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Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O POTROŠNIŠKIH KREDITIH (ZPotK-2)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predmet zakona)

(1) Ta zakon ureja potrošniške kreditne pogodbe, pri ka-
terih kot jemalec kredita nastopa potrošnik ali potrošnica (v 
nadaljnjem besedilu: potrošnik), ki jemlje kredit pod pogoji in 
za namene, ki jih določa ta zakon.

(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije 
prenašajo naslednje direktive:

– Direktiva 2008/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 23. aprila 2008 o potrošniških kreditnih pogodbah in 
razveljavitvi Direktive Sveta 87/102/EGS (UL L št. 133 z dne 
22. 5. 2008, str. 66),

– Direktiva Komisije 2011/90/EU z dne 14. novembra 
2011 o spremembi dela II Priloge I k Direktivi 2008/48/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta, ki določa dodatne predpo-
stavke za izračun letne efektivne obrestne mere (UL L št. 296 
z dne 15. 11. 2011, str. 35),

– Direktiva 2014/17/EU Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 4. februarja 2014 o potrošniških kreditnih pogodbah za 
stanovanjske nepremičnine in spremembi direktiv 2008/48/ES 
in 2013/36/EU ter Uredbe (EU) št. 1093/2010 (UL L št. 60 

z dne 28. 2. 2014, str. 34; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 
2014/17/EU), in ureja izvajanje:

– Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sve-
ta z dne 8. junija 2016 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenč-
ne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali 
za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, in spremembi 
direktiv 2008/48ES in 2014/17/EU ter Uredbe (EU) št. 596/2014 
(UL L št 171 z dne 29. 6. 2016, str. 1; v nadaljnjem besedilu: 
Uredba (EU) 2016/1011).

2. člen
(pomen izrazov)

V tem zakonu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. dajalec ali dajalka kredita (v nadaljnjem besedilu: da-

jalec kredita) je fizična ali pravna oseba, ki da ali obljubi, da 
bo dala kredit ali posojilo v okviru svoje dejavnosti, poslovanja 
ali poklica;

2. potrošnik je fizična oseba, ki deluje za namene izven 
svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti;

3. potrošniška kreditna pogodba (v nadaljnjem besedilu: 
kreditna pogodba) je pogodba, s katero dajalec kredita potro-
šniku da ali obljubi, da mu bo dal kredit v obliki odloga plačila, 
posojila ali drugega podobnega finančnega dogovora;

4. odprta kreditna pogodba je kreditna pogodba, ki je 
sklenjena za nedoločen čas in vključuje kredite, ki jih je treba 
odplačati v celoti v določenem roku ali po njem, in so po odpla-
čilu spet na voljo za črpanje;

5. povezana kreditna pogodba je kreditna pogodba, na-
menjena financiranju pogodbe o prodaji določenega blaga ali 
opravljanju določene storitve, pri čemer ti dve pogodbi sesta-
vljata komercialno enoto;

šteje se, da komercialna enota obstaja, kadar:
– ponudnik ali ponudnica (v nadaljnjem besedilu: ponu-

dnik) blaga ali storitve sam financira kredit v korist potrošnika ali
– blago ali storitev financira tretja stranka, tako da v zvezi 

s pripravo ali sklenitvijo kreditne pogodbe uporablja storitev 
ponudnika blaga ali izvajalca storitve, ali

– je blago ali storitev, ki se financira iz kredita, v kreditni 
pogodbi izrecno navedena;

6. kreditna pogodba z dovoljeno možnostjo prekoračitve 
stanja na plačilnem računu potrošnika je kreditna pogodba, s 
katero dajalec kredita izrecno da potrošniku pravico, da razpo-
laga s sredstvi, ki presegajo obstoječe stanje na potrošnikovem 
plačilnem računu;

7. kredit v tuji valuti je kreditna pogodba, pri kateri je kredit 
obračunan v valuti:

– ki ni valuta, v kateri potrošnik ob oceni kreditne spo-
sobnosti prejema dohodek ali ima sredstva, iz katerih se bo 
odplačeval kredit, ali

– ki ni valuta države članice, v kateri ima potrošnik ob 
sklenitvi kreditne pogodbe stalno prebivališče;
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8. kreditna pogodba za nepremičnino je kreditna pogod-
ba:

– katere terjatev je zavarovana z zastavno pravico na 
nepremičnini v skladu z zakonom, ki ureja stvarnopravna raz-
merja, ali

– katere namen je pridobiti ali ohraniti lastninsko pravico 
na obstoječi ali načrtovani nepremičnini;

9. kreditna pogodba za nepremičnino s soudeležbo pri 
naložbi je kreditna pogodba za nepremičnino, pri kateri glav-
nica, ki jo je treba odplačati, temelji na pogodbeno določenem 
odstotku vrednosti nepremičnine v trenutku odplačila ali plačil 
glavnice;

10. pogojna obveznost ali jamstvo je kreditna pogodba 
za nepremičnino, ki se uporablja kot jamstvo za drug ločen, 
vendar povezan posel, pri kateri se glavnica, zavarovana z 
zastavno pravico na nepremičnini, črpa samo pod pogojem, 
da nastopi dogodek ali dogodki, navedeni v kreditni pogodbi 
za nepremičnino;

11. premostitveni kredit je kreditna pogodba, ki ni skle-
njena za fiksno obdobje ali pri kateri je treba kredit odplačati 
v 12 mesecih in ki potrošniku služi kot začasna rešitev glede 
financiranja kredita za nepremičnino, preden sklene drug fi-
nančni dogovor za nepremičnino;

12. molče dovoljena prekoračitev je prekoračitev, s kate-
ro dajalec kredita potrošniku na podlagi konkludentnih dejanj 
dovoli, da razpolaga s sredstvi, ki presegajo obstoječe stanje 
na plačilnem računu potrošnika ali dogovorjeno dovoljeno pre-
koračitev;

13. pomožna storitev je storitev, ki se ponudi potrošniku v 
povezavi s kreditno pogodbo;

14. kreditni posrednik ali posrednica (v nadaljnjem bese-
dilu: kreditni posrednik) je fizična ali pravna oseba, ki v okviru 
svoje dejavnosti, poslovanja ali poklica in na podlagi pooblastila 
dajalca kredita potrošnikom predstavlja ali ponuja kredite, jim 
pomaga v postopkih pred sklenitvijo kreditne pogodbe ali v 
imenu dajalca kredita s potrošniki sklepa kreditne pogodbe; 
kreditni posrednik ni oseba, ki le neposredno ali posredno 
predstavi potrošnika dajalcu kredita ali kreditnemu posredniku;

15. kreditni posrednik v pomožni funkciji je kreditni posre-
dnik, pri katerem dejavnost posredništva ni glavna dejavnost;

16. povezani kreditni posrednik je kreditni posrednik, ki 
deluje v okviru neomejene in brezpogojne odgovornosti:

– enega dajalca kredita za nepremičnino ali
– ene skupine dajalcev kreditov za nepremičnino ali
– več dajalcev kreditov ali skupin dajalcev kreditov za ne-

premičnino, ki ne predstavljajo večine trga Republike Slovenije;
17. skupina je skupina dajalcev kreditov, ki sestavljajo 

konsolidirane računovodske izkaze v skladu z zakonom, ki 
ureja gospodarske družbe;

18. kreditna institucija je kreditna institucija, kot je opre-
deljena v zakonu, ki ureja bančništvo;

19. osebje je:
– fizična oseba, zaposlena pri dajalcu kredita ali kre-

ditnem posredniku, ki opravlja naloge, povezane s kreditno 
pogodbo za nepremičnino ali ima v okviru teh nalog stike s 
potrošniki;

– fizična oseba, ki neposredno vodi ali nadzoruje delo 
fizične osebe iz prejšnje alineje;

20. efektivna obrestna mera je v odstotku izražena sto-
pnja, ki izraža razmerje med skupnimi stroški kredita za potro-
šnika, vključno s stroški iz drugega odstavka 24. člena tega 
zakona, in skupnim zneskom kredita in je na letni osnovi ena-
ka sedanji vrednosti vseh prihodnjih ali obstoječih obveznosti 
(črpanj, plačil, stroškov), o katerih sta se dogovorila dajalec 
kredita in potrošnik;

21. fiksna kreditna obrestna mera pomeni, da se dajalec 
kredita in potrošnik dogovorita za celotno obdobje trajanja kre-
ditne pogodbe za eno samo kreditno obrestno mero oziroma 
za več kreditnih obrestnih mer za različna obdobja, pri čemer 
se za vsako posamezno obdobje uporablja fiksno določen 
odstotek; če v kreditni pogodbi niso določene vse kreditne 

obrestne mere, se šteje, da je kreditna obrestna mera fiksna 
za tista obdobja, za katera je bila določena izključno s fiksno 
določenim odstotkom, o katerem je bilo dogovorjeno ob skle-
nitvi kreditne pogodbe;

22. kreditna obrestna mera je letna obrestna mera, izra-
žena kot spremenljivi ali nespremenljivi odstotek zneska črpa-
nega kredita;

23. skupni znesek kredita je najvišji znesek, ki je potrošni-
ku na razpolago po kreditni pogodbi;

24. skupni stroški kredita so vsi stroški, vključno z obrest-
mi, provizijami, davki in drugimi vrstami dajatev, ki jih mora po-
trošnik plačati v zvezi s kreditno pogodbo in so dajalcu kredita 
znani; stroški, povezani s pomožnimi storitvami v zvezi s kre-
ditno pogodbo, zlasti zavarovalne premije, članarine, takse in 
stroški drugih pogodb, sklenjenih z dajalcem kredita ali drugim 
podjetjem, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja varstvo potrošni-
kov, če je sklenitev dodatne pogodbe o storitvah obvezna za 
pridobitev kredita ali tako določajo splošni pogoji, pod katerimi 
dajalec kredita kredit trži; stroški cenitve nepremičnin, kadar je 
cenitev potrebna za pridobitev kredita; v skupne stroške kredita 
se ne vštevajo notarski stroški in zavarovalne premije za zava-
rovanje blaga, katerega nakup se financira s kreditom, stroški 
in takse za vpis nepremičnine v zemljiško knjigo in stroški, ki 
jih potrošnik plača zaradi neizpolnjevanja obveznosti, določenih 
v kreditni pogodbi;

25. skupni znesek, ki ga mora plačati potrošnik, je vsota 
skupnega zneska kredita in skupnih stroškov kredita;

26. trajni nosilec podatkov je nosilec podatkov, ki potrošni-
ku omogoča trajno shranjevanje nanj naslovljenih podatkov ali 
informacij, trajen dostop do njih in njihovo reprodukcijo;

27. ocena kreditne sposobnosti je ocena zmožnosti potro-
šnika, da bo izpolnil dolžniške obveznosti, ki izhajajo iz kreditne 
pogodbe;

28. poslovodstvo je poslovodstvo, kot je opredeljeno v 
zakonu, ki ureja gospodarske družbe;

29. država članica je država članica Evropske unije ali 
država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega go-
spodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3. januarja 1994, str. 3);

30. matična država članica je država članica, v kateri ima 
dajalec kredita ali kreditni posrednik sedež;

31. država članica gostiteljica je država članica, ki ni ma-
tična država članica in v kateri ima dajalec kredita ali kreditni 
posrednik podružnico ali neposredno opravlja storitve;

32. svetovalne storitve so storitve, ki jih dajalec kredita 
ali kreditni posrednik izvaja ločeno od odobritve kredita ali 
dejavnosti kreditnega posrednika, opredeljenih v 14. točki tega 
člena, in katerih namen je izdajanje osebnih priporočil potro-
šniku, ki se nanašajo na enega ali več poslov v zvezi s kreditno 
pogodbo za nepremičnino;

33. vezava kreditne pogodbe za nepremičnino je ponudba 
ali sklenitev kreditne pogodbe za nepremičnino skupaj z drugi-
mi ločenimi finančnimi produkti ali storitvami, pri čemer kreditna 
pogodba za nepremičnino potrošniku ni na voljo posebej;

