Slovenija izvede nacionalno oceno tveganja za pranje denarja in
financiranje terorizma, ki se posodobi najmanj vsake štiri leta.
(2) Vlada za izvedbo nacionalne ocene tveganja pranja
denarja in financiranja terorizma v Republiki Sloveniji ustanovi
stalno medresorsko delovno skupino. Naloge stalne medresorske delovne skupine so:
1. izvedba nacionalne ocene tveganja pranja denarja in
financiranja terorizma v Republiki Sloveniji;
2. priprava poročila o ugotovljenih nacionalnih tveganjih
pranja denarja in financiranja terorizma;
3. priprava predlogov ukrepov in akcijskega načrta za
ublažitev ugotovljenih tveganj pranja denarja in financiranja
terorizma;
4. izvedba drugih analiz s področja pranja denarja in
financiranja terorizma, pri katerih je potrebno sodelovanje in
usklajevanje med različnimi institucijami, in priprava poročil o
izvedenih analizah.
(3) Delo in naloge stalne medresorske delovne skupine iz
prejšnjega odstavka usmerja in usklajuje urad.
(4) Pri izvajanju nacionalne ocene tveganja iz prvega odstavka tega člena se upoštevajo ugotovitve iz poročila Evropske komisije o ocenjenih tveganjih pranja denarja in financiranja terorizma (nadnacionalna ocena tveganja).
9. člen
(poročilo in namen nacionalne ocene tveganja)
(1) Urad s poročilom o ugotovitvah nacionalne ocene
tveganja pranja denarja in financiranja terorizma iz 2. točke
drugega odstavka prejšnjega člena seznani Vlado.
(2) Ugotovitve iz poročila nacionalne ocene tveganja so
namenjene:
1. izboljšanju nacionalne ureditve odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma zlasti z opredelitvijo sektorjev ali dejavnosti, pri katerih morajo zavezanci uporabljati strožje ukrepe v zvezi s pregledom stranke in drugimi
obveznostmi iz tega zakona;
2. ugotavljanju sektorjev ali dejavnosti neznatnega ali
povečanega tveganja pranja denarja in financiranja terorizma;
3. opredeljevanju prednostne razporeditve vseh virov in
sredstev, namenjenih za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma;
4. pripravljanju ustreznih predpisov za posamezne sektorje ali dejavnosti v skladu z ugotovljenimi tveganji pranja denarja
in financiranje terorizma in
5. zavezancem kot pomoč pri izvedbi njihovih ocen tveganja pranja denarja in financiranja terorizma.
(3) Aktivnosti iz prejšnjega odstavka usmerja in usklajuje
urad.
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(4) Vlada z uredbo določi sektorje ali dejavnosti neznatnega ali povečanega tveganja pranja denarja ali financiranja
terorizma iz drugega odstavka tega člena.
10. člen
(obveščanje držav članic in evropskih institucij)
Urad seznani Evropsko komisijo, evropske nadzorne organe in druge države članice z nazivom stalne medresorske
delovne skupine iz drugega odstavka 8. člena tega zakona in s
povzetkom poročila nacionalne ocene tveganja pranja denarja
in financiranja terorizma.
11. člen
(priporočila Evropske komisije)
(1) V okviru ureditve preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma v Republiki Sloveniji se lahko upoštevajo
priporočila Evropske komisije o ukrepih, primernih za ublažitev
tveganj, ki so ugotovljena v nadnacionalni oceni tveganja.
(2) Če se Republika Slovenija odloči, da ne bo upoštevala
priporočil iz prejšnjega odstavka, o tem obvesti Evropsko komisijo in navede razloge za takšno odločitev.
III. POGLAVJE
NALOGE IN OBVEZNOSTI ZAVEZANCEV
3.1 Splošna določba
12. člen
(naloge in obveznosti zavezancev)
(1) Zaradi odkrivanja ter preprečevanja pranja denarja in
financiranja terorizma zavezanci pri opravljanju svojih dejavnosti izvajajo naloge, določene v tem zakonu in predpisih, ki so
sprejeti na njegovi podlagi.
(2) Naloge iz prejšnjega odstavka obsegajo:
1. izdelavo ocene tveganja pranja denarja in financiranja
terorizma;
2. vzpostavitev politik, kontrol in postopkov za učinkovito
ublažitev in obvladovanje tveganj pranja denarja in financiranja
terorizma;
3. izvajanje ukrepov za poznavanje stranke (v nadaljnjem
besedilu: pregled stranke) na način in pod pogoji, ki jih določa
ta zakon;
4. sporočanje predpisanih in zahtevanih podatkov ter
predložitev dokumentacije uradu po določbah tega zakona;
5. imenovanje pooblaščenca oziroma pooblaščenke (v
nadaljnjem besedilu: pooblaščenec) in namestnikov pooblaščenca ter zagotovitev pogojev za njihovo delo;
6. skrb za redno strokovno usposabljanje zaposlenih ter
zagotovitev redne notranje kontrole nad opravljanjem nalog po
tem zakonu;
7. pripravo seznama indikatorjev za prepoznavanje strank
in transakcij, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja
denarja ali financiranja terorizma;
8. zagotovitev varstva in hrambe podatkov ter upravljanje
s tem zakonom predpisanih evidenc;
9. izvajanje politik in postopkov skupine ter ukrepov odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma
v lastnih podružnicah in hčerinskih družbah v večinski lasti v
tretjih državah;
10. izvajanje drugih nalog in obveznosti po določbah tega
zakona in po predpisih, ki so sprejeti na njegovi podlagi.
3.2 Ocena in obvladovanje tveganja
13. člen
(ocena tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma)
(1) Tveganje pranja denarja in financiranja terorizma je
tveganje, da bo stranka izrabila finančni sistem za pranje de-
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narja ali financiranje terorizma oziroma da bo stranka poslovno
razmerje, transakcijo, produkt, storitev ali distribucijsko pot ob
upoštevanju dejavnika geografskega tveganja (država ali geografsko območje) posredno ali neposredno uporabila za pranje
denarja ali financiranje terorizma.
(2) Zavezanec izdela oceno tveganja posamezne skupine
ali vrste stranke, poslovnega razmerja, transakcije, produkta,
storitve ali distribucijske poti in upošteva dejavnike geografskega tveganja glede na možne zlorabe za pranje denarja ali
financiranje terorizma.
(3) Ocena tveganja in postopek določanja ocene tveganja iz prejšnjega odstavka odražata specifičnost zavezanca in
njegovega poslovanja.
(4) Oceno tveganja iz drugega odstavka tega člena zavezanec pripravi v skladu s smernicami, ki jih izda pristojni
nadzorni organ iz 139. člena tega zakona v skladu s svojimi
pooblastili, ter ob upoštevanju poročila o ugotovitvah nacionalne ocene tveganja in nadnacionalne ocene tveganja.
(5) Ugotovitve ocene tveganja iz drugega odstavka tega
člena zavezanec dokumentira in posodablja najmanj vsaki dve
leti. Dokumentirane ugotovitve so na voljo pristojnim nadzornim
organom iz 139. člena tega zakona na njihovo zahtevo.
(6) Zavezanec ob vseh pomembnih spremembah svojih
poslovnih procesov – kot so na primer uvedba novega produkta, nove poslovne prakse, vključno z novimi distribucijskimi
potmi, uvedba nove tehnologije za nove in obstoječe produkte
ali organizacijske spremembe – opravi ustrezno oceno, kako
te spremembe vplivajo na izpostavljenost zavezanca tveganju
pranja denarja ali financiranja terorizma.
(7) Zavezanec oceno tveganja iz prejšnjega odstavka
izvede pred uvedbo spremembe in v skladu z ugotovitvami
sprejme ustrezne ukrepe za zmanjšanje tveganja pranja denarja ali financiranja terorizma.
14. člen
(neznatno in povečano tveganje za pranje denarja
in financiranje terorizma)
(1) Če zavezanec oceni, da stranka, poslovno razmerje,
transakcija, produkt, storitev, distribucijska pot, država ali geografsko območje predstavljajo neznatno tveganje za pranje
denarja ali financiranje terorizma, lahko izvaja ukrepe poenostavljenega pregleda stranke v skladu z določbami tega zakona
o poenostavljenem pregledu stranke.
(2) Če zavezanec oceni, da stranka, poslovno razmerje,
transakcija, produkt, storitev, distribucijska pot, država ali geografsko območje predstavljajo povečano tveganje za pranje
denarja ali financiranje terorizma, mora izvajati ukrepe poglobljenega pregleda stranke v skladu z določbami tega zakona o
poglobljenem pregledu stranke.
15. člen
(obvladovanje tveganj pranja denarja
in financiranja terorizma)
(1) Zavezanec za učinkovito ublažitev in obvladovanje
tveganj pranja denarja in financiranja terorizma, ugotovljenih
na podlagi 14. člena tega zakona, vzpostavi učinkovite politike,
kontrole in postopke, ki so sorazmerni glede na njegovo dejavnost in velikost (kot npr. velikost in sestavo zavezanca, obseg
in sestavo poslov, vrste strank, s katerimi posluje zavezanec,
vrste produktov, ki jih ponuja zavezanec).
(2) Politike, kontrole in postopki iz prejšnjega odstavka
vključujejo:
1. razvoj notranjih politik, kontrol in postopkov, ki se nanašajo na:
– modele upravljanja s tveganji,
– skrbni pregled stranke,
– sporočanje podatkov uradu,
– varstvo in hrambo podatkov ter upravljanje evidenc,
– notranjo kontrolo nad opravljanjem nalog s področja
odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja
terorizma,
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– zagotavljanje skladnosti s predpisi in
– varno zaposlovanje in po potrebi varnostno preverjanje
zaposlenih v skladu z zakonom, ki ureja tajne podatke, ter
2. vzpostavitev samostojne službe notranje revizije za
preverjanje notranjih politik, kontrol in postopkov iz prejšnje
točke, če je zavezanec srednja ali velika družba v skladu z
zakonom, ki ureja gospodarske družbe.
(3) Zavezanec, ki je srednja ali velika družba v skladu
z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, imenuje enega od
članov upravnega ali poslovodnega organa, ki je odgovoren za
izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka in za zagotavljanje skladnosti izvajanja zakonov in drugih predpisov s področja odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.
(4) Pred uvedbo politik, kontrol in postopkov zavezanci
pridobijo odobritev vodstva ter v skladu s smernicami nadzornih organov iz 139. člena tega zakona spremljajo in po potrebi
okrepijo sprejete ukrepe.
3.3 Pregled stranke
3.3.1 Splošne določbe
16. člen
(sestavni deli pregleda stranke)
(1) Če ta zakon ne določa drugače, pregled stranke obsega naslednje ukrepe:
1. ugotavljanje istovetnosti stranke in preverjanje njene
istovetnosti na podlagi verodostojnih, neodvisnih in objektivnih
virov;
2. ugotavljanje dejanskega lastnika stranke;
3. pridobitev podatkov o namenu in predvideni naravi
poslovnega razmerja ali transakcije ter drugih podatkov po
tem zakonu;
4. redno skrbno spremljanje poslovnih aktivnosti, ki jih
stranka izvaja pri zavezancu.
(2) Zavezanec pri izvajanju ukrepov iz 1. in 2. točke
prejšnjega odstavka preveri, da ima vsaka oseba, ki nastopa v
imenu stranke, pravico zastopanja ali pooblastilo te stranke, ter
v skladu z določbami tega zakona ugotovi in preveri istovetnost
vsake osebe, ki nastopa v imenu stranke.
(3) Zavezanec izvaja vse ukrepe pregleda stranke iz
prvega in drugega odstavka tega člena, pri čemer lahko obseg
izvajanja ukrepov določi z upoštevanjem tveganja pranja denarja in financiranja terorizma.
(4) Pri določanju obsega izvajanja ukrepov iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena zavezanec upošteva vsaj:
– namen sklenitve in naravo poslovnega razmerja,
– višino sredstev, vrednost premoženja ali obseg transakcij,
– čas trajanja poslovnega razmerja in
– skladnost poslovanja z namenom sklenitve poslovnega
razmerja.
(5) Zavezanec postopke izvajanja ukrepov iz prvega,
drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena opredeli v
svojih notranjih aktih.
(6) Zavezanec nadzornim organom iz 139. člena tega
zakona na njihovo zahtevo predloži ustrezne analize, listine
in druge podatke, s katerimi izkazuje, da so izvedeni ukrepi
primerni glede na ugotovljena tveganja pranja denarja in financiranja terorizma.
17. člen
(obveznost pregleda stranke)
(1) Zavezanec pod pogoji, ki jih določa ta zakon, opravi
pregled stranke v naslednjih primerih:
1. pri sklepanju poslovnega razmerja s stranko;
2. pri vsaki transakciji v vrednosti 15.000 eurov ali več, ne
glede na to, ali poteka posamično ali z več transakcijami, ki so
med seboj očitno povezane;
3. pri prirediteljih in koncesionarjih, ki prirejajo igre na
srečo, ob izplačilih dobitkov, vplačilu stav ali obojem, kadar gre
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za transakcije v vrednosti 2.000 eurov ali več, ne glede na to,
ali transakcija poteka posamično ali z več transakcijami, ki so
med seboj očitno povezane;
4. pri dvomu o verodostojnosti in ustreznosti predhodno
pridobljenih podatkov o stranki ali dejanskem lastniku stranke;
5. vedno, kadar v zvezi s transakcijo, stranko, sredstvi
ali premoženjem obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali
financiranja terorizma, ne glede na vrednost transakcije.
(2) Če zavezanec s stranko sklepa dodatno poslovno
razmerje ali na podlagi obstoječega poslovnega razmerja izvaja
transakcije iz 2. in 3. točke prejšnjega odstavka, zavezanec
pridobi le manjkajoče podatke iz prvega, drugega, tretjega in
četrtega odstavka 48. člena tega zakona, in sicer ob pogoju,
da je predhodno opravil pregled stranke na način, kot to določa
16. člen tega zakona, in da je v okviru rednega spremljanja poslovnih aktivnosti, ki jih stranka izvaja pri zavezancu, zagotovil
ustrezno preverjanje in posodabljanje predhodno pridobljenih
listin in podatkov o stranki.
(3) Pri transakcijah iz 2. in 3. točke prvega odstavka tega
člena prireditelj in koncesionar, ki prirejata igre na srečo, preverita istovetnost stranke, ki opravlja transakcijo, in pridobita
predpisane podatke, ko se transakcija opravi pri blagajni ali
na drugih vplačilnih ali izplačilnih mestih glede na vrsto igre na
srečo ali načina igranja.
(4) Za sklenitev poslovnega razmerja se po tem zakonu
šteje tudi registracija stranke za udeležbo v sistemu prirejanja
iger na srečo pri prirediteljih in koncesionarjih, ki prirejajo igre
na srečo po internetu ali drugih telekomunikacijskih sredstvih.
(5) Kot sklenitev poslovnega razmerja med stranko in
družbo za upravljanje se po tem zakonu šteje tudi pristop
stranke k pravilom upravljanja vzajemnega sklada te družbe za
upravljanje. Pristop k pravilom upravljanja drugega vzajemnega
sklada iste družbe za upravljanje se ne šteje za sklenitev novega poslovnega razmerja po tem zakonu.
(6) Kot sklenitev poslovnega razmerja med stranko in zavezancem iz 6. točke prvega odstavka 4. člena tega zakona se
po tem zakonu šteje tudi pristop stranke k pravilom upravljanja
investicijskega sklada oziroma drugi listini, na podlagi katere
vlagatelj pristopi k investicijskemu skladu. Pristop k pravilom
upravljanja drugega investicijskega sklada, ki ga upravlja ista
družba za upravljanje oziroma upravljavec alternativnega investicijskega sklada, se ne šteje za sklenitev novega poslovnega
razmerja po tem zakonu.
(7) Za sklenitev poslovnega razmerja po tem zakonu se
ne štejeta:
– izvajanje plačilnih transakcij na podlagi univerzalnega
plačilnega naloga pri ponudnikih plačilnih storitev, pri katerih plačnik nima odprtega plačilnega računa, ki ne presegajo
1.000 eurov,
– izvajanje menjalniških poslov, ki ne presegajo vrednosti
1.000 eurov.
18. člen
(obveznost pregleda stranke pri občasnih transakcijah)
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena zavezanec pod
pogoji, ki jih določa ta zakon, opravi pregled stranke tudi pri
vsaki občasni transakciji, ki pomeni prenos sredstev in presega
1.000 eurov.
(2) Občasna transakcija iz prejšnjega odstavka je transakcija, ki jo izvaja stranka, ki z zavezancem nima sklenjenega
poslovnega razmerja.
(3) Prenos sredstev iz prvega odstavka tega člena pomeni
katero koli transakcijo, vsaj delno izvedeno z elektronskimi
sredstvi v imenu plačnika prek ponudnika plačilnih storitev,
z namenom dati sredstva na voljo prejemniku plačila prek
ponudnika plačilnih storitev – ne glede na to, ali sta plačnik in
prejemnik plačila ista oseba, in ne glede na to, ali je ponudnik
plačilnih storitev plačnika in prejemnika plačila isti, vključno z
naslednjimi plačilnimi storitvami:
1. kreditnim plačilom, kot je opredeljeno v zakonu, ki ureja
plačilne storitve in sisteme,
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2. direktno bremenitvijo, kot je opredeljena v zakonu, ki
ureja plačilne storitve in sisteme,
3. denarnim nakazilom, kot je opredeljeno v zakonu, ki
ureja plačilne storitve in sisteme, ne glede na to, ali gre za
domače ali čezmejne plačilne transakcije, in
4. prenosom, izvedenim z uporabo plačilnih kartic, elektronskim denarjem, mobilnimi telefoni ali drugimi digitalnimi
ali predplačniškimi ali naročniškimi informacijsko-tehnološkimi
napravami s podobnimi značilnostmi.
19. člen
(pregled stranke pri sklenitvi poslovnega razmerja)
(1) Pri sklepanju poslovnega razmerja iz 1. točke prvega
odstavka 17. člena tega zakona zavezanec izvede predpisane
ukrepe iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka 16. člena tega
zakona pred sklenitvijo poslovnega razmerja.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko zavezanec ukrepa
iz 1. in 2. točke prvega odstavka 16. člena tega zakona izjemoma izvede tudi med sklepanjem poslovnega razmerja s stranko, in sicer če je to potrebno, da se ne prekine običajen način
sklepanja poslovnih razmerij pri zavezancu, in če v skladu s
13. členom tega zakona obstaja neznatno tveganje za pranje
denarja ali financiranje terorizma.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena zavezanec iz 1.,
14., 20.i) in 20.j) točke prvega odstavka 4. člena tega zakona
pri sklepanju poslov življenjskega zavarovanja in življenjskega
zavarovanja, vezanega na enote investicijskih skladov, poleg
ukrepov pregleda stranke izvede še naslednje ukrepe pregleda
upravičencev izplačil po polici, takoj ko so upravičenci opredeljeni ali določeni:
1. za upravičence, ki so ob sklepanju posla opredeljeni
kot točno določene fizične ali pravne osebe ali podobni pravni
subjekti tujega prava, zavezanec pridobi podatke o njihovem
osebnem imenu in datumu rojstva;
2. za upravičence, ki so opredeljeni po značilnostih, kategorijah ali na druge načine, zavezanec pridobi dovolj podatkov
in informacij, tako da bo lahko v času izplačila zagotovo ugotovil in preveril njihovo istovetnost.
(4) V primerih iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka zavezanec ugotovi in preveri istovetnost upravičenca v času izplačila. V primeru popolnega ali delnega prenosa življenjskega
zavarovanja ali življenjskega zavarovanja, vezanega na enote
investicijskih skladov, na tretjo osebo, zavezanec, ki je seznanjen s prenosom, opredeli novega upravičenca v času prenosa
zavarovanja na tretjo osebo.
20. člen
(pregled stranke pri izvajanju transakcij)
Pri izvajanju transakcij iz 2. in 3. točke prvega odstavka
17. člena in 18. člena tega zakona mora zavezanec predpisane
ukrepe iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka 16. člena tega zakona, ob upoštevanju drugega odstavka 17. člena tega zakona,
izvesti pred izvršitvijo transakcije.
21. člen
(neizpolnitev obveznosti pregleda stranke)
Zavezanec, ki ukrepov iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka 16. člena tega zakona ne more izvesti v skladu z določbami
tega zakona, ne sme skleniti poslovnega razmerja ali opraviti
transakcije oziroma mora prekiniti poslovno razmerje, če je to
že sklenjeno, in preučiti možnost, da v skladu z 69. členom
tega zakona uradu sporoči podatke o stranki oziroma sumljivi
transakciji.
22. člen
(opustitev določenih ukrepov pregleda stranke
v zvezi z elektronskim denarjem)
(1) Zavezanci iz 15. točke prvega odstavka 4. člena tega
zakona lahko opustijo pregled stranke iz 1., 2. in 3. točke pr-
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vega odstavka 16. člena tega zakona, če na podlagi izvedene
ocene tveganja ugotovijo, da obstaja neznatno tveganje za
pranje denarja ali financiranje terorizma, in če so hkrati izpolnjeni naslednji pogoji:
1. na plačilni instrument:
– ni mogoče ponovno naložiti podatkov ali
– najvišji znesek mesečnih transakcij ne presega
250 eurov, pri čemer se plačilni instrument lahko uporablja
samo v Republiki Sloveniji;
2. najvišji znesek elektronskega denarja, naložen na plačilnem instrumentu:
– ne presega 250 eurov ali
– ne presega 500 eurov, pri čemer se plačilni instrument
lahko uporablja samo v Republiki Sloveniji;
3. plačilni instrument se lahko uporablja le za nakup blaga
ali storitev;
4. plačilnega instrumenta ni mogoče naložiti z anonimnim
elektronskim denarjem;
5. izdajatelji elektronskega denarja v zadostni meri spremljajo transakcije ali poslovno razmerje, kot to določa 4. točka
prvega odstavka 16. člena tega zakona, da lahko odkrijejo
neobičajne ali sumljive transakcije.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena mora biti pregled
stranke iz 16. člena tega zakona opravljen pred unovčenjem
gotovine ali dvigom gotovine v denarni vrednosti elektronskega
denarja, kadar unovčeni znesek presega vrednost 100 eurov.
(3) Zavezanci iz prvega odstavka tega člena o opustitvi
določenih ukrepov pregleda stranke obvestijo urad, in sicer
še pred trženjem produkta. Obvestilu priložijo dokumentacijo
o izpolnjevanju pogojev in oceno tveganja pranja denarja in
financiranja terorizma iz prvega odstavka tega člena.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena opustitev določenih ukrepov pregleda stranke ni dovoljena, kadar v zvezi s
stranko, produktom, sredstvi ali transakcijo obstajajo razlogi za
sum pranja denarja ali financiranja terorizma.
3.3.2 Izvajanje ukrepov pregleda stranke
3.3.2.1 Ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke
23. člen
(ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke)
(1) Zavezanec za:
– stranko, ki je fizična oseba oziroma njen zakoniti zastopnik, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost,
– zakonitega zastopnika pravne osebe,
ugotovi in preveri njegovo istovetnost ter pridobi podatke iz 2. točke prvega odstavka 137. člena tega zakona z vpogledom v uradni osebni dokument stranke ob njeni osebni navzočnosti. Če iz
tega dokumenta ni mogoče dobiti vseh predpisanih podatkov, se
manjkajoči podatki pridobijo iz druge veljavne javne listine, ki jo
predloži stranka, oziroma neposredno od stranke.
(2) Če je stranka samostojni podjetnik posameznik ali
oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, zavezanec pridobi
podatke iz 1. točke prvega odstavka 137. člena tega zakona
ob smiselni uporabi 28. člena tega zakona.
(3) Če zavezanec pri ugotavljanju in preverjanju istovetnosti stranke po tem členu podvomi v resničnost pridobljenih
podatkov ali verodostojnost listin in druge poslovne dokumentacije, iz katerih so bili podatki pridobljeni, mora zahtevati tudi
pisno izjavo stranke.
24. člen
(ugotavljanje in preverjanje istovetnosti pooblaščenca
fizične osebe, samostojnega podjetnika posameznika
ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost)
(1) Če sklepa poslovno razmerje v imenu stranke, ki je fizična oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik,
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ki samostojno opravlja dejavnost, njen pooblaščenec, zavezanec ugotovi in preveri istovetnost pooblaščenca ter pridobi
podatke iz 2. točke prvega odstavka 137. člena tega zakona z
vpogledom v uradni osebni dokument pooblaščenca ob njegovi
osebni navzočnosti. Če iz tega dokumenta ni mogoče dobiti
vseh predpisanih podatkov, se manjkajoči podatki pridobijo
iz druge javne listine, ki jo predloži pooblaščenec, oziroma
neposredno od njega. Podatke iz 2. točke prvega odstavka
137. člena tega zakona o fizični osebi, samostojnem podjetniku posamezniku ali posamezniku, ki samostojno opravlja
dejavnost, v imenu katerega nastopa pooblaščenec, pridobi
zavezanec iz overjenega pisnega pooblastila, ki ne sme biti
starejše od treh mesecev.
(2) Če stranka iz prejšnjega odstavka izvaja transakcijo
iz 2. ali 3. točke prvega odstavka 17. člena in 18. člena tega
zakona, zavezanec od stranke pridobi izjavo, ali posluje v
svojem imenu ali v imenu nekoga tretjega. Če stranka posluje
v imenu nekoga tretjega, zavezanec postopa po tretjem odstavku tega člena. Če navedena transakcija poteka na podlagi
predhodno sklenjenega poslovnega razmerja, se kot zadosten
šteje tudi podatek o tem, ali je transakcijo opravila stranka ali
njen pooblaščenec.
(3) Če transakcije iz 2. ali 3. točke prvega odstavka
17. člena in 18. člena tega zakona v imenu stranke iz prvega
odstavka tega člena izvaja njen pooblaščenec, zavezanec ugotovi in preveri istovetnost pooblaščenca ter pridobi zahtevane
podatke o stranki in pooblaščencu iz 2. točke prvega odstavka
137. člena tega zakona tako, kot je določeno v prvem odstavku
tega člena.
(4) Če zavezanec pri ugotavljanju in preverjanju istovetnosti pooblaščenca podvomi o resničnosti prejetih podatkov,
mora od njega zahtevati tudi pisno izjavo.
25. člen
(ugotavljanje in preverjanje istovetnosti pooblaščenca
pravne osebe)
(1) Če poslovno razmerje v imenu stranke, ki je pravna
oseba, namesto njenega zakonitega zastopnika sklepa njegov pooblaščenec, zavezanec ugotovi in preveri istovetnost
pooblaščenca ter pridobi podatke iz 2. točke prvega odstavka
137. člena tega zakona z vpogledom v uradni osebni dokument pooblaščenca ob njegovi osebni navzočnosti. Če iz tega
dokumenta ni mogoče dobiti vseh predpisanih podatkov, se
manjkajoči podatki pridobijo iz druge javne listine, ki jo predloži pooblaščenec, oziroma neposredno od njega. Podatke
iz 2. točke prvega odstavka 137. člena tega zakona o zakonitem zastopniku, v imenu katerega nastopa pooblaščenec,
pridobi zavezanec iz overjenega pisnega pooblastila, ki ga izda
zakoniti zastopnik.
(2) Če stranka iz prejšnjega odstavka izvaja transakcijo
iz 2. ali 3. točke prvega odstavka 17. člena in 18. člena tega
zakona, zavezanec od zakonitega zastopnika pridobi izjavo, ali
stranka posluje v svojem imenu ali v imenu nekoga tretjega. Če
stranka posluje v imenu nekoga tretjega, zavezanec postopa
po tretjem odstavku tega člena. Če navedena transakcija poteka na podlagi predhodno sklenjenega poslovnega razmerja, se
kot zadosten šteje tudi podatek o tem, ali je transakcijo opravila
stranka ali njen pooblaščenec.
(3) Če transakcije iz 2. ali 3. točke prvega odstavka
17. člena in 18. člena tega zakona v imenu stranke iz prvega
odstavka tega člena izvaja njen pooblaščenec, zavezanec ugotovi in preveri istovetnost pooblaščenca ter pridobi zahtevane
podatke o zakonitem zastopniku in pooblaščencu iz 2. točke
prvega odstavka 137. člena tako, kot je določeno v prvem
odstavku tega člena.
(4) Če zavezanec pri ugotavljanju in preverjanju istovetnosti pooblaščenca podvomi o resničnosti prejetih podatkov,
mora od njega zahtevati tudi pisno izjavo.
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26. člen
(ugotavljanje in preverjanje istovetnosti na podlagi sredstva
elektronske identifikacije)
(1) Ne glede na določbe 23., 24. in 25. člena tega zakona
lahko zavezanec pod pogoji, ki jih s pravilnikom določi minister
oziroma ministrica (v nadaljnjem besedilu: minister), pristojen
za finance, ugotovi in preveri istovetnost tudi na podlagi:
1. sredstva elektronske identifikacije takšne ravni zanesljivosti, ki ob izdaji zahteva osebno navzočnost stranke, in ga
izda izdajatelj sredstva elektronske identifikacije s sedežem v
Republiki Sloveniji v skladu s predpisi, ki urejajo elektronsko
identifikacijo;
2. sredstva elektronske identifikacije takšne ravni zanesljivosti, ki ob izdaji zahteva osebno navzočnost stranke in ga
izda izdajatelj sredstva elektronske identifikacije s sedežem
v drugi državi članici ali tretji državi pod pogoji, določenimi s
predpisi, ki urejajo elektronsko identifikacijo, če obstajajo za to
tehnološke možnosti.
(2) Ugotavljanje in preverjanje istovetnosti na podlagi
sredstva elektronske identifikacije iz prejšnjega odstavka se
lahko uporablja za:
– stranko, ki je fizična oseba oziroma njen zakoniti zastopnik, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost,
– pooblaščenca stranke iz prejšnje alinee,
– zakonitega zastopnika in pooblaščenca pravne osebe.
(3) Zavezanec v okviru ugotavljanja in preverjanja istovetnosti stranke na podlagi prejšnjega odstavka dobi zahtevane
podatke o stranki iz 2. točke prvega odstavka 137. člena tega
zakona iz sredstva elektronske identifikacije iz prvega odstavka tega člena. Podatki, ki jih iz tega sredstva elektronske
identifikacije ni mogoče dobiti, se pridobijo iz kopije uradnega
osebnega dokumenta, ki jo stranka pošlje zavezancu v papirnati ali digitalni obliki. Če na opisani način ni mogoče pridobiti
vseh predpisanih podatkov, se manjkajoči podatki pridobijo
neposredno od stranke.
(4) Izdajatelj sredstva elektronske identifikacije iz prvega
odstavka tega člena, mora zavezancu na njegovo zahtevo brez
odlašanja predložiti podatke o načinu, s katerim je ugotovil in
preveril istovetnost stranke, ki je imetnik sredstva elektronske
identifikacije iz prvega odstavka tega člena. Pridobljene podatke zavezanec hrani skladno z določbami tega zakona o varstvu
in hrambi podatkov.
(5) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke z uporabo sredstva
elektronske identifikacije ni dovoljena, če obstaja sum, da je
bilo sredstvo elektronske identifikacije zlorabljeno, oziroma če
zavezanec ugotovi, da so se spremenile okoliščine, ki bistveno
vplivajo na veljavnost sredstva elektronske identifikacije, tega
pa izdajatelj sredstva elektronske identifikacije še ni preklical.
(6) Če zavezanec pri sklepanju poslovnega razmerja ugotovi in preveri istovetnost stranke na podlagi prvega odstavka
tega člena, mora sprejeti ukrepe, s katerimi zagotovi, da se
pred izvajanjem nadaljnjih transakcij stranke pri zavezancu
prvo plačilo stranke opravi v breme plačilnega računa, ki ga
stranka v svojem imenu ali strankin zakoniti zastopnik ali pooblaščenec v svojem imenu ali v imenu stranke odpre ali ima
odprtega pri kreditni instituciji.
(7) Če zavezanec ugotavlja in preverja istovetnost v skladu s tem členom, pri izdelavi ocene tveganja iz 13. člena tega
zakona upošteva večje tveganje pranja denarja ali financiranja
terorizma, ki nastane zaradi nenavzočnosti stranke.
27. člen
(ugotavljanje in preverjanje istovetnosti strank
z uporabo videoelektronske identifikacije)
(1) Ne glede na določbe 23. in 24. člena tega zakona lahko zavezanec izključno za stranko, ki je fizična oseba, ugotovi
in preveri njeno istovetnost tudi brez njene osebne navzočnosti
z uporabo videoelektronske identifikacije, če so hkrati izpolnjeni
naslednji pogoji:
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1. v zvezi s produkti ali storitvami, za katere se bo izvedla
elektronska videoidentifikacija stranke, ni ugotovljeno povečano tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma v
skladu s 13. členom in prvim odstavkom 14. člena tega zakona,
2. istovetnost stranke se ugotovi in preveri izključno na
podlagi uradnega osebnega dokumenta, opremljenega z biometrično fotografijo,
3. stranka je starejša od 18 let,
4. stranka ima stalno prebivališče v državah članicah
ali tretjih državah, ki imajo vzpostavljene učinkovite sisteme
preprečevanja in odkrivanja pranja denarja in financiranja
terorizma,
5. stranka nima stalnega prebivališča v državah, ki so uvrščene na sezname iz tretjega odstavka 50. člena tega zakona,
6. zavezanec večje tveganje za pranje denarja in financiranje terorizma, ki nastane zaradi nenavzočnosti stranke,
nadomesti z uporabo enega ali več ukrepov poglobljenega
pregleda stranke po določbah tega zakona, pri čemer morajo
ti ukrepi trajati najmanj eno leto, in
7. zavezanec sprejme ukrep, s katerim zagotovi, da se
pred izvajanjem nadaljnjih transakcij stranke pri zavezancu
prvo plačilo stranke opravi v breme računa, ki ga ima stranka
odprtega pri kreditni instituciji.
(2) Kadar posamezna transakcija, vezana na produkt ali
storitev, preseže 15.000 eurov, zavezanec ugotovi in preveri
istovetnost stranke ob njeni osebni navzočnosti v skladu z določbami tega zakona o ugotavljanju in preverjanju istovetnosti.
(3) Zavezanec v okviru ugotavljanja in preverjanja istovetnosti stranke na podlagi prvega odstavka tega člena o stranki
pridobi podatke iz 2. točke prvega odstavka 137. člena tega
zakona.
(4) Podatki iz prejšnjega odstavka, ki jih v okviru ugotavljanja in preverjanja istovetnosti stranke na podlagi prvega
odstavka tega člena ni mogoče dobiti, se pridobijo iz kopije
uradnega osebnega dokumenta, ki jo stranka pošlje zavezancu
v papirnati ali digitalni obliki. Če na opisan način ni mogoče
pridobiti vseh predpisanih podatkov, se manjkajoči podatki
pridobijo neposredno od stranke.
(5) Minister, pristojen za finance, s pravilnikom določi
minimalne tehnične pogoje, ki jih morajo izpolnjevati videoelektronska identifikacijska sredstva.
28. člen
(ugotavljanje in preverjanje istovetnosti pravne osebe)
(1) Zavezanec za stranko, ki je pravna oseba, ugotovi in
preveri istovetnost stranke ter pridobi podatke iz 1. točke prvega odstavka 137. člena tega zakona z vpogledom v originalno
ali overjeno dokumentacijo iz poslovnega, sodnega ali drugega
javnega registra, ki jo zavezancu v imenu pravne osebe predloži zakoniti zastopnik ali njegov pooblaščenec.
(2) Dokumentacija iz prejšnjega odstavka ob predložitvi
zavezancu ne sme biti starejša od treh mesecev.
(3) Zavezanec lahko ugotovi in preveri istovetnost pravne
osebe ter pridobi podatke iz 1. točke prvega odstavka 137. člena tega zakona tudi z neposrednim vpogledom v poslovni,
sodni ali drug javni register. Na izpisu iz registra, v katerega je
bil opravljen vpogled, zavezanec z zaznamkom navede datum
in čas vpogleda ter osebno ime tistega, ki je opravil vpogled.
Izpis iz registra zavezanec hrani v skladu z določbami tega
zakona o varstvu in hrambi podatkov.
(4) Druge podatke iz prvega odstavka 137. člena tega zakona, razen podatka o dejanskem lastniku, zavezanec pridobi
z vpogledom v originalne ali overjene listine in drugo poslovno
dokumentacijo. Če iz teh listin in dokumentacije ni mogoče dobiti vseh podatkov iz prvega odstavka 137. člena tega zakona,
se manjkajoči podatki, razen podatki o dejanskem lastniku, ki
se pridobivajo v skladu z določbami tega zakona o ugotavljanju dejanskega lastnika, pridobijo neposredno od zakonitega
zastopnika ali pooblaščenca.
(5) Če zavezanec pri ugotavljanju in preverjanju istovetnosti pravne osebe podvomi o resničnosti prejetih podatkov ali
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verodostojnosti listin in druge poslovne dokumentacije, iz katerih so bili podatki pridobljeni, mora od zakonitega zastopnika ali
pooblaščenca pred sklenitvijo poslovnega razmerja ali izvedbo
transakcije zahtevati tudi njegovo pisno izjavo.
(6) Zavezanec mora pri preverjanju istovetnosti stranke
na podlagi prvega in tretjega odstavka tega člena predhodno
preveriti naravo registra, iz katerega bo pridobil podatke za
preverjanje istovetnosti.
(7) Če je stranka tuja pravna oseba, ki opravlja dejavnost
v Republiki Sloveniji prek svoje podružnice, zavezanec ugotovi
in preveri istovetnost tuje pravne osebe in njene podružnice.

fizično osebo, ki dejansko pristopi k sefu, ne glede na to, ali
je ta oseba sama stranka pogodbe o sefu ali zgolj zakoniti
zastopnik oziroma pooblaščenec takšne osebe, in veljajo le, če
je bila ob sklenitvi poslovnega razmerja istovetnost vseh oseb
ugotovljena in preverjena v njihovi osebni navzočnosti.
(5) Minister, pristojen za finance, s pravilnikom določi
minimalne tehnične pogoje, ki jih morajo izpolnjevati sefi in
video elektronska identifikacijska sredstva oziroma sredstva, ki
omogočajo identifikacijo stranke na podlagi njenih biometričnih
značilnosti.

29. člen

(posebnosti pri ugotavljanju in preverjanju istovetnosti bank
in drugih podobnih kreditnih institucij, njihovih zakonitih
zastopnikov in pooblaščencev)

(ugotavljanje in preverjanje istovetnosti drugih oseb
civilnega prava)
(1) Če je stranka oseba civilnega prava iz 5. točke 3. člena tega zakona, ki ni fizična ali pravna oseba, zavezanec:
1. ugotovi in preveri istovetnost osebe, pooblaščene za
zastopanje (v nadaljnjem besedilu: zastopnik);
2. pridobi overjeno pisno pooblastilo za zastopanje;
3. pridobi podatke iz 2. in 15. točke prvega odstavka
137. člena tega zakona.
(2) Zavezanec ugotovi in preveri istovetnost zastopnika
iz prejšnjega odstavka in pridobi podatke iz 2. točke prvega
odstavka 137. člena tega zakona z vpogledom v uradni osebni
dokument zastopnika ob njegovi osebni navzočnosti. Če iz
tega dokumenta ni mogoče dobiti vseh predpisanih podatkov,
se manjkajoči podatki pridobijo iz druge veljavne javne listine,
ki jo predloži zastopnik, oziroma neposredno od njega.
(3) Zavezanec podatke iz 15. točke prvega odstavka
137. člena tega zakona o vsaki fizični osebi, ki je član osebe
civilnega prava iz prvega odstavka tega člena, pridobi iz overjenega pisnega pooblastila za zastopanje, ki ga zavezancu
predloži zastopnik. Če iz tega pooblastila ni mogoče dobiti vseh
podatkov iz 15. točke prvega odstavka 137. člena tega zakona,
se manjkajoči podatki pridobijo neposredno od zastopnika.
(4) Ne glede na 2. točko prvega odstavka in tretji odstavek
tega člena lahko zavezanec v primeru, da je njegova stranka
skupnost dijakov, učencev ali otrok v vrtcu, ki je del vzgojno-izobraževalnega sistema v Republiki Sloveniji ali prostovoljna
skupnost zaposlenih, ki kot blagajna vzajemne pomoči deluje v
okviru sindikata posameznega delodajalca, pridobi zgolj pisno
pooblastilo za zastopanje.
(5) Če zavezanec pri ugotavljanju in preverjanju istovetnosti osebe iz prvega odstavka tega člena podvomi o resničnosti
prejetih podatkov ali verodostojnosti listin, iz katerih so bili
podatki zajeti, lahko pred sklenitvijo poslovnega razmerja ali
izvedbo transakcije zahteva tudi pisno izjavo zastopnika.
30. člen
(posebni primeri ugotavljanja istovetnosti stranke)
(1) Ob upoštevanju 17. člena tega zakona mora biti istovetnost stranke ugotovljena oziroma preverjena tudi v naslednjih primerih:
1. ob vstopu stranke v igralnico oziroma igralni salon
koncesionarja, ki prireja igre na srečo;
2. ob vsakokratnem pristopu stranke k sefu.
(2) Pri ugotavljanju in preverjanju istovetnosti stranke na
podlagi prejšnjega odstavka koncesionar, ki prireja posebne
igre na srečo v igralnici ali igralnem salonu, ali zavezanec, ki
opravlja dejavnost oddajanja sefov, pridobi podatke iz 3. in 5.
točke prvega odstavka 137. člena tega zakona.
(3) Ne glede na določbe 23., 24. in 25. člena tega zakona
se lahko istovetnost stranke ob vsakokratnem pristopu k sefu
ugotovi in preveri na podlagi elektronske identifikacijske kartice,
osebnega gesla za dostop in video elektronskega identifikacijskega sredstva oziroma sredstva, ki omogoča identifikacijo
stranke na podlagi njenih biometričnih značilnosti.
(4) Določbe tega člena v zvezi z obveznostjo preverjanja
istovetnosti stranke pri pristopu k sefu se nanašajo na vsako

31. člen

(1) Zavezanci iz 1. in 2. točke prvega odstavka 4. člena
tega zakona lahko ugotovijo in preverijo istovetnost banke in
druge podobne kreditne institucije ter njihovih zakonitih zastopnikov s skrbnim zbiranjem in presojo razpoložljivih javno
dostopnih informacij o banki ali drugi podobni kreditni instituciji,
pri čemer se:
1. ne glede na 28. člen tega zakona istovetnost pravne
osebe ugotovi z uporabo virov, ki so običajni v mednarodnih
bančnih razmerjih,
2. ne glede na 23. in 25. člen tega zakona istovetnost njenih zakonitih zastopnikov in pooblaščencev ugotovi na način,
kot je to običajno v mednarodnih medbančnih razmerjih.
(2) Zavezanec iz prejšnjega odstavka pridobi podatke
v obsegu, kot je določeno v petem odstavku 60. člena tega
zakona.
(3) Ta člen se ne uporablja za ugotavljanje in preverjanje
istovetnosti bank in drugih podobnih kreditnih institucij, kadar
ima banka oziroma druga podobna kreditna institucija sedež v
visoko tvegani tretji državi iz petega odstavka 50. člena tega
zakona.
32. člen
(hramba kopij uradnih osebnih dokumentov
v elektronski obliki)
Ne glede na določbe drugih zakonov lahko zavezanci, ki
so kreditne in finančne institucije, kopije uradnih osebnih dokumentov, ki so jih pridobili v okviru izvajanja ukrepov ugotavljanja
in preverjanja istovetnosti stranke po določbah tega zakona,
hranijo v elektronski obliki, če je zagotovljeno njihovo varovanje
z organizacijskimi, tehničnimi in logično-tehničnimi postopki in
ukrepi skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
3.3.2.2 Dejanski lastnik
3.3.2.2.1 Ugotavljanje dejanskega lastnika
33. člen
(pojem)
Dejanski lastnik je vsaka fizična oseba, ki je končni lastnik
stranke ali jo nadzira ali kako drugače obvladuje, ali fizična
oseba, v imenu katere se izvaja transakcija.
34. člen
(obveznost ugotavljanja dejanskega lastnika)
(1) Zavezanci iz 4. člena tega zakona izvedejo ukrep ugotavljanja dejanskega lastnika stranke kot sestavni del pregleda
stranke iz 16. člena tega zakona, razen če ta zakon določa
drugače.
(2) Poslovni subjekti ugotovijo podatke o svojem dejanskem lastniku, razen če ta zakon določa drugače.
(3) Podatke in dokumentacijo, pridobljeno v zvezi z ugotavljanjem dejanskega lastnika, zavezanci iz 4. člena tega zakona in poslovni subjekt hranijo v skladu z določili tega zakona
o hrambi podatkov.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

68 / 4. 11. 2016 /

Stran

9401

35. člen

37. člen

(dejanski lastnik gospodarskega subjekta)

(dejanski lastnik tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega
pravnega subjekta tujega prava)

(1) Po tem zakonu se kot dejanski lastnik gospodarskega
subjekta šteje:
1. vsaka fizična oseba, ki:
– je posredno ali neposredno imetnik zadostnega poslovnega deleža, delnic, glasovalnih oziroma drugih pravic,
na podlagi katerih je udeležena pri upravljanju gospodarskega
subjekta, ali
– je posredno ali neposredno udeležena v kapitalu gospodarskega subjekta z zadostnim deležem ali
– ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev gospodarskega subjekta;
2. vsaka fizična oseba, ki gospodarskemu subjektu posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva in ima na tej podlagi
možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na
odločitve poslovodstva gospodarskega subjekta pri odločanju
o financiranju in poslovanju.
(2) Pokazatelj neposrednega lastništva, ki ga ima v gospodarskem subjektu fizična oseba ali fizične osebe iz prve in
druge alinee 1. točke prejšnjega odstavka, je lastništvo več kot
25 odstotkov poslovnega deleža, glasovalnih ali drugih pravic,
na podlagi katerih je podana udeležba pri upravljanju pravne
osebe, ali lastništvo 25 odstotkov in ene delnice.
(3) Prejšnji odstavek se smiselno uporablja pri ugotavljanju posrednega lastništva, ki ga ima v gospodarskem subjektu
pravna oseba, ki je pod nadzorom:
– ene ali več fizičnih oseb ali
– ene ali več pravnih oseb, ki so pod nadzorom ene ali
več istih fizičnih oseb.
(4) Fizična oseba, ki ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev gospodarskega subjekta ali ki na drug način
nadzoruje, usmerja ali bistveno vpliva na odločitve poslovodstva gospodarskega subjekta iz prvega odstavka tega člena,
se lahko med drugim določi na podlagi pogojev, ki jih mora
gospodarski subjekt, ki obvladuje eno ali več odvisnih družb,
upoštevati pri pripravi letnega konsolidiranega poročila v skladu
z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.
(5) Če po določbah tega člena ni ugotovljena nobena
fizična oseba kot dejanski lastnik – ob pogoju, da so izvedeni vsi možni ukrepi za ugotovitev dejanskega lastnika in
ob pogoju, da ne obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali
financiranja terorizma v zvezi s transakcijo, osebo, premoženjem ali sredstvi – se za dejanskega lastnika gospodarskega subjekta šteje ena ali več oseb, ki zasedajo položaj
poslovodstva.
(6) Če obstaja dvom, da je po določbah tega člena ugotovljena fizična oseba dejanski lastnik, se za dejanskega lastnika
gospodarskega subjekta šteje ena ali več oseb, ki zasedajo
položaj poslovodstva.
36. člen
(dejanski lastnik subjekta, ki nima poslovnih deležev,
in dejanski lastnik ustanove)
(1) Kot dejanski lastnik društva, zavoda, politične stranke, sindikata, verske skupnosti ali drugega poslovnega subjekta, v katerem ni možna udeležba pri upravljanju na
podlagi poslovnega deleža, delnice ali udeležbe v kapitalu,
se v tem zakonu šteje vsaka fizična oseba, ki zastopa takšen
subjekt.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se kot dejanski lastnik
ustanove v tem zakonu šteje vsaka fizična oseba, ki je:
1. ustanovitelj ustanove, če ima na podlagi akta o ustanovitvi ustanove ali pravil ustanove obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev ustanove,
2. skrbnik ustanove, kot ga določa zakon, ki ureja ustanove,
3. zastopnik ustanove, če za dejanskega lastnika ni mogoče šteti ustanovitelja ustanove.

(1) Kot dejanski lastnik tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava, ki sprejema, upravlja
ali razdeljuje premoženjska sredstva za določen namen, se v
tem zakonu šteje:
a) vsaka fizična oseba, ki je:
– ustanovitelj tujega sklada, tuje ustanove ali podobnih
pravnih subjektov tujega prava,
– skrbnik premoženja tujega sklada, tuje ustanove ali
podobnih pravnih subjektov tujega prava,
– prejemnik koristi od premoženja, ki se upravlja, pod
pogojem, da so bodoči upravičenci že določeni ali določljivi,
– morebitni zaščitnik, ki je imenovan za zastopanje in
zaščito interesov prejemnikov koristi premoženja;
b) kategorija oseb, v interesu katerih je ustanovitev tujega
sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega
prava, če je treba posameznike, ki bodo prejemniki koristi
tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta
tujega prava, še določiti;
c) vsaka druga fizična oseba, ki kako drugače posredno
ali neposredno obvladuje premoženje tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava.
(2) Podatke in dokumentacijo o ukrepih, izvedenih za
ugotovitev dejanskega lastnika tujega sklada, tuje ustanove ali
podobnih pravnih subjektov tujega prava na podlagi prejšnjega
odstavka, zavezanec hrani v skladu z določili tega zakona o
hrambi podatkov.
3.3.2.2.2 Posebni primeri ugotavljanja dejanskega lastnika
38. člen
(dejanski lastnik samostojnega podjetnika posameznika
in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost)
Šteje se, da je dejanski lastnik stranke, ki je samostojni
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost, fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti stranke, in je hkrati njen edini zastopnik, če pri izvajanju
pregleda stranke ni ugotovljeno drugače.
39. člen
(dejanski lastnik enoosebne družbe z omejeno
odgovornostjo)
Šteje se, da je dejanski lastnik stranke, ki je enoosebna
družba z omejeno odgovornostjo, fizična oseba, ki je edini
družbenik te stranke, če je hkrati tudi njen edini zastopnik, v
kolikor pri izvajanju pregleda stranke ni ugotovljeno drugače.
40. člen
(izjema v zvezi z neposrednimi in posrednimi
proračunskimi uporabniki)
Šteje se, da je dejanski lastnik neposrednega ali posrednega proračunskega uporabnika fizična oseba, ki takšen
subjekt zastopa.
3.3.2.2.3 Obveznost poslovnih subjektov
41. člen
(obveznost poslovnih subjektov v zvezi z ugotavljanjem
dejanskega lastnika)
(1) Poslovni subjekti iz 35. in 36. člena tega zakona,
vpisani v Poslovni register Slovenije, morajo ugotoviti podatke
o svojem dejanskem lastniku ali lastnikih na način, kot je določeno v 35. in 36. členu tega zakona.
(2) Poslovni subjekti iz 37. člena tega zakona morajo v
skladu s 37. členom tega zakona ugotoviti podatke o svojem
dejanskem lastniku, kadar iz njihovega poslovanja nastanejo
davčne obveznosti v Republiki Sloveniji.
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(3) Poslovni subjekti iz prejšnjih odstavkov vzpostavijo
in upravljajo natančno evidenco podatkov o svojih dejanskih
lastnikih, ki se posodablja ob vsaki spremembi podatkov. Vsebina evidence je predpisana v šestnajstem odstavku 137. člena
tega zakona.
(4) Podatke o svojih dejanskih lastnikih poslovni subjekti
iz prvega in drugega odstavka tega člena hranijo pet let od
dneva prenehanja statusa dejanskega lastnika po tem zakonu.
(5) V primeru prenehanja poslovnega subjekta iz prvega
in drugega odstavka tega člena mora sodišče oziroma organ, ki
vodi postopek prenehanja ali statusno spremembo poslovnega
subjekta brez znanega naslednika, pred prenehanjem poslovnega subjekta odrediti, da bo zagotovljena hramba podatkov o
dejanskih lastnikih v roku iz prejšnjega odstavka.
(6) Določbe tega člena se ne uporabljajo za poslovne
subjekte, ki so:
– samostojni podjetniki posamezniki,
– posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost,
– enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo ter
– neposredni in posredni proračunski uporabniki.
(7) Določbe tega člena se ne uporabljajo za poslovne
subjekte, ki so gospodarske družbe na organiziranem trgu, na
katerem morajo v skladu z zakonodajo Evropske unije ali primerljivimi mednarodnimi standardi spoštovati zahtevo po razkritju, ki zagotavlja ustrezno preglednost informacij o lastništvu.
42. člen
(posredovanje podatkov)
Poslovni subjekti iz prejšnjega člena brez odlašanja posredujejo podatke o svojih dejanskih lastnikih na zahtevo:
– zavezancev iz 4. člena tega zakona, kadar jih zahtevajo
v zvezi z izvajanjem ukrepov pregleda stranke v skladu s tem
zakonom, ali
– organov odkrivanja in pregona kaznivih dejanj, sodišča
in nadzornih organov iz 139. člena tega zakona.
3.3.2.2.4 Obveznost zavezancev
43. člen
(pridobivanje podatkov v zvezi z ugotavljanjem
dejanskega lastnika)
(1) Zavezanec ugotovi dejanskega lastnika stranke, tako
da pridobi podatke iz 14. točke prvega odstavka 137. člena
tega zakona. Glede na tveganje pranja denarja ali financiranja
terorizma, ki mu je izpostavljen pri poslovanju s posamezno
stranko, zavezanec pridobljene podatke preveri v taki meri, da
pozna lastniško in nadzorno sestavo stranke ter je prepričan,
da ve, kdo so dejanski lastniki stranke.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek zavezanec ne pridobi
podatkov o dejanskem lastniku stranke, če je stranka fizična
oseba, ki ne opravlja pridobitne dejavnosti.
(3) Določbe tega člena se ne uporabljajo za poslovne
subjekte, ki so gospodarske družbe na organiziranem trgu, na
katerem morajo v skladu z zakonodajo Evropske unije ali primerljivimi mednarodnimi standardi spoštovati zahtevo po razkritju, ki zagotavlja ustrezno preglednost informacij o lastništvu.
(4) Podatke iz prvega odstavka tega člena zavezanec
pridobi z vpogledom v originalno ali overjeno dokumentacijo
iz poslovnega, sodnega ali drugega javnega registra, ki ne
sme biti starejša od treh mesecev. Lahko jih pridobi tudi z neposrednim vpogledom v poslovni, sodni ali drug javni register
ter z neposrednim vpogledom v register dejanskih lastnikov,
pri čemer se ne sme izključno zanašati na podatke, vpisane v
register dejanskih lastnikov.
(5) Če iz poslovnega, sodnega ali drugega javnega
registra ni mogoče pridobiti vseh podatkov o dejanskem lastniku stranke, zavezanec pridobi manjkajoče podatke z vpogledom v originalne ali overjene listine in drugo poslovno
dokumentacijo, ki ji jih predloži zakoniti zastopnik ali njegov
pooblaščenec.

Uradni list Republike Slovenije
(6) Če manjkajočih podatkov iz objektivnih razlogov ni
mogoče dobiti na način, opisan v tem členu, jih zavezanec
pridobi neposredno iz pisne izjave zakonitega zastopnika ali
njegovega pooblaščenca, pri čemer je zavezanec dolžan uporabiti za to stranko en ukrep ali več ukrepov poglobljenega
pregleda stranke, kot je predpisano v določbah tega zakona,
ki urejajo ukrepe poglobljenega pregleda stranke. Enako ravna
zavezanec, če sicer pridobi vse podatke o dejanskem lastniku,
vendar jih pridobi le v registru dejanskih lastnikov.
(7) Če zavezanec pri ugotavljanju dejanskega lastnika
stranke podvomi o resničnosti prejetih podatkov ali verodostojnosti listin in druge poslovne dokumentacije, iz katerih
so bili podatki pridobljeni, mora od zakonitega zastopnika ali
pooblaščenca pred sklenitvijo poslovnega razmerja ali izvedbo
transakcije zahtevati tudi njegovo pisno izjavo, pri čemer je zavezanec dolžan uporabiti za to stranko en ukrep ali več ukrepov
poglobljenega pregleda stranke, kot je predpisano v določbah
tega zakona, ki urejajo ukrepe poglobljenega pregleda stranke.
3.3.2.2.5 Register dejanskih lastnikov
44. člen
(register dejanskih lastnikov)
(1) Register dejanskih lastnikov (v nadaljnjem besedilu:
register), v katerem se zbirajo natančni in posodobljeni podatki
o dejanskih lastnikih, se vzpostavi z namenom zagotavljanja
transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov in s tem
onemogočanja zlorab poslovnih subjektov za pranje denarja in
financiranje terorizma. Z vzpostavitvijo registra se zavezancem
omogoči dostop do relevantnih podatkov za potrebe izvajanja
ukrepa pregleda stranke ter organom odkrivanja in pregona,
sodiščem in nadzornim organom iz 139. člena tega zakona za
potrebe izvajanja pooblastil in nalog v zvezi s preprečevanjem
in odkrivanjem pranja denarja in financiranja terorizma.
(2) Register vzdržuje in upravlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: upravljavec registra).
(3) Poslovni subjekti iz 35., 36. in 37. člena tega zakona,
razen:
– samostojni podjetniki posamezniki,
– posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost,
– enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo ter
– neposredni in posredni proračunski uporabniki
so dolžni v register vpisati podatke o svojem dejanskem lastniku in njihove spremembe v roku osmih dni od vpisa poslovnega
subjekta v Poslovni register Slovenije ali davčni register, če
niso vpisani v Poslovni register Slovenije, oziroma v roku osmih
dni od nastanka spremembe podatkov.
(4) Določbe tega člena se ne uporabljajo za poslovne
subjekte, ki so gospodarske družbe na organiziranem trgu, na
katerem morajo v skladu z zakonodajo Evropske unije ali primerljivimi mednarodnimi standardi spoštovati zahtevo po razkritju, ki zagotavlja ustrezno preglednost informacij o lastništvu.
(5) Za pravilnost vpisanih podatkov so odgovorni poslovni
subjekti.
45. člen
(vpis podatkov)
(1) V register se vpišejo naslednji podatki:
a) podatki o poslovnem subjektu:
– firma, naslov, sedež, matična številka in davčna številka, datum vpisa in izbrisa poslovnega subjekta – za poslovne
subjekte, vpisane v Poslovni register Slovenije,
– firma, naslov, sedež, davčna številka, datum vpisa in
izbrisa iz davčnega registra – za poslovne subjekte, ki niso
vpisani v Poslovni register Slovenije;
b) podatki o dejanskem lastniku: osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum rojstva, davčna številka, državljanstvo, višina lastniškega deleža ali drug način nadzora ter datum vpisa in izbrisa dejanskega lastnika iz registra;
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c) v primeru iz točke b) prvega odstavka 37. člena tega
zakona podatek o kategoriji oseb, v interesu katerih je ustanovitev tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega
subjekta tujega prava.
(2) Upravljavec register vzdržuje in upravlja tako, da:
– se poleg zadnjega stanja podatkov o dejanskih lastnikih
ohranjajo tudi vsi pretekli vpisi, spremembe podatkov in izbrisi
po času nastanka in vrstah dogodkov,
– so podatki v registru dostopni še pet let po izbrisu poslovnega subjekta iz poslovnega registra oziroma iz davčnega
registra in
– so ne glede na prejšnjo alineo podatki v registru za
organe odkrivanja in pregona kaznivih dejanj, sodišča in nadzorne organe iz 139. člena tega zakona trajno dostopni.
(3) Vpis se izvede prek spletnega portala upravljavca
registra.
(4) Podatki o poslovnih subjektih se ob vpisu v register
na podlagi matične številke samodejno pridobijo iz Poslovnega registra Slovenije, podatki o poslovnih subjektih, ki niso
vpisani v Poslovni register Slovenije, se pridobijo z uporabo
davčne številke iz davčnega registra. Spremembe podatkov o
poslovnih subjektih upravljavec registra pridobiva samodejno
iz Poslovnega registra Slovenije oziroma davčnega registra.
(5) Osebni podatki o dejanskem lastniku se ob vpisu v
register na podlagi davčne številke samodejno pridobijo iz Centralnega registra prebivalstva. Spremembe osebnih podatkov
o fizičnih osebah upravljavec pridobiva iz Centralnega registra
prebivalstva samodejno z uporabo davčne številke.
(6) Osebni podatki o dejanskem lastniku, ki je fizična
oseba, ki ni vpisana v Centralni register prebivalstva, se ob
vpisu v register na podlagi davčne številke samodejno pridobijo
iz davčnega registra. Spremembe osebnih podatkov o fizičnih
osebah, ki se vodijo v registru dejanskih lastnikov in niso vpisane v Centralni register prebivalstva, upravljavec pridobiva iz
davčnega registra samodejno z uporabo davčne številke.
(7) Osebne podatke in spremembe osebnih podatkov o
dejanskem lastniku, ki je fizična oseba, ki ni vpisana v Centralni
register prebivalstva niti v davčni register, poslovni subjekt v
register vnese sam.
(8) Minister, pristojen za gospodarstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance, s pravilnikom podrobneje določi
način vpisa podatkov, ki se vpišejo v register, šifrant o načinu
nadzora dejanskega lastnika nad poslovnim subjektom, način
posredovanja javnih podatkov v svetovni splet ter način vzdrževanja in upravljanja ter tehnične zahteve za vzpostavitev
registra.
46. člen
(dostop do podatkov o dejanskih lastnikih)
(1) Podatki o osebnem imenu, stalnem in začasnem bivališču, o višini lastniškega deleža ali obliki nadzora dejanskih
lastnikov ter datum vpisa in izbrisa dejanskega lastnika iz
registra so javni in brezplačno dostopni na spletni strani upravljavca registra. Namen javnosti podatkov je v zagotavljanju
višje ravni pravne varnosti pri sklepanju poslovnih razmerij,
varnosti pravnega prometa, integritete poslovnega okolja ter
preglednosti poslovnih razmerij posameznikov s poslovnimi
subjekti, ki delujejo v poslovnem okolju in pravnem prometu.
(2) Nihče, razen zavezanci iz 4. člena tega zakona in
organi odkrivanja in pregona, sodišča in nadzorni organi iz
139. člena tega zakona, nima pravice dostopa do podatkov
iz registra na način, ki bi omogočal ugotovitev, ali je določena
oseba dejanski lastnik poslovnega subjekta in dejanski lastnik
katerega subjekta je.
(3) Zavezanci iz 4. člena tega zakona imajo neposreden
elektronski dostop do vseh podatkov o dejanskih lastnikih, ki so
vpisani v register, ko izvajajo pregled stranke po določbah tega
zakona. Iskanje podatkov o dejanskih lastnikih se zavezancem
iz 4. člena tega zakona omogoči tudi z uporabo kombinacije
osebnega imena in davčne številke, osebnega imena ter datu-
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ma rojstva ali kombinacije osebnega imena in naslova stalnega
prebivališča, vpisanega v register.
(4) Organi odkrivanja in pregona kaznivih dejanj, sodišča
in nadzorni organi iz 139. člena tega zakona imajo brezplačen
neposreden elektronski dostop do vseh podatkov o dejanskih
lastnikih, ki so vpisani v register, ko izvajajo pooblastila in naloge v zvezi s preprečevanjem in odkrivanjem pranja denarja
in financiranja terorizma. Iskanje podatkov o dejanskih lastnikih se navedenim subjektom iz tega odstavka omogoči tudi
z uporabo kombinacije osebnega imena in davčne številke,
osebnega imena in datuma rojstva ali kombinacije osebnega
imena ter naslova stalnega prebivališča, vpisanega v register.
(5) Zavezancu iz 4. člena tega zakona za dostop do podatkov iz registra upravljavec registra lahko zaračuna stroške
v skladu s tarifo. Tarifo določi upravljavec registra v soglasju z
ministrom, pristojnim za finance.
(6) Ne glede na prejšnje odstavke imajo državni organi
neposreden brezplačen elektronski dostop do vseh podatkov
o dejanskih lastnikih, ki so vpisani v register, kadar odločajo
o pravicah subjektov, ki imajo finančne posledice za državni
proračun. Iskanje podatkov o dejanskih lastnikih se državnim
organom omogoči tudi z uporabo kombinacije osebnega imena in davčne številke, osebnega imena ter datuma rojstva ali
kombinacije osebnega imena in naslova stalnega prebivališča,
vpisanega v register.
47. člen
(dostop do podatkov o dejanskih lastnikih
na podlagi upravičenega interesa)
(1) Osebe ali organizacije, ki izkažejo upravičen interes v
zvezi s pranjem denarja, financiranjem terorizma in povezanimi
predhodnimi kaznivimi dejanji, imajo poleg pravice dostopa do
podatkov iz prvega odstavka prejšnjega člena tudi pravico dostopa do podatkov o datumu rojstva in državljanstvu dejanskih
lastnikov.
(2) Osebe ali organizacije iz prejšnjega odstavka zahtevo
za dostop do podatkov o datumu rojstva in državljanstvu dejanskih lastnikov vložijo pri uradu. V zahtevi mora biti določno
navedeno, v zvezi s katerim dejanskim lastnikom zahtevajo
dostop do podatkov o datumu rojstva in državljanstvu. Podana
mora biti tudi utemeljitev, iz katere izhaja upravičenost njihovega interesa v zvezi s pranjem denarja, financiranjem terorizma
in povezanimi predhodnimi kaznivimi dejanji, ki mora biti v
skladu z javnim interesom.
(3) Upravičen interes iz prejšnjega odstavka je podan,
kadar seznanitev z zahtevanimi podatki vpliva na varovanje
neposredne, na zakon ali drug predpis oprte koristi ali pravice
te osebe ali organizacije, ali na njen pravni položaj.
(4) Postopek na podlagi zahteve iz drugega odstavka
tega člena vodi in v njem odloča urad po prostem preudarku
z namenom zagotavljanja podatkov o dejanskih lastnikih, ki bi
sicer ostali skriti, osebam in organizacijam v primeru njihovega
izkazanega upravičenega interesa, v skladu z zakonom, ki
ureja splošni upravni postopek.
(5) Zoper odločbo urada iz prejšnjega odstavka pritožba
ni dovoljena, temveč je dovoljen upravni spor.
3.3.2.3 Pridobitev podatkov o namenu in predvideni naravi
poslovnega razmerja ali transakcije in drugih podatkov
po tem zakonu
48. člen
(nabor podatkov)
(1) Zavezanec v okviru pregleda stranke iz 1. točke prvega odstavka 17. člena tega zakona pridobi podatke iz 1., 2., 4.,
5. in 14. točke prvega odstavka 137. člena tega zakona.
(2) Zavezanec v okviru pregleda stranke iz 2. točke
prvega odstavka 17. člena tega zakona pridobi podatke iz
1., 2., 6., 7., 8., 9. in 14. točke prvega odstavka 137. člena
tega zakona.
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(3) Zavezanec v okviru pregleda stranke iz 3. točke prvega odstavka 17. člena tega zakona pridobi podatke iz 3., 6., 7.,
8. in 9. točke prvega odstavka 137. člena tega zakona.
(4) Zavezanec v okviru pregleda stranke iz 4. in 5. točke
prvega odstavka 17. člena tega zakona pridobi podatke iz prvega odstavka 137. člena tega zakona.
(5) Zavezanec v okviru pregleda stranke iz 18. člena tega
zakona pridobi podatke iz 1., 2., 6., 7., 8., 9. in 14. točke prvega
odstavka 137. člena tega zakona.
3.3.2.4 Spremljanje poslovnih aktivnosti
49. člen
(skrbno spremljanje poslovnih aktivnosti)
(1) Zavezanec skrbno spremlja poslovne aktivnosti, ki
jih stranka izvaja pri njem, s čimer se zagotovi poznavanje
stranke, vključno z izvorom sredstev, s katerimi ta posluje.
Spremljanje poslovnih aktivnosti, ki jih stranka izvaja pri zavezancu, vključuje:
– preverjanje skladnosti strankinega poslovanja s predvideno naravo in namenom poslovnega razmerja, ki ga je stranka
sklenila pri zavezancu;
– spremljanje in preverjanje skladnosti strankinega poslovanja z njenim običajnim obsegom poslovanja;
– preverjanje in posodabljanje pridobljenih listin in podatkov o stranki.
(2) Za stranko, ki je pravna oseba, preverjanje in posodabljanje pridobljenih listin in podatkov iz prejšnjega odstavka
obsega:
1. preverjanje podatkov o firmi, naslovu in sedežu pravne
osebe;
2. preverjanje podatkov o osebnem imenu in stalnem ali
začasnem prebivališču zakonitega zastopnika pravne osebe;
3. preverjanje podatkov o dejanskem lastniku pravne osebe;
4. preverjanje veljavnosti pooblastila iz tretjega odstavka
24. člena tega zakona;
5. ugotavljanje, ali je zakoniti zastopnik ali pooblaščenec
ali dejanski lastnik pravne osebe postala politično izpostavljena
oseba v času trajanja poslovnega razmerja.
(3) Če opravlja transakcije iz prvega odstavka 17. člena
tega zakona v imenu in za račun tuje pravne osebe njena
podružnica, zavezanec v okviru preverjanja in posodabljanja
pridobljenih listin o stranki poleg podatkov iz prejšnjega odstavka pridobi tudi:
1. podatke o naslovu in sedežu podružnice tuje pravne
osebe;
2. podatke o osebnem imenu in stalnem prebivališču zakonitega zastopnika podružnice tuje pravne osebe.
(4) Zavezanec zagotovi, da sta obseg oziroma pogostost
izvajanja ukrepov iz prvega odstavka tega člena prilagojena
tveganju pranja denarja ali financiranja terorizma, ki mu je
zavezanec izpostavljen pri opravljanju posameznega posla
oziroma pri poslovanju s posamezno stranko. To tveganje zavezanec določi na podlagi 13. člena tega zakona ob upoštevanju
9. člena tega zakona. Ne glede na navedeno mora zavezanec
zagotoviti, da se pridobljene listine in podatki o stranki posodobijo najmanj po preteku petih let od zadnjega pregleda stranke,
če je stranka pri zavezancu v zadnjih dvanajstih mesecih izvedla vsaj eno transakcijo.
50. člen
(obravnava neobičajnih transakcij)
(1) V zvezi z zapletenimi in neobičajno visokimi transakcijami ali transakcijami, ki imajo neobičajno sestavo ali nimajo
jasno razvidnega ekonomskega ali pravno utemeljenega namena ali niso v skladu ali so v nesorazmerju z običajnim oziroma
pričakovanim poslovanjem stranke, zavezanec:
– preuči ozadje in namen teh transakcij, vključno z izvorom premoženja in sredstev, in sicer v takšni meri, kot je glede
na okoliščine to mogoče, in
– zabeleži in hrani svoje ugotovitve.
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(2) Če zavezanec oceni, da neobičajna transakcija predstavlja povečano tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma, uporabi enega ali več ukrepov poglobljenega pregleda
stranke, kot je predpisano v določbah tega zakona, ki urejajo
ukrepe poglobljenega pregleda stranke.
(3) Pri obravnavanju neobičajnih transakcij mora zavezanec posebno skrbnost nameniti strankam, poslovnim razmerjem ali transakcijam, ki so povezane z državami:
1. ki so uvrščene na seznam visoko tveganih tretjih držav
s strateškimi pomanjkljivostmi, v katerih ne veljajo ustrezni
ukrepi za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja ali financiranja terorizma, ali
2. pri katerih obstaja večja verjetnost za pojav pranja
denarja ali financiranja terorizma.
(4) Zavezanec v primerih iz 1. točke prejšnjega odstavka
obvezno uporabi ukrepe poglobljenega pregleda stranke iz
59. člena tega zakona.
(5) Za namene 1. točke tretjega odstavka tega člena
zavezanec upošteva delegiran akt, ki ga v skladu z 10. členom
Direktive 2015/849/EU sprejme Evropska komisija in v katerem
so opredeljene visoko tvegane tretje države, v katerih ne veljajo
ustrezni ukrepi za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja
in financiranja terorizma. Informacijo o teh državah urad objavi
tudi na svojih spletnih straneh.
(6) Seznam držav iz 2. točke tretjega odstavka tega člena
izdela urad, pri čemer upošteva tudi podatke pristojnih mednarodnih organizacij. Informacijo o teh državah urad objavi na
svojih spletnih straneh.
3.3.3 Pregled stranke prek tretjih oseb
51. člen
(prepustitev pregleda stranke tretji osebi)
(1) Zavezanec lahko pod pogoji, ki jih določa ta zakon,
izvajanje ukrepov iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka 16. člena
tega zakona pri sklepanju poslovnega razmerja zaupa tretji
osebi.
(2) Zavezanec predhodno preveri, ali tretja oseba, ki ji
bo zaupala izvedbo pregleda stranke, izpolnjuje vse pogoje,
predpisane v tem zakonu.
(3) Pregleda stranke, ki ga je za zavezanca opravila tretja oseba, ne sme sprejeti za ustreznega, če je tretja oseba v
okviru tega pregleda istovetnost stranke ugotovila in preverila
brez njene navzočnosti.
(4) Zavezanec, ki zaupa pregled stranke tretji osebi, se s
tem ne razbremeni odgovornosti za pravilno izvedbo pregleda
stranke po tem zakonu.
52. člen
(tretje osebe)
(1) Tretje osebe iz prejšnjega člena so lahko:
1. zavezanci iz 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13.
in 14. točke 4. člena tega zakona;
2. podružnica borznoposredniške družbe, ustanovljena
v državi članici;
3. investicijsko podjetje države članice in njegove podružnice, ustanovljene v državi članici;
4. podružnice investicijskih podjetij tretjih držav, ustanovljene v drugih državah članicah;
5. podružnica družbe za upravljanje, ustanovljena v državi
članici;
6. družba za upravljanje države članice in njene podružnice, ustanovljene v državah članicah;
7. podružnica upravljavca alternativnih investicijskih skladov, ustanovljena v drugi državi članici;
8. upravljavec alternativnih investicijskih skladov države
članice in njegove podružnice, ustanovljene v državah članicah;
9. podružnice upravljavcev alternativnih investicijskih
skladov tretjih držav, ustanovljene v državah članicah.
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(2) Tretja oseba je lahko tudi banka, družba za upravljanje, investicijsko podjetje ali zavarovalnica s sedežem v tretji
državi, in sicer pod pogojem, da:
– je zavezana k izvajanju enakih ali enakovrednih določb
o izvajanju pregleda stranke in upravljanju evidenc, kot so
določene v tem zakonu, in
– je glede izvajanja teh zahtev tudi nadzorovana v skladu z določbami, ki so enake ali enakovredne določbam tega
zakona.
(3) Zavezanci ob upoštevanju informacij, ki jih pridobijo od
urada, preverijo, ali so pogoji iz prejšnjega odstavka izpolnjeni.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena se kot tretja
oseba šteje tudi konzularno predstavništvo Republike Slovenije
v drugi državi članici ali tretji državi.
(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena se kot tretja
oseba šteje tudi notar s sedežem v Republiki Sloveniji ali drugi
državi članici ali tretji državi, v kateri je zavezan k izvajanju
enakih ali enakovrednih določb o izvajanju pregleda stranke in
upravljanju evidenc, kot so določene v tem zakonu, ter je glede
izvajanja teh zahtev tudi nadzorovan v skladu z določbami, ki
so enake ali enakovredne določbam tega zakona.
(6) Ne glede na druge določbe tega člena kot tretja oseba
v nobenem primeru ne more nastopati navidezna banka ali
druga podobna kreditna institucija, ki ne opravlja ali ne sme
opravljati svoje dejavnosti v državi, v kateri je registrirana.
(7) Kot tretje osebe iz prvega odstavka prejšnjega člena
se ne štejejo:
– zunanji izvajalci in zastopniki zavezancev,
– osebe, ustanovljene v tretjih državah, ki so uvrščene
na seznam visoko tveganih tretjih držav iz 1. točke tretjega
odstavka 50. člena tega zakona.
(8) Ne glede na prejšnji odstavek lahko zavezanec zaupa
izvedbo pregleda stranke tretjim osebam, ki so podružnice
ali hčerinske družbe v večinski lasti, ustanovljene v visoko
tveganih tretjih državah ali državah, pri katerih obstaja večja
verjetnost za pojav pranja denarja in financiranja terorizma, in
sicer pod pogojem:
– da ima ustanovitelj podružnice ali hčerinske družbe v
večinski lasti sedež v državi članici in
– da podružnice ali hčerinske družbe v večinski lasti v celoti izvajajo politike in postopke skupine, ki so enake ali enakovredne določbam 71. člena, 72. člena in 75. člena tega zakona.
53. člen
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55. člen
(tretje osebe in program skupine)
Zavezanec lahko v okviru svoje politike skupine zaupa
izvajanje ukrepov pregleda stranke iz 1., 2. in 3. točke prvega
odstavka 16. člena tega zakona tretji osebi, ki je del te skupine,
in sicer pod pogojem:
1. da ta skupina izvaja ukrepe pregleda stranke in upošteva obveznosti glede hrambe podatkov ter ima uveljavljene
ustrezne programe proti pranju denarja in financiranju terorizma, ki so enaki ali enakovredni določbam tega zakona ali
drugim predpisom in
2. da izvajanje obveznosti iz prejšnje točke na ravni skupine nadzorujejo nadzorni organi iz 139. člena tega zakona ali
pristojni nadzorni organi držav članice ali tretje države.
3.3.4 Posebni obliki pregleda stranke
56. člen
(splošno)
Pregled stranke se opravi v skladu s prvim odstavkom
16. člena tega zakona, v nekaterih primerih, ki jih določa ta
zakon, pa se omogočajo poenostavljeni ukrepi ali pa se zahtevajo posebno strogi ukrepi za poznavanje in preverjanje strank.
Posebni obliki pregleda stranke sta:
1. poenostavljeni pregled stranke;
2. poglobljeni pregled stranke.
3.3.4.1 Poenostavljeni pregled stranke

(izjeme v zvezi s strankami)

57. člen
(splošno)

54. člen
(1) Tretja oseba, ki v skladu z določbami tega zakona
namesto zavezanca opravi pregled stranke, je dolžna zavezancu nemudoma predložiti pridobljene podatke o stranki, ki
jih zavezanec potrebuje za sklenitev poslovnega razmerja po
tem zakonu.
(2) Tretja oseba mora zavezancu na njegovo zahtevo brez
odlašanja predložiti tudi kopije listin in druge dokumentacije, na
podlagi katerih je opravila pregled stranke in pridobila zahtevane podatke o stranki. Pridobljene kopije listin in dokumentacije
zavezanec hrani v skladu z določbami tega zakona o varstvu
in hrambi podatkov.
(3) Tretja oseba po posredovanju podatkov, kopij listin
in dokumentacije iz prvega in drugega odstavka tega člena
zavezancu ne sme hraniti podatkov, listin in dokumentacije o
stranki, ki jih je pridobila v okviru pregleda stranke.
(4) Če zavezanec presodi, da obstaja utemeljen dvom o
verodostojnosti opravljenega pregleda stranke oziroma identi-
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fikacijske dokumentacije ali o resničnosti pridobljenih podatkov
o stranki, mora pregled opraviti sam.
(5) Zavezanec ne sme skleniti poslovnega razmerja, če:
1. je pregled stranke opravila oseba, ki ni tretja oseba v
skladu s 52. členom tega zakona;
2. če je tretja oseba, ki ji je zavezanec zaupal pregled
stranke, ugotovila in preverila istovetnost stranke brez njene
navzočnosti;
3. od tretje osebe, ki je opravila pregled stranke, predhodno ni dobil podatkov iz prvega odstavka tega člena;
4. obstaja utemeljen dvom o verodostojnosti izvedenega
pregleda stranke ali resničnosti pridobljenih podatkov o stranki,
zavezanec pa ne opravi pregleda stranke sam.

Ne glede na prvi odstavek 51. člena tega zakona zavezanec ne more zaupati izvedbe pregleda stranke tretji osebi,
kadar je stranka tuja pravna oseba, ki ne opravlja ali ne sme
opravljati trgovske, proizvodne ali druge dejavnosti v državi, v
kateri je registrirana.
(pridobivanje podatkov in dokumentacije od tretje osebe)

Stran

(1) Zavezanec lahko v primerih iz 1., 2. in 3. točke prvega
odstavka 17. člena in 18. člena tega zakona opravi poenostavljeni pregled stranke, če v skladu s prvim odstavkom 14. člena
tega zakona oceni, da stranka, poslovno razmerje, transakcija,
produkt, storitev, distribucijska pot, država ali geografsko območje predstavljajo neznatno tveganje za pranje denarja ali
financiranje terorizma.
(2) Pri odločitvi, ali bo opravil poenostavljeni pregled
stranke, zavezanec lahko upošteva tudi, ali je ugotovljeno
neznatno tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma
v skladu z 2. točko drugega odstavka 9. člena tega zakona in
uredbo iz četrtega odstavka 9. člena tega zakona.
(3) Zavezanec pri določanju strank, poslovnih razmerij,
transakcij, produktov, storitev, distribucijskih poti, držav ali geografskih območij, za katere ocenjuje, da predstavljajo neznatno
tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma, lahko
upošteva dejavnike neznatnega tveganja, ki jih s pravilnikom
določi minister, pristojen za finance.
(4) Zavezanci pri določanju ukrepov poenostavljenega
pregleda stranke upoštevajo smernice nadzornih organov iz
139. člena tega zakona o kriterijih tveganja in ukrepih, ki se
lahko sprejmejo v teh primerih.
(5) Banka Slovenije, Agencija za trg vrednostnih papirjev
in Agencija za zavarovalni nadzor pri določanju ukrepov poe-
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nostavljenega pregleda stranke upoštevajo tudi smernice, ki jih
izdajo evropski nadzorni organi.
(6) Revizijska družba ali samostojni revizor pri sklenitvi
poslovnega razmerja obveznega revidiranja zaradi zahtev zakona, ki ureja poslovanje stranke, lahko opravi poenostavljeni
pregled stranke, razen če v zvezi s stranko ali okoliščinami
revidiranja obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma.
(7) Zavezanec v zadostni meri spremlja poslovne aktivnosti stranke in transakcije, da lahko prepozna neobičajne
in sumljive transakcije. Poenostavljeni pregled stranke ni dovoljen, kadar v zvezi s stranko, transakcijo, premoženjem ali
sredstvi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja
terorizma.
58. člen
(izvajanje poenostavljenega pregleda stranke)
(1) Pri poenostavljenem pregledu stranke iz prvega odstavka prejšnjega člena se ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke izvaja v skladu z določbami od 23. do 31. člena
tega zakona, podatki pa se pridobijo v obsegu, kot je določeno
v tem členu.
(2) Ugotavljanje dejanskega lastnika stranke se izvaja v
skladu z določbami od 33. do 40. člena tega zakona.
(3) Pridobivanje podatkov o namenu, predvideni naravi
poslovnega razmerja ali transakcije in drugih podatkov se
izvaja v obsegu, kot je določeno v tem členu.
(4) Redno skrbno spremljanje poslovnih aktivnosti, ki jih
stranka izvaja pri zavezancu, se izvaja v skladu z določbami
49. člena tega zakona.
(5) Zavezanec v okviru poenostavljenega pregleda stranke, ki je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, pridobi naslednje podatke:
1. pri sklepanju poslovnega razmerja ter preverjanju in posodabljanju podatkov v okviru spremljanja poslovnih aktivnosti:
– firmo, naslov in sedež pravne osebe, samostojnega
podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki sklene poslovno razmerje oziroma za katerega se sklepa poslovno razmerje,
– osebno ime zakonitega zastopnika ali pooblaščene
osebe, ki za pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost,
sklene poslovno razmerje in
– namen in predvideno naravo poslovnega razmerja,
razen če se da o namenu in naravi sklepati iz sklenjenega
poslovnega razmerja, ter datum sklenitve poslovnega razmerja;
2. pri izvajanju transakcije iz 2. točke prvega odstavka
17. člena in 18. člena tega zakona:
– firmo, naslov in sedež pravne osebe, samostojnega
podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, za katerega se opravi transakcija,
– osebno ime zakonitega zastopnika ali pooblaščene
osebe, ki za pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost,
opravi transakcijo,
– datum in čas izvedbe transakcije,
– znesek transakcije in valuto, v kateri se opravi transakcija,
– način izvedbe transakcije in državo, v katero je izvršena
transakcija, in
– namen transakcije, razen če se da o namenu sklepati
iz vrste transakcije, ter osebno ime in naslov stalnega in začasnega prebivališča, če obstaja, oziroma firmo in sedež osebe,
ki ji je transakcija namenjena.
(6) Zavezanec pridobi podatke iz prejšnjega odstavka z
vpogledom v originalno ali overjeno dokumentacijo iz poslovnega, sodnega ali drugega javnega registra, ki jo zavezancu
posreduje stranka, oziroma z neposrednim vpogledom v poslovni, sodni ali drug javni register.
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(7) Če vseh zahtevanih podatkov ni mogoče dobiti na način, določen v prejšnjem odstavku, zavezanec pridobi manjkajoče podatke iz originalnih ali overjenih listin in druge poslovne
dokumentacije, ki mu jih posreduje stranka. Če manjkajočih podatkov iz objektivnih razlogov ni mogoče dobiti niti na ta način,
jih zavezanec pridobi neposredno iz pisne izjave zakonitega
zastopnika ali pooblaščenca.
(8) Dokumentacija iz šestega in sedmega odstavka tega
člena ob predložitvi zavezancu ne sme biti starejša od treh
mesecev.
(9) Zavezanec v okviru poenostavljenega pregleda stranke, ki je fizična oseba oziroma njen zakoniti zastopnik ali pooblaščenec, pridobi naslednje podatke:
1. pri sklepanju poslovnega razmerja:
– osebno ime, naslov stalnega prebivališča, datum in kraj
rojstva ter davčno številko ali EMŠO osebe, ki sklene poslovno
razmerje oziroma za katero se sklepa poslovno razmerje,
– osebno ime, naslov stalnega prebivališča, datum in kraj
rojstva ter davčno številko ali EMŠO zakonitega zastopnika ali
pooblaščenca, ki skleneta poslovno razmerje, in
– namen in predvideno naravo poslovnega razmerja,
razen če se da o namenu in naravi sklepati iz sklenjenega
poslovnega razmerja, ter datum sklenitve poslovnega razmerja;
2. pri izvajanju transakcije iz 2. in 3. točke prvega odstavka 17. člena tega zakona in 18. člena tega zakona:
– osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča,
datum in kraj rojstva ter davčno številko ali EMŠO osebe, ki
opravlja transakcijo,
– osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča,
datum in kraj rojstva ter davčno številko ali EMŠO zakonitega
zastopnika ali pooblaščenca, ki za fizično osebo opravi transakcijo,
– datum in čas izvedbe transakcije,
– način izvedbe transakcije,
– znesek transakcije in valuto, v kateri se opravi transakcija, ter način izvedbe transakcije in
– namen transakcije, razen če se da o namenu sklepati iz
vrste transakcije, ter osebno ime in naslov stalnega in začasnega prebivališča oziroma firmo in sedež osebe, ki ji je transakcija
namenjena, in državo, v katero je izvršena transakcija.
3.3.4.2 Poglobljeni pregled stranke
59. člen
(splošno)
(1) Poglobljeni pregled stranke poleg ukrepov iz prvega
odstavka 16. člena tega zakona vključuje dodatne ukrepe, ki
jih ta zakon določa za naslednje primere:
1. sklepanje kontokorentnega razmerja z banko ali drugo
podobno kreditno institucijo, ki ima sedež v tretji državi;
2. sklepanje poslovnega razmerja ali izvajanje transakcije
iz 2. in 3. točke prvega odstavka 17. člena in 18. člena tega zakona s stranko, ki je politično izpostavljena oseba iz 61. člena
tega zakona;
3. kadar so upravičenci življenjskega zavarovanja ali
življenjskega zavarovanja, vezanega na enote investicijskih
skladov, in dejanski lastniki upravičenca politično izpostavljene
osebe iz 62. člena tega zakona;
4. kadar je stranka ali transakcija povezana z visoko
tvegano tretjo državo.
(2) Zavezanec mora poglobljeni pregled stranke opraviti
v vseh primerih iz prejšnjega odstavka in:
1. kadar v skladu z drugim odstavkom 14. člena tega
zakona oceni, da stranka, poslovno razmerje, transakcija, produkt, storitev, država ali geografsko področje predstavljajo povečano tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma;
2. kadar je ugotovljeno povečano tveganje za pranje
denarja ali financiranje terorizma v skladu z 2. točko drugega
odstavka 9. člena tega zakona in uredbo iz četrtega odstavka
9. člena tega zakona.
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(3) Zavezanec pri določanju strank, poslovnih razmerij,
transakcij, produktov, storitev, distribucijskih poti, držav ali geografskih območij, za katere ocenjuje, da predstavljajo povečano
tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma, upošteva
dejavnike povečanega tveganja, ki jih s pravilnikom določi
minister, pristojen za finance.
(4) Zavezanci pri določanju ukrepov poglobljenega pregleda stranke upoštevajo smernice nadzornih organov iz
139. člena tega zakona o dejavnikih tveganja in ukrepih, ki se
lahko sprejmejo v teh primerih.
(5) Banka Slovenije, Agencija za trg vrednostnih papirjev
in Agencija za zavarovalni nadzor pri določanju ukrepov poglobljenega pregleda stranke upoštevajo tudi smernice, ki jih
izdajo evropski nadzorni organi.
60. člen
(kontokorentna bančna razmerja s kreditnimi institucijami
tretjih držav)
(1) Pri sklepanju kontokorentnega razmerja z banko ali
drugo podobno kreditno institucijo, ki ima sedež v tretji državi,
zavezanec v okviru poglobljenega pregleda stranke izvede
ukrepe iz prvega odstavka 16. člena tega zakona ter dodatno
pridobi naslednje podatke, informacije in dokumentacijo:
1. datum izdaje dovoljenja za opravljanje bančnih storitev
ter naziv in sedež pristojnega organa tretje države, ki je izdal
dovoljenje;
2. opis izvajanja internih postopkov, ki se nanašajo na odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, zlasti postopkov pregleda stranke, ugotavljanja dejanskih
lastnikov, sporočanja podatkov o sumljivih transakcijah in strankah pristojnim organom, vodenja evidenc, notranje kontrole in
drugih postopkov, ki jih je banka oziroma druga podobna kreditna institucija sprejela v zvezi s preprečevanjem in odkrivanjem
pranja denarja ter financiranjem terorizma;
3. opis sistemske ureditve na področju odkrivanja in preprečevanja pranja denarja ter financiranja terorizma, ki velja v
tretji državi, v kateri ima sedež oziroma je registrirana banka
oziroma druga podobna kreditna institucija;
4. pisno izjavo, da banka oziroma druga podobna kreditna
institucija ne posluje kot navidezna banka;
5. pisno izjavo, da banka oziroma druga podobna kreditna institucija z navideznimi bankami nima vzpostavljenih
poslovnih razmerij oziroma jih z njimi ne sklepa oziroma ne
izvaja transakcij;
6. pisno izjavo, da je banka ali druga podobna kreditna
institucija v državi, v kateri ima sedež oziroma je registrirana,
pod upravnim nadzorom ter je v skladu z zakonodajo te države zavezana k upoštevanju zakonskih in drugih ustreznih
predpisov glede odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in
financiranja terorizma.
(2) Zaposleni pri zavezancu, ki sklepa kontokorentno
razmerje iz prvega odstavka tega člena in vodi postopek poglobljenega pregleda stranke, mora pred to sklenitvijo pridobiti
pisno odobritev nadrejene odgovorne osebe, ki zaseda položaj
višjega vodstva.
(3) Podatke iz prvega odstavka tega člena zavezanec
dobi z vpogledom v javne ali druge dostopne evidence podatkov oziroma z vpogledom v listine in poslovno dokumentacijo,
katere ji pošlje banka ali druga podobna kreditna institucija s
sedežem v tretji državi.
(4) Izvajanje ukrepov iz prejšnjih odstavkov zavezanec
dokumentira.
(5) Zavezanec ne sme skleniti ali nadaljevati kontokorentnega razmerja z banko ali drugo podobno kreditno institucijo,
ki ima sedež v tretji državi, če:
1. predhodno ni pridobila podatkov iz 1., 2., 4., 5. in 6. točke prvega odstavka tega člena;
2. zaposleni pri zavezancu za sklenitev kontokorentnega
razmerja predhodno ni pridobil pisne odobritve nadrejene odgovorne osebe;

Št.

68 / 4. 11. 2016 /

Stran

9407

3. banka ali druga podobna kreditna institucija s sedežem
v tretji državi nima vzpostavljenega sistema za odkrivanje in
preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ali v
skladu z zakonodajo tretje države, v kateri ima sedež oziroma
je registrirana, ni zavezana k upoštevanju zakonskih in drugih
ustreznih predpisov glede odkrivanja in preprečevanja pranja
denarja in financiranja terorizma;
4. banka ali druga podobna kreditna institucija s sedežem
v tretji državi posluje kot navidezna banka oziroma sklepa korespondenčna ali druga poslovna razmerja in opravlja transakcije
z navideznimi bankami.
61. člen
(politično izpostavljene osebe)
(1) Zavezanec mora vzpostaviti ustrezen sistem upravljanja s tveganji, ki vključuje tudi postopek, s katerim ugotavlja,
ali je stranka oziroma njen zakoniti zastopnik ali pooblaščenec
politično izpostavljena oseba. Ta postopek, ki temelji na oceni
tveganja iz 13. člena tega zakona, določi v svojem notranjem
aktu ob upoštevanju smernic pristojnega nadzornega organa iz
139. člena tega zakona. Politična izpostavljenost se ugotavlja
tudi za dejanske lastnike stranke.
(2) Politično izpostavljena oseba iz prejšnjega odstavka je
vsaka fizična oseba, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na
vidnem javnem položaju v državi članici ali tretji državi, vključno
z njenimi ožjimi družinskimi člani in ožjimi sodelavci.
(3) Fizične osebe, ki delujejo ali so delovale na vidnem
javnem položaju, so:
a) voditelji držav, predsedniki vlad, ministri in njihovi namestniki oziroma pomočniki;
b) izvoljeni predstavniki zakonodajnih teles;
c) člani vodstvenih organov političnih strank;
d) člani vrhovnih in ustavnih sodišč ter drugih sodnih
organov na visoki ravni, zoper odločitve katerih, razen v izjemnih primerih, ni mogoče uporabiti rednih ali izrednih pravnih
sredstev;
e) člani računskih sodišč in svetov centralnih bank;
f) vodje diplomatskih predstavništev in konzulatov ter
predstavništev mednarodnih organizacij, njihovi namestniki in
visoki častniki oboroženih sil;
g) člani upravnih ali nadzornih organov podjetij, ki so v
večinski lasti države;
h) predstojniki organov mednarodnih organizacij (kot so
na primer predsedniki, generalni sekretarji, direktorji, sodniki),
njihovi namestniki in člani vodstvenih organov ali nosilci enakovrednih funkcij v mednarodnih organizacijah.
(4) Ožji družinski člani osebe iz drugega odstavka tega
člena so: zakonec ali zunajzakonski partner, starši ter otroci in
njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji.
(5) Ožji sodelavci osebe iz drugega odstavka tega člena
so vse fizične osebe, za katere je znano, da so skupaj dejanski
lastniki ali da imajo kakršne koli druge tesne poslovne odnose s
politično izpostavljeno osebo. Ožji sodelavec je tudi fizična oseba, ki je edini dejanski lastnik poslovnega subjekta ali podobnega pravnega subjekta tujega prava, za katerega je znano, da je
bil ustanovljen v dejansko korist politično izpostavljene osebe.
(6) Če je stranka, ki sklepa poslovno razmerje ali opravlja transakcijo, oziroma če je stranka, za katero se sklepa
poslovno razmerje ali opravlja transakcija, oziroma njen zakoniti zastopnik, pooblaščenec ali dejanski lastnik politično
izpostavljena oseba, zavezanec v okviru poglobljenega pregleda stranke poleg ukrepov iz prvega odstavka 16. člena tega
zakona sprejme še naslednje:
1. pridobi podatke o njenem premoženjskem stanju ter
podatke o izvoru sredstev in premoženja, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja oziroma transakcije, in sicer iz listin
in druge dokumentacije, ki jih zavezancu predloži stranka; če
teh podatkov ni mogoče dobiti na opisani način, jih zavezanec
pridobi neposredno iz pisne izjave stranke;
2. zaposleni pri zavezancu, ki vodi postopek sklepanja
poslovnega razmerja s stranko, ki je politično izpostavljena
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oseba, pred njegovo sklenitvijo obvezno pridobi pisno odobritev
nadrejene odgovorne osebe, ki zaseda položaj višjega vodstva;
3. po sklenitvi poslovnega razmerja s posebno skrbnostjo
spremlja transakcije in druge poslovne aktivnosti, ki jih pri zavezancu izvaja politično izpostavljena oseba.
(7) Kadar politično izpostavljena oseba iz tega člena preneha delovati na vidnem javnem položaju, zavezanec nadaljuje
z izvajanjem ustreznih ukrepov še 12 mesecev. Po tem obdobju
ponovno oceni nadaljnje tveganje, ki ga ta oseba predstavlja,
ter izvaja ustrezne ukrepe z upoštevanjem tveganja tako dolgo,
dokler ne ugotovi, da v zvezi s to osebo tveganje ne obstaja
več.
62. člen
(politično izpostavljene osebe in življenjsko zavarovanje)
(1) Zavezanec vzpostavi ustrezne ukrepe, s katerimi ugotavlja, ali so upravičenci življenjskega zavarovanja ali življenjskega zavarovanja, vezanega na enote investicijskih skladov,
in dejanski lastnik upravičencev politično izpostavljene osebe.
Navedeni ukrepi se sprejmejo najpozneje v času izplačila ali
popolnega ali delnega prenosa police. V primeru ugotovljenega povečanega tveganja zavezanec poleg ukrepov iz prvega
odstavka 16. člena tega zakona sprejme še naslednja dodatna
ukrepa:
1. pred izplačilom police o tem obvesti nadrejeno odgovorno osebo, ki zaseda položaj višjega vodstva;
2. posebej skrbno pregleda poslovno razmerje, sklenjeno
z imetnikom police, in v primeru razlogov za sum pranja denarja
ali financiranja terorizma uradu posreduje sporočilo o sumljivih
transakcijah v skladu z 69. členom tega zakona.
(2) Ukrepi iz prejšnjega odstavka se izvajajo tudi za ožje
družinske člane in ožje sodelavce iz četrtega in petega odstavka prejšnjega člena.
(3) Kadar politično izpostavljena oseba iz tega člena preneha delovati na vidnem javnem položaju, zavezanec nadaljuje
z izvajanjem ustreznih ukrepov še 12 mesecev. Po tem obdobju
ponovno oceni nadaljnje tveganje, ki ga ta oseba predstavlja,
ter izvaja ustrezne ukrepe z upoštevanjem tveganja tako dolgo,
dokler ne ugotovi, da v zvezi s to osebo tveganje ne obstaja
več.
63. člen
(pregled strank iz visoko tveganih tretjih držav)
(1) Kadar je stranka ali transakcija povezana z visoko tvegano tretjo državo iz petega odstavka 50. člena tega zakona,
zavezanec v okviru poglobljenega pregleda stranke poleg ukrepov iz prvega odstavka 16. člena tega zakona izvede najmanj
še naslednje ukrepe:
1. pridobi dodatne podatke o dejavnosti stranke in pogosteje posodablja podatke o istovetnosti stranke in njenem
dejanskem lastniku,
2. pridobi dodatne podatke o namenu in predvideni naravi
poslovnega razmerja in podatke o razlogih nameravane ali
izvršene transakcije,
3. pridobi podatke o izvoru sredstev in premoženja, ki so
ali bodo predmet poslovnega razmerja ali transakcije,
4. zaposleni pri zavezancu, ki vodi postopek sklepanja
poslovnega razmerja s stranko, ki prihaja iz visoko tvegane
tretje države, pred njegovo sklenitvijo obvezno pridobi pisno
odobritev nadrejene odgovorne osebe, ki zaseda položaj višjega vodstva,
5. po sklenitvi poslovnega razmerja s posebno skrbnostjo
spremlja transakcije in druge poslovne aktivnosti, ki jih pri zavezancu izvaja oseba iz visoko tvegane tretje države.
(2) Zavezancu ni treba izvajati dodatnih ukrepov iz prejšnjega odstavka, kadar je stranka podružnica ali hčerinska
družba v večinski lasti družbe s sedežem v Evropski uniji,
ustanovljena v visoko tvegani tretji državi, če ta podružnica ali
hčerinska družba v celoti izvaja politike in postopke skupine, ki
so enaki ali enakovredni določbam tega zakona. V teh primerih
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zavezanec obseg ukrepov prilagodi oceni tveganja pranja denarja in financiranja terorizma iz 13. člena tega zakona.
3.3.5 Omejitve pri poslovanju s strankami
64. člen
(prepoved uporabe anonimnih produktov)
Zavezanec strankam ne sme odpirati, izdajati ali zanje
voditi anonimnih računov, hranilnih knjižic na geslo ali prinesitelja oziroma drugih produktov, ki bi posredno ali neposredno
omogočali prikrivanje identitete stranke.
65. člen
(prepoved sklepanja poslovnega razmerja)
Zavezanec ne sme skleniti poslovnega razmerja ali opraviti transakcij iz 17. in 18. člena tega zakona, če stranka izkazuje lastništvo pravne osebe ali podobnega subjekta tujega
prava na podlagi delnic na prinosnika, katerih sledljivost ni
omogočena prek centralne klirinško-depotne družbe ali podobnega registra ali trgovalnih računov in se ga ne da ugotoviti na
podlagi druge poslovne dokumentacije.
66. člen
(prepoved poslovanja z navideznimi bankami)
Zavezanec ne sme sklepati ali nadaljevati korespondenčnih ali kontokorentnih odnosov z banko, ki posluje ali bi lahko
poslovala kot navidezna banka, ali drugo podobno kreditno ali
finančno institucijo, za katero je znano, da dovoljuje uporabo
svojih računov navideznim bankam.
67. člen
(omejitev gotovinskega poslovanja)
(1) Osebe, ki opravljajo dejavnost prodaje blaga ali opravljajo storitve v Republiki Sloveniji, od stranke ali nekoga tretjega pri prodaji posameznega blaga ali opravljanju posamezne
storitve ne smejo sprejeti plačila v gotovini, če to plačilo presega vrednost 5.000 eurov.
(2) Omejitev sprejemanja gotovinskih plačil iz prejšnjega
odstavka velja tudi, če se plačilo za prodano blago ali opravljeno storitev opravi v več med seboj povezanih gotovinskih
transakcijah, ki skupaj presegajo vrednost 5.000 eurov.
(3) Osebe, ki opravljajo dejavnost prodaje blaga ali opravljajo storitev, plačilo iz prvega in drugega odstavka tega člena
od stranke ali nekoga tretjega sprejmejo na svoj plačilni račun,
če ni z drugim zakonom določeno drugače.
(4) Določbe iz prejšnjih odstavkov se ne uporabljajo za
prireditelje in koncesionarje, ki prirejajo igre na srečo.
3.4 Sporočanje podatkov uradu
68. člen
(obveznost sporočanja gotovinskih transakcij
in nakazil v tvegane države ter roki)
(1) Zavezanec mora sporočiti uradu podatke iz 1., 2., 6.,
7., 8. in 9. točke prvega odstavka 137. člena tega zakona o
vsaki gotovinski transakciji, ki presega vrednost 15.000 eurov,
in sicer takoj, ko je opravljena, najpozneje pa v treh delovnih
dneh po opravljeni transakciji.
(2) Zavezanec iz 1., 2., 3., 4. in 18. točke prvega odstavka
4. člena tega zakona mora sporočiti uradu podatke iz 1., 2., 6.,
7., 8. in 9. točke prvega odstavka 137. člena tega zakona o
vsaki transakciji, ki presega vrednost 15.000 eurov in ki je na
zahtevo stranke opravljena na račune:
– pravnih in fizičnih oseb v države iz 1. in 2. točke tretjega
odstavka 50. člena tega zakona,
– pravnih in fizičnih oseb s sedežem oziroma stalnim ali
začasnim prebivališčem v državah iz 1. in 2. točke tretjega
odstavka 50. člena tega zakona,
in sicer takoj, ko je transakcija opravljena, najpozneje pa v treh
delovnih dneh po opravljeni transakciji.
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(3) Sporočilo iz prvega in drugega odstavka tega člena
mora biti uradu posredovano po zaščiteni elektronski poti. Če
je sporočanje po zaščiteni elektronski poti iz tehničnih razlogov
bistveno oteženo ali onemogočeno, se takšno sporočilo lahko
izjemoma posreduje uradu zgolj v pisni obliki.
(4) Obveznost sporočanja gotovinskih transakcij iz prvega
odstavka in transakcij iz drugega odstavka tega člena ne velja
za revizijske družbe, samostojne revizorje ter pravne in fizične
osebe, ki opravljajo računovodske storitve ali storitve davčnega
svetovanja.
(5) Urad na svojih spletnih straneh takoj, najkasneje pa
naslednji delovni dan, objavi prejete podatke iz drugega odstavka tega člena. Podatki, ki se objavijo, obsegajo podatke
1., 7. in 8. točke prvega odstavka 137. člena tega zakona,
razen podatkov o osebnem imenu ter naslovu stalnega in
začasnega bivališča iz 8. točke prvega odstavka 137. člena
tega zakona.
(6) Minister, pristojen za finance, s pravilnikom določi
pogoje, pod katerimi zavezancu za nekatere stranke uradu
ni treba sporočiti podatkov o transakcijah iz prvega odstavka
tega člena.
69. člen
(obveznost sporočanja sumljivih transakcij in roki)
(1) Zavezanec mora sporočiti uradu podatke iz prvega
odstavka 137. člena tega zakona ter dokumentacijo v zvezi
z njimi vedno, kadar v zvezi s transakcijo, osebo, premoženjem ali sredstvi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali
financiranja terorizma, in sicer še pred izvedbo transakcije,
ter v sporočilu navesti rok, v katerem naj bi se ta opravila.
Takšno sporočilo o sumljivi transakciji mora biti uradu posredovano po zaščiteni elektronski poti, izjemoma se lahko
posreduje po telefonu, vendar mora biti uradu posredovano
tudi po zaščiteni elektronski poti najpozneje naslednji delovni
dan.
(2) Če je sporočanje transakcij iz prejšnjega odstavka po
zaščiteni elektronski poti iz tehničnih razlogov bistveno oteženo
ali onemogočeno, se takšno sporočilo lahko izjemoma posreduje uradu zgolj v pisni obliki.
(3) Obveznost sporočanja transakcij iz prvega odstavka
tega člena velja tudi za nameravano transakcijo, ne glede na
to, ali je bila pozneje opravljena ali ne.
(4) Sumljiva transakcija iz prvega, drugega in tretjega
odstavka tega člena je vsaka nameravana ali izvršena transakcija, v zvezi s katero zavezanec ve ali ima razloge za sum, da
premoženje ali sredstva izvirajo iz kaznivih dejanj, ki bi lahko
predstavljala predhodno dejanje za pranje denarja ali so povezana s financiranjem terorizma ali po značilnostih ustrezajo
indikatorjem za prepoznavanje sumljivih transakcij iz 85. člena
tega zakona, ki napotujejo na razloge za sum pranja denarja
ali financiranja terorizma.
(5) Revizijske družbe, samostojni revizorji ter pravne in
fizične osebe, ki opravljajo računovodske storitve ali storitve
davčnega svetovanja, vedno, ko stranka pri njih išče nasvet
za pranje denarja ali financiranje terorizma, to sporočijo uradu
takoj oziroma najpozneje v treh delovnih dneh od dneva, ko je
stranka pri njih iskala nasvet.
(6) Če zavezanec v primerih iz prvega, drugega in tretjega
odstavka tega člena zaradi narave transakcije ali ker ta sploh
ni bila opravljena ali iz drugih upravičenih razlogov ne more
ravnati po opisanem postopku, mora uradu sporočiti podatke
takoj, ko je to mogoče, oziroma takoj po zaznavi razlogov
za sum pranja denarja ali financiranja terorizma. V sporočilu
mora obrazložiti razloge, zaradi katerih ni ravnal po opisanem
postopku.
70. člen
(način sporočanja)
Podatke iz prvega in drugega odstavka 68. člena tega
zakona ter podatke iz prvega, drugega in tretjega odstavka
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69. člena tega zakona zavezanec predloži uradu na način, ki
ga s pravilnikom predpiše minister, pristojen za finance.
3.5 Izvajanje politike skupine in ukrepov odkrivanja
in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma
v podružnicah in hčerinskih družbah v večinski lasti
s sedežem v državah članicah in tretjih državah
71. člen
(obveznost izvajanja politike skupine)
(1) Zavezanci, ki so del skupine, izvajajo politike in postopke te skupine, ki se nanašajo na ukrepe odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, določene v
tem zakonu, vključno s politikami in postopki varstva podatkov
ter izmenjave informacij znotraj skupine za namene preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.
(2) Politike in postopki skupine iz prejšnjega odstavka se
izvajajo v podružnicah in hčerinskih družbah v večinski lasti
zavezanca s sedežem v državah članicah in tretjih državah.
(3) Izmenjava informacij znotraj skupine je dovoljena,
vključno z izmenjavo informacij o sumljivih transakcijah iz
69. člena tega zakona, razen če urad izmenjavi informacij o
sumljivih transakcijah izrecno nasprotuje.
(4) Pred iznosom osebnih podatkov v tretje države zavezanec pridobi pisno zagotovilo prejemnika podatkov s sedežem
v tretjih državah, da pri svojem poslovanju zagotavlja enako
stopnjo varstva osebnih podatkov kot zavezanec ter da tretja
država zagotavlja ustrezno raven varstva osebnih podatkov.
72. člen
(obveznost izvajanja ukrepov v državah članicah)
(1) Zavezanec, ki neposredno opravlja svojo poslovno dejavnost v drugi državi članici ali jo opravlja prek podružnice ali
zastopnikov, zagotovi, da podružnice in zastopniki upoštevajo
zakonodajo te države članice, ki ureja področje odkrivanja in
preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.
(2) Nadzor nad izvajanjem prejšnjega člena izvajajo pristojni nadzorni organi države članice, v kateri zavezanec opravlja svojo poslovno dejavnost prek podružnice, zastopnikov ali
neposredno, v sodelovanju s pristojnimi nadzornimi organi iz
139. člena tega zakona.
73. člen
(osrednje kontaktne točke)
(1) Banka Slovenije lahko od izdajateljev elektronskega
denarja ali ponudnikov plačilnih storitev, kot so opredeljeni v
zakonu, ki ureja plačilne storitve in sisteme, zahteva, da na
območju Republike Slovenije imenujejo osrednjo kontaktno
točko v primerih, kadar izdajatelji elektronskega denarja ali
ponudniki plačilnih storitev:
1. niso podružnice ali hčerinske družbe, ustanovljene na
območju Republike Slovenije,
2. je njihov sedež na območju druge države članice in
3. opravljajo posle na območju Republike Slovenije prek
mreže več zastopnikov.
(2) Zastopniki iz 3. točke prejšnjega odstavka so fizične
ali pravne osebe, ki pri opravljanju poslov, povezanih z izdajo
elektronskega denarja ali plačilnih storitev, na podlagi pooblastila o zastopanju delujejo v imenu izdajateljev elektronskega
denarja ali ponudnikov plačilnih storitev.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko izdajatelji elektronskega denarja ali ponudniki plačilnih storitev s
sedežem na območju druge države članice na lastno pobudo
imenujejo osrednjo kontaktno točko na območju Republike
Slovenije. O nameri imenovanja osrednje kontaktne točke izdajateljev elektronskega denarja ali ponudnikov plačilnih storitev
obvestijo Banko Slovenije.
(4) Osrednje kontaktne točke so lahko fizične ali pravne
osebe, ki imajo stalno bivališče oziroma sedež na območju
Republike Slovenije.
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(5) Banka Slovenije pridobi o fizičnih in pravnih osebah,
ki so osrednje kontaktne točke, podatke iz tretjega odstavka
137. člena tega zakona.
(6) Osrednje kontaktne točke, imenovane na območju Republike Slovenije, v imenu izdajateljev elektronskega denarja in
ponudnikov plačilnih storitev:
1. zagotavljajo, da mreže zastopnikov izvajajo ukrepe
preprečevanja in odkrivanja pranja denarja in financiranja terorizma, določene v tem zakonu,
2. posredujejo podatke, informacije in dokumentacijo Banki Slovenije ali uradu na njuno zahtevo, kadar izvajata nadzor
v skladu z določbami tega zakona,
3. nudijo pomoč pri sodelovanju in usklajevanju nadzora
nad mrežo zastopnikov med Banko Slovenije, uradom in pristojnimi nadzornimi organi držav članic, v katerih je sedež izdajateljev elektronskega denarja ali ponudnika plačilnih storitev.
(7) Pri določanju pogojev, ki morajo biti izpolnjeni za imenovanje kontaktne točke, Banka Slovenije upošteva tehnične
standarde, ki jih izda Evropska komisija v sodelovanju z evropskimi nadzornimi organi.
74. člen
(nadzor nad zastopniki)
(1) Če Banka Slovenije pri poslovanju zastopnikov iz prejšnjega člena ugotovi hujše pomanjkljivosti pri izvajanju ukrepov
preprečevanja pranja denarja ali financiranja terorizma, lahko v
okviru svojih pristojnosti sprejme ustrezne in sorazmerne ukrepe za odpravo pomanjkljivosti. Ukrepi so začasni in prenehajo,
ko so pomanjkljivosti odpravljene.
(2) Pri sprejemanju ukrepov in odpravljanju pomanjkljivosti iz prejšnjega odstavka Banka Slovenije sodeluje s pristojnimi
nadzornimi organi države članice, v kateri ima družba za izdajo
elektronskega denarja ali ponudnik plačilnih storitev sedež.
75. člen
(obveznost izvajanja ukrepov v tretjih državah)
(1) Zavezanec zagotovi, da se ukrepi odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, določeni v tem
zakonu, v enakem ali večjem obsegu izvajajo tudi v njegovih
podružnicah in hčerinskih družbah v njegovi večinski lasti, ki
so ustanovljene v tretjih državah, in sicer v obsegu, kakršnega
dopušča pravo teh tretjih držav.
(2) Če so v tretjih državah iz prejšnjega odstavka minimalni standardi izvajanja ukrepov odkrivanja in preprečevanja
pranja denarja ali financiranja terorizma manj strogi, kot so
predpisani v tem zakonu, zavezanec zagotovi, da njegove
podružnice ali hčerinske družbe v večinski lasti sprejmejo in
izvajajo ustrezne ukrepe, ki so enakovredni ukrepom, predpisanim v tem zakonu, kolikor to dopušča pravo te tretje države.
Ustrezni ukrepi vključujejo tudi ukrepe varstva podatkov.
(3) Kadar pravo tretje države ne dopušča izvajanja politik
in postopkov iz 71. člena tega zakona in iz prvega in drugega
odstavka tega člena, Banka Slovenije, Agencija za trg vrednostnih papirjev in Agencija za zavarovalni nadzor o tem obvestijo
evropske nadzorne organe in pristojne nadzorne organe drugih
držav članic, in sicer z namenom, da se uskladijo aktivnosti pri
doseganju ustrezne rešitve.
(4) Kadar pravo tretje države ne dopušča izvajanja politik
in postopkov iz 71. člena tega zakona in iz prvega in drugega
odstavka tega člena, zavezanec zagotovi, da podružnice in
hčerinske družbe v večinski lasti v tretji državi sprejmejo in izvajajo ustrezne dodatne ukrepe, s katerimi učinkovito obvladujejo
tveganja za pranje denarja ali financiranja terorizma, in o tem
obvestijo pristojne nadzorne organe iz 139. člena tega zakona.
(5) Če dodatni ukrepi iz prejšnjega odstavka ne zadostujejo, lahko nadzorni organi iz 139. člena tega zakona zavezancu
naložijo, da v tretji državi izvede še dodatne ukrepe nadzora,
med katerimi so lahko tudi:
1. prepoved sklepanja poslovnih razmerij,
2. prekinitev poslovnega razmerja,

Uradni list Republike Slovenije
3. prepoved izvajanja transakcij ali
4. prenehanje delovanja v tej tretji državi.
(6) Zavezanci, ki jih nadzorujejo Banka Slovenije, Agencija za trg vrednostnih papirjev in Agencija za zavarovalni nadzor,
pri sprejemanju in izvajanju ustreznih enakovrednih ukrepov iz
drugega odstavka tega člena ter dodatnih ukrepov iz četrtega
odstavka tega člena upoštevajo minimalne tehnične standarde, ki jih izda Evropska komisija v sodelovanju z evropskimi
nadzornimi organi.
3.6 Pooblaščenec, usposabljanje in notranja kontrola
3.6.1 Pooblaščenec
76. člen
(določitev pooblaščenca in njegovega namestnika)
(1) Zavezanci morajo za posamezne naloge odkrivanja
in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki
so določene v tem zakonu in predpisih, sprejetih na njegovi
podlagi, imenovati pooblaščenca in enega ali več njegovih
namestnikov.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek zavezancem, ki imajo
zaposlene manj kakor štiri zaposlene, ni treba določiti pooblaščenca in izvajati notranje kontrole po tem zakonu.
77. člen
(pogoji za pooblaščenca)
(1) Zavezanec mora zagotoviti, da delo pooblaščenca iz
prejšnjega člena lahko opravlja izključno oseba, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
1. da je zaposlena na delovnem mestu, ki je pri zavezancu sistemizirano na tako visokem položaju, da osebi omogoča
hitro, kakovostno in pravočasno izvajanje nalog, predpisanih v
tem zakonu in predpisih, izdanih na njegovi podlagi;
2. da ni bila pravnomočno obsojena ali ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja, storjenega z naklepom,
ki se preganja po uradni dolžnosti, ali zaradi enega od teh
kaznivih dejanj, storjenih iz malomarnosti: povzročitve smrti iz
malomarnosti, hude telesne poškodbe, posebno hude telesne
poškodbe, ogrožanja varnosti pri delu, prikrivanja, izdaje in
neupravičene pridobitve poslovne skrivnosti, pranja denarja,
izdaje tajnih podatkov ali povzročitve splošne nevarnosti in
kazen še ni bila izbrisana;
3. da je ustrezno strokovno usposobljena za naloge preprečevanja in odkrivanja pranja denarja in financiranja terorizma ter ima lastnosti in izkušnje, potrebne za opravljanje
funkcije pooblaščenca;
4. da dobro pozna naravo poslovanja zavezanca na področjih, ki so izpostavljena tveganju za pranje denarja ali financiranje terorizma.
(2) Namestnik pooblaščenca mora izpolnjevati pogoje iz
2., 3. in 4. točke prejšnjega odstavka.
78. člen
(dolžnosti pooblaščenca in namestnika pooblaščenca)
(1) Pooblaščenec iz 76. člena tega zakona opravlja zlasti
naslednje naloge:
1. skrbi za vzpostavitev, delovanje in razvoj sistema odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma
pri zavezancu;
2. skrbi za pravilno in pravočasno sporočanje podatkov
uradu v skladu s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi
podlagi;
3. sodeluje pri pripravi in spremembah operativnih postopkov ter pri pripravi določb notranjih aktov zavezanca, ki
se nanašajo na preprečevanje in odkrivanje pranja denarja in
financiranja terorizma;
4. sodeluje pri izdelavi smernic za opravljanje kontrole
v zvezi s preprečevanjem in odkrivanjem pranja denarja in
financiranja terorizma;
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5. spremlja in koordinira dejavnosti zavezanca na področju odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja
terorizma;
6. sodeluje pri vzpostavitvi in razvoju informacijske podpore za izvajanje dejavnosti v zvezi z odkrivanjem in preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma pri zavezancu;
7. upravi ali drugemu poslovodnemu organu pri zavezancu daje pobude in predloge za izboljšanje sistema odkrivanja in
preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma;
8. sodeluje pri pripravi programov strokovnega usposabljanja in izobraževanja zaposlenih pri zavezancu na področju
preprečevanja in odkrivanja pranja denarja in financiranja terorizma.
(2) Namestnik nadomešča pooblaščenca med njegovo
odsotnostjo v celotnem obsegu nalog iz prejšnjega odstavka
in opravlja druge naloge po tem zakonu, če je tako določeno z
notranjim aktom zavezanca.
79. člen
(dolžnosti zavezanca)
(1) Zavezanec mora za izvajanje nalog odkrivanja in
preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma po tem
zakonu pooblaščencu:
1. zagotoviti neomejen dostop do vseh podatkov, informacij in dokumentacije, ki so potrebni za izvajanje teh nalog;
2. priskrbeti ustrezna pooblastila za učinkovito izvajanje
nalog iz prvega odstavka prejšnjega člena;
3. izpolniti ustrezne kadrovske, materialne in druge pogoje dela;
4. ponuditi primerne prostorske in tehnične zmogljivosti, ki
zagotavljajo ustrezno stopnjo varnosti tajnih podatkov in informacij, s katerimi razpolaga pooblaščenec na podlagi tega zakona;
5. zagotoviti ustrezno informacijsko-tehnično podporo,
ki omogoča stalno in varno spremljanje dejavnosti na tem
področju;
6. zagotavljati redno strokovno usposabljanje v zvezi z
odkrivanjem in preprečevanjem pranja denarja in financiranjem
terorizma in
7. priskrbeti nadomeščanje med njegovo odsotnostjo.
(2) Notranje organizacijske enote, vključno z upravo ali
drugim poslovodnim organom pri zavezancu, morajo pooblaščencu zagotoviti pomoč in podporo pri opravljanju nalog po
tem zakonu in predpisih, izdanih na njegovi podlagi, ter ga tekoče obveščati o vseh dejstvih, ki so ali bi lahko bila povezana
s pranjem denarja ali financiranjem terorizma. Zavezanec način
sodelovanja med svojimi organizacijskimi enotami in pooblaščencem podrobneje uredi z notranjim aktom.
(3) Zavezanec mora zagotoviti osebi, ki ima funkcijo pooblaščenca po tem zakonu, da svoje delo in naloge opravlja kot
izključno delovno obveznost s polnim delovnim časom, če je
zaradi velikega števila zaposlenih, narave ali obsega poslovanja oziroma drugih upravičenih razlogov trajno povečan obseg
nalog preprečevanja in odkrivanja pranja denarja in financiranja
terorizma.
(4) Pooblaščenec iz prejšnjega odstavka opravlja svoje
naloge kot samostojen organizacijski del, ki je neposredno
odgovoren upravi ali drugemu poslovodnemu organu ter je
funkcionalno in organizacijsko ločen od drugih organizacijskih
delov zavezanca.
(5) Zavezanec sporoči uradu podatke o osebnem imenu
in nazivu delovnega mesta pooblaščenca ter namestnika pooblaščenca in vsako spremembo teh podatkov brez odlašanja,
najpozneje pa v 15 dneh od dneva imenovanja oziroma spremembe podatka.
3.6.2 Strokovno usposabljanje
80. člen
(obveznost rednega usposabljanja in izobraževanja)
(1) Zavezanec sprejme ukrepe, s katerimi zagotovi, da
so zaposleni, ki opravljajo naloge preprečevanja in odkrivanja
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pranja denarja in financiranja terorizma po tem zakonu, seznanjeni z določbami tega zakona, vključno z ustreznimi zahtevami
glede varstva podatkov. Sprejeti ukrepi morajo biti sorazmerni
glede na vrsto in velikost zavezanca ter tveganje za pranje
denarja in financiranje terorizma.
(2) Zavezanec mora skrbeti za redno strokovno usposabljanje vseh zaposlenih, ki opravljajo naloge preprečevanja
in odkrivanja pranja denarja in financiranja terorizma po tem
zakonu.
(3) Strokovno usposabljanje in izobraževanja iz prejšnjega odstavka se nanašajo na seznanjanje z določili zakona
ter na njegovi podlagi izdanih pravilnikov in notranjih aktov, s
strokovno literaturo glede preprečevanja in odkrivanja pranja
denarja in financiranja terorizma, s seznami indikatorjev za
prepoznavanje strank in transakcij, v zvezi s katerimi obstajajo
razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma.
(4) Zavezanec mora pripraviti program letnega strokovnega usposabljanja za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja
in financiranja terorizma najpozneje do konca marca za tekoče
leto.
3.6.3 Notranja kontrola in podzakonski predpisi za izvajanje
nekaterih nalog
81. člen
(obveznost redne notranje kontrole)
Zavezanci morajo zagotoviti redno notranjo kontrolo nad
opravljanjem nalog odkrivanja in preprečevanja pranja denarja
in financiranja terorizma po tem zakonu.
82. člen
(podrobnejši predpisi o pooblaščencu, načinu izvajanja
notranje kontrole, hrambi in varovanju podatkov, vodenju
evidenc in strokovnem usposabljanju zaposlenih)
Minister, pristojen za finance, s pravilnikom predpiše podrobnejša pravila o pooblaščencu, načinu izvajanja notranje
kontrole, hrambi in varovanju podatkov, upravljanju evidenc
in strokovnem usposabljanju zaposlenih po tem zakonu pri
zavezancih.
IV. POGLAVJE
NALOGE IN OBVEZNOSTI ODVETNIKOV,
ODVETNIŠKIH DRUŽB IN NOTARJEV
83. člen
(posebnosti v zvezi z odvetniki,
odvetniškimi družbami in notarji)
(1) Odvetnik, odvetniška družba ali notar izvaja ukrepe odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja
terorizma po določbah tega zakona le, kadar:
1. pomaga pri načrtovanju ali izvajanju transakcij za stranko v zvezi z:
a) nakupom ali prodajo nepremičnine ali gospodarske
družbe,
b) upravljanjem strankinega denarja, vrednostnih papirjev
ali drugega premoženja,
c) odpiranjem ali upravljanjem bančnih računov, hranilnih
vlog ali računov za poslovanje z vrednostnimi papirji,
d) zbiranjem sredstev, potrebnih za ustanovitev, delovanje
ali upravljanje gospodarske družbe,
e) ustanavljanjem, delovanjem ali upravljanjem ustanove,
sklada, gospodarske družbe ali druge podobne pravno-organizacijske oblike;
2. ali v imenu in za račun stranke izvaja finančno transakcijo ali transakcijo v zvezi z nepremičnino.
(2) Odvetnik, odvetniška družba ali notar vedno, ko stranka pri njih išče nasvet za pranje denarja ali financiranje terorizma, to sporoči uradu, in sicer takoj oziroma najpozneje v treh
delovnih dneh od dneva, ko je stranka pri njih iskala nasvet.
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84. člen
(izjeme)
(1) Za odvetnika, odvetniško družbo ali notarja se 21. člen
tega zakona ne uporablja, kadar ugotavljajo pravni položaj stranke ali ko zastopajo stranko v sodnem postopku, kar vključuje
tudi svetovanje o predlaganju ali izogibanju takšnemu postopku.
(2) Za odvetnika, odvetniško družbo ali notarja obveznost sporočanja iz 69. člena tega zakona ne velja v zvezi s
podatkom, ki ga dobi od stranke ali o stranki pri ugotavljanju
njenega pravnega položaja ali o njenem zastopanju v zvezi s
sodnim postopkom, kar vključuje svetovanje o predlaganju ali
izogibanju tega postopka, ne glede na to, ali je takšen podatek
pridobljen pred sodnim postopkom ali med njim ali po njem.
(3) Pod pogoji iz prejšnjega odstavka odvetniku, odvetniški družbi ali notarju ni treba poslati podatkov, informacij in
dokumentacije na podlagi zahteve urada iz prvega in drugega
odstavka 92. člena tega zakona. V tem primeru mora uradu
brez odlašanja, najpozneje pa v 15 dneh od prejema zahteve
pisno sporočiti razloge, zaradi katerih ni ravnal v skladu z
zahtevo urada.
V. POGLAVJE
SEZNAM INDIKATORJEV ZA PREPOZNAVANJE
STRANK IN TRANSAKCIJ, V ZVEZI S KATERIMI
OBSTAJAJO RAZLOGI ZA SUM PRANJA DENARJA
ALI FINANCIRANJA TERORIZMA
85. člen
(obveznost sestave in uporabe seznama indikatorjev)
(1) Zavezanci morajo sestaviti seznam indikatorjev za
prepoznavanje strank in transakcij, v zvezi s katerimi obstajajo
razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma.
(2) Pri sestavi seznama indikatorjev iz prejšnjega odstavka zavezanci upoštevajo zlasti zapletenost in obseg izvajanja
transakcij, neobičajno sestavo, vrednost ali povezanost transakcij, ki nimajo jasno razvidnega ekonomskega ali pravno
utemeljenega namena oziroma niso v skladu ali so v nesorazmerju z običajnim oziroma pričakovanim poslovanjem stranke,
in druge okoliščine, ki so povezane s statusom ali drugimi
lastnostmi stranke.
(3) Zavezanci morajo pri ugotavljanju razlogov za sum
pranja denarja ali financiranja terorizma ter drugih okoliščin v
zvezi s tem uporabljati seznam indikatorjev iz prvega odstavka
tega člena.
(4) Minister, pristojen za finance, lahko s pravilnikom predpiše obvezno vključitev posameznih indikatorjev na seznam indikatorjev za prepoznavanje strank in transakcij, v zvezi s katerimi
obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma.
86. člen
(sodelovanje pri sestavi seznama indikatorjev)
Pri sestavi seznama indikatorjev iz prvega odstavka prejšnjega člena sodelujejo tudi urad, Banka Slovenije, Agencija
za trg vrednostnih papirjev, Agencija za zavarovalni nadzor,
Finančna uprava Republike Slovenije, Agencija za javni nadzor
nad revidiranjem, Slovenski inštitut za revizijo, Notarska zbornica Slovenije, Odvetniška zbornica Slovenije ter združenja in
društva, katerih člani so zavezanci po tem zakonu.
VI. POGLAVJE
NALOGE IN PRISTOJNOSTI URADA
6.1 Splošne določbe
87. člen
(splošno)
(1) Urad opravlja naloge, ki se nanašajo na preprečevanje in odkrivanje pranja denarja, predhodnih kaznivih dejanj
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in financiranja terorizma, ter druge naloge, določene s tem
zakonom.
(2) Urad je osrednji nacionalni organ, pristojen za sprejemanje in analiziranje sporočil o sumljivih transakcijah ter
drugih podatkov, informacij in dokumentacije o morebitnem
pranju denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanjih ali
financiranju terorizma, ki jih pridobi v skladu z določbami tega
in drugih zakonov ali neposredno uporabljivih predpisov EU, ter
za posredovanje rezultatov svojih analiz pristojnim organom.
(3) Urad je pri opravljanju svojih nalog iz prejšnjega odstavka v celoti avtonomen, samostojen in operativno neodvisen, vključno z odločitvami o sprejemanju in analiziranju podatkov, informacij in dokumentacije ter o posredovanju rezultatov
svojih analiz pristojnim organom.
(4) Urad mora imeti za opravljanje svojih nalog pravočasen, neposreden ali posreden dostop do podatkov, informacij
in dokumentacije, s katerimi razpolagajo zavezanci, državni
organi in nosilci javnih pooblastil, vključno z informacijami v
zvezi z odkrivanjem in pregonom kaznivih dejanj.
(5) Vsaka predložitev podatkov, informacij in dokumentacije uradu po tem zakonu je brezplačna.
88. člen
(usposabljanje)
(1) Urad kot lastno dejavnost izvaja usposabljanja za
zavezance v zvezi z določbami tega zakona, ki se nanašajo
na preprečevanje in odkrivanje pranja denarja, predhodnih
kaznivih dejanj in financiranja terorizma.
(2) Urad izda podrobnejši interni splošni pravni akt o
načinu opravljanja lastne dejavnosti, načinu oblikovanja cen,
izkazovanju prihodkov in odhodkov ter drugih elementih lastne
dejavnosti.
6.2 Odkrivanje pranja denarja in financiranja terorizma
89. člen
(sprejemanje in analiziranje podatkov in informacij)
Urad je pristojen za sprejemanje in analiziranje naslednjih
vrst podatkov in informacij:
1. sporočil o sumljivih transakcijah, prejetih od zavezancev na podlagi prvega, drugega in četrtega odstavka 69. člena
tega zakona;
2. sporočil o gotovinskih transakcijah in nakazilih, prejetih
od zavezancev na podlagi prvega in drugega odstavka 68. člena tega zakona;
3. pobud, prejetih na podlagi prvega in drugega odstavka
99. člena tega zakona;
4. pobud, prejetih na podlagi 100. člena tega zakona;
5. podatkov, prejetih od Finančne uprave Republike Slovenije na podlagi 120. člena tega zakona;
6. dejstev, prejetih na podlagi 140. člena tega zakona;
7. zaprosil, obvestil, podatkov, informacij in dokumentacije, prejetih na podlagi določb tega zakona o mednarodnem
sodelovanju;
8. podatkov, informacij in dokumentacije, zbranih na podlagi 91., 92., 93. in 94. člena tega zakona;
9. podatkov in informacij, pridobljenih na drug način, pri
katerih urad presodi, da vsebujejo razloge za sum pranja denarja ali financiranja terorizma.
90. člen
(analitična funkcija urada)
V okviru analitične funkcije urad na podlagi podatkov,
informacij in dokumentacije, ki jih prejme in zbere na podlagi
prejšnjega in 115. člena tega zakona, opravlja:
1. operativne analize, ki so osredotočene na analiziranje:
– posameznih ali izbranih sporočil o sumljivih transakcijah, osebah, premoženju ali sredstvih iz 1. točke prvega
odstavka prejšnjega člena in
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– drugih sporočil, obvestil, podatkov in informacij iz prejšnjega člena, z namenom, da presodi, ali so v zvezi z neko
transakcijo, osebo, premoženjem ali sredstvi podani razlogi
za sum storitve kaznivega dejanja pranja denarja, predhodnih
kaznivih dejanj ali kaznivega dejanja financiranja terorizma, ter
2. strateške analize, ki so osredotočene na ugotavljanje
tipologij in trendov v zvezi s pranjem denarja in financiranjem
terorizma.
91. člen
(zahteva zavezancu za predložitev podatkov o sumljivih
transakcijah, osebah, premoženju ali sredstvih)
(1) Če urad presodi, da so v zvezi z neko transakcijo,
osebo, premoženjem ali sredstvi podani razlogi za sum pranja
denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja
terorizma, ali v primerih iz 100. člena tega zakona lahko od
zavezanca zahteva, da mu predloži:
1. podatke iz evidence o strankah in transakcijah, ki jo
zavezanci vodijo na podlagi prvega odstavka 137. člena tega
zakona;
2. podatke o stanju sredstev in drugega premoženja te
osebe pri zavezancu;
3. podatke o prometu s sredstvi, posameznih transakcijah
in premoženjem te osebe pri zavezancu;
4. podatke o drugih poslovnih razmerjih, sklenjenih pri
zavezancu;
5. vse druge podatke in informacije, ki jih je zavezanec
pridobil ali jih vodi na podlagi zakona ter so potrebni za odkrivanje in dokazovanje kaznivega dejanja pranja denarja ali
financiranja terorizma.
(2) Urad v zahtevi iz prejšnjega odstavka navede, katere
podatke zahteva, pravno podlago za njihovo posredovanje,
namen njihove obdelave in rok, v katerem morajo biti zahtevani
podatki posredovani uradu.
(3) Podatke iz prvega odstavka tega člena lahko urad od
zavezanca zahteva tudi za osebo, za katero je mogoče sklepati, da je sodelovala oziroma je udeležena v transakcijah ali
poslih osebe, v zvezi s katero so podani razlogi za sum pranja
denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja
terorizma.
(4) V primerih iz prvega in tretjega odstavka tega člena
mora zavezanec uradu na njegovo zahtevo poslati tudi vso
potrebno dokumentacijo.
(5) Podatke, informacije in dokumentacijo iz prejšnjih
odstavkov mora zavezanec predložiti uradu brez odlašanja,
najpozneje pa v 15 dneh od prejema zahteve. Izjemoma lahko
urad v zahtevi določi krajši rok, če je to potrebno zaradi ugotavljanja okoliščin, pomembnih za izdajo odredbe o začasni ustavitvi transakcije, ali zaradi pošiljanja podatkov tujim organom in
mednarodnim organizacijam ter v drugih nujnih primerih, kadar
je treba preprečiti nastanek premoženjske škode.
(6) Urad lahko zaradi obsežnosti dokumentacije ali drugih
upravičenih razlogov zavezancu na njegovo obrazloženo pisno
pobudo s pisnim obvestilom podaljša rok iz prejšnjega odstavka, lahko pa v takih primerih opravi pregled dokumentacije pri
zavezancu.
92. člen
(zahteva odvetniku, odvetniški družbi ali notarju
za predložitev podatkov o sumljivih transakcijah, osebah,
premoženju ali sredstvih)
(1) Če urad presodi, da so v zvezi z neko transakcijo,
osebo, premoženjem ali sredstvi podani razlogi za sum pranja
denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma, ali v primerih iz 100. člena tega zakona lahko
od odvetnika, odvetniške družbe ali notarja zahteva podatke,
informacije in dokumentacijo v zvezi s posli iz 83. člena tega
zakona, ki so potrebni za odkrivanje in dokazovanje kaznivega
dejanja pranja denarja, predhodnih kaznivih dejanj ali kaznivega dejanja financiranja terorizma. Urad v zahtevi navede, kate-
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re podatke zahteva, pravno podlago za njihovo posredovanje,
namen njihove obdelave in rok, v katerem morajo biti zahtevani
podatki posredovani uradu.
(2) Podatke iz prejšnjega odstavka lahko urad od odvetnika, odvetniške družbe ali notarja zahteva tudi za osebo, za
katero je mogoče sklepati, da je sodelovala oziroma je udeležena v transakcijah ali poslih osebe, v zvezi s katero so podani
razlogi za sum pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih
dejanj ali financiranja terorizma.
(3) Glede rokov za predložitev podatkov, informacij in
dokumentacije iz prvega in drugega odstavka tega člena se
smiselno uporabljajo peti in šesti odstavek prejšnjega člena.
93. člen
(zahteva državnemu organu ali nosilcem javnih pooblastil
za predložitev podatkov o sumljivih transakcijah, osebah,
premoženju ali sredstvih)
(1) Če urad presodi, da so v zvezi z neko transakcijo,
osebo, premoženjem ali sredstvi podani razlogi za sum pranja
denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja
terorizma, ali v primerih iz 100. člena tega zakona lahko od
državnih organov in nosilcev javnih pooblastil zahteva podatke, informacije in dokumentacijo, ki so potrebni za odkrivanje
in dokazovanje kaznivega dejanja pranja denarja, predhodnih
kaznivih dejanj ali kaznivega dejanja financiranja terorizma.
Urad v zahtevi navede, katere podatke zahteva, pravno podlago za njihovo posredovanje, namen njihove obdelave in rok,
v katerem morajo biti zahtevani podatki posredovani uradu.
(2) Podatke iz prejšnjega odstavka lahko urad od državnih
organov in nosilcev javnih pooblastil zahteva tudi za osebo, za
katero je mogoče sklepati, da je sodelovala oziroma je udeležena v transakcijah ali poslih osebe, v zvezi s katero so podani
razlogi za sum pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih
dejanj ali financiranja terorizma.
(3) Državni organi in nosilci javnih pooblastil uradu predložijo podatke, informacije in dokumentacijo iz prejšnjih odstavkov brez odlašanja, najpozneje pa v 15 dneh od prejema
zahteve, ali mu brez nadomestila omogočijo neposreden elektronski dostop do določenih podatkov in informacij.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek lahko urad izjemoma v
zahtevi določi krajši rok, če je to potrebno zaradi ugotavljanja
okoliščin, pomembnih za izdajo odredbe o začasni ustavitvi
transakcije, ali pošiljanja podatkov tujim organom in mednarodnim organizacijam ter v drugih nujnih primerih, kadar je treba
preprečiti nastanek premoženjske škode.
94. člen
(zahteva drugim osebam javnega in zasebnega prava
za predložitev podatkov o sumljivih transakcijah ali osebah,
premoženju ali sredstvih)
(1) Če urad presodi, da so v zvezi z neko transakcijo ali
osebo, premoženjem ali sredstvi podani razlogi za sum storitve
kaznivega dejanja pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma, ali v primerih iz 100. člena
tega zakona lahko tudi od drugih oseb javnega in zasebnega
prava zahteva podatke, informacije in dokumentacijo, s katerimi
taka oseba razpolaga in ki so potrebni za odkrivanje in dokazovanje storitve kaznivega dejanja pranja denarja, predhodnih
kaznivih dejanj ali kaznivega dejanja financiranja terorizma.
Urad v zahtevi navede, katere podatke zahteva, pravno podlago za njihovo posredovanje, namen njihove obdelave in rok,
v katerem morajo biti zahtevani podatki posredovani uradu.
(2) Podatke iz prejšnjega odstavka lahko urad od drugih
oseb javnega in zasebnega prava zahteva tudi za osebo, za
katero je mogoče sklepati, da je sodelovala oziroma je udeležena v transakcijah ali poslih osebe, v zvezi s katero so podani
razlogi za sum storitve kaznivega dejanja pranja denarja, predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma.
(3) Druge osebe javnega in zasebnega prava uradu predložijo podatke, informacije in dokumentacijo iz prejšnjih od-
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stavkov brez odlašanja, najpozneje pa v 15 dneh od prejema
zahteve, ali mu brez nadomestila omogočijo neposreden elektronski dostop do določenih podatkov in informacij.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek lahko urad izjemoma v
zahtevi določi krajši rok, če je to potrebno zaradi ugotavljanja
okoliščin, pomembnih za izdajo odredbe o začasni ustavitvi
transakcije, ali pošiljanja podatkov tujim organom in mednarodnim organizacijam ter v drugih nujnih primerih, kadar je treba
preprečiti nastanek premoženjske škode.
95. člen
(preverjanje pravilnosti podatkov)
Ne glede na druge določbe tega zakona lahko urad za
potrebe preverjanja pravilnosti podatkov, posredovanih uradu
na podlagi 68. in 69. člena tega zakona, pridobi od pristojnega
državnega organa enolični identifikacijski znak osebe, na katero se nanašajo posredovani podatki.
96. člen
(odredba o začasni ustavitvi transakcije)
(1) Urad lahko s pisno odredbo začasno, vendar največ
za tri delovne dni ustavi transakcijo, če presodi, da obstajajo
utemeljeni razlogi za sum storitve kaznivih dejanj pranja denarja ali financiranja terorizma, in o tem obvesti pristojne organe.
(2) Namen ukrepa začasne ustavitve transakcije je, da
se uradu zagotovi potreben čas za analiziranje sumljivih transakcij, drugih podatkov in informacij ter za posredovanje svojih
ugotovitev pristojnim organom.
(3) Če zaradi narave ali načina izvedbe transakcije oziroma okoliščin, ki transakcijo spremljajo, ni mogoče odlašati in
v drugih nujnih primerih se lahko odredba izjemoma izda tudi
ustno, vendar jo mora urad v pisni obliki poslati zavezancu
takoj, ko je to mogoče, oziroma še isti dan, ko je bila izdana.
O prejemu ustne odredbe odgovorna oseba zavezanca naredi
zaznamek in ga hrani v svojih evidencah v skladu z določbami
tega zakona, ki urejajo varstvo in hrambo podatkov.
(4) V zvezi z izdajo odredbe lahko urad – če je v predkazenskem ali kazenskem postopku treba zbrati še dodatne
podatke ali iz drugih upravičenih razlogov – zavezancu da
navodila o postopku z osebami, vključno z informacijami, ki se
lahko razkrijejo stranki, na katere se nanaša začasna ustavitev
transakcije.
(5) Pristojni organi iz prvega in drugega odstavka tega
člena morajo po prejetem obvestilu o odredbi ali ugotovitvah
urada ravnati posebno hitro in najpozneje v treh delovnih dneh
od začasne ustavitve transakcije ukrepati v skladu s svojimi
pooblastili.
97. člen
(prenehanje začasne ustavitve transakcije)
(1) Če urad v treh delovnih dneh od izdaje odredbe o
začasni ustavitvi transakcije presodi, da ni več utemeljenih razlogov za sum storitve kaznivih dejanj pranja denarja ali financiranja terorizma, obvesti o tem pristojne organe in zavezanca,
ki transakcijo lahko opravi takoj.
(2) Če urad v roku iz prejšnjega odstavka ne ukrepa,
lahko zavezanec takoj opravi transakcijo.
98. člen
(zahteva za tekoče spremljanje finančnega
poslovanja stranke)
(1) Urad lahko od zavezanca pisno zahteva, da tekoče
spremlja finančno poslovanje osebe, v zvezi s katero obstajajo razlogi za sum storitve kaznivih dejanj pranja denarja ali
financiranja terorizma, ali druge osebe, za katero je mogoče
utemeljeno sklepati, da je sodelovala oziroma je udeležena
v transakcijah ali poslih takšne osebe, in mu sproti sporoča
podatke o transakcijah ali poslih, ki jih pri zavezancu opravita
ali nameravata opraviti navedeni osebi. V zahtevi urad obvezno
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določi rok, v katerem mu morajo zavezanci poslati zahtevane
podatke.
(2) Podatke iz prejšnjega odstavka mora zavezanec sporočiti uradu še pred izvedbo transakcije ali sklenitvijo posla in v
sporočilu navesti rok, v katerem naj bi se transakcija ali posel
opravila.
(3) Če zavezanec zaradi narave transakcije oziroma posla
ali iz drugih upravičenih razlogov ne more ravnati po prejšnjem
odstavku, mora uradu sporočiti podatke takoj, ko je to mogoče,
najpozneje pa naslednji delovni dan. V sporočilu mora obvezno
navesti, zakaj ni ravnal po prejšnjem odstavku.
(4) Izvajanje ukrepa iz prvega odstavka tega člena lahko
traja največ tri mesece, iz utemeljenih razlogov pa se njegovo
trajanje vsakič lahko podaljša še za en mesec, vendar skupno
ne več kakor za šest mesecev.
99. člen
(pobudniki)
(1) Če v zvezi z neko transakcijo, osebo, premoženjem
ali sredstvi obstajajo razlogi za sum pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma,
lahko urad začne zbirati in analizirati podatke, informacije in
dokumentacijo tudi na obrazloženo pisno pobudo sodišča,
državnega tožilstva, policije, Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, Obveščevalno-varnostne službe Ministrstva za
obrambo, Računskega sodišča Republike Slovenije, Komisije
za preprečevanje korupcije, Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna, Finančne uprave Republike Slovenije in Uprave
Republike Slovenije za javna plačila. Pobuda mora vsebovati
podatke iz sedmega odstavka 137. člena tega zakona.
(2) Če obstajajo razlogi za sum pranja denarja, povezanih
predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma v zvezi z
delovanjem nepridobitne organizacije, njenih članov ali z njimi
povezanih oseb, lahko urad začne zbirati in analizirati podatke,
informacije in dokumentacijo tudi na podlagi obrazložene pisne
pobude inšpektorata, pristojnega za notranje zadeve, in drugih
inšpekcijskih organov, pristojnih za nadzor nad delovanjem
nepridobitnih organizacij.
(3) Urad ne obravnava pobude iz prvega in drugega
odstavka tega člena, če v njej niso obrazloženi razlogi za sum
pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanja ali financiranja terorizma. O tem pisno obvesti pobudnika in navede
razloge, zaradi katerih pobude ni sprejel v obravnavo.
100. člen
(pobuda državnega tožilstva v zvezi s postopkom odvzema
premoženja nezakonitega izvora)
(1) Kadar državno tožilstvo vodi postopek finančne preiskave v skladu z zakonom, ki ureja odvzem premoženja nezakonitega izvora, lahko urad začne zbirati in analizirati podatke,
informacije in dokumentacijo tudi na obrazloženo pisno pobudo
državnega tožilstva, ki mora vsebovati podatke iz sedmega
odstavka 137. člena tega zakona.
(2) Urad pri zbiranju podatkov smiselno uporablja pooblastila, določena v 91. do 94. členu tega zakona in poglavju o
mednarodnem sodelovanju tega zakona.
101. člen
(obvestilo o sumljivih transakcijah)
(1) Če urad na podlagi podatkov, informacij in dokumentacije, ki jih pridobi v skladu s tem zakonom, presodi, da so v
zvezi z neko transakcijo, osebo, premoženjem ali sredstvi podani razlogi za sum storitve kaznivega dejanja pranja denarja,
predhodnih kaznivih dejanj ali kaznivega dejanja financiranja
terorizma, ali v primerih iz 100. člena tega zakona, pisno obvestilo s potrebno dokumentacijo pošlje pristojnim organom.
(2) Urad v obvestilu iz prejšnjega odstavka ne navede
podatkov o zavezancu in zaposlenemu pri tem zavezancu, ki je
uradu prvi sporočil podatke na podlagi 69. člena tega zakona,
razen če obstajajo razlogi za sum, da sta zavezanec ali njegov

Uradni list Republike Slovenije
zaposleni storila kaznivo dejanje pranja denarja ali financiranja
terorizma, ali če so podatki potrebni za ugotavljanje dejstev
v kazenskem postopku in če predložitev teh podatkov pisno
zahteva pristojno sodišče.
102. člen
(informacija o drugih kaznivih dejanjih)
Ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena urad pošlje
pisno informacijo s potrebno dokumentacijo pristojnim organom, tudi če na podlagi podatkov, informacij in dokumentacije,
pridobljenih po tem zakonu, presodi, da so v zvezi z neko
transakcijo, osebo, premoženjem ali sredstvi podani razlogi za
sum storitve kaznivih dejanj, določenih v kazenskem zakoniku,
ki se preganjajo po uradni dolžnosti in za katera je predpisana
kazen zapora.
103. člen
(povratna informacija)
(1) O končanem zbiranju in analiziranju podatkov, informacij in dokumentacije v zvezi z neko transakcijo, osebo, premoženjem ali sredstvi, pri katerih so bili podani razlogi za sum
storitve kaznivega dejanja pranja denarja, predhodnih kaznivih
dejanj ali kaznivega dejanja financiranja terorizma ali so bila
ugotovljena dejstva, ki so ali bi lahko bila povezana s pranjem
denarja, predhodnimi kaznivimi dejanji ali financiranjem terorizma, urad pisno obvesti zavezanca iz 69. člena tega zakona,
pobudnika iz 99. in 100. člena tega zakona ter nadzorni organ
iz 153. člena tega zakona, razen če presodi, da bi to lahko
škodovalo nadaljnjemu postopku.
(2) Urad zavezance, ki na podlagi določb tega zakona
sporočajo uradu sumljive transakcije, obvesti o koristnosti in
uporabnosti sporočenih sumljivih transakcij.
6.3 Mednarodno sodelovanje
104. člen
(splošne določbe)
(1) Določbe tega zakona o mednarodnem sodelovanju
se uporabljajo, če z mednarodno pogodbo ali neposredno
uporabljivim predpisom Evropske unije ni določeno drugače.
(2) Določbe tega zakona o mednarodnem sodelovanju
se nanašajo na sodelovanje urada s tujimi finančnimi obveščevalnimi enotami ne glede na njihov organizacijski status ter na
sodelovanje z Evropsko komisijo.
(3) Sodelovanje urada s tujimi finančnimi obveščevalnimi
enotami se nanaša na izmenjavo podatkov, informacij in dokumentacije o strankah, transakcijah, sredstvih in premoženju, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja, predhodnih
kaznivih dejanj ali financiranja terorizma. Sodelovanje zajema:
1. zaprosilo urada tujim finančnim obveščevalnim enotam,
2. zaprosilo tujih finančnih obveščevalnih enot uradu,
3. izmenjavo na podlagi spontane pobude urada ali tujih
finančnih obveščevalnih enot.
(4) Urad sodeluje z Evropsko komisijo in drugimi pristojnimi telesi Evropske unije, kadar je to potrebno za lažje
usklajevanje in izmenjavo informacij med finančnimi obveščevalnimi enotami držav članic, in se udeležuje zasedanj foruma
finančnih obveščevalnih enot držav članic v zvezi s pomembnimi vprašanji z njihovega področja dela in sodelovanjem, ki
se nanaša na:
– odkrivanje sumljivih transakcij s čezmejno razsežnostjo,
– standardizacijo izmenjave podatkov in informacij prek
zaščitene, decentralizirane računalniške mreže, namenjene
izmenjavi podatkov in informacij v zvezi s pranjem denarja in
financiranjem terorizma med finančnimi obveščevalnimi enotami,
– skupne analize čezmejnih zadev,
– opredelitev trendov in dejavnikov, pomembnih za ocenjevanje tveganja pranja denarja in financiranja terorizma na
nacionalni ravni in ravni Evropske unije.

Št.

68 / 4. 11. 2016 /

Stran

9415

(5) Urad lahko za namene izmenjave podatkov, informacij in dokumentacije iz tretjega odstavka tega člena s
tujimi finančnimi obveščevalnimi enotami sklene dogovor o
sodelovanju.
(6) Pred pošiljanjem osebnih podatkov tuji finančni obveščevalni enoti urad pridobi zagotovila, da ima finančna obveščevalna enota iz države, v katero se podatki pošiljajo, urejeno
ustrezno raven varstva osebnih podatkov in da jih bo uporabila
samo za namene, določene s tem zakonom.
(7) Različne definicije davčnih kaznivih dejanj v posameznih državah članicah ali tretjih državah ne smejo ovirati izmenjave podatkov in informacij med finančnimi obveščevalnimi
enotami držav članic ali tretjih držav, kot je to mogoče v skladu
z nacionalno zakonodajo.
105. člen
(zaprosilo tuji finančni obveščevalni enoti
za predložitev podatkov)
(1) Urad lahko v okviru svojih nalog odkrivanja in preprečevanja pranja denarja, predhodnih kaznivih dejanj in financiranja terorizma tujo finančno obveščevalno enoto pisno
zaprosi za podatke, informacije in dokumentacijo o strankah,
transakcijah, sredstvih in premoženju, ki jih potrebuje za obdelavo, analiziranje, odkrivanje in preprečevanje pranja denarja,
predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma.
(2) Če urad potrebuje podatke, informacije in dokumentacijo od zavezanca iz druge države članice, pošlje zaprosilo
finančni obveščevalni enoti te države članice.
(3) Zaprosilo urada iz prejšnjih odstavkov mora vsebovati pomembna dejstva in okoliščine v zvezi z razlogi za sum
pranja denarja ali financiranja terorizma in opredelitev namena uporabe zaprošenih podatkov. Za podatke lahko zaprosi
tudi, če predhodno kaznivo dejanje za pranje denarja v času
zaprosila ni znano.
(4) Podatke, informacije in dokumentacijo, pridobljene na
podlagi prejšnjih odstavkov, sme urad uporabiti izključno za namene, določene v tem zakonu. Brez predhodnega soglasja tuje
finančne obveščevalne enote urad prejetih podatkov, informacij
in dokumentacije ne sme pošiljati oziroma dajati na vpogled
tretji osebi ali jih uporabiti v nasprotju s pogoji in omejitvami, ki
jih določi zaprošeni organ.
106. člen
(predložitev podatkov in informacij na zaprosilo tuje finančno
obveščevalne enote)
(1) Urad podatke, informacije in dokumentacijo o strankah, transakcijah, sredstvih in premoženju, v zvezi s katerimi
obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, ki jih pridobi ali upravlja v skladu z določbami tega zakona
in bi lahko bili pomembni za obdelavo ali analiziranje informacij
v zvezi s pranjem denarja, predhodnimi kaznivimi dejanji ali
financiranjem terorizma v drugi državi članici ali tretji državi,
predloži tuji finančni obveščevalni enoti na njeno pisno zaprosilo ob pogoju dejanske vzajemnosti.
(2) Kadar tuja finančna obveščevalna enota zaprosi urad
za podatke, informacije in dokumentacijo, ki se nanašajo na zavezanca s sedežem v Republiki Sloveniji, urad pri pridobivanju
podatkov, informacij in dokumentacije uporabi vsa pooblastila,
ki jih ima na voljo v skladu z določbami tega zakona.
(3) Zaprosilo tuje finančne obveščevalne enote iz prejšnjih
odstavkov mora vsebovati pomembna dejstva in okoliščine, iz
katerih izhajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja
terorizma in iz katerih je razviden namen uporabe zaprošenih
podatkov. Urad lahko odgovori na zaprosilo tuje finančne obveščevalne enote, tudi če predhodno kaznivo dejanje za pranje
denarja v času zaprosila ni znano.
(4) Urad lahko izjemoma zavrne izpolnitev zaprosila tuje
finančne obveščevalne enote v naslednjih primerih:
1. če ne pridobi zagotovila o varstvu osebnih podatkov in
namenu uporabe iz šestega odstavka 104. člena tega zakona;
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2. če bi bila predložitev podatkov in informacij v nasprotju
s temeljnimi načeli pravnega reda Republike Slovenije.
Urad tujo finančno obveščevalno enoto o zavrnitvi zaprosila pisno obvesti ter v obvestilu navede in obrazloži razloge zavrnitve.
(5) Podatke, informacije in dokumentacijo, predložene
na podlagi prejšnjih odstavkov, smejo tuje finančne obveščevalne enote uporabiti izključno za namene, za katere so bili
posredovani. Brez predhodnega soglasja urada tuja finančna
obveščevalna enota prejetih podatkov, informacij in dokumentacije ne sme pošiljati oziroma dajati na vpogled tretji osebi ali
jih uporabiti v nasprotju s pogoji in omejitvami, ki jih določi urad.
(6) Soglasje za pošiljanje podatkov tretjim osebam iz
prejšnjega odstavka mora urad dati v čim krajšem času in v
največjem možnem obsegu. Urad lahko zavrne izdajo soglasja
za odstop podatkov tretjim osebam le v naslednjih primerih:
1. če predložitev podatkov presega uporabo določil tega
zakona;
2. če bi predložitev podatkov ogrozila ali utegnila ogroziti
potek kazenskega postopka v Republiki Sloveniji oziroma bi
lahko kakor koli drugače škodovala interesom tega postopka;
3. če bi bila predložitev podatkov nesorazmerna z legitimnimi interesi fizične in pravne osebe ali Republike Slovenije;
4. če predložitev podatkov ne bi bila v skladu s temeljnimi
načeli pravnega reda Republike Slovenije;
5. če ne pridobi zagotovila o varstvu osebnih podatkov in
namenu uporabe iz šestega odstavka 104. člena tega zakona.
Vsaka zavrnitev izdaje soglasja mora biti ustrezno obrazložena.
(7) Urad lahko določi dodatne pogoje in omejitve, ob
upoštevanju katerih sme tuja finančna obveščevalna enota
uporabiti podatke iz prvega odstavka tega člena.
107. člen
(predložitev podatkov in informacij o dejanskih lastnikih
na zaprosilo tuje finančne obveščevalne enote
države članice)
(1) Urad podatke, informacije in dokumentacijo o dejanskih lastnikih predloži tuji finančni obveščevalni enoti države
članice na njeno pisno zaprosilo.
(2) Urad lahko določi dodatne pogoje in omejitve, ob
upoštevanju katerih sme tuja finančna obveščevalna enota
uporabiti podatke iz prejšnjega odstavka.
108. člen
(spontana predložitev podatkov tuji finančni
obveščevalni enoti)
(1) Urad podatke, informacije in dokumentacijo o strankah, transakcijah, premoženju ali sredstvih, v zvezi s katerimi
obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, ki jih pridobi ali upravlja v skladu z določbami tega zakona
in ki bi lahko bili pomembni za obdelavo ali analiziranje informacij v zvezi s pranjem denarja, predhodnimi kaznivimi dejanji
ali financiranjem terorizma v drugi državi članici ali tretji državi,
pošlje finančni obveščevalni enoti te države članice ali tretje
države na lastno pobudo ob pogoju dejanske vzajemnosti.
(2) Če iz sporočila o sumljivih transakcijah, ki ga urad
prejme na podlagi 69. člena tega zakona, izhaja, da so osebe,
transakcije, premoženje ali sredstva, povezani z drugo državo
članico, urad pošlje finančni obveščevalni enoti te države članice podatke iz 1., 2., 8., 11., 12. in 13. točke prvega odstavka
137. člena tega zakona.
(3) Za izmenjavo podatkov na podlagi tega člena se
smiselno uporabljajo določbe tega zakona iz poglavja o mednarodnem sodelovanju.
109. člen
(povratna informacija)
(1) Urad tuji finančni obveščevalni enoti na njeno zahtevo
ob pogoju dejanske vzajemnosti pošlje povratno informacijo o
koristnosti in uporabnosti prejetih podatkov iz prvega odstavka
105. člena tega zakona in informacijo o rezultatih analiz, ki jo