34. osebni podatek je podatek, kot je opredeljen v zakonu, 
ki ureja varstvo osebnih podatkov;

35. avtomatizirana obdelava je obdelava osebnih po-
datkov, kot je opredeljena v zakonu, ki ureja varstvo osebnih 
podatkov;

36. Evropski bančni organ je evropski organ, kot je opre-
deljen v zakonu, ki ureja bančništvo;

37. Evropski organ za vrednostne papirje in trge je evrop-
ski organ, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja bančništvo;

38. Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine je 
evropski organ, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja bančništvo;

39. evropski nadzorni organ je Evropski bančni organ, 
Evropski organ za vrednostne papirje in trge ali Evropski organ 
za zavarovanja in poklicne pokojnine;

40. referenčna vrednost je vrednost, kot je opredeljena 
v 3. točki prvega odstavka 3. člena Uredbe (EU) 2016/1011;

41. upravljavec je oseba, kot je opredeljena v 6. točki 
prvega odstavka 3. člena Uredbe (EU) 2016/1011.
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3. člen
(izjeme od uporabe zakona)

(1) Ta zakon se ne uporablja za:
1. pogodbo o finančnem zakupu (lizingu, najemu), kadar 

ta ali druga pogodba določa, da lastninska pravica ne preide 
na zakupnika (najemnika);

2. kreditno pogodbo z dovoljeno možnostjo prekoračitve 
stanja na plačilnem računu potrošnika, ki določa odplačilo 
kredita v enem mesecu;

3. kreditno pogodbo, ki določa odplačilo kredita v obrokih 
ali z enkratnim plačilom, obakrat brez plačila obresti in drugih 
stroškov, razen tistih, ki so neposredno povezani z zavarova-
njem kredita za nepremičnino;

4. kreditno pogodbo, ki določa odplačilo kredita v treh 
mesecih, s plačilom skupnih stroškov, ki ne presegajo 0,1 % 
skupnega zneska kredita, vendar hkrati največ 10 eurov;

5. kreditno pogodbo, s katero delodajalec zunaj svoje 
glavne dejavnosti kredit dodeli svojim zaposlenim brezobrestno 
ali po nižjih povprečnih efektivnih obrestnih merah, kot jih za 
potrošniške kredite uporabljajo kreditne institucije po zakonu, 
ki ureja bančništvo, razen če gre za banke in druge finančne 
organizacije, katerih ekonomsko pomemben del dejavnosti je 
dajanje kreditov;

6. kreditno pogodbo, sklenjeno z investicijskim podjetjem 
ali kreditno institucijo, katere namen je, da se vlagatelju omogo-
či, da opravi transakcijo, povezano z enim ali več instrumenti, 
navedenimi v zakonu, ki ureja trg finančnih instrumentov, če 
je investicijsko podjetje ali kreditna institucija, ki kredit odobri, 
vključena v tako transakcijo;

7. kreditno pogodbo, ki se nanaša na brezplačen odlog 
plačila obstoječega dolga, razen če je zavarovana z zastavno 
pravico na nepremičnini;

8. pogodbo o trajnem opravljanju storitev ali dobavi bla-
ga enake vrste, kadar potrošnik storitev ali blago plačuje v 
zneskih, ki dospevajo letno ali v določenih krajših časovnih 
presledkih (občasne terjatve);

9. kreditno pogodbo, katere posojilo je namenjeno ome-
jenemu krogu potrošnikov, s katero dajalec kredita izpolnjuje 
zakonske obveznosti splošnega pomena in se dodeljuje brez 
obresti ali po nižji povprečni efektivni obrestni meri, kot jo za 
potrošniške kredite uporabljajo kreditne institucije po zakonu, 
ki ureja bančništvo.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek morajo biti oglasna spo-
ročila pri kreditni pogodbi iz 9. točke prejšnjega odstavka jasna, 
nezavajajoča in poštena ter pri potrošniku ne smejo vzbujati 
napačnih pričakovanj v zvezi z razpoložljivostjo ali stroški kre-
dita. Potrošnik mora pisno na papirju ali drugem trajnem nosilcu 
podatkov pravočasno pred sklenitvijo te kreditne pogodbe brez-
plačno prejeti informacije o dajalcu kredita, glavnih značilnostih 
kredita ter o tveganjih in stroških kredita.

4. člen
(omejena uporaba)

(1) Za kreditno pogodbo z dovoljeno možnostjo preko-
račitve stanja na plačilnem računu potrošnika, pri kateri mora 
potrošnik kredit odplačati v treh mesecih ali kadar koli na 
zahtevo dajalca kredita, ter pri reprogramiranju te pogodbe 
se uporabljajo 3. člen, prvi odstavek 6. člena, 1. do 3. točka 
drugega odstavka 6. člena, tretji do peti odstavek 6. člena, 7., 
8., 11. člen, prvi in četrti odstavek 12. člena ter 14., 15., 19., 
23., 24., 25., 27., 29., 36., 78., 84., 89., 90. člen, 93. do 99. člen 
tega zakona.

(2) Za molče dovoljeno prekoračitev stanja na plačilnem 
računu se uporabljajo 3., 16., 27., 29., 78., 84., 89., 90., člen, 
93. do 99. člen tega zakona.

(3) Za kreditno pogodbo, s katero se potrošnik in dajalec 
kredita dogovorita o načinu odloga plačil ali spremenjeni dina-
miki plačil (reprogram), se uporabljajo 3., 6., 7., 8., 11. člen, 
prvi odstavek 12. člena, 1. do 10. ter 13. in 14. točka drugega 
odstavka in četrti odstavek 12. člena, 13., 14., 16., 19., 22., 

23., 24. do 27. člen, 29. do 33., 35. do 38. člen, 40., 52. do 57., 
78., 84., 89., 90. člen, 93. do 99. tega zakona pod pogojem, da 
je potrošnik v zamudi s plačilom kredita, tak dogovor pa lahko 
prepreči sodni postopek v zvezi z zamudo, nova pogodba pa 
za potrošnika ne vsebuje manj ugodnih pogojev.

II. KREDITNA POGODBA

2.1. Splošna pravila

5. člen
(temeljna načela in skupne določbe)

(1) Pri oblikovanju, ponujanju ali odobritvi potrošniških 
kreditnih pogodb ali pomožnih storitev, kadar sklepanje po-
trošniške kreditne pogodbe vključuje pomožne storitve, ter pri 
izvrševanju pravic in izpolnjevanju obveznosti iz teh pogodb 
morajo dajalec kredita, kreditni posrednik, potrošnik ter tretja 
oseba, kadar sklepanje kreditnih pogodb vključuje pomožne 
storitve, delovati v skladu z načelom vestnosti in poštenja.

(2) Določbe tega poglavja se uporabljajo tudi za kreditno 
pogodbo za nepremičnino, če III. poglavje tega zakona ne 
določa drugače.

2.2. Oglaševanje

6. člen
(vsebina oglasnih sporočil)

(1) Oglasna sporočila v zvezi s kreditno pogodbo morajo 
biti jasna in nezavajajoča ter ne smejo biti nepoštena in pri 
potrošniku vzbujati napačnih pričakovanj v zvezi z razpoložlji-
vostjo ali stroški kredita. Vse informacije v oglasnih sporočilih 
morajo biti lahko berljive ali razločno slišne.

(2) Pri oglaševanju v zvezi s kreditno pogodbo, ki vsebuje 
obrestno mero ali druge podatke v zvezi s stroški kredita za po-
trošnika, morajo biti jasno, razumljivo in poudarjeno navedene 
naslednje informacije:

1. kreditna obrestna mera z navedbo, ali gre za fiksno, 
spremenljivo ali kombinirano obrestno mero, in morebitni drugi 
stroški potrošnika ob sklenitvi kreditne pogodbe;

2. skupni znesek kredita;
3. efektivna obrestna mera;
4. obdobje trajanja kreditne pogodbe, razen kadar gre za 

pogodbo, sklenjeno za nedoločen čas;
5. blago ali storitev ter cena in znesek vsakega vnaprej-

šnjega plačila, če gre za kredit v obliki odloga plačila;
6. skupni znesek, ki ga mora plačati potrošnik, in višina 

posameznih plačil, če je to mogoče.
(3) Informacije iz prejšnjega odstavka morajo biti prika-

zane s pomočjo reprezentativnega primera, pri čemer ogla-
ševana efektivna obrestna mera na dan oglaševanja odraža 
predpostavko, da je z oglaševano ali nižjo efektivno obrestno 
mero od oglaševane sklenjenih več kot polovica posameznih 
vrst kreditnih pogodb.

(4) Oglasna sporočila v zvezi s kreditom s spremenljivo 
obrestno mero morajo vključevati opozorilo, da se v primeru 
dviga obrestne mere skupni znesek, ki ga mora plačati potro-
šnik, lahko občutno poveča.

(5) Pri pisnem oglaševanju morajo biti informacije in opo-
zorila, povezani z efektivno obrestno mero ali skupnim zne-
skom, ki ga mora plačati potrošnik, dani v besedilu, ki je naj-
manj enako veliko in enako poudarjeno kot tisto, s katerimi so 
dane druge informacije o značilnostih financiranja, zlasti ogla-
ševana kreditna obrestna mera. Informacije in opozorila morajo 
biti navedeni v osrednjem delu oglaševalskega besedila.

(6) Kadar je sklenitev pogodbe o pomožni storitvi, ki se 
nanaša na kreditno pogodbo, zlasti o zavarovanju, članstvu in 
drugi pogodbi, sklenjeni z dajalcem kredita ali s tretjo osebo, 
obvezna za pridobitev kredita ali tako določajo splošni pogoji, 
pod katerimi se kredit trži, in stroškov te storitve ni mogoče 
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določiti vnaprej, se pri oglaševanju jasno, razumljivo in pou-
darjeno poleg navedbe efektivne obrestne mere opozori tudi 
na obveznost sklenitve pogodbe o pomožni storitvi.

(7) Kadar se oglašuje kreditna obrestna mera, ki se prido-
bi pod ugodnejšimi pogoji, če potrošnik sklene z dajalcem kre-
dita ali tretjo osebo pogodbo o pomožni storitvi, ki ni obvezna 
za pridobitev kredita, se v oglasnem sporočilu poleg kreditne 
obrestne mere navede, za katero pomožno storitev je predvi-
dena ugodnejša kreditna obrestna mera, in doda opozorilo, da 
se višina kreditne obrestne mere lahko zviša, če potrošnik ne 
sklene pogodbe o pomožni storitvi.

2.3. Obveznosti pred sklenitvijo kreditne pogodbe

7. člen
(predhodne informacije)

(1) Dajalec kredita ali kreditni posrednik potrošniku pisno 
na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov pravočasno 
pred sklenitvijo kreditne pogodbe brezplačno zagotovi predho-
dne informacije o kreditni pogodbi, na podlagi katerih potrošnik 
lahko primerja različne ponudbe in presodi ustreznost kreditne 
pogodbe glede na svoje potrebe in finančni položaj.

(2) Dajalec kredita ali kreditni posrednik zagotovi potrošni-
ku predhodne informacije na obrazcu za predhodne informacije 
o kreditni pogodbi. Predhodne informacije morajo vsebovati 
podatke o dajalcu kredita, lastnostih in pogojih kredita, pravicah 
in obveznostih potrošnika in dajalca kredita ter potreben doda-
ten pouk, opozorila in pojasnila glede vrste in načina sklepanja 
kreditnih pogodb.

(3) Pri kreditni pogodbi, pri kateri plačila, ki jih opravi 
potrošnik, ne zagotavljajo takojšnjega ustreznega zmanjšanja 
skupnega zneska kredita, temveč se uporabijo za naložbe 
pod pogoji, določenimi v kreditni pogodbi ali pomožni pogodbi, 
morajo predhodne informacije vsebovati tudi izjavo, da kreditna 
pogodba ne jamči odplačila celotnega črpanega zneska kredi-
ta, razen če je bilo tako jamstvo predloženo.