Uradni list Republike Slovenije
je izdelal na podlagi podatkov, prejetih od tuje finančne obveščevalne enote.
(2) Urad lahko od tuje finančne obveščevalne enote zahteva povratno informacijo o koristnosti in uporabnosti predloženih podatkov iz prvega odstavka 106. člena tega zakona in
informacijo o rezultatih analize, izdelane na podlagi predloženih
podatkov.
110. člen
(začasna ustavitev transakcije na pobudo tuje finančne
obveščevalne enote)
(1) Urad lahko pod pogoji, ki jih določa ta zakon, in ob
pogoju dejanske vzajemnosti s pisno odredbo začasno, vendar
največ za tri delovne dni ustavi transakcijo tudi na obrazloženo
pisno pobudo tuje finančne obveščevalne enote in o tem obvesti pristojne organe.
(2) Urad lahko zavrne pobudo tuje finančne obveščevalne
enote, če na podlagi dejstev in okoliščin, navedenih v pobudi iz
prejšnjega odstavka, presodi, da niso podani utemeljeni razlogi
za sum storitve kaznivih dejanj pranja denarja ali financiranja
terorizma. O zavrnitvi pobude urad pisno obvesti pobudnika in
navede razloge, zaradi katerih je zavrnil pobudo.
(3) V zvezi z odredbo o začasni ustavitvi transakcije po
tem členu se smiselno uporabljata 96. in 97. člen tega zakona.
111. člen
(pobuda tuji finančni obveščevalni enoti za začasno
ustavitev transakcije)
Urad lahko v okviru svojih nalog odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma tujim finančnim
obveščevalnim enotam pošlje pisno pobudo za začasno ustavitev transakcije, če presodi, da so podani utemeljeni razlogi
za sum storitve kaznivih dejanj pranja denarja ali financiranja
terorizma.
112. člen
(varni komunikacijski sistemi)
Izmenjava podatkov, informacij in dokumentacije med
uradom in tujimi finančnimi obveščevalnimi enotami na podlagi
104. do 111. člena tega zakona mora potekati po varnih komunikacijskih sistemih.
113. člen
(diagonalna izmenjava)
(1) Urad lahko za podatke, informacije in dokumentacijo
posredno zaprosi tudi tuje organe države članice ali tretje
države, pristojne za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, vendar mora takšna izmenjava
podatkov, informacij in dokumentacije potekati izključno prek
finančne obveščevalne enote te države z uporabo varnih komunikacijskih sistemov.
(2) Urad lahko podatke, informacije in dokumentacijo
na podlagi zaprosila posredno posreduje tudi tujemu organu
države članice ali tretje države, pristojnemu za preprečevanje
in odkrivanje pranja denarja in financiranja terorizma, vendar
mora takšna izmenjava podatkov, informacij in dokumentacije
potekati izključno prek finančne obveščevalne enote te države
z uporabo varnih komunikacijskih sistemov.
(3) Za izmenjavo podatkov na podlagi tega člena se
smiselno uporabljajo določbe iz poglavja o mednarodnem sodelovanju tega zakona.
6.4 Preprečevanje pranja denarja
in financiranja terorizma
114. člen
(preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma)
Urad opravlja naloge, ki se nanašajo na preprečevanje
pranja denarja in financiranja terorizma, tako da:
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1. pristojnim organom predlaga spremembe in dopolnitve
predpisov, ki se nanašajo na preprečevanje in odkrivanje pranja
denarja in financiranja terorizma;
2. sodeluje pri sestavi seznama indikatorjev za prepoznavanje strank in transakcij, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za
sum pranja denarja ali financiranja terorizma;
3. pripravlja in izdaja priporočila ali smernice za enotno
izvajanje tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi,
pri zavezancih iz 4. člena tega zakona;
4. sodeluje pri strokovnem usposabljanju zaposlenih pri
zavezancih, državnih organih, nosilcih javnih pooblastil;
5. zbira in objavi statistične podatke v zvezi s pranjem
denarja in financiranjem terorizma;
6. na drug primeren način obvešča javnost o pojavnih
oblikah pranja denarja in financiranja terorizma.
115. člen
(predložitev podatkov uradu)
(1) Urad lahko od zavezancev iz 4. člena tega zakona,
nadzornih organov iz 139. člena tega zakona ter drugih državnih organov in organizacij z javnimi pooblastili zahteva podatke:
1. iz vseh evidenc, ki so jih dolžni voditi na podlagi tega
zakona;
2. o vseh poslovnih razmerjih, ki so jih sklenile s svojimi
strankami, ne glede na njihovo vrsto in obliko;
3. o vseh transakcijah med njimi in njihovimi strankami;
4. o vseh transakcijah njihovih strank, ki so opravljene
znotraj Republike Slovenije;
5. o vseh transakcijah, ki so jih njihove stranke opravile v
države članice ali tretje države;
6. o vseh transakcijah, ki so bile opravljene iz držav članic
ali tretjih držav njihovim strankam v Republiko Slovenijo;
7. druge razpoložljive podatke in dokumentacijo, ki jo
vodijo na podlagi drugih predpisov in ki jih urad potrebuje za
namene iz tega člena.
(2) Urad v zahtevi navede, katere podatke zahteva, navede tudi pravno podlago za njihovo posredovanje, namen
njihove obdelave in rok, v katerem morajo biti podatki posredovani uradu.
(3) Podatke, informacije, dokumentacijo in druge razpoložljive podatke iz prvega odstavka tega člena urad uporablja
za namene izdelave operativnih in strateških analiz, ugotavljanja izpostavljenosti in izdelave ocene tveganja finančnega in
nefinančnega sistema Republike Slovenije za pranje denarja
in financiranje terorizma ter za ugotavljanje pojavnih oblik in
trendov pranja denarja in financiranja terorizma.
(4) Zavezanci iz 4. člena tega zakona uradu posredujejo
podatke, informacije, dokumentacijo in druge razpoložljive podatke iz prvega odstavka tega člena brezplačno v roku petnajstih dni po prejemu zahteve.
(5) Brezplačno in v roku iz prejšnjega odstavka posredujejo uradu zahtevane podatke tudi nadzorniki iz 139. člena
tega zakona ter drugi državni organi in organizacije z javnimi
pooblastili.
(6) Ne glede na rok iz četrtega in petega odstavka tega
člena lahko urad zaradi obsežnosti dokumentacije ali drugih
upravičenih razlogov subjektom iz četrtega in petega odstavka
tega člena na njihovo obrazloženo pisno pobudo s pisnim obvestilom podaljša rok.
(7) Urad rezultate opravljenih strateških analiz, ugotovljenih ocen tveganj, pojavnih oblik in trendov pranja denarja objavi
na svoji spletni strani, lahko pa z rezultati seznani tudi Vlado
v obliki posebnega ali rednega letnega poročila o delu urada.
6.5 Druge naloge
116. člen
(predložitev podatkov sodišču, državnemu tožilstvu ali policiji)
(1) Urad predloži sodišču, državnemu tožilstvu ali policiji
na njihovo obrazloženo pisno zahtevo podatke iz svojih evidenc
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od 1. do 5. in od 9. do 12. točke četrtega odstavka 136. člena
tega zakona, ki jih sodišče, državno tožilstvo ali policija potrebujejo:
1. pri raziskovanju okoliščin, pomembnih za odkrivanje,
pregon ali sojenje kaznivih dejanj pranja denarja, predhodnih
kaznivih dejanj ali kaznivih dejanj financiranja terorizma, v
skladu z določili zakona, ki ureja kazenski postopek;
2. pri raziskovanju okoliščin, pomembnih za zavarovanje
ali odvzem premoženjske koristi, v skladu z določili zakona, ki
ureja kazenski postopek, ali zakona, ki ureja odvzem premoženja nezakonitega izvora.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka urad sodišču, državnemu tožilstvu ali policiji ne predloži podatkov iz
evidence iz 4. in 5. točke četrtega odstavka 136. člena tega
zakona, če tuja finančna obveščevalna enota za takšno predložitev ni podala soglasja.
(3) Iz obrazložene pisne zahteve iz prvega odstavka
tega člena mora biti razvidno, da v zvezi z osebami, transakcijami, sredstvi ali premoženjem nezakonitega izvora potekajo
postopki odkrivanja, pregona ali preiskovanja kaznivih dejanj
pranja denarja, predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja
terorizma ali postopki v zvezi z odvzemom premoženja nezakonitega izvora.
(4) Urad lahko zahtevo iz prvega in drugega odstavka
tega člena zavrne, če oceni:
1. da obstajajo dejanski razlogi za domnevo, da bi zagotovitev takšnih informacij otežila ali onemogočila delovanje in
izvajanje nalog urada, ali
2. v izjemnih primerih, če bi bila predložitev podatkov očitno nesorazmerna z legitimnimi interesi fizične ali pravne osebe
ali nepomembna za namene, za katere je bila zahtevana.
(5) Sodišče, državno tožilstvo in policija morajo vsaj enkrat na leto, najpozneje pa do konca januarja tekočega leta
za preteklo leto, urad obvestiti o ukrepih, ki so jih sprejeli na
podlagi prejetih podatkov iz tega člena in o rezultatih preiskav
ali pregledov, opravljenih na podlagi teh podatkov.
117. člen
(predložitev podatkov Finančni upravi Republike Slovenije)
(1) Urad predloži Finančni upravi Republike Slovenije
podatke iz evidence iz 1. točke četrtega odstavka 136. člena, ki
se nanašajo na osebe in transakcije iz 68. člena tega zakona, ki
jih Finančna uprava Republike Slovenije potrebuje za namene
izvajanja naslednjih nalog iz njene pristojnosti:
1. finančni nadzor;
2. finančna preiskava;
3. nadzor nad prirejanjem iger na srečo;
4. nadzor nad prijavo vnosa in iznosa gotovine na območje Evropske unije ali z območja le-te;
5. izvajanje nalog s področja carin na podlagi predpisov
Evropske unije, ki urejajo medsebojno pravno pomoč med
upravnimi organi držav članic.
(2) Podatke iz prejšnjega odstavka lahko Finančna uprava
Republike Slovenije zahteva le na podlagi obrazložene pisne
zahteve, iz katere mora biti razvidno, da v zvezi z osebami ali
transakcijami izvaja naloge iz prejšnjega odstavka v skladu s
svojimi pristojnostmi.
(3) Urad lahko zahtevo iz prvega in drugega odstavka
tega člena zavrne, če oceni:
1. da obstajajo dejanski razlogi za domnevo, da bi zagotovitev takšnih informacij otežila ali onemogočila delovanje ali
izvajanje nalog urada, ali
2. v izjemnih primerih, če bi bila predložitev podatkov očitno nesorazmerna z legitimnimi interesi fizične ali pravne osebe
ali nepomembna za namene, za katere je bila zahtevana.
(4) Finančna uprava Republike Slovenije mora enkrat na
leto, najpozneje pa do konca januarja tekočega leta za preteklo
leto, urad obvestiti o svojih ugotovitvah, do katerih je prišla na
podlagi prejetih podatkov iz tega člena, in drugih ukrepih, ki jih
je sprejela na tej podlagi.
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118. člen
(predložitev podatkov stalni koordinacijski skupini,
ustanovljeni skladno z zakonom, ki ureja
omejevalne ukrepe)
(1) Urad predloži stalni koordinacijski skupini, ustanovljeni
skladno z zakonom, ki ureja omejevalne ukrepe, podatke iz
svojih evidenc iz 1. do 5. in 9. do 12. točke četrtega odstavka
136. člena tega zakona, ki jih ta skupina potrebuje pri izvajanju
svojih pristojnosti v skladu s predpisi, ki urejajo omejevalne
ukrepe.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka urad stalni
koordinacijski skupini, ustanovljeni skladno z zakonom, ki ureja omejevalne ukrepe, ne predloži podatkov iz evidence iz 4.
in 5. točke četrtega odstavka 136. člena tega zakona, če tuji
pristojni organ za takšno predložitev ni podal soglasja.
(3) Podatke iz prejšnjega odstavka lahko stalna koordinacijska skupina zahteva le na podlagi obrazložene pisne
zahteve, iz katere mora biti razvidno, da v zvezi z osebami ali
transakcijami izvaja naloge iz prejšnjega odstavka v skladu s
svojimi pristojnostmi.
(4) Urad lahko zahtevo iz prvega in drugega odstavka
tega člena zavrne, če oceni:
1. da obstajajo dejanski razlogi za domnevo, da bi zagotovitev takšnih informacij otežila ali onemogočila delovanje ali
izvajanje nalog urada, ali
2. v izjemnih primerih, če bi bila predložitev podatkov očitno nesorazmerna z legitimnimi interesi fizične ali pravne osebe
ali nepomembna za namene, za katere je bila zahtevana.
(5) Stalna koordinacijska skupina iz prvega odstavka tega
člena mora enkrat na leto, najpozneje pa do konca januarja tekočega leta za preteklo leto, urad obvestiti o svojih ugotovitvah,
do katerih je prišel na podlagi prejetih podatkov iz tega člena,
in drugih ukrepih, ki jih je sprejel na tej podlagi.
119. člen
(poročanje Vladi)
Urad najmanj enkrat na leto o svojem delu poroča Vladi.
VII. POGLAVJE
NALOGE DRŽAVNIH ORGANOV IN NOSILCEV
JAVNIH POOBLASTIL
120. člen
(Finančna uprava Republike Slovenije)
(1) Finančna uprava Republike Slovenije uradu najpozneje v treh dneh sporoči podatke iz četrtega odstavka 137. člena
tega zakona o vsaki prijavi vnosa ali iznosa gotovine v vrednosti 10.000 eurov ali več pri vstopu v Evropsko unijo ali izstopu
iz nje.
(2) Finančna uprava Republike Slovenije podatke iz četrtega odstavka 137. člena tega zakona sporoči uradu tudi, če
vnos ali iznos gotovine pri vstopu v Evropsko unijo ali izstopu
iz nje iz prejšnjega odstavka ni bil prijavljen Finančni upravi
Republike Slovenije.
(3) Finančna uprava Republike Slovenije sporoči uradu
podatke iz petega odstavka 137. člena tega zakona tudi pri
vnosu oziroma iznosu ali poskusu vnosa oziroma iznosa gotovine pri vstopu v Evropsko unijo ali izstopu iz nje v znesku, ki je
nižji od 10.000 eurov, če v zvezi z osebo, ki gotovino prenaša,
načinom prenosa ali drugimi okoliščinami prenosa obstajajo
razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma.
121. člen
(sodišča, državna tožilstva in drugi državni organi)
(1) Zaradi centralizacije in analize vseh podatkov v zvezi
s pranjem denarja in financiranjem terorizma morajo sodišča,
državna tožilstva in drugi državni organi uradu pošiljati podatke
o kaznivih dejanjih pranja denarja in financiranja terorizma ter
o prekrških po tem zakonu.
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(2) Pristojni državni organi morajo uradu tekoče pošiljati
naslednje podatke, v kolikor z njimi razpolagajo:
1. datum vložitve kazenske ovadbe;
2. osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčna številka ali EMŠO oziroma
firma, naslov, sedež, matična številka in davčna številka ovadene osebe;
3. zakonsko označbo kaznivega dejanja ter kraj, čas in
način storitve dejanja, ki ima znake kaznivega dejanja;
4. zakonsko označbo predhodnega kaznivega dejanja ter
kraj, čas in način storitve dejanja, ki ima znake predhodnega
kaznivega dejanja.
(3) Državna tožilstva in sodišča morajo uradu enkrat na
leto, najpozneje pa do konca januarja tekočega leta za preteklo
leto poslati naslednje podatke, v kolikor z njimi razpolagajo:
1. osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčna številka ali EMŠO oziroma firma, naslov, sedež, matična številka in davčna številka ovadene
osebe oziroma obdolžene osebe ali osebe, ki je vložila zahtevo
za sodno varstvo v okviru postopka o prekršku;
2. opravilno številko zadeve, fazo postopka in njihovo
zadnjo odločitev v posamezni fazi;
3. zakonsko označbo kaznivega dejanja ali prekrška;
4. osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčna številka ali EMŠO oziroma
firma, naslov, sedež, matična številka in davčna številka osebe,
v zvezi s katero je bilo odrejeno začasno zavarovanje zahtevka
za odvzem premoženjske koristi ali začasni zaseg;
5. datum izdaje in čas trajanja odredbe o začasnem
zavarovanju zahtevka za odvzem premoženjske koristi ali začasnem zasegu;
6. znesek sredstev ali vrednost premoženja, na katero se
nanaša odredba o začasnem zavarovanju zahtevka za odvzem
premoženjske koristi ali začasnem zasegu;
7. datum izdaje odredbe o odvzemu sredstev ali premoženja;
8. znesek odvzetih sredstev ali vrednost odvzetega premoženja.
(4) Pristojni državni organi morajo enkrat na leto, najpozneje pa do konca januarja tekočega leta za preteklo leto,
obvestiti urad o svojih ugotovitvah, do katerih so prišli na podlagi prejetih obvestil o sumljivih transakcijah iz 103. člena tega
zakona ali informacij o drugih kaznivih dejanjih iz 104. člena
tega zakona, in drugih ukrepih, ki so jih sprejeli na tej podlagi.
VIII. POGLAVJE
VARSTVO IN HRAMBA PODATKOV, STATISTIČNI PODATKI
TER UPRAVLJANJE EVIDENC
8.1 Varstvo podatkov
122. člen
(prepoved razkritja)
(1) Zavezanci in njihovi zaposleni, vključno s člani upravnih, nadzornih ali drugih poslovodnih organov, oziroma druge
osebe, ki so jim kakor koli dostopni podatki o spodnjih dejstvih,
stranki, tretji osebi ali drugemu nadzornemu organu iz točke b)
do i) prvega odstavka 139. člena tega zakona, razen če ni v
tem zakonu določeno drugače, ne smejo razkriti:
1. da je bil ali da bo podatek, informacija ali dokumentacija
o stranki ali transakciji iz 69. člena tega zakona sporočen/-a
uradu;
2. da je urad zahteval predložitev podatkov iz 91., 92., 93.
in 94. člena tega zakona;
3. da je urad na podlagi 96. člena tega zakona začasno
ustavil transakcijo oziroma v zvezi s tem zavezancu dal navodila, razen v primeru, ko je razkritje v skladu s četrtim odstavkom
96. člena tega zakona;
4. da je urad na podlagi 98. člena tega zakona zahteval
tekoče spremljanje poslovanja stranke;
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5. da urad zoper stranko ali tretjo osebo opravlja ali bo
opravljal operativno analizo iz 1. točke 90. člena tega zakona;
6. da je zoper stranko ali tretjo osebo uveden ali bi bil
lahko uveden predkazenski ali kazenski postopek zaradi pranja
denarja ali financiranja terorizma.
(2) Dejstva iz prejšnjega odstavka in obvestilo o sumljivih
transakcijah oziroma informacija o drugih kaznivih dejanjih
iz 101. in 102. člena tega zakona ter podatki iz 116., 117. in
118. člena tega zakona morajo biti označeni in obravnavani
z ustrezno stopnjo tajnosti v skladu z zakonom, ki ureja tajne
podatke.
(3) O umiku oznake tajnosti iz prejšnjega odstavka odloča
predstojnik urada.
(4) Prepoved razkritja dejstev iz prvega odstavka tega
člena ne velja, če so podatki, informacije in dokumentacija, ki
jih v skladu s tem zakonom pridobi in vodi zavezanec, potrebni
za ugotavljanje dejstev v kazenskih postopkih in če predložitev
teh podatkov pisno zahteva oziroma naloži pristojno sodišče.
(5) Prepoved razkritja dejstev iz 1. točke prvega odstavka tega člena ne velja, če podatke iz te točke zahteva
nadzorni organ iz 139. člena tega zakona zaradi nadzora nad
izvajanjem določb tega zakona in na njegovi podlagi sprejetih
predpisov, ki ga vodi v okviru svojih pristojnosti. Obstoj dejstev
iz 2. do 6. točke prvega odstavka tega člena nadzorni organi
preverijo neposredno pri uradu.
(6) Kadar poskušajo odvetniki, odvetniške družbe, notarji,
revizijske družbe, samostojni revizorji in pravne ali fizične osebe, ki opravljajo računovodske storitve ali storitve davčnega
svetovanja, odvrniti stranko od nezakonite dejavnosti, to ne
predstavlja razkritja v smislu prvega odstavka tega člena.
123. člen
(razkritje podatkov v okviru skupine)
(1) Prepoved razkritja podatkov iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena ne velja, če gre za razkritje podatkov
med kreditnimi institucijami in med finančnimi institucijami iz
držav članic, ki so del iste skupine, in če so politike in postopki
skupine enakovredni določbam tega zakona.
(2) Prepoved razkritja podatkov iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena prav tako ne velja, če gre za razkritje
podatkov med kreditnimi ali finančnimi institucijami iz držav
članic in njihovimi podružnicami ali hčerinskimi družbami v
večinski lasti, ki so ustanovljene v tretjih državah, če sta izpolnjena naslednja pogoja:
1. da podružnice ali hčerinske družbe v večinski lasti v
tretjih državah izvajajo politike in postopke skupine, vključno s
postopki izmenjave informacij znotraj skupine, ki so enakovredni določbam iz 71., 72. in 75. člena tega zakona, in
2. da so politike in postopki skupine enakovredni določbam iz tega zakona.
(3) Zavezanec za namene izvajanja tega člena upravlja
evidenco podatkov, za katere ne velja prepoved razkritja in ki
so bili razkriti v okviru skupine, v kateri se obdelujejo naslednji
podatki:
– firma pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, za
katere se opravi transakcija,
– osebno ime in datum rojstva zakonitega zastopnika ali
pooblaščene osebe, ki za pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja
dejavnost, opravi transakcijo,
– osebno ime in datum rojstva fizične osebe, ki opravi
transakcijo,
– osebno ime in datum rojstva zakonitega zastopnika ali
pooblaščenca, ki za fizično osebo opravi transakcijo,
– datum in čas izvedbe transakcije in
– znesek transakcije in valuta, v kateri se opravi transakcija.
(4) Zavezanec evidenco iz prejšnjega odstavka brez odlašanja posreduje uradu na njegovo zahtevo.
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(5) Pred iznosom osebnih podatkov iz tretjega odstavka
tega člena v tretje države zavezanec pridobi pisno zagotovilo
prejemnika podatkov s sedežem v tretjih državah, da pri svojem
poslovanju zagotavlja enako stopnjo varstva osebnih podatkov
kot zavezanec ter da tretja država zagotavlja ustrezno raven
varstva osebnih podatkov.
124. člen
(razkritje podatkov v okviru mreže)
(1) Prepoved razkritja podatkov iz 1. točke prvega odstavka 122. člena tega zakona ne velja, če gre za razkritje podatkov
med odvetniki, odvetniškimi družbami, notarji, revizijskimi družbami in samostojnimi revizorji, pravnimi in fizičnimi osebami, ki
opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo računovodskih storitev
in storitev davčnega svetovanja, in sicer pod pogojem, da
opravljajo svojo poklicno dejavnost v isti pravni osebi ali mreži
in imajo sedež v državah članicah.
(2) Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporabi tudi
v primeru, ko imajo osebe iz prejšnjega odstavka sedež v tretjih
državah, pod pogojem, da se v tretjih državah izvajajo ukrepi
odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki so enakovredni določbam iz tega zakona.
(3) Zavezanec za namene izvajanja tega člena upravlja
evidenco podatkov, za katere ne velja prepoved razkritja in ki
so bili razkriti v okviru mreže, v kateri se obdelujejo naslednji
podatki:
– firma pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, za
katere se opravi transakcija,
– osebno ime in datum rojstva zakonitega zastopnika ali
pooblaščene osebe, ki za pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja
dejavnost, opravi transakcijo,
– osebno ime in datum rojstva fizične osebe, ki opravi
transakcijo,
– osebno ime in datum rojstva zakonitega zastopnika ali
pooblaščenca, ki za fizično osebo opravi transakcijo,
– datum in čas izvedbe transakcije in
– znesek transakcije in valuta, v kateri se opravi transakcija.
(4) Zavezanec evidenco iz prejšnjega odstavka brez odlašanja posreduje uradu na njegovo zahtevo.
(5) Pred iznosom osebnih podatkov iz tretjega odstavka
tega člena v tretje države zavezanec pridobi pisno zagotovilo
prejemnika podatkov s sedežem v tretjih državah, da pri svojem
poslovanju zagotavlja enako stopnjo varstva osebnih podatkov
kot zavezanec ter da tretja država zagotavlja ustrezno raven
varstva osebnih podatkov.
125. člen
(razkritje podatkov v okviru istih kategorij)
(1) Prepoved razkritja podatkov iz 1. točke prvega odstavka 122. člena tega zakona ne velja, če gre za razkritje podatkov
med osebami, ki so kreditne in finančne institucije, odvetniki,
odvetniške družbe, notarji, revizijske družbe in samostojni revizorji ter pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z
dejavnostjo računovodskih storitev ali storitev davčnega svetovanja, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. transakcija se nanaša na dve ali več navedenih oseb,
2. transakcija se nanaša na isto stranko,
3. navedene osebe imajo sedež v državi članici ali tretji
državi, ki izvaja ukrepe odkrivanja in preprečevanja pranja
denarja in financiranja terorizma, enakovredne zahtevam iz
tega zakona,
4. navedene osebe opravljajo istovrstno dejavnost ali
pripadajo isti kategoriji poklicev in
5. zanje veljajo obveznosti glede varovanja poklicne in
poslovne skrivnosti ter osebnih podatkov.
(2) Zavezanec za namene izvajanja tega člena upravlja
evidenco podatkov, za katere ne velja prepoved razkritja in
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ki so bili razkriti v okviru istih kategorij, v kateri se obdelujejo
naslednji podatki:
– firma pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, za
katere se opravi transakcija;
– osebno ime in datum rojstva zakonitega zastopnika ali
pooblaščene osebe, ki za pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja
dejavnost, opravi transakcijo;
– osebno ime in datum rojstva fizične osebe, ki opravi
transakcijo;
– osebno ime in datum rojstva zakonitega zastopnika ali
pooblaščenca, ki za fizično osebo opravi transakcijo;
– datum in čas izvedbe transakcije in
– znesek transakcije in valuta, v kateri se opravi transakcija.
(3) Zavezanec evidenco iz prejšnjega odstavka brez odlašanja posreduje uradu na njegovo zahtevo.
(4) Pred iznosom osebnih podatkov iz drugega odstavka
tega člena v tretje države zavezanec pridobi pisno zagotovilo
prejemnika podatkov s sedežem v tretjih državah, da pri svojem
poslovanju zagotavlja enako stopnjo varstva osebnih podatkov
kot zavezanec.
126. člen
(izjema od načela varovanja tajnosti)
(1) Pri posredovanju podatkov, informacij in dokumentacije
uradu po tem zakonu za zavezanca, državni organ ali drugega
nosilca javnih pooblastil, sodišče, državno tožilstvo in njihove zaposlene ne velja obveznost varovanja tajnih podatkov, poslovne
skrivnosti, poklicne tajnosti ter zaupnih bančnih podatkov.
(2) Zavezanci in njihovi zaposleni ne odgovarjajo za škodo, povzročeno strankam ali tretjim osebam, če v skladu z
določbami tega zakona:
1. uradu predložijo podatke, informacije in dokumentacijo
o svojih strankah;
2. pridobivajo in obdelujejo podatke, informacije in dokumentacijo o strankah;
3. uresničujejo odredbo urada o začasni ustavitvi transakcije ali navodilo, dano v zvezi s to odredbo;
4. uresničujejo zahtevo urada o tekočem spremljanju
finančnega poslovanja stranke.
(3) Zaposleni pri zavezancu ne morejo biti disciplinsko
ali kazensko odgovorni za kršitve obveznosti varovanja tajnih
podatkov, poslovne skrivnosti, poklicne tajnosti ter zaupnih
bančnih podatkov, če:
1. podatke, informacije in dokumentacijo predložijo uradu
v skladu z določbami tega zakona;
2. podatke, informacije in dokumentacijo, pridobljene v
skladu s tem zakonom, obdelujejo zaradi preverjanja strank in
transakcij, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja
denarja ali financiranja terorizma.
127. člen
(uporaba pridobljenih podatkov)
(1) Urad, državni organi in drugi nosilci javnih pooblastil,
zavezanci in njihovi zaposleni smejo podatke, informacije in
dokumentacijo, ki so jih pridobili po tem zakonu, uporabljati
samo za namene, določene s tem zakonom.
(2) Organi iz 116., 117. in 118. člena tega zakona smejo
podatke, ki so jih pridobili na podlagi navedenih členov, uporabiti izključno za namen, zaradi katerega so bili pridobljeni.
(3) Obdelava podatkov, informacij in dokumentacije, ki so
pridobljeni po tem zakonu, v kakršne koli druge namene, kot na
primer v komercialne namene, je prepovedana.
128. člen
(obveščanje posameznika o obdelavi osebnih podatkov)
Zavezanci, ki na podlagi določb tega zakona zbirajo
osebne podatke neposredno od posameznika, ga o obdelavi
osebnih podatkov pred sklenitvijo poslovnega razmerja ali pred
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izvedbo transakcije iz prvega odstavka 17. in 18. člena tega
zakona obvestijo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih
podatkov.
8.2 Hramba podatkov
129. člen
(rok hrambe podatkov pri zavezancu)
(1) Zavezanci hranijo podatke, ki so jih pridobili na podlagi
16., 17., 18., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 43.,
48., 49., 50., 54., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 68., 69., 96., 97. in
98. člena tega zakona, in pripadajočo dokumentacijo, ki se nanaša na pregled stranke in posamezne transakcije, deset let po
prenehanju poslovnega razmerja, opravljeni transakciji, vstopu
stranke v igralnico oziroma igralni salon ali pristopu k sefu,
razen če drug zakon ne predvideva daljšega roka hrambe.
(2) Pripadajoča dokumentacija iz prejšnjega odstavka
obsega kopije, zapise ali originale naslednje dokumentacije:
– uradnih dokumentov za ugotavljanje in preverjanje
istovetnosti stranke,
– dokumentacije o poslovnih razmerjih in računih,
– dokumentacije o poslovni korespondenci,
– zapisov in evidenc, potrebnih za prepoznavo in sledljivost domačih ali čezmejnih transakcij,
– dokumentacije v zvezi z ugotavljanjem ozadja in namena neobičajnih transakcij in
– drugo pripadajočo dokumentacijo, ki je bila pridobljena
ali je nastala pri pregledu stranke ali posamezni transakciji.
(3) Zavezanci hranijo podatke in pripadajočo dokumentacijo o pooblaščencu in namestniku pooblaščenca, strokovnem
usposabljanju zaposlenih, izvajanju notranje kontrole in upravljanju s tveganji iz 13., 76., 77. in 80. člena tega zakona štiri
leta po imenovanju pooblaščenca in namestnika pooblaščenca,
opravljenem strokovnem usposabljanju ter izvedenih notranji
kontroli in analizi vplivov, ki jih v zvezi s tveganjem pranja
denarja ali financiranja terorizma predstavljajo spremembe poslovnih procesov zavezanca.
(4) Po preteku rokov iz prejšnjih odstavkov tega člena
se osebni podatki izbrišejo, razen če ni z drugim zakonom
določeno drugače.
(5) V primeru prenehanja zavezanca mora organ, ki izvaja
postopek prenehanja ali izvaja statusno spremembo zavezanca brez znanega naslednika, pred prenehanjem zavezanca
obvestiti urad in poskrbeti za hrambo podatkov in pripadajoče
dokumentacije v rokih, določenih s tem zakonom.
130. člen
(rok hrambe podatkov pri Finančni upravi
Republike Slovenije)
Finančna uprava Republike Slovenije hrani podatke iz
evidenc iz četrtega in petega odstavka 137. člena tega zakona
12 let od dneva, ko jih je pridobila. Po tem roku se podatki in
informacije uničijo.
131. člen
(rok hrambe podatkov pri Banki Slovenije)
Banka Slovenije hrani podatke iz evidence iz drugega
odstavka 136. člena tega zakona deset let od dneva, ko fizična
ali pravna oseba preneha biti osrednja kontaktna točka. Po tem
roku se podatki uničijo.
132. člen
(rok hrambe podatkov v uradu)
(1) Urad podatke in informacije iz evidenc, ki jih upravlja
po tem zakonu, hrani 12 let od dneva, ko jih je pridobil, razen
če drug zakon ne predvideva daljšega roka hrambe. Po tem
roku se podatki in informacije uničijo.
(2) O zbranih podatkih in informacijah urad ne sme obvestiti osebe, na katero se podatki in informacije nanašajo, ali
tretje osebe.
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(3) Oseba, na katero se podatki in informacije nanašajo,
ima pravico do vpogleda v osebne podatke oziroma do njihovega prepisa, izpisa ali kopije:
– za evidence iz 1., 2., 3., 4., 5. in 12. točke četrtega odstavka 136. člena tega zakona po osmih letih od dneva, ko so
bili podatki pridobljeni;
– za evidence iz 6., 7., 8., 9., 10. in 11. točke četrtega
odstavka 136. člena tega zakona po pravnomočnosti sodbe
ali druge odločbe za kaznivo dejanje ali prekršek oziroma po
zastaranju kazenskega pregona oziroma takoj po dokončni
odločitvi pristojnega organa, da ne bo ukrepal zoper osebo, na
katero se podatki in informacije nanašajo.
8.3 Statistični podatki
133. člen
(zbiranje statističnih podatkov urada)
Urad za namen priprave nacionalne ocene tveganja in
preverjanja učinkovitosti sistema preprečevanja in odkrivanja
pranja denarja in financiranja terorizma na letnem nivoju zbira
statistične podatke o:
– številu, velikosti in pomembnosti posameznih skupin
zavezancev,
– številu sporočenih sumljivih transakcij, ki so mu bile
poslane v skladu s tem zakonom,
– številu obvestil o sumljivih transakcijah, ki jih je urad
posredoval pristojnim organom,
– številu in deležu sumljivih transakcij, na podlagi katerih
so bili uvedeni ukrepi iz pristojnosti policije, tožilstva ali sodišča,
– številu prejetih, zavrnjenih in odgovorjenih zaprosil tujih
finančnih obveščevalnih enot.
134. člen
(zbiranje statističnih podatkov drugih državnih organov)
(1) Sodišča, državna tožilstva in drugi državni organi za
namen priprave nacionalne ocene tveganja in preverjanja učinkovitosti sistema preprečevanja in odkrivanja pranja denarja in financiranja terorizma na letnem nivoju zbirajo statistične podatke o:
1. številu oseb, zoper katere poteka kriminalistična preiskava za kaznivo dejanje pranja denarja ali kaznivo dejanje
financiranja terorizma,
2. številu oseb, zoper katere je vložena kazenska ovadba
za kaznivo dejanje pranja denarja ali kaznivo dejanje financiranja terorizma,
3. številu oseb, zoper katere je uvedena preiskava,
4. številu oseb, obtoženih za kaznivo dejanje pranja denarja ali kaznivo dejanje financiranja terorizma,
5. številu oseb, obsojenih za kaznivo dejanje pranja denarja ali kaznivo dejanje financiranja terorizma,
6. vrsti predhodnega kaznivega dejanja za kaznivo dejanje pranja denarja ali kaznivo dejanje financiranja terorizma,
če je podatek na voljo,
7. vrednosti zavarovanega, zaseženega ali odvzetega
nezakonitega premoženja v eurih.
(2) Sodišča, državna tožilstva in drugi državni organi uradu enkrat na leto, najkasneje do konca januarja tekočega leta
za preteklo leto, posredujejo podatke iz prejšnjega odstavka.
135. člen
(objava statističnih podatkov)
Urad najmanj enkrat na leto objavi in pošlje Evropski
komisiji statistične podatke v zvezi s pranjem denarja in financiranjem terorizma iz 133. in 134. člena tega zakona.
8.4 Upravljanje evidenc
136. člen
(upravljanje evidenc)
(1) Zavezanci upravljajo naslednje evidence podatkov:
1. evidence podatkov o strankah, poslovnih razmerjih in
transakcijah iz 17. in 18. člena tega zakona;
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2. evidence sporočenih podatkov uradu iz 68. in 69. člena
tega zakona.
(2) Banka Slovenije upravlja evidenco o kontaktnih točkah
iz 73. člena tega zakona.
(3) Finančna uprava republike Slovenije upravlja naslednje evidence podatkov:
1. evidenco o prijavljenih in neprijavljenih vnosih in iznosih
gotovine v vrednosti 10.000 eurov ali več pri vstopu v Evropsko
unijo ali izstopu iz nje iz prvega in drugega odstavka 120. člena
tega zakona;
2. evidenco o vnosih oziroma iznosih ali poskusih vnosov
oziroma iznosov gotovine pri vstopu v Evropsko unijo ali izstopu iz nje v znesku, ki je nižji od 10.000 eurov, če so podani razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma iz tretjega
odstavka 120. člena tega zakona.
(4) Urad upravlja naslednje evidence podatkov:
1. evidence podatkov o osebah in transakcijah iz 68. in
69. člena tega zakona;
2. evidenco o prejetih pobudah iz 99. in 100. člena tega
zakona;
3. evidenco obvestil in informacij iz 101. in 102. člena
tega zakona;
4. evidenco mednarodnih zaprosil iz 105. in 106. člena
tega zakona;
5. evidenco o iznesenih osebnih podatkih iz države iz
105., 106., 107. in 108. člena tega zakona;
6. evidenco o dostopu do podatkov iz 116. člena tega
zakona;
7. evidenco o dostopu do podatkov iz 117. člena tega
zakona;
8. evidenco o dostopu do podatkov iz 118. člena tega
zakona;
9. evidenco o kaznivih dejanjih iz 121. člena tega zakona;
10. evidenco o prekrških iz 121. člena tega zakona;
11. evidenco o opravljenih nadzorih, ugotovljenih kršitvah
in izdanih odločbah in drugih ukrepih nadzora iz 152. člena
tega zakona;
12. evidenco o sporočenih dejstvih iz 153. člena tega
zakona.
(5) Poslovni subjekti upravljajo evidenco podatkov o svojih dejanskih lastnikih iz 35., 36. in 37. člena tega zakona.
(6) Za namen izvajanja 87. člena tega zakona lahko urad
brezplačno pridobiva, uporablja in obdeluje podatke, vključno z
osebnimi podatki, iz zbirk podatkov, ki jih v Republiki Sloveniji
vodijo za to pooblaščeni organi in organizacije, in sicer iz zbirk
podatkov naslednjih upravljavcev:
1. Ministrstva za notranje zadeve:
– podatke iz centralnega registra prebivalstva (osebno
ime, EMŠO, državljanstvo, davčna številka, stalno ali začasno prebivališče, država bivanja, naslov za vročanje, zakonski
stan, oče, mati, zakonec, otrok, sprememba osebnega imena,
odvzem in vrnitev poslovne sposobnosti, datum smrti, podatke
o izdanem dovoljenju za prebivanje tujca),
– podatke o gospodinjstvu iz evidence gospodinjstev
(osebno ime in EMŠO oseb v skupnem gospodinjstvu, podatek o nosilcu gospodinjstva in razmerju do nosilca gospodinjstva);
2. Ministrstva za infrastrukturo:
– podatke o lastništvu vozila in o vozilu iz evidence registriranih motornih vozil in priklopnih vozil (datum prve registracije vozila, podatke o lastniku, podatke o osebi, na katero je
vozilo registrirano, pa ni lastnik vozila, podatke o vozilu);
3. Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije:
– podatke o zavarovancih, vključenih v pokojninsko in
invalidsko zavarovanje (podlaga za zavarovanje, datum prijave
in odjave v pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter podatke
o zavarovalnem času), in uživalcih pravic pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, ki jih izplačuje Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje (o vrsti, višini, datumu izplačila in
datumu upravičenosti do posamezne pravice);
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4. Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije:
– podatke o zavarovancih, vključenih v obvezno zdravstveno zavarovanje (podlaga za zavarovanje, datum prijave in
odjave v obvezno zdravstveno zavarovanje), ter podatke o zavarovancih, vključenih v pokojninsko in invalidsko zavarovanje;
5. Finančna uprava Republike Slovenije:
– podatke o dohodkih, ki so navedeni v letni odmeri za
dohodnino,
– podatke o odmeri davka na dodano vrednost iz mesečnih obračunov davka na dodano vrednost,
– podatke o odmeri davka od dohodkov pravnih oseb iz
obračuna davka od dohodkov pravnih oseb,
– podatke iz obračuna akontacije dohodnine in dohodnine
od dohodka iz dejavnosti,
– podatke o odmeri davka na promet nepremičnin,
– podatke o vodenju postopkov davčnega nadzora,
– podatke o vodenju postopkov davčnih preiskav,
– podatke o številkah TRR oseb v tujini,
– podatke iz davčnega registra (subjekt vpisa v sodni
register, fizična osebe s stalnim prebivališčem ali začasnim
prebivališčem v Republiki Sloveniji, samostojni podjetnik posameznik, druga pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost in
je vpisana v drug register oziroma drugo predpisano evidenco
na območju Republike Slovenije, pravna ali fizična oseba, ki
nima sedeža ali druge registrirane oblike v Republiki Sloveniji in
opravlja dejavnost na območju Republike Slovenije, združenje
oseb po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti, neposredni
uporabnik državnega ali občinskega proračuna, druge osebe,
vpisane v davčni register);
6. Geodetske uprave Republike Slovenije:
– podatke o vrednosti nepremičnin (posplošena tržna vrednost po predpisu, ki ureja množično vrednotenje nepremičnin
iz registra nepremičnin),
– podatke o vrsti nepremičnine (dejanska raba parcele
iz zemljiškega katastra, dejanska raba stavb in delov stavb iz
katastra stavb),
– podatke o površini stanovanja;
7. Uprave Republike Slovenije za pomorstvo:
– podatke o lastništvu vodnih plovil posamezne osebe ter
o vodnem plovilu;
8. okrajnih sodišč:
– podatke o lastništvu nepremičnin ter drugih stvarnih
pravicah na nepremičninah posamezne osebe;
9. klirinško depotne družbe:
– računalniški izpis podatkov, vpisanih v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki se nanašajo na
posameznega imetnika nematerializiranih vrednostnih papirjev;
10. Slovenskega informacijskega sistema bonitet
(SISBON):
– podatke o vrsti posla (osebni računi z odobrenim izrednim limitom, izredni limit, posojila, kreditne kartice, poroštva
drugim, druge terjatve), datumu sklenitve posla, oznaki valute,
znesku ob odobritvi, znesku anuitete ali obroka, vrsti anuitete
ali obroka, odplačilni dobi v mesecih, podatke o moratoriju, podatke o poslovnih dogodkih, ki vplivajo na potek posla
(odplačilo dolga, predčasno odplačilo, sprememba odplačilne
dobe, sprememba obroka), podatke o poslovnih dogodkih, ki
niso skladni s pogodbo (odpoved posla zaradi neplačila dolga,
neplačan zapadli dolg, blokiranje, deblokiranje);
11. Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES):
– podatke o poslovnih subjektih, njihovih ustanoviteljih
in zastopnikih vključno z vsemi spremembami (datum vpisa in
izbrisa, matična številka, davčna številka, firma ali ime, sedež,
osebno ime oziroma firma, sedež in naslov oziroma naslov
stalnega ali začasnega prebivališča, EMŠO ali matična številka, davčna številka),
– podatke o vrednosti lastniških deležev (matična številka
zasebnika ali pravne osebe, datum vpisa in izbrisa v Poslovni
register Slovenije, pravnoorganizacijska oblika, davčna številka
zasebnika ali pravne osebe, znesek osnovnega kapitala, lastniški delež osebe v gospodarski družbi ali zadrugi),
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– podatek o višini dobička zasebnikov in pravnih oseb,
– podatek o številki transakcijskega računa,
– podatek o statusu računa (odprt, zaprt),
– datum zaprtja računa.
(7) Urad dostopa do pisnih in grafičnih podatkov iz zbirk
podatkov iz prejšnjega odstavka z neposredno računalniško
povezavo, če tehnične možnosti to omogočajo.
(8) Za namen izvajanja drugega odstavka 87. člena tega
zakona se evidence iz tretjega in četrtega odstavka tega člena
lahko povezujejo med seboj in z evidencami iz šestega odstavka tega člena.
(9) Za medsebojno povezovanje evidenc iz tretjega in četrtega odstavka tega člena se lahko uporablja davčno številko
ali EMŠO, matično številko ter evidenčno oznako, določeno s
strani urada.
(10) Za povezovanje evidenc iz tretjega in četrtega odstavka tega člena z evidencami iz šestega odstavka tega člena
se za osebne podatke uporablja davčna številka ali EMŠO ali
matična številka poslovnega subjekta.
137. člen
(vsebina evidenc)
(1) V evidencah o strankah, poslovnih razmerjih in transakcijah, ki jih upravljajo zavezanci, se za namen izvajanja
16. člena tega zakona obdelujejo naslednji podatki:
1. firma, naslov, sedež, matična številka in davčna številka:
– pravne osebe,
– samostojnega podjetnika posameznika ali
– posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost,
ki sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo oziroma za
katero se sklepa poslovno razmerje ali opravi transakcija;
2. osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčna številka ali EMŠO, državljanstvo ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega
dokumenta:
– fizične osebe oziroma njenega zakonitega zastopnika,
samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki sklene poslovno razmerje ali
opravi transakcijo, oziroma fizične osebe, za katero se sklene
poslovno razmerje ali opravi transakcija;
– zakonitega zastopnika pravne osebe, ki sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo,
– pooblaščenca fizične osebe, samostojnega podjetnika
posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo,
– pooblaščene osebe, ki za pravno osebo ali drugo osebo
civilnega prava iz 5. točke 3. člena tega zakona sklene poslovno razmerje ali opravi transakcijo;
3. osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča
ter datum in kraj rojstva fizične osebe, ki vstopi v igralnico oziroma igralni salon, kateri je izplačan dobitek ali ki vplača stavo
iz 3. točke prvega odstavka 17. člena tega zakona, ali fizične
osebe, ki pristopi k sefu;
4. namen in predvidena narava poslovnega razmerja,
vključno z informacijo o dejavnosti stranke;
5. datum sklenitve poslovnega razmerja oziroma datum in
čas vstopa v igralnico oziroma igralni salon ali pristopa k sefu;
6. datum in čas izvedbe transakcije;
7. znesek transakcije in valuta, v kateri se opravi transakcija;
8. namen transakcije ter osebno ime, naslov stalnega
in začasnega prebivališča oziroma firma in sedež osebe, ki
ji je transakcija namenjena, in država, v katero je izvršena
transakcija;
9. način izvedbe transakcije;
10. podatki o izvoru premoženja in sredstev, ki so ali bodo
predmet poslovnega razmerja ali transakcije;
11. osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčna številka ali EMŠO, državljan-
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stvo ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega
dokumenta oziroma firma, naslov, sedež ter matična številka
osebe, v zvezi s katero obstajajo razlogi za sum pranja denarja
ali financiranja terorizma;
12. podatki o transakciji, sredstvih in premoženju, v zvezi
s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma (znesek, valuta, vrsta sredstev in premoženja,
vrednost sredstev in premoženja, datum ali obdobje opravljanja
transakcij);
13. razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma;
14. za dejanske lastnike iz 35., 36., 37., 38., 39. in 40. člena tega zakona:
a) osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum rojstva, državljanstvo ter višina lastniškega deleža
ali drug način nadzora;
b) v primeru iz točke b) prvega odstavka 37. člena tega
zakona podatek o kategoriji oseb, v interesu katerih je ustanovitev in delovanje tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega
pravnega subjekta tujega prava;
15. naziv druge osebe civilnega prava iz 5. točke 3. člena
tega zakona ter osebno ime, naslov stalnega in začasnega
prebivališča, datum in kraj rojstva ter davčna številka ali EMŠO
člana.
(2) V evidencah o sporočenih podatkih uradu, ki jih upravljajo zavezanci, se za namen izvajanja 68. in 69. člena tega
zakona obdelujejo podatki iz prejšnjega odstavka.
(3) V evidencah o kontaktnih točkah, ki jih upravlja Banka
Slovenije, se za namen izvajanja 73. člena tega zakona obdelujejo naslednji podatki:
1. osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčna številka ali EMŠO, državljanstvo ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega
dokumenta fizične osebe, ki je imenovana kot osrednja kontaktna točka;
2. firma, naslov, sedež, matična številka ter davčna številka pravne osebe, ki je imenovana kot osrednja kontaktna točka.
(4) V evidencah o prijavljenih in neprijavljenih vnosih in
iznosih gotovine v vrednosti 10.000 eurov ali več pri vstopu v
Evropsko unijo ali izstopu iz nje, ki jih upravlja Finančna uprava
Republike Slovenije, se za namen izvajanja prvega in drugega
odstavka 120. člena tega zakona obdelujejo naslednji podatki:
1. osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčna številka ali EMŠO, državljanstvo ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega
dokumenta fizične osebe, ki vnaša ali iznaša gotovino prek
meje Evropske unije;
2. firma, naslov, sedež, matična številka ter davčna številka pravne osebe oziroma osebno ime, naslov stalnega in
začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčna številka
ali EMŠO in državljanstvo fizične osebe, za katero se opravlja
vnos ali iznos gotovine prek meje Evropske unije;
3. firma, naslov, sedež, matična številka ter davčna številka pravne osebe oziroma osebno ime, naslov stalnega in
začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčna številka
ali EMŠO in državljanstvo fizične osebe, ki je nameravani prejemnik gotovine;
4. znesek, valuta in vrsta gotovine, ki se vnaša ali iznaša
prek meje Evropske unije;
5. izvor in namen uporabe gotovine, ki se vnaša ali iznaša
prek meje Evropske unije;
6. kraj, datum in čas prehoda meje Evropske unije;
7. podatek o tem, ali je bil vnos ali iznos gotovine prijavljen
Finančni upravi Republike Slovenije.
(5) V evidencah, ki jih upravlja Finančna uprava Republike
Slovenije o vnosih oziroma iznosih ali poskusih vnosov oziroma
iznosov gotovine pri vstopu v Evropsko unijo ali izstopu iz nje
v znesku, ki je nižji od 10.000 eurov, če obstajajo razlogi za
sum pranja denarja ali financiranja terorizma, se za namen
izvajanja tretjega odstavka 120. člena tega zakona obdelujejo
naslednji podatki:
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1. osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčna številka ali EMŠO, državljanstvo ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega
dokumenta fizične osebe, ki vnaša oziroma iznaša ali poskuša
vnesti oziroma iznesti gotovino prek meje Evropske unije;
2. firma, naslov, sedež, matična številka ter davčna številka pravne osebe oziroma osebno ime, naslov stalnega in
začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčna številka
ali EMŠO ter državljanstvo fizične osebe, za katero se opravlja
vnos ali iznos gotovine prek meje Evropske unije;
3. firma, naslov, sedež, matična številka ter davčna številka pravne osebe oziroma osebno ime, naslov stalnega in
začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčna številka
ali EMŠO ter državljanstvo fizične osebe, ki je nameravani
prejemnik gotovine;
4. znesek, valuta in vrsta gotovine, ki se vnaša ali iznaša
prek meje Evropske unije;
5. izvor in namen uporabe gotovine, ki se vnaša ali iznaša
prek meje Evropske unije;
6. kraj, datum in čas prehoda ali poskusa prehoda prek
meje Evropske unije;
7. razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma.
(6) V evidencah o podatkih o osebah in transakcijah,
prejetih na podlagi 68. in 69. člena tega zakona, ki jih upravlja
urad, se za namen izvajanja 87. člena tega zakona obdelujejo
podatki iz prvega odstavka tega člena.
(7) V evidencah o prejetih pobudah iz 99. in 100. člena
tega zakona, ki jih upravlja urad, se za namen izvajanja 87. in
113. člena tega zakona obdelujejo naslednji podatki:
1. osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčna številka ali EMŠO ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta
oziroma firma, naslov, sedež, matična številka in davčna številka osebe, v zvezi s katero obstajajo razlogi za sum pranja
denarja ali financiranja terorizma;
2. podatki o transakciji, v zvezi s katero obstajajo razlogi
za sum pranja denarja ali financiranja terorizma (znesek, valuta, datum ali obdobje opravljanja transakcij);
3. razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma
ali razlogi za uvedbo postopka odvzema premoženja nezakonitega izvora.
(8) V evidencah o obvestilih in informacijah iz 101. in
102. člena tega zakona, ki jih upravlja urad, se za namen
izvajanja 87. in 113. člena tega zakona obdelujejo naslednji
podatki:
1. osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča,
datum in kraj rojstva, davčna številka ali EMŠO ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta oziroma
firma, naslov, sedež, matična številka in davčna številka osebe,
v zvezi s katero je urad poslal obvestilo ali informacijo;
2. podatki o transakciji, v zvezi s katero obstajajo razlogi
za sum pranja denarja (znesek, valuta, datum ali obdobje
opravljanja transakcij);
3. podatki o predhodnem kaznivem dejanju;
4. podatki o organu, ki mu je bilo poslano obvestilo ali
informacija.
(9) V evidencah mednarodnih zaprosil iz 105. in 106. člena tega zakona, ki jih upravlja urad, se za namen izvajanja 87.
in 113. člena tega zakona obdelujejo naslednji podatki:
1. osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčna številka ali EMŠO ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta
oziroma firma, naslov, sedež, matična številka in davčna številka osebe, na katere se zaprosilo nanaša;
2. ime države in naziv zaprošenega organa oziroma organa, ki je izdal zaprosilo.
(10) V evidencah o iznesenih osebnih podatkih iz države
iz 105., 106., 107. in 108. člena tega zakona, ki jih upravlja
urad, se za namen izvajanja 87. in 113. člena tega zakona
obdelujejo naslednji podatki:
1. osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčna številka ali EMŠO ter števil-
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ka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta
oziroma firma, naslov, sedež, matična številka in davčna številka osebe, katere podatki se iznašajo iz države;
2. ime države in naziv organa, h kateremu se podatki
iznašajo.
(11) V evidencah o kaznivih dejanjih iz 121. člena tega
zakona, ki jih upravlja urad, se za namen centralizacije in analize vseh podatkov v zvezi s pranjem denarja in financiranjem
terorizma obdelujejo naslednji podatki:
1. osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčna številka ali EMŠO oziroma
firma, naslov, sedež, matična številka in davčna številka ovadene osebe oziroma obdolžene osebe, ali osebe, v zvezi s katero
je bilo odrejeno začasno zavarovanje zahtevka za odvzem
premoženjske koristi;
2. kraj, čas in način storitve dejanja, ki ima znake kaznivega dejanja;
3. faza postopka, v kateri je zadeva ter zakonska označba kaznivega dejanja pranja denarja, predhodnega kaznivega
dejanja in kaznivega dejanja financiranja terorizma;
4. znesek odvzetega denarja ali vrednost premoženja
nezakonitega izvora in datum odvzema.
(12) V evidencah o prekrških iz 121. člena tega zakona,
ki jih upravlja urad, se za namene, ki jih opredeljuje zakon,
ki ureja prekrške, ter za namen centralizacije in analize vseh
podatkov v zvezi s pranjem denarja in financiranjem terorizma
obdelujejo naslednji podatki:
1. osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčna številka ali EMŠO oziroma
firma, naslov, sedež, matična številka in davčna številka osebe,
zoper katero teče postopek o prekršku po tem zakonu pred
prekrškovnim organom ali pred sodiščem;
2. kraj, čas in način storitve dejanja, ki ima znake prekrška;
3. faza postopka, v kateri je zadeva, in zakonska označba
prekrška;
4. znesek odvzetega denarja ali vrednost premoženja
nezakonitega izvora in datum odvzema.
(13) V evidencah, ki jih upravlja urad, o opravljenih nadzorih, ugotovljenih kršitvah, izdanih odločbah in drugih ukrepih,
ki jih v zvezi z zaznanimi kršitvami sprejmejo nadzorni organi
iz 139. člena tega zakona, se za namen izvajanja 152. člena
tega zakona obdelujejo:
1. podatki o zavezancu fizični osebi (osebno ime, EMŠO,
če je fizična oseba tujec, pa datum in kraj rojstva ter naslov
stalnega in začasnega prebivališča);
2. podatki o zavezancu pravni osebi (ime, sedež in matična številka);
3. kraj in čas opravljanja nadzora;
4. predmet nadzora;
5. ugotovitve;
6. podatki o odrejenih ukrepih nadzora;
7. podatki o kršitelju fizični osebi (osebno ime, EMŠO,
če je fizična oseba tujec, datum in kraj rojstva, državljanstvo
in naslov stalnega in začasnega prebivališča fizične osebe, za
odgovorno osebo pravne osebe pa tudi zaposlitev ter dela in
naloge, ki jih opravlja);
8. podatki o kršitelju pravni osebi (ime, sedež in matična
številka);
9. opravilna številka in datum izdaje odločbe o prekršku;
10. datum pravnomočnosti odločbe o prekršku;
11. zakonska označba prekrška;
12. opis kršitve.
(14) V evidencah o sporočenih dejstvih iz 153. člena
tega zakona, ki jih upravlja urad, se za namen izvajanja 87. in
113. člena tega zakona obdelujejo naslednji podatki:
1. osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčna številka ali EMŠO, državljanstvo ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega
dokumenta oziroma firma, naslov, sedež, matična številka ter
davčna številka osebe, v zvezi s katero obstajajo dejstva, ki so
ali bi bila lahko povezana s pranjem denarja ali financiranjem
terorizma;
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2. podatki o transakciji, v zvezi s katero obstajajo dejstva,
ki so ali bi bila lahko povezana s pranjem denarja ali financiranjem terorizma (znesek, valuta, datum ali obdobje opravljanja
transakcij);
3. opis dejstev, ki so ali bi bila lahko povezana s pranjem
denarja ali financiranjem terorizma.
(15) V evidencah o predložitvi podatkov iz 116., 117. in
118. člena tega zakona, ki jih upravlja urad, se za namene
izvajanja 87. in 113. člena tega zakona obdelujejo naslednji
podatki:
1. osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčna številka ali EMŠO, državljanstvo ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega
dokumenta oziroma firma, naslov, sedež, matična številka ter
davčna številka osebe, v zvezi s katero so sodišče, državno tožilstvo, policija, Finančna uprava Republike Slovenije ali organ,
pristojen za uvedbo ali izvajanje omejevalnih ukrepov, dostopali
do podatkov urada;
2. podatki o transakciji, v zvezi s katero so sodišče, državno tožilstvo, policija, Finančna uprava Republike Slovenije ali
organ, pristojen za uvedbo ali izvajanje omejevalnih ukrepov,
dostopali do podatkov urada (znesek, valuta, datum ali obdobje
opravljanja transakcij);
3. opis okoliščin in razlogov za predložitev podatkov urada
ter namena uporabe zahtevanih podatkov.
(16) V evidencah o dejanskih lastnikih, ki jih upravljajo
poslovni subjekti, se za namene izvajanja 35., 36. in 37. člena
tega zakona obdelujejo naslednji podatki:
1. osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum rojstva, državljanstvo ter višina lastniškega deleža
ali drug način nadzora;
2. v primeru iz točke b) prvega odstavka 37. člena tega
zakona podatek o kategoriji oseb, v interesu katerih je ustanovitev in delovanje tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega
pravnega subjekta tujega prava.
(17) Ne glede na prejšnje odstavke evidence iz 136. člena
tega zakona ne obsegajo podatka o matični številki ali davčni
številki, kadar gre za nerezidenta in če matična številka ali
davčna številka nerezidentu ni bila dodeljena.
138. člen
(evidenca o dostopu nadzornih organov do podatkov,
informacij in dokumentacije)
(1) Zavezanec mora voditi ločeno evidenco o dostopu nadzornih organov iz 139. člena tega zakona do podatkov, informacij
in dokumentacije iz prvega odstavka 122. člena tega zakona.
(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka obsega naslednje
podatke:
1. naziv nadzornega organa;
2. osebno ime pooblaščene uradne osebe nadzornega
organa, ki je v opravila pogled;
3. datum in ura vpogleda v podatke;
4. podatek, informacija in dokumentacija, do katere je
dostopal nadzorni organ.
(3) O vsakem dostopu nadzornih organov iz 139. člena
tega zakona do podatkov iz prvega odstavka tega člena mora
zavezanec najpozneje v treh delovnih dneh od vpogleda v te
podatke pisno obvestiti urad.
IX. POGLAVJE
NADZOR
9.1 Nadzorni organi
139. člen
(nadzorni organi in njihovo ukrepanje)
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, opravljajo v okviru svojih
pristojnosti:
a) urad,
b) Banka Slovenije,
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c) Agencija za trg vrednostnih papirjev,
d) Agencija za zavarovalni nadzor,
e) Finančna uprava Republike Slovenije,
f) Tržni inšpektorat Republike Slovenije,
g) Agencija za javni nadzor nad revidiranjem in Slovenski
inštitut za revizijo,
h) Odvetniška zbornica Slovenije in
i) Notarska zbornica Slovenije.
(2) Če nadzorni organ iz prejšnjega odstavka pri opravljanju nadzornih nalog ugotovi kršitve iz 163., 164., 165.,
166., 167., 168., 169. in 170. člena tega zakona, ima pravico
in dolžnost:
1. odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi;
2. izvesti postopke v skladu z zakonom, ki ureja prekrške;
3. predlagati pristojnemu organu sprejetje ustreznih ukrepov;
4. odrediti druge ukrepe in dejanja, za katere je pooblaščen z zakonom ali drugim predpisom.
(3) Postopek o prekršku vodi in o njem odloča pooblaščena uradna oseba nadzornega organa iz prvega odstavka tega
člena, ki izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja prekrške, in po
predpisih, ki so sprejeti na njegovi podlagi.

nad izvajanjem tega zakona in drugih predpisov s področja
odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma izvaja urad na kraju samem in zunaj njega.
(2) Urad v okviru poročila iz 119. člena tega zakona Vladi
poroča tudi o svojem delu s področja inšpekcijskega nadzorstva.

140. člen
(nadzor in ocena tveganja)
(1) Pri nadzoru nad zavezanci iz 4. člena tega zakona
se uporabi pristop, ki temelji na tveganjih pranja denarja in
financiranja terorizma.
(2) Nadzorni organi iz prejšnjega člena pri načrtovanju
pogostosti, obsega in intenzivnosti ter izvajanju nadzora upoštevajo:
– podatke o ugotovljenih tveganjih za pranje denarja in
financiranje terorizma iz nacionalne ocene tveganja,
– podatke o specifičnih nacionalnih in mednarodnih tveganjih, povezanih s strankami, produkti in storitvami,
– podatke o tveganju posameznih zavezancev in druge
razpoložljive podatke in
– pomembne dogodke ali spremembe v zvezi z upravljanjem in vodenjem zavezanca ter spremembo dejavnosti.
(3) Banka Slovenije, Agencija za trg vrednostnih papirjev
in Agencija za zavarovalni nadzor pri načrtovanju in izvajanju
inšpekcijskega nadzora upoštevajo tudi smernice evropskih
nadzornih organov.
(4) Urad ostalim nadzornim organom iz prejšnjega člena
predlaga izvedbo nadzora pri določenem zavezancu ali vrsti
zavezancev glede na informacije in podatke, s katerimi razpolaga urad, ter glede na opravljene strateške in operativne analize.

(1) Inšpektor pooblastilo za opravljanje inšpekcijskih nalog izkazuje s službeno izkaznico, ki jo izda minister, pristojen
za finance.
(2) Obliko izkaznice in postopek za njeno izdajo predpiše
minister, pristojen za finance, če poseben zakon ne določa
drugače.

141. člen
(splošne pristojnosti urada)
(1) Urad opravlja nadzor nad izvajanjem določb tega
zakona pri zavezancih iz 4. člena tega zakona.
(2) Urad opravlja nadzor nad izvajanjem določb tega
zakona z zbiranjem in preverjanjem podatkov, informacij in
dokumentacije, ki jih pridobi na podlagi tega zakona.
(3) Zavezanci uradu pisno posredujejo podatke, informacije in dokumentacijo v zvezi z opravljanjem svojih nalog po
tem zakonu ter druge podatke, ki jih urad potrebuje pri izvajanju
nadzora, in sicer brez odlašanja, najpozneje pa v osmih dneh
od prejema zahteve.
(4) Urad lahko od državnih organov in nosilcev javnih
pooblastil zahteva vse podatke, informacije in dokumentacijo, ki
jo potrebuje pri izvajanju nadzora po tem zakonu in pri vodenju
postopka o prekršku.
9.2 Inšpekcijski nadzor urada
142. člen
(pristojnosti urada v inšpekcijskem nadzoru)
(1) Poleg nadzora, ki ga izvajajo nadzorni organi v skladu
s 140. in 141. členom tega zakona, inšpekcijsko nadzorstvo

143. člen
(inšpektor za preprečevanje pranja denarja)
Naloge inšpekcijskega nadzora urada opravljajo uradne
osebe. Uradne osebe po tem zakonu so inšpektorji za preprečevanje pranja denarja.
144. člen
(uporaba zakona)
Inšpektor za preprečevanje pranja denarja samostojno
opravlja naloge nadzora po tem zakonu, vodi postopke ter izdaja odločbe in sklepe v upravnem in prekrškovnem postopku.
145. člen
(službena izkaznica)

146. člen
(pooblastila inšpektorja)
(1) Poleg pooblastil, ki jih določa zakon, ki ureja inšpekcijski nadzor, ima inšpektor za preprečevanje pranja denarja pri
opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora pri fizični ali pravni
osebi pravico:
– vstopiti in pregledati prostore, zemljišča in prevozna
sredstva (v nadaljnjem besedilu: prostori) na sedežu zavezancev in na drugem kraju,
– pregledovati notranje akte, poslovne knjige, pogodbe,
listine, poslovno korespondenco, evidence in druge podatke ter
dokumentacijo, ki se nanašajo na poslovanje zavezanca in izvajanje ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja
in financiranje terorizma, ne glede na nosilec, na katerem so
zapisani ali shranjeni (v nadaljnjem besedilu: poslovne knjige
in druga dokumentacija),
– odvzeti ali pridobiti kopije, forenzične kopije ali izvlečke
iz poslovnih knjig in druge dokumentacije v kakršni koli obliki z
uporabo fotokopirnih sredstev ter računalniške opreme zavezanca ali urada; če zaradi tehničnih razlogov ni mogoče narediti
kopij z uporabo fotokopirnih sredstev in računalniške opreme
zavezanca ali urada, lahko inšpektor odnese poslovne knjige in
drugo dokumentacijo za čas, potreben, da se naredijo kopije; o
tem naredi uradni zaznamek,
– zapečatiti vse poslovne prostore ter poslovne knjige
in drugo dokumentacijo za čas trajanja nadzora in v obsegu,
potrebnem za njegovo izvedbo,
– zaseči predmete ter poslovne knjige in drugo dokumentacijo za največ 20 delovnih dni,
– zahtevati od katerega koli predstavnika ali predstavnice
(v nadaljnjem besedilu: predstavnik) ali osebe, zaposlene pri
zavezancu, ustno ali pisno pojasnilo dejstev ali dokumentov, ki
se nanašajo na predmet ali namen nadzora, ter o tem sestaviti
zapisnik; če inšpektor zahteva pisno pojasnilo, določi rok, v
katerem mora biti posredovano,
– pregledati listine, s katerimi se lahko ugotovi istovetnost
oseb,
– opraviti druga dejanja, ki so v skladu z namenom nadzora.
(2) Zavezanec mora inšpektorju omogočiti dostop do prostorov ter do poslovnih knjig in druge dokumentacije ter ne sme

Stran

9426 /

Št.