(4) Pri kreditni pogodbi, ki se na zahtevo potrošnika skle-
ne s pomočjo sredstva za sporazumevanje na daljavo, ki ne 
omogoča zagotavljanja zahtevanih predhodnih informacij, daja-
lec kredita izpolni to obveznost do potrošnika takoj po sklenitvi 
kreditne pogodbe.

(5) Dajalec kredita ali kreditni posrednik zagotovi potrošni-
ku na zahtevo pisno na papirju ali drugem trajnem nosilcu po-
datkov brezplačen izvod osnutka kreditne pogodbe, ki vsebuje 
pogodbene informacije iz 12. člena tega zakona, razen če nima 
namena skleniti kreditne pogodbe s potrošnikom.

(6) Pri kreditni pogodbi s spremenljivo kreditno obrestno 
mero ali kreditni pogodbi, pri kateri je kredit obračunan v tuji 
valuti, predhodne informacije vsebujejo grafični prikaz nihanja 
referenčne obrestne mere in vrednosti tuje valute v razmerju do 
eura za zadnjih deset let. Navedene informacije se zagotovijo 
v ločenem dokumentu k obrazcu za predhodne informacije o 
kreditni pogodbi.

(7) Pri kreditni pogodbi, ki se sklicuje na referenčno vre-
dnost, kakor je opredeljena v 40. točki 2. člena tega zakona, 
dajalec kredita ali kreditni posrednik zagotovi potrošniku infor-
macijo o imenu referenčne vrednosti in njenega upravljavca 
ter morebitne posledice za potrošnika. Navedena informacija 
se zagotovi v ločenem dokumentu k obrazcu za predhodne 
informacije o kreditni pogodbi.

(8) Obliko in vsebino obrazcev za predhodne informacije 
o kreditni pogodbi, podrobnejšo vsebino in obseg predhodnih 
informacij, dodaten pouk, opozorila in pojasnila glede vrste in 
načina sklepanja kreditnih pogodb ter način podajanja informa-
cij predpiše s pravilnikom minister, pristojen za gospodarstvo.

8. člen
(izjeme zagotavljanja predhodnih informacij)

Določbe 7. člena tega zakona se ne uporabljajo za po-
nudnika blaga ali storitev, ki nastopa kot kreditni posrednik v 

pomožni funkciji. V tem primeru dajalec kredita zagotovi, da 
potrošnik prejme predhodne informacije v skladu s 7. členom 
tega zakona.

9. člen
(zagotavljanje informacij poroku)

Kadar porok kot fizična oseba prevzame odgovornost za 
izpolnitev obveznosti potrošnika iz kreditne pogodbe, dajalec 
kredita ali kreditni posrednik poroku pisno na papirju ali drugem 
trajnem nosilcu podatkov pravočasno pred sklenitvijo kreditne 
pogodbe brezplačno zagotovi informacije o glavnih značilnostih 
kredita, tveganjih in stroških kreditne pogodbe ter ga opozori 
na možne posledice neizpolnjevanja zapadlih obveznosti iz 
kreditne pogodbe.

10. člen
(ocena kreditne sposobnosti potrošnika)

(1) Dajalec kredita mora pred sklenitvijo kreditne pogodbe 
oceniti kreditno sposobnost potrošnika.

(2) Dajalec kredita oceni kreditno sposobnost potrošnika 
na podlagi potrebnih, zadostnih in sorazmernih informacij o pri-
hodkih in izdatkih oziroma premoženjskem stanju potrošnika, ki 
jih pridobi od potrošnika in iz zbirk osebnih podatkov iz tretjega 
odstavka tega člena.

(3) Informacije o zadolženosti potrošnika pridobi dajalec 
kredita iz zbirk osebnih podatkov, ki se vodijo na podlagi za-
kona, ki ureja sistem izmenjave informacij o boniteti oziroma 
zadolženosti fizičnih oseb, in do katerih ima dostop v skladu s 
tem ali drugim zakonom, pri čemer se upošteva zakon, ki ureja 
varstvo osebnih podatkov. Dajalec kredita predhodno obvesti 
potrošnika o poizvedbi v zbirki osebnih podatkov.

(4) Če se po sklenitvi kreditne pogodbe potrošnik in da-
jalec kredita dogovorita o spremembi skupnega zneska kredi-
ta, mora dajalec kredita ponovno oceniti kreditno sposobnost 
potrošnika, kadar se skupni znesek kredita zviša za več kot 
petino prvotno odobrenega zneska kredita, razen če je takšno 
zvišanje skupnega zneska kredita že predvideno in vključeno 
v prvotno oceno kreditne sposobnosti potrošnika.

(5) Dajalec kredita hrani dokazila o oceni kreditne sposob-
nosti potrošnika na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov 
ves čas trajanja kreditne pogodbe in še štiri leta po izteku kre-
ditne pogodbe, in sicer v poslovnih prostorih dajalca kredita, v 
katerih se sklepajo kreditne pogodbe.

(6) Če dajalec kredita zavrne vlogo za sklenitev kreditne 
pogodbe s potrošnikom, mora potrošnika brezplačno takoj 
obvestiti o zavrnitvi in o tem, ali je podlaga za zavrnitev avto-
matizirana obdelava podatkov, če je bila uporabljena takšna 
obdelava podatkov. Če dajalec kredita zavrne vlogo za skleni-
tev kreditne pogodbe na podlagi rezultatov poizvedbe v zbirki 
osebnih podatkov, mora potrošnika brezplačno na papirju ali 
drugem trajnem nosilcu podatkov takoj obvestiti o rezultatu te 
poizvedbe in o zbirki osebnih podatkov, v kateri je bila izvedena 
poizvedba, razen če poseben zakon določa drugače.

11. člen
(dostop do zbirke osebnih podatkov)

(1) Dajalec kredita, ki ni član sistema izmenjave informacij 
o boniteti oziroma zadolženosti fizičnih oseb po zakonu, ki ureja 
sistem izmenjave informacij o boniteti oziroma zadolženosti 
fizičnih oseb, je za namen pridobitve informacije o zadolženosti 
potrošnika in ocene kreditne sposobnosti potrošnika upravičen 
iz sistema izmenjave informacij o boniteti oziroma zadolženo-
sti fizičnih oseb, s soglasjem potrošnika obdelovati naslednje 
podatke o:

1. znesku neodplačanega dela obveznosti,
2. znesku obveznosti, s plačilom katerih je potrošnik v 

zamudi,
3. znesku neodplačanega dela obveznosti, v zvezi s kate-

ro se opravlja sodna ali davčna izvršba pri banki, in
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4. znesku neodplačanega dela obveznosti, za katero je 
banka začela postopek izterjave, vključno s podatki o omejitvi 
uporabe ali o onemogočeni uporabi plačilnega računa zaradi 
izterjave in o ponovni odpravi omejitev.

(2) Podatke iz sistema izmenjave informacij o boniteti 
oziroma zadolženosti fizičnih oseb lahko pri dajalcu kredita 
obdeluje oseba, ki je pri dajalcu kredita pooblaščena za obde-
lavo teh podatkov.

(3) Dajalec kredita s sedežem v drugi državi članici ima 
dostop do podatkov iz prvega odstavka tega člena pod enakimi 
pogoji kot dajalec kredita, ki ima sedež v Republiki Sloveniji.

(4) Dajalec kredita varuje podatke iz prvega odstavka tega 
člena v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, 
ter zagotavlja sledljivost glede dostopa in izpisovanja podatkov 
iz sistema izmenjave informacij tako, da je mogoča identifi-
kacija osebe iz drugega odstavka tega člena, ki je dostopala 
oziroma izpisovala podatke iz sistema izmenjave informacij in 
preverjanje namena obdelave in izpisa podatkov.

2.4. Obveznosti in pravice v zvezi s kreditno pogodbo

12. člen
(obvezna vsebina kreditne pogodbe)

(1) Kreditna pogodba mora biti sklenjena pisno na papirju 
ali drugem trajnem nosilcu podatkov. Vse pogodbene stranke 
prejmejo izvod sklenjene kreditne pogodbe brezplačno.

(2) Kreditna pogodba mora vsebovati naslednje infor-
macije:

1. vrsto potrošniškega kredita (npr. kreditna pogodba za 
nepremičnino, finančni zakup (lizing, najem), odlog plačila, 
gotovinsko posojilo, prekoračitev na plačilnem računu);

2. firmo ali ime in sedež ali naslov dajalca kredita in kredi-
tnega posrednika, če se pogodba sklepa s pomočjo kreditnega 
posrednika;

3. ime, priimek in naslov potrošnika, ki jemlje kredit;
4. skupni znesek kredita in pogoje črpanja;
5. obdobje trajanja kreditne pogodbe;
6. blago ali storitev in njeno vrednost, če gre za kredit v 

obliki odloga plačila ali za povezano kreditno pogodbo;
7. kreditno obrestno mero in pogoje za njeno uporabo, 

in če obstaja, indeks ali referenčno obrestno mero, če se upo-
rablja za začetno kreditno obrestno mero, obdobja, pogoje in 
postopke za spreminjanje kreditne obrestne mere, datume, ko 
se kreditna obrestna mera prilagodi referenčni obrestni meri, in 
datume, ko se kreditni obrestni meri prilagodi anuiteta kredita. 
Kadar se v različnih okoliščinah uporabljajo različne kreditne 
obrestne mere, se informacije navedejo za vsako od njih;

8. efektivno obrestno mero in skupni znesek, ki ga mora 
plačati potrošnik in je izračunan ob sklenitvi kreditne pogodbe, 
z navedbo vseh predpostavk za izračun obresti;

9. znesek, število in pogostnost plačil, vrstni red dodelitve 
plačil za različne zneske, ki jih dolguje potrošnik in so zara-
čunani po različnih kreditnih obrestnih merah, ter podatek o 
obročnem ali anuitetnem odplačevanju kredita;

10. pravico potrošnika, da pri kreditni pogodbi z dogovor-
jenim postopnim odplačevanjem glavnice, sklenjeni za določen 
čas, na svojo zahtevo brezplačno med trajanjem kreditne po-
godbe pridobi izračun stanja kredita v obliki amortizacijskega 
načrta, ki prikazuje dolgovane zneske in obdobja ter pogoje 
v zvezi s plačilom teh zneskov, razčlenitev vsakega plačila s 
prikazom odplačila glavnice in obresti, izračunane na podlagi 
kreditne obrestne mere, ter morebitne dodatne stroške. Če 
obrestna mera ali dodatni stroški niso fiksni, mora načrt vse-
bovati navedbo o veljavnosti podatkov v načrtu do naslednje 
spremembe kreditne obrestne mere ali dodatnih stroškov v 
skladu s kreditno pogodbo;

11. stroške vodenja enega ali več računov za izvajanje 
plačilnih transakcij in črpanj, razen če odprtje računa ni obve-
zno, stroške uporabe plačilnih sredstev za plačila in črpanja ter 
druge stroške, ki izhajajo iz kreditne pogodbe, in pogoje, pod 
katerimi se lahko ti stroški spremenijo;

12. stroške notarskih storitev, če so potrebni;
13. zamudno obrestno mero z navedbo pravila za njeno 

prilagoditev in morebitne stroške pri zamudi ter opozorilo o po-
sledicah neplačanih zapadlih obveznosti iz kreditne pogodbe;

14. pravico potrošnika do predčasnega odplačila kredita 
in pravico dajalca kredita do nadomestila ter način določitve 
tega nadomestila;

15. izpisek, ki prikazuje obdobja in pogoje za plačilo 
obresti ter periodičnih in neperiodičnih stroškov, če se stroški 
in obresti plačujejo brez odplačila glavnice;

16. zavarovanja, če obstajajo;
17. pravico potrošnika do odstopa ali odpovedi kreditne 

pogodbe ter informacije o postopkih za uveljavljanje te pravice 
v skladu s 17. in 21. členom tega zakona;

18. obstoj oziroma neobstoj pravice potrošnika do od-
stopa od pogodbe brez navedbe razloga, obdobje trajanja in 
druge pogoje za njeno uveljavljanje, vključno z informacijami 
o obveznosti potrošnika do plačila črpane glavnice in obresti v 
skladu s tretjim odstavkom 18. člena tega zakona in zneskom 
dnevnih obresti;