68 / 4. 11. 2016

kakorkoli ovirati opravljanja inšpekcijskega nadzora, razen če
gre za uveljavljanje odvetniške zaupnosti. Na zahtevo inšpektorja mora zavezanec zagotoviti pogoje za delo v prostorih
zavezanca.
(3) Pri izvajanju pooblastil inšpektorja za preprečevanje
pranja denarja iz prvega odstavka tega člena mora biti spoštovano načelo sorazmernosti. Inšpektor pri izvrševanju svojih pooblastil in izrekanju ukrepov v razmerju do zavezanca ne sme
preseči tistega, kar je nujno potrebno za izpolnitev ciljev tega
zakona. Pri izbiri več možnih pooblastil in ukrepov inšpektor
izbere tiste, ki so za zavezanca ugodnejši, če se s tem doseže
namen zakona. V dvomu odloči v korist zavezanca.
(4) Inšpektor za preprečevanje pranja denarja predhodno
obvesti Odvetniško zbornico Slovenije o okvirnem terminu in
lokaciji nameravanega opravljanja inšpekcijskega nadzora z
namenom zagotovitve navzočnosti njihovega predstavnika pri
inšpekcijskem nadzoru.
(5) Odvetnik, pri katerem se opravlja inšpekcijski nadzor, in odvetniška družba, pri kateri se opravlja inšpekcijski
nadzor, imata pravico zahtevati, da se inšpekcijski nadzor
opravi v navzočnosti predstavnika Odvetniške zbornice Slovenije. Do njegovega prihoda se vsa dejanja v inšpekcijskem
nadzoru prekinejo, vendar ne več kot za dve uri od trenutka,
ko odvetnik ali odvetniška družba zahtevata njegovo navzočnost. Po preteku tega roka se nadzor nadaljuje brez njegove
navzočnosti.
(6) Pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora pri odvetniku ali odvetniški družbi ima inšpektor za preprečevanje
pranja denarja pravico izvajati pooblastila iz prvega odstavka
tega člena, razen v kolikor bi z izvajanjem pooblastil posegel v
odvetniško zaupnost.
(7) Odvetnik, odvetniška družba oziroma predstavnik Odvetniške zbornice Slovenije, če je navzoč, imajo v inšpekcijskem postopku pravico ugovarjati vpogledu v podatke in listine
oziroma njihovemu zasegu, da zavarujejo odvetniško zaupnost.
V primeru ugovora se postopek nadaljuje s smiselno uporabo
določb zakona, ki ureja kazenski postopek.
147. člen
(oviranje nadzora)
Če zavezanec ne dovoli vstopa v prostore ali ga ovira ali
ne dovoli dostopa do poslovnih knjig ali druge dokumentacije ali
ga ovira ali kako drugače ovira opravljanje inšpekcijskega nadzora ali če se to utemeljeno pričakuje, lahko inšpektor vstopi v
prostore ali dostopa do poslovnih knjig ali druge dokumentacije
proti volji zavezanca ob pomoči policije, razen če je zavezanec
odvetnik ali odvetniška družba. Stroške vstopa ali dostopa in
morebitno škodo krije zavezanec.
148. člen
(zapisnik)
(1) O opravljenem inšpekcijskem nadzoru inšpektor sestavi zapisnik, ki mora vsebovati zlasti podatke o:
– začetku in zaključku oziroma trajanju inšpekcijskega
pregleda,
– zavezancu,
– ugotovljenem dejanskem stanju,
– izjavah oseb, navzočih pri inšpekcijskem pregledu,
– zasegu dokumentacije,
– pooblaščeni uradni osebi, ki opravlja pregled, ter o drugih osebah, prisotnih pri pregledu.
(2) Za potrebe vodenja postopka o prekrških zapisnik iz
prejšnjega odstavka vsebuje tudi podatke v skladu z zakonom,
ki ureja prekrške, zlasti pa:
– podatke o kršitelju: osebno ime, enotna matična številko
občana oziroma datum in kraj rojstva, državljanstvo, prebivališče oziroma ime, sedež in matična številka pravne osebe,
zaposlitev odgovorne osebe,
– kraj in čas storitve prekrška,
– pravno opredelitev prekrška.
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149. člen
(odločba)
(1) Po opravljenem inšpekcijskem nadzoru ima inšpektor
pristojnost z odločbo zavezancu odrediti, da z dejanjem, opustitvijo dejanja oziroma z aktom v roku, ki ga določi inšpektor,
zagotovi izvajanje zakonov in drugih predpisov iz svoje pristojnosti.
(2) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dovoljena
pritožba v 15 dneh od njene vročitve. Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.
(3) Zavezanec mora inšpektorju poročati o izvršitvi odločbe
v osmih dneh po poteku posameznega roka za njeno izvršitev.
150. člen
(pritožbeni organ)
O pritožbi zoper odločbo iz prvega odstavka prejšnjega
člena odloča ministrstvo, pristojno za finance.
9.3 Pristojnosti drugih nadzornih organov
151. člen
(drugi nadzorni organi)
(1) Banka Slovenije v skladu s pooblastili, določenimi po
tem in drugih zakonih, opravlja nadzor nad izvajanjem določb
tega zakona pri zavezancih iz 1., 2., 3., 15., 16. in 20.d) točke
prvega odstavka 4. člena tega zakona in drugih osebah.
(2) Agencija za trg vrednostnih papirjev v skladu s pooblastili, določenimi po tem in drugih zakonih, opravlja nadzor nad
izvajanjem določb tega zakona pri zavezancih iz 1., 2., 3., 5.,
6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. in 13. točke prvega odstavka 4. člena
tega zakona in drugih osebah. Pri zavezancih iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka 4. člena tega zakona opravlja nadzor samo
v delu, ki se nanaša na storitve in dejavnost investicijskega
bančništva zavezanca in za katerega se uporabljajo določbe
zakona, ki ureja trg finančnih instrumentov. Nadzor lahko opravlja samostojno ali v sodelovanju z Banko Slovenije.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor v skladu s pooblastili,
določenimi po tem in drugih zakonih, opravlja nadzor nad
izvajanjem določb tega zakona pri zavezancih iz 11., 12., 13.,
14., 20.i) in 20.j) točke prvega odstavka 4. člena tega zakona
in drugih osebah.
(4) Finančna uprava Republike Slovenije v skladu s pooblastili, določenimi po tem in drugih zakonih, opravlja nadzor
nad izvajanjem določb tega zakona pri zavezancih iz 18. točke
prvega odstavka 4. člena tega zakona in drugih osebah.
(5) Finančna uprava Republike Slovenije v skladu s svojimi pooblastili opravlja nadzor nad izvajanjem prepovedi sprejemanja plačil za blago in opravljene storitve v gotovini, ki
presega vrednost 5.000 eurov, pri pravnih in fizičnih osebah iz
67. člena tega zakona.
(6) Tržni inšpektorat Republike Slovenije v skladu s pooblastili, določenimi po tem in drugih zakonih, opravlja nadzor
nad izvajanjem določb tega zakona pri zavezancih iz 19., 20.a),
20.b), 20.h), 20.n) in 20.r) točke prvega odstavka 4. člena tega
zakona in drugih osebah.
(7) Agencija za javni nadzor nad revidiranjem in Slovenski
inštitut za revizijo v skladu s pooblastili, določenimi po tem in
drugih zakonih, opravljata nadzor nad izvajanjem določb tega
zakona pri zavezancih iz 17. točke prvega odstavka 4. člena
tega zakona in drugih osebah.
(8) Odvetniška zbornica v skladu s pooblastili, določenimi po tem in drugih zakonih, opravlja nadzor nad izvajanjem
določb tega zakona pri odvetnikih in odvetniških družbah ter
drugih osebah.
(9) Notarska zbornica v skladu s pooblastili, določenimi po
tem in drugih zakonih, opravlja nadzor nad izvajanjem določb
tega zakona pri notarjih in drugih osebah.
(10) Nadzorni organi iz tega člena morajo drugemu nadzornemu organu na njegovo zahtevo predložiti vse potrebne
informacije, ki jih potrebuje za opravljanje nadzornih nalog.
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9.4 Sporočanje podatkov v zvezi z nadzorom
152. člen
(sporočanje kršitev in ukrepov)
(1) Nadzorni organi iz 139. člena tega zakona brez odlašanja pisno obvestijo urad o opravljenih nadzorih, ugotovljenih
kršitvah, izdanih odločbah in drugih ukrepih nadzora ter drugih
pomembnih ugotovitvah.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke iz trinajstega odstavka 137. člena tega zakona.
(3) Nadzorni organ, ki je zaznal kršitev, o svojih ugotovitvah oziroma nepravilnostih obvešča še druge nadzorne
organe, če so pomembne za njihovo delo.
(4) Zaradi centralizacije in analize vseh podatkov v zvezi
s pranjem denarja in financiranjem terorizma morajo nadzorni
organi poslati uradu tudi izvod odločbe, izdane v postopku o
prekršku, ter odločbe ali odredbe, s katero so odrejeni drugi
ukrepi.
153. člen
(sporočanje dejstev)
(1) Nadzorni organi iz 139. člena tega zakona, ki pri izvajanju nadzora po tem zakonu ali pri izvajanju dejavnosti ali
poslov, ki jih opravljajo v skladu s pristojnostmi, določenimi v
drugih zakonih, ugotovijo ali odkrijejo dejstva, ki so ali bi bila
lahko povezana s pranjem denarja ali financiranjem terorizma,
o tem brez odlašanja pisno obvestijo urad.
(2) Na podlagi sporočenih dejstev iz prejšnjega odstavka
lahko urad, če tako presodi, začne z zbiranjem in analiziranjem
podatkov, informacij in dokumentacije, in sicer v skladu s svojimi pooblastili, določenimi v tem zakonu.
9.5 Izdajanje priporočil in smernic
154. člen
(izdajanje priporočil in smernic)
Da bi zagotovili enotno izvajanje določb tega zakona in
na njegovi podlagi sprejetih predpisov pri zavezancih, nadzorni
organi iz 139. člena tega zakona samostojno ali v sodelovanju z
drugimi nadzornimi organi izdajo priporočila ali smernice v zvezi z izvajanjem posameznih določb tega zakona pri zavezancih
iz 4. člena tega zakona.
155. člen
(nacionalno sodelovanje)
(1) Urad in drugi nadzorni organi iz 139. člena tega
zakona sodelujejo pri izvajanju svojih nalog in pooblastil pri
opravljanju nadzora ter si prizadevajo za učinkovitost ukrepov
in nadzora v boju proti pranju denarja in financiranju terorizma.
(2) Urad in drugi nadzorni organi iz 139. člena tega zakona si v največji možni meri prizadevajo za poenotenje nadzorniških praks in v tem okviru tudi za primerljivost metodološkega
pristopa pri izvajanju ukrepov in nadzora.
9.6 Sodelovanje s pristojnimi nadzornimi organi držav
članic, tretjih držav in evropskimi nadzornimi organi
156. člen
(sodelovanje s pristojnimi nadzornimi organi držav članic)
(1) Urad in drugi nadzorni organi iz 139. člena tega zakona sodelujejo z organi držav članic, ki so pristojni za nadzor
na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, glede nadzora nad zavezanci, ki poslujejo zlasti prek
podružnic in hčerinskih družb v Republiki Sloveniji in drugih
državah članicah, v katerih nimajo sedeža.
(2) Urad in drugi nadzorni organi iz 139. člena tega zakona sodelujejo s pristojnimi nadzornimi organi drugih držav
članic – zlasti z izmenjavo vseh informacij, s katerimi bi se
lahko olajšal nadzor nad zavezanci.
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157. člen
(sodelovanje s pristojnimi nadzornimi organi tretjih držav)
(1) Urad in drugi nadzorni organi iz 139. člena tega zakona sodelujejo z organi tretjih držav, ki so pristojni za nadzor
na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, glede nadzora nad zavezanci, ki poslujejo zlasti prek
podružnic in hčerinskih družb v Republiki Sloveniji in tretjih
državah, v katerih nimajo sedeža.
(2) Urad in drugi nadzorni organi iz 139. člena tega zakona sodelujejo s pristojnimi nadzornimi organi tretjih držav –
zlasti z izmenjavo vseh informacij, s katerimi bi se lahko olajšal
nadzor nad zavezanci.
(3) Sodelovanje s pristojnimi nadzornimi organi tretjih
držav je možno, če so v teh tretjih državah uveljavljeni ustrezni
standardi preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki so enakovredni določbam tega zakona, mednarodnih
standardov ali drugim predpisom.
158. člen
(sodelovanje z evropskimi nadzornimi organi)
Banka Slovenije, Agencija za trg vrednostnih papirjev in
Agencija za zavarovalni nadzor evropskim nadzornim organom
zagotovijo vse informacije, ki so potrebne za omogočanje opravljanja njihovih nalog v zvezi s preprečevanjem pranja denarja
in financiranja terorizma.
9.7 Sistem obveščanja o kršitvah
159. člen
(interni sistem obveščanja o kršitvah)
(1) Zavezanec vzpostavi sistem obveščanja o kršitvah,
ki zaposlenim in osebam v primerljivem položaju omogoča, da
prek neodvisnih in anonimnih poročevalskih linij interno prijavijo
kršitve določb tega zakona.
(2) Sistem iz prejšnjega odstavka mora vključevati jasno
opredeljene postopke za sprejem in obravnavo prijav, ki so
sorazmerni z naravo in velikostjo zavezanca.
(3) Kadar je identiteta prijavitelja kljub določbi prvega
odstavka tega člena zavezancu razkrita, mora zavezanec zagotoviti, da se vsi podatki o osebah, ki so podale prijavo o
kršitvah, obravnavajo kot zaupni v skladu z zakonom, ki ureja
varstvo osebnih podatkov. Zavezanec teh podatkov ne sme
razkriti brez soglasja prijavitelja, razen ko je razkritje identitete
prijavitelja nujno za izvedbo predkazenskega ali kazenskega
postopka.
160. člen
(sistem obveščanja nadzornih organov o kršitvah)
(1) Nadzorni organi iz 139. člena tega zakona vzpostavijo
učinkovit in zanesljiv sistem obveščanja, ki omogoča zaposlenim in osebam v primerljivem položaju pri zavezancih, da jim
posredujejo prijave o možnih ali dejanskih kršitvah določb tega
zakona.
(2) Nadzorni organi iz 139. člena tega zakona v zvezi s
sistemom obveščanja iz prejšnjega odstavka zagotovijo:
1. enostaven in lahko dostopen način posredovanja prijav
kršitev,
2. interne postopke za sprejem in obravnavo prijav,
3. ustrezno varstvo osebnih podatkov oseb, ki so podale
prijavo zoper zavezanca, in oseb, ki so domnevno odgovorne
za kršitev, v skladu z določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
(3) Podatkov iz 3. točke prejšnjega odstavka ni dovoljeno
razkriti brez soglasja prijavitelja in domnevnega kršitelja, razen
ko je razkritje njune identitete v skladu z zakonom nujna za
izvedbo predkazenskega ali kazenskega postopka. Nadzorni
organi iz 139. člena tega zakona ne smejo zavezancu, zoper
katerega je prijava podana, ali tretjim osebam razkriti podatkov o prijavitelju ali domnevnemu kršitelju. Nadzorni organi iz
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139. člena tega zakona si morajo prizadevati, da se pri ugotavljanju in obravnavi kršitev, ki so predmet prijave, prepreči
razkritje identitete prijavitelja in domnevnega kršitelja.
9.8 Razkritja v zvezi z nadzorom
161. člen
(razkritje informacij o izrečenih ukrepih)
(1) Nadzorni organi iz 139. člena tega zakona z namenom
preprečevanja in odvračanja ravnanj, ki pomenijo kršitev tega
zakona, javno objavijo informacije v zvezi z ukrepi nadzora in
sankcijami zaradi prekrškov, ki so jih izrekli zaradi kršitev tega
zakona.
(2) Informacije iz prejšnjega odstavka obsegajo naslednje
podatke:
1. o kršitelju in zavezancu za izvedbo ukrepa:
– naziv in sedež pravne osebe ali
– osebno ime fizične osebe;
2. o kršitvi ali naravi odrejenega ukrepa:
– opis okoliščin in ravnanj, ki pomenijo kršitev tega zakona oziroma narekujejo izvedbo odrejenega ukrepa,
– naravo ugotovljenih kršitev oziroma vrsto pomanjkljivosti, zaradi katerih je bil odrejen ukrep;
3. izrek odločbe, s katero je postopek pravnomočno končan;
4. o morebitni odpravi kršitve ali izvedbi odrejenega ukrepa.
(3) Ko postane odločba, s katero je ugotovljena kršitev,
odrejen ukrep ali izrečen prekršek, pravnomočna in je kršitelj
ali zavezanec za izvedbo ukrepa z njo seznanjen, se informacije iz prejšnjega odstavka javno objavijo na spletnih straneh
nadzornih organov iz 139. člena tega zakona in so na spletni
strani dostopne pet let po objavi. Namen javne objave informacij iz prejšnjega odstavka je v preprečevanju kršitev zakonskih
določb in s tem večje pravne varnosti pri sklepanju poslovnih
razmerij in integritete poslovnega okolja, ter obveščanju zainteresirane javnosti o delovanju poslovnih subjektov, ki delujejo v
poslovnem okolju in pravnem prometu, na področju predpisov
o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.
(4) Banka Slovenije, Agencija za trg vrednostnih papirjev
in Agencija za zavarovalni nadzor informacije iz drugega odstavka tega člena posredujejo pristojnim evropskim nadzornim
organom.
162. člen
(razkritje identitete kršitelja)
(1) Ne glede na prvi in drugi odstavek prejšnjega člena
lahko nadzorni organi iz 139. člena tega zakona odločijo, da se
informacije o identiteti kršitelja in zavezanca za izvedbo ukrepa
ne objavijo, če:
1. je ukrep nadzora ali sankcija izrečena zaradi lažjih
kršitev iz 165. člena tega zakona ali
2. bi objava informacij o identiteti kršitelja oziroma zavezanca za izvedbo ukrepa lahko škodovala izvedbi predkazenskega ali kazenskega postopka.
(2) Če nadzorni organi iz 139. člena tega zakona ob izdaji
odločbe ocenijo, da so v zvezi z objavo identitete kršitelja podani razlogi iz prejšnjega odstavka, hkrati z izdajo odločbe, s
katero izrečejo ukrepe nadzora, odločijo tudi, da se:
– identiteta kršitelja ne objavi ali
– se objava identitete kršitelja začasno zadrži in se navedejo roki za zadržanje objave, če bodo razlogi za zadržanje
objave v tem obdobju predvidoma prenehali obstajati.
X. POGLAVJE
KAZENSKE DOLOČBE
163. člen
(najtežje kršitve)
(1) Z globo od 12.000 do 120.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba:
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1. če ne izdela ocene tveganja oziroma ne določi ocene
tveganja posamezne skupine ali vrste stranke, poslovnega
razmerja, transakcije, produkta, storitve ali distribucijske poti
in upošteva dejavnike geografskega tveganja ali če ne opravi
ustrezne ocene o vplivu sprememb poslovnih procesov na
izpostavljenost tveganju (drugi in šesti odstavek 13. člena tega
zakona);
2. če ne izvaja ukrepov poglobljenega pregleda stranke,
kljub oceni, da stranka, poslovno razmerje, transakcija, produkt, storitev, distribucijska pot, država ali geografsko območje
predstavljajo povečano tveganje (drugi odstavek 14. člena tega
zakona);
3. če ne vzpostavi učinkovitih politike, kontrol in postopkov
za učinkovito ublažitev in obvladovanje tveganj (prvi odstavek
15. člena tega zakona);
4. če ne opravi pregleda stranke (prvi odstavek 17. člena, prvi odstavek 18. člena in četrti odstavek 22. člena tega
zakona);
5. če s stranko sklene poslovno razmerje, ne da bi pred
tem izvedla predpisane ukrepe (prvi odstavek 19. člena tega
zakona);
6. če opravi transakcijo, ne da bi pred tem izvedla predpisane ukrepe (20. člen tega zakona);
7. če urada še pred trženjem produkta (tretji odstavek
22. člena tega zakona) ne obvesti o nameravani delni opustitvi pregleda stranke ter obvestilu ne priloži dokumentacije o
izpolnjevanju pogojev in ocene tveganja iz prvega odstavka
22. člena tega zakona;
8. če ne ugotovi in ne preveri istovetnosti stranke, ki
je fizična oseba oziroma njen zakoniti zastopnik, samostojni
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost, zakonitega zastopnika pravne osebe, pooblaščenca fizične osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, pooblaščenca
pravne osebe, pravne osebe, zastopnika druge osebe civilnega
prava ter dejanskega lastnika oziroma ne pridobi predpisanih
podatkov ali jih ne pridobi na predpisani način ali ne pridobi
overjenega pisnega pooblastila ali pisnega pooblastila za zastopanje (23., 24., 25., 28., 29., 35., 36., 37. in 43. člen tega
zakona);
9. če ugotovi in preveri istovetnost stranke z uporabo
sredstva elektronske identifikacije na nedovoljeni način (peti
odstavek 26. člena tega zakona);
10. če ugotovi in preveri istovetnost stranke z uporabo
videoelektronske identifikacije, čeprav za to niso izpolnjeni
pogoji (27. člen tega zakona);
11. če ne ugotovi in ne preveri istovetnosti stranke ob
vstopu stranke v igralnico oziroma igralni salon koncesionarja,
ki prireja igre na srečo, ali ob vsakokratnem pristopu stranke k
sefu oziroma ne pridobi predpisanih podatkov ali jih ne pridobi
na predpisani način (30. člen tega zakona);
12. če v nasprotju z določbami tega zakona ugotovi in
preveri istovetnost bank in drugih podobnih kreditnih institucij,
ki imajo sedež v visoko tvegani tretji državi iz petega odstavka
50. člena tega zakona (tretji odstavek 31. člena tega zakona);
13. če ne hrani podatkov in dokumentacije, pridobljene v
zvezi z ugotavljanjem dejanskega lastnika, v skladu z določili
tega zakona (tretji odstavek 34. člena tega zakona);
14. če ne pridobi podatkov o namenu in predvideni naravi
poslovnega razmerja ali transakcije ter drugih podatkov po tem
zakonu oziroma ne pridobi vseh zahtevanih podatkov (48. člen
tega zakona);
15. če je zavezanec sklenil poslovno razmerje v nasprotju
z določbami tega zakona (peti odstavek 54. člena tega zakona);
16. če opravi poenostavljeni pregled stranke kljub temu,
da v skladu s prvim odstavkom 14. člena tega zakona ne oceni,
da stranka, poslovno razmerje, transakcija, produkt, storitev,
distribucijska pot, država ali geografsko območje predstavljajo
neznatno tveganje (prvi odstavek 57. člena tega zakona);
17. če v okviru poenostavljenega pregleda stranke ne
pridobi predpisanih podatkov o stranki, poslovnem razmerju
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ali transakciji ali jih ne pridobi na predpisani način (58. člen
tega zakona);
18. če pri sklepanju kontokorentnega razmerja z banko ali
drugo podobno kreditno institucijo, ki ima sedež v tretji državi,
ne izvede predpisanih ukrepov ali dodatno ne pridobi podatkov, informacij in dokumentacije v skladu s prvim odstavkom
60. člena tega zakona ali jih ne pridobi na predpisani način (prvi
in tretji odstavek 60. člena tega zakona);
19. če sklene ali nadaljuje kontokorentno razmerje z banko ali drugo podobno kreditno institucijo, ki ima sedež v tretji
državi, v nasprotju z določbami tega zakona (peti odstavek
60. člena tega zakona);
20. če pri sklepanju poslovnega razmerja ali opravljanju
transakcije za stranko, ki je politično izpostavljena oseba, ne
pridobi podatkov o izvoru sredstev in premoženja, ki so ali
bodo predmet poslovnega razmerja oziroma transakcije, ali
jih ne pridobi na predpisani način (1. točka šestega odstavka
61. člena tega zakona);
21. če ne vzpostavi in izvaja ukrepov glede politično izpostavljenih oseb pri poslih življenjskega zavarovanja in življenjskega zavarovanja, vezanega na enote investicijskih skladov
(62. člen tega zakona);
22. če ne izvaja ukrepov v okviru poglobljenega pregleda
strank v primeru, ko so stranke iz visoko tveganih tretjih držav
(63. člen tega zakona);
23. če strankam odpira, izdaja ali zanje vodi anonimne
račune, hranilne knjižice na geslo ali prinesitelja oziroma vodi
zanje druge produkte, ki bi posredno ali neposredno omogočali
prikrivanje identitete stranke (64. člen tega zakona);
24. če sklepa poslovno razmerje ali opravi transakcijo iz
17. in 18. člena tega zakona, kljub temu da stranka izkazuje lastništvo pravne osebe ali podobnega subjekta tujega prava na
podlagi delnic na prinosnika, katerih sledljivost ni omogočena
prek centralne klirinško-depotne družbe ali podobnega registra
(65. člen tega zakona);
25. če sklepa oziroma nadaljuje korespondenčne ali kontokorentne odnose z banko, ki posluje ali bi lahko poslovala kot
navidezna banka, ali z drugo podobno kreditno institucijo, za
katero je znano, da dovoljuje uporabo svojih računov navideznim bankam (64. člen tega zakona);
26. če od stranke ali tretje osebe pri prodaji posameznega blaga ali opravljanju posamezne storitve sprejme plačilo
v gotovini, ki presega vrednost 5.000 eurov oziroma sprejme
plačilo v več med seboj povezanih transakcijah, ki skupaj presegajo vrednost 5.000 eurov (prvi in drugi odstavek 67. člena
tega zakona);
27. če uradu v zakonsko določenem roku ne sporoči predpisanih podatkov, kadar v zvezi s transakcijo ali nameravano
transakcijo oziroma stranko obstajajo razlogi za sum pranja
denarja ali financiranja terorizma (69. člen tega zakona);
28. če uradu v predpisanem roku ne sporoči zahtevanih
podatkov, informacij in dokumentacije, kadar so v zvezi z neko
transakcijo, osebo, premoženjem ali sredstvi podani razlogi
za sum pranja denarja ali financiranja terorizma (91. člen tega
zakona);
29. če ne upošteva odredbe urada o začasni ustavitvi
transakcije ali v zvezi s tem danih navodil urada (96. člen ter
prvi in tretji odstavek 110. člena tega zakona);
30. če ne upošteva pisne odredbe urada o tekočem spremljanju finančnega poslovanja določene stranke (prvi, drugi in
tretji odstavek 98. člena tega zakona);
31. če stranki ali tretji osebi razkrije dejstva iz prvega
odstavka 122. člena tega zakona;
32. če ne odpravi ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga je odredila pooblaščena uradna oseba
(1. točka drugega odstavka 139. člena tega zakona);
33. če uradu v predpisanem roku in na predpisani način
ne predložijo podatkov, informacij in dokumentacije v zvezi z
opravljanjem njihovih nalog po tem zakonu ter drugih podatkov, ki jih urad potrebuje pri izvajanju nadzora (tretji odstavek
141. člena tega zakona);
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34. če inšpektorju za preprečevanje pranja denarja ne
omogoči dostopa do prostorov ter do poslovnih knjig in druge
dokumentacije ali kako drugače ovira inšpektorja pri izvajanju
pooblastil (drugi odstavek 146. člena tega zakona).
(2) Z globo od 4.000 do 40.000 eurov se kaznujeta samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, ki storita prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 800 do 4.000 eurov se za prekršek kaznujejo odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba
samostojnega podjetnika posameznika in odgovorna oseba
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki storijo prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Če je narava storjenega prekrška iz 1. do 22. točke
prvega odstavka tega člena posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma višine protipravno pridobljene premoženjske koristi, zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega
namena koristoljubnosti, zaradi ponavljanja ali sistematičnosti
storitve prekrška, se pravna oseba kaznuje z globo v višini do:
1. 1.000.000 eurov, ali
2. dvakratnega zneska premoženjske koristi, pridobljene
s kršitvijo, kadar je to korist mogoče določiti, če ta znesek presega znesek iz prejšnje točke.
(5) Če je narava storjenega prekrška iz 1. do 22. točke
prvega odstavka tega člena posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma višine protipravno pridobljene premoženjske koristi, zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega
namena koristoljubnosti, zaradi ponavljanja ali sistematičnosti
storitve prekrška, se samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, kaznuje z globo
v višini do:
1. 500.000 eurov, ali
2. dvakratnega zneska premoženjske koristi, pridobljene
s kršitvijo, kadar je to korist mogoče določiti, če ta znesek presega znesek iz prejšnje točke.
(6) Odgovorna oseba pravne osebe iz četrtega odstavka
tega člena ter odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in odgovorna oseba posameznika, ki samostojno
opravlja dejavnost, iz petega odstavka tega člena se kaznuje z
globo v višini do 250.000 eurov.
(7) Pravna oseba iz četrtega odstavka tega člena, ki je
kreditna ali finančna institucija, se kaznuje z globo v višini do:
1. 5.000.000 eurov, ali
2. deset odstotkov skupnega letnega prometa v predhodnem poslovnem letu, če ta znesek presega znesek iz prejšnje
točke.
(8) Kadar je pravna oseba iz prejšnjega odstavka oseba,
kreditna ali finančna institucija, ki obvladuje eno ali več odvisnih družb ali ki je odvisna družba, se za podatek o skupnem
letnem prometu v predhodnem poslovnem letu upošteva letno
konsolidirano poročilo v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.
(9) Samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, iz petega odstavka tega člena, ki
je kreditna ali finančna institucija, se kaznuje z globo v višini do:
1. 2.500.000 eurov, ali
2. deset odstotkov skupnega letnega prometa v predhodnem poslovnem letu, če ta znesek presega znesek iz prejšnje
točke.
(10) Odgovorna oseba pravne osebe iz sedmega odstavka tega člena ter odgovorna oseba samostojnega podjetnika
posameznika in odgovorna oseba posameznika, ki samostojno
opravlja dejavnost, iz devetega odstavka tega člena se kaznuje
z globo v višini do 500.000 eurov.
(11) Zoper pravno osebo iz četrtega in sedmega odstavka
tega člena ter zoper samostojnega podjetnika posameznika
ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, iz petega
in devetega odstavka tega člena se poleg izreka globe odredi
tudi trajen ali začasen umik dovoljenja za opravljanje dejavnosti, kadar pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, za opravljanje
svoje dejavnosti potrebuje takšno dovoljenje.
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(12) Odredbo o trajnem ali začasnem umiku dovoljenja
za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka izda organ, ki
je takšno dovoljenje izdal, v postopku, ki ga uvede organ sam
ali na predlog urada.
(13) Zoper odgovorno osebo iz šestega in desetega odstavka tega člena se poleg izreka globe odredi tudi začasna
prepoved izvrševanja vodstvenih nalog.
(14) Odredbo o začasni prepovedi izvrševanja vodstvenih nalog iz prejšnjega odstavka izda organ, ki je izvrševanje
vodstvenih nalog dovolil, v postopku, ki ga uvede organ sam
ali na predlog urada.
164. člen
(težje kršitve)
(1) Z globo od 6.000 do 60.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba:
1. če ne opravi pregleda stranke v predpisanem obsegu
(prvi odstavek 16. člena tega zakona);
2. če postopkov izvajanja ukrepov iz prvega odstavka
16. člena tega zakona ne opredeli v svojih notranjih aktih (peti
odstavek 16. člena tega zakona);
3. če od stranke, zakonitega zastopnika, pooblaščenca
ali zastopnika drugih oseb civilnega prava ne zahteva pisne
izjave (tretji odstavek 23. člena, četrti odstavek 24. člena, četrti
odstavek 25. člena, peti odstavek 28. člena in peti odstavek
29. člena tega zakona);
4. če poslovnih aktivnosti, ki jih stranka izvaja pri zavezancu (prvi odstavek 49. člena tega zakona), ne spremlja skrbno;
5. če pri preverjanju in posodabljanju podatkov ne pridobi
predpisanih podatkov (drugi in tretji odstavek 49. člena tega
zakona);
6. če je tretji osebi zaupala opravljanje pregleda stranke,
vendar predhodno ni preverila, ali ta tretja oseba izpolnjuje vse
pogoje, ki so predpisani v tem zakonu (drugi odstavek 51. člena
tega zakona);
7. če je pregled stranke, v okviru katerega je tretja oseba
ugotovila in preverila istovetnost stranke brez njene navzočnosti (tretji odstavek 51. člena tega zakona), sprejela kot ustrezen;
8. če je izvedbo pregleda stranke zaupala tretji osebi, ki
je navidezna banka ali druga podobna kreditna institucija, ki ne
opravlja ali ne sme opravljati svoje dejavnosti v državi, v kateri
je registrirana (šesti odstavek 52. člena tega zakona);
9. če je izvedbo pregleda stranke zaupala tretji osebi, pri
čemer je stranka tuja pravna oseba, ki ne opravlja ali ne sme
opravljati trgovske, proizvodne ali druge dejavnosti v državi, v
kateri je registrirana (53. člen tega zakona);
10. če zavezanec postopka ugotavljanja politično izpostavljenih oseb ne določi v svojem notranjem aktu (prvi odstavek
61. člena tega zakona);
11. če po sklenitvi poslovnega razmerja s stranko, ki je
politično izpostavljena oseba, transakcij in drugih poslovnih
dejavnosti, ki jih pri organizaciji izvaja ta oseba (3. točka šestega odstavka 61. člena tega zakona), ne spremlja s posebno
skrbnostjo;
12. če uradu v zakonsko določenem roku ne sporoči predpisanih podatkov o transakciji, ki poteka v gotovini in presega
vrednost 15.000 eurov (prvi odstavek 68. člena tega zakona);
13. če uradu v zakonsko določenem roku ne sporoči
predpisanih podatkov o transakciji, ki presega vrednost
15.000 eurov in je opravljena na račune iz drugega odstavka
68. člena tega zakona (drugi odstavek 68. člena tega zakona);
14. če ne zagotovi izvajanja politik in postopkov skupine,
katere del je, ki se nanašajo na ukrepe odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (prvi odstavek
71. člena tega zakona);
15. če ne zagotovi izvajanja ukrepov odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, določenih
v tem zakonu, pri svojih podružnicah in hčerinskih družbah v
njeni večinski lasti, ki imajo sedež v tretji državi (prvi odstavek
75. člena tega zakona);
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16. če ne imenuje pooblaščenca in enega ali več njegovih
namestnikov za opravljanje posameznih nalog odkrivanja in
preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, določenih v tem zakonu in predpisih, sprejetih na njegovi podlagi
(76. člen tega zakona);
17. če pooblaščencu ne zagotovi ustreznih pooblastil, pogojev in podpore za opravljanje njegovih del in nalog (79. člen
tega zakona);
18. če ne sestavi seznama indikatorjev za prepoznavanje
strank in transakcij, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum
pranja denarja ali financiranja terorizma, oziroma ga ne sestavi
na predpisani način oziroma v predpisanem roku (85. člen tega
zakona);
19. če ne hrani podatkov in dokumentacije pet let po
prenehanju poslovnega razmerja, opravljeni transakciji, vstopu
stranke v igralnico oziroma igralni salon ali pristopu k sefu (prvi
odstavek 129. člena tega zakona).
(2) Z globo od 2.000 do 20.000 eurov se kaznujeta samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, ki storita prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 400 do 2.000 eurov se za prekršek kaznujejo odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba
samostojnega podjetnika posameznika in odgovorna oseba
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki storijo prekršek iz prvega odstavka tega člena.
165. člen
(lažje kršitve)
(1) Z globo od 3.000 do 30.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba:
1. če pri preverjanju istovetnosti stranke predhodno ne
preveri narave registra, iz katerega bo pridobila podatke o
stranki (šesti odstavek 28. člena tega zakona);
2. če ne zagotovi, da sta obseg oziroma pogostost izvajanja ukrepov iz prvega odstavka 49. člena tega zakona prilagojena tveganju pranja denarja ali financiranja terorizma, ki mu
je zavezanec izpostavljen pri opravljanju posameznega posla
oziroma pri poslovanju s posamezno stranko (četrti odstavek
49. člena tega zakona);
3. če ne obvesti pristojnih nadzornih organov iz 139. člena
tega zakona in ne sprejme ustreznih ukrepov za odpravo tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma (četrti odstavek
75. člena tega zakona);
4. če ne zagotovi, da delo pooblaščenca in njegovega
namestnika opravlja oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje
(prvi in drugi odstavek 77. člena tega zakona);
5. če uradu v predpisanem roku ne sporoči podatkov o
osebnem imenu in nazivu delovnega mesta pooblaščenca in
namestnika pooblaščenca ter vsako spremembo teh podatkov
(peti odstavek 79. člena tega zakona);
6. če ne skrbi za redno strokovno usposabljanje vseh
zaposlenih, ki opravljajo naloge preprečevanja in odkrivanja
pranja denarja in financiranja terorizma po tem zakonu (drugi
odstavek 80. člena tega zakona);
7. če ne pripravi programa letnega strokovnega usposabljanja in izobraževanja za preprečevanje in odkrivanje pranja
denarja in financiranja terorizma v predpisanem roku (četrti
odstavek 80. člena tega zakona);
8. če ne zagotovi redne notranje kontrole nad opravljanjem nalog odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma po tem zakonu (81. člen tega zakona);
9. če pri ugotavljanju razlogov za sum pranja denarja
ali financiranja terorizma ter drugih okoliščin v zvezi s tem ne
uporablja seznama indikatorjev iz prvega odstavka 85. člena
tega zakona (tretji odstavek 85. člena tega zakona);
10. če ne hrani podatkov in pripadajoče dokumentacije o
pooblaščencu in namestniku pooblaščenca, strokovnem usposabljanju zaposlenih, izvajanju notranje kontrole in upravljanju
s tveganji iz 13., 76., 77. in 80. člena tega zakona štiri leta po
imenovanju pooblaščenca in namestnika pooblaščenca, opra-
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vljenem strokovnem usposabljanju ter izvedeni notranji kontroli in analizi vplivov, ki jih v zvezi s tveganjem pranja denarja
ali financiranja terorizma predstavljajo spremembe poslovnih
procesov zavezanca (tretji odstavek 129. člena tega zakona);
11. če ne vodi ločene evidence o dostopu nadzornih
organov iz 139. člena tega zakona do podatkov, informacij
in dokumentacije iz prvega odstavka 122. člena tega zakona
oziroma je ta evidenca pomanjkljiva (prvi in drugi odstavek
138. člena tega zakona);
12. če ob dostopu nadzornih organov iz 139. člena tega
zakona do podatkov, informacij in dokumentacije iz prvega
odstavka 122. člena tega zakona o tem dogodku ne obvesti
urada v predpisanem roku in na predpisan način (tretji odstavek
138. člena tega zakona).
(2) Z globo od 1.000 do 10.000 eurov se kaznujeta samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, ki storita prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 200 do 1.000 eurov se za prekršek kaznujejo odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba
samostojnega podjetnika posameznika in odgovorna oseba
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki storijo prekršek iz prvega odstavka tega člena.
166. člen
(kršitve izdajateljev sredstev elektronske identifikacije)
(1) Z globo od 12.000 do 120.000 eurov se za prekršek
kaznuje izdajatelj sredstev elektronske identifikacije, če zavezancu na njegovo zahtevo ne predloži podatkov o načinu, s
katerim je ugotovil in preveril istovetnost stranke, ki je imetnik
sredstva elektronske identifikacije (četrti odstavek 26. člena
tega zakona).
(2) Z globo od 800 do 4.000 eurov se kaznuje odgovorna
oseba izdajatelja sredstev elektronske identifikacije, ki stori
prekršek iz prejšnjega odstavka.
167. člen
(kršitve poslovnih subjektov v zvezi s podatki
o dejanskem lastniku)
(1) Z globo od 6.000 do 60.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba:
1. če ne ugotovi ali če ugotovi napačne podatke o svojem
dejanskem lastniku ali lastnikih, ne vzpostavi in upravlja natančne evidence podatkov o svojih dejanskih lastnikih ali če je
ne posodablja ob vsaki spremembi podatkov ali če podatkov o
svojih dejanskih lastnikih ne hrani pet let od dneva prenehanja
statusa dejanskega lastnika (prvi, drugi, tretji in četrti odstavek
41. člena tega zakona);
2. če ne posreduje brez odlašanja podatkov o svojih dejanskih lastnikih ali če posreduje napačne podatke na zahtevo
zavezancev ali organov odkrivanja in pregona kaznivih dejanj,
sodišč in nadzornih organov iz 139. člena tega zakona (42. člen
tega zakona);
3. če ne vpiše v register podatkov o svojem dejanskem
lastniku ter njihove spremembe ali če vpiše napačne podatke v
roku osmih dni od njegovega vpisa v Poslovni register Slovenije
ali od njegovega vpisa v davčni register, če ni vpisan v Poslovni register Slovenije, oziroma v roku osmih dni od nastanka
spremembe podatkov (tretji odstavek 44. člena tega zakona).
(2) Z globo od 400 do 2.000 eurov se za prekršek kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
168. člen
(kršitve zaposlenih pri zavezancu)
(1) Z globo od 200 do 1.000 eurov se za prekršek kaznuje
zaposleni pri zavezancu, ki sklepa kontokorentno razmerje iz
prvega odstavka 60. člena tega zakona in vodi postopek poglobljenega pregleda stranke, če pred sklenitvijo tega razmerja
ne pridobi pisne odobritve nadrejene odgovorne osebe pri
zavezancu, ki zaseda položaj višjega vodstva pri zavezancu
(drugi odstavek 60. člena tega zakona).
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(2) Z globo od 200 do 1.000 eurov se za prekršek kaznuje
zaposleni pri zavezancu, ki vodi postopek sklepanja poslovnega razmerja s stranko, ki je politično izpostavljena oseba, če
pred sklenitvijo tega razmerja ne pridobi pisne odobritve nadrejene odgovorne osebe, ki zaseda položaj višjega vodstva pri
zavezancu (2. točka šestega odstavka 61. člena tega zakona).
169. člen
(posebne kršitve revizijske družbe, samostojnega revizorja
ter pravne in fizične osebe, ki opravljajo računovodske
storitve ali storitve davčnega svetovanja)
(1) Z globo od 12.000 do 120.000 eurov se za prekršek
kaznuje revizijska družba, če opravi poenostavljeni pregled
stranke kljub temu, da v zvezi s stranko ali okoliščinami revidiranja obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja
terorizma (šesti odstavek 57. člena tega zakona).
(2) Z globo od 4.000 do 40.000 eurov se za prekršek
kaznuje samostojni revizor, če opravi poenostavljeni pregled
stranke kljub temu, da v zvezi s stranko ali okoliščinami revidiranja obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja
terorizma (šesti odstavek 57. člena tega zakona).
(3) Z globo od 12.000 do 120.000 eurov se za prekršek
kaznuje revizijska družba oziroma pravna oseba, ki opravlja
računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja, če
uradu v zakonsko določenem roku ne sporoči podatkov, da je
stranka pri njej iskala nasvet za pranje denarja ali financiranje
terorizma (peti odstavek 69. člena tega zakona).
(4) Z globo od 4.000 do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje samostojni revizor oziroma posameznik, ki kot dejavnost
samostojno opravlja računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja, če uradu v zakonsko določenem roku ne sporoči
podatkov, da je stranka pri njem iskala nasvet za pranje denarja
ali financiranje terorizma (peti odstavek 69. člena tega zakona).
(5) Z globo od 400 do 2.000 eurov se za prekršek kaznujejo odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba
samostojnega podjetnika posameznika in odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki storijo prekršek
iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka tega člena.
170. člen
(kršitve odvetnikov, odvetniških družb in notarjev)
(1) Z globo od 12.000 do 120.000 eurov se za prekršek
kaznuje odvetniška družba, če uradu v predpisanem roku ne
sporoči, da je stranka pri njej iskala nasvet za pranje denarja ali
financiranje terorizma (drugi odstavek 83. člena tega zakona).
(2) Z globo od 4.000 do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje odvetnik ali notar, če uradu v predpisanem roku ne sporoči, da je stranka pri njem iskala nasvet za pranje denarja ali
financiranje terorizma (drugi odstavek 83. člena tega zakona).
(3) Z globo od 12.000 do 120.000 eurov se za prekršek
kaznuje odvetniška družba, če uradu v predpisanem roku ne
sporoči zahtevanih podatkov, informacij in dokumentacije, kadar so v zvezi z neko transakcijo, osebo, premoženjem ali
sredstvi podani razlogi za sum pranja denarja ali financiranja
terorizma (prvi, drugi in tretji odstavek 92. člena tega zakona).
(4) Z globo od 4.000 do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje odvetnik ali notar, če uradu v predpisanem roku ne sporoči zahtevanih podatkov, informacij in dokumentacije, kadar
so v zvezi z neko transakcijo, osebo, premoženjem ali sredstvi
podani razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma
(prvi, drugi in tretji odstavek 92. člena tega zakona).
(5) Z globo od 800 do 4.000 eurov se kaznuje odgovorna
oseba odvetniške družbe, odvetnika ali notarja, če stori prekršek
iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka tega člena.
171. člen
(izrekanje globe v hitrem prekrškovnem 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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(uporaba določb o prekrških)
Do sprememb določb o višinah in razponih glob, ki jih
določa zakon, ki ureja prekrške, se višine in razponi glob, ki
so določeni v 163. členu tega zakona, uporabljajo ne glede na
določbe zakona, ki ureja prekrške.
XI. POGLAVJE
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
173. člen
(podzakonski predpisi)
(1) Vlada sprejme uredbo iz prvega odstavka 5. člena
tega zakona najpozneje v šestih mesecih po seznanitvi s poročilom o oceni tveganja, ki jo izvede Finančna uprava Republike
Slovenije v sodelovanju z uradom.
(2) Do sprejema uredbe iz prejšnjega odstavka se za
zavezance iz 18. točke prvega odstavka 4. člena tega zakona
štejejo zavezanci, ki so določeni v 12., 13. in 14. točki prvega
odstavka 4. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in
financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 19/10, 77/11,
108/12 – ZIS-E in 19/14).
(3) Vlada sprejme uredbo iz četrtega odstavka 9. člena
tega zakona najpozneje v šestih mesecih po seznanitvi s poročilom o ugotovitvah nacionalne ocene tveganja, ki bo izvedena
po določbah tega zakona.
(4) Minister, pristojen za finance, sprejme pravilnike iz:
– prvega odstavka 26. člena tega zakona,
– petega odstavka 27. člena tega zakona,
– petega odstavka 30. člena tega zakona,
– tretjega odstavka 57. člena tega zakona,
– tretjega odstavka 59. člena tega zakona,
– šestega odstavka 68. člena tega zakona,
– 70. člena tega zakona,
– 82. člena tega zakona in
– drugega odstavka 145. člena tega zakona
najpozneje v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi.
(5) Minister, pristojen za gospodarstvo, sprejme v soglasju
z ministrom, pristojnim za finance, pravilnik iz osmega odstavka
45. člena tega zakona najpozneje v šestih mesecih po njegovi
uveljavitvi.
174. člen
(izdaja smernic)
Nadzorni organi iz 139. člena tega zakona v enem letu
od uveljavitve tega zakona izdajo smernice iz 154. člena tega
zakona.
175. člen
(izvedba ocene tveganja)
Zavezanci v šestih mesecih od izdaje smernic iz prejšnjega člena izdelajo oceno tveganja v skladu s 13. členom
tega zakona za posamezne skupine ali vrste strank, poslovna razmerja, transakcije, produkte, storitve ali distribucijske poti ob upoštevanju dejavnikov geografskega tveganja
glede na možne zlorabe za pranje denarja ali financiranje
terorizma.
176. člen
(ugotavljanje in vpis podatkov o dejanskih lastnikih
v Register dejanskih lastnikov)
(1) Poslovni subjekti v enem letu od uveljavitve tega zakona ugotovijo podatke o svojem dejanskem lastniku ali lastnikih
v skladu s 41. členom tega zakona.
(2) Poslovni subjekti v 14 mesecih od uveljavitve tega zakona vpišejo v register dejanskih lastnikov podatke o dejanskih
lastnikih v skladu s 44. členom tega zakona.
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177. člen
(ugotavljanje dejanskih lastnikov)
Zavezanci v dveh letih od uveljavitve tega zakona v skladu z določbami tega zakona za obstoječe stranke ugotovijo
njihovega dejanskega lastnika.
178. člen
(ugotavljanje politično izpostavljenih oseb)
(1) Zavezanci v dveh letih od uveljavitve tega zakona ugotovijo, ali so obstoječe stranke, njeni zakoniti zastopniki, pooblaščenci ali dejanski lastniki politično izpostavljene osebe iz 61. člena tega zakona.
(2) Obveznost iz prejšnjega odstavka se uporabi za tiste
stranke, njene zakonite zastopnike, pooblaščence ali dejanske
lastnike, za katere pred uveljavitvijo tega zakona ni obstajala obveznost ugotavljanja, ali so politično izpostavljene osebe.
179. člen
(uskladitev pri anonimnih produktih)
Ne glede na določbo 64. člena tega zakona zavezanec pri
anonimnih produktih, obstoječih na dan uveljavitve tega zakona,
pri katerih ni mogoče ugotoviti imetnika, opravi pregled stranke
oziroma drugega uporabnika produkta v skladu s 16. členom tega
zakona ob prvi transakciji, ki jo stranka ali drug uporabnik opravi
na podlagi takega produkta.
180. člen
(razveljavitev predpisov)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o
preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list
RS, št. 60/07, 19/10, 77/11, 108/12 – ZIS-E in 19/14).
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati naslednji podzakonski predpisi:
1. Pravilnik o določitvi seznama enakovrednih tretjih držav
(Uradni list RS, št. 10/08, 102/11 in 84/12);
2. Pravilnik o določitvi pogojev za ugotavljanje in preverjanje
istovetnosti stranke z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila
stranke (Uradni list RS, št. 10/08);
3. Pravilnik o izvajanju notranje kontrole, pooblaščencu,
hrambi in varstvu podatkov ter upravljanju evidenc pri organizacijah, odvetnikih, odvetniških družbah in notarjih (Uradni list RS,
št. 10/08);
4. Pravilnik o določitvi pogojev, pod katerimi za nekatere
stranke ni treba sporočiti podatkov o gotovinskih transakcijah
(Uradni list RS, št. 10/08);
5. Pravilnik o določitvi pogojev, ki jih mora izpolnjevati oseba,
da lahko nastopa v vlogi tretje osebe (Uradni list RS, št. 10/08);
6. Pravilnik o določitvi pogojev za obravnavo osebe kot
stranke z neznatnim tveganjem za pranje denarja ali financiranje
terorizma (Uradni list RS, št. 10/08);
7. Pravilnik o načinu sporočanja podatkov odvetnika, odvetniške družbe ali notarja Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (Uradni list RS, št. 10/08);
8. Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (Uradni list RS,
št. 90/11).
(3) Podzakonski predpisi iz prejšnjega odstavka se uporabljajo do izdaje novih predpisov, če niso v nasprotju s tem
zakonom.
181. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 480-01/16-4/19
Ljubljana, dne 20. oktobra 2016
EPA 1360-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik
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Zakon o dimnikarskih storitvah (ZDimS)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o dimnikarskih storitvah
(ZDimS)
Razglašam Zakon o dimnikarskih storitvah (ZDimS), ki
ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
25. oktobra 2016.
Št. 003-02-8/2016-9
Ljubljana, dne 2. novembra 2016
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O DIMNIKARSKIH STORITVAH (ZDimS)
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. Splošne določbe
1. člen
(vsebina zakona)
(1) Ta zakon ureja način izvajanja dimnikarskih storitev
in plačilo zanje, pogoje in postopke za pridobitev licenc za
izvajanje ter dovoljenj za opravljanje dimnikarskih storitev, naloge dimnikarske družbe in dimnikarja, obveznosti uporabnika
dimnikarskih storitev ter druge zadeve, povezane z dimnikarskimi storitvami.
(2) Dimnikarske storitve obsegajo pregledovanje in čiščenje malih kurilnih naprav, dimovodnih in prezračevalnih
naprav, meritve dimnih plinov, odstranjevanje katranskih oblog
in evidentiranje podatkov v evidenco (v nadaljnjem besedilu:
dimnikarske storitve).
2. člen
(namen zakona)
Namen tega zakona je z učinkovitim izvajanjem dimnikarskih storitev zagotavljati čim boljšo kakovost zraka, varovanje
zdravja, požarno varnost, večjo energetsko učinkovitost in dvig
ozaveščenosti uporabnikov dimnikarskih storitev.
3. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
1. dimnikar oziroma dimnikarica (v nadaljnjem besedilu:
dimnikar) je fizična oseba, ki je imetnik licence in izvaja dimnikarske storitve za dimnikarsko družbo ter je vpisana v evidenco
v skladu s tem zakonom;
2. dimnikarska družba je gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik, ki na podlagi dovoljenja opravlja
dimnikarske storitve kot gospodarsko dejavnost in je vpisan v
evidenco v skladu s tem zakonom;
3. dimovodna naprava je iz gradbenih proizvodov narejena naprava za odvod dimnih plinov iz male kurilne naprave
v okolico. Dimovodna naprava je cev ali kanal, ki obratuje v
podtlaku ali nadtlaku, kot so na primer dimniški priključek,
dimnik, odvodnik, LAS-naprava, s pripadajočimi elementi in
pripadajočo opremo;
4. evidenca izvajanja dimnikarskih storitev (v nadaljnjem
besedilu: evidenca) je elektronska zbirka podatkov o malih
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kurilnih napravah, izvedenih storitvah na teh napravah in morebitnih ugotovljenih pomanjkljivostih, uporabnikih dimnikarskih
storitev, dimnikarjih in dimnikarskih družbah;
5. mala kurilna naprava je generator toplote, v katerem se
toplota pridobiva z zgorevanjem goriva. Mala kurilna naprava
je naprava na trdno, tekoče, plinasto gorivo ali kombinacijo teh
goriv, lahko je v različnih izvedbah, kot je na primer standardna,
nizkotemperaturna, kondenzacijska, z medijem ali brez medija
za prenos toplote, za lokalno ali centralno ogrevanje, z enim ali
več kurišči, talne ali stenske izvedbe, krušna peč, za ogrevanje,
pripravo tople sanitarne vode, tehnološke namene ali kombinacija teh izvedb, če njena vhodna toplotna moč ne presega
vrednosti, določenih s predpisom o mejnih vrednostih emisij
snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav. Mala kurilna
naprava skupaj s pripadajočimi napravami, ki so potrebne za
obratovanje male kurilne naprave, kot so na primer gorilniki,
dimovodne naprave in prezračevalne naprave, tvori neločljivo
celoto (v nadaljnjem besedilu: mala kurilna naprava);
6. prezračevalna naprava je naprava, ki zagotavlja prezračevanje prostora, v katerem je mala kurilna naprava, na primer
stanovanja, poslovnega prostora ali drugega povezanega prostora, oziroma naprava za dovod zgorevalnega zraka iz okolice
neposredno v malo kurilno napravo, če prezračevanje poteka
na osnovi naravnega ali prisilnega obtoka zraka;
7. prvi pregled malih kurilnih naprav je dimnikarska storitev, ki se opravi za nove ali rekonstruirane naprave zaradi
preverjanja, ali so naprave vgrajene v skladu s projektno (tehnično) dokumentacijo po predpisih, ki urejajo graditev objektov.
Namen prvih pregledov je zagotoviti, da so nove ali rekonstruirane naprave vgrajene v skladu s predpisi, ki urejajo graditev
objektov in dimnikarske storitve, in pridobiti potrebne podatke
za potrebe izvajanja rednih obveznih dimnikarskih storitev in
evidence. Za novo ali rekonstruirano napravo se šteje naprava,
ki je vgrajena ali rekonstruirana po uveljavitvi tega zakona;
8. pomožna naprava je naprava, ki je povezana z obratovanjem malih kurilnih naprav, kot so naprava za dovod goriva
iz shrambe goriva do kurišča male kurilne naprave, naprava
za pripravo goriva, naprava za razprševanje goriva in mešanje
goriva z zgorevalnim zrakom, naprava za čiščenje odpadnih
plinov, naprava za odvod ostankov zgorevanja iz male kurilne
naprave ali iz prostora z malo kurilno napravo;
9. uporabnik oziroma uporabnica (v nadaljnjem besedilu:
uporabnik) dimnikarskih storitev je oseba, ki je lastnik nepremičnine, za katero se uporablja mala kurilna naprava, pomožna naprava, dimovodna naprava ali prezračevalna naprava.
V večstanovanjskih stavbah je samo za potrebe 17., 18. in
29. člena tega zakona uporabnik dimnikarskih storitev predstavnik etažnih lastnikov ali solastnikov, ki je izbral dimnikarsko
družbo na podlagi pooblastila etažnih lastnikov ali solastnikov,
za potrebe 17., 18. in 31. člena tega zakona pa upravnik večstanovanjske stavbe.
2. Temeljna načela
4. člen
(načelo javnosti)
Zaradi varnosti pravnega prometa so evidence po tem zakonu dostopne javnosti, in sicer v obsegu, kot to določa zakon.
5. člen
(načelo proste izbire)
Uporabnik dimnikarskih storitev ima pravico do izbire dimnikarske družbe za posamezno malo kurilno napravo, skladno s tem zakonom.
6. člen
(načelo dostopnosti storitev)
Dimnikarske storitve morajo biti uporabnikom dimnikarskih storitev dostopne čez celo leto.
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II. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DIMNIKARSKIH STORITEV
7. člen
(dimnikarska družba)
(1) Dimnikarske storitve opravlja dimnikarska družba, ki je
pridobila dovoljenje za opravljanje dimnikarskih storitev.
(2) Dovoljenje za opravljanje dimnikarskih storitev se izda,
če dimnikarska družba:
– izkaže, da zanjo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali
drugi pravni podlagi izvaja dimnikarske storitve eden ali več
dimnikarjev;
– predloži izjavo, da ima merilno opremo in drugo opremo,
potrebno za izvajanje dimnikarskih storitev, ter računalniško
opremo za povezavo z evidencami, ki jih v zvezi z izvajanjem
dimnikarskih storitev vodi in upravlja ministrstvo, pristojno za
varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo);
– izkaže, da ima zavarovano odgovornost v skladu s tem
zakonom.
(3) Dimnikarska družba mora imeti pred začetkom opravljanja dejavnosti in ves čas opravljanja dimnikarskih storitev:
– zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila
nastati uporabnikom dimnikarskih storitev in tretjim osebam v
zvezi z opravljanjem dejavnosti;
– merilno opremo in drugo opremo, potrebno za izvajanje
dimnikarskih storitev, ter računalniško opremo za povezavo z
evidencami, ki jih v zvezi z izvajanjem dimnikarskih storitev vodi
in upravlja ministrstvo.
(4) Višina letne zavarovalne vsote, ki se določi v zavarovalni pogodbi, ne sme biti nižja od 150.000 eurov.
(5) Zavarovanje iz tretjega odstavka tega člena mora kriti
odgovornost dimnikarske družbe za ravnanja vseh dimnikarjev,
ki za dimnikarsko družbo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali na
drugi pravni podlagi iz prve alinee drugega odstavka tega člena
izvajajo dimnikarske storitve.
(6) Dimnikarska družba lahko opravlja dimnikarske storitve na celotnem območju Republike Slovenije.
(7) O izdaji dovoljenja za opravljanje dimnikarskih storitev
odloča upravna enota, na območju katere je sedež dimnikarske
družbe. Upravna enota po uradni dolžnosti vpiše dimnikarsko
družbo v evidenco iz 21. člena tega zakona z dokončnostjo
dovoljenja za opravljanje dimnikarskih storitev.
(8) Dimnikarska družba o prenehanju opravljanja dimnikarskih storitev in drugih spremembah, ki vplivajo na izpolnjevanje pogojev iz drugega ali tretjega odstavka tega člena, pisno
obvesti upravno enoto najpozneje v osmih dneh od nastale
spremembe.
(9) Dimnikarska družba v okviru objektivnih možnosti
opravlja dimnikarske storitve tudi ob nepredvidljivih okoliščinah,
nastalih zaradi višje sile.
(10) Dimnikarske storitve opravi dimnikarska družba, ki
je geografsko najbližja mali kurilni napravi, če jo je uporabnik
dimnikarskih storitev k temu pozval, pri čemer se upošteva
najkrajša cestna povezava med sedežem dimnikarske družbe
in malo kurilno napravo po kategoriziranih cestah, po katerih je
dovoljen osebni prevoz z avtomobilom.
(11) Dimnikarska družba za opravljanje dimnikarskih
storitev ne potrebuje obrtnega dovoljenja iz zakona, ki ureja
opravljanje obrti.
(12) Dimnikarska družba vlogi priloži listine o izpolnjevanju pogojev iz prve in tretje alinee drugega odstavka tega člena
ter izjavo o izpolnitvi pogoja iz druge alinee drugega odstavka
tega člena.
(13) Dimnikarske družbe s sedežem v drugih državah
članicah Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora
in Švicarske konfederacije (v nadaljnjem besedilu: države pogodbenice) lahko dejavnost dimnikarskih storitev v Republiki
Sloveniji opravljajo stalno ali čezmejno, če izpolnjujejo pogoje
za zakonito opravljanje dejavnosti v državi sedeža. Za čezmejno opravljanje dimnikarskih storitev je pred prvim opravljanjem
potrebna prijava storitve pri ministrstvu. Če storitev v državi
sedeža ni regulirana, ponudnik storitev k prijavi za čezmejno
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opravljanje dejavnosti poda izjavo o izpolnjevanju pogojev iz
druge alinee drugega odstavka tega člena in dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prve in tretje alinee drugega odstavka tega
člena. Če ministrstvo ugotovi, da so izpolnjeni vsi pogoji, izda o
tem odločbo. Upravna enota na podlagi pravnomočne odločbe
ponudnika vpiše v evidenco iz 21. člena tega zakona.
(14) Dimnikarske družbe, ki nimajo sedeža v državah pogodbenicah (v nadaljnjem besedilu: tretje države), lahko opravljajo dimnikarske storitve v Republiki Sloveniji, če izpolnjujejo
pogoje za zakonito opravljanje dejavnosti v državi sedeža in če
je izpolnjen pogoj materialne vzajemnosti. Ta je izpolnjen, če
ponudniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, v državi sedeža
tujega ponudnika lahko opravljajo storitve in dejavnosti pod
enakimi ali podobnimi pogoji, pod katerimi jih lahko v Republiki
Sloveniji ponujajo tuji ponudniki in izpolnjevanje katerih za
ponudnika s sedežem v Republiki Sloveniji ni bistveno težje,
kakor je v pravnem redu Republike Slovenije predpisano za
tuje ponudnike. Če je sedež ponudnika v več tretjih državah, se
pri ugotavljanju vzajemnosti upošteva pravni red tiste države, ki
je najstrožji. Za izdajo odločbe o izpolnjenosti pogojev in vpisu
v evidenco iz 21. člena tega zakona se smiselno uporabljajo
določbe prejšnjega odstavka.
(15) Dimnikarske družbe iz trinajstega in štirinajstega
odstavka tega člena imajo sklenjeno zavarovanje odgovornosti
za škodo v skladu z določbami tega zakona.
(16) Za sklenjeno zavarovanje odgovornosti za škodo
se šteje dokazilo o zavarovanju odgovornosti, sklenjeno v
Republiki Sloveniji ali državi pogodbenici pod pogojem, da to
zavarovanje krije škodo, povzročeno v Republiki Sloveniji.
(17) Dimnikarska družba ne sme opravljati dejavnosti,
povezanih s prodajo, načrtovanjem in izvedbo malih kurilnih
naprav.
(18) Minister, pristojen za varstvo okolja (v nadaljnjem
besedilu: minister) izda predpis, s katerim podrobneje določi
merilno in drugo opremo ter računalniške povezave iz druge
alinee drugega odstavka tega člena, vsebino vloge in obrazec
izjave iz dvanajstega odstavka tega člena.
(19) Seznam dimnikarskih družb je objavljen na spletni
strani ministrstva.
8. člen
(odvzem dovoljenja in izbris iz evidence)
(1) Upravna enota odvzame dimnikarski družbi dovoljenje, če:
– to dimnikarska družba sama zahteva;
– ne izvrši pravnomočne odločbe pristojne inšpekcije
glede izpolnjevanja pogojev iz drugega ali tretjega odstavka
prejšnjega člena, ki jih mora izpolnjevati ves čas svojega delovanja, ali obveznosti vpisa opravljenih storitev in male kurilne
naprave v evidenco v skladu z 21. in 22. členom tega zakona,
o čemer upravno enoto seznani pristojna inšpekcija;
– se je zoper njo začel postopek stečaja ali likvidacije;
– več kot 90 dni ni plačala davkov, prispevkov ter drugih
predpisanih dajatev.
(2) V primeru prenehanja dimnikarske družbe se le-to po
uradni dolžnosti izbriše iz evidence.
(3) Dimnikarska družba ne sme več opravljati dimnikarskih storitev z dnem dokončnosti odločbe o odvzemu dovoljenja.
(4) Upravna enota z dnem dokončnosti odločbe o odvzemu dovoljenja izbriše dimnikarsko družbo iz evidence.
9. člen
(dimnikar)
(1) Licenco za izvajanje dimnikarskih storitev izda upravna enota.
(2) Licenco za izvajanje dimnikarskih storitev se izda
osebi, če izpolnjuje naslednje pogoje:
1. da je opravila izobraževanje po predpisanem programu
za pridobitev ustrezne izobrazbe ali kvalifikacije:
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– dimnikar, dimnikarski mojster, delovodja, okoljevarstveni
tehnik ali
– ima najmanj visoko strokovno izobrazbo ali izobrazbo
po študijskem programu prve stopnje s študijskih področij, ki
spadajo v ožje področje Tehnika ali v ožje področje Arhitektura,
urbanizem in gradbeništvo, pri čemer potrebuje eno leto delovnih izkušenj na terenu na področju dimnikarstva in
2. da ni bila pravnomočno obsojena na kazen zapora
zaradi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, kaznivih dejanj zoper življenje in telo ter premoženje in kaznivega dejanja
nasilništva, sodba pa ni bila izbrisana.
(3) Izpolnjevanje pogojev iz 1. točke prejšnjega odstavka
izkazuje s potrdilom o opravljenem izobraževanju.
(4) Zaradi preverjanja pogojev iz 2. točke drugega odstavka tega člena lahko upravna enota od ministrstva, pristojnega
za pravosodje, zahteva podatke o neizbrisanih obsodbah iz
kazenske evidence.
(5) Dimnikar se mora dopolnilno usposabljati v skladu z
20. členom tega zakona.
(6) Seznam dimnikarjev, sestavljen iz podatkov iz 21. člena tega zakona, se v delu, ki je javen, objavi na spletni strani
ministrstva.
10. člen
(podelitev licence in dimnikarska izkaznica)
(1) Vloga za pridobitev licence se vloži na katerikoli upravni enoti.
(2) Vlogi iz prejšnjega odstavka se priloži vloga za izdajo
dimnikarske izkaznice.
(3) Upravna enota iz prvega odstavka tega člena izda
odločbo o podelitvi licence vlagatelju, ki izpolnjuje vse predpisane pogoje iz drugega odstavka prejšnjega člena, in ga z
dnem dokončnosti vpiše v evidenco iz 21. člena tega zakona.
(4) Licenca se izda za neomejen čas.
(5) Dimnikarske izkaznice na območju Republike Slovenije izdeluje, skladišči in personalizira izdelovalec, izbran v
skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila, v skladu s sklenjeno
pogodbo. Zaposlena oseba izdelovalca, ki opravlja naloge izdelave, skladiščenja in personalizacije dimnikarskih izkaznic,
mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je polnoletna in
– da ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni
bila obsojena na kazen zapora v trajanju več kot tri mesece.
(6) Prenos vlog za izdajo dimnikarskih izkaznic med
organi, pristojnimi za izdajo dimnikarskih izkaznic, in izdelovalcem iz prejšnjega odstavka ter vročitev dimnikarske
izkaznice na naslov za vročanje izvaja pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, registriran za prenos poštnih
pošiljk, na način, ki zagotavlja zaščito, varnost in sledljivost
poštnih pošiljk.
(7) Izdelovalec iz petega odstavka tega člena sme uporabiti osebne podatke iz devetega odstavka tega člena za
potrebe personalizacije dimnikarske izkaznice, vendar jih mora
v 15 dneh po izdelavi dimnikarske izkaznice uničiti.
(8) Dimnikar plača takso in stroške izdelave ter izdaje
dimnikarske izkaznice.
(9) Dimnikarska izkaznica vsebuje naslednje podatke:
– serijsko številko dimnikarske izkaznice;
– fotografijo dimnikarja;
– osebno ime dimnikarja;
– datum izdaje licence;
– datum izdaje dimnikarske izkaznice;
– trajanje dimnikarske izkaznice;
– organ, pristojen za izdajo dimnikarske izkaznic, in
– lastnoročni podpis dimnikarja.
(10) Dimnikarska izkaznica se izda za dobo desetih let.
(11) Minister podrobneje predpiše vsebino vlog za pridobitev licence, izkaznice in obliko, vsebino ter ceno dimnikarske
izkaznice.
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11. člen
(prenehanje licence)
(1) Licenca preneha veljati na zahtevo dimnikarja, na
podlagi odločbe pristojne inšpekcije, odločbe upravne enote
ali v primeru njegove smrti.
(2) Upravna enota izda na zahtevo dimnikarja odločbo o
prenehanju licence.
(3) Upravna enota izda dimnikarju odločbo o prenehanju
licence tudi na podlagi odločbe pristojne inšpekcije ali če sama
ugotovi, da:
– ne izpolnjuje več pogoja iz 2. točke drugega odstavka
9. člena tega zakona,
– ne opravi dopolnilnega usposabljanja iz prvega odstavka 20. člena tega zakona,
– ne odpravi pomanjkljivosti skladno s pravnomočno odločbo pristojnega inšpektorja, s katero je bila odrejena odprava
ugotovljenih pomanjkljivosti.
(4) Upravna enota na podlagi pravnomočne odločbe iz
drugega in tretjega odstavka tega člena ter v primeru smrti
vpiše v evidenco datum prenehanja licence.
(5) Oseba iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne
sme več izvajati dimnikarskih storitev z dnem dokončnosti odločbe o prenehanju licence, ki vsebuje tudi zahtevo, da oseba
v 15 dneh od prejema odločbe vrne dimnikarsko izkaznico
upravni enoti, na kateri je podala vlogo za izdajo dimnikarske
izkaznice. V primeru, da oseba ne vrne dimnikarske izkaznice,
ta o tem obvesti pristojno inšpekcijo.
(6) Oseba, ki ji je pravnomočno prenehala licenca, je ne
more pridobiti v treh letih, pri ponovnem prenehanju pa v petih
letih od dneva pravnomočnosti odločbe o prenehanju.
(7) Podatke za primere iz petega in šestega odstavka
tega člena upravne enote vpišejo v evidenco.
12. člen
(priznavanje poklicnih kvalifikacij in čezmejno
opravljanje storitev)
(1) Naloge pristojnega organa določa predpis, ki ureja
postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav
pogodbenic.
(2) Ministrstvo ima kot pristojni organ v zvezi z izvajanjem
nalog iz prejšnjega odstavka vse pravice in obveznosti, ki jih
določa predpis o priznavanju poklicnih kvalifikacij za pristojni
organ. Če s tem zakonom ni določeno drugače, se za izvajanje
teh nalog uporabljajo določbe predpisa, ki ureja priznavanje
poklicnih kvalifikacij.
(3) Državljani drugih držav pogodbenic, ki želijo v Republiki Sloveniji stalno izvajati reguliran poklic po tem zakonu,
morajo pri pristojnem organu pridobiti odločbo o priznanju
poklicne kvalifikacije.
(4) Vloga za priznanje poklicne kvalifikacije se vloži v
skladu s predpisom, ki ureja priznavanje poklicnih kvalifikacij.
(5) Na podlagi pravnomočne odločbe o priznanju poklicne
kvalifikacije upravna enota posamezniku na vlogo izda odločbo
o podelitvi licence in ga vpiše v evidenco v skladu z določbami 10. člena tega zakona, izdelovalec iz petega odstavka
10. člena tega zakona pa na podlagi vloge iz drugega odstavka
10. člena tega zakona izdela dimnikarsko izkaznico.
(6) Ponudniki s sedežem v drugih državah pogodbenicah
lahko dejavnost dimnikarskih storitev v Republiki Sloveniji izvajajo občasno ali čezmejno, če izpolnjujejo pogoje za zakonito
opravljanje dejavnosti v državi sedeža.
(7) Za občasno ali čezmejno izvajanje dimnikarskih storitev je potrebna predhodna prijava storitve pri ministrstvu,
ministrstvo pa o tem posamezniku izda potrdilo o prejeti prijavi.
(8) Upravna enota na podlagi potrdila iz prejšnjega odstavka izda ponudniku odločbo o podelitvi licence in dimnikarsko izkaznico ter ga vpiše v evidenco iz 21. člena tega zakona
v skladu z določbami 10. člena tega zakona. Licenca velja eno
leto od dneva pravnomočnosti odločbe o njeni podelitvi, za isto
obdobje se izda dimnikarska izkaznica.
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(9) Državljani tretjih držav lahko izvajajo reguliran poklic
po tem zakonu pod pogojem materialne vzajemnosti, če so
njihove pridobljene poklicne kvalifikacije enakovredne tistim,
ki se zahtevajo za državljane Republike Slovenije. Materialna
vzajemnost obstaja, če državljan Republike Slovenije v državi državljana tretje države lahko izvaja reguliran poklic pod
enakimi ali podobnimi pogoji, pod katerimi ga lahko izvajajo
v Republiki Sloveniji državljani tretje države in izpolnjevanje
katerih za državljana Republike Slovenije ni bistveno težje,
kakor je v pravnem redu Republike Slovenije predpisano za
državljane tretje države. Pri dvojnem državljanstvu državljana
tretje države se pri ugotavljanju vzajemnosti upošteva pravni
red tiste države, v kateri ima stalno prebivališče, oziroma pravni
red tiste države, v kateri je imel stalno prebivališče pred pridobitvijo dovoljenja za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji. Če je
posameznik brez državljanstva, se pri ugotavljanju vzajemnosti
v vlogi opredeli, ali se upošteva pravni red države njegovega
rojstva ali države, v kateri ima stalno prebivališče, ali države, v
kateri je imel stalno prebivališče pred pridobitvijo dovoljenja za
stalno prebivanje v Republiki Sloveniji.
(10) Za izdajo odločbe o podelitvi licence, izdajo dimnikarske izkaznice in vpis v evidenco se smiselno uporabljajo
določbe 9. in 10. člena tega zakona.
III. NALOGE DIMNIKARJA
13. člen
(dimnikarske storitve)
(1) Dimnikar izvaja pregledovanje malih kurilnih naprav,
kar pomeni prvi pregled in redne ter izredne preglede malih
kurilnih naprav. Izredni pregled se opravi po naročilu uporabnika dimnikarskih storitev ali na zahtevo pristojnega inšpektorja.
(2) Dimnikar izvaja čiščenje malih kurilnih naprav. Izvaja
se kot mehansko ali kemično čiščenje. Čiščenje je lahko redno,
izredno ali generalno. Čiščenje se lahko izvaja tudi po naročilu
uporabnika dimnikarskih storitev ali na zahtevo pristojnega inšpektorja. Protikorozijska zaščita površin za čiščenje se opravi
po naročilu uporabnika dimnikarskih storitev.
(3) Dimnikar izvaja meritve zaradi preverjanja kakovosti
zgorevanja in ugotavljanja morebitnega preseganja predpisanih mejnih vrednosti emisij snovi z dimnimi plini. Meritve so
lahko prve, občasne ali izredne po naročilu uporabnika dimnikarskih storitev zaradi suma nevarnosti za zastrupitev ali na
zahtevo pristojnega inšpektorja.
(4) Dimnikar izvaja odstranjevanje katranskih oblog prednostno mehansko in kemično, sicer pa z izžiganjem ali drugimi
postopki in se opravi po naročilu uporabnika dimnikarskih storitev, na predlog dimnikarja ali na zahtevo pristojnega inšpektorja
s seznanitvijo uporabnika dimnikarskih storitev.
(5) Dimnikar informira uporabnika dimnikarskih storitev o
energetski učinkovitosti malih kurilnih naprav in svetuje glede
izbire, vzdrževanja in uporabe malih kurilnih naprav.
(6) Dimnikar uporabniku dimnikarskih storitev izda zapisnik o vseh izvedenih dimnikarskih storitvah. Uporabnik dimnikarskih storitev lahko na zapisnik poda pripombe, do katerih
se dimnikar pisno opredeli, in s katerimi v roku 30 dni seznani
uporabnika dimnikarskih storitev.
(7) Dimnikar preverja izpolnjevanje osnovnih zahtev vgrajenih malih kurilnih naprav, skladno s predpisi, ki urejajo zahteve za dajanje proizvodov na trg, varstvo okolja, varstvo pred
požarom, graditev objektov in energetsko učinkovitost stavb.
(8) Vlada s predpisom podrobneje določi vsebino in način
izvajanja dimnikarskih storitev, roke zanje in obrazce zapisnika.
14. člen
(zagotavljanje osnovnih zahtev)
(1) Zagotavljanje osnovnih zahtev malih kurilnih naprav
iz sedmega odstavka 13. člena tega zakona se preverja pri
prvem pregledu.
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(2) Če dimnikar ugotovi, da so male kurilne naprave,
dimovodne ali prezračevalne naprave vgrajene v nasprotju
z osnovnimi zahtevami, ukrepa skladno s 15. členom tega
zakona.
(3) Minister predpiše merila in metodologijo preverjanja
izpolnjevanja osnovnih zahtev iz prvega odstavka tega člena.
15. člen
(obveznosti ob ugotovljenih pomanjkljivostih
male kurilne naprave)
(1) Če dimnikar ob izvajanju dimnikarskih storitev ugotovi pomanjkljivosti na mali kurilni napravi, zaradi katerih je
zmanjšano varstvo pred požarom, doseženo preseganje emisij pri zgorevanju goriv ali ugotovljeno tveganje zastrupitve z
ogljikovim oksidom, s tem seznani uporabnika dimnikarskih
storitev in mu predlaga ukrepe za odpravo pomanjkljivosti, ki
jih uporabnik dimnikarskih storitev izvede v rokih, določenih
v predpisu o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih
napravah. Po preteku tega roka je dimnikar dolžan preveriti,
ali so pomanjkljivosti odpravljene. Če uporabnik dimnikarskih
storitev ugotovljenih pomanjkljivosti ne odpravi, dimnikar o tem
obvesti pristojno inšpekcijo.
(2) Če dimnikar ob izvajanju dimnikarskih storitev ugotovi, da je zaradi pomanjkljivosti na mali kurilni napravi velika
verjetnost zmanjšanja varstva pred požarom ali zastrupitve z
ogljikovim monoksidom, nastalim pri zgorevanju goriv, o tem
seznani uporabnika in nemudoma obvesti pristojno inšpekcijo.
(3) V primeru, če pristojna inšpekcija ugotovi, da so s
strani dimnikarja ugotovljene pomanjkljivosti na mali kurilni
napravi ali predlagani ukrepi za njihovo odpravo neutemeljeni,
dimnikarska družba uporabniku dimnikarskih storitev povrne
stroške izvedbe naloženih ukrepov za odpravo pomanjkljivosti
in stroške, ki jih je uporabnik plačal dimnikarski družbi za preverjanje odprave pomanjkljivosti.
16. člen
(obveznost zagotavljanja strokovnosti)
Dimnikar mora:
– na zahtevo uporabnika dimnikarskih storitev pokazati
dimnikarsko izkaznico in izkazati, da je zaposlen pri dimnikarski
družbi, ki je vpisana v evidenco;
– dimnikarske storitve izvajati s skrbnostjo dobrega strokovnjaka. Pri izvajanju teh storitev mora dimnikar izvesti vse
dimnikarske storitve, ki so potrebne za kakovostno izvedbo
storitve, uporabniku dimnikarskih storitev pa pri tem ne sme
povzročati nepotrebnih dodatnih stroškov. Zaradi nekakovostnih storitev ne sme biti ogroženo življenje in zdravje uporabnikov dimnikarskih storitev, uporabnikovo premoženje in okolje;
– ščititi interese uporabnikov dimnikarskih storitev in ne
izrabljati morebitnega neznanja in nestrokovnosti uporabnika
dimnikarskih storitev za pridobivanje svojih poslovnih koristi in
– skrbeti za strokoven odnos do uporabnika dimnikarskih
storitev v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.
17. člen
(dimnikarske storitve v večstanovanjskih stavbah)
(1) Dimnikarske storitve v večstanovanjskih stavbah se
štejejo za posle rednega upravljanja v skladu z zakonom, ki
ureja upravljanje v večstanovanjskih stavbah. V primerih, ko
večstanovanjska stavba nima upravnika, izbere dimnikarsko
družbo predstavnik etažnih lastnikov, pooblaščen s strani etažnih lastnikov, ki imajo več kot polovico solastniških deležev,
na podlagi zakona, ki ureja upravljanje v večstanovanjskih
stavbah.
(2) V večstanovanjskih stavbah mora dimnikarska družba,
ki jo je izbral etažni lastnik kot uporabnik dimnikarskih storitev in
če se mala kurilna naprava nahaja v stanovanju ali poslovnem
prostoru, katerega lastnik je, seznaniti upravnika večstanovanjske stavbe ali predstavnika etažnih lastnikov s stanjem male
kurilne naprave v naslednjih primerih:
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– rekonstrukcije male kurilne naprave,
– zamenjave male kurilne naprave,
– spremembe goriva,
– spremembe vrste ogrevanja.
(3) Upravnik večstanovanjske stavbe in predstavnik etažnih lastnikov morata seznaniti dimnikarsko družbo iz prvega
odstavka tega člena o rekonstrukciji, zamenjavi ali spremembi
iz prejšnjega odstavka.
IV. OBVEZNOSTI UPORABNIKA
DIMNIKARSKIH STORITEV
18. člen
(uporabnik dimnikarskih storitev)
(1) Uporabnik dimnikarskih storitev mora:
1. izbrati dimnikarsko družbo;
2. omogočiti prvi pregled za novovgrajeno malo kurilno
napravo;
3. omogočiti vpis male kurilne naprave v evidenco ob
prvi izvedbi dimnikarskih storitev v skladu s tem zakonom;
4. dovoliti izvajanje dimnikarskih storitev na način in v
celotnem obsegu v skladu s 13. členom tega zakona;
5. omogočiti pregled pred uporabo malih kurilnih naprav
ob spremembah pri malih kurilnih napravah, vgradnji novih
naprav in začetku obratovanja neaktivnih naprav;
6. eno leto hraniti zapisnik o izvedenem pregledu;
7. na podlagi odločbe pristojne inšpekcije odpraviti
ugotovljene pomanjkljivosti.
(2) Če se uporabnik dimnikarskih storitev odloči zamenjati dimnikarsko družbo za opravljanje dimnikarskih storitev
na svoji mali kurilni napravi, to stori do 30. junija tekočega
leta za obdobje, ki traja od 1. julija tekočega leta za obdobje
najmanj 12 mesecev. To obdobje se lahko skrajša, če pristojna inšpekcija ugotovi, da dimnikarska družba ne opravlja
dimnikarskih storitev v skladu s tem zakonom.
(3) Uporabnik dimnikarskih storitev lahko v primeru, da
se njegova mala kurilna naprava dejansko ne uporablja, s
tem pisno seznani dimnikarsko družbo, ki je na mali kurilni
napravi zadnja opravila dimnikarske storitve, ki vnese ta
podatek v evidenco. Uporabnik dimnikarskih storitev pred
začetkom uporabe te naprave omogoči pregled skladno s
5. točko prvega odstavka tega člena.
V. CENA IZVAJANJA DIMNIKARSKIH STORITEV
19. člen
(oblikovanje cene)
(1) Znesek za izvedene dimnikarske storitve plača uporabnik dimnikarskih storitev v skladu s tem zakonom.
(2) Znesek se oblikuje kot zmnožek cene izvajanja
dimnikarskih storitev in normativnega števila časovnih enot
dela dimnikarskih storitev.
(3) Znesek iz prejšnjega odstavka vključuje tudi potne
stroške, kadar je uporabnik dimnikarskih storitev od sedeža
dimnikarske družbe oddaljen 25 kilometrov ali manj. Kadar je
uporabnik dimnikarskih storitev oddaljen več kot 25 kilometrov od sedeža dimnikarske družbe, se znesku iz prejšnjega
odstavka lahko prištejejo potni stroški za vsak kilometer
nad 25 kilometrov, ki niso vključeni v ceno storitve iz prvega
stavka tega odstavka.
(4) Cena iz drugega odstavka tega člena se določi v
eurih na časovno enoto dela.
(5) Najvišjo dovoljeno ceno izvajanja dimnikarskih storitev iz drugega odstavka tega člena določi vlada s sklepom.
Višino cene vlada določi ob upoštevanju cen storitev dejavnosti, za katere je predpisana podobna raven strokovne
izobrazbe.
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(6) Dimnikarska družba mora imeti cenik, ki je javno objavljen, z vsebino, določeno v predpisu iz sedmega odstavka
tega člena.
(7) Minister predpiše časovne normative za posamezne
storitve in sklope dimnikarskih storitev iz drugega odstavka
tega člena in podrobnejšo vsebino cenika ter višino potnih
stroškov.
VI. USPOSABLJANJE ZA IZVAJANJE
DIMNIKARSKIH STORITEV
20. člen
(dopolnilno usposabljanje)
(1) Dimnikar se mora vsakih osem let dopolnilno usposabljati.
(2) Dopolnilno usposabljanje opravljajo pravne osebe ali
samostojni podjetniki posamezniki, ki jih po predhodno opravljenem javnem natečaju s sklepom za pet let pooblasti minister. Pogoji za pridobitev pooblastila se nanašajo na:
– usposobljenost predavateljev in drugega pedagoškega
kadra, ki ga zagotavlja ta organizacija;
– kader, potreben za uspešno usposabljanje in druge s
tem povezane naloge (sprejemanje prijav, vodenje potrebnih
evidenc in podobno);
– opremo in prostore, ki so potrebni za usposabljanje in
druge s tem povezane naloge.
(3) Nosilci pooblastila iz prejšnjega odstavka morajo ves
čas opravljanja dopolnilnega usposabljanja izpolnjevati pogoje,
predpisane v prejšnjem odstavku.
(4) Udeležencem dopolnilnega usposabljanja organizacije
iz drugega odstavka tega člena izdajo potrdilo o udeležbi, ki ga
dimnikar predloži upravni enoti.
(5) Minister predpiše podrobnejše pogoje za pridobitev
pooblastila, programe dopolnilnega usposabljanja za dimnikarje in določi tarife za usposabljanje.
VII. EVIDENCA
21. člen
(evidenca)
(1) Ministrstvo zaradi nadzora nad izvajanjem dimnikarskih storitev in za namene iz drugega, šestega, osmega in
šestnajstega odstavka tega člena vodi in upravlja evidenco, ki
vsebuje podatke o dimnikarskih družbah, dimnikarjih, uporabnikih dimnikarskih storitev, malih kurilnih napravah in dimnikarskih storitvah ter izdanih zapisnikih.
(2) Zaradi odločanja v upravnih postopkih iz 7., 8., 10., 11.
in 12. člena tega zakona upravna enota obdeluje evidenco, v
kateri obdeluje osebne in druge podatke o dimnikarski družbi in
dimnikarjih. V evidenci se vodijo naslednji podatki:
1. o dimnikarski družbi:
– osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali firmo in sedež osebe,
– matična številka,
– davčna številka in
– številka dovoljenja iz 7. člena tega zakona;
2. o dimnikarjih:
– osebno ime,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
– enotna matična številka občana,
– izobrazba,
– telefonska številka,
– naslov elektronske pošte,
– datum izdaje licence,
– serijska številka dimnikarske izkaznice,
– datum izdaje dimnikarske izkaznice,
– datum prenehanja licence,
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– trajanje odvzema licence ter
– datum potrdila o dopolnilnem usposabljanju.
(3) Podatki o dimnikarjih iz prejšnjega odstavka so javni,
razen:
– naslov prebivališča,
– enotna matična številka občana,
– telefonska številka,
– naslov elektronske pošte in
– datum potrdila o dopolnilnem usposabljanju.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek se posamezniku v vlogi
za izdajo licence omogoči, da lahko da privolitev za javno
objavo svojih podatkov za stike (telefonska številka, naslov
elektronske pošte).
(5) Podatke iz drugega odstavka tega člena v evidenco
vpiše upravna enota, ki je izdala odločbo v upravnem postopku.
(6) Izdelovalec izkaznic iz petega odstavka 10. člena tega
zakona ima vpogled v tiste podatke iz drugega odstavka tega
člena, ki so potrebni za izdelavo dimnikarske izkaznice v skladu
z devetim odstavkom 10. člena.
(7) Ministrstvo brezplačno pridobiva podatke za vključitev
v evidenco iz prvega odstavka tega člena s povezavo z obstoječimi zbirkami podatkov naslednjih upravljavcev:
– Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence
in storitve (AJPES) – podatke iz prve do tretje alineje 1. točke
iz poslovnega registra Slovenije in
– Ministrstva za notranje zadeve – podatke iz prve do četrte alineje 2. točke drugega odstavka tega člena iz centralnega
registra prebivalstva.
(8) Dimnikarska družba za namen izvajanja storitev pri
uporabnikih in ugotavljanja pomanjkljivosti tem uporabnikom
obdeluje evidenco, v kateri se vodijo podatki o uporabnikih
dimnikarskih storitev, malih kurilnih napravah in na njih opravljenih storitvah ter ugotovljenih pomanjkljivostih. V evidenci se
o uporabnikih dimnikarskih storitev vodijo podatki o:
1. lastnikih:
– osebno ime,
– datum rojstva,
– naslov prebivališča,
– firma in sedež za pravno osebo,
– kontaktni naslov elektronske pošte in
– dimnikarska družba, ki opravi dimnikarske storitve;
2. upravnikih:
– naziv,
– matična številka,
– naslov in odgovorna oseba,
– kontaktni naslov elektronske pošte in
– dimnikarska družba, ki opravi dimnikarske storitve;
3. etažnih lastnikih:
– osebno ime,
– datum rojstva,
– naslov prebivališča,
– firma in sedež za pravno osebo,
– kontaktni naslov elektronske pošte in
– dimnikarska družba, ki opravi dimnikarske storitve.
(9) Za osebe iz prejšnjega odstavka niso javni podatki
iz prve do pete alineje 1. točke, iz druge do četrte alineje
2. točke ter podatki iz prve do pete alineje 3. točke prejšnjega
odstavka. Podatek iz prve alineje 2. točke prejšnjega odstavka
ni javen, če ne gre za družbe ali posameznike, ki opravljajo
dejavnost.
(10) Podatke iz osmega odstavka tega člena v evidenco
vpiše izbrana dimnikarska družba. Dimnikarska družba lahko
vpisane podatke, razen podatkov iz druge alineje 1. do 3. točke
osmega odstavka tega člena uporabi za zagotavljanje izvajanja
predpisanih dimnikarskih storitev izbranim uporabnikom. Takoj,
ko dimnikarska družba ni več izbrana s strani uporabnika, mora
dimnikarska družba vse podatke v papirni ali elektronski obliki
uničiti.
(11) Ministrstvo brezplačno pridobiva podatke za vključitev v evidenco iz osmega odstavka tega člena s povezavo z
obstoječimi zbirkami podatkov naslednjih upravljavcev:
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– Ministrstva za notranje zadeve – osebne podatke za
fizične osebe iz prve do tretje alineje 1. točke in prve do tretje
alineje 3. točke osmega odstavka tega člena iz centralnega
registra prebivalstva,
– Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence
in storitve (AJPES) – podatke iz četrte alineje 1. točke, prve do
tretje alineje 2. točke in četrte alineje 3. točke osmega odstavka
tega člena iz poslovnega registra Slovenije,
– Zemljiškoknjižnega sodišča – na podlagi identifikacijskega znaka nepremičnine podatke iz prve do četrte alineje
3. točke osmega odstavka tega člena iz zemljiške knjige v
skladu z zakonom, ki ureja zemljiško knjigo.
(12) V evidenci se o malih kurilnih napravah vodijo naslednji podatki:
1. številka kurilne naprave, ki jo napravi dodeli aplikacija
ministrstva,
2. moč, leto proizvodnje oziroma leto vgradnje,
3. vrsta goriva,
4. identifikacijski podatki iz prostorskih registrov Republike Slovenije o stavbi,
5. namen in vrsta kurilne naprave in drugi obratovalni podatki, kot so npr. podatki o gorilniku, prezračevalni in dimovodni
napravi, zalaganju.
(13) Javni niso naslednji podatki iz prejšnjega odstavka:
– številka kurilne naprave, ki jo napravi dodeli aplikacija
ministrstva,
– moč, leto proizvodnje oziroma leto vgradnje,
– vrsta goriva,
– identifikacijski podatki iz prostorskih registrov Republike
Slovenije o stavbi in
– obratovalni podatki.
(14) Podatke iz 2., 3. in 5. točke dvanajstega odstavka
tega člena v evidenco vpiše izbrana dimnikarska družba.
(15) Podatke 4. točke dvanajstega odstavka tega člena se
pridobi s povezavo s katastrom stavb in evidenco nepremičnin.
(16) Inšpektorati obdelujejo evidenco za namen izvajanja
nalog skladno z določbami tega zakona.
(17) V evidenco se vpisujejo podatki o dimnikarskih storitvah in izdanih zapisnikih iz 13. člena tega zakona, morebitnih
ugotovljenih pomanjkljivostih pri izvedbi pregleda ali meritve in
ukrepih pristojnega inšpektorja zaradi nevarnega in neučinkovitega delovanja male kurilne naprave, dimovodne ali prezračevalne naprave in datumu odprave pomanjkljivosti.
(18) Podatke iz prejšnjega odstavka vpiše dimnikarska
družba, razen ukrepov izdanih s strani inšpektorata, ki jih vpiše
pristojen inšpektorat.
(19) Pri zamenjavi male kurilne naprave morajo v evidenci
ostati podatki prejšnje male kurilne naprave.
(20) Upravna enota in dimnikarske družbe podatke iz
evidence posredujejo ministrstvu, ki upravlja evidenco.
(21) Vsi podatki iz drugega do sedemnajstega odstavka
tega člena se smejo zbirati, voditi in obdelovati samo za namene, za katere so bili dani in se ne smejo spreminjati ali posredovati drugim osebam v nasprotju s tem ali drugim zakonom.
(22) Uporabnik dimnikarskih storitev ima dostop do evidence za namen vpogleda o vseh podatkih, ki se vodijo v zvezi
z njegovo kurilno napravo, na njej opravljenimi storitvami in
ugotovljenimi pomanjkljivostmi. Ministrstvo navodila o načinu
dostopa za uporabnika objavi na spletni strani. Pravica uporabnika dimnikarskih storitev po tem členu v ničemer ne omejuje pravic posameznika po zakonu, ki ureja varstvo osebnih
podatkov.
(23) Ministrstvo, upravne enote in pristojni inšpektorati,
imajo za namen odločanja po določbah tega zakona dostop
do podatkov iz evidence iz drugega odstavka tega člena. Ministrstvo in pristojni inšpektorati, imajo za namen odločanja po
določbah tega zakona dostop še do podatkov iz evidence iz
osmega, dvanajstega in sedemnajstega odstavka tega člena.
(24) Podatki iz evidence, ki so povezani z izdajanjem
odločbe, se hranijo 20 let od pravnomočnosti odločbe, podatki
o kurilnih napravah in opravljanju storitev se hranijo 15 let, nato
se arhivirajo.
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22. člen
(obveznost dimnikarske družbe pri vpisu podatkov
v evidenco)
(1) Dimnikarska družba vsako malo kurilno napravo vpiše
v evidenco. Vpis nove male kurilne naprave se izvede ob prvem
pregledu male kurilne naprave.
(2) Dimnikarska družba najkasneje v 30 dneh od opravljene dimnikarske storitve vpiše opravljene dimnikarske storitve v
evidenco iz 21. člena tega zakona.
(3) Dimnikarska družba mora zagotoviti hrambo zapisnika o prvem pregledu do poteka desetih let po opravljenem
pregledu.
(4) Ob izbrisu dimnikarske družbe iz evidence ali zamenjavi dimnikarske družbe, ta zapisnik o prvem pregledu preda
uporabniku dimnikarskih storitev.
(5) Dimnikarske družbe so odgovorne, da so vnosi v
evidenco popolni in pravilno urejeni ter v skladu z najnovejšim
stanjem informacijske tehnologije.
(6) Dimnikarska družba na podlagi obvestila uporabnika
dimnikarskih storitev iz tretjega odstavka 18. člena tega zakona
vpiše neuporabo male kurilne naprave v evidenco.
23. člen
(obveznost uporabnika dimnikarskih storitev pri vpisu male
kurilne naprave)
Vsak uporabnik dimnikarskih storitev je dolžan na zahtevo dimnikarske družbe zagotoviti vse potrebne podatke iz
dvanajstega odstavka 21. člena tega zakona, razen podatkov
o številki kurilne naprave in podatke iz prostorskih registrov
Republike Slovenije.
24. člen
(izbris podatkov o mali kurilni napravi iz evidence)
(1) Če uporabnik dimnikarskih storitev zaradi prenehanja
uporabe male kurilne naprave želi, da se njegova mala kurilna
naprava izbriše iz evidence, mora poslati zahtevo za izbris
podatkov o mali kurilni napravi dimnikarski družbi, ki preveri
upravičenost izbrisa male kurilne naprave iz evidence. Če je
to edina mala kurilna naprava, mora dimnikarska družba iz
evidenc izbrisati tudi uporabnika dimnikarskih storitev.
(2) Mala kurilna naprava se lahko izbriše iz evidence, če
je brez tehničnega posega ni mogoče takoj uporabiti, kot na
primer v primeru, da je odstranjen ali zapečaten dovod goriva
ali je kurilna naprava odstranjena.
(3) Dimnikarska družba upravičenost izbrisa iz prejšnjega
odstavka preveri pri uporabniku dimnikarskih storitev, razen
ko je sprememba vira ogrevanja, kot je na primer prehod na
daljinsko ogrevanje, toplotno črpalko ali sprejemnik sončne
energije in podobno, razvidna iz uradnih javno dostopnih evidenc za tisto stavbo ali del stavbe in ne obstaja nobena druga
mala kurilna naprava, na kateri je treba opraviti dimnikarske
storitve. Dimnikarska družba lahko vstopi v prostore uporabnika
dimnikarskih storitev le na podlagi njegove privolitve.
25. člen
(javnost evidence)
Javni podatki iz evidenc, navedenih v drugem do trinajstem odstavku 21. člena tega zakona, so zagotovljeni v združeni (agregirani) obliki in ne kot posamezen podatek v kateri
koli kombinaciji z drugim javnim podatkom.
VIII. ZAHTEVE ZA PROIZVODE
26. člen
(zahteve za male kurilne naprave)
(1) Male kurilne naprave se lahko uporabljajo le, če njihove
lastnosti izpolnjujejo zahteve za njihovo nameravano uporabo.
Šteje se, da so lastnosti male kurilne naprave ustrezne, kadar so
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glede na vrsto male kurilne naprave skladne s predpisi, ki urejajo
tehnične zahteve za proizvode in splošno varnost proizvodov, ali
s predpisi, ki urejajo dajanje gradbenih proizvodov na trg.
(2) V malih kurilnih napravah se lahko uporabljajo le goriva, ki so skladna s predpisom o emisiji snovi v zrak iz malih in
srednjih kurilnih naprav, in sicer na način, določen z navedbami
proizvajalca.
(3) Postavitev in obratovanje malih kurilnih naprav se
morata izvajati po navodilih proizvajalca.
IX. NADZOR
27. člen
(inšpekcijski nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in na
njegovi podlagi izdanih predpisov, razen določb iz drugega in
tretjega odstavka tega člena, opravlja inšpekcija, pristojna za
okolje.
(2) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov, ki se nanašajo
na ceno dimnikarskih storitev in na nadzor nad izpolnjevanjem
zahtev iz prvega odstavka prejšnjega člena, opravlja inšpekcija,
pristojna za trg.
(3) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov, ki se nanašajo na
zmanjšano varstvo pred požarom in s tem povezano odpravo
pomanjkljivosti, opravlja inšpekcija, pristojna za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami.
(4) V primeru neposredne nevarnosti za življenje ljudi ali
premoženje večje vrednosti, lahko inšpektor odredi prepoved
uporabe kurilne naprave na osnovi prijave dimnikarske družbe,
brez predhodnega zaslišanja uporabnika kurilne naprave.
(5) V predpisu iz 13. člena tega zakona se podrobneje določi razmejitev izvajanja nadzora inšpekcij iz prvega do tretjega
odstavka tega člena nad izpolnjevanjem obveznosti dimnikarskih družb, dimnikarjev in uporabnikov dimnikarskih storitev.
X. KAZENSKE DOLOČBE
28. člen
(prekrški dimnikarske družbe)
(1) Z globo od 800 do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek
dimnikarska družba, če:
1. ne vpiše podatkov o opravljeni dimnikarski storitvi v
evidence (drugi odstavek 22. člena),
2. nima pred začetkom opravljanja dejavnosti in ves čas
opravljanja dimnikarskih storitev zavarovane svoje odgovornosti za škodo (tretji odstavek 7. člena),
3. pri zaračunavanju dimnikarskih storitev ne upošteva
sklepa vlade glede cene dimnikarskih storitev (peti odstavek
19. člena),
4. nima objavljenega cenika (šesti odstavek 19. člena).
(2) Z globo od 250 do 400 eurov se za prekršek iz prejšnjega
odstavka kaznuje odgovorna oseba dimnikarske družbe.
29. člen
(prekrški uporabnikov dimnikarskih storitev)
(1) Z globo od 60 do 100 eurov se kaznuje uporabnik
dimnikarskih storitev, ki je posameznik, če:
1. na podlagi odločbe pristojne inšpekcije ne odpravi
ugotovljenih pomanjkljivosti (18. člen),
2. v rokih, določenih s predpisom iz 13. člena tega zakona, ne omogoči izvajanja dimnikarskih storitev iz 13. člena tega
zakona (18. člen).
(2) Z globo od 250 do 350 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje uporabnik dimnikarskih storitev, ki je
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma
posameznik, ki samostojno opravlja svojo dejavnost.
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(3) Z globo od 60 do 100 eurov se za prekršek iz prvega
odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba uporabnika
dimnikarskih storitev, ki je pravna oseba ali odgovorna oseba
samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika,
ki samostojno opravlja dejavnost.
30. člen
(prekrški dimnikarja)
(1) Z globo od 200 do 300 eurov se za prekršek kaznuje
dimnikar, če ne izda zapisnika o vseh izvedenih dimnikarskih storitvah ali če uporabnika dimnikarskih storitev pisno ne seznani s
svojo opredelitvijo do njegovih pripomb (šesti odstavek 13. člena).
(2) Z globo od 300 do 500 eurov se kaznuje za prekršek
oseba, če v predpisanem roku ne vrne dimnikarske izkaznice
upravni enoti, na kateri je podala vlogo za izdajo dimnikarske
izkaznice (peti odstavek 11. člena).
(3) Z globo 500 do 600 eurov se kaznuje dimnikar, če krši
določbe od prvega do petega in sedmega odstavka 13. člena, prvega in drugega odstavka 14. člena, 15. in 16. člena tega zakona.
31. člen
(prekrški upravnika v večstanovanjski stavbi)
(1) Z globo od 250 do 350 eurov se kaznuje upravnik v
večstanovanjskih stavbah, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, če:
1. na podlagi odločbe pristojne inšpekcije ne odpravi
ugotovljenih pomanjkljivosti, ki se nanašajo na skupne prostore
(18. člen),
2. v rokih, določenih s predpisom iz 13. člena tega zakona, v skupnih prostorih ne omogoči izvajanja dimnikarskih
storitev iz 13. člena tega zakona (18. člen).
(2) Z globo od 100 do 200 eurov se za prekršek iz
prejšnjega člena kaznuje tudi odgovorna oseba upravnika
v večstanovanjski stavbi.
32. člen
(višina 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 v tem zakonu.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
33. člen
(prehodno obdobje)
(1) Do izdaje in vročitve dimnikarske izkaznice iz 10. člena tega zakona se za dimnikarsko izkaznico šteje odločba o
podelitvi licence, dimnikar pa se mora na zahtevo uporabnika
dimnikarskih storitev izkazati tudi z osebnim dokumentom.
(2) Odločba o podelitvi licence iz prejšnjega odstavka, ki
je bila izdana pred 1. januarjem 2017, velja od 1. januarja 2017.
(3) Dimnikar v enem mesecu od uveljavitve predpisa iz
10. člena tega zakona od upravne enote zahteva izdajo dimnikarske izkaznice, izdelovalec pa mu jo izdela proti plačilu v
skladu z določbami 10. člena tega zakona.
(4) Ministrstvo na svoji spletni strani objavi seznama iz
devetnajstega odstavka 7. člena in šestega odstavka 9. člena
tega zakona v roku dveh mesecev od uveljavitve tega zakona.
(5) Uporabnik dimnikarskih storitev iz seznama dimnikarskih družb, objavljenega na spletni strani ministrstva, najkasneje do 30. junija 2017, izbere dimnikarsko družbo za opravljanje
dimnikarskih storitev na svoji mali kurilni napravi za obdobje
najmanj 12 mesecev.
(6) Do objave seznama dimnikarskih družb na spletni
strani ministrstva lahko opravlja dimnikarske storitve po tem
zakonu izvajalec, ki je na dan 31. december 2016 opravljal
obvezno državno gospodarsko javno službo izvajanja meritev,
pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in
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zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom. Do objave
seznama dimnikarskih družb na spletni strani ministrstva lahko
izvajajo dimnikarske storitve fizične osebe, ki so na dan 31. decembra 2016 zaposlene pri izvajalcih iz prejšnjega stavka in so
imele ustrezne kvalifikacije za opravljanje dimnikarske službe.
(7) Če uporabnik dimnikarskih storitev do roka iz petega
odstavka tega člena ne izbere dimnikarske družbe, se šteje, da je
izbral izvajalca, ki je na dan 31. decembra 2016 opravljal obvezno
državno gospodarsko javno službo izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi
varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega
zdravja in varstva pred požarom na območju, na katerem se nahaja njegova mala kurilna naprava, pod pogojem, da je ta izvajalec
pridobil dovoljenje za opravljanje dimnikarskih storitev.
(8) Uporabnik dimnikarskih storitev mora omogočiti, da se
do 31. decembra 2017 izvedejo dimnikarske storitve skladno s
13. členom tega zakona.
(9) Ne glede na drugi odstavek 19. člena tega zakona
se do sprejema predpisa iz sedmega odstavka 19. člena tega
zakona znesek za izvedene dimnikarske storitve oblikuje kot
zmnožek cene izvajanja dimnikarskih storitev in dejanskega
števila časovnih enot dela dimnikarskih storitev pri uporabniku
dimnikarskih storitev, ki se mu, kadar je uporabnik dimnikarskih
storitev oddaljen več kot 25 kilometrov od sedeža dimnikarske
družbe, prištejejo potni stroški največ v višini 0,25 eura na
kilometer za vsak kilometer nad 25 kilometrov.
(10) Ne glede na tretji odstavek 19. člena tega zakona
je do sprejema predpisa iz petega odstavka 19. člena tega
zakona najvišja dovoljena cena izvajanja dimnikarskih storitev
25,20 eura na uro dela dimnikarskih storitev pri uporabniku
dimnikarskih storitev brez davka na dodano vrednost.
(11) V treh dneh od uveljavitve zakona ministrstvo obvesti
uporabnike dimnikarskih storitev o obveznosti izbire dimnikarske družbe z objavo na spletni strani ministrstva.
34. člen
(prekrški v prehodnem obdobju)
(1) Z globo od 60 do 100 eurov se kaznuje uporabnik
dimnikarskih storitev, ki je posameznik, če ne omogoči, da se
do 31. decembra 2017 izvedejo dimnikarske storitve (osmi
odstavek 33. člena).
(2) Z globo od 250 do 350 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje uporabnik dimnikarskih storitev, ki je
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma
posameznik, ki samostojno opravlja svojo dejavnost.
(3) Z globo od 60 do 100 eurov se za prekršek iz prvega
odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba uporabnika
dimnikarskih storitev, ki je pravna oseba ali odgovorna oseba
samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika,
ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo od 250 do 350 eurov se kaznuje upravnik v
večstanovanjskih stavbah, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, če ne zagotovi, da se v skupnih prostorih
do 31. decembra 2017 izvedejo dimnikarske storitve (osmi
odstavek 33. člena).
(5) Z globo od 100 do 200 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba upravnika v
večstanovanjski stavbi.
35. člen
(predpisi vlade)
Vlada izda predpisa iz 13. in 19. člena tega zakona v
šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
36. člen
(predpisi ministra)
Minister izda predpis iz 10. člena v roku dveh mesecev,
predpise iz 7., 14., 19. in 20. člena tega zakona pa v šestih
mesecih od uveljavitve tega zakona.
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37. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravilnik o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov
pri opravljanju javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in
čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov (Uradni list
RS, št. 128/04 in 18/05 – popr.), smiselno pa se uporablja do
uveljavitve predpisa iz 13. člena tega zakona, kolikor ni v nasprotju
s tem zakonom.
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravilnik
o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak
iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo
izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96, 71/00, 17/03, 41/04 – ZVO-1
in 105/08), smiselno pa se uporablja do uveljavitve predpisa iz
13. člena tega zakona, kolikor ni v nasprotju s tem zakonom.
(3) Z 31. decembrom 2016 preneha veljati Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske
javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih
naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred
požarom (Uradni list RS, št. 129/04, 57/06, 105/07, 102/08, 94/13
in 106/15), 2., 30., 32. in 35. do 38. ter 40. člen te uredbe pa se
smiselno uporabljajo do uveljavitve predpisa iz 13. člena tega
zakona, kolikor niso v nasprotju s tem zakonom.
38. člen
(začetek uporabe)
Ta zakon se začne uporabljati 1. januarja 2017, razen drugega, sedmega, dvanajstega odstavka ter drugega do petega stavka
trinajstega odstavka 7. člena, 9. in 10. člena, tretjega, četrtega,
petega, sedmega in osmega odstavka 12. člena, drugega do četrtega stavka devetega odstavka in desetega odstavka 12. člena,
20. in 21. člena tega zakona, ki se začnejo uporabljati z dnem
uveljavitve tega zakona.

Št.

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

2927.

Zakon o dopolnitvah Zakona o motornih
vozilih (ZMV-B)

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 motornih vozilih
(ZMV-B)
Razglašam Zakon o dopolnitvah Zakona o motornih vozilih (ZMV-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije
na seji dne 19. oktobra 2016.
Št. 003-02-7/2016-4
Ljubljana, dne 27. oktobra 2016
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Stran
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ZAKON
O DOPOLNITVAH ZAKONA O MOTORNIH
VOZILIH (ZMV-B)
1. člen
V Zakonu o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10 in
23/15) se v drugem odstavku 31. člena za besedo »starodobnik« dodata vejica in beseda »moped«.
2. člen
Za četrtim odstavkom 50. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ne glede na določbe tega člena se tehnični pregled
vozila opravi pred registracijo tega vozila v Republiki Sloveniji,
če je starejše od roka, ko bi moralo vozilo enake kategorije
po prvem odstavku tega člena opraviti prvi tehnični pregled.«.
Dosedanja peti in šesti odstavek postaneta šesti in sedmi
odstavek.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Po 1. maju 2017 morajo biti mopedi, pri katerih trajna
nazivna moč pogonskega motorja ne presega 4 kW in konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, registrirani.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 434-04/16-2/20
Ljubljana, dne 19. oktobra 2016
EPA 1337-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

39. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 804-12/15-6/68
Ljubljana, dne 25. oktobra 2016
EPA 1279-VII
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2928.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-C)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega
prometa (ZPrCP-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-C), ki ga je sprejel Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 19. oktobra 2016.
Št. 003-02-7/2016-5
Ljubljana, dne 27. oktobra 2016
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O PRAVILIH CESTNEGA PROMETA (ZPrCP-C)
1. člen
V Zakonu o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS,
št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo) se v prvem odstavku
3. člena 13. točka spremeni tako, da se glasi:
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»13. »kolo« je enosledno ali dvosledno vozilo, ki ga poganja voznik z lastno močjo ali kolo s pomožnim motorjem, ki
je enosledno ali dvosledno vozilo s pedali, opremljeno s pomožnim električnim motorjem z največjo trajno nazivno močjo
0,25 kW, katerega moč se progresivno zmanjšuje in končno
prekine, ko vozilo doseže hitrost 25 km/h ali prej, če kolesar
preneha poganjati pedala;«.
2. člen
V tretjem odstavku 17. člena se črta besedilo »kolesu s
pomožnim motorjem,«.
3. člen
Drugi in tretji odstavek 34. člena se spremenita tako, da
se glasita:
»(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka homologirane zaščitne motoristične čelade ni treba uporabljati vozniku
in potniku na vozilu z vgrajenim zadrževalnim sistemom, ki izpolnjuje pogoje, predpisane s posebnim predpisom, kadar uporabljata v vozilo vgrajeni zadrževalni sistem, voznik in potnik na
mopedu, katerega konstrukcijsko določena hitrost ne presega
25 km/h, pa imata lahko namesto homologirane zaščitne motoristične čelade ustrezno pripeto zaščitno kolesarsko čelado.
(3) Voznik in potnik na kolesu morata imeti do dopolnjenega 18. leta starosti med vožnjo ustrezno pripeto zaščitno
kolesarsko čelado.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek:
1. voznik ali potnik na kolesu, mopedu, lahkem štirikolesu,
motornem kolesu, trikolesu ali štirikolesu brez zaprte kabine,
ki ravna v nasprotju z določbo prvega ali tretjega odstavka
tega člena,
2. jahač, ki ravna v nasprotju z določbo četrtega odstavka
tega člena,
3. starš, skrbnik, rejnik ali spremljevalec otroka, kadar
otrok ravna v nasprotju z določbo prvega, tretjega ali četrtega
odstavka tega člena.«.
4. člen
V 93. členu se spremeni naslov člena tako, da se glasi:
»(pogoji za udeležbo koles v cestnem prometu)«.
Enajsti odstavek se črta.
V dosedanjem dvanajstem odstavku, ki postane enajsti
odstavek, se besedilo »ali kolesu s pomožnim motorjem in v
priklopnem vozilu, ki je dodano tema voziloma« nadomesti z
besedilom »ali v priklopnem vozilu, ki je dodano kolesu«.
5. člen
95. člen se spremeni tako, da se glasi:
»95. člen
(pogoji za udeležbo mopedov, motornih koles, trikoles, lahkih
štirikoles in štirikoles v cestnem prometu)
(1) Vozniki mopedov, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, morajo voziti po kolesarskem pasu,
kolesarski stezi ali kolesarski poti. Kjer teh prometnih površin ni
oziroma niso prevozne, smejo voziti ob desnem robu smernega
vozišča v smeri vožnje.
(2) Vozniki mopedov, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, morajo voziti drug za drugim.
(3) Mopedu ali motornemu kolesu sme biti priklopljen
lahki priklopnik za prtljago na največ dveh kolesih, ki ga vleče
za seboj. Ta priklopnik ne sme biti širši od enega metra in mora
biti pripet tako, da se ne more sam odpeti in da je zagotovljena
njegova stabilnost.
(4) Voznik mopeda in motornega kolesa sme prevažati
potnika samo, če je na vozilu za potnika vgrajen poseben
sedež in stopalke za noge ali če ima stranski priklopnik. Potnik
na mopedu in motornem kolesu mora imeti med vožnjo noge
na stopalkah.
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(5) Voznik mopeda, motornega kolesa, trikolesa, lahkega
štirikolesa ali štirikolesa sme kot potnike voziti le osebe, starejše od 12 let.
(6) Voznik mopeda, motornega kolesa, trikolesa, lahkega
štirikolesa ali štirikolesa ne sme voziti osebe, ki je očitno pod
vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravili ali
drugih psihoaktivnih snovi.
(7) Voznik mopeda in motornega kolesa se ne sme držati
za drugo vozilo, prevažati, vleči ali potiskati predmetov, ki bi ga
ovirali pri vožnji, ali potiskati oziroma vleči drugih udeležencev
cestnega prometa.
(8) Voznik mopeda, mlajši od 16 let, ne sme prevažati
potnika.
(9) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju z določbo prvega, drugega, tretjega, četrtega,
petega ali osmega odstavka tega člena.
(10) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik,
ki ravna v nasprotju z določbo šestega ali sedmega odstavka
tega člena.«.
6. člen
V petem odstavku 99. člena se za besedo »koles« doda
besedilo »in mopedov, katerih konstrukcijsko določena hitrost
ne presega 25 km/h,«.
KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 326-07/16-29/28
Ljubljana, dne 19. oktobra 2016
EPA 1338-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

2929.

Zakon o spremembah in dopolnitvah
Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb
(ZDDPO-2N)

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 davku od dohodkov
pravnih oseb (ZDDPO-2N)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2N), ki ga je
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. oktobra 2016.
Št. 003-02-7/2016-12
Ljubljana, dne 27. oktobra 2016
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB
(ZDDPO-2N)

Št.
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je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. oktobra 2016.
Št. 003-02-8/2016-5
Ljubljana, dne 28. oktobra 2016

1. člen
V Zakonu 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, 23/15 in 82/15)
se na koncu šestega odstavka 25. člena doda besedilo: »Ta
odstavek se do dne ustrezne odobritve nove sheme državne
pomoči za tvegan kapital uporablja za zavezanca, ki je vstopil
v shemo državne pomoči za tvegan kapital, do prenehanja te
sheme za tega zavezanca oziroma do prenehanja zavezanca
ali družbe tveganega kapitala.«.

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O URESNIČEVANJU JAVNEGA INTERESA
ZA KULTURO (ZUJIK-F)

2. člen
V 33. členu se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Ne glede na določbe prvega do petega odstavka tega
člena se amortizacija dobrega imena ne prizna kot odhodek.«.