19. pravice potrošnika pri odstopu od povezane kreditne 
pogodbe in pogoje za njihovo uveljavljanje v skladu z 19. čle-
nom tega zakona;

20. firmo ali ime in sedež ali naslov ter elektronski naslov 
dajalca kredita, na katerega lahko potrošnik naslovi morebitno 
pritožbo v zvezi s kreditno pogodbo v okviru notranjega pri-
tožbenega postopka pri dajalcu kredita, firmo ali ime in sedež 
ali naslov enega ali več izvajalcev izvensodnega reševanja 
potrošniških sporov, ki jih dajalec kredita določi kot pristojne za 
izvensodno reševanje sporov v skladu s 93. členom tega zako-
na, in pouk o možnostih uveljavljanja drugih pravnih sredstev;

21. ime in naslov nadzornega organa, pristojnega za 
nadzor nad dajalci kreditov in kreditnimi posredniki;

22. pri kreditnih pogodbah, pri katerih je obračun povezan 
z uporabo tuje valute, navedbo tuje valute in vrsto tečaja, po 
katerem se izračunava vrednost v domači valuti, z opozorilom, 
da se ob spremembi tečaja lahko spremenijo tudi predvideni 
zneski posameznih plačil ter obrazložitev delovanja mehaniz-
ma pretvorbe plačila iz tuje valute v domačo ter povezavo med 
tem mehanizmom in mehanizmom, določenim z drugimi pogoji 
o izplačilu kredita, da lahko potrošnik oceni finančne posledice, 
ki iz tega zanj izhajajo;

23. druga pogodbena določila in pogoje.
(3) Potrošniku ni treba plačati stroškov, ki v kreditni po-

godbi niso navedeni ali so navedeni nepopolno.
(4) Pri kreditni pogodbi, pri kateri plačila, ki jih opravi 

potrošnik, ne zagotavljajo takojšnjega ustreznega zmanjšanja 
skupnega zneska kredita, temveč se uporabijo za naložbe pod 
pogoji, določenimi v kreditni ali pomožni pogodbi, morajo infor-
macije iz drugega odstavka tega člena vsebovati tudi izjavo, 
da kreditna pogodba ne zagotavlja jamstva tretje osebe za od-
plačilo celotnega zneska črpanega kredita po kreditni pogodbi, 
razen če je bilo tako jamstvo predloženo.

(5) Dajalec kredita lahko potrošniku zaradi zamude s pla-
čili zapadlih obveznosti iz kreditne pogodbe zaračuna zamudne 
obresti, ki ne presegajo višine zamudnih obresti, določene v 
zakonu, ki ureja predpisano obrestno mero zamudnih obresti.

(6) Morebitni stroški zaradi zamude s plačili zapadlih 
obveznosti iz kreditne pogodbe ne smejo biti višji od dejanskih 
stroškov, ki jih ima dajalec kredita zaradi zamude potrošnika 
s plačili zapadlih obveznosti, in od višine zamudnih obresti, 
določene v zakonu, ki ureja predpisano obrestno mero zamu-
dnih obresti.

13. člen
(hramba kreditne pogodbe)

Dajalec kredita hrani izvod sklenjene kreditne pogodbe 
na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov ves čas trajanja 
kreditne pogodbe in še štiri leta po izteku kreditne pogodbe, in 
sicer v poslovnih prostorih dajalca kredita, v katerih se sklepajo 
kreditne pogodbe.
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14. člen
(indeksi ali referenčne obrestne mere, spremembe kreditne 

obrestne mere in stroškov)
(1) Vrednosti indeksov ali referenčnih obrestnih mer, ki jih 

dajalec kredita uporablja za izračun kreditne obrestne mere, 
morajo biti jasne, dostopne, objektivne in preverljive za dajalca 
kredita, kreditnega posrednika, potrošnika in nadzorne organe.

(2) Če je dogovorjena spremenljiva obrestna mera za ce-
lotno ali posamezno obdobje trajanja kreditne pogodbe, dajalec 
kredita pisno na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov 
potrošnika brezplačno obvesti o spremembi kreditne obrestne 
mere pred začetkom veljavnosti spremembe. V obvestilu se 
navedejo višina kreditne obrestne mere, znesek plačil od za-
četka veljavnosti nove kreditne obrestne mere ter morebitne 
spremembe števila in pogostnosti plačil.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek se obvestilo o spre-
membi kreditne obrestne mere potrošniku pošilja periodično 
skupaj z višino referenčne obrestne mere in z novim zneskom 
rednih plačil, če je sprememba posledica spremembe refe-
renčne obrestne mere, nova referenčna obrestna mera pa je 
javno objavljena na spletni strani dajalca kredita in dostopna 
v poslovnih prostorih dajalca kredita, v katerih se sklepajo 
kreditne pogodbe.

(4) Dajalec kredita hrani evidence indeksov ali referenčnih 
obrestnih mer, uporabljenih za izračun kreditnih obrestnih mer, 
za preteklo obdobje.

(5) Če v kreditni pogodbi ni navedeno, pod katerimi pogoji 
se obrestne mere ali stroški lahko spremenijo, jih dajalec kredi-
ta ne sme spreminjati v škodo potrošnika.

15. člen
(informacije pri dovoljeni možnosti prekoračitve)

(1) Pri kreditni pogodbi z možnostjo prekoračitve stanja 
na plačilnem računu potrošnika mora pogodba vsebovati na-
slednje informacije:

1. vrsto potrošniškega kredita;
2. firmo ali ime in sedež ali naslov dajalca kredita;
3. skupni znesek kredita in pogoje črpanja;
4. obdobje trajanja kreditne pogodbe;
5. kreditno obrestno mero in pogoje, ki urejajo uporabo 

kreditne obrestne mere, ter če obstaja, indeks ali referenčno 
obrestno mero, ki se uporablja za začetno kreditno obrestno 
mero;

6. obdobja in pogoje, pod katerimi se kreditna obrestna 
mera spremeni; kadar se v različnih okoliščinah uporabljajo 
različne kreditne obrestne mere, se informacije navedejo za 
vsako od njih;

7. efektivno obrestno mero in skupne stroške, ki jih mora 
plačati potrošnik, izračunane ob sklenitvi kreditne pogodbe, 
pri čemer se navedejo tudi vse predpostavke, uporabljene za 
izračun v skladu z drugim odstavkom 24. člena tega zakona;

8. opozorilo, da dajalec kredita lahko kadar koli zahteva 
odplačilo celotnega zneska kredita;

9. stroške, ki nastanejo s sklenitvijo kreditne pogodbe, in 
pogoje, pod katerimi se lahko stroški spremenijo.

(2) Dajalec kredita potrošniku na izpisku o stanju na pla-
čilnem računu na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov 
redno sporoča naslednje informacije:

1. obdobje, na katero se nanaša izpisek o stanju na pla-
čilnem računu;

2. zneske in datume črpanj;
3. stanje in datum prejšnjega izpiska o stanju na plačilnem 

računu;
4. novo stanje;
5. datume in zneske opravljenih plačil potrošnika;
6. uporabljeno kreditno obrestno mero;
7. nastale stroške;
8. najmanjši znesek, ki ga mora plačati potrošnik.
(3) Dajalec kredita potrošnika obvesti o spremembi kre-

ditne obrestne mere v skladu s prvim in drugim odstavkom 

14. člena tega zakona ali o drugih plačljivih stroških, pred 
začetkom veljavnosti spremembe.

16. člen
(molče dovoljena prekoračitev)

(1) Pri molče dovoljeni prekoračitvi stanja na plačilnem ra-
čunu dajalec kredita v pogodbi o plačilnem računu navede vsaj 
kreditno obrestno mero in pogoje, pod katerimi se uporablja, 
indeks ali referenčno obrestno mero, če obstaja, vse stroške, 
ki nastanejo od trenutka prekoračitve, ter pogoje, pod katerimi 
se ti stroški lahko spremenijo. Dajalec kredita te informacije 
potrošniku redno zagotavlja pisno na papirju ali drugem trajnem 
nosilcu podatkov.

(2) Ob prekoračitvi stanja na plačilnem računu potrošnika, 
ki traja več kot mesec dni, dajalec kredita potrošnika nemu-
doma obvesti na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov 
o prekoračitvi, višini prekoračenega zneska, kreditni obrestni 
meri, morebitnih pogodbenih kaznih, stroških in zamudnih obre-
stih.

(3) Če dajalec kredita ravna v nasprotju s tem členom, 
potrošniku ni treba dajalcu kredita plačati stroškov ali obresti.

2.5. Odstop in odpoved kreditne pogodbe

17. člen
(odstop potrošnika zaradi kršitve zakona)

(1) Če kreditna pogodba ni sklenjena v skladu s pr-
vim, drugim in četrtim odstavkom 12. člena, prvim odstavkom 
15. člena, 51. členom ali sedmim odstavkom 52. člena tega 
zakona, lahko potrošnik z enostransko izjavo odstopi od kre-
ditne pogodbe.

(2) Če potrošnik v enem mesecu od plačila prve obve-
znosti po pogodbi ne izjavi, da odstopa od pogodbe v skladu 
s prejšnjim odstavkom, se šteje, da pri kreditni pogodbi 
vztraja.

(3) Pri odstopu potrošnika od kreditne pogodbe dajalec 
kredita potrošniku vrne vse plačane zneske v osmih dneh 
od prejema izjave potrošnika. Če je potrošnik že črpal kredit, 
dajalcu kredita v istem roku vrne črpan kredit, če mu je izjavo 
izročil neposredno, oziroma v desetih dneh od oddaje izjave, če 
je izjavo poslal po elektronski ali priporočeni pošti. Potrošniku 
ni treba plačati obresti oziroma drugih stroškov ali dajatev, 
povezanih z odobrenim ali črpanim kreditom.

18. člen
(odstop potrošnika brez navedbe razloga)

(1) Potrošnik lahko odstopi od kreditne pogodbe brez na-
vedbe razloga v 14 dneh od dneva sklenitve kreditne pogodbe 
oziroma od dneva, ko prejme informacije iz drugega in četrtega 
odstavka 12. člena tega zakona, če je ta dan poznejši kot dan 
sklenitve kreditne pogodbe. Pri povezani kreditni pogodbi se 
lahko rok za odstop od pogodbe na izrecno zahtevo potrošnika 
skrajša na tri dni. Potrošnik lahko odstopi od kreditne pogodbe 
brez navedbe razloga tudi, kadar je kredit že črpal.

(2) Potrošnik uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe 
z obvestilom pisno na papirju ali drugem trajnem nosilcu 
podatkov, ki ga pošlje dajalcu kredita v rokih iz prejšnjega 
odstavka.

(3) Če potrošnik uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe 
po črpanju kredita, dajalcu kredita plača glavnico in obresti, 
obračunane na to glavnico, od dneva, ko je bil kredit črpan, do 
dneva, ko je glavnica odplačana, brez nepotrebnega odlašanja 
ali najpozneje v 30 dneh od dneva, ko je dajalcu kredita poslal 
obvestilo o odstopu. Obresti črpanega dela kredita se izračuna-
jo na podlagi dogovorjene kreditne obrestne mere.

(4) Če potrošnik odstopi od pogodbe, mu dajalec kredita 
ne sme zaračunati nobenih drugih stroškov, razen morebitnih 
nepovratnih stroškov, ki jih je dajalec kredita plačal v postopku 
pred sodišči, upravnimi organi ali osebami z javnim poobla-
stilom.
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(5) Če dajalec kredita ali tretja oseba na podlagi dogovora 
med tretjo osebo in dajalcem kredita opravi pomožno storitev, 
ki je povezana s kreditno pogodbo, pogodba o pomožni sto-
ritvi potrošnika preneha zavezovati, če odstopi od kreditne 
pogodbe.