1. člen
V Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo
(Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08,
4/10, 20/11 in 111/13) se 10. člen spremeni tako, da se glasi:

3. člen
Tretji odstavek 59. člena se črta.
V četrtem odstavku se črta besedilo »in za znesek, ki
je enak trikratni povprečni mesečni plači na zaposlenega pri
zavezancu iz tretjega odstavka tega člena,«.

»10. člen
(nacionalni program za kulturo)
Nacionalni progam za kulturo je strategija kulturne politike, ki izhaja iz zgodovinsko doseženega položaja kulture, s
katero se ugotovi vlogo kulture v razvoju Slovenije in slovenskega naroda ter javni interes zanjo, opredeli področja kulture,
na katerih se zagotavljajo kulturne dobrine kot javne dobrine,
in predvidi usmeritve na področju investicij v javno kulturno
infrastrukturo. Sprejme se za obdobje najmanj osmih let.
Na podlagi nacionalnega programa sprejme vlada akcijski načrt, s katerim za obdobje štirih let določi ukrepe (obseg
in vrsto kulturnih dejavnosti), cilje, obseg sredstev in čas za
njihovo uresničitev ter kazalce, po katerih se bo merilo njihovo
doseganje.«.

4. člen
V 60. členu se število »17« nadomesti s številom »19«.
5. člen
Četrti odstavek 61. člena se črta.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
(začetek veljavnosti in uporaba)
(1) Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2017.
(2) Do začetka uporabe 4. člena tega zakona se uporabljajo določbe 60. člena 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, 23/15 in 82/15).
Št. 435-02/16-1/24
Ljubljana, dne 19. oktobra 2016
EPA 1442-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

2930.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o uresničevanju javnega interesa za kulturo
(ZUJIK-F)

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 uresničevanju javnega
interesa za kulturo (ZUJIK-F)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-F), ki ga

Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

2. člen
V 13. členu se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Vlada vsako drugo leto predloži državnemu zboru poročilo o
izvajanju nacionalnega programa za pretekli dve leti, z oceno
rezultatov.«.
3. člen
Za tretjim odstavkom 22. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Če ustanovitelj k strateškemu načrtu ne poda predhodnega mnenja v 45 dneh od njegovega prejema, se šteje, da
je mnenje pozitivno. Če je ustanovitelj država, poda predhodno
mnenje k strateškemu načrtu ministrstvo, pristojno za kulturo.«.
4. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»30. člen
(evidenca javnih zavodov na področju kulture)
Javni zavodi na področju kulture, ki so ustanovljeni in
delujejo v skladu s tem zakonom, morajo biti vpisani v evidenco, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za kulturo. Način vodenja in
podatke, ki se vpisujejo v evidenco, podrobneje določi minister.
V evidenco se vpisujejo tudi naslednji osebni podatki: osebno
ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča in rojstni podatki zastopnikov, članov svetov in članov strokovnih svetov
javnega zavoda. Vsi podatki, vpisani v evidenco, so javni, razen
osebnih podatkov, ki se nanašajo na rojstne podatke in podatke
o prebivališču. Ministrstvo, pristojno za kulturo, lahko osebne
podatke obdeluje samo za izvajanje nalog in nadzora v skladu
s tem zakonom ter za statistične namene.
Predlog za vpis ali izbris javnega zavoda iz evidence poda
ustanovitelj najkasneje v 15 dneh po vpisu ali izbrisu javnega
zavoda iz sodnega registra. Ustanovitelj v predlogu za vpis
predloži vse zahtevane podatke, akt o ustanovitvi in sklepe o
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imenovanju oseb iz prejšnjega odstavka, v predlogu za izbris
pa odločitev pristojnega sodišča o izbrisu iz sodnega registra
ter druge zahtevane podatke. Zakoniti zastopnik javnega zavoda mora ministrstvo, pristojno za kulturo, obvestiti o spremembi
podatkov, ki se vpisujejo v evidenco, najkasneje v 15 dneh od
nastale spremembe. Obvestilu o spremembi morajo biti priložene listine, na podlagi katerih je sprememba nastala.«.
5. člen
V četrtem odstavku 35. člena se pred besedo »financerja«
doda beseda »večinskega«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Če ustanovitelj ali večinski financer iz prejšnjega odstavka ne poda predhodnega mnenja k strateškemu načrtu v 45
dneh od njegovega prejema, se šteje, da je mnenje pozitivno.
Za večinskega financerja javnega zavoda se šteje država ali
lokalna skupnost, ki zagotavlja največji delež javnih sredstev
za izvajanje javne službe oziroma program javnega zavoda
in hkrati ni njegova ustanoviteljica. Če je ustanovitelj javnega
zavoda država, poda predhodno mnenje k strateškemu načrtu
ministrstvo, pristojno za kulturo.«.
6. člen
Tretji odstavek 42. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Član sveta se mora v šestih mesecih od nastopa mandata udeležiti programa usposabljanja, katerega vsebino, obseg
in način izvedbe določi minister. Če je oseba kasneje ponovno
imenovana za člana sveta istega ali drugega javnega zavoda,
se šteje, da ima usposabljanje opravljeno. Člana sveta, ki se
programa usposabljanja v skladu s tem členom ne udeleži, se
razreši oziroma odpokliče. Ministrstvo, pristojno za kulturo, vodi
evidenco o udeležencih programa. Način vodenja in podatke, ki
se vpisujejo v evidenco, podrobneje določi minister. V evidenco
se vpisujejo tudi naslednji osebni podatki: ime in priimek, rojstni
podatki, prebivališče in elektronski naslov udeleženca programa usposabljanja. Ministrstvo, pristojno za kulturo, lahko osebne podatke obdeluje samo za izvajanje nalog in nadzora v zvezi
z usposabljanjem članov svetov ter za statistične namene.«.
7. člen
Za 78. členom se doda nov 78.a člen, ki se glasi:
»78.a člen
(zasebna kulturna infrastruktura)
Kadar obstaja javni interes, da se zaradi kulturnega potenciala in infrastrukturne primernosti nepremičnine v njej izvajajo javni kulturni programi ali kulturni projekti v javnem
interesu, za katere ne obstaja druga razpoložljiva primerljiva
javna kulturna infrastruktura, lahko država ali lokalna skupnost
najame nepremičnino, s čimer zagotovi kakovost in raznovrstnost kulturne produkcije ter dostopnost kulturnih dobrin.
Javni interes države iz prejšnjega odstavka ugotovi vlada
na predlog ministra. Javni interes na ravni lokalnih skupnosti
ugotovi občinski svet na predlog župana.
Najemna pogodba se lahko sklene za obdobje, ki ne sme
biti daljše od desetih let. Po preteku obdobja se lahko na podlagi ponovno ugotovljenega javnega interesa pogodba podaljša.
Najemno pogodbo v imenu države sklene minister, v imenu
lokalne skupnosti pa župan.
Za oddajo nepremičnine iz prvega odstavka tega člena v
upravljanje oziroma najem javnemu zavodu ali drugim kulturnim izvajalcem se uporabljajo določbe tega zakona, ki urejajo
oddajo v upravljanje oziroma najem javne kulturne infrastrukture javnemu zavodu ter oddajanje v najem javne kulturne
infrastrukture drugim kulturnim izvajalcem.«.
8. člen
Naslov 82. člena se spremeni tako, da se glasi: »(vpis v
razvid samozaposlenih v kulturi)«.
Na koncu drugega odstavka se doda besedilo »Posameznik se lahko registrira za opravljanje več specializiranih poklicev. Samozaposleni v kulturi ne sme zaposlovati drugih oseb.«.
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Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki
se glasi:
»Posamezniku, ki je že bil vpisan v razvid in po izbrisu
iz razvida ponovno poda vlogo za vpis z istim specializiranim
poklicem in je ta poklic ob ponovnem vpisu opredeljen v uredbi iz 86. člena tega zakona, se ponovno preveri le pogoj, da
posameznik ni uživalec pokojnine. Prejšnji stavek ne velja za
posameznika, ki je bil iz razvida izbrisan po uradni dolžnosti,
na podlagi 88. člena tega zakona.«.
9. člen
Drugi odstavek 82.a člena se spremeni, tako da se glasi:
»Ministrstvo, pristojno za kulturo, vsako leto objavi javni
poziv ali javni razpis za dodelitev kulturnih žepnin oziroma delovnih štipendij, namenjenih podpori izvedbe projektov oziroma
aktivnosti samozaposlenih v kulturi. Samozaposleni v kulturi
lahko prejme kulturno žepnino oziroma delovno štipendijo v
skladu s tem členom pod pogoji, ki se določijo v besedilu javnega poziva oziroma javnega razpisa. Za izvedbo javnega poziva
oziroma javnega razpisa in sklenitve pogodbe o financiranju se
smiselno uporabljajo določbe IV. In V. poglavja tega zakona.«.
10. člen
Za 82.a členom se doda nov 82.b člen, ki se glasi:
»82.b člen
(vrednotenje dela)
Javni zavod, ki v okviru programa ali projekta financiranega iz državnega proračuna za izvedbo določenega dela
angažira samozaposlenega v kulturi, mu mora zagotoviti plačilo
za delo, ki ne sme biti nižje od najnižjega plačnega razreda za
primerljivo delovno mesto v sistemu plač v javnem sektorju, oziroma če primerljivega delovnega mesta ni, do plačila, določenega s kolektivno pogodbo primerljive dejavnosti, upoštevajoč
vrsto in obseg dela ter delež javnih sredstev, ki jih pridobi za
izvedbo programa ali projekta.«.
11. člen
V prvem odstavku 83. člena se besedi »pokojninske osnove« nadomestita z besedilom »zavarovalne osnove za samozaposlene«, beseda »treh« pa se nadomesti z besedo »petih«.
V drugem odstavku se besedi »tri leta« nadomestita z
besedama »pet let«.
Tretji in četrti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»Ne glede na prejšnji odstavek se samozaposlenemu
v kulturi, ki je dosegel starost najmanj 55 let in mu je bila priznana pravica do plačila prispevkov iz državnega proračuna
v skupnem trajanju najmanj 20 let, pri čemer se v to obdobje
všteva tudi čas zaposlitve v javnih zavodih s področja kulture,
prizna pravica do plačila prispevkov za socialno varnost vse do
izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine.
Ministrstvo, pristojno za kulturo, za namene ugotavljanja
pogojev iz drugega in tretjega odstavka tega člena pridobi podatke od Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.«.
12. člen
Za 92. členom se dodata naslov novega 5. podpoglavja
in nov 92.a člen, ki se glasita:
»5. Pravice iz poklicnega zavarovanja
92.a člen
(poklicno zavarovanje baletnih plesalcev)
Za pravice in obveznosti baletnih plesalcev iz poklicnega
zavarovanja veljajo predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, kolikor ta zakon ne določa drugače. Baletnemu
plesalcu, ki je bil vključen v poklicno zavarovanje iz naslova
zaposlitve na delovnem mestu baletnega plesalca, se za izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do poklicne pokojnine in
predčasne pokojnine oziroma starostne pokojnine iz obvezne-
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ga zavarovanja k dejanski zavarovalni dobi za izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do poklicne pokojnine in predčasne
pokojnine oziroma starostne pokojnine iz obveznega zavarovanja po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
doda polovica obdobja, v katerem je bil vključen v poklicno zavarovanje. Dodana doba iz prejšnjega stavka pomeni dodano
dobo iz poklicnega zavarovanja skladno z zakonom, ki ureja
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Višina prispevne stopnje
za poklicno zavarovanje znaša 16 odstotkov od osnove.«.
13. člen
102.b člen se spremeni tako, da se glasi:
102.b člen
(financiranje projektov, izbranih pri institucijah zunaj
Republike Slovenije)
Javnim zavodom in drugim kulturnim izvajalcem se lahko,
ne glede na določbe tega zakona, ki urejajo financiranje oziroma sklepanje pogodb v javnem interesu, ob upoštevanju nediskriminatorne in enakopravne obravnave javna sredstva dodelijo
na podlagi neposredne pogodbe, če je predmet sofinanciranja
kulturni projekt ali kulturni program, ki je sofinanciran iz proračuna Evropske unije in je bil izbran na javnem razpisu, ki ga je
izvedla institucija zunaj Republike Slovenije.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
14. člen
Osebe, ki so ob uveljavitvi tega zakona zaposlene na delovnem mestu baletnega plesalca, imajo pravico do vplačila prispevka za poklicno zavarovanje in dodane dobe po tem zakonu
od prvega dne v naslednjem mesecu po njegovi uveljavitvi.
Ne glede na 92.a člen zakona, prispevna stopnja za poklicno zavarovanje do 31. decembra 2016 znaša 12 odstotkov
od osnove.
92.a člen zakona se uporablja neposredno brez sprememb in dopolnitev pokojninskega načrta, ki ureja poklicno
zavarovanje.
15. člen
Vlada uskladi Uredbo o samozaposlenih v kulturi (Uradni
list RS, št. 45/10, 43/11, 64/12, 28/14 in 35/16) s tem zakonom
v tridesetih dneh od njegove uveljavitve.
Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka 83. člena
zakona se uporabljajo od 1. januarja 2017. Do takrat se za
pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost iz
državnega proračuna uporabljajo določbe 83. člena Zakona
o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in
111/13).
Postopki za priznanje pravice do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna, začeti pred uveljavitvijo
spremenjenega 83. člena, se končajo po dosedanjih predpisih.
16. člen
82.b člen zakona se uporablja od 1. januarja 2017.
17. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 610-01/15-14/29
Ljubljana, dne 20. oktobra 2016
EPA 1428-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o preprečevanju nasilja v družini (ZPND-A)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o preprečevanju
nasilja v družini (ZPND-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o preprečevanju nasilja v družini (ZPND-A), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. oktobra 2016.
Št. 003-02-8/2016-10
Ljubljana, dne 2. novembra 2016
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O PREPREČEVANJU NASILJA V DRUŽINI
(ZPND-A)
1. člen
V Zakonu o preprečevanju nasilja v družini (Uradni list
RS, št. 16/08) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se
glasi:
»(1) Ta zakon opredeljuje pojem nasilja v družini, določa
vlogo in naloge državnih organov, nosilcev javnih pooblastil,
izvajalcev javnih služb in drugih izvajalcev storitev na področju
socialnega varstva, zdravstva, vzgoje in izobraževanja, organov samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu:
organi in organizacije) in nevladnih organizacij pri obravnavanju
nasilja v družini ter določa ukrepe za varstvo žrtev nasilja v
družini.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»(3) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije
delno prenaša Direktiva 2012/29/EU Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 25. 10. 2012 o določitvi minimalnih standardov
na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj
in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2001/220/PNZ (UL L
št. 315 z dne 14. 11. 2012, str. 57), popravljena s Popravkom
(UL L št. 287 z dne 31. 10. 2015, str. 87).«.
2. člen
Besedilo 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Družinski člani oziroma članice (v nadaljnjem besedilu: družinski člani) po tem zakonu so:
– zakonec ali zunajzakonski partner,
– sorodnik v ravni vrsti,
– sorodniki v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena,
– oseba v svaštvu v ravni vrsti,
– oseba v svaštvu v stranski vrsti do vštetega drugega
kolena,
– posvojitelj in posvojenec,
– rejnik in otrok, nameščen v rejniško družino,
– skrbnik in varovanec,
– osebe, ki imajo skupnega otroka,
– osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu,
– osebe, ki so v partnerskem razmerju, ne glede na to, ali
živijo v skupnem gospodinjstvu.
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(2) Za družinske člane po tem zakonu se štejejo osebe iz
prejšnjega odstavka, tudi če sta razmerje ali skupnost prenehala.
(3) Za družinskega člana po tem zakonu se šteje tudi novi
zakonec ali zunajzakonski partner ali partner v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi družinskega člana ali otrok katerega
od družinskih članov iz prvega odstavka tega člena.«.

6. člen
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Žrtev nasilja si lahko izbere osebo (v nadaljnjem
besedilu: spremljevalec), ki jo lahko spremlja v vseh postopkih,
povezanih z nasiljem in v postopkih, kjer je udeležen povzročitelj nasilja.«.

3. člen
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nasilje v družini (v nadaljnjem besedilu: nasilje) je
prepovedano.
(2) Nasilje je vsaka uporaba fizičnega, spolnega, psihičnega ali ekonomskega nasilja enega družinskega člana (v
nadaljnjem besedilu: povzročitelj nasilja) proti drugemu družinskemu članu (v nadaljnjem besedilu: žrtev) oziroma zanemarjanje ali zalezovanje žrtve ne glede na starost, spol ali katerokoli
drugo osebno okoliščino žrtve ali povzročitelja nasilja, in telesno kaznovanje otrok.
(3) Fizično nasilje je vsaka uporaba fizične sile ali grožnja
z uporabo fizične sile, ki žrtev prisili, da kaj stori ali opusti ali
da kaj trpi ali ji omejuje gibanje oziroma komuniciranje in ji
povzroči bolečino, strah ali ponižanje, ne glede na to, ali so
nastale telesne poškodbe.
(4) Spolno nasilje so ravnanja s spolno vsebino, v katera
žrtev ne privoli, je vanje prisiljena ali zaradi svoje stopnje razvoja ne razume njihovega pomena, grožnje z uporabo spolnega
nasilja, ter javna objava spolnih vsebin o žrtvi.
(5) Psihično nasilje so ravnanja in razširjanje informacij, s
katerimi povzročitelj nasilja pri žrtvi povzroči strah, ponižanje,
občutek manjvrednosti, ogroženosti in druge duševne stiske,
tudi če so storjena z uporabo informacijsko komunikacijske
tehnologije.
(6) Ekonomsko nasilje je neupravičeno nadzorovanje ali
omejevanje žrtve pri razpolaganju z dohodki oziroma upravljanju s premoženjem, s katerim žrtev samostojno razpolaga
oziroma upravlja ali neupravičeno omejevanje razpolaganja
oziroma upravljanja s skupnim premoženjem družinskih članov, neupravičeno neizpolnjevanje finančnih oziroma premoženjskih obveznosti do družinskega člana ali neupravičeno
prelaganje finančnih oziroma premoženjskih obveznosti na
družinskega člana.
(7) Zanemarjanje je oblika nasilja, kadar povzročitelj nasilja opušča dolžno skrb za žrtev, ki jo potrebuje zaradi bolezni,
invalidnosti, starosti, razvojnih ali drugih osebnih okoliščin.
(8) Zalezovanje je naklepno ponavljajoče se neželeno
vzpostavljanje stika, zasledovanje, fizično vsiljevanje, opazovanje, zadrževanje na krajih, kjer se žrtev giba ali druga oblika
neželenega vdora v življenje žrtve.«.

7. člen
V prvem odstavku 9. člena se v drugem stavku za besedo »soglaša« doda besedilo »in s tem ne izpostavlja otrok ali
njihovih osebnih podatkov«.

4. člen
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
(prepoved telesnega kaznovanja otrok)
(1) Telesno kaznovanje otrok je prepovedano.
(2) Telesno kaznovanje otrok je vsako fizično, kruto ali
ponižujoče kaznovanje otrok oziroma vsako dejanje, namenjeno kaznovanju otrok, ki ima elemente fizičnega, psihičnega ali
spolnega nasilja ali zanemarjanja kot vzgojne metode.«.
5. člen
Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vsakdo, zlasti pa strokovni delavci oziroma delavke
v zdravstvu ter osebje vzgojno-varstvenih, vzgojno-izobraževalnih zavodov in socialnih zavodov, ter izvajalci vsebin za
otroke v športnih in kulturnih združenjih, ne glede na določbe
o varovanju poklicne skrivnosti takoj obvesti center za socialno delo, policijo ali državno tožilstvo, kadar sumi, da je žrtev
nasilja otrok ali oseba, ki zaradi osebnih okoliščin ni sposobna
skrbeti zase.«.

8. člen
Za 9. členom se dodata nova 9.a in 9.b člen, ki se glasita:
»9.a člen
(varstvo podatkov o žrtvi)
Organi in organizacije ter nevladne organizacije kot poklicno skrivnost varujejo podatke o nastanitvi žrtve in njenih
otrok ali drugih ukrepih za njihovo zaščito.
9.b člen
(informiranje žrtev)
Organi in organizacije ter nevladne organizacije zagotovijo, da žrtve prejmejo ustrezne in pravočasne informacije o
razpoložljivih podpornih storitvah in pravnih sredstvih v jeziku,
ki ga razumejo.«.
9. člen
V drugem odstavku 10. člena se besedilo »delo, družino
in socialne zadeve« nadomesti z besedo »družino«.
V tretjem odstavku se besedilo »delo, družino in socialne
zadeve« nadomesti z besedo »družino«.
Četrti in peti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(4) Strokovni delavci v organih in organizacijah, ki v
okviru pravil in postopkov iz prejšnjega odstavka opravljajo
naloge na področju nasilja, se v okviru stalnega izobraževanja,
izpopolnjevanja in usposabljanja obvezno redno izobražujejo
zlasti o preprečevanju in odkrivanju nasilnih dejanj, pregonu,
sojenju in izvrševanju sankcij za ta nasilna dejanja, o enakosti
med ženskami in moškimi, o potrebah in pravicah žrtev ter
preprečevanju sekundarne viktimizacije v obsegu, ki ga določijo
ministri iz prejšnjega odstavka.
(5) Odgovorne osebe v organih in organizacijah ter nevladne organizacije zagotovijo usposabljanje vseh strokovnih
delavcev, ki se v okviru svojega dela srečujejo z žrtvami oziroma povzročitelji nasilja.«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se
glasi:
»(6) Sodniki in državni tožilci, ki se pri svojem delu srečujejo z žrtvami oziroma povzročitelji nasilja, se v okviru stalnega
izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja obvezno redno
izobražujejo s področij iz četrtega odstavka tega člena.«.
10. člen
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Državni zbor na predlog vlade sprejme resolucijo o
nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja
nad ženskami (v nadaljnjem besedilu: nacionalni program) za
obdobje šestih let.
(2) Nacionalni program pripravi ministrstvo, pristojno za
družino, v sodelovanju z drugimi ministrstvi, obsega pa zlasti:
– oceno stanja in opredelitev ključnih problemov na področju preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami;
– temeljne cilje, usmeritve in naloge na področju preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami v obdobju, ki
ga obsega nacionalni program;
– nosilce akcijskih načrtov za izvajanje usmeritev in nalog
iz nacionalnega programa na posameznih področjih;
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– preventivne dejavnosti;
– podatke, ki se bodo v okviru dejavnosti državne statistike zbirali, obdelovali, povezovali, shranjevali, analizirali in
izkazovali;
– usmeritve za obvezno in redno sistematično izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev vseh organov in
organizacij;
– zagotavljanje finančnih in drugih sredstev tudi za delovanje nevladnih organizacij na področju preprečevanja nasilja;
– usmeritve za delo z otroki, žrtvami spolne zlorabe;
– delo s povzročitelji nasilja.«.

– usposabljanje s področja nasilja, zlasti nasilja nad otroki, vključujoč spolno zlorabo otrok;
– financiranje programov prepoznavanja in učenja veščin
pozitivnega starševstva na področju vzgoje otrok;
– oblikovanje ukrepov za preprečevanje nasilja, spremljanje izvajanja in ocenjevanje učinkovitosti teh ukrepov s pripravo
predlogov za izboljšanje;
– pripravo, medresorsko usklajevanje in izvajanje programov preprečevanja nasilja;
– sofinanciranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti na
področju preprečevanja nasilja.«.

11. člen
V drugem odstavku 12. člena se besedilo »delo, družino
in socialne zadeve« nadomesti z besedo »družino«.
V tretjem odstavku se besedilo »delo, družino in socialne
zadeve« nadomesti z besedo »družino«.

15. člen
Besedilo 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Policija varuje življenje in zagotavlja osebno varnost
žrtve v skladu s predpisi, ki urejajo naloge in pooblastila policije.
(2) Policija na prošnjo žrtve zagotovi žrtvi in njenemu
spremljevalcu varnost ob vstopu v stanovanjske in druge prostore, v katerih žrtev prebiva oziroma jih ima v uporabi, da lahko
iz njih vzame stvari, ki so potrebne za zagotavljanje njenih
osnovnih življenjskih potreb in osnovnih življenjskih potreb njenih otrok ter stvari, ki jih potrebuje za opravljanje svojega dela.
(3) Šteje se, da je žrtev, ko je zaprosila policijo za varovanje iz prejšnjega odstavka, izrazila izrecno dovoljenje, da
policisti lahko vstopijo v stanovanjske in druge prostore zaradi
zagotavljanja njene varnosti.
(4) Policija lahko prekine izvedbo postopka iz drugega
odstavka tega člena, če žrtev ali njen spremljevalec žrtve ne
upošteva navodil policije o zagotavljanju varnosti, ali če žrtev
ne ravna z namenom pridobiti stvari iz drugega odstavka tega
člena.
(5) Ob upoštevanju okoliščin iz prejšnjega postopka in na
podlagi nove prošnje žrtve lahko policija izjemoma ponovno
izvede postopek iz tega člena.
(6) Policija lahko zavrne prošnjo žrtve iz drugega odstavka tega člena, če so nastopile okoliščine, zaradi katerih žrtev
nima pravice vstopiti v stanovanjske in druge prostore.«.

12. člen
Za prvim odstavkom 14. člena se dodata nova drugi in
tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Center za socialno delo posebej skrbno obravnava
primere nasilja, kjer je žrtev nasilja otrok, zlasti kadar gre za
sum spolne zlorabe otrok.
(3) Center za socialno delo lahko na zaprosilo žrtve pridobi od zavoda za prestajanje kazni zapora podatek o prostih
izhodih, morebitnem pobegu s prestajanja kazni zapora in
predvidenem datumu odpusta obsojenca, ki je nad žrtvijo ali
njenimi otroki izvajal nasilje.«.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane četrti odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»(4) Center za socialno delo lahko napoti povzročitelja
nasilja v ustrezne socialnovarstvene, izobraževalne, psihosocialne ali zdravstvene programe, ki jih izvajajo organi in organizacije ter nevladne organizacije. Center pri izvajalcu programa
iz prejšnjega stavka preveri udeležbo povzročitelja na napoten
program. Neudeležba ali neredno obiskovanje programa v
katerega je bil povzročitelj nasilja napoten, pomeni oteževalno
okoliščino za povzročitelja nasilja v sodnih postopkih na podlagi
tega zakona.«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane peti odstavek,
se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Udeležba na timu je za
vse vabljene obvezna.«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane šesti odstavek, se besedilo »delo, družino in socialne zadeve« nadomesti
z besedo »družino«.
13. člen
Prvi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nevladne organizacije s področja obravnave in zaščite proti nasilju v okviru svojih programov nudijo zaščito in
psihosocialno pomoč žrtvam, organizirajo programe za učenje
povzročiteljev nasilja o nenasilnem vedenju v medosebnih
odnosih z namenom preprečevanja nadaljnjega nasilja in spreminjanja nasilnih vedenjskih vzorcev ter sodelujejo z organi
in organizacijami z različnih področij, kot so: policija, državno
tožilstvo, sodišče, center za socialno delo, zdravstvene organizacije, vzgojno-izobraževalni zavodi.«.
14. člen
Za 17. členom se doda nov 17.a člen, ki se glasi:
»17.a člen
(sredstva iz proračuna)
za:

Iz proračuna Republike Slovenije se zagotavljajo sredstva
– izvajanje nalog iz nacionalnega programa;
– spremljanje in preučevanje stanja na področju nasilja;

16. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»19. člen
(ukrepi sodišča zaradi nasilnih dejanj)
(1) Sodišče lahko povzročitelju nasilja, ki je žrtev telesno
poškodoval, ali ji je prizadejal škodo na zdravju, ali je drugače
protipravno posegel v njeno dostojanstvo ali druge osebnostne
pravice, zlasti:
– prepove vstopiti v stanovanje, v katerem živi žrtev;
– prepove zadrževati se v določeni bližini stanovanja, v
katerem živi žrtev;
– prepove zadrževati in približevati se krajem, kjer se
žrtev običajno nahaja (na primer delovno mesto, šola, vrtec …);
– prepove navezovati stike z žrtvijo na kakršenkoli način,
vključno s sredstvi za komuniciranje na daljavo in tudi prek
tretjih oseb;
– prepove vzpostaviti vsakršno srečanje z žrtvijo;
– prepove objavljanje osebnih podatkov žrtve, dokumentov iz sodnih in upravnih spisov in osebnih zapisov, ki se nanašajo na žrtev;
– odloči o prepustitvi stanovanja v skupni uporabi žrtvi v
skladu z 21. členom tega zakona.
(2) Ukrepe po prejšnjem odstavku lahko sodišče izreče
tudi:
– če je povzročitelj nasilja žrtvi grozil, da jo bo poškodoval
ali drugače protipravno posegel v njeno dostojanstvo ali druge
osebnostne pravice;
– če je povzročitelj nasilja protipravno vstopil v stanovanje, v katerem živi žrtev, v prostore kjer dela, ali kako drugače
motil njeno mirno posest;
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– če povzročitelj nasilja žrtev proti njeni izrecni volji protipravno nadleguje, na primer z zasledovanjem ali uporabo
sredstev za komuniciranje na daljavo;
– če povzročitelj nasilja žrtev proti njeni izrecni volji protipravno nadleguje z uporabo oziroma objavljanjem osebnih
podatkov žrtve, dokumentov iz sodnih in upravnih spisov in
osebnih zapisov, ki se nanašajo na žrtev.
(3) Če ta zakon ne določa drugače, sodišče izreče
ukrep iz prvega odstavka tega člena za največ 12 mesecev.
Žrtev lahko poda predlog za podaljšanje trajanja izrečenega
ukrepa pred iztekom roka, za katerega je bil ukrep izrečen. Sodišče lahko trajanje ukrepa podaljša večkrat, vendar
vsakokrat za največ 12 mesecev, če ta zakon ne določa
drugače.«.
17. člen
Za 19. členom se doda nov 19.a člen, ki se glasi:
»19.a člen
(napotitev v programe)
(1) Če sodišče izreče ukrep iz prejšnjega člena, lahko
povzročitelja nasilja napoti v ustrezne socialnovarstvene,
izobraževalne, psihosocialne in zdravstvene programe, ki
jih izvajajo organi in organizacije ter nevladne organizacije.
(2) Seznam programov in izvajalcev iz prejšnjega odstavka vodi ministrstvo, pristojno za družino.«.
18. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»20. člen
(ukrepi za zagotavljanje varstva otrok)
Za zagotavljanje varstva otrok lahko sodišče poleg
ukrepov iz 19. člena tega zakona:
– prepove prehod državne meje otroku, razen s posebej določeno osebo, organom ali organizacijo;
– predlaga odvzem osebnega dokumenta otroka v skladu z zakonom;
– prepove izdajo osebnega dokumenta otroku na podlagi vloge enega ali obeh staršev ali tretje osebe;
– prepove vročitev osebnega dokumenta otroka enemu
ali obema staršema ali tretji osebi;
– odloči o nujnem zdravniškem pregledu otroka ali
zdravljenju otroka in o drugih zdravstvenih posegih.«.
19. člen
Besedilo 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Sodišče lahko naloži povzročitelju nasilja, ki živi ali
je živel v skupnem gospodinjstvu z žrtvijo, da mora stanovanje v skupni uporabi prepustiti žrtvi v izključno uporabo v
obsegu, kot ga je imel v uporabi sam.
(2) Sodišče časovno ne omeji trajanja ukrepa iz prejšnjega odstavka, če povzročitelj nasilja ni lastnik, solastnik
ali skupni lastnik stanovanja v skupni uporabi.
(3) Če sta žrtev in povzročitelj nasilja solastnika ali
skupna lastnika stanovanja v skupni uporabi, če imata na zemljišču, na katerem je stanovanje v skupni uporabi, stavbno
pravico, pravico užitka ali rabe, ali če sta ga skupaj najela,
sodišče omeji trajanje ukrepa iz prvega odstavka tega člena
na največ 12 mesecev. Sodišče lahko trajanje ukrepa na
predlog žrtve podaljša še za največ 12 mesecev.
(4) Sodišče omeji trajanje ukrepa iz prvega odstavka
tega člena na največ šest mesecev, če je povzročitelj nasilja sam ali s tretjo osebo lastnik, solastnik ali skupni lastnik
stanovanja v skupni uporabi, ali če ima na zemljišču, na
katerem je stanovanje, sam ali s tretjo osebo stavbno pravico, pravico užitka ali rabe, ali če ga je sam ali s tretjo osebo
najel. Če žrtev v roku, ki ga določi sodišče, kljub skrbnemu
prizadevanju ne more najti drugega primernega bivalnega
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prostora, lahko sodišče rok iz prejšnjega stavka na predlog
žrtve izjemoma podaljša še za največ šest mesecev, razen
če bi to povzročilo nesorazmerno težko breme za tretjo
osebo.
(5) Povzročitelj nasilja, ki mora žrtvi stanovanje prepustiti v izključno uporabo, mora opustiti vsa dejanja, ki bi
utegnila otežiti ali ovirati takšno uporabo.
(6) Žrtev, ki ji je stanovanje prepuščeno v izključno
uporabo, nosi v času izključne uporabe stanovanja stroške
rednega upravljanja stanovanja.«.
20. člen
Peti odstavek 22. člena se črta.
Dosedanji šesti odstavek postane peti odstavek, za
njim pa se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Določbe tega člena se uporabljajo tudi za zunajzakonske partnerje.«.
21. člen
Za 22. členom se dodajo novi 22.a, 22.b, 22.c, 22.č,
22.d, 22.e, 22.f, 22.g in 22.h členi, ki se glasijo:
»22.a člen
(postopek odločanja sodišča o ukrepih)
(1) Za postopek odločanja sodišča o ukrepih (v nadaljevanju: postopek) po tem zakonu se uporabljajo določbe
zakona, ki ureja nepravdni postopek, če ni v tem zakonu
drugače določeno.
(2) Za postopek po tem zakonu je stvarno pristojno
okrožno sodišče.
(3) V postopkih po tem zakonu je krajevno pristojno
tudi sodišče, kjer ima žrtev stalno ali začasno prebivališče.
(4) Postopki po tem zakonu so nujni in prednostni.
(5) V postopkih po tem zakonu sodišče, kadar odloči po
opravljenem naroku, izda odločbo v osmih dneh.
(6) V postopkih po tem zakonu je javnost izključena.
(7) V postopkih po tem zakonu je žrtev oproščena plačila sodnih taks.
(8) Sodišče v postopkih po tem zakonu odloča o stroških postopka po prostem preudarku.
22.b člen
(začetek postopka po tem zakonu)
(1) Postopek po tem zakonu se začne na predlog žrtve.
Center za socialno delo lahko predlaga začetek postopka s
soglasjem žrtve.
(2) Kadar je žrtev otrok, se postopek po tem zakonu
začne na predlog otroka, starejšega od petnajst let, staršev
oziroma enega od staršev, če jim ni odvzeta roditeljska pravica, skrbnika ali centra za socialno delo.
(3) Kadar je žrtev oseba, ki ji je odvzeta poslovna
sposobnost, se postopek po tem zakonu začne na predlog
skrbnika ali centra za socialno delo.
(4) Predlog iz prvega odstavka tega člena mora biti
podan najpozneje v šestih mesecih, odkar je žrtev zadnjič
utrpela telesno poškodbo, ali ji je povzročitelj nasilja prizadejal škodo na zdravju, ali je drugače posegel v njeno
dostojanstvo ali druge osebnostne pravice.
22.c člen
(roki za odgovor na predlog)
Rok za odgovor na predlog za začetek postopka po tem
zakonu je osem dni.
22.č člen
(sklep o izreku ukrepa)
V sklepu, s katerim sodišče izreče ukrep po tem zakonu, izreče tudi denarno kazen za primer, če povzročitelj
nasilja ne bo ravnal v skladu s sklepom sodišča ali bo kršil
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dolžnost iz petega odstavka 21. člena ali dolžnost iz petega
odstavka 22. člena tega zakona. Denarna kazen se izreče v
skladu z določbami zakona, ki ureja izvršbo, o izvršbi glede
obveznosti kaj storiti, dopustiti ali opustiti.
22.d člen
(izrek ukrepa brez izjave povzročitelja nasilja)
(1) Kadar iz predloga izhaja, da je podana verjetnost,
da povzročitelj nasilja ogroža življenje ali resno ogroža
zdravje žrtve ali njenih otrok ali je to potrebno zaradi varstva koristi otroka, lahko sodišče izda obrazložen sklep, s
katerim odloči o ukrepu, ne da bi poslalo predlog v odgovor
povzročitelju nasilja.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka se predlog za začetek postopka vroči povzročitelju nasilja skupaj s sklepom
sodišča.
(3) Zoper sklep iz prvega odstavka tega člena je dovoljen ugovor v osmih dneh od vročitve sklepa. O ugovoru
odloči sodišče, ki je izdalo sklep. Ugovor ne zadrži izvršitve
sklepa.
22.e člen
(prepoved alternativnega reševanja sporov)
V postopkih, ki se vodijo zaradi vseh oblik nasilja, je
alternativno reševanje sporov izključeno.
22.f člen
(pritožba)
(1) Zoper sklep, s katerim je sodišče odločilo o predlogu, razen zoper sklep iz prvega odstavka 22.d člena tega
zakona, in zoper sklep, s katerim je zavrnilo ugovor iz tretjega odstavka 22.d člena tega zakona, je dovoljena pritožba v
osmih dneh od vročitve sklepa.
(2) Pritožba ne zadrži izvršitve sklepa.
(3) Pritožbeno sodišče odloči o pritožbi v osmih dneh.
22.g člen
(varstvo otrok)
(1) Sodišče pri odločanju v postopkih iz tega zakona
upošteva tudi otrokovo mnenje, če ga je otrok izrazil sam ali
po osebi, ki ji zaupa in jo je sam izbral, in če je sposoben
razumeti njegov pomen in posledice.
(2) Če so ukrepi po tem zakonu izrečeni zaradi varstva
otroka, spremlja njihovo izvajanje center za socialno delo.
(3) Center za socialno delo izvede tudi vse druge potrebne ukrepe za varstvo otroka v skladu z zakonom, ki ureja
družinska razmerja.
(4) Če sodišče izreče ukrep iz 19. člena tega zakona
otroku, ki je povzročitelj nasilja, center za socialno delo
izvede ukrepe, potrebne za varstvo otroka na način, da se
spoštuje odločitev sodišča.
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prvega odstavka 19. člena tega zakona, žrtev o tem obvesti
policijo, ki ukrepa v skladu s pristojnostmi, ki jih ima glede
kršitev ukrepa prepovedi približevanja določeni osebi, kraju
ali območju, v skladu z zakonom, ki ureja naloge in pooblastila policije. Policija o ugotovljenih kršitvah obvesti sodišče,
ki je izreklo ukrep.
(2) Denarno kazen, izrečeno v sklepu sodišča, izvrši
sodišče, ki jo je izreklo, v skladu z zakonom, ki ureja izvršbo.
(3) Izvršbo v primeru prepustitve stanovanja po 21. in
22. členu tega zakona opravi sodišče, ki je ukrep izreklo, po
pravilih zakona, ki ureja izvršbo za izpraznitev in izročitev
nepremičnin.«.
23. člen
24. člen se črta.
24. člen
Besedilo 27. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Brezplačna pravna pomoč se po tem zakonu odobri
za postopke, ki tečejo zaradi ukrepov po 19., 20., 21. in
22. členu tega zakona in za postopke po zakonu, ki ureja
družinska razmerja, če je to po mnenju centra za socialno
delo nujno potrebno.«.
25. člen
V drugem odstavku 32. člena se:
– prva alineja spremeni tako, da se glasi:
– »Ministrstva za notranje zadeve – podatke o posamezniku in družinskih članih (ime in priimek, spol, datum
rojstva, podatke o državljanstvu, podatke o prebivališču),
podatke o sklenjenih zakonskih zvezah, razvezah in sklenjenih partnerskih zvezah iz centralnega registra prebivalstva
in podatke o gospodinjstvu iz drugih evidenc Ministrstva za
notranje zadeve;«;
– v četrti alineji besedilo »Inštituta za varovanje zdravja« nadomesti z besedilom »Nacionalnega inštituta za javno
zdravje«;
– v šesti alineji besedilo »Javnega jamstvenega in
preživninskega sklada Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega
in preživninskega sklada Republike Slovenije«.
26. člen
(prehodno obdobje)
Do izteka uporabe Zakona o registraciji istospolne partnerske skupnosti (Uradni list RS, št. 65/05, 55/09 – odl.
US, 18/16 – odl. US in 33/16 – ZPZ, v nadaljnjem besedilu:
ZRIPS) se za družinskega člana po tem zakonu štejeta tudi
partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti in
partner, ki živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, ki
ni registrirana po ZRIPS, tudi če je partnerska skupnost
prenehala.

22.h člen
(obveščanje)
(1) Sodišče o izrečenih ukrepih po tem zakonu takoj
obvesti policijo in center za socialno delo ter vzgojno-varstveni ali vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga otrok obiskuje.
(2) Če sodišče izreče ukrep glede izdaje, vročitve ali
odvzema osebnega dokumenta, o tem takoj obvesti ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.«.
22. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»23. člen
(izvršitev izrečenih ukrepov in denarne kazni)
(1) Če povzročitelj nasilja krši ukrep, ki ga je sodišče
izreklo na podlagi prve, druge, tretje, četrte ali pete alineje

KONČNA DOLOČBA
27. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 542-08/16-9/28
Ljubljana, dne 25. oktobra 2016
EPA 1409-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

Stran
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PREDSEDNIK REPUBLIKE
2932.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 1. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Za zasluge pri krepitvi političnega dialoga in utrjevanju
prijateljskih meddržavnih odnosov na dvostranski in večstranski
ravni med Republiko Slovenijo in Ukrajino prejme predsednik
Ukrajine
PETRO POROŠENKO
RED ZA IZREDNE ZASLUGE.
Št. 094-02-19/2016-1
Ljubljana, dne 4. novembra 2016
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

VLADA
2933.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o ukrepih prenosa znanja in svetovanja
iz Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2014–2020

Na podlagi 10. in 12. člena ter v zvezi z 22. členom
Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12
– ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih
prenosa znanja in svetovanja iz Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2014–2020
1. člen
V Uredbi o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje
2014–2020 (Uradni list RS, št. 9/15) se 1. člen spremeni tako,
da se glasi:
»1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba ureja izvajanje ukrepa Prenos znanja
in dejavnosti informiranja ter ukrepa Službe za svetovanje,
službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah iz Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki je
potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 13. februarja
2015 o odobritvi programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za ra-

Uradni list Republike Slovenije
zvoj podeželja, št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020, zadnjič
spremenjenim z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 23. 3.
2016 o odobritvi spremembe programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja in o spremembi Izvedbenega
sklepa C(2015)849, št. CCI 2014 SI 06 RD NP 001 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020), ki sta dostopna na spletni
strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo) ter na spletni strani programa razvoja podeželja (http://www.program-podezelja.si),
za izvajanje:
1. Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem
skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo
ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št.
347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/568 z dne 29. januarja
2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta glede pogojev in postopkov za določanje, ali neizterljive zneske v zvezi z Evropskim skladom za
regionalni razvoj, Evropskim socialnim skladom, Kohezijskim
skladom ter Evropskim skladom za pomorstvo in ribištvo povrnejo države članice (UL L št. 97 z dne 13. 4. 2016, str. 1);
2. Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/142 z dne
2. decembra 2015 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št.
1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge III k
Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
(UL L št. 28 z dne 4. 2. 2016, str. 8), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1305/2013/EU);
3. Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi
uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št.
2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št.
485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič
spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/1237
z dne 18. maja 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013
Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za uporabo
sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj, dopolnitvi Uredbe
(EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede
pravil o sprostitvi in zasegu varščin, položenih za takšna
dovoljenja, spremembi uredb Komisije (ES) št. 2535/2001,
(ES) št. 1342/2003, (ES) št. 2336/2003, (ES) št. 951/2006,
(ES) št. 341/2007 in (ES) št. 382/2008 ter razveljavitvi
uredb Komisije (ES) št. 2390/98, (ES) št. 1345/2005, (ES)
št. 376/2008 in (ES) št. 507/2008 (UL L št. 206 z dne 30. 7.
2016, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
4. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z
dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013
Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za vrnitev ali
ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno
skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič
spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/1393
z dne 4. maja 2016 o spremembi Delegirane uredbe Komisije
(EU) št. 640/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013
Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega admi-
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nistrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev
ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za
neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 225 z dne 19. 8. 2016, str. 41), (v
nadaljnjem besedilu: Uredba 640/2014/EU);
5. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 z
dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo
obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L št. 255 z dne
28. 8. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Delegirano
uredbo Komisije (EU) 2015/160 z dne 28. novembra 2014 o
spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 o
dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi,
finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in
uporabo eura (UL L št. 27 z dne 3. 2. 2015, str. 7);
6. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne
17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU)
št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori
za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014,
str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije
(EU) 2016/669 z dne 28. aprila 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 glede spremembe in vsebine
programov razvoja podeželja, obveščanja javnosti o teh
programih in količnikih za pretvorbo v glave velike živine (UL
L št. 115 z dne 29. 4. 2016, str. 33), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 808/2014/EU);
7. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z
dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št.
1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za
razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z
dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno
uredbo Komisije (EU) 2015/2333 z dne 14. decembra 2015 o
spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 o
pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim
in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 329 z dne 15. 12. 2015, str. 1),
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU) in
8. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 908/2014 z
dne 6. avgusta 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU)
št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s
plačilnimi agencijami in drugimi organi, finančnim upravljanjem, potrjevanjem obračunov, pravili o kontrolah, varščinami in preglednostjo (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str.
59), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU)
2015/2222 z dne 1. decembra 2015 o spremembi Izvedbene
uredbe (EU) št. 908/2014 v zvezi z izjavami o odhodkih,
potrjevanjem skladnosti in vsebino letnih obračunov (UL L
št. 316 z dne 2. 12. 2015, str. 2).
(2) Ta uredba ureja tudi izvajanje ukrepa Prenos znanja in dejavnosti informiranja, ki se nanaša na vsebine s
področja gozdarstva, za izvajanje Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih
vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na
podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov
107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št.
193 z dne 1. 7. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba
702/2014/EU).«.
2. člen
V 2. členu se četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– ministrstvo je naročnik javnih naročil storitev v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje;«.
V peti alineji se beseda »plačnik« nadomesti z besedilom »izvajalec plačila«.
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V enajsti alineji se pika nadomesti z vejico in dodata
novi dvanajsta in trinajsta alineja, ki se glasita:
»– dopolnilne dejavnosti so dejavnosti pridelave, predelave in trženja, ki so v povezavi s proizvodi iz priloge 1
Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 202 z dne
7. 6. 2016, str. 47);
– kmetijski sektor so vsa podjetja, ki so dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, predelavi in trženju kmetijskih
proizvodov.«.
3. člen
Drugi in tretji odstavek 4. člena se spremenita tako, da
se glasita:
»(2) Usposabljanja se izvajajo za področje kmetijstva,
gozdarstva ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov v
okviru:
1. izbirnih in obveznih usposabljanj na podlagi 28., 29.
in 33. člena Uredbe 1305/2013/EU za potrebe naslednjih
ukrepov:
– Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (v nadaljnjem
besedilu: ukrep KOPOP),
– Ekološko kmetovanje (v nadaljnjem besedilu: ukrep
EK) in
– Dobrobit živali (v nadaljnjem besedilu: ukrep DŽ);
2. ostalih izbirnih usposabljanj.
(3) Vsebine usposabljanj so:
1. pri obveznih usposabljanjih:
a) ukrep DŽ:
– področje prašičereje: ravnanje rejca s prašiči, etologija prašičev in živalim prilagojena reja (tehnologije, normativi),
preventivno zdravstveno varstvo prašičev, konkurenčnost;
– področje govedoreje in reje drobnice: pašništvo, ravnanje z živalmi, etologija, preventivo zdravstveno varstvo
živali, konkurenčnost;
b) ukrep KOPOP:
– predhodno usposabljanje: predstavitev sheme ukrepa
KOPOP, naravovarstvene in vodovarstvene vsebine, vsebine
podnebnih sprememb;
– redno usposabljanje: izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP, ohranjanje narave, varstvo voda in tal,
podnebne spremembe, konkurenčnost;
c) ukrep EK:
– osnovno usposabljanje: izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa EK, tla, gnojenje in varstvo rastlin, upravljanje
kmetije, ekološko čebelarjenje ali pridelava semenskega
materiala kmetijskih rastlin ali prilagajanje na podnebne
spremembe, prikaz dobrih praks;
– nadaljevalno usposabljanje: izpolnjevanje zahtev pri
izvajanju ukrepa EK, tehnologije načinov reje živali, novosti v
tehnologiji rastlinske pridelave, predelava po sektorjih mesa,
mleka in sadja ali prilagajanje na podnebne spremembe ali
ekološko oziroma biodinamično kmetovanje na območjih Natura 2000, ekološko čebelarjenje ali pridelava semenskega
materiala kmetijskih rastlin ali trženje, prikaz dobrih praks,
konkurenčnost;
2. pri izbirnih usposabljanjih:
a) gozdarstvo: varno delo v gozdu, trajnostno upravljanje gozda, gozdna območja Natura 2000;
b) usposabljanja za mlade kmete in druge ciljne skupine podukrepa 1.1: ekonomika kmetijskega gospodarstva,
poslovno povezovanje v kmetijstvu, dopolnilne dejavnosti,
učenje digitalnih spretnosti;
c) predelava in trženje kmetijskih proizvodov: poslovno
povezovanje v kmetijstvu, varnost in kakovost (izboljšanje
proizvodov, praks, procesov in tehnologij za večjo produktivnost), razvoj novih proizvodov, uspešno prilagajanje razmeram na trgu.«.

Stran

9452 /

Št.

68 / 4. 11. 2016

4. člen
V prvem odstavku 6. člena se na koncu tretje alineje
beseda »ter« nadomesti s podpičjem in na koncu četrte alineje pika nadomesti s podpičjem ter doda nova peta alineja,
ki se glasi:
»– zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah, ki so registrirane za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov.«.
5. člen
V prvem odstavku 7. člena se besedilo »prve in druge«
nadomesti z besedilom »prve, druge in pete«.
6. člen
V prvem odstavku 8. člena se za besedilom »gozdarskem sektorju« doda besedilo »ter pri predelavi in trženju
kmetijskih proizvodov«.
7. člen
V prvem odstavku 10. člena se na koncu tretje alineje
beseda »ter« nadomesti s podpičjem, v četrti alineji se beseda »dejavnostjo« nadomesti z besedo »dejavnost«, pika
pa se nadomesti s podpičjem in doda nova peta alineja, ki
se glasi:
»– zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah, ki so registrirane za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov.«.
8. člen
V prvem odstavku 11. člena se besedilo »prve in druge« nadomesti z besedilom »prve, druge in pete«.
9. člen
V prvem odstavku 21. člena se v točki e) za besedilom
»oziroma EK« dodata vejica in besedilo »razen za tista kmetijska gospodarstva, ki vstopajo v naravovarstvene operacije
ukrepa KOPOP«.
10. člen
V prvem odstavku 22. člena se besedilo »Uredbo
809/2014/EU in Uredbo 702/2014/EU« nadomesti z besedilom »Uredbo 809/2014/EU, Uredbo 702/2014/EU in Uredbo
1306/2013/EU«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
(začeti postopki)
Postopki, začeti na podlagi Uredbe o ukrepih prenosa
znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 9/15),
se končajo na podlagi Uredbe o ukrepih prenosa znanja in
svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 9/15).
12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-28/2016
Ljubljana, dne 3. novembra 2016
EVA 2016-2330-0081
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije
2934.

Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe
o koncesijah za odvzem naplavin iz prodnih
zadrževalnikov na reki Savi Dolinki in reki
Završnici

Na podlagi drugega odstavka 142. 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) in 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, 56/15, 102/15 in 30/16) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvi Uredbe
o koncesijah za odvzem naplavin iz prodnih
zadrževalnikov na reki Savi Dolinki
in reki Završnici
1. člen
V Uredbi o koncesijah za odvzem naplavin iz prodnih
zadrževalnikov na reki Savi Dolinki in reki Završnici (Uradni
list RS, št. 83/04) se prvi odstavek 3. člena spremeni tako, da
se glasi:
»(1) Koncesiji se podelita za deset let.«.
2. člen
Četrti odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Aneks h koncesijski pogodbi iz prejšnjega odstavka
se za tekoče koledarsko leto sklene najpozneje do začetka
izvajanja koncesije v tem koledarskem letu.«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se
glasi:
»(6) Ministrstvo, pristojno za vode (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), pripravi letni program odvzema naplavin
za prihodnje leto, ki mora biti usklajen z naravovarstvenimi
smernicami, izdanimi po zakonu, ki ureja ohranjanje narave,
in mnenjem po zakonu, ki ureja sladkovodno ribištvo. Letni
program odvzema naplavin je kot priloga sestavni del aneksa
h koncesijski pogodbi, ki ga skleneta koncedent in koncesionar za prihodnje leto.«.
Dosedanja šesti in sedmi odstavek postaneta sedmi in
osmi odstavek.
3. člen
V petem odstavku 5. člena se četrta alineja spremeni
tako, da se glasi:
»– se ne poslabša stanje voda, kjer odvzema naplavine,«.
4. člen
Četrti odstavek 8. člena se črta.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-44/2016
Ljubljana, dne 3. novembra 2016
EVA 2016-2550-0091
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije
2935.

Sklep o imenovanju častnega konzula
Republike Slovenije v Stuttgartu, v Zvezni
republiki Nemčiji

Na podlagi 23. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 31/15) na
predlog ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije izdaja

Št.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 50101-14/2016
Ljubljana, dne 30. junija 2016
EVA 2016-1811-0051
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

2936.

Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije
v Stuttgartu, v Zvezni republiki Nemčiji

Na podlagi 14. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 31/15) na
predlog ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije izdaja

SKLEP
o odprtju Konzulata Republike Slovenije
v Stuttgartu, v Zvezni republiki Nemčiji
I
Odpre se Konzulat Republike Slovenije v Stuttgartu,
v Zvezni republiki Nemčiji, ki ga vodi častni konzul.
Konzularno območje konzulata obsega zvezno deželo
Baden-Württemberg.
Konzulat spodbuja in pomaga pri razvijanju sodelovanja
na področju gospodarstva, kulture in znanosti med Republiko
Slovenijo in konzularnim območjem.

Stran

9453

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 50100-5/2016
Ljubljana, dne 30. junija 2016
EVA 2016-1811-0050
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

SKLEP
o imenovanju častnega konzula Republike
Slovenije v Stuttgartu, v Zvezni republiki Nemčiji
I
Dr. Matthias Karl se imenuje za častnega konzula Republike Slovenije v Stuttgartu, v Zvezni republiki Nemčiji.
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MINISTRSTVA
2937.

Naznanilo o prejetju sklepa Evropske komisije
o združljivosti državne pomoči s Pogodbo
o delovanju EU

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena Odredbe o Programu
promocije za obdobje od 2016 do 2018 (Uradni list RS, št. 21/16)
objavlja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

NAZNANILO
o prejetju sklepa Evropske komisije
o združljivosti državne pomoči s Pogodbo
o delovanju EU
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano naznanja
prejetje sklepa Komisije št. C(2016) 6830 z dne 19. 10. 2016
o združljivosti državne pomoči glede aktivnosti promocije in
informiranja iz Ukrepa 2 in Ukrepa 3 iz Odredbe o programu promocije za obdobje od 2016 do 2018 (Uradni list RS,
št. 21/16) s Pogodbo o delovanju EU. Shema državne pomoči
se vodi pod identifikacijsko številko SA.44985 (2016/N), in sicer
za izvajanje:
– Ukrepa 2: Skupna splošna promocija mleka in mlečnih
proizvodov ter informiranje o njih ter promocija mleka in mlečnih proizvodov iz sheme kakovost »izbrana kakovost« iz priloge
III Odredbe o Programu promocije za obdobje od 2016 do 2018
(Uradni list RS, št. 21/16) in
– Ukrepa 3: Skupna splošna promocija mesa in mesnih
proizvodov ter informiranje o njih ter promocija mesa in mesnih
proizvodov iz sheme kakovost »izbrana kakovost« iz priloge IV
Odredbe o Programu promocije za obdobje od 2016 do 2018
(Uradni list RS, št. 21/16).
Št. 007-371/2016
Ljubljana, dne 27. oktobra 2016
EVA 2016-2330-0150
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Stran
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OBČINE
ČRENŠOVCI
2938.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Črenšovci za leto 2016

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09
in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in
13. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10)
je Občinski svet Občine Črenšovci na 17. redni seji dne 25. 10.
2016 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Črenšovci za leto 2016
1. člen
v Odloku o proračunu Občine Črenšovci za leto 2016
(Uradni list RS, št. 18/16, 20/16 in 50/16) se 2. člen spremeni
tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A.
I.
70

71

72

73

74

II.
40

41

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javno
finančnih institucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

v€
2,883.381,00
2,626.685,00
2,230.700,00
2,067.140,00
151.960,00
11.600,00
/
395.985,00
90.135,00
2.500,00
950,00
/
302.400,00
54.200,00

54.200,00

202.496,00
202.496,00
2.996.222,32
1.175.339,32
257.053,32
41.785,00
808.984,00
3.900,00
63.617,00
1.170.945,29
20.000,00

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
731.361,52
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
58.986,77
413 Drugi tekoči domači transferi
360.597,00
414 Tekoči transferi v tujino
/
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
519.937,71
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
519.937,71
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
130.000,00
430 Investicijski transferi
130.000,00
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) –112.841,32
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VPLAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih pravnih osebah
jav. prava, ki imajo premoženje v svoji
lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
64.699,00
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
64.699,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
38.050,00
550 Odplačila domačega dolga
38.050,00
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–86.192,32
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)
26.649,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)-IX=-III
112.841,32
XII. Stanje sredstev na računih dne
31. 12. 2015
86.192,32
«
2. člen
Splošni in posebni del proračuna in načrt razvojnih programov z obrazložitvami so sestavni del tega odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 0320-17/2016-111
Črenšovci, dne 25. oktobra 2016
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

Uradni list Republike Slovenije
2939.

Odlok o spremembah Odloka o načinu
izvajanja gospodarske javne službe
zbiranja in prevoza odpadkov na območju
Občine Črenšovci

Na podlagi 13. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list
RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Črenšovci na 17. redni
seji dne 25. 10. 2016 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o načinu
izvajanja gospodarske javne službe zbiranja
in prevoza odpadkov na območju
Občine Črenšovci

Št.

A.

I.

70

71

Št. 0320-17/2016-114
Črenšovci, dne 25. oktobra 2016
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

DRAVOGRAD
2940.

72

73
74

II.
40

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Dravograd za leto 2016 – rebalans

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO),
29. člena Zakona o javnih financah (ZJF) (Uradni list RS,
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13
in 55/15 – ZFisP) in 16. člena Statuta Občine Dravograd
(uradno prečiščeno besedilo) (UPB-3) (Uradni list RS,
št. 101/13) je Občinski svet Občine Dravograd na 1. izredni
seji dne 27. 10. 2016 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu
Občine Dravograd za leto 2016 – rebalans
1. člen
Z Odlokom o spremebi Odloka o proračunu za leto 2016
se za Občino Dravograd spremeni in dopolni Odlok o proračunu Občine Dravograd za leto 2016, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 104/15.
2. člen
Spremeni se 2. člen odloka, ki se glasi:
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

41

42
43

III.
B.
IV.
75

Stran
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BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

1. člen
V prvi alineji 31. člena Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 82/12) se besedilo
»120 litrov« nadomesti z besedilom »80 litrov«.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

v EUR
Proračun
leta 2016

10.286.994
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7.430.533
DAVČNI PRIHODKI
5.800.124
700 Davki na dohodek in dobiček
4.609.124
703 Davki na premoženje
1.023.000
704 Domači davki na blago in storitve
168.000
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
1.630.409
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
1.357.357
711 Takse in pristojbine
4.000
712 Globe in druge denarne kazni
7.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
80.940
714 Drugi nedavčni prihodki
180.612
KAPITALSKI PRIHODKI
450.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
50.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopred. dolgoročnih sredstev
400.000
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
TRANSFERNI PRIHODKI
2.406.460
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
619.949
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev EU
1.809.402
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
10.521.428
TEKOČI ODHODKI
2.700.483
400 Plače in drugi izdatki zaposlenih
526.806
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
73.195
402 Izdatki za blago in storitve
1.919.182
403 Plačilo domačih obresti
37.000
409 Rezerve
144.299
TEKOČI TRANSFERI
3.284.035
410 Subvencije
213.400
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
1.701.989
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
290.625
413 Drugi tekoči domači transferi
1.078.021
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.259.383
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.259.383
INVESTICIJSKI TRANSFERI
277.527
431 Investicijski transferi
217.176
432 Investicijski transferi
60.351
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–234.435
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih
752 Kupnine iz naslova privatizacije

Stran
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DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v jav.skladih in dr. os. javnega prava
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

Uradni list Republike Slovenije
KOBARID

V.

2941.
750

750

1.200.000

910.557
54.259
289.443
234.435
–54.259

3. člen
Spremeni se 10. člen odloka, ki se glasi:
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu
financiranja se občina lahko za proračun leta 2016 zadolži
do višine 1.200.000,00 EUR, in sicer za investicije, sprejete s
proračunom.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Dravograd, v letu 2016 ne sme preseči skupne višine glavnic
85.000,00 evrov.
4. člen
Ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni.
5. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

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), Zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO),
40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 –
ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 – uradno prečiščeno besedilo)
je Občinski svet Občine Kobarid na 17. redni seji dne 26. 10.
2016 sprejel

–750

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom. Posebni del proračuna do ravni
proračunskih postavk kontov in načrt razvojnih programov sta
prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine
Dravograd.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

Št. 410-0001/2015

Odlok o rebalansu-2 proračuna Občine
Kobarid za leto 2016

ODLOK
o rebalansu-2 proračuna Občine Kobarid
za leto 2016
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kobarid za leto 2016 (Uradni list RS, št. 19/16) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako,
da se glasi:
»(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov
določa v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
Rebalans-2
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
proračuna
leta 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 4.408.796,95
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.453.744,00
70
DAVČNI PRIHODKI
2.947.648,00
700 Davki na dohodek in dobiček
2.561.888,00
703 Davki na premoženje
194.010,00
704 Domači davki na blago in storitve
191.750,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
506.096,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
378.936,00
711 Takse in pristojbine
6.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
17.100,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
44.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
60.060,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
144.600,00
720 Prihodki od prodaje zgradb
in prostorov
78.000,00
722 Prihodki od prodaje kmetijskih
zemljišč
3.700,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
62.900,00
73
PREJETE DONACIJE
1.200,00
7300 Prejete donacije in darila
od domačih pravnih oseb dolgoročnih
sredstev
1.200,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
809.252,95
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
614.190,07
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
195.062,88
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.708.245,93
40
TEKOČI ODHODKI
1.441.802,25
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
391.106,59

Uradni list Republike Slovenije
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
V.
DANA POSOJILA POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI
NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

Št.

58.059,00
941.136,66
2.500,00
49.000,00
1.918.878,89
36.400,00
1.058.440,00
158.357,04
665.681,85
1.242.563,79
1.242.563,79
105.001,00
66.916,00
38.085,00
–299.448,98

2942.
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Odlok o dopolnitvi Odloka o občinskem
prostorskem načrtu OPN Kobarid

Na podlagi drugega odstavka 11. člena in petega odstavka
14. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS,
št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 –
ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in
14/15 – ZUUJFO), drugega odstavka 76. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu OPN Kobarid (Uradni list RS, št. 99/13,
52/14, 49/15 in 19/16) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni
list RS, št. 39/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet
Občine Kobarid na 17. redni seji dne 26. oktobra sprejel

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o občinskem prostorskem
načrtu OPN Kobarid
1. člen
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu OPN Kobarid
(Uradni list RS, št. 99/13, 52/14, 49/15 in 19/16) se v desetem
odstavku 54. člena na koncu prve alineje pika spremeni v vejico
in doda nova alineja:
»– kamp ob Nadiži v velikosti cca 2.500 m2 zazidanih površin
BT z oznako enote urejanja KD 13. Kamp sestavljajo recepcija,
skladišče, gostinski lokal, terasa in sanitarije s kopalnico, na severni strani pa parkirišče. Objekti so pritlični, razen objekt »obstoječega stražnega« stolpa, fasade so obdelane v kamnu, ostale
površine pa v lesu in steklu. Naklon strehe je do 30 stopinj, kritina
pa tradicionalni opečni korec. Zunanje površine prekriva pergola
za senčenje. Za potrebe kampa se zgradi nov priključek na javni
vodovod, mala ČN in jamborska TP. V enoti urejanja prostora KD
12 je v poletni turistični sezoni dopustna raba prostora – postavitev
šotorov, klopi in žarov na obstoječi travni površini.«.
2. člen
Grafični del OPN Kobarid se dopolni s karto KOBARID 29
(A2530).
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

261.000,00
261.000,00
261.000,00
61.800,00
61.800,00
61.800,00
–100.248,98
199.200,00
155.448,98
100.248,98
«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 4101-1/2015
Kobarid, dne 26. oktobra 2016
Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.

Št. 350-01/08
Kobarid, dne 26. oktobra 2016
Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.

KOČEVJE
2943.

Odlok o rebalansu proračuna za leto 2016 št. 2

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in
55/15 – ZFisP) in 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list
RS, št. 32/15) in 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine
Kočevje na 21. redni seji dne 27. 10. 2016 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna za leto 2016 št. 2
1. člen
V 2. členu Odloka o proračunu Občine Kočevje za leto
2016 (Uradni list RS, št. 104/15 in 33/16) se četrti odstavek
spremeni tako, da se glasi:
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»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov

I.

70

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

19.284.156,64

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

13.393.834,84

DAVČNI PRIHODKI

9.911.538,00

700 Davki na dohodek in dobiček

8.889.388,00

703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
71

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

2.938.697,78

711 Takse in pristojbine

12.000,00

712 Globe in druge denarne kazni

17.100,00

713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev

40.000,00

KAPITALSKI PRIHODKI

721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev

74

78

318.500,00
3.482.296,84

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

73

703.650,00

NEDAVČNI PRIHODKI

714 Drugi nedavčni prihodki
72

Rebalans_2
2016

474.499,06
1.036.419,85
358.000,00
0
678.419,85

PREJETE DONACIJE

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

731 Prejete donacije iz tujine

0

TRANSFERNI PRIHODKI

4.853.901,95

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

2.078.810,88

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev EU

2.775.091,07

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE

0

786 Ostala prejeta sredstva
iz proračuna EU

0

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 22.524.098,09

40

TEKOČI ODHODKI

4.713.395,62

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

1.198.148,48

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41

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

42

43

182.874,01
3.239.446,13
82.927,00
10.000,00
6.967.735,00
551.500,00
3.340.554,54
487.257,46
2.588.423,00

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

10.421.767,47

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

10.421.767,47

INVESTICIJSKI TRANSFERI

421.200,00

431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
185.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
236.200,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II)
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
–3.239.941,45
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
11.000,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
11.000,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442)
6.469,50
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
6.469,50
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
6.469,50
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
2.665.325,53
50
ZADOLŽEVANJE
2.665.325,53
500 Domače zadolževanje
2.665.325,53
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
637.541,23
55
ODPLAČILA DOLGA
637.541,23
550 Odplačilo domačega dolga
637.541,23
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.207.626,65
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
2.027.784,30
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
3.239.941,45
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12 PRETEKLEGA LETA
1.207.626,65
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in Načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Kočevje: http://www.
kocevje.si/«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-35/2016-3400/75
Kočevje, dne 27. oktobra 2016
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

Uradni list Republike Slovenije
2944.

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica
Kočevje

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 20. člena
Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 –
ZUJIK in 92/15), 25. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1,
56/08, 4/10, 20/11 in 111/113), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, 49/15) je Občinski
svet Občine Kočevje na 21 . redni seji dne 27. 10. 2016 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Kočevje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se na področju knjižnične dejavnosti ustanovi javni zavod, določi njegova dejavnost, organi in njihove
pristojnosti, financiranje in uredijo medsebojna razmerja med
ustanoviteljem in javnim zavodom.
2. člen
(ime in sedež)
(1) Za izvajanje knjižnične dejavnosti Občina Kočevje,
Ljubljanska 26, 1330 Kočevje ustanavlja Javni zavod Knjižnica
Kočevje.
(2) Skrajšano ime javnega zavoda, ki ga uporablja tudi pri
poslovanju je: Knjižnica Kočevje.
(3) Sedež javnega zavoda je: Trg zbora odposlancev 26,
Kočevje.
(4) Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču
v Ljubljani, registrski vl. št. 1/6942/00, št. srg 1452/89.
(5) Knjižnica Kočevje je vpisana v razvid, ki ga vodi Narodna in univerzitetna knjižnica.
3. člen
(žig)
(1) Knjižnica ima žig okrogle oblike, premera 30 mm in
žig s premerom 30 mm. V sredini žiga je razprta knjiga, na
zunanjem obodu pa je izpisano: Knjižnica Kočevje.
(2) Število posameznih žigov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja določi direktor šole.
4. člen
(pravni promet)
(1) Knjižnica kot pravna oseba sklepa pravne posle v
svojem imenu in za svoj račun. Sklepa lahko le pravne posle v
okviru dejavnosti, določenih z aktom o ustanovitvi in vpisanih
v sodni register.
(2) Knjižnica odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s
katerimi lahko razpolaga.
(3) Ustanovitelj za obveznosti knjižnice ne odgovarja.
5. člen
(zastopanje in predstavljanje)
Knjižnico zastopa in predstavlja direktor zavoda, in sicer
brez omejitev.
II. DEJAVNOST IN ORGANIZACIJA ZAVODA
6. člen
(dejavnosti)
(1) Knjižnica izvaja kot javno službo knjižnično dejavnost,
ki je v Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (v nadaljevanju: Uredba), vodena pod šifro 91.011, okviru katere:
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– zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo,
– zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,
– izdeluje knjižnične kataloge, podatkovne zbirke in druge
informacijske vire,
– posreduje bibliografske in druge informacijske proizvode in storitve,
– sodeluje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij,
– pridobiva in izobražuje uporabnike,
– skrbi za informacijsko opismenjevanje uporabnikov,
– varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik,
– opravlja drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo,
– zagotavlja pogoje za delovanje vzajemnega bibliografskega sistema,
– zagotavlja dostopnost elektronskih virov informacij v
tem sistemu,
– sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju,
– zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo,
– zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti,
ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,
– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino
in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,
– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino
in odrasle s posebnimi potrebami,
– organizira kulturne prireditve, ki so povezane z dejavnostjo zavoda,
– v soglasju z ustanoviteljem lahko izvaja knjižnično dejavnost tudi za druge občine na podlagi pogodbe,
– gospodarske dejavnosti v skladu s četrtim odstavkom
16. člena ZKnji.,
– knjižnica se lahko zaradi usklajevanja strokovnih, poslovnih in razvojnih interesov povezuje v zvezo in druga strokovna združenja.
(2) Knjižnica lahko poleg osnovne dejavnosti izvaja tudi
druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje osnovno dejavnost:
– 18.120 Drugo tiskanje
– 18.130 Priprava za tisk in objavo
– 18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
– 47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim
blagom
– 47.990 Trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in
tržnic
– 58.110 Izdajanje knjig
– 58.130 Izdajanje časopisov
– 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
– 58.190 Drugo založništvo
– 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
– 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
– 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezana dejavnost
– 63.120 Obratovanje spletnih portalov
– 63.990 Drugo informiranje
– 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
– 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike
– 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
– 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
– 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
– 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
na področju kulture in umetnosti
– 90.030 Umetniško ustvarjanje
– 91.020 Dejavnost muzejev
– 90.030 Varstvo kulturne dediščine.
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(3) Knjižnica lahko tudi brez vpisa v sodni register opravlja
druge dejavnosti, ki so namenjene za opravljanje registriranih
dejavnosti in se običajno v manjšem obsegu opravljajo ob
navedenih dejavnosti in lahko prispevajo k popolnejši in smotrnejši izrabi zmogljivost, sredstev in znanja zavoda.
(4) Dejavnosti iz drugega odstavka tega člena se izvajajo
kot tržna dejavnost.
(5) Knjižnica lahko spremeni ali razširi dejavnost le s
soglasjem ustanovitelja.
III. ORGANI KNJIŽNICE
7. člen
(organi zavoda)
Organi knjižnice so:
– svet zavoda,
– direktor.
1. Svet knjižnice
8. člen
(sestava)
Svet knjižnice sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 1 predstavnik delavcev zavoda,
– 1 predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti s področja kulture.
9. člen
(mandat)
Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za obdobje
štirih let in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
10. člen
(imenovanje oziroma izvolitev članov sveta)
(1) Člane sveta – predstavnike ustanovitelja imenuje in
razrešuje Občinski svet Občine Kočevje po postopku, določenem s poslovnikom občinskega sveta. Za člane sveta –
predstavnika ustanovitelja je lahko imenovana oseba, izmed
strokovnjakov s področja dela zavoda, financ in pravnih zadev
(2) Člane sveta – predstavnike delavcev knjižnice volijo
delavci na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve so veljavne le,
če se jih udeleži več kot polovica delavcev knjižnice. Volitve se
razpišejo največ 90 in najmanj 60 dni pred pretekom mandata.
(3) Predstavnike uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti s področja kulture imenuje župan Občine Kočevje, na
podlagi predhodno objavljenega javnega poziva.
11. člen
(konstituiranje sveta)
(1) Svet knjižnice se konstituira, ko je imenovanih oziroma
izvoljenih večina članov sveta knjižnice in se je iztekel mandat
svetu prejšnjega sklica. Svetu knjižnice začne teči mandat z
dnem konstituiranja ne glede na to, kdaj je bil posamezen član
imenovan oziroma izvoljen. Članu sveta, ki je bil imenovan
oziroma izvoljen po konstituiranju sveta knjižnice, se izteče
mandat, ko se izteče mandat celotnega sveta.
(2) Konstitutivno sejo sveta skliče direktor, ki jo do izvolitve predsednika sveta tudi vodi, najpozneje v roku 30 dni po
imenovanju njegovih članov.
12. člen
(vodenje sveta)
(1) Svet knjižnice ima predsednika in namestnika, ki ga
izmed sebe izvolijo člani sveta na prvi – konstitutivni seji z
večino glasov vseh prisotnih članov.
(2) Predsednik sveta organizira in vodi delovanje sveta
knjižnice, skrbi za komunikacijo z ustanoviteljem (pošiljanje

Uradni list Republike Slovenije
gradiv sveta zavoda, redna posvetovanja z ustanoviteljem)
in v primeru neaktivnosti posameznega člana sveta opozori
ustanovitelja oziroma organ oziroma organizacijo, katerega
predstavnik je.
(3) Namestnik predsednika nadomešča predsednika sveta v primeru njegove odsotnosti.
(4) Mandat članov sveta traja štiri leta in prične teči z
dnem konstituiranja sveta. V primeru, da pride v mandatni
dobi do razrešitve člana sveta in imenovanje novega člana,
traja mandatna doba nadomestnega člana do konca trajanja
mandata sveta zavoda.
(5) Svet knjižnice veljavno odloča, če je na seji prisotnih
več kot polovica njegovih članov.
(6) Odločitev je sprejeta, če je zanjo glasovala večina
vseh članov.
13. člen
(pristojnosti sveta)
Svet knjižnice ima naslednje pristojnosti:
– imenuje in razrešuje direktorja knjižnice,
– sprejema program razvoja knjižnice,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– potrjuje predlog finančnega načrta, realizacijo finančnega načrta in letno poročilo,
– nadzira zakonitost dela in poslovanja javnega zavoda,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko
opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– ocenjuje delo direktorja,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda in politiko njegovega ustanovitelja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela,
sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in k zavodski kolektivni pogodbi ter nadzira
njihovo izvajanje,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– razpisuje volitve članov sveta – predstavnikov delavcev,
skladno z določili tega odloka,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali pravili zavoda določene zadeve,
– odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice,
obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,
– daje predhodno mnenje k imenovanju direktorja.
Član sveta se mora vsako leto udeležiti programa usposabljanja, katerega vsebino, obseg in način izvedbe določi
minister.
Usposabljanje izvaja ministrstvo, pristojno za kulturo.
Član sveta se mora prvega usposabljanja udeležiti najpozneje
v roku šestih mesecev od nastopa mandata. Člana sveta, ki se
program usposabljanja ne udeleži v skladu s tem členom, se
razreši oziroma odpokliče.
Podrobnejše delovanje sveta zavoda določi svet zavoda
s poslovnikom.
14. člen
(pravica do povračil stroškov članov sveta)
(1) Član sveta knjižnice je upravičen do povračila potnih
stroškov za prihod na sejo sveta, in sicer v skladu s predpisi,
ki veljajo za povračilo potnih stroškov zaposlenim v državnih
organih oziroma samoupravnih lokalnih skupnostih.
(2) Član sveta je upravičen tudi do sejnine, in sicer v višini 75 % sejnine, ki jo določa uredba, ki ureja sejnine v javnih
zavodih, katerih ustanoviteljica je država.
(3) Ne glede na navedeno skupni znesek, ki se lahko
izplača za povračilo potnih stroškov in sejnin ne sme preseči
zneska, določenega v finančnem načrtu knjižnice.
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15. člen
(prenehanje mandata člana sveta)
(1) Članu sveta knjižnice preneha mandat s potekom
časa, za katerega je bil izvoljen oziroma imenovan.
(2) Pred potekom časa, za katerega je bil imenovan poteče mandat članu sveta knjižnice:
– če sam odstopi z dnem, ki ga navede v odstopni izjavi,
– če je razrešen z dnem razrešitve.
(3) Člana sveta lahko razreši organ, ki ga je imenoval
oziroma izvolil, in sicer:
– se ne udeležuje sej sveta,
– se trikrat zaporedoma neupravičeno ne udeleži seje
sveta ali se sej udeležuje neredno, brez opravičenih razlogov,
– ne opravlja svojih nalog ali jin ne opravlja strokovno,
– če ustanovitelj ugotovi, da obstaja konflikt med zasebnimi interesi člana sveta in interesi zavoda,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi.
(4) Ko svet knjižnice ugotovi, da je članu iz razlogov,
navedenih v drugem odstavku tega člena, prenehal mandat,
o tem takoj obvesti pristojne organe, da speljejo postopek za
imenovanje oziroma izvolitev novega člana.
(5) V primeru predčasne razrešitve člana sveta, se za čas
do izteka mandatne dobe imenuje nov član, po istem postopku,
kot je bil imenovan ali izvoljen razrešeni član.
(6) Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta
ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je
do izteka mandata sveta manj kot šest mesecev.
1. Direktor
16. člen
(pristojnosti in naloge)
(1) Poslovodni organ knjižnice je direktor.
(2) Direktor organizira in vodi delo in poslovanje knjižnice,
predstavlja in zastopa knjižnico in je odgovoren za zakonitost
in strokovnost dela v knjižnici.
(3) Direktor opravlja naslednje naloge:
– organizira delo javnega zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela,
– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju
sindikata zavoda,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju sindikata zavoda,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v
zvezi z delovanjem zavoda,
– poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– pripravlja letno poročilo, finančni načrt in druge akte
zavoda,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
– sklepa pogodbe o zaposlitvi z delavci knjižnice in druge
delovršne pogodbe v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo,
– odloča o pravicah in obveznostih delavcev iz delovnih
razmerij,
– skrbi za trženje storitev in določa cene storitev,
– skrbi za promocijo knjižnice,
– in druge naloge, določene z ustanovitvenim aktom.
17. člen
(pogoji za imenovanje)
(1) Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno ali drugo ustrezno izobrazbo
ustrezne smeri in opravljen strokovni izpit iz bibliotekarstva,
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– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih
delovnih mestih,
– ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela v
kolektivu,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– aktivno znanje najmanj enega tujega jezika,
– je državljan Republike Slovenije,
– izpolnjuje druge, z razpisom določene pogoje.
(2) Kandidat za direktorja mora ob prijavi na razpis predložiti program razvoja knjižnice za mandatno obdobje.
18. člen
(imenovanje in mandat)
(1) Direktorja imenuje in razrešuje svet knjižnice po postopku, določenem z zakonom. Mandat direktorja traja 5 let in
je lahko po izteku te dobe ponovno imenovan. Javni razpis za
imenovanje direktorja mora biti objavljen najkasneje tri mesece
pred iztekom mandata.
(2) Svet knjižnice si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za direktorja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje,
pridobiti:
– soglasje ustanoviteljice,
– mnenje strokovnih delavcev knjižnice, ki o mnenju glasuje tajno.
(3) Če organi iz prejšnjega odstavka tega člena ne dajo
mnenja sli soglasja v 60 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, se šteje da so bila soglasja in mnenja pozitivna.
(4) Svet knjižnice po pridobitvi soglasij in mnenj imenuje
direktorja z večino glasov vseh članov.
(5) Na podlagi akta o imenovanju direktorja sklene z direktorjem pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta predsednik. Delovno
razmerje se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
19. člen
(prenehanje mandata)
(1) Direktorju preneha mandat s potekom časa za katerega je imenovan.
(2) Direktorju poteče mandat pred potekom časa za katerega je imenovan:
– če to sam zahteva;
– če je razrešen.
(3) Direktor je lahko razrešen:
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in
splošnih aktih knjižnice ali če neutemeljeno ne izvršuje sklepov
organov knjižnice ali ravna v nasprotju z njimi,
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom
povzroči knjižnici večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno
opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale
hujše motnje pri opravljanju dejavnosti knjižnice.
(4) Direktorja razreši svet knjižnice z večino glasov vseh
članov sveta.
(5) Pred razrešitvijo direktorja mora svet pridobiti soglasje
ustanoviteljice in mnenje strokovnih delavcev knjižnice.
(6) Direktorja se seznani o razlogih za njegovo razrešitev
in se mu poda možnost, da se v roku 15 dni o njih izjavi.
20. člen
(vršilec dolžnosti)
(1) Če direktorju predčasno preneha mandat oziroma, če
za direktorja ni imenovan nihče izmed prijavljenih kandidatov,
svet knjižnice imenuje vršilca dolžnosti.
(2) Vršilca dolžnosti direktorja knjižnice lahko svet knjižnice imenuje izmed strokovnih delavcev knjižnice ali izmed prijavljenih kandidatov, po predhodnem soglasju ustanoviteljice.
(3) Vršilca dolžnosti direktorja knjižnice imenuje svet knjižnice do imenovanja novega direktorja, vendar največ za eno
leto.
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IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST
ZA OBVEZNOSTI
21. člen
(financiranje zavoda)
(1) Knjižnica se financira v skladu z zakonom, ki določa
financiranje knjižnično dejavnosti in drugimi veljavnimi predpisi.
(2) Knjižnica pridobiva sredstva za svoje delo:
– proračuna ustanoviteljice,
– proračuna Republike Slovenije,
– plačil uporabnikov za storitve javne službe,
– plačila storitve nadstandardnega programa,
– z dotacijami, prispevki pokroviteljev, darili in iz drugih
virov v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
(3) Knjižnici se zagotavljajo sredstva iz proračuna ustanoviteljice na osnovi programa dela in finančnega načrta, h
katerim je ustanoviteljica podala soglasje.

26. člen
(poročanje in nadzor)
(1) Knjižnica je dolžna vsako leto ustanovitelju predložiti
letno poročilo o delu in poslovanju za preteklo leto.
(2) Knjižnica je dolžna ustanovitelju poslati vsa poročila
in ugotovitve na podlagi izvedenih notranjih ali zunanjih revizij,
inšpekcijskih pregledov ali pregledov drugih pristojnih organov
na upravnem in poslovno-finančnem področju.
(3) Ustanovitelj lahko med poslovnim letom zahteva posebna ali ustna poročila ter dokumentacijo o posameznih vprašanjih v zvezi z delovanjem knjižnice in upravljanja s sredstvi.
(4) Posebno poročilo lahko knjižnica predloži tudi na
lastno pobudo, če oceni, da za to obstajajo upravičeni razlogi.
(5) Nadzor nad finančnim poslovanjem in zakonitostjo
dela opravljajo pristojni organi ter notranja revizija, ki jo pooblasti knjižnica. Področje revidiranja določi knjižnica v soglasju
z ustanoviteljem.

22. člen

27. člen

(presežki)
(1) Presežek prihodkov nad odhodki, zmanjšan za znesek
z letnim načrtom odobrenih investicij in investicijskega vzdrževanja, ki jih odobri svet knjižnice in za znesek sredstev za
plačilo dodatne delovne uspešnosti v skladu z zakonom, mora
knjižnica vplačati v proračun Občine Kočevje.
(2) Svet knjižnice vsako leto po sprejemu zaključnega
računa za preteklo leto in v skladu s finančnim načrtom za
tekoče leto ugotovi višino sredstev iz prejšnjega odstavka,
ki jih mora knjižnica prenesti na ustanovitelja najkasneje do
30. aprila tekočega leta.
23. člen
(primanjkljaj)
(1) Primanjkljaj sredstev, izkazan v periodičnem ali letnem
obračunu, krije ustanovitelj, če knjižnica z analizo stanja dokaže, ustanovitelj pa dokazano sprejme, da je do njega prišlo
zaradi motenj v poslovanju, ki so posledica disparitete med
kalkulativnimi elementi cen storitev in realiziranimi cenami, pri
čemer mora knjižnica dokazati, da ima sistemizirano število
delovnih mest v skladu z normativi in standardi in v skladu
z dogovorjenim programom na ravni občine oziroma mesta
(nadstandardi) ter da je realizirana masa sredstev za osebne
dohodke enaka ali nižja od zneska vkalkuliranih osebnih dohodkov za obdobje, v katerem se ugotavlja primanjkljaj.
(2) Primanjkljaj sredstev ugotovljen iz naslova preveč
izplačanih osebnih dohodkov krije knjižnica iz prihodkov bodočega obdobja z znižanjem osebnih dohodkov.

(soglasje ustanovitelja)
Knjižnica mora pridobiti soglasje ustanovitelja za:
– spremembo imena in sedeža,
– spremembo statusa,
– razširitev ali spremembo dejavnosti,
– imenovanje in razrešitev direktorja.
28. člen
(pošiljanje gradiva)
En izvod gradiva za sejo sveta knjižnice se pošlje Občini
Kočevje, občinska uprava. Enako velja za gradivo, ki nastane
na podlagi izvedene seje sveta knjižnice (zapisnik, sprejeti
sklepi in drugi akti ipd.).
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
(dokumentacija knjižnica)
Knjižnica mora svoje splošne akte uskladiti z določbami
tega odloka najkasneje v roku 45 dni od uveljavitve tega odloka.
30. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Kočevje (Uradni list RS,
št. 4/05).
31. člen

V. MEDSEBOJNA RAZMERJA
24. člen
(upravljanje in razpolaganje s sredstvi)
(1) Ustanovitelj zagotavlja knjižnici sredstva in premoženje, s katerimi knjižnica upravlja.
(2) Knjižnica samostojno upravlja s sredstvi, ki so ji dana
v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično
premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni.
(3) Za upravljanje s premoženjem je knjižnica odgovorna
ustanovitelju.
(4) Knjižnica se sme zadolževati le s predhodnim soglasjem ustanovitelja.
25. člen
(upravljanje)
(1) Medsebojna razmerja v zvezi z upravljanjem premoženja ustanovitelj in knjižnica uredita s posebno pogodbo.
(2) V pogodbi iz prejšnjega odstavka se določi tudi seznam nepremičnin, ki so dane knjižnici v upravljanje.

(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-15/2016-3311
Kočevje, dne 27. oktobra 2016
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

2945.

Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Ljubo
Šercer

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),
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40. in 41. člena 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), 18. člena Statuta
Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS,
49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 21. redni seji dne
27. 10. 2016 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi Javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Ljubo Šercer
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se na področju osnovnošolskega izobraževanja ustanovi javni zavod, določi njegova dejavnost, organi
in njihove pristojnosti, financiranje in uredijo medsebojna razmerja med ustanoviteljem in javnim zavodom.
2. člen
(ime in sedež)
(1) Za izvajanje osnovnošolske dejavnosti Občina Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje ustanavlja Javni vzgojnoizobraževalni zavod Osnovna šola Ljubo Šercer.
(2) Skrajšano ime javnega zavoda, ki ga uporablja tudi pri
poslovanju je: OŠ Ljubo Šercer.
(3) Sedež javnega zavoda je: Reška cesta 6, Kočevje.
(4) Šola lahko po predhodnem soglasju ustanovitelja organizira osnovnošolsko izobraževanje ali druge oblike svoje
dejavnosti tudi izven sedeža šole, če so za to podani zakonski
razlogi.
(5) Šola se vpiše v razvid, ki ga vodi ministrstvo, pristojno
za osnovno šolstvo.
3. člen
(žig)
(1) Šola ima žig okrogle oblike, premera 35 mm in žig s
premerom 20 mm. V sredini žiga je grb Republike Slovenije,
na zunanjem obodu pa je izpisano: Osnovna šola Ljubo Šercer,
Reška cesta 6, Kočevje.
(2) Število posameznih žigov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja določi ravnatelj šole.
4. člen
(pravni promet)
(1) Šola kot pravna oseba sklepa pravne posle v svojem
imenu in za svoj račun. Sklepa lahko le pravne posle v okviru
dejavnosti, določenih z aktom o ustanovitvi in vpisanih v sodni
register.
(2) Šola odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
(3) Ustanovitelj za obveznosti šole ne odgovarja.
5. člen
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6. člen
(območje izvajanja dejavnosti)
(1) Šolski okoliš zavoda, ustanovljenega po tem odloku,
je območje Občine Kočevje.
(2) V šolo so lahko usmerjeni tudi otroci, ki imajo stalno
bivališče v drugi občini. Medsebojne obveznosti in pravice
uredita občina ustanoviteljica in druga občina s pogodbo.
II. DEJAVNOST ZAVODA
7. člen
(dejavnosti)
(1) Osnovna dejavnost šole je:
– P 85.200 osnovnošolsko izobraževanje.
(2) Šola lahko poleg osnovne dejavnosti izvaja tudi
druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje osnovno dejavnost:
– G 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
z drugim blagom,
– G 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
stojnic in tržnic,
– J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike,
– J 58.190 Drugo založništvo,
– L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin,
– N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,
– N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
– P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje,
– R 90.010 Umetniško uprizarjanje,
– R 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– R 91.011 Dejavnost knjižnic,
– R 93.110 Obratovanje športnih objektov,
– R 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti
čas,
– Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti.
(3) Šola lahko tudi brez vpisa v sodni register opravlja
druge dejavnosti, ki so namenjene za opravljanje registriranih dejavnosti in se običajno v manjšem obsegu opravljajo
ob navedenih dejavnosti in lahko prispevajo k popolnejši in
smotrnejši izrabi zmogljivost, sredstev in znanja zavoda.
(4) Dejavnosti iz drugega odstavka tega člena se izvajajo kot tržna dejavnost.
(5) Šola lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanovitelja.
III. ORGANI ŠOLE
8. člen
(organi zavoda)
Organi šole so:
– svet šole,
– ravnatelj,
– strokovni organi in
– svet staršev.

(zastopanje in predstavljanje)

1. Svet šole

(1) Šolo zastopa in predstavlja ravnatelj šole, in sicer brez
omejitev.
(2) Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik, ki ima v času nadomeščanja vsa pooblastila
ravnatelja.
(3) Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje šole v
posameznih zadevah pooblasti tudi druge osebe.

9. člen
(sestava)
Svet šole sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev šola in
– 3 predstavniki staršev.
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10. člen
(mandat)

(1) Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za obdobje štirih let in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni,
vendar največ dvakrat zaporedoma.
(2) Mandat članov sveta – predstavnikov staršev je povezan s statusom njihovega učenca v šoli.
11. člen

Uradni list Republike Slovenije
(4) Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev šole z aktivno volilno pravico.
(5) Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število
glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je
izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v šoli.
(6) O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik. Volilna
komisija izdela poročilo o rezultatu volitev, ki ga objavi na
šoli običajen način najkasneje v roku 5 dni od dneva izvedbe
glasovanja.

(imenovanje oziroma izvolitev članov sveta)

14. člen

(1) Člane sveta – predstavnike ustanovitelja imenuje in
razrešuje Občinski svet Občine Kočevje po postopku, določenem s poslovnikom občinskega sveta. Za člana sveta-predstavnika ustanovitelja je lahko imenovana le oseba, ki ima v
času imenovanja stalno bivališče znotraj šolskega okoliša,
določenega v 6. členu tega odloka.
(2) Člane sveta – predstavnike delavcev šole izvolijo zaposleni v šoli neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na
način določen v 12. členu tega odloka.
(3) Predstavnike staršev izvolijo starši neposredno na
tajnih volitvah na svetu staršev z večino glasov staršev, navzočih na seji po postopku in na način določen v 15. členu tega
odloka.

(razrešitev predstavnika delavcev)

1.1. Volitve članov sveta – predstavnikov delavcev
12. člen
(volitve predstavnikov delavcev)
(1) Volitve članov sveta – predstavnikov delavcev s sklepom razpiše svet šole, in sicer največ 90 in najmanj 60 dni pred
iztekom mandatne dobe sveta. Volitve se opravijo najkasneje
15 dni pred potekom mandata članom sveta šole.
(2) S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev in
število članov sveta, ki se volijo, rok za oddajo predlogov, ki ne
sme biti daljši kot 21 dni in drugi za izvedbo volitev pomembni
podatki. S sklepom se imenuje tudi volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna
namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik
ne more biti kandidat za člana sveta-predstavnika delavcev in
mora imeti aktivno volilno pravico. Volilno komisijo se imenuje
za dobo 4 let.
(3) O razpisu volitev morajo biti, na šoli običajen način,
obveščeni vsi zaposleni.
(4) Kandidat za člana sveta – predstavnika delavcev je
lahko le zaposleni v šoli, ki ga predlagajo najmanj trije zaposleni v šoli.
(5) Oseba, ki opravlja funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja v šoli, ne more voliti in biti izvoljena oziroma
imenovana v svet šole.
(6) Pisni predlogi kandidatov, ki se predložijo volilni komisiji, morajo biti s strani predlagateljev podpisani. Predlogu
mora biti priloženo tudi soglasje h kandidaturi vseh predlaganih
kandidatov.
(7) Kandidati za predstavnike delavcev v svetu šole morajo imeti pasivno volilno pravico.
13. člen
(postopek volitev)
(1) Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
(2) Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Voli se osebno, z glasovnicami. Vsak zaposleni ima en glas. Na glasovnici se navede koliko kandidatov
se voli in imena kandidatov po abecednem redu priimkov. Voli
se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih
kandidatov, za katere se želi glasovati.
(3) Neizpolnjena glasovnica ali glasovnica, na kateri ni
mogoče ugotoviti volje volivca, je neveljavna. Neveljavna je
tudi glasovnica, na kateri je volivec obkrožil več kandidatov,
kot se jih voli.

(1) Postopek za razrešitev člana sveta – predstavnika
delavcev se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10 % zaposlenih v šoli, ki imajo aktivno volilno pravico. V zahtevi za
razrešitev, ki mora biti s strani predlagateljev podpisana, morajo
biti razlogi za razrešitev navedeni.
(2) Zahteva se predloži volilni komisiji, ki najkasneje v
roku 7 dni po prejemu preveri formalno pravilnost zahteve, ne
da bi presojala razloge za razrešitev.
(3) Če volilna komisija ne zavrže zahteve za razrešitev
zaradi formalnih pomanjkljivosti, v 15 dneh razpiše glasovanje
o razrešitvi predstavnika delavcev v svetu šole in določi dan
glasovanja.
(4) Predstavnik delavcev v svetu šole je razrešen, če se
je glasovanja udeležila več kot polovica zaposlenih v šoli in je
od teh več kot polovica glasovala za razrešitev.
1.2 Volitve članov sveta – predstavnikov staršev
15. člen
(volitve predstavnikov staršev)
(1) Volitve članov sveta – predstavnikov staršev s sklepom razpiše svet šole, in sicer največ 90 in najmanj 60 dni pred
iztekom mandatne dobe sveta oziroma posameznega člana
sveta – predstavnika staršev. Volitve se opravijo najkasneje
15 dni pred potekom mandata članom sveta šole.
(2) S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev in
število članov sveta, ki se volijo, rok za oddajo predlogov, ki ne
sme biti daljši kot 21 dni in drugi za izvedbo volitev pomembni
podatki. Volitve izvede volilna komisija iz drugega odstavka
12. člena tega odloka.
(3) O razpisu volitev morajo biti, na šoli običajen način,
obveščeni vsi starši.
(4) Kandidat za člana sveta-predstavnika staršev je lahko
le član sveta staršev, ki ga predlagajo najmanj trije člani sveta
staršev.
(5) Pisni predlogi kandidatov, ki se predložijo volilni komisiji, morajo biti s strani predlagateljev podpisani. Predlogu
mora biti priloženo tudi soglasje vseh predlaganih kandidatov.
16. člen
(postopek volitev)
(1) Člane sveta – predstavnike staršev voli svet staršev.
(2) Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Voli se osebno, z glasovnicami. Vsak
član sveta staršev ima en glas. Na glasovnici se navede koliko
kandidatov se voli in imena kandidatov po abecednem redu
priimkov. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred
imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
(3) Neizpolnjena glasovnica ali glasovnica, na kateri ni
mogoče ugotoviti volje volivca, je neveljavna. Neveljavna je
tudi glasovnica, na kateri je volivec obkrožil več kandidatov,
kot se jih voli.
(4) Volitve so veljavne, če se je glasovanja udeležila večina članov sveta staršev.
(5) Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število
glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je
izvoljen tisti, ki je glede na status otroka lahko član sveta daljše
obdobje.
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(6) O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik. Volilna
komisija izdela poročilo o rezultatu volitev, ki ga objavi na
šoli običajen način najkasneje v roku 5 dni od dneva izvedbe
glasovanja.
17. člen
(razrešitev predstavnika staršev)
(1) Postopek za razrešitev člana sveta – predstavnika
staršev se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10 % staršev, ki imajo vključenega otroka v šoli. V zahtevi za razrešitev,
ki mora biti s strani predlagateljev podpisana, morajo biti razlogi
za razrešitev navedeni.
(2) Zahteva se predloži svetu staršev, ki najkasneje v roku
7 dni po prejemu preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi
presojala razloge za odpoklic za razrešitev.
(3) Če svet staršev ne zavrže zahteve za razrešitev zaradi
formalnih pomanjkljivosti, v 15 dneh razpiše glasovanje o razrešitvi predstavnika staršev v svetu šole in določi dan glasovanja.
(4) Predstavnik staršev v svetu šole je razrešen, če se je
glasovanja udeležilo večina članov sveta staršev in je več kot
polovica teh glasovala za odpoklic za razrešitev.
18. člen
(konstituiranje sveta)
(1) Svet šole se konstituira, ko je imenovanih oziroma
izvoljenih večina članov sveta šole in se je iztekel mandat
svetu prejšnjega sklica. Svetu šole začne teči mandat z dnem
konstituiranja ne glede na to, kdaj je bil posamezen član imenovan oziroma izvoljen. Članu sveta, ki je bil imenovan oziroma
izvoljen po konstituiranju sveta šole, se izteče mandat, ko se
izteče mandat celotnega sveta.
(2) Konstitutivno sejo sveta skliče ravnatelj, ki jo do izvolitve predsednika sveta tudi vodi.
(3) Administrativno tehnične naloge za svet šole opravljajo
zaposleni v šoli.
19. člen
(vodenje sveta)
(1) Svet šole ima predsednika in namestnika, ki ga izmed
sebe izvolijo člani sveta na prvi – konstitutivni seji z večino
glasov vseh prisotnih članov.
(2) Predsednik sveta organizira in vodi delovanje sveta
šole, skrbi za komunikacijo z ustanoviteljem (pošiljanje gradiv
sveta zavoda, redna posvetovanja z ustanoviteljem) in v primeru neaktivnosti posameznega člana sveta opozori ustanovitelja
oziroma organ oziroma organizacijo, katerega predstavnik je.
(3) Namestnik predsednika nadomešča predsednika sveta v primeru njegove odsotnosti.
(4) Mandat članov sveta traja štiri leta in prične teči z
dnem konstituiranja sveta. V primeru, da pride v mandatni
dobi do razrešitve člana sveta in imenovanje novega člana,
traja mandatna doba nadomestnega člana do konca trajanja
mandata sveta zavoda.
(5) Svet šole veljavno odloča, če je na seji prisotnih več
kot polovica njegovih članov.
(6) Odločitev je sprejeta, če je zanjo glasovala večina
članov sveta.
20. člen
(pristojnosti sveta)
Svet šole ima naslednje pristojnosti:
– imenuje in razrešuje ravnatelja šole,
– sprejema program razvoja šole,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– sprejema letno poročilo o samoevalvaciji šole,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programih, ki
jih mora predhodno uskladiti z ustanoviteljem,
– obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni
problematiki,
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– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim oziroma
izobraževalnim delom v šoli,
– obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor,
pristojna inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet
staršev,
– sprejema splošne akte šole v skladu z zakonom in tem
odlokom,
– potrjuje predlog finančnega načrta, realizacijo finančnega načrta in letno poročilo,
– v soglasju z ustanoviteljem odloča o najemanju kreditov
oziroma izdajanju poroštev,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju šole predloge in mnenja
o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve članov sveta – predstavnikov delavcev
in staršev,
– imenuje predstavnike šole v drugih organih in
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.
21. člen
(pravica do povračil stroškov članov sveta)
(1) Član sveta šole je upravičen do povračila potnih stroškov za prihod na sejo sveta, in sicer v skladu s predpisi, ki
veljajo za povračilo potnih stroškov zaposlenim v državnih
organih oziroma samoupravnih lokalnih skupnostih.
(2) Član sveta je upravičen tudi do sejnine, in sicer v višini 75 % sejnine, ki jo določa uredba, ki ureja sejnine v javnih
zavodih, katerih ustanoviteljica je država.
(3) Ne glede na navedeno skupni znesek, ki se lahko
izplača za povračilo potnih stroškov in sejnin ne sme preseči
zneska, določenega v finančnem načrtu šole.
22. člen
(prenehanje mandata člana sveta)
(1) Članu sveta šole preneha mandat s potekom časa, za
katerega je bil izvoljen oziroma imenovan.
(2) Pred potekom časa, za katerega je bil imenovan poteče mandat članu sveta šole:
– če sam odstopi z dnem, ki ga navede v odstopni izjavi,
– če je razrešen z dnem razrešitve.
(3) Člana sveta lahko razreši organ, ki ga je imenoval
oziroma izvolil, in sicer po postopku in na način določen 14. in
17. členu tega odloka.
(4) Ko svet šole ugotovi, da je članu iz razlogov, navedenih v drugem odstavku tega člena, prenehal mandat, o tem
takoj obvesti pristojne organe, da speljejo postopek za imenovanje oziroma izvolitev novega člana.
(5) Za imenovanje nadomestnih članov se smiselno uporabljajo določbe od 11., 12., 13., 14. do 16. člena tega odloka.
(6) Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta
ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je
do izteka mandata sveta manj kot šest mesecev.
2. Ravnatelj
23. člen
(pristojnosti in naloge)
(1) Pedagoški vodja in poslovodni organ šole je ravnatelj.
(2) Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje šole,
predstavlja in zastopa šolo in je odgovoren za zakonitost dela
v šoli.
(3) Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo šole,
– pripravlja program razvoja šole,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,
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– pripravlja predlog finančnega načrta, realizacijo finančnega načrta in letno poročilo,
– je odgovoren za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
– vodi delo učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev,
spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,
– odloča o napredovanju delavcev v plačne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev,
– skrbi za sodelovanje šole s starši (roditeljski sestanki,
govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– skrbi za sodelovanje šole z ustanoviteljem,
– obvešča starše o delu šole in o spremembah pravic in
dolžnosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
– zastopa in predstavlja šolo in je odgovoren za zakonitost dela,
– določa sistemizacijo delovnih mest v soglasju z ministrstvom, pristojnim za osnovno šolstvo,
– imenuje in razrešuje pomočnika ravnatelja,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski
odgovornosti delavcev,
– je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s
samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji šole,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi
predpisi.
24. člen
(pogoji za imenovanje)
(1) Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven
izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z
zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali svetovalnega
delavca,
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let
naziv mentor,
– opravljen ravnateljski izpit,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapor v trajanju več kot šest mesecev in ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno
nedotakljivost.
(2) Ne glede na določno prvega odstavka tega člena je za
ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega
izpita, mora pa ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku
mandata. Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v roku iz
prejšnjega odstavka, mu preneha mandat po zakonu.
25. člen
(imenovanje in mandat)
(1) Ravnatelja imenuje in razrešuje svet šole po postopku, določenem z zakonom. Mandat ravnatelja traja 5 let. Javni
razpis za imenovanje ravnatelja mora biti objavljen najkasneje
tri mesece pred iztekom mandata.
(2) Svet šole si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za
ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje učiteljskega zbora, ki o mnenju glasuje tajno,
– obrazloženo mnenje ustanovitelja in
– obrazloženo mnenje sveta staršev.
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(3) Če organi iz prejšnjega odstavka tega člena ne dajo
mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko
svet o izbiri odloči brez tega mnenja.
(4) Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata
za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v
mnenje ministru, pristojnem za osnovno šolstvo (v nadaljevanju: minister). Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva,
ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
(5) Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka
iz prejšnjega odstavka svet odloči o imenovanju ravnatelja s
sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper
odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom,
ki ureja zavode.
26. člen
(prenehanje mandata)
(1) Ravnatelju preneha mandat s potekom časa za katerega je imenovan.
(2) Ravnatelju poteče mandat pred potekom časa za
katerega je imenovan:
– če to sam zahteva;
– če je razrešen.
(3) Ravnatelj je lahko razrešen:
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če ravnatelj pri svojem delu ne ravna po predpisih in
splošnih aktih šole ali če neutemeljeno ne izvršuje sklepov
organov šole ali ravna v nasprotju z njimi,
– če ravnatelj s svojim nevestnim ali nepravilnim delom
povzroči šoli večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše
motnje pri opravljanju dejavnosti šole.
(4) Ravnatelja razreši svet šole.
(5) Pred razrešitvijo je potrebno ravnatelja seznaniti z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi. Zoper
sklep o razrešitvi ima ravnatelj pravico zahtevati sodno varstvo.
(6) Svet šole s predlogom za razrešitev seznani učiteljski
zbor, ustanovitelja in svet staršev.
(7) Svet šole obrazloženi predlog za razrešitev ravnatelja
posreduje v mnenje ministru, pristojen za osnovno šolstvo.
(8) Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je
bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o razrešitvi ravnatelja brez
tega mnenja.
(9) Svet po prejemu mnenja ministra oziroma po preteku
roka iz prejšnjega odstavka odloči o razrešitvi s sklepom in ga
vroči ravnatelju. Zoper odločitve sveta je možno sodno varstvo
v skladu z zakonom, ki ureja zavode.
27. člen
(pomočnik ravnatelja)
(1) Šola ima pomočnika ravnatelja, ki ga imenuje in razrešuje ravnatelj skladno z zakonom, ki ureja področje osnovnega
šolstva.
(2) Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja razen šole za ravnatelja oziroma
ravnateljskega izpita.
(3) Obveznosti in pristojnosti pomočnika ravnatelja se
določijo v aktu o sistemizaciji.
28. člen
(vršilec dolžnosti)
(1) Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma, če
nihče izmed prijavljenih kandidatov za ravnatelja ni imenovan,
svet šole imenuje vršilca dolžnosti in hkrati takoj začne postopek za imenovanje ravnatelja.
(2) Za vršilca dolžnosti lahko svet šole imenuje bodisi
strokovnega delavca šole bodisi katerega izmed prijavljenih
kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za funkcijo ravnatelja.
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(3) Vršilec dolžnosti ravnatelja se imenuje za čas do
imenovanja novega ravnatelja, vendar najdlje za eno leto.
Ista oseba lahko funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja opravlja
največ dvakrat.
(4) Če v osmih dneh po prenehanju mandata ravnatelju
svet šole ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih
dneh minister, pristojen za osnovno šolstvo.
(5) V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet takoj začeti postopek za imenovanje ravnatelja.
3. Strokovni organi
29. člen
(strokovni organi)
Strokovni organi v šoli so:
– učiteljski zbor,
– programski učiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razrednik,
– strokovni aktiv.
30. člen
(naloge in sestava)
Sestavo in pristojnosti strokovnih organov določa zakon,
ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja.
4. Svet staršev
31. člen
(naloge in sestava)
(1) Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v
šoli oblikuje svet staršev.
(2) Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak
oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Administrativno tehnične naloge za
svet staršev zagotavlja šola.
(3) Članstvo v svetu staršev je povezano s statusom
otroka. Člani sveta staršev so imenovani za obdobje enega
šolskega leta.
(4) Predsednika in namestnika sveta staršev z večino
glasov, na seji prisotnih članov sveta staršev, izvolijo člani sveta
izmed sebe na konstitutivni seji sveta staršev, ki jo skliče in do
izvolitve predsednika sveta staršev vodi ravnatelj.
(5) Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih
storitvah,
– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole,
vzgojnega načrta ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za
ravnatelje,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet šole,
– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo,
zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
– v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma
oblikuje delovne skupine,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi
predpisi.
(6) Svet staršev veljavno odloča, če je na seji prisotnih
več kot polovica njegovih članov.
(7) Odločitev je sprejeta, če je zanjo glasovala več kot
polovica prisotnih članov sveta.
5. Svetovalna služba
32. člen
(svetovalna služba)
Šola organizira v skladu s standardi in normativi tudi
svetovalno službo, ki svetuje otrokom in staršem ter sodeluje
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z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju razvoja šole in pri
oblikovanju vzgojnih programov.
6. Knjižnica
33. člen
(1) Šola ima knjižnico.
(2) Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo.
(3) Šola ima učbeniški sklad, čigar upravljanje se vodi po
zakonodaji.
IV. ZAPOSLENI V ŠOLI
34. člen
(zaposleni v šoli)
(1) Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v šoli
opravljajo učitelji, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih
nalog, potrebnih za nemoteno delovanje šole (v nadaljnjem
besedilu: strokovni delavci).
(2) Strokovni delavci izvajajo izobraževalno delo v skladu
z zakonom in javno veljavnimi programi tako, da zagotavljajo
objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem strokovno
avtonomni.
(3) Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni
jezik in imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi.
(4) Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela
opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.
35. člen
(delovna razmerja)
(1) Zaposleni v šoli uresničujejo svoje pravice, obveznosti
in odgovornosti iz delovnega razmerja v skladu s predpisi, ki
urejajo položaj javnih uslužbencev in področje osnovnošolskega izobraževanja ter kolektivnimi pogodbami in drugimi
splošnimi akti šole.
(2) Zaposleni v šoli imajo pravico do sindikalnega organiziranja v skladu z veljavno zakonodajo.
V. SPLOŠNI AKTI IN ORGANIZACIJA
36. člen
(splošni akti)
(1) Šola vsa vprašanja, ki niso urejena s tem aktom, uredi
s splošnim aktom, če tako določa zakon oziroma ta odlok.
(2) Splošni akti iz prvega odstavka tega člena ne smejo
biti v neskladju s tem odlokom.
37. člen
(pristojni organ za sprejem aktov)
Splošne akte šole v skladu z veljavno zakonodajo sprejme
svet šole ali ravnatelj.
38. člen
(statusne spremembe in prenehanje zavoda)
(1) O statusnih spremembah šole odloča ustanovitelj, ko
so za to izpolnjeni pogoji določeni v aktu, ki določa kriterije za
ustanovitev javnih šol.
(2) O ukinitvi šole odloča ustanovitelj po pridobitvi soglasja Vlade Republike Slovenije.
(3) Ustanovitelj najmanj eno leto pred sprejemom statusnih sprememb seznani šolo, zainteresirane starše in ministrstvo, pristojno za šolstvo o razlogih za spremembo in s
programom ukrepov, povezanih z načrtovano spremembo.
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(4) Statusne spremembe in prenehanje se vpiše v sodni
register.
VI. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST
ZA OBVEZNOSTI
39. člen
(financiranje zavoda)
(1) Šola se financira v skladu z zakonom, ki določa financiranje osnovnošolske dejavnosti in drugimi veljavnimi predpisi.
(2) Za nadstandardne storitve lahko šola pridobiva sredstva tudi z donacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri, določenimi z zakonom.
40. člen
(šolski sklad)
(1) Šola ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo
dejavnosti posameznega razreda ali skupine učencev, ki niso
sestavni del izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za
zviševanje standarda izobraževanja in podobno.
(2) Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz
prispevkov staršev, donacij, zapuščin in drugih virov.
(3) Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest
članov, od katerih so najmanj trije predstavniki šole. Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike šole predlaga svet šole.
(4) Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme
pravila.
41. člen
(presežki)
(1) Presežek prihodkov nad odhodki, zmanjšan za znesek
z letnim načrtom odobrenih investicij in investicijskega vzdrževanja, ki jih odobri svet šole in za znesek sredstev za plačilo
dodatne delovne uspešnosti v skladu z zakonom, mora šola
vplačati v proračun Občine Kočevje.
(2) Svet šole vsako leto po sprejemu zaključnega računa
za preteklo leto in v skladu s finančnim načrtom za tekoče leto
ugotovi višino sredstev iz prejšnjega odstavka, ki jih mora šola
prenesti na ustanovitelja najkasneje do 30. aprila tekočega leta.
42. člen
(primanjkljaj)
(1) Primanjkljaj sredstev, izkazan v periodičnem ali letnem
obračunu, krije ustanovitelj, če šola z analizo stanja dokaže,
ustanovitelj pa dokazano sprejme, da je do njega prišlo zaradi
motenj v poslovanju, ki so posledica disparitete med kalkulativnimi elementi cen storitev in realiziranimi cenami, pri čemer
mora šola dokazati, da ima sistemizirano število delovnih mest
v skladu z normativi in standardi in v skladu z dogovorjenim
programom na ravni občine oziroma mesta (nadstandardi) ter
da je realizirana masa sredstev za osebne dohodke enaka ali
nižja od zneska vkalkuliranih osebnih dohodkov za obdobje, v
katerem se ugotavlja primanjkljaj.
(2) Primanjkljaj sredstev ugotovljen iz naslova preveč
izplačanih osebnih dohodkov krije šola iz prihodkov bodočega
obdobja z znižanjem osebnih dohodkov.
VII. MEDSEBOJNA RAZMERJA
43. člen
(upravljanje in razpolaganje s sredstvi)
(1) Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo šole.
(2) Ustanovitelj zagotavlja šoli sredstva in premoženje, s
katerimi šola upravljala.
(3) Šola samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v
upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično
premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni.
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(4) Za upravljanje s premoženjem je šola odgovorna
ustanovitelju.
(5) Šola se sme zadolževati le s predhodnim soglasjem
ustanovitelja
44. člen
(upravljanje)
(1) Medsebojna razmerja v zvezi z upravljanjem premoženja ustanovitelj in šola uredita s posebno pogodbo.
(2) V pogodbi iz prejšnjega odstavka se določi tudi seznam nepremičnin, ki so dane šoli v upravljanje.
45. člen
(poročanje in nadzor)
(1) Šola je dolžna vsako leto ustanovitelju predložiti letno
poročilo o delu in poslovanju za preteklo leto.
(2) Šola je dolžna ustanovitelju poslati vsa poročila in
ugotovitve na podlagi izvedenih notranjih ali zunanjih revizij,
inšpekcijskih pregledov ali pregledov drugih pristojnih organov
na upravnem in poslovno-finančnem področju.
(3) Ustanovitelj lahko med poslovnim letom zahteva posebna ali ustna poročila ter dokumentacijo o posameznih vprašanjih v zvezi z delovanjem šole in upravljanja s sredstvi.
(4) Posebno poročilo lahko šola predloži tudi na lastno
pobudo, če oceni, da za to obstajajo upravičeni razlogi.
(5) Nadzor nad finančnim poslovanjem in zakonitostjo
dela opravljajo pristojni organi ter notranja revizija, ki jo pooblasti šola. Področje revidiranja določi šola v soglasju z ustanoviteljem.
(6) Strokovni nadzor se izvaja v skladu z zakonom, ki
ureja dejavnost vzgoje in izobraževanja.
46. člen
(soglasje ustanovitelja)
Šola mora pridobiti soglasje ustanovitelja za:
– spremembo imena in sedeža,
– spremembo statusa,
– razširitev ali spremembo dejavnosti,
– imenovanje in razrešitev ravnatelja.
47. člen
(pošiljanje gradiva)
En izvod gradiva za sejo sveta šola se pošlje oddelku občinske uprave, pristojnemu za osnovnošolsko dejavnost. Enako
velja za gradivo, ki nastane na podlagi izvedene seje sveta šole
(zapisnik, sprejeti sklepi in drugi akti ipd.).
VIII. POSEBNE DOLOČBE
48. člen
(listine in zbirka podatkov)
(1) Ravnatelj in drugi delavci šole morajo varovati listine
in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri
opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za
poslovno tajnost.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
49. člen
(javnost dela šole)
(1) Delo šole je javno.
(2) Javnost dela šole zagotavlja preko svoje spletne strani, s poročili ustanovitelju, novinarskimi konferencami ter drugimi načini komuniciranja z javnostjo.
(3) Javnost obvešča o delu šole ravnatelj oziroma oseba,
ki jo ravnatelj za to pooblasti.
(4) Zaposleni v šoli so dolžni varovati poklicne in poslovne
skrivnosti v skladu z veljavno zakonodajo.
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IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
50. člen
(dokumentacija šola)
Šola mora svoje splošne akte uskladiti z določbami tega
odloka najkasneje v roku 45 dni od uveljavitve tega odloka.
51. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna
šola Ljubo Šercer (Uradni list RS, 71/96, 36/08 in 43/10).
52. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2016-3310
Kočevje, dne 27. oktobra 2016
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

2946.

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda
Pokrajinski muzej Kočevje

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Zakona
o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni
list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/113), Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in
123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16), 18. člena
Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 72. člena
Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS,
49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 21. redni seji dne
27. 10. 2016 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi Javnega zavoda Pokrajinski muzej
Kočevje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se na področju muzejske dejavnosti ustanovi javni zavod, določi njegova dejavnost, organi in njihove
pristojnosti, financiranje in uredijo medsebojna razmerja med
ustanoviteljem in javnim zavodom.
2. člen
(ime in sedež)
(1) Za izvajanje muzejske dejavnosti Občina Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje ustanavlja Javni zavod Pokrajinski
muzej Kočevje (v nadaljevanju: Muzej).
(2) Skrajšano ime javnega zavoda, ki ga uporablja tudi pri
poslovanju je: PMK Kočevje.
(3) V mednarodnem poslovanju muzej uporablja ime:
Kočevje Regional Museum.
(4) Sedež javnega zavoda je: Prešernova ulica 11, Kočevje.
(5) Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču
v Ljubljani, registrska št. 1/08603/00, z dne 28. 2. 1997.
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3. člen
(žig)
(1) Muzej ima žig okrogle oblike, premera 29 mm. V sredini žiga je grb Kočevja, na zunanjem obodu pa je izpisano:
Pokrajinski Muzej Kočevje.
(2) Število posameznih žigov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja določi direktor muzeja.
4. člen
(pravni promet)
(1) Muzej kot pravna oseba sklepa pravne posle v svojem
imenu in za svoj račun. Sklepa lahko le pravne posle v okviru
dejavnosti, določenih z aktom o ustanovitvi in vpisanih v sodni
register.
(2) Muzej odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s
katerimi lahko razpolaga.
(3) Ustanovitelj za obveznosti Muzeja ne odgovarja.
5. člen
(zastopanje in predstavljanje)
Muzej zastopa in predstavlja direktor zavoda, in sicer
brez omejitev.
II. DEJAVNOST IN ORGANIZACIJA ZAVODA
6. člen
(dejavnosti)
(1) Muzej izvaja kot javno službo muzejsko dejavnost, ki
je v Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (v nadaljevanju:
Uredba), vodena pod šifro 91.020, okviru katere:
– evidentira, zbira, dokumentira, konservira in restavrira,
hrani, varuje in znanstveno-raziskovalno proučuje premično
kulturno dediščino na podlagi zbiralne politike in poslanstva
zavoda ter jo predstavlja javnosti;
– varuje in hrani zbirke, ki so v upravljanju muzeja ter jih
dopolnjuje v skladu z zbiralno politiko in poslanstvom muzeja;
– strokovno svetuje in prevzema arheološka raziskovanja in izkopavanja v skladu z določili in pooblastili pristojnega
upravnega organa in pristojnega zavoda za varstvo kulturne
dediščine;
– pripravlja in posreduje tematske razstave (stalne in
občasne) ter druge oblike predstavljanja dediščine doma in v
tujini ter organizira gostovanje tujih razstav;
– aktivno sodeluje pri kulturnem in znanstvenem sodelovanju z drugimi muzeji, raziskovalnimi in pedagoškimi ustanovami;
– redno in načrtno sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi
organizacijami, pripravlja in izvaja pedagoške in andragoške
programe ter programe za težje prilagodljive družbene skupine;
– omogoča dostopnost do programov telesno oviranim
osebam;
– posoja muzejsko gradivo za razstavno dejavnost in
posebne potrebe;
– razvija vlogo osrednjega muzeja za področje nekaterih
svojih zbirk na način, da bo prevzemal vrsto nalog za in v sodelovanju z mrežo muzejev, kar bo potekalo v obliki tekočega
dialoga z uporabniki muzeja in muzejskimi partnerji;
– ugotavlja in predlaga razglasitev dediščine za spomenik
ali znamenitost ter pripravlja strokovne osnove potrebne za
razglasitev;
– posreduje podatke o dediščini v register in skrbi za
dostopnost podatkov javnosti;
– daje strokovno mnenje o izvozu, iznosu in uvozu kulturne dediščine;
– daje fizičnim in pravnim osebam pojasnila, nasvete in
drugo strokovno pomoč pri spoznavanju, varovanju in zaščiti
dediščine; sodeluje z imetniki oziroma organi, ki jo hranijo;
– razvija zavest o pomenu dediščine, s popularizacijskimi
programi širi vedenje o dediščini in kulturi v širšem smislu;
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– obvešča javnost o programih in aktivnostih, ki jih pripravlja;
– organizira znanstvena in strokovna srečanja, razgovore,
seminarje in druge oblike strokovnega sodelovanja ter izobraževanja, predvsem s področja kulturne dediščine v skladu s
poslanstvom zavoda;
– prizadeva si dosegati visoko kvaliteto dela znotraj vseh
področij dela in odgovornosti muzeja na način, da skrbi za
izobraževanje svojih strokovnih sodelavcev;
– vodi in vzdržuje knjižnico za področje svoje dejavnosti,
ki je internega značaja in skrbi za izvajanje muzejske dejavnosti
po zahtevanih standardih;
– izdaja, zamenjuje in prodaja strokovne publikacije, kataloge in drugo pisno in tiskano besedo, nosilce zvoka ter ostale
izdelke, ki izhajajo iz dejavnosti in poslanstva muzeja;
– prodaja in izdaja replike in spominke vezane na dejavnost muzeja;
– izdaja prepise dokumentov, potrdila na podlagi dokumentov, daje strokovna mnenja ter posreduje gradiva iz
muzejskih fototek;
– gostinske storitve za lastne potrebe in potrebe udeležencev ter obiskovalcev;
– opravlja storitve s področja svoje dejavnosti za potrebe
fizičnih in pravnih oseb;
– opravlja druge storitve, ki dopolnjujejo muzejsko dejavnost;
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
(2) Muzej lahko poleg osnovne dejavnosti izvaja tudi druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje osnovno dejavnost:
– 91.020 Dejavnost muzejev
– 91.012 Dejavnost arhivov
– 91.030 Varstvo kulturne dediščine
– 91.011 Dejavnost knjižnic
– 90.030 Umetniško ustvarjanje
– 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– 93.290 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
– 18.120 Drugo tiskanje
– 18.130 Priprava za tisk in objavo
– 18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
– 18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
– 47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami
– 47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
z umetniškimi izdelki
– 47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim
blagom
– 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
– 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
– 58.110 Izdajanje knjig
– 58.130 Izdajanje časopisov
– 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
– 58.190 Drugo založništvo
– 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 Obdelovanje podatkov in s tem povezane dejavnosti
– 63.120 Obratovanje spletnih portalov
– 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
– 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike
– 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
– 74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
– 74.300 Prevajanje in tolmačenje
– 74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
– 74.200 Fotografska dejavnost
– 77.220 Dajanje videokaset in plošč v najem
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– 77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem
in zakup
– 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
– 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
– 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
– 56.101 Restavracije in gostilne
– 56.103 Slaščičarne in kavarne.
(3) Muzej lahko tudi brez vpisa v sodni register opravlja
druge dejavnosti, ki so namenjene za opravljanje registriranih
dejavnosti in se običajno v manjšem obsegu opravljajo ob
navedenih dejavnosti in lahko prispevajo k popolnejši in smotrnejši izrabi zmogljivost, sredstev in znanja zavoda.
(4) Dejavnosti iz drugega odstavka tega člena se izvajajo
lahko kot tržna dejavnost.
(5) Muzej lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanovitelja.
III. ORGANI MUZEJA
7. člen
(organi zavoda)
Organi Muzeja so:
– svet zavoda,
– direktor.
1. Svet muzeja
8. člen
(sestava)
Svet muzeja sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 1 predstavnik delavcev zavoda,
– 1 predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti s področja kulture.
9. člen
(mandat)
Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za obdobje štirih let in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni, vendar
največ dvakrat zaporedoma.
10. člen
(imenovanje oziroma izvolitev članov sveta)
(1) Člane sveta – predstavnike ustanovitelja imenuje in
razrešuje Občinski svet Občine Kočevje po postopku, določenem s poslovnikom občinskega sveta. Za člane sveta –
predstavnika ustanovitelja je lahko imenovana oseba, izmed
strokovnjakov s področja dela zavoda, financ in pravnih zadev.
(2) Člane sveta – predstavnike delavcev muzeja volijo
delavci na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve so veljavne le,
če se jih udeleži več kot polovica delavcev muzeja. Volitve se
razpišejo največ 90 in najmanj 60 dni pred pretekom mandata.
(3) Predstavnike uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti s področja kulture imenuje župan Občine Kočevje, na
podlagi predhodno objavljenega javnega poziva.
11. člen
(konstituiranje sveta)
(1) Svet muzeja se konstituira, ko je imenovanih oziroma
izvoljenih večina članov sveta muzeja in se je iztekel mandat
svetu prejšnjega sklica. Svetu muzeja začne teči mandat z
dnem konstituiranja ne glede na to, kdaj je bil posamezen član
imenovan oziroma izvoljen. Članu sveta, ki je bil imenovan oziroma izvoljen po konstituiranju sveta muzeja, se izteče mandat,
ko se izteče mandat celotnega sveta.
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(2) Konstitutivno sejo sveta skliče direktor, ki jo do izvolitve predsednika sveta tudi vodi, najpozneje v roku 30 dni
po imenovanju njegovih članov.
12. člen
(vodenje sveta)
(1) Svet muzeja ima predsednika in namestnika, ki ga
izmed sebe izvolijo člani sveta na prvi – konstitutivni seji z
večino glasov vseh prisotnih članov.
(2) Predsednik sveta organizira in vodi delovanje sveta
muzeja, skrbi za komunikacijo z ustanoviteljem (pošiljanje
gradiv sveta zavoda, redna posvetovanja z ustanoviteljem)
in v primeru neaktivnosti posameznega člana sveta opozori
ustanovitelja oziroma organ oziroma organizacijo, katerega
predstavnik je.
(3) Namestnik predsednika nadomešča predsednika
sveta v primeru njegove odsotnosti.
(4) Mandat članov sveta traja štiri leta in prične teči z
dnem konstituiranja sveta. V primeru, da pride v mandatni
dobi do razrešitve člana sveta in imenovanje novega člana,
traja mandatna doba nadomestnega člana do konca trajanja
mandata sveta zavoda.
(5) Svet muzeja veljavno odloča, če je na seji prisotnih
več kot polovica njegovih članov.
(6) Odločitev je sprejeta, če je zanjo glasovala večina
vseh članov.
13. člen
(pristojnosti sveta)
Svet muzeja ima naslednje pristojnosti:
– sprejema program razvoja muzeja,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi
uresničitvi,
– potrjuje predlog finančnega načrta, realizacijo finančnega načrta in letno poročilo,
– nadzira zakonitost dela in poslovanja javnega zavoda,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko
opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– ocenjuje delo direktorja,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega
zavoda in politiko njegovega ustanovitelja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela,
sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu
načrtu, načrtu nabav in k zavodski kolektivni pogodbi ter
nadzira njihovo izvajanje,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– razpisuje volitve članov sveta – predstavnikov delavcev, skladno z določili tega odloka,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih,
– opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali pravili zavoda določene zadeve,
– odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,
– daje predhodno mnenje k imenovanju direktorja.
Član sveta se mora vsako leto udeležiti programa usposabljanja, katerega vsebino, obseg in način izvedbe določi
minister.
Usposabljanje izvaja ministrstvo, pristojno za kulturo.
član sveta se mora prvega usposabljanja udeležiti najpozneje v roku šestih mesecev od nastopa mandata. Člana
sveta, ki se program usposabljanja ne udeleži v skladu s tem
členom, se razreši oziroma odpokliče.
Podrobnejše delovanje sveta zavoda določi svet muzeja s poslovnikom.
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14. člen
(pravica do povračil stroškov članov sveta)
(1) Član sveta muzeja je upravičen do povračila potnih
stroškov za prihod na sejo sveta in sicer v skladu s predpisi,
ki veljajo za povračilo potnih stroškov zaposlenim v državnih
organih oziroma samoupravnih lokalnih skupnostih.
(2) Član sveta je upravičen tudi do sejnine, in sicer v višini 75 % sejnine, ki jo določa uredba, ki ureja sejnine v javnih
zavodih, katerih ustanoviteljica je država.
(3) Ne glede na navedeno skupni znesek, ki se lahko
izplača za povračilo potnih stroškov in sejnin ne sme preseči
zneska, določenega v finančnem načrtu muzeja.
15. člen
(prenehanje mandata člana sveta)
(1) Članu sveta muzeja preneha mandat s potekom časa,
za katerega je bil izvoljen oziroma imenovan.
(2) Pred potekom časa, za katerega je bil imenovan poteče mandat članu sveta muzeja:
– če sam odstopi z dnem, ki ga navede v odstopni izjavi,
– če je razrešen z dnem razrešitve.
(3) Člana sveta lahko razreši organ, ki ga je imenoval
oziroma izvolil, in sicer:
– se ne udeležuje sej sveta,
– se trikrat zaporedoma neupravičeno ne udeleži seje
sveta ali se sej udeležuje neredno, brez opravičenih razlogov,
– ne opravlja svojih nalog ali jin ne opravlja strokovno,
– če ustanovitelj ugotovi, da obstaja konflikt med zasebnimi interesi člana sveta in interesi zavoda,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi.
(4) Ko svet muzeja ugotovi, da je članu iz razlogov, navedenih v drugem odstavku tega člena, prenehal mandat, o
tem takoj obvesti pristojne organe, da speljejo postopek za
imenovanje oziroma izvolitev novega člana.
(5) V primeru predčasne razrešitve člana sveta, se za čas
do izteka mandatne dobe imenuje nov član, po istem postopku,
kot je bil imenovan ali izvoljen razrešeni član.
(6) Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta
ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je
do izteka mandata sveta manj kot šest mesecev.
1. Direktor
16. člen
(pristojnosti in naloge)
(1) Poslovodni organ muzeja je direktor.
(2) Direktor organizira in vodi delo in poslovanje muzeja,
predstavlja in zastopa muzej in je odgovoren za zakonitost in
strokovnost dela v muzeju.
(3) Direktor opravlja naslednje naloge:
– organizira delo javnega zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela,
– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju
sindikata zavoda,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju sindikata zavoda,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v
zvezi z delovanjem zavoda,
– poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– pripravlja letno poročilo, finančni načrt in druge akte
zavoda,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
– sklepa pogodbe o zaposlitvi z delavci muzeja in druge
delovršne pogodbe v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo,
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– odloča o pravicah in obveznostih delavcev iz delovnih
razmerij,
– skrbi za trženje storitev in določa cene storitev,
– skrbi za promocijo muzeja,
– in druge naloge, določene z ustanovitvenim aktom.
17. člen
(pogoji za imenovanje)
(1) Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno ali drugo ustrezno izobrazbo
ustrezne smeri,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih
delovnih mestih in poznavanje področje dela muzeja,
– ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela v
kolektivu,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– aktivno znanje najmanj enega tujega jezika,
– je državljan republike Slovenije,
– izpolnjuje druge, z razpisom določene pogoje.
(2) Kandidat za direktorja mora ob prijavi na razpis predložiti program razvoja muzeja za mandatno obdobje.
18. člen
(imenovanje in mandat)
(1) Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj na podlagi
javnega razpisa. Mandat direktorja traja 5 let in je lahko po
izteku te dobe ponovno imenovan. Javni razpis za imenovanje
direktorja mora biti objavljen najkasneje tri mesece pred iztekom mandata. Poleg javnega razpisa lahko ustanovitelj javnega zavoda povabijo posamezne kandidate tudi neposredno.
(2) Ustanovitelj si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata
za direktorja pridobiti predhodno mnenje sveta zavoda.
(3) Če organ iz prejšnjega odstavka tega člena ne poda
mnenja sli soglasja v 30 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, se šteje da so bila soglasja in mnenja pozitivna.
(4) Ustanovitelj po pridobitvi soglasja in mnenj imenuje
direktorja z večino glasov vseh članov občinskega sveta.
(5) Na podlagi akta o imenovanju direktorja sklene z direktorjem pogodbo o zaposlitvi v imenu ustanovitelja predsednik
sveta muzeja. Delovno razmerje se sklene za določen čas, za
čas trajanja mandata.
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20. člen
(vršilec dolžnosti)
(1) Če direktorju predčasno preneha mandat in se ne
izpelje redni postopek imenovanja, imenuje ustanovitelj vršilca
dolžnosti, vendar največ za eno leto.
(2) Vršilca dolžnosti direktorja se imenuje tudi v primeru,
da je bil izpeljan javni razpis, pa se ni nihče prijavil oziroma
nihče izmed prijavljenih kandidatov ni bil izbran.
IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST
ZA OBVEZNOSTI
21. člen
(financiranje zavoda)
(1) Muzeja se financira v skladu z zakonom, ki določa
financiranje muzejsko dejavnosti in drugimi veljavnimi predpisi.
(2) Muzej pridobiva sredstva za svoje delo:
– proračuna ustanoviteljice,
– proračuna Republike Slovenije,
– plačil uporabnikov za storitve javne službe,
– plačila storitve nadstandardnega programa,
– z dotacijami, prispevki pokroviteljev, darili in iz drugih
virov v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
(3) Muzeju se zagotavljajo sredstva iz proračuna ustanoviteljice na osnovi programa dela in finančnega načrta, h katerim je ustanoviteljica podala soglasje.
22. člen
(presežki)
(1) Presežek prihodkov nad odhodki, zmanjšan za znesek
z letnim načrtom odobrenih investicij in investicijskega vzdrževanja, ki jih odobri svet muzeja in za znesek sredstev za plačilo
dodatne delovne uspešnosti v skladu z zakonom, mora muzej
vplačati v proračun Občine Kočevje.
(2) Svet muzeja vsako leto po sprejemu zaključnega
računa za preteklo leto in v skladu s finančnim načrtom za tekoče leto ugotovi višino sredstev iz prejšnjega odstavka, ki jih
mora muzej prenesti na ustanovitelja najkasneje do 30. aprila
tekočega leta.
23. člen

19. člen

(primanjkljaj)

(prenehanje mandata)

(1) Primanjkljaj sredstev, izkazan v periodičnem ali letnem
obračunu, krije ustanovitelj, če muzej z analizo stanja dokaže,
ustanovitelj pa dokazano sprejme, da je do njega prišlo zaradi
motenj v poslovanju, ki so posledica disparitete med kalkulativnimi elementi cen storitev in realiziranimi cenami, pri čemer
mora muzej dokazati, da ima sistemizirano število delovnih
mest v skladu z normativi in standardi in v skladu z dogovorjenim programom na ravni občine oziroma mesta (nadstandardi)
ter da je realizirana masa sredstev za osebne dohodke enaka
ali nižja od zneska vkalkuliranih osebnih dohodkov za obdobje,
v katerem se ugotavlja primanjkljaj.
(2) Primanjkljaj sredstev ugotovljen iz naslova preveč izplačanih osebnih dohodkov krije muzej iz prihodkov bodočega
obdobja z znižanjem osebnih dohodkov.

(1) Direktorju preneha mandat s potekom časa za katerega je imenovan.
(2) Direktorju poteče mandat pred potekom časa za katerega je imenovan:
– če to sam zahteva;
– če je razrešen.
(3) Direktor je lahko razrešen:
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in
splošnih aktih muzeja ali če neutemeljeno ne izvršuje sklepov
organov muzeja ali ravna v nasprotju z njimi,
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom
povzroči muzeju večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno
opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale
hujše motnje pri opravljanju dejavnosti muzeja.
(4) Direktor je lahko predčasno razrešen tudi zaradi nastalih sprememb; če gre za bistveno spremembo dejavnosti
muzeja ali za prenos ustanoviteljstva. V primeru prenosa ustanoviteljstva je predčasna razrešitev direktorja dopustna samo,
če gre za prevzemnika, katerega delež presega polovico javnih
sredstev, ki so potrebna za delovanje muzeja.
(5) Direktorja lahko razreši ustanovitelj, po predhodnem
mnenju sveta muzeja.

V. MEDSEBOJNA RAZMERJA
24. člen
(upravljanje in razpolaganje s sredstvi)
(1) Ustanovitelj zagotavlja muzeju sredstva in premoženje, s katerimi muzej upravljala.
(2) Muzej samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana
v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično
premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni.
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(3) Za upravljanje s premoženjem je muzej odgovoren
ustanovitelju.
(4) Muzej se sme zadolževati le s predhodnim soglasjem
ustanovitelja.
25. člen
(upravljanje)
(1) Medsebojna razmerja v zvezi z upravljanjem premoženja ustanovitelj in muzej uredita s posebno pogodbo.
(2) V pogodbi iz prejšnjega odstavka se določi tudi seznam nepremičnin, ki so dane muzeju v upravljanje.
26. člen
(poročanje in nadzor)
(1) Muzej je dolžan vsako leto ustanovitelju predložiti letno
poročilo o delu in poslovanju za preteklo leto.
(2) Muzej je dolžan ustanovitelju poslati vsa poročila in
ugotovitve na podlagi izvedenih notranjih ali zunanjih revizij,
inšpekcijskih pregledov ali pregledov drugih pristojnih organov
na upravnem in poslovno-finančnem področju.
(3) Ustanovitelj lahko med poslovnim letom zahteva posebna ali ustna poročila ter dokumentacijo o posameznih vprašanjih v zvezi z delovanjem muzeja in upravljanja s sredstvi.
(4) Posebno poročilo lahko muzej predloži tudi na lastno
pobudo, če oceni, da za to obstajajo upravičeni razlogi.
(5) Nadzor nad finančnim poslovanjem in zakonitostjo
dela opravljajo pristojni organi ter notranja revizija, ki jo pooblasti muzej. Področje revidiranja določi muzej v soglasju z
ustanoviteljem.
27. člen
(soglasje ustanovitelja)
Muzej mora pridobiti soglasje ustanovitelja za:
– spremembo imena in sedeža,
– spremembo statusa,
– razširitev ali spremembo dejavnosti,
– imenovanje in razrešitev direktorja.
28. člen
(pošiljanje gradiva)
En izvod gradiva za sejo sveta muzeja se pošlje Občini
Kočevje, Občinska uprava. Enako velja za gradivo, ki nastane
na podlagi izvedene seje sveta muzeja (zapisnik, sprejeti sklepi
in drugi akti ipd.).
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
(dokumentacija muzeja)
Muzej mora svoje splošne akte uskladiti z določbami tega
odloka najkasneje v roku 45 dni od uveljavitve tega odloka.
30. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
ustanovitvi Javnega zavoda Pokrajinski muzej Kočevje (Uradni
list RS, št. 4/05).

Št.
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Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda na področju
turizma in kulture v Občini Kočevje »Javni
zavod za turizem in kulturo Kočevje«

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list
RS, št. 32/15) in 87. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine
Kočevje na 21. redni seji dne 27. 10. 2016 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda na področju
turizma in kulture v Občini Kočevje »Javni zavod
za turizem in kulturo Kočevje«
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda na področju turizma in kulture v Občini Kočevje »Javni zavod za turizem in
kulturo Kočevje« (Uradni list RS, št. 75/15, v nadaljevanju:
odlok) se drugi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Skrajšano ime zavoda se glasi: Zavod Kočevsko.«
2. člen
V 4. členu se besedilo »Sedež zavoda je v Kočevju, na
poslovnem naslovu Trdnjava 3, 1330 Kočevje« nadomesti z
besedilom »Sedež zavoda je v Kočevju, na poslovnem naslovu
Trg zbora odposlancev 62, 1330 Kočevje.«
3. člen
(1) V prvi alineji 7. člena se črta šifra dejavnosti »72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja
in humanistike.«
(2) V drugi alineji 7. člena se na koncu doda nova šifra
dejavnosti, ki se glasi:
»85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.«
(3) V tretji alineji 7. člena se črta šifra dejavnosti »93.130
Obratovanje fitnes naprav«.
4. člen
V 17. člen se doda nov, peti, odstavek, ki se glasi:
»Strokovnega sveta ni potrebno ustanoviti, dokler ima
zavod manj kot 20 zaposlenih v rednem delovnem razmerju. V
tem primeru naloge strokovnega sveta opravlja svet zavoda.«
5. člen
V 18. člen se doda nov, tretji, odstavek, ki se glasi:
»Zaposleni med trajanjem delovnega razmerja brez pisnega soglasja delodajalca – zavoda, za svoj ali tuj račun ne
smejo opravljati ali sklepati poslov, ki sodijo v dejavnost zavoda
in pomenijo ali bi lahko pomenili za zavod konkurenco.«
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 322-1/2016-3420
Kočevje, dne 27. oktobra 2016
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

31. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-16/2016-3311
Kočevje, dne 27. oktobra 2016
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NOVA GORICA
2948.

Odlok o pomoči vinogradništvu v Mestni
občini Nova Gorica za programsko obdobje
2016–2020

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 45/08 in spremembe) in na podlagi 19. člena Statuta
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Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni
svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 20. oktobra 2016
sprejel

ODLOK
o pomoči vinogradništvu v Mestni občini
Nova Gorica za programsko obdobje 2016–2020
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina in namen)
(1) Ta odlok določa ukrep pomoči vinogradništvu v Mestni
občini Nova Gorica (v nadaljevanju: občina), upravičence, pogoje in postopke dodelitve finančne pomoči.
(2) Namen ukrepa pomoči vinogradništvu je izboljšanje
ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev z namenom
ohranjanja vinogradništva v občini.
(3) Sredstva se dodelijo po pravilih o dodeljevanju pomoči
de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z
dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe
o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem
sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9; v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1408/2013/EU).
2. člen
(način in višina zagotavljanja sredstev)
Sredstva za ukrep pomoč vinogradništvu v občini se zagotavljajo v proračunu občine.
3. člen
(oblika pomoči)
Sredstva za ukrep po tem odloku se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v obliki dotacije.
4. člen
(opredelitev pojmov)
Pojmi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
(1) "pomoč" pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz
člena 107(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljevanju: Pogodba);
(2) "MSP" ali "mikro, malo in srednje podjetje" pomeni
podjetje, ki izpolnjuje merila iz Priloge I Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014 (v nadaljevanju: Uredba 702/2014/EU);
(3) "kmetijski proizvod" pomeni proizvode s seznama v
Prilogi I k Pogodbi, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz
akvakulture s seznama v Prilogi 1 k Uredbi (EU) št. 1379/2013
Evropskega parlamenta in Sveta;
(4) "primarna kmetijska proizvodnja" pomeni proizvodnjo
rastlinskih in živinorejskih proizvodov s seznama v Prilogi I k
Pogodbi brez kakršnih koli nadaljnjih postopkov, ki bi spremenili
naravo takih proizvodov;
(5) "predelava kmetijskih proizvodov" pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane
kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetiji, potrebnih za
pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;
(6) "trženje kmetijskih proizvodov" pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponujati za prodajo,
dobavljati ali na kateri koli drug način dajati na trg, razen prve
prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali
predelovalcu, ter vsake dejavnosti, s katero se proizvod pripravi
za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec
končnemu potrošniku, se šteje za trženje kmetijskih proizvodov,
če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih;
(7) "kmetijsko gospodarstvo" pomeni kmetijsko gospodarstvo kot je opredeljeno z Zakonom o kmetijstvu;
(8) "nosilec ali nosilka kmetijskega gospodarstva" (v nadaljnjem besedilu: nosilec) je pravna ali fizična oseba, ki je
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pooblaščena ali upravičena, da za kmetijsko gospodarstvo
vlaga vloge iz naslova ukrepov kmetijske politike;
(9) "podjetje v težavah" pomeni podjetje v skladu s
14. točko 2. člena Uredbe 702/2014/EU;
(10) "intenzivnost pomoči" pomeni bruto znesek pomoči,
izražen kot odstotek upravičenih stroškov pred odbitkom davkov ali drugih dajatev;
(11) "član kmetijskega gospodinjstva" pomeni fizično ali
pravno osebo ali skupino fizičnih ali pravnih oseb, ne glede na
pravni status skupine in njenih članov v skladu z nacionalno
zakonodajo, razen delavcev na kmetiji;
(12) "enotno podjetje" pomeni vsa podjetja, ki so med
seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali
družbenikov drugega podjetja,
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino
članov upravnega, poslovnega ali nadzornega organa drugega
podjetja,
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na
drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim
podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja,
na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic
delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d)
tega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako
velja za enotno podjetje.
5. člen
(vrste pomoči in ukrep)
Za uresničevanje namena tega odloka, tj. ohranjanje in
razvoj vinogradništva v občini, se finančna sredstva dodeljujejo na podlagi Uredbe 1408/2013/EU in omogočajo izvedbo
naslednjega ukrepa:
De minimis pomoči (na
UKREP 1. Pomoč
podlagi Uredbe Komisije (EU) vinogradništvu v Mestni
št. 1408/2013)
občini Nova Gorica
6. člen
(upravičenci do pomoči)
Upravičenci do pomoči so kmetijska gospodarstva s sedežem na območju občine, ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo
kmetijskih proizvodov, so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in so vključena v trženje grozdja.
II. POSTOPEK DODELJEVANJA POMOČI
7. člen
(postopek obveščanja)
Pomoči se dodeljujejo po postopku, določenem s tem
odlokom in javnim razpisom. Javni razpis se objavi na spletni
strani Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju: spletna
stran občine), Uradnem listu RS, lahko pa tudi v drugih sredstvih javnega obveščanja.
8. člen
(strokovna komisija)
(1) Postopek javnega razpisa vodi organ občinske uprave,
pristojen za kmetijstvo (v nadaljevanju: pristojni organ). Posamezne naloge v postopku javnega razpisa opravlja najmanj
tričlanska strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija), ki jo s
sklepom imenuje župan izmed strokovnjakov s področja kmetijstva. Predlog članov komisije pripravi pristojni organ.
(2) Naloge komisije so:
– potrditev predloga javnega razpisa in razpisne dokumentacije;
– odpiranje prispelih vlog;
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– beleženje morebitnih pomanjkljivosti vlog, ugotovljenih
ob odpiranju;
– na predlog pristojnega organa rešuje strokovna vprašanja, ki se pojavijo v postopku dodeljevanja sredstev. O strokovnih vprašanjih komisija odloča z večino glasov navzočih članov;
– dajanje predlogov pristojnemu organu;
– opravlja nadzor nad namensko porabo sredstev.
(3) Glede interesne povezanosti predsednika in članov
komisije s prijavitelji oziroma prejemniki sredstev se uporabljajo
določbe veljavnih predpisov s področja postopkov o izvrševanju
proračuna.
9. člen
(naloge pristojnega organa)
Pristojni organ opravlja vse naloge, ki so potrebne, da se
izvede postopek javnega razpisa, zlasti pa:
– pripravi predloge javnega razpisa in razpisne dokumentacije;
– zagotovi objavo javnega razpisa oziroma razpisne dokumentacije na spletni strani Mestne občine Nova Gorica oziroma
drugih sredstvih javnega obveščanja ter v Uradnem listu RS;
– ugotavlja vsebinsko in formalno popolnost in pravočasnost vlog;
– zahteva dopolnitev formalno nepopolnih vlog;
– ugotavlja izpolnjevanje pogojev za dodelitev sredstev;
– na podlagi izvedenega postopka ugotovi kdo so upravičenci za dodelitev sredstev ter višino sredstev, ki jo prejme
posamezni upravičenec in o tem seznani komisijo;
– vodi zapisnike sej komisije;
– izdaja ustrezne pravne akte;
– opravlja nadzor nad namensko porabo sredstev.
10. člen
(javni razpis)
(1) Javni razpis mora vsebovati vsaj:
– navedbo razpisovalca;
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
– predmet javnega razpisa;
– opredelitev upravičencev;
– navedbo pogojev za dodelitev sredstev,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet
javnega razpisa;
– določitev obdobja, za katero so namenjena sredstva;
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev;
– datum odpiranja vlog;
– organ, pri katerem se vložijo vloge;
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega
razpisa;
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
(2) Zahtevana dokumentacija za ukrep po tem odloku se
določi v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
11. člen
(razpisna dokumentacija)
(1) Razpisna dokumentacija mora vsebovati vse podatke,
ki so potrebni, da prijavitelj izdela popolno vlogo za dodelitev
sredstev, ter vse pogoje, ki jih mora prijavitelj izpolnjevati, da
se uvrsti v izbor za dodelitev sredstev. Obvezni sestavni deli
razpisne dokumentacije so:
– navedbo ukrepa, ki je predmet javnega razpisa,
– okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet
javnega razpisa;
– način določanja deleža, ki ga prejme posamezni prejemnik;
– vzorec pogodbe;
– navedba potrebnih dokumentov, ki jih mora prijavitelj
predložiti kot dokazilo, da je upravičen do sredstev;
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– navedba o tem, kdo odloči o dodelitvi sredstev in kdo o
pritožbi zoper odločbo;
– obrazci, ki so obvezna priloga k vlogi na javni razpis in
– izjave:
A) o vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je podjetje
prejelo na podlagi Uredbe 1408/2013/EU ali drugih uredb »de
minimis« v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu;
B) v primeru, da je prijavitelj enotno podjetje: izjava o vrsti
povezave z drugimi podjetji.
(2) Dajalec pomoči »de minimis« bo v zvezi z izjavo iz
točke A) iz prejšnjega odstavka tega člena preveril in zagotovil,
da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bo presežena
zgornja meja »de minimis« pomoči po Uredbi 1408/2013/EU.
(3) Z javnim razpisom se lahko določijo tudi drugi sestavni
deli razpisne dokumentacije.
12. člen
(vloga)
(1) Prijavitelji se na javni razpis prijavijo z vlogo, ki jo vložijo pri organu, določenem v javnem razpisu. Vloga se lahko
poda izključno na obrazcih razpisne dokumentacije.
(2) Vloga mora biti dostavljena do roka, ki je določen v
objavi javnega razpisa.
(3) Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce in
zahtevane priloge, ki jih določa razpisna dokumentacija. Vloga
je vsebinsko popolna, če je skladna z ukrepom.
13. člen
(odpiranje vlog, zapisnik)
(1) Odpiranje prejetih vlog za dodelitev sredstev vodi
komisija in se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu.
(2) O delu komisije mora pristojni organ sproti voditi zapisnik, ki mora vsebovati najmanj vse sklepe komisije. Zapisnik
podpiše predsednik komisije.
(3) Zapisnik o odpiranju vlog mora vsebovati:
– naslov, prostor in čas zasedanja komisije;
– imena prisotnih članov komisije;
– imena oziroma naziv prijaviteljev po vrstnem redu odpiranja vlog;
– ugotovitve o popolnosti vlog;
– morebitne pomanjkljivosti vlog.
14. člen
(prepozne, nepopolne vloge)
(1) Prepozne vloge in vloge, ki niso oddane na obrazcih
razpisne dokumentacije, ter vloge, ki niso bile dopolnjene v
roku, s sklepom zavrže pristojni organ.
(2) Prijavitelje, katerih vloge na razpis niso formalno popolne, pristojni organ v roku petih delovnih dni od dneva odpiranja vlog pisno pozove, naj vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev
ne sme biti daljši od petnajst delovnih dni. Formalno nepopolne
vloge, ki jih prijavitelji v postavljenem roku ne dopolnijo, zavrže
pristojni organ s sklepom.
(3) Zoper sklepe iz prvega in drugega odstavka tega člena je možna pritožba na župana v petnajstih dneh od vročitve
sklepa.
15. člen
(pregled vlog)
(1) Pristojni organ pregleda pravočasne in popolne vloge
in ugotovi izpolnjevanje pogojev v vsaki posamezni vlogi.
(2) Na podlagi celotnega izvedenega postopka pristojni
organ ugotovi kdo so upravičenci za dodelitev sredstev in
višino sredstev, ki jo prejme posamezni upravičenec ter o tem
seznani komisijo.
16. člen
(višina dodeljenih sredstev)
Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu,
se določi na podlagi določb iz tega odloka in javnega razpisa,
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višine zaprošenih sredstev s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev.
17. člen
(odločba)
(1) Po izvedenem postopku iz 15. člena tega odloka
pristojni organ izda odločbe, s katerimi odloči o dodelitvi razpisanih sredstev.
(2) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je
možna pritožba na župana občine v petnajstih dneh od njene
vročitve. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi
izbranimi prejemniki sredstev.
(3) Zoper rešitve o strokovnih vprašanjih iz četrte alineje
drugega odstavka 8. člena tega odloka pritožba ni dovoljena.
(4) Odločba mora vsebovati tudi navedbo, da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« v skladu z Uredbo
1408/2013/EU.
18. člen
(objava seznama prejemnikov sredstev)
Po poročanju pristojnemu ministrstvu o dodeljenih pomočeh pristojni oddelek zagotovi objavo seznama prejemnikov
sredstev na spletni strani občine.
19. člen
(pogodba)
(1) Medsebojne pravice in obveznosti med prejemnikom
pomoči ter občino se določijo s pogodbo. Pogodba mora vsebovati vsaj:
– navedbo podatkov občine in prejemnika sredstev;
– namen, za katerega se sredstva dodeljujejo;
– višino dodeljenih sredstev;
– rok za porabo sredstev;
– navedbo pravic in obveznosti pogodbenih strank;
– razloge za vračilo dodeljenih sredstev;
– določilo o obveznosti hrambe dokumentacije s strani
prejemnika pomoči v zvezi s prejeto pomočjo;
– način nadzora nad namensko porabo sredstev.
(2) Pomoči se izplačajo na podlagi sklenjene pogodbe.
(3) Pogodba se sklene po dokončnosti odločbe. Če prejemnik pomoči ne vrne podpisane pogodbe najkasneje v roku
5 delovnih dni od njenega prejema se šteje, da je vlogo na
razpis umaknil.
20. člen
(pogoji za izplačilo sredstev)
(1) Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi sklenjene pogodbe.
(2) Pomoč posameznemu upravičencu, katere znesek bi
bil nižji od 10,00 evrov, se ne izplača.
21. člen
(namenska poraba)
Namensko porabo dodeljenih pomoči nadzorujeta komisija in pristojni organ. V primeru nenamenske porabe je prejemnik pomoči dolžan dodeljeno pomoč vrniti skupaj z obrestmi,
določenimi v pogodbi.
22. člen
(vračilo sredstev)
(1) Prejemnik mora prejeta sredstva oziroma sorazmerni
del prejetih sredstev vrniti v občinski proračun:
– če dodeljena sredstva delno ali v celoti porabi nenamensko;
– če je v postopku javnega razpisa navajal nepopolne
ali lažne podatke, na podlagi katerih so mu bila sredstva dodeljena ali
– v drugih primerih, določenih s pogodbo.
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(2) V primerih prejšnjega odstavka tega člena prejemnik
ne more pridobiti sredstev na podlagi tega odloka na naslednjih
petih javnih razpisih.
III. UKREP DE MINIMIS V SKLADU
Z UREDBO 1408/2013/EU
(splošne določbe de minimis Uredbe 1408/2013/EU)
23. člen
(1) Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo 1408/2013/EU
so upravičena le podjetja, ki so dejavna v primarni proizvodnji
kmetijskih proizvodov, razen za:
a) pomoč, katere znesek je določen na podlagi cene ali
količine proizvodov, danih na trg,
b) pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice in sicer pomoč, neposredno povezano
z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno
dejavnostjo,
c) pomoč, ki se dodeli pod pogojem, da se domačim proizvodom pri uporabi daje prednost pred uvoženimi.
(2) Če je podjetje dejavno v primarni proizvodnji kmetijskih
proizvodov in tudi v enem ali več sektorjih oziroma ima druge
dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredbe Komisije
(EU) št. 1407/2013 (v nadaljevanju: Uredba 1407/2013/EU),
se navedena uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi
s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če je na ustrezen način,
na primer z ločitvijo dejavnosti ali stroškov, zagotovljeno, da
primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči
de minimis, dodeljene v skladu z navedeno uredbo.
(3) Če je podjetje dejavno v primarni proizvodnji kmetijskih
proizvodov ter v sektorju ribištva in akvakulture, se določbe
Uredbe Komisije (EU) št. 717/2014 (v nadaljevanju: Uredba
717/2014/EU) uporabljajo za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjim sektorjem, če je na ustrezen način, na primer z ločitvijo
dejavnosti ali stroškov, zagotovljeno, da primarna proizvodnja
kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z navedeno uredbo.
(4) Skupni znesek pomoč de minimis v kmetijstvu, dodeljena kateremu koli upravičencu oziroma enotnemu podjetju
ne sme presegati 15.000,00 EUR bruto v katerem koli obdobju
treh proračunskih let in sicer ne glede na to, iz katerih javnih
virov so sredstva dodeljena.
(5) Zgornja meja pomoči se izrazi v denarni dotaciji.
Dodeljena pomoč predstavlja bruto znesek pomoči, to je pred
odbitkom davka ali drugih dajatev.
24. člen
(kumulacija de minimis pomoči po Uredbi 1408/2013/EU)
(1) Pomoči de minimis se ne sme kumulirati z državno
pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno
kumulacijo presegla največja intenzivnost zadevne pomoči ali
znesek pomoči, določen za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupinskih izjemah ali sklepu Komisije.
(2) Če je podjetje dejavno v primarni kmetijski proizvodnji
kmetijskih proizvodov in je poleg tega dejavno v enem ali več
sektorjih ali opravlja dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe
Uredbe 1407/2013/EU, se pomoč de minimis, dodeljena za
dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje, v skladu s to uredbo, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno slednjim
sektorjem ali dejavnostim, do ustrezne zgornje meje, določene
v Uredbi 1407/2013/EU, če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov
zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov
ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo
1407/2013/EU.
(3) Če je podjetje dejavno v primarni kmetijski proizvodnji
kmetijskih proizvodov ter v sektorju ribištva in akvakulture, se
pomoč de minimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju kmetijske
proizvodnje, v skladu s to uredbo, lahko kumulira s pomočjo
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de minimis za dejavnosti v slednjem sektorju v skladu z Uredbo 717/201/EU do zgornje meje, če je z ločitvijo dejavnosti
ali stroškov zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih
proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu
z Uredbo 717/2014/EU.
25. člen
UKREP 1: Pomoč vinogradništvu v Mestni občini Nova
Gorica
(1) Cilji pomoči:
Ohranjanje vinogradništva v Mestni občini Nova Gorica z
namenom krepitve in ohranjanja tipičnih sort grozdja vipavske
doline.
(2) Razlogi za ukrepanje:
Poslabšanje ekonomskega položaja vinogradnikov ter
opuščanje in krčenje vinogradniških površin.
(3) Upravičenci:
Kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje, kot so
opredeljeni v 6. členu tega odloka in dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 0,25 ha vinogradniških
površin.
(4) Predmet podpore:
Predmet podpore je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki imajo vinograde vpisane v register pridelovalcev grozdja in vina
(RPGV) in so vključeni v trženje grozdja.
Pomoč se dodeli za stroške polne delovne moči na kmetijskem gospodarstvu (v nadaljevanju PDM):
1 PDM predstavlja ekvivalent letnega obsega dela, ki je
potreben za obdelavo 3 ha vinograda.
(5) Bruto intenzivnost pomoči je do 100 % zneska, izračunanega po formuli iz šestega odstavka tega člena. Znesek pomoči se ustrezno zniža, če bi z odobreno de minimis pomočjo
presegli skupni znesek de minimis pomoči iz četrtega odstavka
23. člena odloka.
(6) Finančne določbe
Finančna pomoč (FP) v € se izračuna po formuli:

Št.

26. člen
(obveznosti prejemnika pomoči in občine)
(1) Prejemnik pomoči mora imeti za nakazilo dodeljenih
sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
(2) Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih
je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi te
ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem
proračunskem letu;
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste namene, da občina lahko zagotovi, da z dodeljenim
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zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja de
minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih;
– seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako
da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za
vsa, z njim povezana podjetja;
– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov vezano na
določilo drugega in tretjega odstavka 23. člena tega odloka.
(3) Občina bo z odločbo pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z
Uredbo 1408/2013/EU,
– o odobrenem znesku de minimis pomoči.
IV. HRAMBA DOKUMENTACIJE
27. člen
(1) Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je
bila podlaga za odobritev pomoči po tem odloku, deset let od
datuma prejema pomoči iz tega odloka.
(2) Občina mora voditi natančne evidence z informacijo o
dodeljenih pomočeh in dokazili o izpolnjevanju pogojev deset
let od dneva zadnje dodelitve pomoči po tem odloku.
V. KONČNE DOLOČBE
28. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-12/2016-4
Nova Gorica, dne 20. oktobra 2016
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.

FP = PDM x ARG/ARS x 1000 € x F x RS
ARG – površina vinogradov namenjenih pridelavi grozdja
za prodajo (v ha)
ARS – površina vseh vinogradov, ki jih obdeluje kmetijsko
gospodarstvo (v ha)
F – korekcijski faktor za oceno rodnosti in zahtevnosti
obdelave vinogradov
RS – korekcijski faktor vezan na razpoložljiva sredstva
Korekcijski faktor F se določi v javnem razpisu. Korekcijski faktor RS se določi po zaključenem javnem razpisu glede
na višino dodeljenih in razpoložljivih sredstev in je naveden v
odločbi.
(7) Pogoji za pridobitev sredstev:
Za pridobitev sredstev po tem ukrepu je potrebno predložiti vlogo, ki vključuje:
– kopijo vpisa v register pridelovalcev grozdja oziroma
grozdja in vina;
– druga dokazila, določena z javnim razpisom.
(8) V javnem razpisu se lahko določijo dodatni pogoji, ki
pa ne smejo biti v nasprotju s tem odlokom in drugimi predpisi.
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PIRAN
2949.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestne
knjižnice Piran (uradno prečiščeno besedilo)

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB-2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 31. člena
Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – UPB-2)

RAZGLAŠAM
ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Mestne knjižnice
Piran – uradno prečiščeno besedilo,
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na seji dne
27. 9. 2016
Št. 02200-2/2001-2016
Piran, dne 27. septembra 2016
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestne knjižnice Piran, ki ga je na 15. redni seji
dne 27. septembra 2016 sprejel Občinski svet Občine Piran
obsega:
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– Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica
Piran, sprejet dne 11. decembra 2003 (Uradne objave Primorskih novic, št. 7/04),
– Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Piran, sprejet 4. februar 2009 (Uradne
objave Primorskih novic, št. 5/09),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Piran, sprejet 20. decembra 2011 (Uradni list RS, št. 5/12)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Piran, sprejet 12. julija
2016 (Uradni list RS, št. 61 z dne 23. 9. 2016)

6. člen
Ime zavoda je: Mestna knjižnica Piran.
Ime zavoda v italijanskem jeziku se glasi: Biblioteca civica
Pirano.
Sedež zavoda: Župančičeva ulica 4, Piran.
Zavod lahko spremeni ime in sedež le s soglasjem ustanovitelja.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 17/91-I, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 36/00
– ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07
– uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), 20.
in 73. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01,
96/02 – ZUJIK in 92/15), 61. člena 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) in 17. člena
Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – UPB2) je Občinski svet Občine Piran na 15. redni seji dne 27. septembra
2016 sprejel

8. člen
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera
33 mm, z dvojezičnim napisom imena na obodu in oznako 1
v sredini pečata.
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera
33 mm, z dvojezičnim napisom imena na obodu in oznako 2
v sredini pečata.
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera
20 mm, z dvojezičnim napisom imena na obodu in oznako 2
v sredini pečata.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod
v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov
in dopisov. Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja
zavod predvsem za žigosanje finančne in knjigovodske dokumentacije.
Pečat iz tretjega odstavka tega člena se uporablja za
označbo knjižničnega gradiva.
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja ter delavce, ki so za pečate odgovorni,
določi direktor zavoda.

ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda
Mestne knjižnice Piran
Uradno prečiščeno besedilo
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Piran (v nadaljnjem besedilu:
ustanovitelj) uskladi delovanje javnega zavoda Mestna knjižnica Piran (v nadaljnjem besedilu: zavod) z določbami Zakona
o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 in 92/15) in
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11
in 111/13), ureja njegov status, razmerja med ustanoviteljem in
zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti
in načina financiranja zavoda.
V besedilu odloka uporabljeni izrazi, zapisani v moški
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
2. člen
Ustanovitelj zavoda je Občina Piran s sedežem v Piranu,
Tartinijev trg 2. Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršujeta
občinski svet in župan Občine Piran.
3. člen
Zavod je pravni naslednik Mestne knjižnice Piran, s sedežem v Piranu, Tartinijev trg 1, ki je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Kopru pod registrsko številko
Srg 199600578 z datumom 22. 1. 1997.
4. člen
Zavod je bil ustanovljen z odločbo Občinskega ljudskega
odbora Piran, št. 01-843/1, z dne 23. 3. 1956, kot Ljudska knjižnica v Piranu. Leta 1966 se je zavod preimenoval v Matično
knjižnico Piran. Z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Piran (Uradni list RS, št. 9/96) je Občinski svet
Občine Piran uskladil ime, status, organizacijo in poslovanje
zavoda.
5. člen
Temeljno poslanstvo zavoda je trajno in nemoteno izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe na območju Občine
Piran.

7. člen
Zavod je pravna oseba s statusom splošne knjižnice s
pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v
pravnem prometu, kot to določa zakon in ta odlok.

9. člen
(črtan)

II. ORGANIZACIJA IN DEJAVNOST ZAVODA
10. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po splošni
knjižnični dejavnosti na območju Občine Piran. V okviru javne
službe izvaja naslednje naloge:
– zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo,
– zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,
– izdeluje knjižnične kataloge, podatkovne zbirke in druge
informacijske vire,
– posreduje bibliografske in druge informacijske proizvode in storitve,
– sodeluje v medknjižnični izposoji,
– pridobiva in izobražuje uporabnike,
– informacijsko opismenjuje,
– varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik,
– opravlja drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo,
– zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo,
– sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju,
– zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti,
ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,
– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino
in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,
– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino
in odrasle s posebnimi potrebami,
– kot splošna knjižnica na narodnostno mešanem območju zagotavlja knjižnično dejavnost italijanski skupnosti,
– zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva Slovencem v
zamejstvu, tako da jim omogoča izposojo gradiva,
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– organizira kulturne prireditve, razstave, seminarje in
druge oblike posredovanja kulturnih vrednot s področja svoje
dejavnosti.
Poleg nalog javne službe opravlja zavod še naslednje
naloge:
– prevaja, zalaga, izdaja, tiska ter prodaja knjige in druge
publikacije s področja svoje dejavnosti,
– opravlja fotografiranje, fotokopiranje in druge oblike
razmnoževanja knjižničnega gradiva,
– opravlja prevoze knjižničnega gradiva,
– oddaja lastne nepremičnine v najem skladno z drugim
odstavkom 28. člena tega odloka,
– oddaja pisarniško in računalniško opremo v najem,
– nudi interesentom pogodbene storitve v okviru svoje
dejavnosti.
Zavod opravlja dejavnosti v obsegu in na način, določen
z letnim programom dela in finančnim načrtom, ki ga potrdi
župan.
11. člen
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih opravlja zavod, so v
skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list
RS, št. 69/07) razvrščajo v naslednje podrazrede:
91.011 Dejavnost knjižnic
91.030 Varstvo kulturne dediščine
90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na
področju kulture in umetnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
63.990 Drugo informiranje
58.110 Izdajanje knjig
58.140 Izdajanje revij in periodike
58.190 Drugo založništvo
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120 Obratovanje spletnih portalov
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in
tržnic
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
77.330 Dajanje pisarniške opreme in rač. naprav v najem
in zakup
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
12. člen
Zavod lahko v skladu s standardi in soglasjem ustanovitelja organizira svoje stalne organizacijske enote na področju
svojega delovanja. Soglasje v imenu ustanovitelja poda župan.
V naseljih, kjer ni stalnih enot, zavod organizira dejavnost
s pomočjo potujoče knjižnice.
Organizacija dela v zavodu se določi z aktom o notranji
organizaciji.
III. ORGANI ZAVODA
13. člen
Organi zavoda so:
– direktor
– svet zavoda.
Direktor
14. člen
Direktor opravlja hkrati funkcijo poslovnega in programskega direktorja zavoda, organizira ter vodi delo in poslovanje
zavoda, predstavlja in zastopa zavod, odgovarja za zakonitost
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in strokovnost dela zavoda. Direktor lahko imenuje svoj posvetovalni organ (strokovni kolegij), ki ga sestavljajo strokovni
delavci zavoda.
Naloge direktorja so:
– organizira delo zavoda,
– sprejema strateški načrt, po predhodnem mnenju občinskega sveta,
– sprejema program dela s finančnim načrtom,
– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju
reprezentativnih sindikatov v zavodu,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v
zvezi z delovanjem zavoda,
– poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo,
– odloča o delovni uspešnosti in napredovanju zaposlenih,
– odloča o sklepanju in prenehanju delovnega razmerja
ter izvaja druge pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavno zakonodajo,
– izdaja sklepe ter imenuje komisije, delovne skupine
in druga delovna telesa za proučitev določenih vprašanj ali
izvedbo določenih nalog,
– imenuje delavce s posebnimi pooblastili,
– zagotavlja javnost dela,
– zagotavlja informiranje delavcev,
– zagotavlja publiciteto in informiranje ter je odgovoren
za stike z javnostjo,
– opravlja druge naloge v skladu z naravo dela in poslovanja, določene z zakonom in tem odlokom.
K aktom iz druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme, desete in enajste alineje prejšnjega odstavka daje soglasje svet
zavoda, k aktom iz tretje in šeste alineje pa še župan.
15. člen
V pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor zavoda neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru
finančnega načrta, razen:
– pogodb o investicijah oziroma investicijsko-vzdrževalnih
delih, za katere je potrebno soglasje sveta zavoda,
– pogodb, ki se nanašajo na nepremičnine, ki jih ima zavod v upravljanju ali v uporabi, za katere je potrebno pridobiti
soglasje ustanovitelja, to je župana.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi in drugimi sredstvi s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.
16. člen
Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja delavec
zavoda, ki ga pooblasti direktor.
Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese opravljanje posameznih
zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu
z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih
mest.
V primeru direktorjeve odsotnosti ali zadržanosti nadomešča direktorja delavec javnega zavoda, ki ga pooblasti direktor.
Pisno pooblastilo določa obseg, vsebino in trajanje pooblastila.
17. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), ali najmanj specialistično izobraževanje po visokošolski
strokovni izobrazbi (prejšnje), ali magistrska izobrazba (druga
bolonjska stopnja),
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– najmanj tri leta delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih
mestih z enakega ali sorodnega področja,
– višja raven znanja slovenskega ter italijanskega jezika in
osnovna raven najmanj še enega svetovnega jezika,
– vodstvene in organizacijske sposobnosti,
– opravljen strokovni izpit iz bibliotekarstva.
Za direktorja je imenovana lahko tudi oseba brez opravljenega bibliotekarskega izpita, vendar mora le-tega opraviti v
roku, ki ga določa Zakon o knjižničarstvu, sicer mu mandat, po
sklepu sveta zavoda, preneha.
Ob prijavi na razpis je kandidat dolžan predložiti tudi program razvoja zavoda za obdobje trajanja mandata.
18. člen
Direktorja imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa. Pred imenovanjem ali razrešitvijo direktorja mora svet
zavoda pridobiti soglasje občinskega sveta ustanovitelja ter
mnenje strokovnih delavcev zavoda.
Soglasje in mnenje se nanašata na kandidata oziroma
kandidatko za direktorja, ki ga predlaga svet zavoda izmed
tistih prijavljenih, ki izpolnjujejo pogoje.
Strokovni delavci zavoda o mnenju glasujejo tajno. Tajno
glasovanje razpiše svet, izvede pa ga tričlanska komisija, ki jo
imenuje svet zavoda.
Če ustanovitelj in strokovni delavci ne dajo soglasja oziroma mnenja v roku 60 dni od dneva, ko sta bila zanj zaprošena,
se šteje, da je bilo soglasje podano in mnenje pozitivno.
Ko svet pridobi soglasje in mnenje, imenuje direktorja z
večino glasov vseh članov sveta.
Mandat direktorja traja pet let in je po izteku te dobe lahko
ponovno imenovan.
Na podlagi akta o imenovanju direktorja sklene z njim
pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov predsednik.
19. člen
Vršilca dolžnosti direktorja imenuje svet zavoda s soglasjem župana, če:
– direktorju predčasno poteče mandat,
– če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan za
direktorja.
Vršilca dolžnosti direktorja lahko imenuje svet izmed strokovnih delavcev zavoda ali izmed prijavljenih kandidatov.
Vršilca dolžnosti direktorja imenuje svet do imenovanja
direktorja, vendar največ za eno leto.
20. člen
Direktorja razreši svet zavoda iz razlogov, ki jih določa
zakon, in po postopku, ki je določen za direktorja zavoda.
Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata:
– če direktor sam zahteva razrešitev,
– če ne uresničuje sklepov sveta zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda,
– če z nepravilnim in nevestnim delom povzroči zavodu
večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje
dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale večje motnje
pri opravljanju dejavnosti zavoda,
– če ne sprejme strateškega načrta do izteka veljavnosti
prejšnjega.
Svet zavoda uvede postopek razrešitve in o razlogih za
razrešitev seznani direktorja. Direktor se lahko v roku 30 dni s
pisno izjavo opredeli do razlogov za razrešitev.
Svet zavoda pozove tudi strokovne delavce zavoda in
jim da možnost, da v roku 60 dni podajo mnenje k predlogu
za razrešitev.
Po pridobitvi izjasnitve direktorja in mnenja strokovnih
delavcev oziroma poteku roka mora svet zavoda pred razrešitvijo pridobi tudi soglasje občinskega sveta ustanovitelja za
razrešitev direktorja.
Če občina ustanoviteljica in strokovni delavci ne odgovorijo v roku 60 dni, se šteje, da so bila soglasja podana oziroma
mnenje pozitivno.
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Ko svet zavoda pridobi soglasje in mnenje, razreši direktorja z večino glasov vseh članov sveta zavoda.
Svet zavoda
21. člen
Svet zavoda sestavlja sedem (7) članov, in sicer:
– trije (3) predstavniki ustanovitelja, katere izmed strokovnjakov s področja dela javnega zavoda, financ in pravnih zadev
imenuje občinski svet ustanovitelja,
– dva (2) predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, od katerih enega predlaga Društvo bibliotekarjev
Primorske (DBP), enega (1) pa predlaga Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Piran, imenuje pa ju občinski svet
ustanovitelja,
– dva (2) predstavnika delavcev zavoda, ki ju s tajnim
glasovanjem izvolijo delavci zavoda.
Mandat članov sveta zavoda traja 4 (štiri) leta, po preteku mandata so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
Oseba je lahko imenovana za člana sveta zavoda le dvakrat
zaporedoma.
Mandat vsem članom sveta zavoda začne teči z dnem
konstituiranja sveta.
O poteku mandata članov sveta zavoda je direktor dolžan obvestiti ustanovitelja in druge organe, ki imenujejo svoje
predstavnike v svet zavoda, najkasneje 90 dni pred potekom
mandata članom sveta zavoda.
Svet zavoda se konstituira na prvi seji, ki jo skliče direktor
v roku 30 dni po imenovanju oziroma izvolitvi večine članov v
svet zavoda. Na prvi konstitutivni seji člani sveta izmed sebe
izvolijo predsednika in namestnika. Do izvolitve predsednika
opravlja njegove naloge najstarejši član sveta.
Predsednik sveta zavoda je lahko le predstavnik ustanovitelja.
Svet zavoda se konstituira, ko je imenovanih oziroma
izvoljenih večina članov sveta zavoda.
21.a člen
Predstavnika delavcev v svet zavoda volijo zaposleni
v zavodu na tajnih volitvah. Pravico voliti in biti voljen imajo
vsi zaposleni v zavodu, razen direktor zavoda in člani volilne
komisije.
Svet zavoda s sklepom razpiše volitve največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandata sveta zavoda. S sklepom
o razpisu volitev se določita dan volitev in vsebina predlogov
kandidatur ter imenuje volilna komisija. Sklep o razpisu se
objavi na informativni točki zavoda.
Postopek volitev predstavnikov delavcev v svet zavoda
vodi tričlanska volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik in
dva člana. Volilna komisija skrbi za pravilnost volitev predstavnikov delavcev v svet zavoda, ugotavlja popolnost predlogov
kandidatov, določi seznam volivcev, vodi neposredno tehnično
delo v zvezi z volitvami, ugotavlja izid glasovanja in objavi imeni
kandidatov, ki sta izvoljena v svet zavoda.
Način izvolitve in odpoklica članov sveta zavoda, ki so
predstavniki delavcev, se podrobneje določi v poslovniku o
delu sveta.
21.b člen
Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina
članov, odločitve pa sprejema z večino glasov vseh prisotnih.
V primeru enakega števila glasov za in proti je odločilen glas
predsednika sveta zavoda.
Seje sklicuje predsednik sveta zavoda, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik. Predsednik sveta zavoda mora sklicati
sejo tudi, če to zahtevajo direktor, ustanovitelj ali večina članov
sveta zavoda. Če predsednik sveta zavoda odkloni sklic, skliče
sejo direktor zavoda. Glasovanje o sprejemu odločitev je javno,
razen če se člani sveta odločijo, da o posameznem predlogu
glasujejo tajno.
Podrobnejše delovanje sveta zavoda uredi svet zavoda
s poslovnikom.
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21.c člen
Člani sveta zavoda predstavljajo interese ustanovitelja,
delavcev ter uporabnikov in zainteresirane javnosti. V ta namen so se člani sveta zavoda pred sprejemom odločitve na
seji sveta zavoda dolžni posvetovati z organi, katerih interese
predstavljajo, in jih o delovanju sveta zavoda sproti obveščati.

zahtevka, ne da bi presojala razloge za odpoklic. Če se zahteva za odpoklic ne zavrne, volilna komisija v 15 dneh razpiše
glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svet zavoda
in določi dan glasovanja. Predstavnik delavcev v svetu zavoda
je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina zaposlenih
v zavodu.