(6) Če ima potrošnik pravico do odstopa od pogodbe po 
tem zakonu, se ne glede na določbe zakona, ki ureja varstvo 
potrošnikov in urejajo pravico potrošnika do odstopa od pogod-
be o finančnih storitvah, sklenjene na daljavo in od pogodbe 
o finančnih storitvah, sklenjene zunaj poslovnih prostorov ter 
111. člen Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – 
uradno prečiščeno besedilo in 64/16 – odl. US) za odstop od 
kreditne pogodbe uporablja ta zakon.

19. člen
(odstop potrošnika od povezane kreditne pogodbe)
(1) Če potrošnik odstopi od pogodbe o prodaji blaga 

ali opravljanju storitev v skladu z zakonom, ki ureja varstvo 
potrošnikov, z dnem odstopa od pogodbe preneha veljati tudi 
povezana kreditna pogodba.

(2) Potrošnik lahko proti dajalcu kredita ugovarja zavrni-
tev plačila in uveljavlja druge pravice, ki izvirajo iz pogodbe o 
prodaji blaga ali opravljanju storitev, če se blago ali storitve ne 
zagotovijo, se zagotovijo le delno ali niso v skladu s pogodbo 
o prodaji blaga ali opravljanju storitev, pod pogojem, da sta ta 
pogodba in kreditna pogodba med seboj povezani.

(3) Ugovore iz prejšnjega odstavka lahko potrošnik uve-
ljavlja proti dajalcu kredita samo, če jih je pred tem uveljavljal 
proti prodajalcu blaga ali izvajalcu storitve.

20. člen
(odstop dajalca kredita)

(1) Dajalec kredita lahko z enostransko izjavo odstopi od 
kreditne pogodbe ali zahteva plačilo preostalih plačil pred njiho-
vo zapadlostjo, če je potrošnik v zamudi s plačilom začetnega 
ali dveh zaporednih plačil.

(2) Pred izjavo o odstopu od kreditne pogodbe dajalec 
kredita potrošniku na papirju ali drugem trajnem nosilcu podat-
kov določi primeren dodatni rok za plačilo zapadlih obveznosti, 
ki ne sme biti krajši od 15 dni.

(3) Dajalec kredita lahko odstopi od kreditne pogodbe, 
če potrošnik ne plača zapadlih obveznosti v dodatnem roku iz 
prejšnjega odstavka.

(4) Če dajalec kredita zahteva plačilo preostalih plačil 
pred njihovo zapadlostjo ali z enostransko izjavo odstopi od 
kreditne pogodbe, se obveznost plačila določi v skladu s prvim 
odstavkom 22. člena tega zakona.

(5) Potrošnik za zapadle kreditne obveznosti za čas od 
nastanka zamude do dneva plačila plača dajalcu kredita zamu-
dne obresti, ki ne presegajo višine določene v zakonu, ki ureja 
predpisano obrestno mero zamudnih obresti.

21. člen
(odpoved odprte kreditne pogodbe)

(1) Potrošnik lahko kadar koli in brezplačno odpove odprto 
kreditno pogodbo, razen če sta se potrošnik in dajalec kredita 
v pogodbi dogovorila o odpovednem roku, ki ne sme biti daljši 
od enega meseca.

(2) Dajalec kredita lahko odpove odprto kreditno pogodbo, 
če sta se potrošnik in dajalec kredita o tem izrecno dogovorila v 
pogodbi z najmanj dvomesečnim odpovednim rokom, tako da 
potrošniku pošlje obvestilo pisno na papirju ali drugem trajnem 
nosilcu podatkov.

(3) Dajalec kredita lahko iz utemeljenih razlogov potro-
šniku začasno prekine črpanje kredita, če sta se v odprti kre-
ditni pogodbi o tem izrecno dogovorila. O tem dajalec kredita 
potrošnika obvesti pisno na papirju ali drugem trajnem nosilcu 
podatkov pred prekinitvijo črpanja ali najpozneje takoj po njej, 
razen če drug zakon določa drugače.

2.6. Predčasno odplačilo in odstop terjatev

22. člen
(predčasno odplačilo kredita)

(1) Potrošnik lahko kadar koli v celoti ali delno izpolni svo-
je obveznosti po kreditni pogodbi. V tem primeru je upravičen 
do zmanjšanja skupnih stroškov kredita v delu, ki ga sestavljajo 
obresti in stroški preostalega obdobja trajanja pogodbe, tako da 
se od zneska sedanje vrednosti obveznosti predčasnega plači-
la (diskontirane) kredita odšteje sedanja vrednost (valorizirana) 
pogodbenih obresti, vključno z morebitnimi stroški, ki bi tekle od 
dneva predčasnega plačila do dneva zapadlosti plačila po po-
godbi, če so bili pogodbene obresti in stroški za to obdobje že 
obračunani in zajeti v plačila, ki jih je plačal potrošnik. Dajalec 
kredita potrošniku na razumljiv način in brezplačno na papirju 
ali drugem trajnem nosilcu podatkov predstavi zmanjšanje 
obresti in drugih stroškov, ki nastanejo s celotnim ali delnim 
predčasnim odplačilom kredita. Dogovorjena določila o obrestni 
meri se ne smejo spremeniti v škodo potrošnika.

(2) Pri predčasnem odplačilu kredita je dajalec kredita 
upravičen do pravičnega nadomestila morebitnih stroškov, ki 
so neposredno povezani s predčasnim odplačilom kredita, če 
se predčasno odplačilo izvede za obdobje, za katero je bila 
določena fiksna kreditna obrestna mera.

(3) Nadomestilo ne sme presegati 1 % zneska predčasno 
odplačane glavnice, če potrošnik predčasno odplača kredit več 
kot eno leto pred končno dospelostjo kreditne pogodbe. Če je 
do končne dospelosti kreditne pogodbe eno leto ali manj kot 
eno leto, nadomestilo ne sme presegati 0,5 % zneska predča-
sno odplačane glavnice.

(4) Nadomestilo lahko dajalec kredita zahteva pod po-
gojem, da vsota predčasnih odplačil v 12 mesecih presega 
10.000 eurov.

(5) Nadomestila za predčasno odplačilo dajalec kredita 
ne sme zahtevati, če:

1. se je odplačilo opravilo po zavarovalni pogodbi, ki za-
gotavlja jamstvo za odplačilo kredita;

2. gre za kreditne pogodbe z dovoljeno prekoračitvijo 
stanja na plačilnem računu;

3. se predčasno odplačilo opravi v obdobju, za katero ni 
določena fiksna kreditna obrestna mera;

4. so v pogodbi nepopolne informacije o trajanju kreditne 
pogodbe, pravici do odstopa od pogodbe brez navedbe razloga 
ali izračunu nadomestila za predčasno odplačilo.

(6) Nadomestilo za predčasno odplačilo ne sme presegati 
zneska obresti, ki bi jih potrošnik plačal v obdobju med predča-
snim odplačilom in dogovorjenim datumom prenehanja trajanja 
kreditne pogodbe.

23. člen
(odstop terjatev)

(1) Pri odstopu terjatev iz kreditnih pogodb po tem zako-
nu tretji osebi oziroma prevzemniku je potrošnik zoper njega 
upravičen uveljavljati vse pravice in ugovore, ki jih ima zoper 
prvotnega dajalca kredita, vključno s pobotom.

(2) Pogodbe o odstopu terjatev iz kreditnih pogodb iz 
prejšnjega odstavka, ki bi zmanjševale pravice potrošnika iz 
prejšnjega odstavka, so nične.

(3) Dajalec kredita lahko odstopi terjatev le prevzemniku, 
ki je dajalec kredita in izpolnjuje vse pogoje po tem zakonu. 
Prevzemnik lahko prevzame terjatev, če je dajalec kredita in 
izpolnjuje vse pogoje po tem zakonu.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek lahko dajalec kredita, ki 
pridobi dovoljenje za opravljanje bančnih storitev in finančnih 
storitev na podlagi zakona, ki ureja bančništvo, odstopi terjatev 
prevzemniku, ki je:

– zavarovalnica z namenom poplačila dajalca kredita za 
zapadle neplačane kreditne obveznosti z zavarovalnino;

– subjekt s posebnim namenom pri listinjenju;
– Družba za upravljanje slabih terjatev bank, d. d., ali
– druga družba za upravljanje slabih terjatev bank.
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(5) Prevzemnik iz tretjega in četrtega odstavka tega člena 
je dolžan po prevzemu terjatev izpolnjevati vse obveznosti do 
potrošnika, kot jih je dolžan izpolnjevati dajalec kredita v skladu 
s tem zakonom, terjatev pa lahko odstopi le v skladu s tretjim 
odstavkom tega člena.

(6) Odstopnik terjatve o odstopu terjatve potrošnika ob-
vesti pisno na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov, 
razen če dajalec kredita v dogovoru s prevzemnikom še naprej 
opravlja storitev iz tega kredita v imenu prevzemnika in za 
njegov račun.

(7) Dajalec kredita pri odstopu terjatev ves čas trajanja 
kreditne pogodbe in še štiri leta po izteku kreditne pogodbe 
hrani vsaj kopijo sklenjene kreditne pogodbe.

2.7. Efektivna obrestna mera

24. člen
(predpostavke za izračun)

(1) Efektivna obrestna mera, ki na letni ravni izraža vpliv, 
ki ga imajo na skupno ceno denarja vsa obstoječa ali prihodnja 
upravičenja in obveznosti (črpanj, plačil in stroškov), o katerih 
sta se dajalec kredita in potrošnik dogovorila, se izračuna na 
način, kot je določen v 25. členu tega zakona.

(2) Za izračun efektivne obrestne mere se upoštevajo 
skupni stroški kredita za potrošnika, razen dajatev in stroškov, 
ki jih mora potrošnik plačati pri nakupu blaga ali storitev ne 
glede na to, ali gre za kreditno ali gotovinsko transakcijo, ter 
stroškov, ki jih potrošnik plača zaradi neizpolnjevanja obvezno-
sti iz kreditne pogodbe. Stroški odprtja in vodenja računa, na 
katerem se evidentirajo plačilne transakcije in črpanja, stroški 
uporabe plačilnih sredstev za plačilne transakcije in črpanja 
ter drugi stroški v zvezi s plačilnimi transakcijami se vključijo v 
skupne stroške kredita potrošniku, razen če odprtje ali vodenje 
računa ni obvezno za pridobitev kredita ali za pridobitev kre-
dita pod pogoji, pod katerimi se kredit trži in so stroški računa 
ločeno prikazani v kreditni pogodbi ali drugi pogodbi, sklenjeni 
s potrošnikom.

(3) Efektivna obrestna mera se izračuna glede na dogo-
vorjeno časovno obdobje kreditne pogodbe ter glede na pogoje 
in roke za izpolnitev obveznosti dajalca kredita in potrošnika, 
kot so navedeni v kreditni pogodbi.

(4) Pri kreditni pogodbi, v kateri se dovoljuje sprememba 
kreditne obrestne mere in morebitnih drugih stroškov, ki so 
zajeti v efektivni obrestni meri in katerih dinamike v trenutku 
izračuna ni mogoče natančno predvideti, se efektivna obrestna 
mera izračuna ob predpostavki, da kreditna obrestna mera in 
stroški, ki vplivajo na efektivno obrestno mero, ostanejo enaki 
začetni višini in se uporabljajo do poteka veljavnosti kreditne 
pogodbe.

(5) Pri izračunu efektivne obrestne mere se upošteva-
jo tudi dodatne predpostavke v skladu s tretjim odstavkom 
25. člena tega zakona.

25. člen
(način izračuna)

(1) Efektivna obrestna mera se izračuna kot letna diskon-
tna stopnja, ki izenači sedanjo vrednost vseh črpanj kredita s 
sedanjo vrednostjo vseh plačil in stroškov na podlagi naslednje 
enačbe:

Ck = znesek k-tega črpanja;
tk = trajanje časovnega presledka, izraženo v letih ali delih 

leta, med datumom prvega črpanja in datumom vsakega posa-
meznega naslednjega črpanja, pri čemer je t1 = 0;

m’ = zaporedna številka zadnjega plačila kredita, obresti 
ali stroškov oziroma skupno število vseh plačil;

l = zaporedna številka plačila kredita, obresti ali stroškov;
Dl = znesek posameznega plačila kredita, obresti ali stro-

škov;
sl = trajanje časovnega presledka, izraženo v letih ali 

delih leta, med datumom prvega črpanja in datumom vsakega 
posameznega plačila kredita, obresti ali stroškov;

∑ = vsota.
(2) Pri izračunu efektivne obrestne mere v skladu s prej-

šnjim odstavkom se upošteva naslednje:
1. zneski, ki jih plačata stranki ob različnih časih, so lahko 

različni in se lahko plačajo v različnih časovnih presledkih;
2. začetni datum je datum prvega črpanja;
3. časovni presledki med datumi, ki se uporabljajo pri 

izračunu, se izrazijo v letih oziroma delih leta. Šteje se, da ima 
leto 365 dni (ali 366 v prestopnih letih) – sistem (K, 365/366). 
Če je to povezano z naravo posla ali če ni natančnih podatkov 
o dospevanju plačil, se šteje, da ima leto 52 enakih tednov ali 
12 enakih mesecev. Šteje se, da ima enak mesec 30,41666 
dneva (tj. 365/12) ne glede na to, ali je leto prestopno ali ne;

4. če časovnih presledkov med datumi, ki se uporabljajo 
pri izračunih, ni mogoče izraziti kot celo število tednov, mese-
cev ali let, se izrazijo kot celo število enega od teh obdobij in s 
številom dni. Kadar se uporabljajo dnevi:

– se šteje vsak dan,
– se enaka obdobja in nato dnevi štejejo nazaj do dneva 

začetka črpanja,
– se dolžina obdobja dni, ki se izrazi v letih, izračuna 

tako, da se odšteje prvi dan in prišteje zadnji dan, tako da se 
to obdobje deli s številom dni (365 ali 366) celotnega leta, ki se 
šteje nazaj od zadnjega dne do istega dne predhodnega leta;

5. rezultat se zapiše z natančnostjo vsaj dveh decimalk v 
odstotnem zapisu, pri čemer se zaokroženje opravi po mate-
matičnih pravilih (če je prva neizpisana vrednost 5 ali več, se 
zadnja ohranjena vrednost zaokroži navzgor);

6. enačba iz prejšnjega odstavka se z uvedbo enotnega 
simbola Pi za pozitivni ali negativni denarni tok, ki nastopi kot 
posledica i tega od skupaj N = m + m' poslovnih dogodkov 
(npr. črpanj (dela) kredita, plačil stroškov ali anuitet), lahko 
preoblikuje v:

pri čemer je:
EOM = efektivna obrestna mera;
m = zaporedna številka zadnjega črpanja oziroma število 

vseh črpanj, tranš, če se kredit črpa postopoma; drugače je 
m = 1;

k = zaporedna številka črpanja, pri čemer je 1 ≤ k ≤ m;

Efektivna obrestna mera je tako letna diskontna stopnja, 
ki povzroči, da je sedanja vrednost vseh upoštevanih pozitivnih 
in negativnih denarnih tokov danega kreditnega posla enaka 
nič (0).

(3) Dajalec kredita mora pri izračunu efektivne obrestne 
mere upoštevati naslednje dodatne predpostavke:

1. če daje kreditna pogodba potrošniku možnost prostega 
črpanja, se šteje, da je skupni znesek kredita črpan takoj in v 
celoti;

2. če kreditna pogodba predvideva črpanja z različnimi 
stroški ali kreditnimi obrestnimi merami, se šteje, da je skupni 
znesek kredita črpan po najvišji kreditni obrestni meri in najviš-
jih stroških, ki se obračunavajo za najpogosteje uporabljeno 
transakcijo pri tovrstni kreditni pogodbi;

3. če daje kreditna pogodba potrošniku možnost prostega 
črpanja odobrenega zneska kredita, vendar glede na različne 
načine črpanja določa omejitve skupnega zneska kredita in 
časovnega obdobja, se za izračun efektivne obrestne mere 
šteje, da bo skupni znesek kredita črpan na prvi dan, določen 
v kreditni pogodbi, in v skladu s temi omejitvami črpanja;
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4. pri odprti kreditni pogodbi, razen pri kreditni pogodbi z 
dovoljeno možnostjo prekoračitve stanja na plačilnem računu 
in pri premostitvenem kreditu, se pri kreditni pogodbi, katere 
namen ni pridobitev ali ohranitev pravic na nepremičnini ali pri 
kateri se kredit črpa z bančno plačilno kartico z odlogom plačila 
ali kreditno kartico šteje, da se kredit zagotovi za eno leto, ki 
se šteje od dneva začetka črpanja kredita, z zadnjim plačilom 
kredita pa se poravnajo saldo glavnice, obresti in morebitni 
drugi stroški. Šteje se, da potrošnik odplača glavnico z enaki-
mi mesečnimi plačili z začetkom en mesec po dnevu prvega 
črpanja. Če potrošnik odplača glavnico v celoti z enkratnim 
plačilom znotraj posameznega plačilnega roka, se šteje, da 
bodo naslednja črpanja in plačila celotne glavnice opravljena 
v obdobju enega leta. Obresti in drugi stroški se določijo glede 
na navedena črpanja in plačila glavnice in kakor je določeno v 
kreditni pogodbi;

5. pri kreditni pogodbi, razen pri kreditni pogodbi z do-
voljeno možnostjo prekoračitve stanja na plačilnem računu in 
odprti kreditni pogodbi, se v primeru, da ni mogoče ugotoviti 
dneva ali zneska plačila kredita, ki ga mora opraviti potrošnik, 
šteje, da se plačilo opravi na prvi dan in na najnižji znesek, ki 
ju določa kreditna pogodba. Če dan sklenitve kreditne pogod-
be ni znan, se šteje, da je začetek črpanja kredita na dan, ki 
omogoča najkrajši časovni presledek med dnevom začetka 
črpanja kredita in dnevom prvega plačila kredita, ki ga mora 
opraviti potrošnik;

6. kadar dneva ali zneska plačila, ki ga mora opraviti 
potrošnik, ni mogoče ugotoviti na podlagi kreditne pogodbe 
ali predpostavk 4., 5. in 8. točke tega odstavka, se šteje, da 
se plačilo opravi v skladu z roki in pogoji, ki jih določi dajalec 
kredita. Kadar so ti neznani, se šteje:

– da se plačila obresti plačajo skupaj s plačili glavnice;
– da se stroški, ki niso obresti in so v obliki enkratnega 

plačila, plačajo na dan sklenitve kreditne pogodbe;
– da se stroški, ki niso obresti in so v obliki večkratnih 

plačil, plačujejo v rednih časovnih presledkih z začetkom na 
dan prvega plačila glavnice. Če znesek teh plačil ni znan, se 
šteje, da so zneski enaki;

– da se saldo glavnice, obresti in morebitni drugi stroški 
poravnajo s končnim plačilom kredita.

7. če pri kreditni pogodbi, ki ni pogojna obveznost ali 
jamstvo in katere namen ni pridobitev ali ohranitev lastninskih 
pravic na nepremičnini, pri kreditni pogodbi z dovoljeno možno-
stjo prekoračitve stanja na plačilnem računu ter pri kreditu, ki se 
črpa z bančno plačilno kartico z odlogom plačila ali s kreditno 
kartico, še ni dogovorjen skupni znesek kredita, se šteje, da 
znaša 1.500 eurov;

8. pri kreditni pogodbi z dovoljeno možnostjo prekoračitve 
stanja na plačilnem računu potrošnika se šteje, da je skupni 
znesek kredita črpan v celoti za celotno obdobje trajanja kredi-
tne pogodbe. Če trajanje prekoračitve ni znano, se pri izračunu 
efektivne obrestne mere šteje, da je kreditna pogodba sklenje-
na za tri mesece;

9. če dajalec kredita ponudi različne kreditne obrestne 
mere in stroške za določeno obdobje ali znesek, se upoštevajo 
najvišja kreditna obrestna mera in najvišji stroški v celotnem 
obdobju trajanja kreditne pogodbe;

10. če je v kreditni pogodbi v začetnem obdobju dogo-
vorjena fiksna kreditna obrestna mera in se ob izteku obdo-
bja fiksne kreditne obrestne mere določi nova spremenljiva 
kreditna obrestna mera, ki se periodično prilagaja v skladu z 
dogovorjenim indeksom ali referenčno obrestno mero, se šteje, 
da je ob izteku obdobja fiksne kreditne obrestne mere kreditna 
obrestna mera enaka tisti, ki je veljala v času izračuna efektivne 
obrestne mere na podlagi vrednosti v tistem času dogovorje-
nega indeksa ali referenčne obrestne mere, vendar ni nižja od 
fiksne kreditne obrestne mere.

26. člen
(najvišja dopustna efektivna obrestna mera)

(1) Če je dajalec kredita oseba, ki ni kreditna institucija 
po zakonu, ki ureja bančništvo, lahko znaša efektivna obrestna 

mera na dan sklenitve pogodbe največ 200 % zadnje povpreč-
ne efektivne obrestne mere, ki jo v skladu z zakonom, ki ureja 
bančništvo, za potrošniške kredite uporabljajo kreditne instituci-
je in jo za kreditni razred, v katerega po merilih tretjega in četr-
tega odstavka tega člena spada kredit, objavi Banka Slovenije.

(2) Če je v kreditni pogodbi določena višja efektivna 
obrestna mera od 200 % povprečne efektivne obrestne mere, 
določene v prejšnjem odstavku, se šteje, da je bila med po-
trošnikom in dajalcem kredita dogovorjena efektivna obrestna 
mera, ki znaša 200 % povprečne efektivne obrestne mere 
kreditnih institucij za potrošniške kredite.

(3) Povprečne efektivne obrestne mere kreditnih institucij 
za potrošniške kredite objavlja Banka Slovenije dvakrat letno 
v Uradnem listu Republike Slovenije za naslednje ročnosti in 
zneske:

– do šest mesecev in do 1.000 eurov (I. razred);
– do 12 mesecev in do 2.000 eurov (II. razred);
– do 36 mesecev in do 4.000 eurov (III. razred);
– do deset let in do 20.000 eurov (IV. razred).
(4) Potrošniški kredit, ki se ne uvršča v nobeno od kom-

binacij ročnosti in zneska iz prejšnjega odstavka, se razvrsti 
v tisti razred, v katerem njegova ročnost in njegov znesek ne 
presežeta zgornje mejne vrednosti za ta razred.

(5) Kreditne institucije poročajo Banki Slovenije o efektivni 
obrestni meri po ročnostih in zneskih iz tretjega odstavka tega 
člena, ki jih uporabljajo za potrošniške kredite.

(6) Banka Slovenije s sklepom podrobneje določi obseg, 
način in roke poročanja kreditnih institucij o efektivnih obrestnih 
merah, ki jih uporabljajo za potrošniške kredite v skladu s tem 
zakonom.

2.8. Obvezna narava določb tega zakona

27. člen
(ničnost pogodbe oziroma pogodbenega določila)

(1) Nično je vsako pogodbeno določilo, ki je v nasprotju s 
tem zakonom in je v škodo potrošnika.

(2) Določbe tega zakona se neposredno uporabljajo, če 
so določila kreditne pogodbe nejasna, nepopolna ali v naspro-
tju s tem zakonom in v škodo potrošnika.

(3) Pravic, ki pripadajo potrošniku po tem zakonu, s kre-
ditno pogodbo ni mogoče omejiti ali izključiti.

(4) Kreditna pogodba, ki jo dajalec kredita ali kreditni 
posrednik sklene brez ustreznega dovoljenja v skladu s tem 
zakonom, je nična, pri čemer je dajalec kredita upravičen samo 
do vračila že črpanega dela skupnega zneska kredita.

28. člen
(omejitve pri zavarovanju)

(1) V zvezi s kreditno pogodbo ni dovoljeno zavarovanje 
plačil, ki potrošnika zavezuje k izdaji ali sprejemu bianko meni-
ce ali čeka ali drugega plačilnega instrumenta, ki ima po svoji 
naravi podobne učinke.