22. člen
Svet zavoda ima naslednje naloge:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko
opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– predlaga ustanovitelju spremembe ali razširitve dejavnosti,
– ugotavlja ustreznost in daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih
mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in
investicij, k zavodski kolektivni pogodbi, ter nadzira njihovo
izvajanje,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje
teh vprašanj,
– razpisuje, imenuje in razrešuje direktorja zavoda,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem po predhodnem soglasju župana/županje,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k letnemu poročilu zavoda,
– sprejema poslovnik o svojem delu,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom in tem
odlokom,
– s sklepom potrjuje načrtovane investicije oziroma investicijsko-vzdrževalna dela,
– razpisuje volitve za predstavnike delavcev v svet zavoda,
– odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice,
obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja.

24. člen
Volitve predstavnikov delavcev v svet se uredijo v aktu,
ki ga v skladu s predpisi, ki urejajo sodelovanje delavcev pri
upravljanju, sprejme pristojni organ zaposlenih ali zaposleni
na zboru delavcev v roku 30 dni od uveljavitve tega odloka.

23. člen
Član sveta zavoda je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev oziroma odstopi,
– se ne udeležuje sej ali ne opravlja svojih nalog,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– članu sveta, ki je predstavnik delavcev, preneha delovno
razmerje v zavodu,
– ne ravna v skladu z 21.c členom tega odloka.
Člana sveta knjižnice razreši ustanovitelj oziroma organ,
ki ga je imenoval na predlog sveta zavoda. Mandat predstavnikov delavcev preneha na podlagi odpoklica, ki ga ureja akt
iz 24. člena.
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka
mandata imenuje oziroma izvoli novi član po enakem postopku,
kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
23.a člen
Če predstavniku delavcev v svetu zavoda preneha mandat pred iztekom mandata sveta zavoda, se opravi nadomestne
volitve.
Na nadomestnih volitvah se izvoli nov predstavnik delavcev v svet zavoda za čas do izteka mandata sveta zavoda. Svet
zavoda razpiše nadomestne volitve najpozneje v 15 dneh po
ugotovitvi o prenehanju mandata.
Postopek odpoklica predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na zahtevo najmanj desetih odstotkov zaposlenih
v zavodu. Postopek odpoklica predstavnika delavcev v svet
zavoda vodi volilna komisija.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic
in priložene podpise delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic se predloži volilni komisiji, ki je vodila
postopek volitev. Volilna komisija preveri formalno pravilnost

IV. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA
V PRAVNEM PROMETU
25. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa in posluje v pravnem
prometu v okviru svojih dejavnosti samostojno, v svojem imenu
in za svoj račun.
Za svoje obveznosti odgovarja zavod z vsemi sredstvi, s
katerimi razpolaga.

telja.

26. člen
Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanovi-

S premičnim premoženjem upravlja zavod samostojno,
z nepremičninami pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.
27. člen
Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje s
sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost ter odgovornost za
gospodarno upravljanje s sredstvi, ki so last ustanovitelja.
V. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST
USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJA IN ZAVODA
28. člen
Zavod upravlja s prostori v Župančičevi 4 v Piranu, Kosmačevo hišo v Portorožu, Stara cesta 28, in z vso opremo in
premoženjem, s katerim je doslej upravljala Mestna knjižnica
Piran in ga izkazuje v bilanci stanja 31. 12. 2002, kot delom
javne kulturne infrastrukture za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljena.
Zavod upravlja ali uporablja tudi druge nepremičnine s
soglasjem župana.
Razmerja med zavodom in ustanoviteljem glede uporabe
nepremičnega premoženja se uredijo s pogodbo.
29. člen
Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarja ustanovitelj
do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna ustanovitelja za delovanje zavoda.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova dejavnosti, ki jih zavod opravlja za morebitne druge
naročnike.
29.a člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– sprejema ukrepe, s katerimi omogoča zavodu opravljanje registrirane dejavnosti na podlagi usklajenega programa in
finančnega načrta,
– daje soglasje k statusnim spremembam, spremembam
dejavnosti,
– odloča o nakupu oziroma odtujitvi nepremičnin, ki služijo
izvajanju nalog v javnem interesu,
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– daje soglasje k letnemu poročilu o poslovanju zavoda,
– druge zadeve v skladu z zakonom in tem odlokom,
– župan daje soglasje k letnemu programu dela, finančnemu in kadrovskem načrtu.
– župan daje soglasje k pogodbi o zaposlitvi vršilca dolžnosti direktorja.
30. člen
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
– iz proračuna ustanovitelja,
– iz državnega proračuna,
– s plačili storitev javne službe s strani uporabnikov,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz mednarodnih virov za posebne projekte,
– z donacijami, darili in iz drugih zakonitih virov.
31. člen
Ustanovitelj zagotavlja sredstva za izvajanje javne službe
skladno s 36. členom Zakona o knjižničarstvu na podlagi letne
pogodbe o sofinanciranju programa javne službe.
32. člen
Zavod je dolžan ustanovitelju vsako leto poročati o rezultatih poslovanja zavoda in posredovati druge podatke, ki so
potrebni za izvrševanje ustanoviteljske funkcije.
Zavod je dolžan ustanovitelju vsako leto dostaviti program
dela, finančni načrt, zaključni račun z bilanco uspeha, poročati
o izvajanju letnega delovnega načrta, posredovati razvojne programe in druge podatke, ki so potrebni za spremljanje dejavnosti
in za druge namene, v skladu z navodili in pozivi ustanovitelja.
33. člen
Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti, po predhodnem soglasju
ustanovitelja pa tudi za plače.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem
soglasju sveta zavoda. O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog direktorja, po predhodnem soglasju sveta zavoda.
Vsa soglasja iz tega člena daje v imenu ustanovitelja občinski svet. Občinski svet lahko s posebnim sklepom pooblasti
župana za izdajanje soglasij po tem členu.
34. člen
Ustanovitelj in zavod lahko naknadno z medsebojno pogodbo uredita vsa druga razmerja, ki jih zakon ali ta odlok ne
določata.
VI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
35. člen
Zavod ima poleg splošnih aktov, določenih z zakonom in
tem odlokom, tudi druge splošne akte, ki urejajo pomembna
vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda.
Splošni akti zavoda so zlasti pravilniki, poslovniki, organizacijski predpisi ter sklepi in navodila s področja dela ali v
zvezi z delom zavoda.
Splošne akte sprejema samostojno direktor zavoda, če ni
drugače določeno z zakonom ali tem odlokom.
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica
Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 7/04) vsebuje
sledeče prehodne in končne določbe:
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
36. člen
Člani novega sveta zavoda morajo biti imenovani oziroma
izvoljeni najkasneje v treh mesecih od uveljavitve tega odloka.
Do takrat opravlja nujne naloge dosedanji svet zavoda.
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Z dnem uveljavitve tega odloka nadaljuje z delom dosedanja direktorica zavoda, in sicer do izteka mandata, za katerega
je imenovana.
37. člen
Rok za sprejem strateškega načrta, akta o organizaciji
dela, akta o sistemizaciji delovnih mest in kadrovskega načrta
je šest mesecev od uveljavitve tega odloka.
38. člen
Direktor poskrbi za vpis tega odloka v sodni register skladno z veljavnimi predpisi.
39. člen
Postopke za prvo imenovanje predstavnikov ustanovitelja
in predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti po
tem odloku izvede ustanovitelj.
40. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
ustanovitvi javnega zavoda Mestne knjižnice Piran, Uradni list
RS, št. 8/96.
Z dnem uveljavitve tega odloka se preneha uporabljati
Statut javnega zavoda Mestne knjižnice Piran, z dne 20. 6.
1996.
41. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih
objavah Primorskih novic Koper.
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Mestna knjižnica Piran (Uradne objave Primorskih
novic, št. 5/09) vsebuje naslednjo prehodno in končno
določbo:
2. člen
V preostalem ostanejo določila odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Piran nespremenjena.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradih
objavah Primorskih novic.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Piran (Uradni list
RS, št. 5/12) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Piran, sprejet dne
12. julija 2016 (Uradni list RS, št. 61 z dne 23. septembra
2016) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:
28. člen
Z uveljavitvijo tega Odloka dosedanja direktorica in dosedanji člani sveta zavoda nadaljujejo z delom do izteka mandata,
za katerega so bili imenovani.
29. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 02200-2/2001-2016
Piran, dne 27. septembra 2016
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
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Visto l’articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 94/07 – T.C.U. – 2, 76/08, 79/09,
51/10) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano
– (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14 – T.C.U. – 2)

PROMULGO
IL DECRETO
sulla costituzione dell’Ente pubblico Biblioteca
civica di Pirano – Testo Consolidato Ufficiale,
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano
nella seduta del 12 luglio 2016.
N. 02200-2/2001-2016
Pirano, 27 settembre 2016
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.
Il testo consolidato ufficiale del Decreto sulla costituzione dell’Ente pubblico Biblioteca civica di Pirano, approvato
dal Consiglio comunale di Pirano nella 15ª seduta ordinaria
del 27 settembre 2016, comprende:
– il Decreto sulla costituzione dell’Ente pubblico Biblioteca
civica di Pirano, approvato l’11 dicembre 2003 (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, n. 7/04);
– il Decreto di modifica al Decreto sulla costituzione
dell’Ente pubblico Biblioteca civica di Pirano, approvato il 4 febbraio 2009 (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, n. 5/09);
– il Decreto di modifica e integrazione al Decreto sulla costituzione dell’Ente pubblico Biblioteca civica di Pirano, approvato il 20 dicembre 2011 (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/12);
– il Decreto di modifica ed integrazione al Decreto sulla costituzione dell’Ente pubblico Biblioteca civica di Pirano,
approvato il 12 luglio 2016 (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 61
del 23 settembre 2016).
Visto l’articolo 3 della Legge sugli Enti (Gazzetta Ufficiale
della RS, n. 12/91, 17/91-I, 13/93, 66/93, 45/94 – sentenza della CC, 8/96, 36/00 – ZPDZC e 127/06 – ZJZP), visti gli articoli
26 e 135 della Legge sull’attuazione dell’interesse pubblico
nel settore della cultura (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 77/07
– testo consolidato ufficiale, 56/08, 4/10, 20/11 e 111/13), gli
articoli 20 e 73 della Legge sull’attività bibliotecaria (Gazzetta
Ufficiate della RS, n. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15), l’articolo
61 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiate della
RS, n. 94/07 – testo consolidato ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF e 14/15 – ZUUJFO) e l’articolo 17 dello Statuto
del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14 –
T.C.U. 2), il Consiglio comunale del Comune di Pirano, nella
15ª seduta ordinaria, il giorno 27 settembre 2016 approva il
presente

DECRETO
sulla costituzione dell’Ente pubblico Biblioteca
civica di Pirano
Testo Consolidato Ufficiale
I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Art. 1
Con il presente Decreto il Comune di Pirano (in prosieguo
denominato: Fondatore) armonizza l’operato dell’Ente pubblico
Biblioteca civica di Pirano (in prosieguo: Ente) alle disposizioni
della Legge sull’attività bibliotecaria (Gazzetta Ufficiale della
RS, n. 87/01, 96/02 e 92/15), e della Legge sull’attuazione
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dell’interesse pubblico nel settore della cultura (Gazzetta
Ufficiale della RS, n. 77/07 – Testo Consolidato Ufficiale, n.
56/08, 4/10, 20/11 e 111/13), regolandone lo status, i rapporti
tra il Fondatore e l’Ente e le questioni fondamentali inerenti
all’organizzazione, all’attività e alle modalità di finanziamento
dell’Ente.
Tutte le designazioni delle funzioni, sia di genere maschile, sia di genere femminile, espresse nel Decreto al maschile,
si riferiscono a persone di entrambi i sessi.
Art. 2
Il Fondatore dell’Ente è il Comune di Pirano, con sede
a Pirano, Piazza Tartini 2. I diritti e gli obblighi costitutivi sono
realizzati dal Consiglio comunale e dal Sindaco del Comune
di Pirano.
Art. 3
L’Ente è successore legale della Biblioteca civica di Pirano, con sede a Pirano in Piazza Tartini 1, iscritta al Registro
giudiziario del Tribunale distrettuale di Capodistria al numero
di registro Srg 199600578 in data 22/01/1997.
Art. 4
L’Ente è stato costituito con il Decreto del Comitato popolare comunale di Pirano n. 01-643/1, del 23/03/1956, con
la denominazione di Biblioteca popolare di Pirano. Nel 1966
la denominazione dell’Ente è mutata in Biblioteca generale di
Pirano. Mediante il Decreto costitutivo dell’Ente pubblico Biblioteca civica di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 9/96) il
Consiglio comunale del Comune di Pirano ha armonizzato la
denominazione, lo status, l’organizzazione e l’amministrazione
dell’Ente.
Art. 5
Missione fondamentale dell’Ente è l’offerta costante e
incondizionata del servizio pubblico concernente l’attività bibliotecaria, nel comprensorio del Comune di Pirano.
Art. 6
La denominazione dell’Ente è la seguente: Mestna knjižnica Piran.
La denominazione dell’Ente in lingua italiana è la seguente: Biblioteca civica di Pirano.
La sede dell’Ente è in via Župančič 4, a Pirano.
L’Ente ha la facoltà di modificare la denominazione o la
sede solamente con il consenso del Fondatore.
Art. 7
L’Ente è persona giuridica con lo status di biblioteca
pubblica con diritti, obblighi e responsabilità nelle transazioni
commerciali e legali, come previsto dalla legge e dal presente
Decreto.
Art. 8
L’Ente dispone e fa uso di un timbro di forma circolare del
diametro di 33 mm, recante la dicitura bilingue della denominazione lungo il perimetro e il numero di contrassegno 1 al centro.
L’Ente dispone e fa uso di un timbro di forma circolare del
diametro di 33 mm, recante la dicitura bilingue della denominazione lungo il perimetro e il numero di contrassegno 2 al centro.
L’Ente dispone e fa uso di un timbro di forma circolare del
diametro di 20 mm, recante la dicitura bilingue della denominazione lungo il perimetro e il numero di contrassegno 2 al centro.
Il timbro di cui al primo comma del presente articolo è
utilizzato dall’Ente nell’ordinamento giuridico a convalidare tutti
gli atti, i documenti e la corrispondenza.
Il timbro di cui al secondo comma del presente articolo si
applica principalmente per la convalida dei documenti finanziari
e contabili.
Il timbro di cui al terzo comma del presente articolo si
applica per la designazione dei materiali librari.
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La numerazione dei singoli timbri, il loro utilizzo, le
modalità di tutela e di distruzione, nonché l’indicazione dei
dipendenti titolari di timbro vengono disposti dal Direttore
dell’Ente.

91.011
91.030
90.040
85.520

Art. 9

82.300
63.990
58.110
58.140
58.190
59.200

(Soppresso)

II ORGANIZZAZIONE E OGGETTO SOCIALE DELL’ENTE
Art. 10
L’Ente attraverso la propria attività soddisfa le necessità
del servizio bibliotecario pubblico nel Comune di Pirano. Nel
contesto del servizio pubblico l’Ente svolge le seguenti funzioni:
– raccoglie, elabora, custodisce e presta il materiale bibliotecario;
– garantisce l’accesso al materiale bibliotecario e alle
pubblicazioni elettroniche;
– redige i cataloghi dell’Ente, le banche dati e altre fonti
d’informazione;
– presenta prodotti bibliografici e informatici, nonché servizi di altro genere;
– partecipa a operazioni di scambio e di prestito tra biblioteche;
– acquisisce ed educa gli utenti;
– effettua il servizio di alfabetizzazione informatica;
– salvaguarda il fondo bibliotecario, ritenuto monumento
culturale;
– espleta altri compiti bibliotecari, di documentazione e
di informazione;
– raccoglie, elabora, custodisce e mette a disposizione
degli utenti la documentazione di storia patria;
– partecipa ai processi di formazione permanente;
– garantisce l’accesso e l’utilizzo della documentazione
da parte delle autorità pubbliche, che sono genericamente
accessibili sui media elettronici;
– organizza particolari forme di attività per l’infanzia, per
la gioventù e per gli adulti, mirate a incoraggiare la cultura
della lettura;
– organizza particolari forme di attività per l’infanzia, per
la gioventù e per gli adulti con necessità specifiche;
– in qualità di biblioteca generale in territorio etnicamente
misto, garantisce l’attività bibliotecaria alla Comunità Nazionale
Italiana;
– garantisce l’accesso al materiale librario per gli Sloveni
d’oltreconfine, consentendo loro il prestito dei materiali;
– organizza manifestazioni culturali, esposizioni e altre
forme di mediazione dei valori culturali nell’ambito dell’attività
bibliotecaria.
Oltre ai compiti nell’ambito del servizio pubblico l’Ente
svolge altresì le mansioni di:
– traduzione, editoria, pubblicazione, stampa e vendita di
libri e di altre pubblicazioni nell’ambito della rispettiva attività;
– servizi fotografici, fotocopiatura e altre forme di copisteria della documentazione bibliotecaria;
– trasporto della documentazione bibliotecaria;
– locazione di immobili propri, in armonia al secondo
comma dell’Art. 28 del presente Decreto;
– locazione di attrezzature d’ufficio e informatiche;
– fornitura agli interessati di servizi contrattuali nell’ambito
della rispettiva attività.
L’Ente espleta i propri compiti nell’ampiezza e secondo le
modalità definite dal programma annuale di lavoro e dal piano
finanziario, approvato dal Sindaco.
Art. 11
Le attività di cui nel precedente articolo, svolte da parte
dell’Ente ai sensi del Regolamento sulla classificazione standard delle attività, sono suddivise nelle seguenti sottocategorie
(Gazzetta Ufficiale della RS, n. 69/07):

62.020
63.110
63.120
47.990
68.200
72.200
73.120
77.330
82.190

Attività di biblioteca
Tutela dei beni culturali
Gestione di strutture destinate a eventi culturali
Istruzione, aggiornamento e formazione nel campo
della cultura e delle arti
Organizzazione di mostre, fiere e convegni
Altre informazioni
Pubblicazione di libri
Edizione di riviste e periodici
Altra editoria
Registrazione e realizzazione di incisioni sonore e
musicali
Consulenza su dispositivi e programmi informatici
Elaborazione dati e attività connesse
Gestione di portali web
Commercio al dettaglio al di fuori dei negozi,
bancarelle e mercati
Affitto e gestione di immobili propri o locati
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle
scienze sociali e umanistiche
Offerta di spazi pubblicitari
Noleggio e locazione di apparecchiature e computer
per ufficio
Copisteria, redazione di documenti e altre singole
attività di cancelleria.

Art. 12
L’Ente, in conformità agli standard e con il consenso del
Fondatore, organizza le sue unità organizzative permanenti
nell’ambito del suo operato. Il Consenso per conto del Fondatore è espresso dal Sindaco.
Negli abitati in cui non vi sono unità permanenti, l’Ente organizza la propria attività con l’ausilio della biblioteca itinerante.
L’organizzazione del lavoro nell’Ente è determinata con
l’atto di organizzazione interna.
III ORGANI DELL’ENTE
Art. 13
Gli organi dell’Ente sono:
– il Direttore
– il Consiglio dell’Ente.
Il Direttore
Art. 14
Il Direttore espleta contemporaneamente la funzione di
Direttore amministrativo e di Direttore di programma dell’Ente,
organizza e dirige il lavoro e la gestione dell’Ente, dispone
del potere di rappresentanza ed è responsabile della legalità
e della professionalità dell’operato dell’Ente. Il Direttore può
nominare un organo consultivo (Collegio tecnico), composto
da quadri tecnico professionali dell’Ente.
Il Direttore dell’Ente svolge i seguenti compiti:
– organizza il lavoro dell’Ente;
– approva il piano strategico, previo parere del Consiglio
comunale;
– approva il programma di lavoro, con il piano finanziario;
– approva l’atto di organizzazione del lavoro, previo parere della rappresentanza sindacale dell’Ente;
– approva l’atto di sistematizzazione dei posti di lavoro
ovvero l’atto di inquadramento del personale nell’organico,
previo parere della rappresentanza sindacale dell’Ente;
– approva il piano del personale;
– approva il piano delle acquisizioni dei mezzi fondamentali e degli interventi di manutenzione straordinaria;
– approva altri atti che regolano questioni importanti,
relative all’operato dell’Ente;
– relaziona al Fondatore e al Consiglio in merito a questioni e/o tematiche che potrebbero influire in maniera rilevante
sull’operato dell’Ente;

Uradni list Republike Slovenije
– redige la relazione annuale;
– stipula il contratto collettivo dell’Ente;
– decide in merito all’efficacia del lavoro e alla promozione dei dipendenti;
– decide in merito alle assunzioni e ai licenziamenti ed
esercita altre competenze nel campo del rapporto di lavoro, in
armonia alla legislazione vigente;
– promulga decisioni e nomina commissioni, gruppi di
lavoro e altri organi interni per lo studio di determinate questioni
o per l’attuazione di determinati compiti;
– nomina i dipendenti con poteri particolari;
– risponde pubblicamente del proprio operato;
– informa i propri dipendenti;
– provvede alla pubblicità e all’informazione, nonché è
responsabile dei contatti con il pubblico;
– espleta altri compiti in conformità alla natura dell’operato
e della gestione, disposti dalla Legge e dal presente Decreto.
Il Consiglio dell’Ente fornisce il consenso agli atti di cui al
secondo, al terzo, al quarto, al quinto, al sesto, al settimo, al
decimo e all’undicesimo alinea del presente articolo, mentre
per quanto agli atti di cui al terzo e al sesto alinea, è necessariamente previsto anche il consenso formale del Sindaco.
Art. 15
Nei negozi giuridici l’Ente è rappresentato illimitatamente dal Direttore, che è autorizzato a stipulare contratti entro
l’ammontare del piano finanziario (ovvero del piano esecutivo
annuale), ad eccezione dei casi di:
– contratti inerenti opere d’investimento o di manutenzione straordinaria, per i quali è necessario il consenso del
Consiglio dell’Ente;
– contratti inerenti agli immobili che l’Ente gestisce o utilizza, per i quali è necessario acquisire il consenso del Fondatore,
ovvero del Sindaco.
Il Direttore deve agire nella gestione dei fondi pubblici e di
altro genere con la diligenza del buon padre di famiglia.
Art. 16
Durante la temporanea assenza del Direttore questi viene
sostituito da un dipendente dell’Ente autorizzato dal Direttore
stesso.
Il Direttore, nell’espletamento delle sue prerogative, a
norma di legge e del presente atto, ha facoltà di delegare la
gestione di determinate questioni a singoli dipendenti, con procure speciali, in conformità all’atto sull’organizzazione interna
del lavoro e sulla sistematizzazione dei posti di lavoro.
In caso di impedimento o di assenza del Direttore, questi
viene sostituito da un dipendente dell’Ente, cui sia stata conferita specifica delega scritta, con puntuale determinazione
dell’ampiezza, dei contenuti e della durata delle funzioni esercitabili in sua vece.
Art. 17
Può essere nominato Direttore il candidato che, oltre ai
requisiti generali, soddisfa i seguenti requisiti:
– almeno titolo universitario superiore (ordinamento precedente), oppure laurea universitaria specialistica (ordinamento precedente), o laurea magistrale – master (secondo ciclo di
Bologna);
– almeno tre anni di esperienza professionale in posizioni
manageriali/dirigenziali o in settori affini o correlati;
– conoscenza della lingua slovena e italiana a livello
intermedio superiore e di almeno ancora una lingua di valenza
internazionale a livello elementare;
– capacità manageriali e organizzative;
– superato l’esame (conseguita l’abilitazione) professionale in materia di attività bibliotecaria.
Può essere nominato Direttore anche un soggetto non
titolare di abilitazione bibliotecaria, purché riesca a conseguirla
entro il termine stabilito dalla Legge in materia di biblioteconomia, pena risoluzione o decadimento del mandato, ufficializzato
con delibera del Consiglio dell’Ente.
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All’atto della partecipazione al concorso il candidato ha
l’obbligo di presentare un programma di sviluppo dell’Ente per
il periodo del mandato per cui concorre.
Art. 18
Il Direttore è nominato dal Consiglio dell’Ente in base a
bando pubblico. Prima della nomina o della revoca del Direttore
il Consiglio dell’Ente è in dovere di acquisire il consenso del
Consiglio comunale del Fondatore e il parere dei quadri tecnico
professionali dell’Ente.
Il consenso e il parere sono rilevati al candidato a Direttore, proposto dal Consiglio dell’Ente tra tutti gli aderenti al bando
che soddisfano le condizioni previste.
I quadri tecnico professionali dell’Ente votano il parere a
scrutinio segreto. La votazione a scrutinio segreto è indetta dal
Consiglio e attuata da una commissione di tre membri, nominata dal Consiglio stesso.
Se il Fondatore e i quadri tecnico professionali non esprimono il consenso e rispettivamente il parere entro 60 giorni
dalla data in cui è stato richiesto, si ritiene che il consenso sia
stato espresso e che il parere sia positivo. Acquisito il consenso
e il parere, il Consiglio procede alla nomina del Direttore con la
maggioranza di tutti i membri del consiglio.
Il mandato del Direttore è di cinque anni e alla scadenza
può essere rinnovato. In base all’atto di nomina del Direttore
il Presidente del Consiglio dell’Ente stipula con il Direttore il
contratto di lavoro.
Art. 19
Il Consiglio dell’Ente nomina il facente funzioni con il
consenso del Sindaco nei seguenti casi:
– ove il mandato dell’Organo direzionale scada anticipatamente;
– ove, a conclusione di procedura di selezione regolare,
non sia individuabile alcun candidato, per carenza di candidature o inidoneità di quelle eventualmente intervenute.
A ruolo di facente funzioni del Direttore può essere nominato uno dei quadri tecnico professionali dell’Ente o uno dei
candidati che hanno aderito al bando.
Il facente funzioni del Direttore è nominato dal Consiglio
per il lasso di tempo sino alla nomina del Direttore, ma al massimo per il periodo di un anno.
Art. 20
Il Direttore può essere sollevato dall’incarico dal Consiglio
dell’Ente all’insorgenza di circostanze per cui sia previsto il
licenziamento per legge, eseguite secondo le rispettive procedure valide per il Direttore dell’Ente.
Il Direttore può essere sollevato dall’incarico prima della
scadenza del mandato:
– su sua espressa richiesta;
– se non attua le deliberazioni del Consiglio dell’Ente o
agisce contrariamente a esse;
– se agisce contrariamente alle disposizioni e agli atti
generali dell’Ente;
– se con il suo operato improprio o negligente causa
all’Ente un danno di rilevante entità, o se trascura o espleta
con negligenza i suoi compiti, facendo insorgere o se a seguito di ciò potrebbero insorgere turbative maggiori nell’operato
dell’Ente;
– per l’omessa adozione del nuovo piano strategico entro
la scadenza del periodo di vigenza di quello precedente.
La procedura di sollevamento dall’incarico ovvero di revoca del Direttore è avviata dal Consiglio dell’Ente, che informa
lo stesso delle ragioni sussistenti. L’interessato dispone del
termine massimo di 30 giorni per produrre le proprie controdeduzioni in forma scritta.
Il Consiglio dell’Ente sottopone la propria mozione di revoca dall’incarico del Direttore anche ai quadri tecnico professionali dell’Ente al fine di rilevarne il parere, che deve pervenire
entro il termine massimo di 60 giorni.
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Rilevati entro i termini previsti: la posizione chiarificatoria
dell’interessato e il parere dei quadri tecnico professionali, il
Consiglio dell’Ente, prima di procedere con l’iter di sollevamento dall’incarico, deve acquisire anche il consenso del Consiglio
comunale del Fondatore, in merito alla revoca dell’organo
direzionale in carica.
Il Comune Fondatore e i quadri tecnico professionali sono
tenuti a esprimere il proprio parere entro 60 giorni, in caso
contrario si assume il silenzio assenso.
Rilevati il consenso e il parere, il Consiglio dell’Ente procede alla procedura di sollevamento dall’incarico, approvata a
maggioranza di tutti i membri del Consiglio stesso.
Il Consiglio dell’Ente
Art. 21
Il Consiglio dell’Ente è composto da sette (7) membri,
vale a dire:
– tre (3) rappresentanti del Fondatore, scelti fra esperti
nell’area dell’Ente pubblico, del settore delle finanze e affari
legali, da nominarsi a cura del Consiglio comunale del Fondatore;
– due (2) rappresentanti degli utenti, ovvero del pubblico
interessato, uno dei quali è proposto dall’Associazione dei
Bibliotecari del Litorale (DBP) e l’altro da parte della Comunità
Autogestita della Nazionalità Italiana di Pirano, che verranno
nominati dal Consiglio comunale del Fondatore;
– due (2) rappresentanti dei lavoratori dell’Ente, che saranno eletti a scrutinio segreto da parte dei dipendenti stessi
dell’Ente.
I membri del Consiglio dell’Ente durano in carica quattro anni e dopo la scadenza del mandato possono essere
nuovamente nominati ovvero rieletti. Un soggetto può essere
nominato membro del Consiglio dell’Ente solo per due mandati
consecutivi.
Il mandato dei membri del Consiglio dell’Ente decorre dalla data della sua costituzione, ovvero della seduta costitutiva.
Il Direttore ha l’obbligo di informare il Fondatore e gli altri
organi che nominano, ovvero eleggono i loro rappresentanti
nel Consiglio dell’Ente, in merito al decorso del mandato dei
membri del Consiglio dell’Ente medesimo, con un preavviso di
almeno 90 giorni, prima di detta scadenza.
Il Consiglio dell’Ente si costituisce alla sua prima seduta.
La prima sessione costitutiva del Consiglio è convocata dal Direttore dell’Ente entro 30 giorni dalla nomina o dall’elezione della maggioranza dei membri dell’Organo di consiglio. Nell’ambito
della prima seduta costitutiva del Consiglio dell’Ente, i membri
eleggono nel proprio seno il Presidente e il suo sostituto. Fino
al momento dell’elezione del Presidente, le sue funzioni sono
svolte dal membro più anziano.
Possono accedere, alla carica di Presidente dell’Organo
di consiglio, esclusivamente i membri rappresentanti l’ente
Fondatore.
L’Organo di Consiglio si considera stabilmente costituito
quando viene eletta o confermata la maggioranza dei membri
del Consiglio stesso.
Art. 21 a
I rappresentanti dei lavoratori al Consiglio dell’Ente sono
eletti dai dipendenti dell’Ente a scrutinio segreto. Il diritto di
votare e di candidarsi spetta a tutti i dipendenti dell’Ente, sempreché non ricoprano la carica di Direttore dell’Ente stesso o
di membro della commissione elettorale.
Il Consiglio dell’Ente indice, con delibera, le elezioni entro
90 e comunque non oltre il termine di 60 giorni dalla scadenza
del mandato del Consiglio stesso. La delibera di indizione delle
elezioni determina la data delle elezioni, il contenuto delle proposte di candidatura e la nomina della commissione elettorale.
La delibera di indizione delle elezioni è pubblicata sull’albo,
ovvero affissa nella bacheca informativa.
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Il procedimento di elezione dei rappresentanti dei lavoratori al Consiglio dell’Ente è diretto da una commissione elettorale, composta dal Presidente e da due membri. La Commissione elettorale è responsabile del corretto svolgimento delle
elezioni dei rappresentanti al Consiglio dell’Ente, prende atto
della completezza delle proposte di candidature, predispone
l’elenco dei votanti, svolge le operazioni elettorali relative alle
elezioni, rileva l’esito della votazione e pubblica i nomi dei due
candidati, che vengono eletti al Consiglio dell’Ente.
Modalità di elezione e di revoca dei membri del Consiglio,
in quanto rappresentanti dei dipendenti dell’Ente, sono stabilite
dal Regolamento dell’Ente.
Art. 21 b
Il Consiglio dell’Ente delibera validamente se alla seduta
è presente la maggioranza dei membri, mentre le decisioni
sono approvate con la maggioranza dei membri presenti. In
caso di parità di voti favorevoli e contrari è decisivo il voto del
Presidente del Consiglio dell’Ente.
Le sedute sono convocate dal Presidente del Consiglio
dell’Ente e in sua assenza dal suo sostituto. Il Presidente del
Consiglio dell’Ente ha l’obbligo di convocare la seduta del Consiglio anche quando ciò è richiesto dal Direttore, dal Fondatore
o dalla maggioranza dei membri del Consiglio dell’Ente medesimo. Se il Presidente del Consiglio dell’Ente rifiuta la convocazione, la seduta viene convocata dal Direttore dell’Ente. Le
votazioni concernenti l’approvazione delle deliberazioni sono
palesi, fatto salvo lo specifico caso in cui i membri dell’organo
medesimo decidano di votare a scrutinio segreto.
Le disposizioni dettagliate in merito all’operato del Consiglio dell’Ente sono sancite dall’apposito regolamento.
Art. 21 c
I membri del Consiglio dell’Ente rappresentano gli interessi del Fondatore, dei dipendenti, degli utenti e in generale
del pubblico interessato. A tale scopo essi, prima di decidere in
merito alle questioni all’ordine del giorno, sono tenuti a consultarsi con gli organi di cui rappresentano gli interessi e a fornire
tempestivamente agli stessi, informazioni sull’operato dell’Ente.
Art. 22
Il Consiglio dell’Ente svolge i seguenti compiti:
– controlla la legalità dell’operato e la gestione dell’Ente;
– segue, analizza e valuta l’operato dell’Ente;
– propone al Fondatore la revisione della gestione, che
può essere effettuata anche da parte di un revisore interno del
Fondatore;
– propone al Fondatore le modifiche o l’ampliamento delle
attività di cui all’oggetto sociale;
– accerta la conformità e formula il consenso al piano
strategico, al programma di lavoro, al piano finanziario, alla sistematizzazione dei posti di lavoro, all’organizzazione del lavoro,
al piano del personale, al piano degli acquisti e degli investimenti, al contratto collettivo dell’Ente e ne controlla l’attuazione;
– formula il consenso ai prezzi dei beni culturali pubblici;
– tratta questioni concernenti l’operato specialistico
dell’Ente e fornisce al Direttore pareri, formula proposte e intraprende iniziative per la soluzione di dette questioni;
– pubblica bandi di concorso per il ruolo di Direttore
dell’Ente e procede alla nomina e/o eventualmente alla revoca
delle stesso;
– stipula il contratto di lavoro con il Direttore, previo consenso del Sindaco;
– valuta l’operato del Direttore;
– dà il proprio consenso alla relazione annuale dell’Ente;
– approva il proprio regolamento di lavoro;
– espleta altri compiti disposti dalla Legge e dal presente
Decreto;
– approva con delibera gli investimenti previsti, ossia gli
investimenti nelle opere di manutenzione;
– indice le elezioni dei rappresentanti dei dipendenti nel
Consiglio dell’Ente;
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– decide in merito ai ricorsi dei dipendenti, che riguardano
i diritti, gli obblighi e le responsabilità derivanti dal rapporto di
lavoro.
Art. 23
Ogni singolo membro del Consiglio dell’Ente può essere
sollevato dall’incarico prima della scadenza del mandato:
– su sua espressa richiesta oppure se egli stesso rassegna le dimissioni,
– se non partecipa alle sedute o non espleta i suoi compiti,
– se nell’ambito del suo operato non agisce in conformità
alle disposizioni di legge,
– se il membro del Consiglio, che è rappresentante dei
dipendenti, cessa il rapporto di lavoro con l’Ente,
– se non agisce in conformità all’art. 21 c del presente
Decreto.
Il mandato al membro del Consiglio è revocato dal Fondatore, ovvero dall’organo che lo ha nominato su proposta del
Consiglio dell’Ente. Il mandato dei rappresentanti dei dipendenti si estingue in base alla revoca, stabilita dall’atto di cui all’Art.
24 del presente Decreto.
In caso di sollevamento dall’incarico di un membro del
consiglio prima della scadenza del mandato, per il periodo
sino alla scadenza ordinaria del mandato stesso si nomina o
si elegge un nuovo membro, secondo il procedimento previsto
per la nomina e per l’elezione del membro, il cui mandato è
stato revocato.
Art. 23 a
Ove il rappresentante dei lavoratori al Consiglio dell’Ente
cessi dall’incarico anzitempo, prima della scadenza del Consiglio dell’Ente, sono indette elezioni suppletive.
Con la sessione elettiva supplementare si elegge il nuovo
rappresentante dei lavoratori in seno al Consiglio dell’Ente,
per la restante durata del mandato del Consiglio medesimo.
La sessione deve essere convocata entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla presa d’atto di cessazione del mandato
precedentemente intervenuta.
La procedura di revoca del rappresentante al Consiglio
dell’Ente è avviata su richiesta di almeno il dieci per cento dei
dipendenti dell’Ente. Il procedimento di revoca dei rappresentanti dei lavoratori al Consiglio dell’Ente è svolto dalla Commissione elettorale.
L’istanza di revoca deve dar atto delle motivazioni, cui
devono essere allegate le firme dei lavoratori proponenti la
stessa.
L’istanza di revoca va presentata alla commissione elettorale, che ha sovrinteso alle operazioni di voto. La Commissione elettorale verifica la correttezza formale dell’istanza,
astenendosi da ogni valutazione di merito. Ove l’istanza risulti
ammessa, la Commissione elettorale, entro 15 giorni, indice
la votazione sulla revoca del rappresentante dei lavoratori al
Consiglio dell’Ente, determinandone la data. La revoca di un
singolo rappresentante dei lavoratori risulta approvata allorché
in tal senso si esprima la maggioranza dei lavoratori.
Art. 24
Le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio
dell’Ente si regolano nell’atto che, ai sensi delle disposizioni
in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione, è
approvato dall’organo competente dei dipendenti o dai dipendenti stessi nell’ambito della loro assemblea, entro 30 giorni
dall’entrata in vigore del presente Decreto.
IV DIRITTI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’ENTE
NEI NEGOZI GIURIDICI
Art. 25
L’Ente è persona giuridica operante autonomamente e
validamente nell’ordinamento giuridico; egli gode dei diritti e
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assume gli obblighi derivanti dagli atti in nome proprio e per
proprio conto.
L’Ente risponde delle sue obbligazioni con tutti i mezzi di
cui dispone.
Art. 26
Il patrimonio gestito dall’Ente resta di proprietà del Fondatore.
L’Ente gestisce il patrimonio mobiliare in maniera autonoma, mentre quello immobiliare solamente previo consenso
del Fondatore.
Art. 27
L’Ente si assume la responsabilità per la gestione oculata
dei mezzi adibiti alla sua attività e la responsabilità di gestire
i mezzi di proprietà del Fondatore con la diligenza del buon
padre di famiglia.
V MEZZI PER L’OPERATO E RESPONSABILITÀ
DEL FONDATORE PER GLI OBBLIGHI DELL’ENTE,
NONCHÉ DIRITTI E OBBLIGHI RECIPROCI
DEL FONDATORE E DELL’ENTE
Art. 28
L’Ente gestisce gli ambienti in Via Župančič 4 a Pirano e la
Casa Kosmač a Portorose, all’indirizzo Strada vecchia 28, assieme a tutta l’attrezzatura ed il patrimonio sinora gestito dalla
Biblioteca civica di Pirano, evidenziato nello Stato patrimoniale
al 31/12/2002, quale parte dell’infrastruttura culturale pubblica
per la realizzazione dell’oggetto sociale, in funzione del quale
è stata costituita.
L’Ente gestisce o utilizza anche altri beni, previo consenso
del Sindaco.
I rapporti tra l’Ente e il Fondatore in relazione all’utilizzo
del patrimonio immobiliare si regolano mediante contratto.
Art. 29
Il Fondatore è responsabile in solido per gli obblighi
dell’Ente, e precisamente sino all’ammontare dei mezzi che si
garantiscono nell’anno corrente dal bilancio del Fondatore per
il funzionamento dell’Ente.
Il Fondatore non è responsabile per gli obblighi dell’Ente
derivanti dalle altre attività che l’Ente espleta per altri committenti.
Art. 29 a
Il Fondatore, nei confronti dell’Ente, vanta i seguenti diritti
e assolve i seguenti obblighi:
– approva provvedimenti, con i quali rende possibile
all’Ente l’espletamento dell’attività consolidata nell’ambito del
programma armonizzato e del piano finanziario;
– esprime il proprio consenso alla variazioni di struttura
sociale e alle modificazioni di attività;
– decide in merito all’acquisizione e all’alienazione degli immobili finalizzati all’attuazione delle funzioni di pubblica
utilità;
– esprime il consenso alla relazione annuale sulla gestione dell’Ente;
– esercita altri diritti e/o obblighi in conformità alla legge
e al presente Decreto;
– il Sindaco dà il suo consenso al programma di lavoro
annuale, al piano finanziario e al piano del personale;
– il Sindaco concede il suo consenso al contratto di lavoro
del facente funzioni del Direttore.
Art. 30
L’Ente percepisce i mezzi per l’espletamento della propria
attività:
– dal bilancio del Fondatore;
– dal bilancio statale;
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– dalla corresponsione diretta da parte dell’utenza dei
servizi resi;
– mediante la cessione di beni e servizi sul mercato;
– da fonti internazionali per progetti specifici;
– da donazioni, lasciti e altre forme lecite di cessione a
titolo gratuito.

del presente Decreto. Fino all’elezione dei nuovi membri i
compiti urgenti vengono svolti dal Consiglio dell’Ente momentaneamente in carica.
Con l’entrata in vigore del presente Decreto l’attuale direttrice rimane in carica sino alla scadenza del mandato per il
quale è stata nominata.

Art. 31
Il Fondatore garantisce i mezzi per la realizzazione del
servizio pubblico in conformità all’Art. 36 della Legge sull’attività
bibliotecaria, in base al contratto annuo di partecipazione al finanziamento del programma del servizio pubblico.

Art. 37
Il termine per l’approvazione del piano strategico, dell’atto
sull’organizzazione del lavoro, della sistematizzazione dei posti
di lavoro e del piano del personale è di sei mesi dall’entrata in
vigore del presente Decreto.

Art. 32
L’Ente ha l’obbligo di relazionare ogni anno al Fondatore
in merito ai risultati della gestione dell’Ente e di fornirgli altri
dati, necessari all’attuazione della funzione costitutiva.
L’Ente ha l’obbligo di consegnare al Fondatore annualmente il programma di lavoro, il piano finanziario, il bilancio
consuntivo, comprendente il conto economico, la relazione
sull’attuazione del piano di lavoro annuale, i programmi di sviluppo e altri dati necessari per seguire l’attività dell’Ente e per
altri scopi, in conformità alle istruzioni e richieste del Fondatore.

Art. 38
Il Direttore è responsabile dell’iscrizione del presente
Decreto al registro giudiziario, in conformità alle leggi vigenti.

Art. 33
L’eventuale eccedenza delle entrate rispetto alle uscite,
conseguita dall’Ente nel corso dell’esercizio, è assegnata allo
sviluppo dell’attività istituzionale, con la possibilità di ammetterne la redistribuzione al personale esclusivamente previo
consenso del Fondatore.
In merito alle modalità di utilizzo del surplus di bilancio
decide il Fondatore su proposta del Direttore, e previo consenso del Consiglio dell’Ente. Il Fondatore decide altresì in
merito alle modalità di copertura di un eventuale disavanzo di
bilancio, sempre su proposta del Direttore, e previo consenso
del Consiglio dell’Ente.
Tutti i consensi di cui al presente articolo sono forniti a
nome del Fondatore, da parte del Consiglio comunale. Il Consiglio comunale può, mediante apposita delibera, autorizzare
il Sindaco a rilasciare i consensi in virtù del presente articolo.
Art. 34
Il Fondatore e l’Ente hanno la facoltà di regolare in seguito, su base contrattuale, i rapporti reciproci non definiti dalla
Legge o dal presente Decreto.
VI ATTI GENERALI DELL’ENTE
Art. 35
L’Ente, oltre agli atti generali disposti dalla Legge e dal
presente Decreto, dispone anche di altri atti generali, che regolano le questioni importanti legate al suo operato.
Gli atti generali comprendono nello specifico i regolamenti, regolamenti interni, le disposizioni organizzative, le deliberazioni e le direttive dell’Ente attinenti al settore di lavoro o riferiti
all’operato dello stesso.
Gli atti generali sono approvati autonomamente dal Direttore dell’Ente, tranne nel caso in cui la Legge o il presente
Decreto dispongano diversamente.
Il Decreto sulla costituzione dell’Ente pubblico Biblioteca civica di Pirano (Bollettino Ufficiale delle Primorske
novice, n. 7/04) prevede le seguenti disposizioni transitorie
e finali:

Art. 39
I procedimenti per la prima nomina dei rappresentanti del
Fondatore, del rappresentante degli utenti, ossia del pubblico
interessato, ai sensi del presente Decreto, vengono effettuati
dal Fondatore.
Art. 40
Con l’entrata in vigore del presente Decreto è abrogato il
Decreto sulla costituzione dell’Ente pubblico Biblioteca civica
di Pirano Gazzetta Ufficiale della RS, n. 8/96.
Con l’entrata in vigore del presente Decreto cessa la
vigenza dello Statuto dell’Ente Biblioteca civica di Pirano, del
20/06/1996.
Art. 41
Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle
Primonske novice di Capodistria.
Il Decreto di modifica al Decreto sulla costituzione
dell’Ente pubblico Biblioteca civica di Pirano (Bollettino
Ufficiale delle Primorske novice, n. 5/09) prevede le seguenti disposizioni transitorie e finali:
Art. 2
Altre disposizioni del Decreto sulla costituzione dell’Ente
Pubblico Biblioteca civica di Pirano rimangono invariate.
Art. 3
Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle
Primonske novice.
Il Decreto di modifica e integrazione al Decreto sulla
costituzione dell’Ente pubblico Biblioteca civica di Pirano
(Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/12) prevede la seguente
disposizione transitoria e finale:
Art. 3
Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica di Slovenia.

VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il Decreto di modifica e integrazione al Decreto sulla
costituzione dell’Ente pubblico Biblioteca civica di Pirano,
approvato il 12 luglio 2016 (Gazzetta Ufficiale della RS, n.
61 del 23 settembre 2016) prevede le seguenti disposizioni
transitorie e finali:

Art. 36
I membri del nuovo Consiglio dell’Ente devono essere
nominati o eletti entro e non oltre tre mesi dall’entrata in vigore

Art. 28
Con l’entrata in vigore del presente Decreto, l’attuale Direttore e i membri dell’organo di consiglio attualmente in carica,
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Št.

continuano nel loro operato sino alla scadenza del mandato per
il quale sono stati nominati.
Art. 29
Il presente Decreto entra in vigore l’ottavo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica di Slovenia.
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KAPITALSKI PRIHODKI

200.000

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

74

N. 02200-2/2001-2016
Pirano, 27 settembre 2016

0

722 Prih. od prodaje zemljišč in nemat.
premoženja

200.000

TRANSFERNI PRIHODKI

598.509

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

585.504

741 Prejeta sredstva iz proračuna EU
za strukturno politiko

Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

13.005

II.

SKUPAJ ODHODKI(40+41+42+43)

9.965.069

40

TEKOČI ODHODKI

2.132.839

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

631.892

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

ROGAŠKA SLATINA
2950.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogaška
Slatina za leto 2016

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13
– popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in
100. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS,
št. 88/15) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 19. redni
seji dne 28. 9. 2016 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Rogaška Slatina
za leto 2016

402 Izdatki za blago in storitve

94.348
1.281.899

403 Plačila domačih obresti

14.700

409 Rezerve
41

110.000

TEKOČI TRANSFERI

3.765.642

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

2.419.398

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
42
43

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen

196.429

413 Drugi tekoči domači transferi

1.149.815

INVESTICIJSKI ODHODKI

3.786.315

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

3.786.315

INVESTICIJSKI TRANSFERI

280.273

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

280.273

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

(vsebina odloka)

0

V Odloku o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto
2016 (Uradni list RS, št. 92/15) se spremeni 2. člen tako, da
se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določi
v naslednjih zneskih:

III.

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

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.

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

A.

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina Podskupina

I.
70

9.411.952

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

8.613.443

DAVČNI PRIHODKI

7.233.343

700 Davki na dohodek in dobiček

5.777.201

703 Davki na premoženje

1.001.210

704 Domači davki na blago in storitve
71

Znesek
v EUR

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

750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.

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

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila

454.932

NEDAVČNI PRIHODKI

1.380.100

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb

1.145.311

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

711 Takse in pristojbine

10.000

712 Denarne kazni

21.500

714 Drugi nedavčni prihodki

203.289

9489

VI.

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

–560.960
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C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

50

ZADOLŽEVANJE
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500 Domače zadolževanje
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204.357

VIII. ODPLAČILA DOLGA
55

ODPLAČILA DOLGA

212.200

550 Odplačila domačega dolga

212.200

načrta za stanovanjsko obrtno zazidavo »Bistrica« (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve ZN).
V veljavi je Odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko
obrtno zazidavo »Bistrica« (Uradni list RS, št. 112/03, 134/06,
123/08, 32/11 in 57/12).
Spremembe in dopolnitve ZN se pripravijo v skladu z
Zakonom 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, 76/14 – odl.
US in 14/15 – ZUUJFO), Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni
list RS, št. 99/07) ter ostalimi podzakonskimi predpisi.

IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

2. člen

XI.

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

(Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb
in dopolnitev ZN)

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim
načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk in
načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Doda se nov 18.a člen, ki glasi:
»Občina Rogaška Slatina se bo v letu 2016 zadolžila pri
državnem proračunu, v višini 204.357 EUR.
Zadolžitev pri državnem proračunu se ne všteva v obseg
zadolževanja.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0007/2016
Rogaška Slatina, dne 28. septembra 2016
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

SLOVENSKA BISTRICA
2951.

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu
za stanovanjsko obrtno zazidavo »Bistrica«

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 7. člena
Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je
župan Občine Slovenska Bistrica sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko
obrtno zazidavo »Bistrica«
1. člen
(Splošno)
S tem sklepom župan Občine Slovenska Bistrica določa
začetek in način priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega

Območje ZN leži v jugovzhodnem obrobju mesta Slovenska Bistrica ob avtocesti in je namenjeno gradnji stanovanjskih,
upravno storitvenih, izobraževalnih, obrtniških in proizvodnih
objektov. Območje ZN je v celoti komunalno opremljeno in
delno pozidano.
Na posameznih nepozidanih zemljiščih se je izkazal interes po gradnji, ki pa ni v skladu z obstoječimi določili Odloka o
zazidalnem načrtu za stanovanjsko obrtno zazidavo »Bistrica«.
Da se omogoči tovrstna gradnja na predmetnem območju,
je potrebno pristopiti k spremembi grafičnega in tekstualnega
dela veljavnega odloka.
3. člen
(Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev ZN)
Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev ZN
je Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) in ostali podzakonski predpisi.
4. člen
(Določitev območja)
Ureditveno območje sprememb in dopolnitev ZN obsega
celotno območje, ki ga ureja veljavni akt.
5. člen
(Način pridobitve strokovnih rešitev)
Po vsebini, obliki in načinu se spremembe in dopolnitve
ZN pripravijo skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje, splošnimi smernicami nosilcev urejanja prostora in z že
zastavljenimi strokovnimi rešitvami, ki se glede na predmet
sprememb in dopolnitev akta smiselno dopolnijo in nadgradijo
z dopustnimi posegi in ureditvami.
Izdelava posebnih strokovnih podlag s proučitvijo različnih
strokovnih rešitev ni predvidena, ustrezne strokovne rešitve se
oblikujejo znotraj priprave sprememb in dopolnitev akta.
6. člen
(Roki izdelave sprememb in dopolnitev ZN)
Za pripravo sprememb in dopolnitev ZN so opredeljeni
naslednji okvirni roki:
AKTIVNOST

ROK IZDELAVE

1.

priprava osnutka

15 dni po objavi sklepa
v Uradnem listu RS

2.

pridobivanje smernic
30 dni
pristojnih nosilcev urejanja
prostora

3.

izdelava dopolnjenega
osnutka

15 dni po pridobitvi smernic

4.

javna razgrnitev
dopolnjenega osnutka

prične 7 dni po objavi javne
razgrnitve in traja 30 dni

5.

javna obravnava

v času javne razgrnitve
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6.

stališča do morebitnih pri- do 45 dni od zaključka javne
pomb in predlogov
razgrnitve
iz javne razgrnitve in javne
obravnave

7.

izdelava predloga akta

15 dni po sprejemu stališč

8.

pridobivanje mnenj
nosilcev urejanja prostora

30 dni

9.

priprava usklajenega
predloga akta in sprejem
na občinskem svetu

na prvi seji občinskega
sveta po pridobitvi mnenj

10. objava sprejetega akta

po sprejemu na seji OS
7. člen

(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci v postopku
priprave sprememb in dopolnitev ZN)
V postopek priprave sprememb in dopolnitev ZN bodo
vključeni naslednji nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode,
Sektor območja Drave, Krekova ulica 17, 2000 Maribor
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami; Vojkova cesta 61,
1000 Ljubljana
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo,
Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor
– Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška
c. 20/II, 2000 Maribor
– Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska 2, 2000 Maribor
– Eles d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana
– Petrol plin d.o.o., Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana
– Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b,
1001 Ljubljana
– Telekom Slovenije d.d., Titova c. 38, 2000 Maribor
– Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21,
1000 Ljubljana
– Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Pohorski bataljon 12, 2310 Slovenska Bistrica
– drugi organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku
izkazalo, da so tangirani.
Na podlagi določil zakona, ki ureja varstvo okolja in postopek celovite presoje vplivov na okolje, se v postopek vključi tudi Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska c. 47,
1000 Ljubljana.
8. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb
in dopolnitev ZN)
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev
ZN in dodatnih strokovnih gradiv, ki bi jih še zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora, zagotovi pobudnik in pripravljavec
sprememb in dopolnitev ZN, tj. Občina Slovenska Bistrica.
9. člen
(Veljavnost in objava sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
na svetovnem spletu ter začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-7/2013-11-1032
Slovenska Bistrica, dne 20. oktobra 2016
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.
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ŠENTRUPERT
2952.

Sprememba Statuta Javnega podjetja
Energetika Šentrupert d.o.o.

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Energetika Šentrupert d.o.o. (Uradni list
RS, št. 50/12, 15/14 in 27/16) je župan Občine Šentrupert, po
predhodnem soglasju Statutarno pravne komisije z dne 19. 10.
2016, dne 21. 10. 2016 sprejel

SPREMEMBO STATUTA
Javnega podjetja
Energetika Šentrupert d.o.o.
1. člen
V 1. členu Statuta Javnega podjetja Energetika Šentrupert
d.o.o. (Uradni list RS, št. 74/12, 27/13 in 45/14) se v prvem
odstavku za besedo »ustanovljeno« doda črka »z«.
2. člen
V 4. členu se v tretjem odstavku črta besedilo »Slovenska
vas,«.
3. člen
V 5. členu se besedilo »Slovenska vas« nadomesti z
besedo »Šentrupert«.
4. člen
Na koncu prvega odstavka 20. člena se pika nadomesti
z vejico in doda besedilo »ki jih imenuje Občinski svet Občine
Šentrupert na predlog župana.«.
Drugi odstavek se črta.
V osmem odstavku se črta besedilo », ki jih je imenoval
ustanovitelj,«.
Dosedanji tretji do osmi odstavek postanejo drugi do
sedmi odstavek.
5. člen
V zadnjem stavku 21. člena se za besedo »svet« doda
beseda »je«.
6. člen
V prvem odstavku 27. člena se beseda »izvolil« nadomesti z besedo »imenoval«.
Drugi odstavek 27. člena se črta.
Tretji odstavek, ki postane drugi odstavek, se spremeni
tako, da se glasi:
»V primeru predčasnega prenehanja mandata članu
nadzornega sveta, ustanovitelj imenuje nadomestnega člana
nadzornega sveta za preostali del mandata, in sicer mora občinski svet imenovati novega člana takoj, oziroma najpozneje
v roku 30 dni po odpoklicu ali prenehanju funkcije iz objektivnih
razlogov.«.
7. člen
Sprememba statuta začne veljati naslednji dan po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0031/2012-23
Šentrupert, dne 21. oktobra 2016
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.
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ŠMARTNO PRI LITIJI
2953.

Odlok o razveljavitvi Odloka o splošnih
pogojih Občine Šmartno pri Litiji
pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju
poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin
ter določanju najemnin

Na podlagi 29. člena 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) in 16. člena
Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03,
106/03, 34/04 – popr.) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji
na 12. redni seji dne 19. 10. 2016 sprejel

ODLOK
o razveljavitvi Odloka o splošnih pogojih Občine
Šmartno pri Litiji pri dodeljevanju stanovanj,
oddajanju poslovnih prostorov in ostalih
nepremičnin ter določanju najemnin
1. člen
S tem odlokom preneha veljati Odlok o splošnih pogojih
Občine Šmartno pri Litiji pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju
poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin (Uradni list RS, št. 98/12, 35/13).
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 362-4/2012-7
Šmartno pri Litiji, dne 19. oktobra 2016
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko l.r.

2954.

Odlok o razglasitvi cerkve Marijinega rojstva
na Primskovem za kulturni spomenik
lokalnega pomena

Na podlagi 11., 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39,
90/12, 111/13 in 32/16) in 16., 106. in 109. člena Statuta Občine
Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04) je
Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 12. redni seji dne
19. 10. 2016 sprejel

ODLOK
o razglasitvi cerkve Marijinega rojstva
na Primskovem za kulturni spomenik
lokalnega pomena
1. člen
(namen razglasitve)
Z namenom, da se ohranijo umetnostnozgodovinske,
arhitekturne, kulturne in arheološke vrednote in se zagotovi
nadaljnji obstoj, se za kulturni spomenik lokalnega pomena z
lastnostmi arhitekturnega spomenika razglasi enota dediščine:
Primskovo-Cerkev Marijinega rojstva, EŠD 2191.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohranita njegov sakralni pomen in raba;
– ohrani neokrnjenost arhitekturnih, likovnih in zgodovinskih vrednot;
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika;
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dijih;

– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v me– vzpodbudi učno – predstavitveno in znanstveno delo.

2. člen
(lastnosti spomenika)
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Cerkev je v osnovi gotska, pravokotna ladja prehaja v
triosminsko zaključen prezbiterij. Cerkev je bila v baroku prezidana, ko je bila cerkvena ladja z ravnim lesenim stropom
nadzidana in obokana z banjastim obokom z oprogami; zazidana so bila gotska, šilasto zaključena okna (prezentirana ob
prenovi) in vzidana pokončna pravokotna. Prezbiterij je vsaj na
znotraj obdržal gotski karakter s petdelnim rebrastim obokom
s sklepniki (simboli evangelistov), ohranjeno pa je tudi šilasto
zaključeno kamnito okno s krogovičjem. Na zunanjosti sta nad
vrati vzidana kamnita reliefa romanskega izvora, eden pa nad
novo odkritim gotskim portalom (zazidanim) na severni strani
ladje. Južna stena ladje je bila v celoti poslikana, freske se
kažejo v dveh plasteh, predvsem levo ob vhodu. Nad starejšo
plastjo geometrične poslikave je pod ostanki gotskega okna
slabo, fragmentarno ohranjen (sicer delno restavriran in utrjen)
prizor Kristusa na križu iz 15. stoletja. Zvonik na južni strani ladje je baročen, iz spodnjega dela kvadratnega tlorisa na polovici
višine prehaja v osmerokotnega.
Glavni, neogotski oltar iz marmorja je bil narejen leta 1928
(kamnosek Anton Hohnjec iz Celja), leseni kip Marije v tronu je
s starejšega (iz 17. stoletja), na steno prezbiterija pa sta pritrjena dva baročna angela iz sredine 18. stoletja s starega oltarja.
Stranska oltarja sta baročna iz konca 18. stoletja. Levi oltar
sv. Ane je postavljen na starejšo menzo (1615), sam kip je tirolsko delo iz konca 19. stoletja, ob strani baročna kipa sv. Lucije
in sv. Barbare. Na desnem oltarju je v osrednji niši kip sv. Antona
Padovanskega (tirolsko delo), ob strani sv. Štefan in sv. Janez
Nepomuk. Kvaliteten Križev pot iz druge polovice 19. stoletja.
3. člen
(lokacija in obseg spomenika)
Cerkev s pokopališčem stoji znotraj nekdanjega protiturškega tabora na parc. št. 656/2, k.o. Gradišče.
Vplivno območje spomenika obsega parcele št.: 659/1,
657, 658, 876 severozahodni del, 659/2, 655/1, 655/2, 656/2,
656/1, 656/3, 653, 688/2, 689, 651/1, 651/2, 652/2, 652/1, vse
k.o. Gradišče.
Meje spomenika in vplivnega območja so vrisane na digitalnem katastrskem načrtu v merilu 1:2880 in na temeljnem
topografskem načrtu v merilu 1:5000.
Izvirnika načrtov z zarisom varovanega območja, ki sta
sestavni del tega odloka, hrani Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju:
ZVKDS, OE Ljubljana).
4. člen
(varstveni režim)
Za kulturni spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– celostno ohranjanje varovanih kulturnih, zgodovinskih,
umetnostnih, arhitekturnih in arheoloških vrednot spomenika
v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti, tako na zunanjščini kot v
notranjščini z vso originalno stavbno in slikarsko opremo;
– redno strokovno vzdrževanje in obnavljanje spomenika in
njegovih delov ter vseh ovrednotenih in ohranjenih izvirnih prvin
arhitekturne zasnove zunanjščine in notranjščine spomenika
ter notranje opreme po načelu ohranjanja izvirne lege, oblike,
konstrukcijskih elementov, materialov, struktur in barvne podobe;
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot izvirne arhitekturne zasnove zunanjščine in notranjščine z rušenjem,
odstranjevanjem, kot tudi z nadzidavo, prezidavo in dodajanjem
posameznih prvin;
– v primeru okrnitve spomenika ali njegovega varovanega
dela, je potrebno zagotoviti strokovno prenovo in vzpostavitev
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stanja pred posegom, oziroma prvotnega stanja na stroške
povzročitelja;
– zagotavljanje ustrezne namembnosti celote in posameznih delov v skladu z varovanimi vrednotami spomenika in
njegovo osnovno namembnostjo;
– zagotavljanje dostopa javnosti v obsegu, ki ne ogroža
varovanja spomenika ter pravic lastnika;
– pri funkcionalnem posodabljanju objekta in dostopa
gibalno oviranim, je potrebno varovane sestavine spomenika
ohranjati v največji možni meri;
– predhodno izdelavo konservatorskega načrta za večje
posege v spomenik ali njegovo celovito prenovo.
V vplivnem območju kulturnega spomenika velja varstveni
režim, ki določa:
– podreditev posegov ohranjanju, sanaciji in prenovi varovanih lastnosti prostora;
– ohranjanje nepozidanosti odprtega prostora z ohranjanjem tradicionalne rabe prostora;
– prepoved postavljanja objektov trajnega ali začasnega
značaja, vključno z nadzemno ali podzemno infrastrukturo ter
nosilci reklam, razen v izjemnih primerih, ki jih s predhodnim
kulturnovarstvenim soglasjem odobri ZVKDS OE Ljubljana;
– prepoved vseh posegov v plasti vplivnega območja, razen
pooblaščenim osebam s predhodnim pisnim soglasjem zavoda.
Za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali vplivno območje so v skladu z 28., 29. in 30. členom ZVKD-1, potrebni
kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno
soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
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6. člen
(zaznamba statusa kulturnega spomenika)
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena ZVKD-1 pristojni
organ na parceli iz prvega odstavka 3. člena tega odloka v zemljiški knjigi po uradni dolžnosti zaznamuje status kulturnega
spomenika, na parcelah iz drugega odstavka 3. člena tega
odloka pa status vplivnega območja.
Pristojni organ mora v treh mesecih po uveljavitvi tega
odloka izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu na podlagi
13. člena ZVKD-1.
Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti,
posamezne druge ukrepe in prepovedi za čim bolj učinkovito
varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
7. člen
(kršitve)
Za kršitev določb tega odloka veljajo kazenske določbe
od 125. do 127. člena ZVKD-1.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.
8. člen

5. člen

(uveljavitev odloka)

(ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
in za primer oboroženega spopada)

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

Ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in
za primer oboroženega spopada:
– priprava ocene protipotresne in poplavne ogroženosti;
– izdelava arhitekturnih izmer stavb.
Zakon določa, da morajo biti nepremični spomeniki označeni v skladu s Pravilnikom o označevanju nepremičnih kulturnih spomenikov (Uradni list RS, št. 57/11).

Št. 617-04/2016
Šmartno pri Litiji, dne 19. oktobra 2016
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko l.r.

Priloga 1

Stran

9494 /

Št.

68 / 4. 11. 2016

Uradni list Republike Slovenije

Priloga 2

Uradni list Republike Slovenije

Št.

68 / 4. 11. 2016 /

Stran

9495

Stran

9496 /
2955.

Št.

68 / 4. 11. 2016

Odlok o razglasitvi cerkve sv. Petra
na Primskovem za kulturni spomenik
lokalnega pomena

Na podlagi 11., 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39,
90/12, 111/13 in 32/16) in 16., 106. in 109. člena Statuta Občine
Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04) je
Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 12. redni seji dne
19. 10. 2016 sprejel

ODLOK
o razglasitvi cerkve sv. Petra na Primskovem
za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
(namen razglasitve)
Z namenom, da se ohranijo umetnostnozgodovinske,
arhitekturne, kulturne in arheološke vrednote in se zagotovi
nadaljnji obstoj, se za kulturni spomenik lokalnega pomena z
lastnostmi arhitekturnega spomenika razglasi enota dediščine:
Primskovo-Cerkev sv. Petra, EŠD 9247.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohranita njegov sakralni pomen in raba;
– ohrani neokrnjenost arhitekturnih, likovnih in zgodovinskih vrednot;
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika;
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v medijih;
– vzpodbudi učno – predstavitveno in znanstveno delo.
2. člen
(lastnosti spomenika)
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Manjša cerkev (dimenzij kapele) iz druge polovice 15. stoletja stoji na vzhodnem robu taborskega kompleksa, ladja in
triosminski prezbiterij sta enotne višine. Severna zunanja stena
nad biforo prehaja v manjši zvonik na preslico (vpliv Notranjske
in Primorske). Prezbiterij je zvezdasto obokan, stičišča reber so
opremljena s sklepniki. Ladja ima raven lesen strop. Na južni
strani slavoločne stene so ohranjeni ostanki poslikav. V severno steno ladje so vzidani trije kamniti reliefi, srednji s Kristusom,
na levem in desnem sta angela z glasbili.
Od notranje opreme je ohranjena samo kamnita oltarna
menza v prezbiteriju.
3. člen
(lokacija in obseg spomenika)
Cerkvica stoji na vzhodnem robu nekdanjega protiturškega tabora na parc. št. 655/1 severni del, k.o. Gradišče.
Vplivno območje spomenika obsega parcele št.: 659/1,
657, 658, 876 severozahodni del, 659/2, 655/1, 655/2, 656/2,
656/1, 656/3, 653, 688/2, 689, 654, 651/1 651/2, 652/2, 652/1,
vse k.o. Gradišče.
Meje spomenika in vplivnega območja so vrisane na digitalnem katastrskem načrtu v merilu 1:2880 in na temeljnem
topografskem načrtu v merilu 1:5000.
Izvirnika načrtov z zarisom varovanega območja, ki sta
sestavni del tega odloka, hrani Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju:
ZVKDS, OE Ljubljana).
4. člen
(varstveni režim)
Za kulturni spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– celostno ohranjanje varovanih kulturnih, zgodovinskih,
umetnostnih, arhitekturnih in arheoloških vrednot spomenika
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v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti, tako na zunanjščini kot v
notranjščini z vso originalno stavbno in slikarsko opremo;
– redno strokovno vzdrževanje in obnavljanje spomenika in
njegovih delov ter vseh ovrednotenih in ohranjenih izvirnih prvin
arhitekturne zasnove zunanjščine in notranjščine spomenika
ter notranje opreme po načelu ohranjanja izvirne lege, oblike,
konstrukcijskih elementov, materialov, struktur in barvne podobe;
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot izvirne arhitekturne zasnove zunanjščine in notranjščine z rušenjem,
odstranjevanjem, kot tudi z nadzidavo, prezidavo in dodajanjem
posameznih prvin;
– v primeru okrnitve spomenika ali njegovega varovanega
dela, je potrebno zagotoviti strokovno prenovo in vzpostavitev
stanja pred posegom, oziroma prvotnega stanja na stroške
povzročitelja;
– zagotavljanje ustrezne namembnosti celote in posameznih delov v skladu z varovanimi vrednotami spomenika in
njegovo osnovno namembnostjo;
– zagotavljanje dostopa javnosti v obsegu, ki ne ogroža
varovanja spomenika ter pravic lastnika;
– pri funkcionalnem posodabljanju objekta in dostopa
gibalno oviranim, je potrebno varovane sestavine spomenika
ohranjati v največji možni meri;
– predhodno izdelavo konservatorskega načrta za večje
posege v spomenik ali njegovo celovito prenovo.
V vplivnem območju kulturnega spomenika velja varstveni
režim, ki določa:
– podreditev posegov ohranjanju, sanaciji in prenovi varovanih lastnosti prostora;
– ohranjanje nepozidanosti odprtega prostora z ohranjanjem tradicionalne rabe prostora;
– prepoved postavljanja objektov trajnega ali začasnega
značaja, vključno z nadzemno ali podzemno infrastrukturo ter
nosilci reklam, razen v izjemnih primerih, ki jih s predhodnim
kulturnovarstvenim soglasjem odobri ZVKDS OE Ljubljana;
– prepoved vseh posegov v plasti vplivnega območja,
razen pooblaščenim osebam s predhodnim pisnim soglasjem
zavoda.
Za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali vplivno območje so v skladu z 28., 29. in 30. členom ZVKD-1, potrebni
kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno
soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
5. člen
(ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
in za primer oboroženega spopada)
Ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in
za primer oboroženega spopada:
– priprava ocene protipotresne in poplavne ogroženosti;
– izdelava arhitekturnih izmer stavb.
Zakon določa, da morajo biti nepremični spomeniki označeni v skladu s Pravilnikom o označevanju nepremičnih kulturnih spomenikov (Uradni list RS, št. 57/11).
6. člen
(zaznamba statusa kulturnega spomenika)
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena ZVKD-1 pristojni
organ na parceli iz prvega odstavka 3. člena tega odloka v zemljiški knjigi po uradni dolžnosti zaznamuje status kulturnega
spomenika, na parcelah iz drugega odstavka 3. člena tega
odloka pa status vplivnega območja.
Pristojni organ mora v treh mesecih po uveljavitvi tega
odloka izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu na podlagi
13. člena ZVKD-1.
Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti,
posamezne druge ukrepe in prepovedi za čim bolj učinkovito
varstvo spomenika.
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Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
7. člen
(kršitve)
Za kršitev določb tega odloka veljajo kazenske določbe
od 125. do 127. člena ZVKD-1.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.
8. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 617-03/2016
Šmartno pri Litiji, dne 19. oktobra 2016
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko l.r.

Stran

9497

Priloga 1

Stran
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Stran

9499

Stran

9500 /
2956.
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Odlok o razglasitvi Tabora na Primskovem
za kulturni spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 11., 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39,
90/12, 111/13 in 32/16) in 16., 106. in 109. člena Statuta Občine
Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04) je
Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 12. redni seji dne
19. 10. 2016 sprejel

ODLOK
o razglasitvi Tabora na Primskovem za kulturni
spomenik lokalnega pomena
1. člen
(namen razglasitve)
Z namenom, da se ohranijo umetnostnozgodovinske,
arhitekturne, kulturne in arheološke vrednote in se zagotovi
nadaljnji obstoj, se za kulturni spomenik lokalnega pomena z
lastnostmi arhitekturnega spomenika razglasi enota dediščine:
Primskovo-Tabor, EŠD 11358.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohranita njegov sakralni pomen in raba;
– ohrani neokrnjenost arhitekturnih, likovnih in zgodovinskih vrednot;
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika;
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v medijih;
– vzpodbudi učno – predstavitveno in znanstveno delo.
– da se ohranijo vse arheološke ostaline, to so vse stvari
in vsakršni sledovi človekovega delovanja iz preteklih obdobij
na površju, v zemlji in vodi, katerih ohranitev in preučevanje
prispevata k odkrivanju zgodovinskega razvoja človeštva in
njegove povezanosti z naravnim okoljem, za katere sta glavni
vir informacij arheološko raziskovanje ali odkritja in za katere je
mogoče domnevati, da so pod zemljo ali pod vodo vsaj 100 let
in da imajo lastnosti dediščine.
2. člen
(lastnosti spomenika)
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Do sedaj opravljene arheološke raziskave so pokazale, da
je bil hrib obljuden že v času bakrene in pozne bronaste dobe.
Na območju spomenika se nahaja železnodobno gradišče
z delno ohranjenim kamnitimi nasipi. Odkriti so bili tudi sledovi
poselitve iz poznega rimskega obdobja.
Tabor na Primskovem se je formiral ob naraščajoči nevarnosti turških vpadov v drugi polovici 15. stoletja. Strateška lega
in obstoječi kompleks treh cerkva (posebno Marijine z višjim
stolpom-zvonikom) sta nudila primerno zaščito pred Turki, s
svojo razsežnostjo pa je za dvojnim obzidjem omogočal zaščito
prebivalcev in živine, v utrjenih shrambah pa tudi shranjevanje
živeža in cerkvenih dragocenosti iz okoliških cerkva.
Tabor sta obdajali dve obzidji, višje notranje z dvema
polkrožnima stolpoma na zahodni in vzhodni strani in zunanje
nižje obzidje. Obzidje je grajeno iz pravilno lomljenih kristalastih skrilavcev (kar kaže na primorske vplive), ki pa so zaradi
preperelosti povzročili razpadanje obzidja. Vhod skozi notranje
obzidje je na južni strani med župniščem in kaplanijo, na zid
nad vhodom so leta 1770 naslikali fresko s svetniki in napisom
(kronogram).
3. člen
(lokacija in obseg spomenika)
Tabor (območje spomenika) obsega parcele št.: 659/1,
657, 658, 876 severozahodni del, 659/2, 655/1, 655/2, 656/2,
656/1, 656/3, 653, 688/2, 689, 654, 651/1, 651/2, 652/2, 652/1,
vse k.o. Gradišče.
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Vplivno območje spomenika sovpada z območjem spomenika.
Meje spomenika in vplivnega območja so vrisane na digitalnem katastrskem načrtu v merilu 1:2880 in na temeljnem
topografskem načrtu v merilu 1:5000.
Izvirnika načrtov z zarisom varovanega območja, ki sta
sestavni del tega odloka, hrani Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju:
ZVKDS, OE Ljubljana).
4. člen
(varstveni režim)
Za kulturni spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– celostno ohranjanje varovanih kulturnih, zgodovinskih,
umetnostnih, arhitekturnih in arheoloških vrednot spomenika
v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti, tako na zunanjščini kot v
notranjščini z vso originalno stavbno in slikarsko opremo;
– redno strokovno vzdrževanje in obnavljanje spomenika
in njegovih delov ter vseh ovrednotenih in ohranjenih izvirnih
prvin arhitekturne zasnove zunanjščine in notranjščine spomenika ter notranje opreme po načelu ohranjanja izvirne lege,
oblike, konstrukcijskih elementov, materialov, struktur in barvne
podobe;
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot izvirne arhitekturne zasnove zunanjščine in notranjščine z rušenjem,
odstranjevanjem, kot tudi z nadzidavo, prezidavo in dodajanjem
posameznih prvin;
– v primeru okrnitve spomenika ali njegovega varovanega
dela, je potrebno zagotoviti strokovno prenovo in vzpostavitev
stanja pred posegom, oziroma prvotnega stanja na stroške
povzročitelja;
– zagotavljanje ustrezne namembnosti celote in posameznih delov v skladu z varovanimi vrednotami spomenika in
njegovo osnovno namembnostjo;
– zagotavljanje dostopa javnosti v obsegu, ki ne ogroža
varovanja spomenika ter pravic lastnika;
– pri funkcionalnem posodabljanju objekta in dostopa
gibalno oviranim, je potrebno varovane sestavine spomenika
ohranjati v največji možni meri;
– predhodno izdelavo konservatorskega načrta za večje
posege v spomenik ali njegovo celovito prenovo.
Za arheološke plasti velja – prepovedane so rabe, ki
dejansko ali potencialno lahko poškodujejo arheološke plasti,
spreminjajo arheološki kontekst ali spreminjajo okoljske dejavnike, pomembne za njihovo ohranitev;
– v primeru odkritja kakovostno ohranjenih in izpovednih
ostalin je le-te treba prezentirati na kraju samem (»in situ«) ali
jih primerno vključiti v objekt javnega interesa ali jim poiskati
drugo ustrezno lokacijo za prezentacijo;
– v primeru oboroženega spopada se spomenik označi z
znakom Haaške konvencije.
Po predhodnih arheoloških raziskavah so možni:
– gradnja infrastrukturnih objektov ali komunalnih vodov;
– novogradnja ter rekonstrukcija, dozidava in nadzidava
obstoječih objektov;
– posegi (rekonstrukcija, zamenjava, vzdrževanje ipd.)
na infrastrukturi na obstoječih trasah in v obstoječih gabaritih;
– ureditve zunanjih površin v obstoječih gabaritih ter gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov.
V vplivnem območju kulturnega spomenika velja varstveni
režim, ki določa:
– podreditev posegov ohranjanju, sanaciji in prenovi varovanih lastnosti prostora;
– ohranjanje nepozidanosti odprtega prostora z ohranjanjem tradicionalne rabe prostora;
– prepoved postavljanja objektov trajnega ali začasnega
značaja, vključno z nadzemno ali podzemno infrastrukturo ter
nosilci reklam, razen v izjemnih primerih, ki jih s predhodnim
kulturnovarstvenim soglasjem odobri ZVKDS OE Ljubljana;
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– prepoved vseh posegov v plasti vplivnega območja,
razen pooblaščenim osebam s predhodnim pisnim soglasjem
zavoda.
Za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali vplivno območje so v skladu z 28., 29. in 30. členom ZVKD-1, potrebni
kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno
soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
5. člen
(ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
in za primer oboroženega spopada)
Ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in
za primer oboroženega spopada:
– priprava ocene protipotresne in poplavne ogroženosti;
– izdelava arhitekturnih izmer stavb.
Zakon določa, da morajo biti nepremični spomeniki označeni v skladu s Pravilnikom o označevanju nepremičnih kulturnih spomenikov (Uradni list RS, št. 57/11).
6. člen
(zaznamba statusa kulturnega spomenika)
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena ZVKD-1 pristojni
organ na parceli iz prvega odstavka 3. člena tega odloka v zemljiški knjigi po uradni dolžnosti zaznamuje status kulturnega
spomenika, na parcelah iz drugega odstavka 3. člena tega
odloka pa status vplivnega območja.
Pristojni organ mora v treh mesecih po uveljavitvi tega
odloka izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu na podlagi
13. člena ZVKD-1.
Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti,
posamezne druge ukrepe in prepovedi za čim bolj učinkovito
varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
7. člen
(kršitve)
Za kršitev določb tega odloka veljajo kazenske določbe
od 125. do 127. člena ZVKD-1.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.
8. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 617-02/2016
Šmartno pri Litiji, dne 19. oktobra 2016
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko l.r.
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Stran
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Odlok o razglasitvi cerkve svetega Martina
v Šmartnem pri Litiji za kulturni spomenik
lokalnega pomena

Na podlagi 11., 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39,
90/12, 111/13 in 32/16) in 16., 106. in 109. člena Statuta Občine
Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04) je
Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 12. redni seji dne
19. 10. 2016 sprejel

ODLOK
o razglasitvi cerkve svetega Martina v Šmartnem
pri Litiji za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
(namen razglasitve)
Z namenom, da se ohranijo umetnostnozgodovinske,
arhitekturne, kulturne in arheološke vrednote in se zagotovi
nadaljnji obstoj, se za kulturni spomenik lokalnega pomena z
lastnostmi arhitekturnega spomenika razglasi enota dediščine:
Šmartno pri Litiji-Cerkev sv. Martina, EŠD 928.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohranita njegov sakralni pomen in raba;
– ohrani neokrnjenost arhitekturnih, likovnih in zgodovinskih vrednot;
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika;
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v medijih;
– vzpodbudi učno – predstavitveno in znanstveno delo.
2. člen
(lastnosti spomenika)
Na mestu stare gotske cerkve, ki so jo podrli leta 1899, so
po načrtu graškega arhitekta Adolfa Wagnerja iz leta 1898 (ki
se je oprl na predhodni načrt Rajmunda Jeblingerja) istega leta
1899 pričeli zidati novo in jo dokončali konec leta 1900; gradnjo
je izvedlo podjetje Gustava Tönniesa iz Ljubljane.
Opečna cerkev je zidana v neogotskem slogu. Tloris
cerkve ima obliko latinskega križa. Visok ladijski prostor z
notranjo členitvijo sten učinkuje kot triladijski, vendar je prostor
ob straneh razširjen z osmimi kapelami. Na prečno ladjo se
navezuje triosminski prezbiterij. Pri oblikovanju obočnih reber
v križiščnem delu in prezbiteriju so uporabili tudi poznogotske
sklepnike iz stare cerkve, ostale pa je izklesal Feliks Toman.
Notranjo opremo je v letih 1901-02 izdelal kamnoseški mojster
Feliks Toman: veliki oltar sv. Martina, stranska oltarja Brezmadežne in sv. Antona Padovanskega, prižnico, krstni kamen,
obhajilno mizo in kropilnika. Slikarski okras je delo Antona
Jebačina iz let 1911-13.
Najpomembnejši spomeniki iz stare šmarske cerkve so
štirje renesančni nagrobniki (epitafi), vzidani v krstno kapelo
pri vhodu: nagrobnik Erazma Wagna iz leta 1522, nagrobnik
vikarja Jorga Smucka iz leta 1533, nagrobnik rudarskega podjetnika Krištofa Bruckherschmida in Erazma von Lichtenberg
zu Radlstein iz leta 1566.
3. člen
(lokacija in obseg spomenika)
tno.