(2) Potrošnik lahko od dajalca kredita zahteva vrnitev 
katerega koli plačilnega instrumenta iz prejšnjega odstavka, ki 
mu ga je izročil zaradi zavarovanja plačil.

(3) Dajalec kredita potrošniku povrne vso škodo, ki je 
posledica uporabe instrumenta zavarovanja plačil iz prvega 
odstavka tega člena.

29. člen
(preprečevanje izogibanja določbam zakona)

(1) Vključevanje kreditnih pogodb, ki spadajo v področje 
uporabe tega zakona, in drugih pogodb v pogodbe, katerih 
značilnosti ali namen lahko omogoči izogibanje uporabi tega 
zakona, ni dovoljeno.

(2) Več pogodb istega dajalca kredita, ki z ekonomskega 
vidika sestavljajo celoto, zlasti v primeru porazdelitve zneska 
kredita na več pogodb ali sklenitve več zaporednih pogodb, se 
v smislu tega zakona štejejo kot ena pogodba.
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(3) Pogodbeno razmerje, pri katerem je potrošnik pro-
dajalec in kupec oziroma zakupnik (najemnik) po pogodbi o 
finančnem zakupu iste stvari, se šteje za kreditno pogodbo po 
tem zakonu.

(4) Stvari, ki jih je dajalec kredita oziroma zakupodajalec 
(najemodajalec) po pogodbi o finančnem zakupu pridobil pri 
pravnih poslih iz prejšnjega odstavka in pri katerih ima že 
sklenjeno obveznost odtujitve stvari istemu potrošniku, ne sme 
obremeniti s stvarnimi pravicami drugih.

(5) Kadar se omejitev iz prejšnjega odstavka nanaša na 
nepremičnino, mora dajalec kredita oziroma zakupodajalec pri 
finančnem zakupu na tej nepremičnini vpisati pravico prepovedi 
obremenitve ali odtujitve nepremičnine v korist kupca oziroma 
zakupnika po pogodbi o finančnem zakupu.

(6) Ne glede na določbe zakona, ki ureja finančno poslo-
vanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje, 
stečajni dolžnik kot zakupodajalec z začetkom stečajnega po-
stopka ne pridobi pravice do odstopa od pogodbe o finančnem 
zakupu, po pravilih, ki veljajo za vzajemno neizpolnjene po-
godbe, ki je bila sklenjena s potrošnikom pred začetkom ste-
čajnega postopka. Stečajni dolžnik lahko odstopi od pogodbe o 
finančnem zakupu v skladu z 20. členom tega zakona.

(7) Kadar se proti zakupodajalcu, ki je s potrošnikom 
sklenil pogodbo o finančnem zakupu, na predlog upnika uvede 
postopek izvršbe na predmet zakupa, se izvršba na tak pred-
met šteje za nedopustno.

2.9. Opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja

30. člen
(dovoljenje za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja)

(1) Dajalec kredita pred začetkom opravljanja storitev 
potrošniškega kreditiranja pridobi dovoljenje za opravljanje 
storitev potrošniškega kreditiranja (v nadaljnjem besedilu: do-
voljenje) za vsako poslovno enoto, kjer bo opravljal te storitve.

(2) Dovoljenja ne potrebujejo:
1. kreditne institucije, ki pridobijo dovoljenje za opravljanje 

bančnih in finančnih storitev po zakonu, ki ureja bančništvo;
2. kreditne institucije s sedežem v drugi državi članici, ki 

preko podružnice opravljajo storitve potrošniškega kreditiranja 
v Republiki Sloveniji in pridobijo dovoljenje za opravljanje ban-
čnih in finančnih storitev v matični državi članici;

3. delodajalci za kreditne pogodbe, s katerimi dodelijo 
kredit svojim zaposlenim brezobrestno ali po nižjih povprečnih 
efektivnih obrestnih merah, kot jih za potrošniške kredite upo-
rabljajo kreditne institucije;

4. nepridobitne organizacije, ki dajejo kredite le za soci-
alne in izobraževalne namene, če gre za kreditne pogodbe iz 
3. člena tega zakona;

5. pravne osebe javnega prava za kreditne pogodbe iz 
3. člena tega zakona.

31. člen
(izdaja in podaljšanje dovoljenja)

(1) Dovoljenje izda ali podaljša ministrstvo, pristojno za 
gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), na zahtevo 
dajalca kredita oziroma vložnika po pravilih splošnega uprav-
nega postopka.

(2) Ministrstvo izda ali podaljša dovoljenje, če:
– dajalec kredita oziroma vložnik izpolnjuje kadrovske, 

izobrazbene, prostorske, organizacijske, tehnične in druge po-
goje za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja v skladu 
s tem zakonom;

– dajalec kredita oziroma vložnik predloži osnutek kre-
ditne pogodbe, ki je v skladu s tem zakonom, za vsako vrsto 
kredita, ki ga ponuja;

– dajalec kredita za izvensodno reševanje sporov s po-
trošniki določi izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških 
sporov v skladu s 93. členom tega zakona;

– dajalec kredita oziroma vložnik, član poslovodstva in 
prokurist dajalca kredita oziroma vložnika ter odgovorna oseba 

iz četrtega odstavka tega člena ni bila pravnomočno obsojena 
zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper pravni 
promet ali zoper premoženje;

– nad premoženjem dajalca kredita oziroma vložnika, čla-
na poslovodstva in prokurista dajalca kredita oziroma vložnika 
ter nad premoženjem odgovorne osebe iz četrtega odstavka 
tega člena ni bil začet postopek osebnega stečaja;

– dajalec kredita oziroma vložnik, član poslovodstva in 
prokurist dajalca kredita oziroma vložnika ter odgovorna oseba 
iz četrtega odstavka tega člena ni bila kaznovana v skladu s 
94. členom tega zakona;

– opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja ni v na-
sprotju z drugimi predpisi.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek se dajalcu kredita oziro-
ma vložniku ne izda dovoljenje, če mu je bilo odvzeto v skladu 
s 33. členom tega zakona ali če ni plačal globe ali stroškov 
postopka za prekršek, storjen po 95. ali 96. členu tega zakona, 
pri čemer ta omejitev traja do plačila globe in stroškov postopka 
oziroma do ustavitve prisilne izterjave, vendar najdlje tri leta 
od pravnomočnosti odločbe, s katero je bila izrečena globa za 
prekršek oziroma odmerjeni stroški postopka.

(4) V vlogi za pridobitev ali podaljšanje dovoljenja dajalec 
kredita oziroma vložnik določi osebo, odgovorno za vodenje 
in pravilnost poslovnega procesa potrošniškega kreditiranja.

(5) Ministrstvo izda dovoljenje za tri leta z možnostjo po-
daljšanja. Dovoljenje se podaljša za nadaljnja tri leta, če dajalec 
kredita izpolnjuje pogoje iz drugega in tretjega odstavka tega 
člena in dva meseca pred potekom treh let od pridobitve ozi-
roma od zadnjega podaljšanja dovoljenja ministrstvu ponovno 
predloži vsa dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, sicer 
mu dovoljenje preneha veljati.

(6) Če dajalec kredita po pridobitvi dovoljenja odpre novo 
poslovno enoto, v kateri želi opravljati storitve potrošniškega 
kreditiranja, mora za to poslovno enoto pridobiti dovoljenje 
ministrstva za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja.

(7) Ne glede na določbe tega člena se dajalcu kredita, ki 
izpolnjuje pogoje iz drugega in tretjega odstavka tega člena in v 
katerem ima banka ali banka države članice najmanj 20-odsto-
tni delež glasovalnih pravic ali najmanj 20-odstotni delež v kapi-
talu, ali katerega bilančna vsota po stanju ob koncu preteklega 
koledarskega leta je najmanj enaka 50.000.000 eurov, izda 
dovoljenje za nedoločen čas. Če dajalec kredita ne izpolnjuje 
več pogojev glede lastništva ali bilančne vsote iz prejšnjega 
stavka, mora ministrstvu ponovno predložiti vsa dokazila o 
izpolnjevanju zahtevanih pogojev za izdajo dovoljenja za tri leta 
z možnostjo podaljšanja. Dovoljenje za nedoločen čas preneha 
veljati z dnem izdaje odločbe ministrstva na podlagi vloge za 
izdajo dovoljenja za tri leta z možnostjo podaljšanja. Ministrstvo 
lahko izda odločbo o prenehanju dovoljenja za nedoločen čas 
tudi na predlog Tržnega inšpektorata Republike Slovenije (v 
nadaljnjem besedilu: Tržni inšpektorat) ali po uradni dolžnosti, 
če dajalec kredita ne izpolnjuje več pogojev glede lastništva ali 
bilančne vsote.

(8) Kadrovske, izobrazbene, prostorske, organizacijske, 
tehnične in druge pogoje, ki jih mora izpolnjevati dajalec kre-
dita, ter dokumentacijo in podatke, ki jih mora dajalec kredita 
oziroma vložnik predložiti k vlogi za izdajo ali podaljšanje do-
voljenja, podrobneje predpiše s pravilnikom minister, pristojen 
za gospodarstvo.

32. člen
(izdaja nalepke)

(1) Ministrstvo dajalcu kredita, ki je pridobil dovoljenje, 
izda nalepko, ki izkazuje pridobitev dovoljenja. Ministrstvo izda 
toliko nalepk, kot je v vlogi navedenih poslovnih enot, ki izpol-
njujejo pogoje iz 31. člena tega zakona, in kjer se bodo opra-
vljale storitve potrošniškega kreditiranja.

(2) Obliko in vsebino nalepke, pravila ravnanja z nalepko, 
pravila glede pridobitve novih ali dodatnih nalepk in vračila pri-
dobljenih nalepk predpiše minister, pristojen za gospodarstvo.
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33. člen
(odvzem dovoljenja)

(1) Ministrstvo odvzame dovoljenje dajalcu kredita na 
predlog Tržnega inšpektorata ali po uradni dolžnosti, če:

1. je dajalcu kredita izdana odločba na podlagi šestega ali 
sedmega odstavka 89. člena tega zakona;

2. dajalec kredita stori prekršek iz 7. točke prvega odstav-
ka 94. člena tega zakona.

(2) Postopek odvzema dovoljenja se izvede po zakonu, ki 
ureja splošni upravni postopek.

(3) Ko je odločba o odvzemu dovoljenja dokončna, daja-
lec kredita, ki mu je odvzeto dovoljenje, takoj odstrani nalepko. 
Če je ne odstrani, jo na stroške dajalca kredita odstrani Tržni 
inšpektorat.

34. člen
(register dajalcev kreditov za opravljanje storitev 

potrošniškega kreditiranja)
(1) Ministrstvo vodi register dajalcev kreditov (v nadalj-

njem besedilu: register), ki jim je bilo izdano ali podaljšano 
dovoljenje v skladu z 31. členom tega zakona.

(2) V register se vpiše dajalca kredita, ko je odločba o 
izdaji ali podaljšanju dovoljenja dokončna.

(3) V register se vpišejo naslednji podatki o:
– dajalcu kredita (firma ali ime in sedež ali naslov, poslov-

ne enote, ki so prejele dovoljenje),
– matični in davčni številki dajalca kredita,
– navedbi oseb dajalca kredita, ki so pooblaščene za 

zastopanje,
– šifri glavne dejavnosti,
– datumu začetka in prenehanja veljavnosti dovoljenja in
– datumu izbrisa dajalca kredita iz registra.
(4) Register je javno objavljen na spletni strani ministrstva.
(5) Dajalec kredita ministrstvu posreduje vsako spremem-

bo podatkov iz tretjega odstavka tega člena v roku 15 dni od 
nastanka spremembe.

(6) Dajalec kredita se izbriše iz registra, če:
– dajalec kredita vloži zahtevo za izbris,
– dajalcu kredita dovoljenje preneha po poteku časa ali
– ministrstvo dajalcu kredita odvzame dovoljenje.
(7) Ministrstvo na svoji spletni strani objavi izbris dajalca 

kredita iz registra, ko je odločba o odvzemu ali prenehanju 
dovoljenja dokončna, s podatki o dajalcu kredita.