Cerkev stoji sredi naselja na parc. št. 1/1-del, k.o. Šmar-

Vplivno območje spomenika obsega parcele št.: 1/1-del,
1/2, 33/1, 1029/1, 1029/4-severni del, 1046-severovzhodni del
(cesta), vse k.o. Šmartno.
Meje spomenika in vplivnega območja so vrisane na digitalnem katastrskem načrtu v merilu 1:2880 in na temeljnem
topografskem načrtu v merilu 1:5000.
Izvirnika načrtov z zarisom varovanega območja, ki sta
sestavni del tega odloka, hrani Zavod za varstvo kulturne de-
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diščine Slovenije, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju:
ZVKDS, OE Ljubljana).
4. člen
(varstveni režim)
Za kulturni spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– celostno ohranjanje varovanih kulturnih, zgodovinskih,
umetnostnih, arhitekturnih in arheoloških vrednot spomenika
v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti, tako na zunanjščini kot v
notranjščini z vso originalno stavbno in slikarsko opremo;
– redno strokovno vzdrževanje in obnavljanje spomenika
in njegovih delov ter vseh ovrednotenih in ohranjenih izvirnih
prvin arhitekturne zasnove zunanjščine in notranjščine spomenika ter notranje opreme po načelu ohranjanja izvirne lege,
oblike, konstrukcijskih elementov, materialov, struktur in barvne
podobe;
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot izvirne arhitekturne zasnove zunanjščine in notranjščine z rušenjem,
odstranjevanjem, kot tudi z nadzidavo, prezidavo in dodajanjem
posameznih prvin;
– v primeru okrnitve spomenika ali njegovega varovanega
dela, je potrebno zagotoviti strokovno prenovo in vzpostavitev
stanja pred posegom, oziroma prvotnega stanja na stroške
povzročitelja;
– zagotavljanje ustrezne namembnosti celote in posameznih delov v skladu z varovanimi vrednotami spomenika in
njegovo osnovno namembnostjo;
– zagotavljanje dostopa javnosti v obsegu, ki ne ogroža
varovanja spomenika ter pravic lastnika;
– pri funkcionalnem posodabljanju objekta in dostopa
gibalno oviranim, je potrebno varovane sestavine spomenika
ohranjati v največji možni meri;
– predhodno izdelavo konservatorskega načrta za večje
posege v spomenik ali njegovo celovito prenovo.
V vplivnem območju kulturnega spomenika velja varstveni
režim, ki določa:
– podreditev posegov ohranjanju, sanaciji in prenovi varovanih lastnosti prostora;
– ohranjanje nepozidanosti odprtega prostora z ohranjanjem tradicionalne rabe prostora;
– prepoved postavljanja objektov trajnega ali začasnega
značaja, vključno z nadzemno ali podzemno infrastrukturo ter
nosilci reklam, razen v izjemnih primerih, ki jih s predhodnim
kulturnovarstvenim soglasjem odobri ZVKDS OE Ljubljana;
– prepoved vseh posegov v plasti vplivnega območja,
razen pooblaščenim osebam s predhodnim pisnim soglasjem
zavoda.
Za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali vplivno območje so v skladu z 28., 29. in 30. členom ZVKD-1, potrebni
kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno
soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
5. člen
(ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
in za primer oboroženega spopada)
Ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in
za primer oboroženega spopada:
– priprava ocene protipotresne in poplavne ogroženosti;
– izdelava arhitekturnih izmer stavb.
Zakon določa, da morajo biti nepremični spomeniki označeni v skladu s Pravilnikom o označevanju nepremičnih kulturnih spomenikov (Uradni list RS, št. 57/11).
6. člen
(zaznamba statusa kulturnega spomenika)
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena ZVKD-1 pristojni
organ na parceli iz prvega odstavka 3. člena tega odloka v zemljiški knjigi po uradni dolžnosti zaznamuje status kulturnega
spomenika, na parcelah iz drugega odstavka 3. člena tega
odloka pa status vplivnega območja.
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Pristojni organ mora v treh mesecih po uveljavitvi tega
odloka izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu na podlagi
13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 7/99).
Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti,
posamezne druge ukrepe in prepovedi za čim bolj učinkovito
varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
7. člen
(kršitve)
Za kršitev določb tega odloka veljajo kazenske določbe
od 125. do 127. člena ZVKD-1.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.
8. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 617-12/2015
Šmartno pri Litiji, dne 19. oktobra 2016
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko l.r.

Stran

9505

Priloga 1
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Stran
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Odlok o razglasitvi cerkve Marijinega
vnebovzetja v Javorju za kulturni spomenik
lokalnega pomena

Na podlagi 11., 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39,
90/12, 111/13 in 32/16) in 16., 106. in 109. člena Statuta Občine
Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04) je
Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 12. redni seji dne
19. 10. 2016 sprejel

ODLOK
o razglasitvi cerkve Marijinega vnebovzetja
v Javorju za kulturni spomenik
lokalnega pomena
1. člen
(namen razglasitve)
Z namenom, da se ohranijo umetnostnozgodovinske,
arhitekturne, kulturne in arheološke vrednote in se zagotovi
nadaljnji obstoj, se za kulturni spomenik lokalnega pomena z
lastnostmi arhitekturnega spomenika razglasi enota dediščine:
Javorje-Cerkev Marijinega vnebovzetja, EŠD 1869.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohranita njegov sakralni pomen in raba;
– ohrani neokrnjenost arhitekturnih, likovnih in zgodovinskih vrednot;
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika;
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v medijih;
– vzpodbudi učno – predstavitveno in znanstveno delo.
2. člen
(lastnosti spomenika)
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Cerkev je poznobaročna, pravokotna ladja prehaja v triosminski prezbiterij; na severni strani ladje je zakristija, na južni
pa kapela brezmadežne. Vhod je skozi prevotleno pritličje zvonika kvadratnega tlorisa, ki na polovici višine prehaja v oktogon.
V cerkvi so poleg glavnega oltarja še trije stranski. Glavni oltar s
kipom na oblakih klečeče Marije, v nastavku sta kipa sv. Petra
in Pavla, ob straneh sv. Jožef in Janez, na vrhu nastavka sv.
Trojica. V niši slika Vnebovzetja na platnu. Levi stranski oltar
Srca Jezusovega, ob straneh kipa sv. Joahima in sv. Ane; desni
stranski oltar s kipom Brezmadežne, levo misijonski križ iz leta
1889. Tretji stranski oltar sv. Roka (ob straneh sv. Bonifacij in
sv. Leopold) je iz porušene cerkve sv. Roka na Felič vrhu (leta
1942 so jo podrli Nemci). Na zunanji strani kapele je leta 1926
Simon Ogrin naslikal fresko Matere božje z Jezusom v naročju,
ki drži v roki kazalec sončne ure.
3. člen
(lokacija in obseg spomenika)
Cerkev stoji v vzhodnem delu naselja na parc. št..1723,
k.o. Vintarjevec.
Vplivno območje spomenika obsega parcele št.: 1720-južni del, 1729-južni del, 1714/1-zahodni del, 1722-južni del, vse
k.o. Vintarjevec.
Meje spomenika in vplivnega območja so vrisane na digitalnem katastrskem načrtu v merilu 1:2880 in na temeljnem
topografskem načrtu v merilu 1:5000.
Izvirnika načrtov z zarisom varovanega območja, ki sta
sestavni del tega odloka, hrani Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju:
ZVKDS, OE Ljubljana).
4. člen
(varstveni režim)
Za kulturni spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– celostno ohranjanje varovanih kulturnih, zgodovinskih,
umetnostnih, arhitekturnih in arheoloških vrednot spomenika
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v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti, tako na zunanjščini kot v
notranjščini z vso originalno stavbno in slikarsko opremo;
– redno strokovno vzdrževanje in obnavljanje spomenika
in njegovih delov ter vseh ovrednotenih in ohranjenih izvirnih
prvin arhitekturne zasnove zunanjščine in notranjščine spomenika ter notranje opreme po načelu ohranjanja izvirne lege,
oblike, konstrukcijskih elementov, materialov, struktur in barvne
podobe;
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot izvirne arhitekturne zasnove zunanjščine in notranjščine z rušenjem,
odstranjevanjem, kot tudi z nadzidavo, prezidavo in dodajanjem
posameznih prvin;
– v primeru okrnitve spomenika ali njegovega varovanega
dela, je potrebno zagotoviti strokovno prenovo in vzpostavitev
stanja pred posegom, oziroma prvotnega stanja na stroške
povzročitelja;
– zagotavljanje ustrezne namembnosti celote in posameznih delov v skladu z varovanimi vrednotami spomenika in
njegovo osnovno namembnostjo;
– zagotavljanje dostopa javnosti v obsegu, ki ne ogroža
varovanja spomenika ter pravic lastnika;
– pri funkcionalnem posodabljanju objekta in dostopa
gibalno oviranim, je potrebno varovane sestavine spomenika
ohranjati v največji možni meri;
– predhodno izdelavo konservatorskega načrta za večje
posege v spomenik ali njegovo celovito prenovo.
V vplivnem območju kulturnega spomenika velja varstveni
režim, ki določa:
– podreditev posegov ohranjanju, sanaciji in prenovi varovanih lastnosti prostora;
– ohranjanje nepozidanosti odprtega prostora z ohranjanjem tradicionalne rabe prostora;
– prepoved postavljanja objektov trajnega ali začasnega
značaja, vključno z nadzemno ali podzemno infrastrukturo ter
nosilci reklam, razen v izjemnih primerih, ki jih s predhodnim
kulturnovarstvenim soglasjem odobri ZVKDS OE Ljubljana;
– prepoved vseh posegov v plasti vplivnega območja,
razen pooblaščenim osebam s predhodnim pisnim soglasjem
zavoda.
Za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali vplivno območje so v skladu z 28., 29. in 30. členom ZVKD-1, potrebni
kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno
soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
5. člen
(ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
in za primer oboroženega spopada)
Ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in
za primer oboroženega spopada:
– priprava ocene protipotresne in poplavne ogroženosti;
– izdelava arhitekturnih izmer stavb.
Zakon določa, da morajo biti nepremični spomeniki označeni v skladu s Pravilnikom o označevanju nepremičnih kulturnih spomenikov (Uradni list RS, št. 57/11).
6. člen
(zaznamba statusa kulturnega spomenika)
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena ZVKD-1 pristojni
organ na parceli iz prvega odstavka 3. člena tega odloka v zemljiški knjigi po uradni dolžnosti zaznamuje status kulturnega
spomenika, na parcelah iz drugega odstavka 3. člena tega
odloka pa status vplivnega območja.
Pristojni organ mora v treh mesecih po uveljavitvi tega
odloka izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu na podlagi
13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 7/99).
Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti,
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posamezne druge ukrepe in prepovedi za čim bolj učinkovito
varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
7. člen
(kršitve)
Za kršitev določb tega odloka veljajo kazenske določbe
od 125. do 127. člena ZVKD-1.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.
8. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 617-11/2015
Šmartno pri Litiji, dne 19. oktobra 2016
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko l.r.
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Odlok o razglasitvi cerkve sv. Lucije v Mišjem
Dolu za kulturni spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 11., 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39,
90/12, 111/13 in 32/16) in 16., 106. in 109. člena Statuta Občine
Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04) je
Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 12. redni seji dne
19. 10. 2016 sprejel

ODLOK
o razglasitvi cerkve sv. Lucije v Mišjem Dolu
za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
(namen razglasitve)
Z namenom, da se ohranijo umetnostnozgodovinske,
arhitekturne, kulturne in arheološke vrednote in se zagotovi
nadaljnji obstoj, se za kulturni spomenik lokalnega pomena z
lastnostmi arhitekturnega spomenika razglasi enota dediščine:
Mišji Dol-Cerkev sv. Lucije, EŠD 2192.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohranita njegov sakralni pomen in raba;
– ohrani neokrnjenost arhitekturnih, likovnih in zgodovinskih vrednot;
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika;
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v medijih;
– vzpodbudi učno – predstavitveno in znanstveno delo.
2. člen
(lastnosti spomenika)
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Baročna romarska cerkev je bila v 17. stoletju postavljena
na mestu prejšnje. Pravokotna ladja se nadaljuje v enako visok,
vendar ožji pravokotno zaključen prezbiterij. Baročni zvonik je
postavljen pred levi del ladje, desni prislonjeni del pa predstavlja vhodno lopo z dvema lokoma v pritličju; strešina zahodnega pročelja se nadaljuje kot enotna streha ladje in prezbiterija.
Zunanjščina je členjena s širokimi lizenami, ki obrobljajo plitva
polja okrog okenskih odprtin. Na zunanji zahodni steni ladje v
vhodni lopi so ohranjeni sledovi poslikav, desno od kamnitega
vhodnega portala pa je ohranjen kamnit oltar, na katerem je
včasih stal lesen oltar sv. Lucije, ki so ga leta 1963 preselili v
cerkev pod kor. Celotno širino prezbiterija zavzema glavni oltar
sv. Lucije s konca 17. stoletja (čas stiškega opata Antona barona Gallenfelsa, 1688–1719). Letnica 1759 na zlatem oltarju
je verjetno nastala ob prvi prenovi. Glavni tron s sliko sv. Lucije
zakriva kip svetnice s palmo mučeništva, obkroženo z angeli.
Sočasna sta stranska oltarja, levi Marije Brezmadežne in desni
sv. Jožefa. Ob severni steni ladje je prižnica s kipi štirih evangelistov iz enakega obdobja. Mali leseni oltar sv. Lucije pod korom
je s konca 17. stoletja.
Prenosne orgle iz začetka 18. stoletja (morda celo iz
17. stoletja), so uporabljali ob procesijah in so vsekakor med
pomembnejšimi v Sloveniji (izvor glasbila po razkošni dekoraciji
lahko pripišemo župnijski cerkvi na Primskovem ali samostanu
Stična); na notranji strani lesenih poslikanih kril, sta za razliko
od ustaljenega motiva drugod po Sloveniji (Davida in Cecilije),
prizora Poklona treh kraljev in Kristusovega rojstva.
3. člen
(lokacija in obseg spomenika)
Cerkev stoji v bregu, zahodno od naselja na parc.
št. 260/2, k.o. Gradišče.
Vplivno območje spomenika obsega parcele št. 298,
260/1, 261/1, 880/1 – južni del (cesta), 249, vse k.o. Gradišče.
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Meje spomenika in vplivnega območja so vrisane na digitalnem katastrskem načrtu v merilu 1:2880 in na temeljnem
topografskem načrtu v merilu 1:5000.
Izvirnika načrtov z zarisom varovanega območja, ki sta
sestavni del tega odloka, hrani Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju
ZVKDS, OE Ljubljana).
4. člen
(varstveni režim)
Za kulturni spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– celostno ohranjanje varovanih kulturnih, zgodovinskih,
umetnostnih, arhitekturnih in arheoloških vrednot spomenika
v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti, tako na zunanjščini kot v
notranjščini z vso originalno stavbno in slikarsko opremo;
– redno strokovno vzdrževanje in obnavljanje spomenika in
njegovih delov ter vseh ovrednotenih in ohranjenih izvirnih prvin
arhitekturne zasnove zunanjščine in notranjščine spomenika
ter notranje opreme po načelu ohranjanja izvirne lege, oblike,
konstrukcijskih elementov, materialov, struktur in barvne podobe;
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot izvirne arhitekturne zasnove zunanjščine in notranjščine z rušenjem,
odstranjevanjem, kot tudi z nadzidavo, prezidavo in dodajanjem
posameznih prvin;
– v primeru okrnitve spomenika ali njegovega varovanega
dela, je potrebno zagotoviti strokovno prenovo in vzpostavitev
stanja pred posegom, oziroma prvotnega stanja na stroške
povzročitelja;
– zagotavljanje ustrezne namembnosti celote in posameznih delov v skladu z varovanimi vrednotami spomenika in
njegovo osnovno namembnostjo;
– zagotavljanje dostopa javnosti v obsegu, ki ne ogroža
varovanja spomenika ter pravic lastnika;
– pri funkcionalnem posodabljanju objekta in dostopa
gibalno oviranim, je potrebno varovane sestavine spomenika
ohranjati v največji možni meri;
– predhodno izdelavo konservatorskega načrta za večje
posege v spomenik ali njegovo celovito prenovo.
V vplivnem območju kulturnega spomenika velja varstveni
režim, ki določa:
– podreditev posegov ohranjanju, sanaciji in prenovi varovanih lastnosti prostora;
– ohranjanje nepozidanosti odprtega prostora z ohranjanjem tradicionalne rabe prostora;
– prepoved postavljanja objektov trajnega ali začasnega
značaja, vključno z nadzemno ali podzemno infrastrukturo ter
nosilci reklam, razen v izjemnih primerih, ki jih s predhodnim
kulturnovarstvenim soglasjem odobri ZVKDS OE Ljubljana;
– prepoved vseh posegov v plasti vplivnega območja, razen
pooblaščenim osebam s predhodnim pisnim soglasjem zavoda.
Za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali vplivno območje so v skladu z 28., 29. in 30. členom ZVKD-1, potrebni
kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno
soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
5. člen
(ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
in za primer oboroženega spopada)
Ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in
za primer oboroženega spopada:
– priprava ocene protipotresne in poplavne ogroženosti;
– izdelava arhitekturnih izmer stavb.
Zakon določa, da morajo biti nepremični spomeniki označeni v skladu s Pravilnikom o označevanju nepremičnih kulturnih spomenikov (Uradni list RS, št. 57/11).
6. člen
(zaznamba statusa kulturnega spomenika)
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena ZVKD-1 pristojni
organ na parceli iz prvega odstavka 3. člena tega odloka v ze-
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mljiški knjigi po uradni dolžnosti zaznamuje status kulturnega
spomenika, na parcelah iz drugega odstavka 3. člena tega
odloka pa status vplivnega območja.
Pristojni organ mora v treh mesecih po uveljavitvi tega
odloka izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu na podlagi
13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 7/99).
Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti,
posamezne druge ukrepe in prepovedi za čim bolj učinkovito
varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
7. člen
(kršitve)
Za kršitev določb tega odloka veljajo kazenske določbe
od 125. do 127. člena ZVKD-1.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.
8. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 617-10/2015
Šmartno pri Litiji, dne 19. oktobra 2016
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko l.r.
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Odlok o razglasitvi cerkve svetega Janeza
Krstnika na Dolnjem Vrhu za kulturni
spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 11., 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39,
90/12, 111/13 in 32/16) in 16., 106. in 109. člena Statuta Občine
Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04) je
Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 12. redni seji dne
19. 10. 2016 sprejel

ODLOK
o razglasitvi cerkve svetega Janeza Krstnika
na Dolnjem Vrhu za kulturni spomenik
lokalnega pomena
1. člen
(namen razglasitve)
Z namenom, da se ohranijo umetnostnozgodovinske,
arhitekturne, kulturne in arheološke vrednote in se zagotovi
nadaljnji obstoj, se za kulturni spomenik lokalnega pomena z
lastnostmi arhitekturnega spomenika razglasi enota dediščine:
Dolenji Vrh-Cerkev sv. Janeza Krstnika, EŠD 2193.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohranita njegov sakralni pomen in raba;
– ohrani neokrnjenost arhitekturnih, likovnih in zgodovinskih vrednot;
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika;
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v medijih;
– vzpodbudi učno – predstavitveno in znanstveno delo.
2. člen
(lastnosti spomenika)
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Cerkev je poznobaročna, pravokotna ladja prehaja v enako visok triosminski prezbiterij. Na južni strani prezbiterija je
kasneje dozidana nizka zakristija. Zvonik na zahodni strani je
spodaj prevotlen z vhodno lopo, do polovice višine je kvadratnega tlorisa, zgoraj prehaja v oktogonalnega z bifornimi odprtinami na vrhu. Na prezbiteriju so pod ometom ohranjeni ostanki
ornamentalne poslikave v svetli opečni barvi (slikani šivani
robovi, prepleteni polkrožni ornament podstrešnega venca).
Glavni oltar je baročen z letnico 1724, v tronu kip sv. Janeza
Krstnika, levo evangelist Janez, desno papež Gregor Veliki; v
atiki sv. Zaharija, levo sv. Apolonija s kleščami, desno sv. Neža.
Desno ob slavoločni steni stoji stranski oltar sv. Antona Puščavnika. Levi oltar sv. Notburge je bil izdelan konec 18. stoletja.
3. člen
(lokacija in obseg spomenika)
Cerkev stoji na travnatem otoku sredi naselja na parc.
št. 1124, k.o. Poljane.
Vplivno območje spomenika obsega parcele št.: 1130/2
– južni del, 1131/1, 1126 – zahodni del, 1123, 1116/1, vse
k.o. Poljane.
Meje spomenika in vplivnega območja so vrisane na digitalnem katastrskem načrtu v merilu 1:2880 in na temeljnem
topografskem načrtu v merilu 1:5000.
Izvirnika načrtov z zarisom varovanega območja, ki sta
sestavni del tega odloka, hrani Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju:
ZVKDS, OE Ljubljana).
4. člen
(varstveni režim)
Za kulturni spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– celostno ohranjanje varovanih kulturnih, zgodovinskih,
umetnostnih, arhitekturnih in arheoloških vrednot spomenika
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v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti, tako na zunanjščini kot v
notranjščini z vso originalno stavbno in slikarsko opremo;
– redno strokovno vzdrževanje in obnavljanje spomenika
in njegovih delov ter vseh ovrednotenih in ohranjenih izvirnih
prvin arhitekturne zasnove zunanjščine in notranjščine spomenika ter notranje opreme po načelu ohranjanja izvirne lege,
oblike, konstrukcijskih elementov, materialov, struktur in barvne
podobe;
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot izvirne arhitekturne zasnove zunanjščine in notranjščine z rušenjem,
odstranjevanjem, kot tudi z nadzidavo, prezidavo in dodajanjem
posameznih prvin;
– v primeru okrnitve spomenika ali njegovega varovanega
dela, je potrebno zagotoviti strokovno prenovo in vzpostavitev
stanja pred posegom, oziroma prvotnega stanja na stroške
povzročitelja;
– zagotavljanje ustrezne namembnosti celote in posameznih delov v skladu z varovanimi vrednotami spomenika in
njegovo osnovno namembnostjo;
– zagotavljanje dostopa javnosti v obsegu, ki ne ogroža
varovanja spomenika ter pravic lastnika;
– pri funkcionalnem posodabljanju objekta in dostopa
gibalno oviranim, je potrebno varovane sestavine spomenika
ohranjati v največji možni meri;
– predhodno izdelavo konservatorskega načrta za večje
posege v spomenik ali njegovo celovito prenovo.
V vplivnem območju kulturnega spomenika velja varstveni
režim, ki določa:
– podreditev posegov ohranjanju, sanaciji in prenovi varovanih lastnosti prostora;
– ohranjanje nepozidanosti odprtega prostora z ohranjanjem tradicionalne rabe prostora;
– prepoved postavljanja objektov trajnega ali začasnega
značaja, vključno z nadzemno ali podzemno infrastrukturo ter
nosilci reklam, razen v izjemnih primerih, ki jih s predhodnim
kulturnovarstvenim soglasjem odobri ZVKDS OE Ljubljana;
– prepoved vseh posegov v plasti vplivnega območja,
razen pooblaščenim osebam s predhodnim pisnim soglasjem
zavoda.
Za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali vplivno območje so v skladu z 28., 29. in 30. členom ZVKD-1, potrebni
kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno
soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
5. člen
(ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
in za primer oboroženega spopada)
Ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in
za primer oboroženega spopada:
– priprava ocene protipotresne in poplavne ogroženosti;
– izdelava arhitekturnih izmer stavb.
Zakon določa, da morajo biti nepremični spomeniki označeni v skladu s Pravilnikom o označevanju nepremičnih kulturnih spomenikov (Uradni list RS, št. 57/11).
6. člen
(zaznamba statusa kulturnega spomenika)
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena ZVKD-1 pristojni
organ na parceli iz prvega odstavka 3. člena tega odloka v zemljiški knjigi po uradni dolžnosti zaznamuje status kulturnega
spomenika, na parcelah iz drugega odstavka 3. člena tega
odloka pa status vplivnega območja.
Pristojni organ mora v treh mesecih po uveljavitvi tega
odloka izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu na podlagi
13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 7/99).
Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti,
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posamezne druge ukrepe in prepovedi za čim bolj učinkovito
varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
7. člen
(kršitve)
Za kršitev določb tega odloka veljajo kazenske določbe
od 125. do 127. člena ZVKD-1.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.
8. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 617-09/2015
Šmartno pri Litiji, dne 19. oktobra 2016
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko l.r.

Stran
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Stran
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Odlok o razglasitvi cerkve Povišanja svetega
Križa v Brezju za kulturni spomenik lokalnega
pomena

Na podlagi 11., 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39,
90/12, 111/13 in 32/16) in 16., 106. in 109. člena Statuta Občine
Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04) je
Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 12. redni seji dne
19. 10. 2016 sprejel

ODLOK
o razglasitvi cerkve Povišanja svetega Križa
v Brezju za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
(namen razglasitve)
Z namenom, da se ohranijo umetnostnozgodovinske,
arhitekturne, kulturne in arheološke vrednote in se zagotovi
nadaljnji obstoj, se za kulturni spomenik lokalnega pomena z
lastnostmi arhitekturnega spomenika razglasi enota dediščine:
cerkev Povišanja sv. Križa v Brezju, EŠD 2548.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohranita njegov sakralni pomen in raba;
– ohrani neokrnjenost arhitekturnih, likovnih in zgodovinskih vrednot;
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika;
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v medijih;
– vzpodbudi učno – predstavitveno in znanstveno delo.
2. člen
(lastnosti spomenika)
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Prvotni kapeli v dimenzijah današnjega prezbiterija so leta
1734 prizidali ladjo z dvema stranskima kapelama in zvonik na
zahodni strani. Ladja in stranski kapeli so višje od prezbiterija,
ki je bil sočasno baročno obokan z banjastim obokom; stene
so členjene z lizenami, obok pa nad okni prehaja v sosvodnice
Veliki oltar s Križanjem, Marijo in Janezom ter stranska z Marijo in sv. Urhom je izdelal v letih 1903–1904 Andrej Rovšek iz
Ljubljane.
3. člen
(lokacija in obseg spomenika)
Cerkev stoji na travniku zahodno od zaselka na parc.
št. 868, k.o. Vintarjevec.
Vplivno območje spomenika obsega parcele št. 1963 –
južni del (cesta), 874 – vzhodni del, 873 – jugovzhodni del,
877, 878, 879 – južni del, 876/1 – južni del, vse k.o. Vintarjevec.
Meje spomenika in vplivnega območja so vrisane na digitalnem katastrskem načrtu v merilu 1:2880 in na temeljnem
topografskem načrtu v merilu 1:5000.
Izvirnika načrtov z zarisom varovanega območja, ki sta
sestavni del tega odloka, hrani Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju:
ZVKDS, OE Ljubljana).
4. člen
(varstveni režim)
Za kulturni spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– celostno ohranjanje varovanih kulturnih, zgodovinskih,
umetnostnih, arhitekturnih in arheoloških vrednot spomenika
v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti, tako na zunanjščini kot v
notranjščini z vso originalno stavbno in slikarsko opremo;
– redno strokovno vzdrževanje in obnavljanje spomenika
in njegovih delov ter vseh ovrednotenih in ohranjenih izvirnih
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prvin arhitekturne zasnove zunanjščine in notranjščine spomenika ter notranje opreme po načelu ohranjanja izvirne lege,
oblike, konstrukcijskih elementov, materialov, struktur in barvne
podobe;
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot izvirne arhitekturne zasnove zunanjščine in notranjščine z rušenjem,
odstranjevanjem, kot tudi z nadzidavo, prezidavo in dodajanjem
posameznih prvin;
– v primeru okrnitve spomenika ali njegovega varovanega
dela, je potrebno zagotoviti strokovno prenovo in vzpostavitev
stanja pred posegom, oziroma prvotnega stanja na stroške
povzročitelja;
– zagotavljanje ustrezne namembnosti celote in posameznih delov v skladu z varovanimi vrednotami spomenika in
njegovo osnovno namembnostjo;
– zagotavljanje dostopa javnosti v obsegu, ki ne ogroža
varovanja spomenika ter pravic lastnika;
– pri funkcionalnem posodabljanju objekta in dostopa
gibalno oviranim, je potrebno varovane sestavine spomenika
ohranjati v največji možni meri;
– predhodno izdelavo konservatorskega načrta za večje
posege v spomenik ali njegovo celovito prenovo.
V vplivnem območju kulturnega spomenika velja varstveni
režim, ki določa:
– podreditev posegov ohranjanju, sanaciji in prenovi varovanih lastnosti prostora;
– ohranjanje nepozidanosti odprtega prostora z ohranjanjem tradicionalne rabe prostora;
– prepoved postavljanja objektov trajnega ali začasnega
značaja, vključno z nadzemno ali podzemno infrastrukturo ter
nosilci reklam, razen v izjemnih primerih, ki jih s predhodnim
kulturnovarstvenim soglasjem odobri ZVKDS OE Ljubljana;
– prepoved vseh posegov v plasti vplivnega območja,
razen pooblaščenim osebam s predhodnim pisnim soglasjem
zavoda.
Za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali vplivno območje so v skladu z 28., 29. in 30. členom ZVKD-1, potrebni
kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno
soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
5. člen
(ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
in za primer oboroženega spopada)
Ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in
za primer oboroženega spopada:
– priprava ocene protipotresne in poplavne ogroženosti;
– izdelava arhitekturnih izmer stavb.
Zakon določa, da morajo biti nepremični spomeniki označeni v skladu s Pravilnikom o označevanju nepremičnih kulturnih spomenikov (Uradni list RS, št. 57/11).
6. člen
(zaznamba statusa kulturnega spomenika)
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena ZVKD-1 pristojni
organ na parceli iz prvega odstavka 3. člena tega odloka v zemljiški knjigi po uradni dolžnosti zaznamuje status kulturnega
spomenika, na parcelah iz drugega odstavka 3. člena tega
odloka pa status vplivnega območja.
Pristojni organ mora v treh mesecih po uveljavitvi tega
odloka izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu na podlagi
13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 7/99).
Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti,
posamezne druge ukrepe in prepovedi za čim bolj učinkovito
varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
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7. člen
(kršitve)
Za kršitev določb tega odloka veljajo kazenske določbe
od 125. do 127. člena ZVKD-1.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.
8. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 617-08/2015
Šmartno pri Litiji, dne 19. oktobra 2016
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko l.r.

Stran
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Priloga 1

Stran
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Stran
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Odlok o razglasitvi cerkve svete Ane v Zgornji
Jablanici za kulturni spomenik lokalnega
pomena

Na podlagi 11., 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39,
90/12, 111/13 in 32/16) in 16., 106. in 109. člena Statuta Občine
Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04) je
Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 12. redni seji dne
19. 10. 2016 sprejel

ODLOK
o razglasitvi cerkve svete Ane
v Zgornji Jablanici za kulturni spomenik
lokalnega pomena
1. člen
(namen razglasitve)
Z namenom, da se ohranijo umetnostnozgodovinske,
arhitekturne, kulturne in arheološke vrednote in se zagotovi
nadaljnji obstoj, se za kulturni spomenik lokalnega pomena z
lastnostmi arhitekturnega spomenika razglasi enota dediščine:
cerkev svete Ane v Zgornji Jablanici, EŠD 2549.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohranita njegov sakralni pomen in raba;
– ohrani neokrnjenost arhitekturnih, likovnih in zgodovinskih vrednot;
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika;
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v medijih;
– vzpodbudi učno – predstavitveno in znanstveno delo.
2. člen
(lastnosti spomenika)
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Baročno cerkev so zgradili leta 1755, skozi lopo v podnožju zvonika je vhod v potegnjeno oktogonalno ladjo, ki prehaja v
triosminski prezbiterij, zakristija je ob južni stranici prezbiterija.
Kamniti tlak v prezbiteriju je prenešen iz stare cerkve v Šmartnem. Glavni oltar sv. Ane s kipoma sv. Ane in sv. Joahima je
izdelal Božič iz Liberge leta 1872. Nekdanji glavni oltar sv.
Boštjana je postal stranski, baročno delo iz srede 18. stoletja.
V cerkvi je še mali stranski oltar sv. Barbare.
3. člen
(lokacija in obseg spomenika)
Cerkev, obdana s pokopališčem, stoji na vzpetini južno od
naselja na parc. št.: 985/1, 985/2 in 986/2, vse k.o. Jablanica.
Vplivno območje spomenika obsega parcele št.: 986/3,
986/1, 986/4 – zahodni del, 1642/3 – južni del (cesta), 1027/1,
1043/2 – severozahodni del, 1043/1, 1042/2 – severozahodni
del, 1027/2, 1028/2 – zahodni del, 1028/3 – zahodni del, vse
k.o. Jablanica.
Meje spomenika in vplivnega območja so vrisane na digitalnem katastrskem načrtu v merilu 1:2880 in na temeljnem
topografskem načrtu v merilu 1:5000.
Izvirnika načrtov z zarisom varovanega območja, ki sta
sestavni del tega odloka, hrani Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju:
ZVKDS, OE Ljubljana).
4. člen
(varstveni režim)
Za kulturni spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– celostno ohranjanje varovanih kulturnih, zgodovinskih,
umetnostnih, arhitekturnih in arheoloških vrednot spomenika
v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti, tako na zunanjščini kot v
notranjščini z vso originalno stavbno in slikarsko opremo;
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– redno strokovno vzdrževanje in obnavljanje spomenika
in njegovih delov ter vseh ovrednotenih in ohranjenih izvirnih
prvin arhitekturne zasnove zunanjščine in notranjščine spomenika ter notranje opreme po načelu ohranjanja izvirne lege,
oblike, konstrukcijskih elementov, materialov, struktur in barvne
podobe;
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot izvirne arhitekturne zasnove zunanjščine in notranjščine z rušenjem,
odstranjevanjem, kot tudi z nadzidavo, prezidavo in dodajanjem
posameznih prvin;
– v primeru okrnitve spomenika ali njegovega varovanega
dela, je potrebno zagotoviti strokovno prenovo in vzpostavitev
stanja pred posegom, oziroma prvotnega stanja na stroške
povzročitelja;
– zagotavljanje ustrezne namembnosti celote in posameznih delov v skladu z varovanimi vrednotami spomenika in
njegovo osnovno namembnostjo;
– zagotavljanje dostopa javnosti v obsegu, ki ne ogroža
varovanja spomenika ter pravic lastnika;
– pri funkcionalnem posodabljanju objekta in dostopa
gibalno oviranim, je potrebno varovane sestavine spomenika
ohranjati v največji možni meri;
– predhodno izdelavo konservatorskega načrta za večje
posege v spomenik ali njegovo celovito prenovo.
V vplivnem območju kulturnega spomenika velja varstveni
režim, ki določa:
– podreditev posegov ohranjanju, sanaciji in prenovi varovanih lastnosti prostora;
– ohranjanje nepozidanosti odprtega prostora z ohranjanjem tradicionalne rabe prostora;
– prepoved postavljanja objektov trajnega ali začasnega
značaja, vključno z nadzemno ali podzemno infrastrukturo ter
nosilci reklam, razen v izjemnih primerih, ki jih s predhodnim
kulturnovarstvenim soglasjem odobri ZVKDS OE Ljubljana;
– prepoved vseh posegov v plasti vplivnega območja,
razen pooblaščenim osebam s predhodnim pisnim soglasjem
zavoda.
Za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali vplivno območje so v skladu z 28., 29. in 30. členom ZVKD-1, potrebni
kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno
soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
5. člen
(ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
in za primer oboroženega spopada)
Ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in
za primer oboroženega spopada:
– priprava ocene protipotresne in poplavne ogroženosti;
– izdelava arhitekturnih izmer stavb.
Zakon določa, da morajo biti nepremični spomeniki označeni v skladu s Pravilnikom o označevanju nepremičnih kulturnih spomenikov (Uradni list RS, št. 57/11).
6. člen
(zaznamba statusa kulturnega spomenika)
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena ZVKD-1 pristojni
organ na parceli iz prvega odstavka 3. člena tega odloka v zemljiški knjigi po uradni dolžnosti zaznamuje status kulturnega
spomenika, na parcelah iz drugega odstavka 3. člena tega
odloka pa status vplivnega območja.
Pristojni organ mora v treh mesecih po uveljavitvi tega
odloka izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu na podlagi
13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 7/99).
Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti,
posamezne druge ukrepe in prepovedi za čim bolj učinkovito
varstvo spomenika.
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Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
7. člen
(kršitve)
Za kršitev določb tega odloka veljajo kazenske določbe
od 125. do 127. člena ZVKD-1.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.
8. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 617-07/2015
Šmartno pri Litiji, dne 19. oktobra 2016
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko l.r.

Stran
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Odlok o razglasitvi cerkve svetih Mohorja
in Fortunata v Libergi za kulturni spomenik
lokalnega pomena

Na podlagi 11., 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39,
90/12, 111/13 in 32/16) in 16., 106. in 109. člena Statuta Občine
Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04) je
Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 12. redni seji dne
19. 10. 2016 sprejel

ODLOK
o razglasitvi cerkve svetih Mohorja in Fortunata
v Libergi za kulturni spomenik
lokalnega pomena
1. člen
(namen razglasitve)
Z namenom, da se ohranijo umetnostnozgodovinske,
arhitekturne, kulturne in arheološke vrednote in se zagotovi
nadaljnji obstoj, se za kulturni spomenik lokalnega pomena z
lastnostmi arhitekturnega spomenika razglasi enota dediščine:
cerkev sv. Mohorja in Fortunata v Libergi, EŠD 2550.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohranita njegov sakralni pomen in raba;
– ohrani neokrnjenost arhitekturnih, likovnih in zgodovinskih vrednot;
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika;
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v medijih;
– vzpodbudi učno – predstavitveno in znanstveno delo.
2. člen
(lastnosti spomenika)
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Prvotni pokopališki kapeli iz obdobja gotike so leta 1611
prizidali baročno pravokotno ladjo, kapelo pa s prezidavo (nadzidavo) spremenili v pravokotno zaključen prezbiterij. Zvonik
na zahodni strani je bil zgrajen leta 1679 in povišan leta 1860.
Leta 1886 so prizidali še zakristijo. Glavni oltar sv. Mohorja in
Fortunata je baročen, ob straneh starejša kipa sv. Marjete in sv.
Frančiška Asiškega. Stranska oltarja so leta 1906 nadomestili
z novima v tirolskem slogu (izdelal ju je Aleksander Götzl iz
Ljubljane), na levem kip Srca Jezusovega s sv. Frančiškom
Asiškim in sv. Antonom Padovanskim, na desnem kipi Roženvenske Marije, sv. Jožefa in sv. Alojzija.
3. člen
(lokacija in obseg spomenika)
Cerkev, obdana z obzidanim pokopališčem, stoji ob
vznožju hriba na parc. št.: 1153, 1152/4, obe k.o. Liberga.
Vplivno območje spomenika obsega parcele št.: 1152/4,
1152/7, 2034/12 – del (cesta), 1151/3, 1152/3, 1154/2 zahodni
del, 1152/1, 1156/1, vse k.o. Liberga.
Meje spomenika in vplivnega območja so vrisane na digitalnem katastrskem načrtu v merilu 1:2880 in na temeljnem
topografskem načrtu v merilu 1:5000.
Izvirnika načrtov z zarisom varovanega območja, ki sta
sestavni del tega odloka, hrani Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju:
ZVKDS, OE Ljubljana).
4. člen
(varstveni režim)
Za kulturni spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– celostno ohranjanje varovanih kulturnih, zgodovinskih,
umetnostnih, arhitekturnih in arheoloških vrednot spomenika
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v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti, tako na zunanjščini kot v
notranjščini z vso originalno stavbno in slikarsko opremo;
– redno strokovno vzdrževanje in obnavljanje spomenika
in njegovih delov ter vseh ovrednotenih in ohranjenih izvirnih
prvin arhitekturne zasnove zunanjščine in notranjščine spomenika ter notranje opreme po načelu ohranjanja izvirne lege,
oblike, konstrukcijskih elementov, materialov, struktur in barvne
podobe;
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot izvirne arhitekturne zasnove zunanjščine in notranjščine z rušenjem,
odstranjevanjem, kot tudi z nadzidavo, prezidavo in dodajanjem
posameznih prvin;
– v primeru okrnitve spomenika ali njegovega varovanega
dela, je potrebno zagotoviti strokovno prenovo in vzpostavitev
stanja pred posegom, oziroma prvotnega stanja na stroške
povzročitelja;
– zagotavljanje ustrezne namembnosti celote in posameznih delov v skladu z varovanimi vrednotami spomenika in
njegovo osnovno namembnostjo;
– zagotavljanje dostopa javnosti v obsegu, ki ne ogroža
varovanja spomenika ter pravic lastnika;
– pri funkcionalnem posodabljanju objekta in dostopa
gibalno oviranim, je potrebno varovane sestavine spomenika
ohranjati v največji možni meri;
– predhodno izdelavo konservatorskega načrta za večje
posege v spomenik ali njegovo celovito prenovo.
V vplivnem območju kulturnega spomenika velja varstveni
režim, ki določa:
– podreditev posegov ohranjanju, sanaciji in prenovi varovanih lastnosti prostora;
– ohranjanje nepozidanosti odprtega prostora z ohranjanjem tradicionalne rabe prostora;
– prepoved postavljanja objektov trajnega ali začasnega
značaja, vključno z nadzemno ali podzemno infrastrukturo ter
nosilci reklam, razen v izjemnih primerih, ki jih s predhodnim
kulturnovarstvenim soglasjem odobri ZVKDS OE Ljubljana;
– prepoved vseh posegov v plasti vplivnega območja,
razen pooblaščenim osebam s predhodnim pisnim soglasjem
zavoda.
Za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali vplivno območje so v skladu z 28., 29. in 30. členom ZVKD-1, potrebni
kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno
soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
5. člen
(ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
in za primer oboroženega spopada)
Ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in
za primer oboroženega spopada:
– priprava ocene protipotresne in poplavne ogroženosti;
– izdelava arhitekturnih izmer stavb.
Zakon določa, da morajo biti nepremični spomeniki označeni v skladu s Pravilnikom o označevanju nepremičnih kulturnih spomenikov (Uradni list RS, št. 57/11).
6. člen
(zaznamba statusa kulturnega spomenika)
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena ZVKD-1 pristojni
organ na parceli iz prvega odstavka 3. člena tega odloka v zemljiški knjigi po uradni dolžnosti zaznamuje status kulturnega
spomenika, na parcelah iz drugega odstavka 3. člena tega
odloka pa status vplivnega območja.
Pristojni organ mora v treh mesecih po uveljavitvi tega
odloka izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu na podlagi
13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 7/99).
Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti,
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posamezne druge ukrepe in prepovedi za čim bolj učinkovito
varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
7. člen
(kršitve)
Za kršitev določb tega odloka veljajo kazenske določbe
od 125. do 127. člena ZVKD-1.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.
8. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 617-06/2015
Šmartno pri Litiji, dne 19. oktobra 2016
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko l.r.

Stran
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Priloga 1

Stran
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Odlok o razglasitvi cerkve svetega Petra
v Vintarjevcu za kulturni spomenik lokalnega
pomena

Na podlagi 11., 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39,
90/12, 111/13 in 32/16) in 16., 106. in 109. člena Statuta Občine
Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04) je
Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 12. redni seji dne
19. 10. 2016 sprejel

ODLOK
o razglasitvi cerkve svetega Petra v Vintarjevcu
za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
(namen razglasitve)
Z namenom, da se ohranijo umetnostnozgodovinske,
arhitekturne, kulturne in arheološke vrednote in se zagotovi
nadaljnji obstoj, se za kulturni spomenik lokalnega pomena z
lastnostmi arhitekturnega spomenika razglasi enota dediščine:
Vintarjevec-Cerkev sv. Petra, EŠD 2551.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohranita njegov sakralni pomen in raba;
– ohrani neokrnjenost arhitekturnih, likovnih in zgodovinskih vrednot;
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika;
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v medijih;
– vzpodbudi učno – predstavitveno in znanstveno delo.
2. člen
(lastnosti spomenika)
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Cerkev so sezidali leta 1611, ladjo so prizidali kapeli, ki
so jo spremenili v prezbiterij. Prezbiterij so nadzidali leta 1777.
Cerkev je baročna, zvoniku na zahodni strani sledi ladja podolžnega oktogonalnega tlorisa z zakristijo na severni strani.
Nekdanji glavni oltar iz prve polovice 17. stoletja so leta
1874 spremenili v stranskega, odvzeli svetnikom atribute in
spremenili Petra v Marka, stranska kipa pa v Mateja in Luko.
Novi glavni oltar s kipi sv. Petra, Andreja in Pavla je izdelal
Božič iz Liberge, drugi stranski oltar pa je iz nekdanje kapele
gradu Slatna.
3. člen
(lokacija in obseg spomenika)
Cerkev stoji na jugovzhodnem robu naselja Vintarjevec
na parc. št. 1, k.o. Vintarjevec.
Vplivno območje spomenika obsega parcele št.: 36/3
severni del, 1970/4 del (cesta), 40 južni del, 38, vse k.o. Vintarjevec.
Meje spomenika in vplivnega območja so vrisane na digitalnem katastrskem načrtu v merilu 1:2880 in na temeljnem
topografskem načrtu v merilu 1:5000.
Izvirnika načrtov z zarisom varovanega območja, ki sta
sestavni del tega odloka, hrani Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju:
ZVKDS, OE Ljubljana).
4. člen
(varstveni režim)
Za kulturni spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– celostno ohranjanje varovanih kulturnih, zgodovinskih,
umetnostnih, arhitekturnih in arheoloških vrednot spomenika
v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti, tako na zunanjščini kot v
notranjščini z vso originalno stavbno in slikarsko opremo;
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– redno strokovno vzdrževanje in obnavljanje spomenika
in njegovih delov ter vseh ovrednotenih in ohranjenih izvirnih
prvin arhitekturne zasnove zunanjščine in notranjščine spomenika ter notranje opreme po načelu ohranjanja izvirne lege,
oblike, konstrukcijskih elementov, materialov, struktur in barvne
podobe;
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot izvirne arhitekturne zasnove zunanjščine in notranjščine z rušenjem,
odstranjevanjem, kot tudi z nadzidavo, prezidavo in dodajanjem
posameznih prvin;
– v primeru okrnitve spomenika ali njegovega varovanega
dela, je potrebno zagotoviti strokovno prenovo in vzpostavitev
stanja pred posegom, oziroma prvotnega stanja na stroške
povzročitelja;
– zagotavljanje ustrezne namembnosti celote in posameznih delov v skladu z varovanimi vrednotami spomenika in
njegovo osnovno namembnostjo;
– zagotavljanje dostopa javnosti v obsegu, ki ne ogroža
varovanja spomenika ter pravic lastnika;
– pri funkcionalnem posodabljanju objekta in dostopa
gibalno oviranim, je potrebno varovane sestavine spomenika
ohranjati v največji možni meri;
– predhodno izdelavo konservatorskega načrta za večje
posege v spomenik ali njegovo celovito prenovo.
V vplivnem območju kulturnega spomenika velja varstveni
režim, ki določa:
– podreditev posegov ohranjanju, sanaciji in prenovi varovanih lastnosti prostora;
– ohranjanje nepozidanosti odprtega prostora z ohranjanjem tradicionalne rabe prostora;
– prepoved postavljanja objektov trajnega ali začasnega
značaja, vključno z nadzemno ali podzemno infrastrukturo ter
nosilci reklam, razen v izjemnih primerih, ki jih s predhodnim
kulturnovarstvenim soglasjem odobri ZVKDS OE Ljubljana;
– prepoved vseh posegov v plasti vplivnega območja,
razen pooblaščenim osebam s predhodnim pisnim soglasjem
zavoda.
Za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali vplivno območje so v skladu z 28., 29. in 30. členom ZVKD-1, potrebni
kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno
soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
5. člen
(ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
in za primer oboroženega spopada)
Ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in
za primer oboroženega spopada:
– priprava ocene protipotresne in poplavne ogroženosti;
– izdelava arhitekturnih izmer stavb.
Zakon določa, da morajo biti nepremični spomeniki označeni v skladu s Pravilnikom o označevanju nepremičnih kulturnih spomenikov (Uradni list RS, št. 57/11).
6. člen
(zaznamba statusa kulturnega spomenika)
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena ZVKD-1 pristojni
organ na parceli iz prvega odstavka 3. člena tega odloka v zemljiški knjigi po uradni dolžnosti zaznamuje status kulturnega
spomenika, na parcelah iz drugega odstavka 3. člena tega
odloka pa status vplivnega območja.
Pristojni organ mora v treh mesecih po uveljavitvi tega
odloka izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu na podlagi
13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 7/99).
Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti,
posamezne druge ukrepe in prepovedi za čim bolj učinkovito
varstvo spomenika.
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Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
7. člen
(kršitve)
Za kršitev določb tega odloka veljajo kazenske določbe
od 125. do 127. člena ZVKD-1.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.
8. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 617-05/2015
Šmartno pri Litiji, dne 19. oktobra 2016
Župan
Občne Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko l.r.

Stran
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Priloga 1
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Odlok o razglasitvi cerkve svetega Antona
Padovanskega v Veliki Štangi za kulturni
spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 11., 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39,
90/12, 111/13 in 32/16) in 16., 106. in 109. člena Statuta Občine
Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04) je
Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 12. redni seji dne
19. 10. 2016 sprejel

ODLOK
o razglasitvi cerkve svetega Antona
Padovanskega v Veliki Štangi za kulturni
spomenik lokalnega pomena
1. člen
(namen razglasitve)
Z namenom, da se ohranijo umetnostnozgodovinske,
arhitekturne, kulturne in arheološke vrednote in se zagotovi
nadaljnji obstoj, se za kulturni spomenik lokalnega pomena z
lastnostmi arhitekturnega spomenika razglasi enota dediščine:
Velika Štanga-Cerkev sv. Antona, EŠD 2565.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohranita njegov sakralni pomen in raba;
– ohrani neokrnjenost arhitekturnih, likovnih in zgodovinskih vrednot;
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika;
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v medijih;
– vzpodbudi učno – predstavitveno in znanstveno delo.
2. člen
(lastnosti spomenika)
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Po Valvasorju je temeljni kamen za cerkev leta 1677
položil stiški opat Maksimilijan. V novo cerkev so vključili
nižji gotski prezbiterij, vendar so leta 1771 cerkev temeljito
prezidali in povečali. Ponovno so cerkev prezidali leta 1880,
1894 so nadzidali zvonik, cerkveno pročelje pa je po načrtu
Feliksa Tomana pozidal zidarski mojster Jakob Hočevar.
Novo kapelo nasproti zakristije je leta 1901 sezidal mojster
Martin Povše iz Šmartnega. Cerkev ima tloris v obliki križa s
triosminskim prezbiterijem. Skozi lopo pod pročeljem vodijo v
cerkev trije vhodi, srednji v ladjo, levi v kapelo Matere božje
in desni v kapelo sv. Jožefa.
Do prezidave leta 1880 so bili vsi trije oltarji v cerkvi
baročni, takrat so jih prodali: glavnega na Selo pri Višnji
Gori, stranska in prižnico pa v Leskovec pri Višnji Gori. Nove
tri marmorne oltarje je izdelal Feliks Toman iz Ljubljane,
glavnega leta 1885, stranska pa 1889; oltarne kipe je izdelal
Ivan Zajc. V osrednji niši glavnega oltarja je kip sv. Antona
Padovanskega s starega oltarja iz leta 1677, ob njem kipa
apostolov Petra in Pavla, ob strani pa še kipa apostolov Simona in Jude Tadeja. Leseni oltar v spovedni kapeli je delo
Josipa Grošlja iz Selc iz leta 1903. Dva oltarja sta v kapelah
ob zvoniku, levi je posvečen sv. Jedrti osrednji kip Lurške
Matere božje s kipoma sv. Lucije in sv. Neže ob straneh;
desni je posvečen sv. Antonu, ob njem kipa sv. Erazma in
sv. Avguština.
Na glavnem oltarju je oljna slika sv. Antona delo Andreja
Herrleina (1739–1817).
Stenske poslikave v ladji in kapelah ob zvoniku so delo
Antona Cebeja.
Božji grob je delo Štefana Šubica iz leta 1872; Križev
pot na platnu je naslikal leta 1872 Miroslav Tomc iz Šentvida,
njegove slike tudi na banderah in sliki Srca Jezusovega in
Marijinega rojstva v prezbiteriju.
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3. člen
(lokacija in obseg spomenika)
Cerkev stoji na vzhodnem robu naselja na parc. št. 528,
k.o. Štanga.
Vplivno območje spomenika obsega parcele št.: 526,
491/9-cesta, 533, 535, 534, 529, 536/1536/2, 530/1, 527/3,
527/1, 527/7, 528, vse k.o. Štanga.
Meje spomenika in vplivnega območja so vrisane na digitalnem katastrskem načrtu v merilu 1:2880 in na temeljnem
topografskem načrtu v merilu 1:5000.
Izvirnika načrtov z zarisom varovanega območja, ki sta
sestavni del tega odloka, hrani Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju:
ZVKDS, OE Ljubljana).
4. člen
(varstveni režim)
Za kulturni spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– celostno ohranjanje varovanih kulturnih, zgodovinskih,
umetnostnih, arhitekturnih in arheoloških vrednot spomenika
v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti, tako na zunanjščini kot v
notranjščini z vso originalno stavbno in slikarsko opremo;
– redno strokovno vzdrževanje in obnavljanje spomenika in
njegovih delov ter vseh ovrednotenih in ohranjenih izvirnih prvin
arhitekturne zasnove zunanjščine in notranjščine spomenika
ter notranje opreme po načelu ohranjanja izvirne lege, oblike,
konstrukcijskih elementov, materialov, struktur in barvne podobe;
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot izvirne arhitekturne zasnove zunanjščine in notranjščine z rušenjem,
odstranjevanjem, kot tudi z nadzidavo, prezidavo in dodajanjem
posameznih prvin;
– v primeru okrnitve spomenika ali njegovega varovanega
dela, je potrebno zagotoviti strokovno prenovo in vzpostavitev
stanja pred posegom, oziroma prvotnega stanja na stroške
povzročitelja;
– zagotavljanje ustrezne namembnosti celote in posameznih delov v skladu z varovanimi vrednotami spomenika in
njegovo osnovno namembnostjo;
– zagotavljanje dostopa javnosti v obsegu, ki ne ogroža
varovanja spomenika ter pravic lastnika;
– pri funkcionalnem posodabljanju objekta in dostopa
gibalno oviranim, je potrebno varovane sestavine spomenika
ohranjati v največji možni meri;
– predhodno izdelavo konservatorskega načrta za večje
posege v spomenik ali njegovo celovito prenovo.
V vplivnem območju kulturnega spomenika velja varstveni
režim, ki določa:
– podreditev posegov ohranjanju, sanaciji in prenovi varovanih lastnosti prostora;
– ohranjanje nepozidanosti odprtega prostora z ohranjanjem tradicionalne rabe prostora;
– prepoved postavljanja objektov trajnega ali začasnega
značaja, vključno z nadzemno ali podzemno infrastrukturo ter
nosilci reklam, razen v izjemnih primerih, ki jih s predhodnim
kulturnovarstvenim soglasjem odobri ZVKDS OE Ljubljana;
– prepoved vseh posegov v plasti vplivnega območja,
razen pooblaščenim osebam s predhodnim pisnim soglasjem
zavoda.
Za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali vplivno območje so v skladu z 28., 29. in 30. členom ZVKD-1, potrebni
kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno
soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
5. člen
(ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
in za primer oboroženega spopada)
Ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in
za primer oboroženega spopada:
– priprava ocene protipotresne in poplavne ogroženosti;
– izdelava arhitekturnih izmer stavb.
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Zakon določa, da morajo biti nepremični spomeniki označeni v skladu s Pravilnikom o označevanju nepremičnih kulturnih spomenikov (Uradni list RS, št. 57/11).
6. člen
(zaznamba statusa kulturnega spomenika)
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena ZVKD-1 pristojni
organ na parceli iz prvega odstavka 3. člena tega odloka v zemljiški knjigi po uradni dolžnosti zaznamuje status kulturnega
spomenika, na parcelah iz drugega odstavka 3. člena tega
odloka pa status vplivnega območja.
Pristojni organ mora v treh mesecih po uveljavitvi tega
odloka izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu na podlagi
13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 7/99).
Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti,
posamezne druge ukrepe in prepovedi za čim bolj učinkovito
varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
7. člen
(kršitve)
Za kršitev določb tega odloka veljajo kazenske določbe
od 125. do 127. člena ZVKD-1.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.
8. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 617-03/2015
Šmartno pri Litiji, dne 19. oktobra 2016
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko l.r.
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Odlok o razglasitvi lokacije in razvalin gradu
Slatna za kulturni spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 11., 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39,
90/12, 111/13 in 32/16) in 16., 106. in 109. člena Statuta Občine
Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04) je
Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 12. redni seji dne
19. 10. 2016 sprejel

ODLOK
o razglasitvi lokacije in razvalin gradu Slatna
za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
(namen razglasitve)
Z namenom, da se ohranijo umetnostnozgodovinske,
arhitekturne, kulturne in arheološke vrednote in se zagotovi
nadaljnji obstoj, se za kulturni spomenik lokalnega pomena z
lastnostmi arhitekturnega spomenika razglasi enota dediščine:
Šmartno pri Litiji-Razvaline gradu Slatna, EŠD 20065.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohranita njegov sakralni pomen in raba;
– ohrani neokrnjenost arhitekturnih, likovnih in zgodovinskih vrednot;
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika;
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v medijih;
– vzpodbudi učno – predstavitveno in znanstveno delo.
2. člen
(lastnosti spomenika)
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Na hribu nad zaselkom Slatna pri Šmartnem so v 14. stoletju na mestu utrjene prazgodovinske naselbine postavili
stolpast grad Slatna (Slattenegkh). V 17. stoletju so lastniki
Graffenweggerji poslopje prezidali v enonadstropno, štiritraktno
stavbo z notranjim dvoriščem, v baročni dobi pa so grad ponovno prezidali in uredili grajski park. Med II. svetovno vojno je bil
grad porušen, ohranjen je še del zidu s stopnicami, nekdanji
vodnjak in del grajskega parka. Južno od gradu so še do leta
1890 obstajale topilnice za svinčeno rudo.
3. člen
(lokacija in obseg spomenika)
Razvaline gradu stojijo na parc. št. 339/1 severni del,
k.o. Šmartno.
Vplivno območje spomenika obsega parcele št.: 339/1,
342/1 zahodni del, 340, 338/6 zahodni del, 338/1, 338/3, 338/2,
338/4, 338/5, vse k.o. Šmartno.
Meje spomenika in vplivnega območja so vrisane na digitalnem katastrskem načrtu v merilu 1:2880 in na temeljnem
topografskem načrtu v merilu 1:5000.
Izvirnika načrtov z zarisom varovanega območja, ki sta
sestavni del tega odloka, hrani Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju:
ZVKDS, OE Ljubljana).
4. člen
(varstveni režim)
Za kulturni spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– celostno ohranjanje varovanih kulturnih, zgodovinskih,
umetnostnih, arhitekturnih in arheoloških vrednot spomenika
v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti, tako na zunanjščini kot v
notranjščini z vso originalno stavbno in slikarsko opremo;
– redno strokovno vzdrževanje in obnavljanje spomenika
in njegovih delov ter vseh ovrednotenih in ohranjenih izvirnih
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prvin arhitekturne zasnove zunanjščine in notranjščine spomenika ter notranje opreme po načelu ohranjanja izvirne lege,
oblike, konstrukcijskih elementov, materialov, struktur in barvne
podobe;
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot izvirne arhitekturne zasnove zunanjščine in notranjščine z rušenjem,
odstranjevanjem, kot tudi z nadzidavo, prezidavo in dodajanjem
posameznih prvin;
– v primeru okrnitve spomenika ali njegovega varovanega
dela, je potrebno zagotoviti strokovno prenovo in vzpostavitev
stanja pred posegom, oziroma prvotnega stanja na stroške
povzročitelja;
– zagotavljanje ustrezne namembnosti celote in posameznih delov v skladu z varovanimi vrednotami spomenika in
njegovo osnovno namembnostjo;
– zagotavljanje dostopa javnosti v obsegu, ki ne ogroža
varovanja spomenika ter pravic lastnika;
– pri funkcionalnem posodabljanju objekta in dostopa
gibalno oviranim, je potrebno varovane sestavine spomenika
ohranjati v največji možni meri;
– predhodno izdelavo konservatorskega načrta za večje
posege v spomenik ali njegovo celovito prenovo.
V vplivnem območju kulturnega spomenika velja varstveni
režim, ki določa:
– podreditev posegov ohranjanju, sanaciji in prenovi varovanih lastnosti prostora;
– ohranjanje nepozidanosti odprtega prostora z ohranjanjem tradicionalne rabe prostora;
– prepoved postavljanja objektov trajnega ali začasnega
značaja, vključno z nadzemno ali podzemno infrastrukturo ter
nosilci reklam, razen v izjemnih primerih, ki jih s predhodnim
kulturnovarstvenim soglasjem odobri ZVKDS OE Ljubljana;
– prepoved vseh posegov v plasti vplivnega območja,
razen pooblaščenim osebam s predhodnim pisnim soglasjem
zavoda.
Za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali vplivno območje so v skladu z 28., 29. in 30. členom ZVKD-1, potrebni
kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno
soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
5. člen
(ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
in za primer oboroženega spopada)
Ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in
za primer oboroženega spopada:
– priprava ocene protipotresne in poplavne ogroženosti;
– izdelava arhitekturnih izmer stavb.
Zakon določa, da morajo biti nepremični spomeniki označeni v skladu s Pravilnikom o označevanju nepremičnih kulturnih spomenikov (Uradni list RS, št. 57/11).
6. člen
(zaznamba statusa kulturnega spomenika)
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena ZVKD-1 pristojni
organ na parceli iz prvega odstavka 3. člena tega odloka v zemljiški knjigi po uradni dolžnosti zaznamuje status kulturnega
spomenika, na parcelah iz drugega odstavka 3. člena tega
odloka pa status vplivnega območja.
Pristojni organ mora v treh mesecih po uveljavitvi tega
odloka izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu na podlagi
13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 7/99).
Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti,
posamezne druge ukrepe in prepovedi za čim bolj učinkovito
varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
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7. člen
(kršitve)
Za kršitev določb tega odloka veljajo kazenske določbe
od 125. do 127. člena ZVKD-1.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.
8. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 617-01/2015
Šmartno pri Litiji, dne 19. oktobra 2016
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko l.r.
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Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj
Občine Šmartno pri Litiji v najem

Na podlagi 2. točke tretjega odstavka 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G,
50/14, 90/14 – ZDU-1l, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), tretjega
odstavka 46. člena Uredbe o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11,
42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), 83. 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), 29. člena 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) in 16. člena
Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03,
106/03, 34/04 – popr.) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji
na 12. redni seji dne 19. 10. 2016 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju službenih stanovanj
Občine Šmartno pri Litiji v najem
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje in merila za dodelitev službenih
stanovanj Občine Šmartno pri Litiji (v nadaljevanju: službena
stanovanja) v najem, postopek za dodelitev službenih stanovanj v najem, čas trajanja najemnega razmerja, najemnino in
varščino, prenehanje najemnega razmerja in rok za izpraznitev
službenih stanovanj.
2. člen
Upravičenci (v nadaljevanju: upravičenci oziroma prosilci)
za najem službenih stanovanj so zaposleni v občinski upravi, v
javnih zavodih, javnih skladih in javnih podjetjih, katerih ustanoviteljica, soustanoviteljica ali lastnica je Občina Šmartno pri
Litiji (v nadaljevanju: delodajalci).
II. POGOJI IN MERILA ZA UPRAVIČENOST
DO DODELITVE SLUŽBENIH STANOVANJ V NAJEM
3. člen
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci za dodelitev službenega stanovanja v najem, so poleg pogoja zaposlitve iz
2. člena tega pravilnika, še:
– kadrovska pomembnost prosilca za delodajalca in za
Občino Šmartno pri Litiji kot samoupravno lokalno skupnost, izkazana s pisno utemeljitvijo poslovodnega organa delodajalca;
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim prebivajo, ni najemnik neprofitnega stanovanja
oziroma ni lastnik primernega stanovanja ali stanovanjske hiše
v oddaljenosti 60 km od delovnega mesta.
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izvajalec. Strokovna služba pripravi v primeru prostih službenih stanovanj interni razpis za dodelitev službenih stanovanj
v najem.
Internega razpisa ni potrebno izvesti, v kolikor strokovna
služba občine oziroma z njene strani pooblaščeni izvajalec
ugotovi, da za najem službenega stanovanja obstaja zgolj en
prosilec oziroma v primeru zagotovitve službenega stanovanja,
vezano na novo zaposlitev.
Če strokovna služba občine oziroma z njene strani pooblaščeni izvajalec ugotovi, da za najem službenega stanovanja
obstaja zgolj en prosilec, poda županu predlog za sklenitev
neposredne pogodbe.
V primeru iz drugega odstavka tega člena se z upravičencem sklene neposredna pogodba za najem stanovanja.
6. člen
Interni razpis se objavi na spletnih straneh občine in
pooblaščenega izvajalca ter na oglasnih deskah občine in
pooblaščenega izvajalca. Besedilo se posreduje tudi vsem
poslovodnim organom delodajalcev, z namenom, da z njim
seznanijo zaposlene.
7. člen
Razpis za dodelitev službenih stanovanj v najem mora
vsebovati:
– število in opis službenih stanovanj;
– višino najemnine;
– upravičence do najema službenih stanovanj;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prosilci za najem službenega stanovanja;
– dokumentacijo, ki jo je potrebno priložiti vlogi;
– rok in naslov za vložitev vloge;
– rok in način objave odločitve o oddaji službenega stanovanja.
8. člen
Vlogi je potrebno priložiti:
– potrdilo oziroma pogodbo o sklenjenem delovnem razmerju;
– priporočilo oziroma mnenje predstojnika ali delodajalca;
– reference s področja prosilčevega dela (poklic, stopnjo
strokovne izobrazbe, opis del in nalog);
– dokazilo o izobrazbi (fotokopija diplome, spričevala,
drugo; listine, izdane v tujini morajo biti nostrificirane);
– izjavo, da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim prebivajo, ni najemnik neprofitnega
stanovanja oziroma ni lastnik primernega stanovanja ali stanovanjske hiše v oddaljenosti 60 km od delovnega mesta. Za
resničnost izjave odgovarja prosilec kazensko in materialno;
– dokazilo o skupni delovni dobi v občini;
– potrdilo ali izjavo o stalnem oziroma začasnem prebivališču in skupnem gospodinjstvu prosilca ter izjavo o tem, da
take podatke iz javnih evidenc lahko priskrbi organ sam;
– druga dokazila, zahtevana z razpisom.

III. POSTOPEK ZA DODELITEV SLUŽBENIH
STANOVANJ V NAJEM

9. člen
Strokovna služba preveri pravočasnost in popolnost
prispelih vlog ter izpolnjevanje razpisnih pogojev. Strokovna
služba vse prosilce, ki so podali nepopolne vloge, pozove na
dopolnitev vlog. Vse vloge, ki niso dopolnjene v postavljenem
roku, se štejejo za nepopolne.
Nepopolnih, prepoznih vlog in vlog prosilcev, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 3. člena tega pravilnika, se pri odločanju ne
upošteva in se prosilce o tem pisno obvesti.
Če poslovodni organi delodajalcev ne posredujejo prednostnega reda prosilcev iz 4. člena tega pravilnika, jih strokovna
služba pozove, da ga predložijo v postavljenem dodatnem roku.

5. člen
Postopek za dodelitev službenih stanovanj v najem vodi
strokovna služba občine oziroma z njene strani pooblaščeni

10. člen
Strokovna služba preda vse popolne in pravočasne vloge
tistih prosilcev, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, v obravnavo

4. člen
V primerih, ko kandidira na internem razpisu več prosilcev s strani istega delodajalca, mora poslovodni organ tega
delodajalca izdelati pisni prednostni red teh prosilcev in ga v
razpisanem roku posredovati strokovni službi občine oziroma
z njene strani pooblaščenemu izvajalcu (v nadaljevanju: strokovna služba).
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Komisiji za oddajo v najem službenih, neprofitnih in tržnih
stanovanj v Občini Šmartno pri Litiji (v nadaljevanju: komisija).
Komisijo imenuje župan.
11. člen
Komisija pripravi seznam vseh prosilcev, ki jih je obravnavala, in predlog liste upravičencev, za katere predlaga, da se
jim dodeli službeno stanovanje v najem. Komisija lahko zaradi
priprave liste upravičencev pridobi dodatne informacije glede
kadrovske pomembnosti posameznega prosilca za delodajalca
in za občino kot samoupravno lokalno skupnost.
Prednost pri dodeljevanju službenih stanovanj, ki so v
objektih, kjer se izvaja dejavnost enega izmed delodajalcev iz
2. člena tega pravilnika, imajo upravičenci, ki so zaposleni pri
tem delodajalcu. Če takšnih potreb ni, imajo prednost zaposleni
v istovrstnih dejavnostih.
12. člen
Odločbo o uvrstitvi na prednostno listo in o oddaji službenega stanovanja v najem izda tajnik občinske uprave in o tem
obvesti vse prijavljene prosilce. Na odločbo je možna pritožba
v petnajstih dneh od dneva vročitve. O pritožbi odloča župan.
Po odločitvi župana se oblikuje dokončna prednostna
lista, ki se objavi na oglasni deski Občine Šmartno pri Litiji in
pooblaščenega izvajalca. Dokončna prednostna lista za oddajo
službenih stanovanj se pošlje tudi vsem poslovodnim organom
delodajalcev, da jo objavijo na primeren način.
Ne glede na vrstni red prednostne liste ima v primeru dodelitve službenega stanovanja v najem prednost tisti prosilec,
kateremu se zagotavlja stanovanje, vezano na novo zaposlitev.
13. člen
Na podlagi dokončne odločbe o oddaji službenih stanovanj v najem sklene župan Občine Šmartno pri Litiji z izbranim
prosilcem najemno pogodbo za določen čas, s katero se uredijo medsebojni odnosi po določilih Stanovanjskega zakona in
tega pravilnika.
14. člen
Strokovna služba obvesti o sklenitvi najemne pogodbe
s posameznim upravičencem delodajalca, pri katerem je ta
upravičenec zaposlen.
Delodajalec je dolžan o prekinitvi delovnega razmerja z
upravičencem, ki mu je bilo dodeljeno službeno stanovanje po
tem pravilniku, takoj obvestiti strokovno službo.
15. člen
Če upravičenci po tem pravilniku nimajo potreb po dodelitvi službenih stanovanj v najem, ali prijavljeni prosilci ne izpolnjujejo pogojev, ostanejo stanovanja nedodeljena. Strokovna
služba občine lahko ta stanovanja ponudi v najem drugim fizičnim osebam, vendar le za dobo do enega leta, in z možnostjo
podaljšanja najemne pogodbe, pod pogojem, da se stanovanja
ne potrebujejo za prosilce po tem pravilniku.
IV. ČAS TRAJANJA NAJEMNEGA RAZMERJA
16. člen
Najemna pogodba se sklene za določen čas, ki je vezan
na trajanje zaposlitve pri istem delodajalcu.
V. NAJEMNINA IN VARŠČINA
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Varščina se najemniku službenega stanovanja vrne ali poračuna v roku 3 mesecev od prenehanja najemnega razmerja
za službeno stanovanje.
Varščina se zadrži in se ne vrne v primeru, če najemnik
ob izselitvi stanovanja ne uredi v skladu v veljavnimi normativi
za vzdrževanje stanovanj oziroma če ni poravnal najemnine ali
obratovalnih stroškov.
VI. PRENEHANJE NAJEMNEGA RAZMERJA
19. člen
Najemno razmerje preneha s prenehanjem delovnega
razmerja pri delodajalcu, pri katerem je bil najemnik zaposlen
ob sklenitvi najemnega razmerja, vključno z upokojitvijo ali s
smrtjo najemnika ter se ne more prenašati na ožje družinske
člane.
Najemno pogodbo se lahko odpove iz krivdnih razlogov
po zakonu.
VII. ROK ZA IZPRAZNITEV STANOVANJA
20. člen
Najemnik je dolžan v roku 90 dni po prenehanju najemnega razmerja izročiti strokovni službi izpraznjeno prebeljeno
službeno stanovanje v stanju, kot to določa zakon.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Vsa dosedanja najemna razmerja za službena stanovanja
ostanejo v veljavi na način, kot so bila sklenjena.
22. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 362-7/2016-1
Šmartno pri Litiji, dne 19. oktobra 2016
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko l.r.

2968.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov – ZGO1-UPB1 (Uradni list RS, št. 102/04 z vsemi spremembami in
dopolnitvami), 7. in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji
(Uradni list RS, št. 33/03, 106/03 in 34/04 – popr.) je Občinski
svet Občine Šmartno pri Litiji na 12. redni seji dne 19. 10. 2016
sprejel naslednji

SKLEP

17. člen
Najemnina za službena stanovanja se oblikuje prosto
(prosto oblikovana najemnina).

I
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremični parc. št. 872/3 (ID 1851-872/3-0), k.o. 1851 Gradišče, ki
je vpisana v zemljiški knjigi kot javno dobro.

18. člen
Najemnik mora pred zapisniško predajo stanovanja plačati varščino za uporabo stanovanja v višini treh mesečnih
najemnin.

II
Nepremičnine iz točke I tega sklepa postanejo last Občine
Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litji,
matična št.: 1779737 do 1/1.

Stran
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III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 466-48/2016-3
Šmartno pri Litiji, dne 19. oktobra 2016
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko l.r.

ZAGORJE OB SAVI
2969.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Knjižnica Mileta Klopčiča
Zagorje ob Savi

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 17. člena
Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 –
ZUJIK in 92/15), 39. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08,
4/10, 20/11 in 111/13) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi
na podlagi 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni
list RS, št. 30/15) in 97. člena Poslovnika Občine Zagorje ob
Savi (Uradni list RS, št. 30/15) na 17. dopisni seji dne 28. 10.
2016 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Knjižnica Mileta Klopčiča
Zagorje ob Savi
1. člen
S tem odlokom se spremeni 10. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi
(Uradni vestnik Zasavja, št. 4/2003 in Uradni list RS, št. 22/06)
tako, da se glasi:
»Za direktorja knjižnice je lahko imenovan, kdor ima:
– najmanj univerzitetno izobrazbo ali specializacijo po
visokošolskih strokovnih programih oziroma magisterij stroke
(2. bolonjska stopnja),
– opravljen izpit iz bibliotekarske stroke za naziv bibliotekar; če bibliotekarskega izpita nima, ga mora opraviti najkasneje v zakonsko določenem roku,
– 5 let delovnih izkušenj v knjižnični dejavnosti,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti, kar dokazuje
s svojim preteklim delom.
Ob prijavi na razpis morajo kandidati obvezno predložiti
program dela in načrt razvoja knjižnice.«
2. člen
Vse ostale določbe odloka ostanejo v veljavi nespremenjene.
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 014-22/2016
Zagorje ob Savi, dne 28. oktobra 2016
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

Uradni list Republike Slovenije
LENDAVA
2970.

Sklep o uskladitvi ekonomske cene programov
Vrtca Lendava – Lendvai Óvoda

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF
in 14/15 – ZUJFO), 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – UPB 2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 –
ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki
izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07,
51/08, 5/09 in 6/12) ter 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 48/11 – popr., 55/11 – popr., 56/12
– popr., 112/13 in 74/15), je Občinski svet Občine Lendava na
11. seji dne 12. 10. 2016 sprejel naslednji

SKLEP
1.
Občinski svet potrjuje predlog uskladitve ekonomske cene
programov Vrtca Lendava – Lendvai Óvoda v naslednji višini:
Vrsta oddelka
Oddelek prvega
starostnega obdobja

Kombinirani oddelek

Oddelek drugega
starostnega obdobja

Cena programa v EUR
Dnevni program:
497,81
Poldnevni program
s kosilom:

448,03

Dnevni program:

391,80

Poldnevni program
s kosilom:

352,62

Dnevni program:

365,86

Poldnevni program
s kosilom:

329,27

Poldnevni program
brez kosila:

315,62

2.
Staršem otrok, za katere je Občina Lendava po veljavnih
predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v:
– program prvega starostnega oddelka dodatno zniža plačilo tako, da plačajo za 15,00 % nižjo ceno programa v svojem
dohodkovnem razredu.
V primeru, da se plačilo staršev otrok, za katere je Občina
Lendava po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa,
financira oziroma sofinancira iz državnega proračuna oziroma
iz proračuna Občine Lendava v skladu z 2. in 5. točko tega
sklepa, jim dodatno znižanje iz te točke sklepa ne pripada.
3.
Potrdi se poslovni čas Vrtca tako, da posluje 9 ur dnevno
v dislociranih enotah in 10 ur dnevno v DE I Lendava in DE II
Lendava.
4.
Vrtec Lendava mora delovni čas za čas poletnih počitnic
glede na okoliščine prisotnih otrok v tem času vsakoletno
uskladiti z občinsko upravo in pri tem upoštevati optimiranje
delovnega časa.
5.
Glede obračunavanja odsotnosti otroka se upoštevajo
naslednja določila:
– za dneve odsotnosti otrok (ne glede na vzrok odsotnosti) se staršem za prvi dan odsotnosti ne odračuna nič,

Uradni list Republike Slovenije
za nadaljnje dneve odsotnosti se staršem od plačila odšteje
sorazmerni del (glede na plačni razred) vrednosti živil
– za prvi dan odsotnosti se staršem od plačila odšteje
sorazmerni del (glede na plačni razred) vrednosti živil, če je
odsotnost najavljena vsaj 7 dni pred nastopom odsotnosti
– v primeru strnjene odsotnosti zaradi bolezni nad 20 delovnih dni se starše na podlagi dokazil za dneve odsotnosti
plačila v celoti oprosti
– za mesec julij in mesec avgust se staršem za vsak dan
odsotnosti otroka odšteje celotni znesek dnevne oskrbnine, če
otroka pisno odjavijo do 25. junija.
6.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. novembra
2016 dalje. Z istim dnem se preneha uporabljati sklep št. 0320001/2014 z dne 8. 1. 2014.
Št. 014-0044/2016-10
Lendava, dne 13. oktobra 2016
Podžupan
Občine Lendava
Stanislav Gjerkeš l.r.

ŠKOFLJICA
2971.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Škofljica za leto 2016

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93 in naslednji), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4 in spremembe) in
7. in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10
in naslednji) je Občinski svet Občine Škofljica na 12. redni seji
27. 10. 2016 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Škofljica za leto 2016
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Škofljica za leto 2016
(Uradni list RS, št. 1 z dne 5. 1. 2015, Uradni list RS, št. 80 z
dne 26. 10. 2015 in Uradni list RS, št. 35 z dne 13. 5. 2016) se
2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v evrih
Skupina/Podskupina kontov/
Proračun leta
Konto/Podkonto
2016
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
9.207.658
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.782.522
70 DAVČNI PRIHODKI
5.929.973
700 Davki na dohodek in dobiček
5.067.329
703 Davki na premoženje
680.911
704 Domači davki na blago in storitve
181.733
706 Drugi davki
0
71 NEDAVČNI PRIHODKI
852.549
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
388.834
711 Takse in pristojbine
9.500

Št.

72

73

74

II.
40

41

42
43

III.
B.
IV.
75

V.
44
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712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

Stran

9547

76.350
5.424
372.441
40.000
0
0
40.000
0
0
0
2.385.136
431.293
1.953.843
14.444.110
2.463.255
510.632
83.116
1.756.507
23.000
90.000
3.160.112
302.400
2.211.714
134.673
511.325
0
8.605.157
8.605.157
215.586
209.021
6.565
–5.236.452

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Stran
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VI.
C.
VII.
50
VIII.
55
IX.
X.
XI.
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443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +

0
0
2.263.683
2.263.683
2.263.683
180.000
180.000
180.000
–3.152.769
2.083.683
5.236.452
3.152.769

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Škofljica.«
2. člen
Spremeni se 5. člen tako, da se sedaj glasi:
»Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna na
ravni proračunske vrstice: proračunska postavka – konto.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna v okviru proračunskega uporabnika odloča župan na
predlog skrbnika proračunske postavke.
Izjema so proračunske postavke 06002, 06018 in 01005
kjer župan tudi odloča o prerazporeditvah pravic porabe med
navedenimi proračunskimi postavkami v okviru plačnih kontov.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za obdobje
januar–junij 2016 in konec leta z zaključnim računom poroča
občinskemu svetu o izvedenih prerazporeditvah.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 41000-14/2016
Škofljica, dne 27. oktobra 2016
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

Stran

9549

2970.

Sklep o uskladitvi ekonomske cene programov
Vrtca Lendava – Lendvai Óvoda

9546

2948.

Odlok o pomoči vinogradništvu v Mestni občini
Nova Gorica za programsko obdobje 2016–2020

2949.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestne knjižnice Piran (uradno prečiščeno besedilo)

2950.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2016

2951.

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko obrtno zazidavo »Bistrica«
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VSEBINA
2925.
2926.
2927.
2928.
2929.
2930.
2931.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1)
Zakon o dimnikarskih storitvah (ZDimS)
Zakon o dopolnitvah Zakona o motornih vozilih
(ZMV-B)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-C)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2N)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-F)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju nasilja v družini (ZPND-A)

PREDSEDNIK REPUBLIKE

2932.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

2933.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje
2014–2020
Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesijah za odvzem naplavin iz prodnih zadrževalnikov na reki Savi Dolinki in reki Završnici
Sklep o imenovanju častnega konzula Republike
Slovenije v Stuttgartu, v Zvezni republiki Nemčiji
Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v
Stuttgartu, v Zvezni republiki Nemčiji

2934.
2935.
2936.

2937.

9391
9433
9441
9441
9442
9443
9445

9450

VLADA

2952.
9450
9452
9453
9453

OBČINE
2938.
2939.

2940.

2941.
2942.

2943.
2944.
2945.
2946.
2947.

2957.

ČRENŠOVCI

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2016
Odlok o spremembah Odloka o načinu izvajanja
gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Črenšovci

9454
9455

2958.
2959.
2960.

DRAVOGRAD

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Dravograd za leto 2016 – rebalans

9455

2962.

KOBARID

Odlok o rebalansu-2 proračuna Občine Kobarid za
leto 2016
Odlok o dopolnitvi Odloka o občinskem prostorskem načrtu OPN Kobarid

KOČEVJE

Odlok o rebalansu proračuna za leto 2016 št. 2
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Kočevje
Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ljubo Šercer
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Pokrajinski
muzej Kočevje
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda na področju turizma in
kulture v Občini Kočevje »Javni zavod za turizem
in kulturo Kočevje«

2961.

9456
9457
9457

2963.
2964.
2965.

9459

2966.

9462

2967.

9469

2968.

9473

2969.

9489

SLOVENSKA BISTRICA

9490

ŠENTRUPERT

Sprememba Statuta Javnega podjetja Energetika
Šentrupert d.o.o.

9491

ŠKOFLJICA

Odlok o razveljavitvi Odloka o splošnih pogojih Občine Šmartno pri Litiji pri dodeljevanju stanovanj,
oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin
Odlok o razglasitvi cerkve Marijinega rojstva na
Primskovem za kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Petra na Primskovem
za kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi Tabora na Primskovem
za kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi cerkve svetega Martina v Šmartnem pri Litiji za kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi cerkve Marijinega vnebovzetja
v Javorju za kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Lucije v Mišjem Dolu
za kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi cerkve svetega Janeza Krstnika
na Dolnjem Vrhu za kulturni spomenik lokalnega
pomena
Odlok o razglasitvi cerkve Povišanja svetega Križa
v Brezju za kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi cerkve svete Ane v Zgornji
Jablanici za kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi cerkve svetih Mohorja in Fortunata v Libergi za kulturni spomenik lokalnega
pomena
Odlok o razglasitvi cerkve svetega Petra v Vintarjevcu za kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi cerkve svetega Antona Padovanskega v Veliki Štangi za kulturni spomenik
lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi lokacije in razvalin gradu Slatna
za kulturni spomenik lokalnega pomena
Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj Občine Šmartno pri Litiji v najem
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

2956.

9477

ROGAŠKA SLATINA

2953.

2954.

9473

PIRAN

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Škofljica za leto 2016

2955.
9453

NOVA GORICA

2971.

MINISTRSTVA

Naznanilo o prejetju sklepa Evropske komisije o
združljivosti državne pomoči s Pogodbo o delovanju EU

LENDAVA

9547

ŠMARTNO PRI LITIJI

9492
9492
9496
9500
9504
9508
9512
9516
9520
9524
9528
9532
9536
9540
9544
9545

ZAGORJE OB SAVI

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi

9546

Stran

9550 /

Št.
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VSEBINA

Javni razpisi
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Evidence sindikatov
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Kolektivni delovni spori
Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

2399
2432
2437
2441
2442
2443
2443
2444
2444
2444
2445
2445
2445
2445
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