35. člen
(vodenje evidenc in poročanje)

(1) Dajalec kredita, ki posluje na podlagi dovoljenja mi-
nistrstva, vsako leto do 31. marca za preteklo poslovno leto 
ministrstvu na obrazcu poroča o sklenjenih kreditnih pogodbah 
in dogovorjeni efektivni obrestni meri ali o tem, da ni bila skle-
njena nobena kreditna pogodba.

(2) Dajalec kredita iz prejšnjega odstavka vodi evidence 
o kreditnih posrednikih in poslih, sklenjenih s posredovanjem, 
ter ministrstvu vsako leto do 31. marca za preteklo poslovno 
leto pošlje seznam kreditnih posrednikov in poslov, sklenjenih 
s posredovanjem.

(3) Minister, pristojen za gospodarstvo, s pravilnikom po-
drobneje predpiše način, vsebino in obrazec poročanja dajalca 
kredita.

2.10. Posredovanje potrošniških kreditov

36. člen
(obveznosti kreditnega posrednika)

(1) Kreditni posrednik ima z dajalcem kredita sklenjeno 
pogodbo o posredovanju potrošniških kreditov (v nadaljnjem 
besedilu: pogodba o posredovanju).

(2) Kreditni posrednik pri oglaševanju in v dokumentaciji, 
ki je namenjena potrošniku, navede, ali sodeluje z enim ali več 
dajalci kreditov, in obseg svojih pooblastil.

(3) Kreditni posrednik sporoči stroške posredovanja da-
jalcu kredita, ki jih vključi v izračun efektivne obrestne mere. 
Potrošnik v razmerju do kreditnega posrednika nima obveznosti 
za plačilo storitev posredovanja.

37. člen
(pogoji za kreditne posrednike)

(1) Kreditni posrednik mora za opravljanje dejavnosti po-
sredovanja potrošniških kreditov:

– pridobiti in izkazovati status kreditnega posrednika;
– imeti pooblastilo dajalca kredita;
– imeti sklenjeno pogodbo o posredovanju z dajalcem 

kredita, v kateri se določi obseg odgovornosti dajalca kredita 
in kreditnega posrednika pri prekoračitvi pooblastil kreditnega 
posrednika;

– izpolnjevati kadrovske, izobrazbene, organizacijske, 
prostorske, tehnične in druge pogoje;

– voditi evidence o poslih, sklenjenih s posredovanjem.
(2) Podrobnejše pogoje iz prejšnjega odstavka za opra-

vljanje dejavnosti kreditnega posrednika s sklepom predpiše 
Banka Slovenije, če gre za kreditnega posrednika kreditnih 
institucij, in s pravilnikom minister, pristojen za gospodarstvo, 
če gre za kreditnega posrednika drugih dajalcev kreditov.

III. POSEBNA PRAVILA ZA KREDITNO POGODBO  
ZA NEPREMIČNINO

3.1. Oglaševanje

38. člen
(vsebina oglasnih sporočil)

(1) Pri oglaševanju v zvezi s kreditno pogodbo za nepre-
mičnino, ki vsebuje obrestno mero ali druge podatke v zvezi s 
stroški kredita za nepremičnino, morajo biti jasno, razumljivo in 
poudarjeno poleg informacij iz drugega odstavka 6. člena tega 
zakona, razen informacij iz 5. točke, navedene še naslednje 
informacije glede na vrsto kreditne pogodbe za nepremičnino:

– firma ali ime in sedež ali naslov dajalca kredita ali kre-
ditnega posrednika;

– navedba, da bo kreditna pogodba za nepremičnino 
zavarovana z zastavno pravico na nepremičnini;

– število in višino posameznih plačil, če je to mogoče;
– opozorilo, da morebitno nihanje valutnih tečajev lahko 

vpliva na znesek kredita, ki ga plača potrošnik.
(2) Na podlagi reprezentativnega primera v skladu s tre-

tjim odstavkom 6. člena tega zakona se poleg informacij iz dru-
gega odstavka 6. člena tega zakona prikažejo tudi informacije 
iz tretje alineje prejšnjega odstavka.

3.2. Obveznosti pred sklenitvijo kreditne pogodbe  
za nepremičnino

3.2.1. Zagotavljanje informacij

39. člen
(splošne informacije)

Dajalec kredita ali povezani kreditni posrednik zagotavlja 
potrošniku glede na vrsto kreditne pogodbe za nepremičnino, 
brezplačno na papirju, drugem trajnem nosilcu podatkov ali v 
elektronski obliki naslednje jasne in razumljive splošne infor-
macije o kreditni pogodbi za nepremičnino:

– firmo ali ime in sedež ali naslov dajalca kredita ali pove-
zanega kreditnega posrednika;

– namen uporabe kredita za nepremičnino;
– oblike zavarovanja kredita za nepremičnino in tudi mo-

žnost, da je lahko kreditna pogodba za nepremičnino zavaro-
vana z zastavno pravico na nepremičnini, ki se nahaja v drugi 
državi članici;
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– možno obdobje trajanja kreditne pogodbe za nepre-
mičnino;

– navedbo, ali se kredit za nepremičnino obrestuje s 
fiksno, spremenljivo ali kombinirano obrestno mero, ter opis 
značilnosti fiksne in spremenljive obrestne mere, ter s tem 
povezanih posledic za potrošnika;

– ime referenčne vrednosti in njenega upravljavca ter 
navedbo morebitnih posledic za potrošnika, če se kreditna po-
godba za nepremičnino sklicuje na referenčno vrednost, kakor 
je opredeljena v 40. točki 2. člena tega zakona;

– če je kredit za nepremičnino na voljo v tuji valuti, naved-
bo tuje valute, vključno z razlago posledic za potrošnika, kadar 
je kredit za nepremičnino obračunan v tuji valuti;

– reprezentativni primer skupnega zneska kredita za ne-
premičnino, skupnih stroškov kredita za potrošnika, skupnega 
zneska, ki ga mora plačati potrošnik, in efektivne obrestne 
mere;

– morebitne dodatne stroške v zvezi s kreditno pogodbo 
za nepremičnino, ki niso vključeni v skupne stroške kredita za 
potrošnika in jih je treba plačati v povezavi s kreditno pogodbo 
za nepremičnino;

– možnosti odplačila kredita za nepremičnino, vključno s 
številom, pogostostjo in višino rednih plačil;

– jasno in natančno izjavo, da izpolnjevanje splošnih 
pogojev kreditne pogodbe za nepremičnino ne jamči odplačila 
celotnega zneska kredita po kreditni pogodbi za nepremičnino;

– opis pogojev, neposredno povezanih s predčasnim od-
plačilom kredita;

– navedbo, ali je potrebna cenitev nepremičnine, kdo je 
odgovoren za izvedbo cenitve in ali ima potrošnik s tem kakšne 
stroške;

– navedbo, ali je obvezna sklenitev pogodbe o pomožni 
storitvi, da potrošnik dobi kredit za nepremičnino ali ga dobi 
pod pogoji, pod katerimi se kredit trži, ter obvestilo, da sme 
potrošnik skleniti pogodbo o pomožni storitvi tudi pri ponudniku, 
ki ni izbrani dajalec kredita, in

– opozorilo glede morebitnih posledic neizpolnjevanja 
obveznosti iz kreditne pogodbe za nepremičnino.

40. člen
(predhodne informacije)

(1) Dajalec kredita ali kreditni posrednik potrošniku brez-
plačno pisno na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov 
zagotovi predhodne informacije v zvezi s kreditno pogodbo za 
nepremičnino na obrazcu za predhodne informacije (v nadalj-
njem besedilu: obrazec ESIS) nemudoma po prejemu informa-
cij o potrebah, finančnem položaju in željah potrošnika, ki mu 
jih predloži potrošnik v skladu z 42. in 43. členom tega zakona, 
vendar najkasneje preden postane ponudba dajalca kredita ali 
pogodba zavezujoča za potrošnika.

(2) Dajalec kredita ali kreditni posrednik predloži potrošni-
ku zavezujočo ponudbo za dajalca kredita pisno na papirju ali 
drugem trajnem nosilcu podatkov ter potrošniku zagotovi vsaj 
sedem dni za razmislek o zavezujoči ponudbi od dneva preje-
ma te ponudbe. Dajalec kredita potrošnika predhodno obvesti 
o navedenem roku za razmislek. Potrošnik lahko sprejme za-
vezujočo ponudbo in sklene kreditno pogodbo za nepremičnino 
pred iztekom roka za razmislek.

(3) Dajalec kredita ali kreditni posrednik, ki zagotovi potro-
šniku predhodne informacije na obrazcu ESIS pred predložitvijo 
zavezujoče ponudbe za dajalca kredita in se ponudba nakna-
dno spremeni, k zavezujoči ponudbi ponovno priloži predhodne 
informacije na obrazcu ESIS, z upoštevanimi spremembami.

(4) Kadar se kreditna obrestna mera ali drugi stroški, ki 
veljajo za ponudbo, določijo na podlagi prodaje prednostnih 
obveznic ali drugih dolgoročnih instrumentov financiranja, 
se lahko kreditna obrestna mera ali drugi stroški razliku-
jejo od tistih, navedenih v ponudbi, v skladu z vrednostjo 
prednostnih obveznic ali drugih dolgoročnih instrumentov 
financiranja.

(5) Pri kreditni pogodbi za nepremičnino, ki se sklene 
s pomočjo sredstva za sporazumevanje na daljavo, dajalec 
kredita ali kreditni posrednik predloži predhodne informacije 
na obrazcu ESIS pred sklenitvijo kreditne pogodbe za nepre-
mičnino.

(6) Dajalec kredita ali kreditni posrednik potrošnika obve-
sti, da mu lahko na njegovo zahtevo ob predložitvi zavezujoče 
ponudbe za dajalca kredita zagotovi izvod osnutka kreditne 
pogodbe za nepremičnino z informacijami iz 12. člena in sed-
mega odstavka 52. člena tega zakona.

(7) Dajalec kredita ali kreditni posrednik zagotovi potro-
šniku dodatne informacije v zvezi s kreditno pogodbo za ne-
premičnino v ločenem dokumentu, ki ga priloži k obrazcu ESIS.

(8) Obliko in vsebino obrazca ESIS za predhodne infor-
macije o kreditni pogodbi za nepremičnino, podrobnejšo vse-
bino in obseg predhodnih informacij, dodaten pouk, opozorila 
in pojasnila glede vrste in načina sklepanja kreditne pogodbe 
za nepremičnino ter način podajanja predhodnih informacij 
predpiše minister, pristojen za gospodarstvo.

41. člen
(informacije o kreditnem posredniku)

(1) Pred začetkom posredovanja potrošniških kreditov za 
nepremičnino zagotovi kreditni posrednik potrošniku brezplač-
no na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov naslednje 
informacije:

– firmo ali ime in sedež ali naslov kreditnega posrednika;
– naziv registra, v katerega je vpisan, številko vpisa v 

register, če obstaja ter informacijo o dostopnosti in javni objavi 
registra kreditnih posrednikov;

– navedbo, ali je kreditni posrednik povezan z enim ali več 
dajalci kreditov oziroma sodeluje z enim ali več dajalci kreditov 
ter navedbo o firmi ali imenu in sedežu ali naslovu dajalca 
kredita ali več dajalcev kreditov;

– morebitno izjavo o neodvisnosti kreditnega posrednika, 
če posreduje zadostno število kreditnih pogodb za nepremič-
nino več dajalcev kreditov, ki poslujejo v Republiki Sloveniji, in 
za posredovanje ne prejema nobenega plačila od enega ali več 
dajalcev kreditov;

– navedbo, ali kreditni posrednik izvaja svetovalne storitve 
iz 47. člena tega zakona;

– morebitne stroške za posredovanje potrošniških kredi-
tov za nepremičnino, ali kadar to ni mogoče, metodo, po kateri 
se stroški za posredovanje potrošniških kreditov za nepremič-
nino izračunajo;

– firmo ali ime in sedež ali naslov ter elektronski naslov 
kreditnega posrednika, na katerega lahko potrošnik naslovi 
morebitno pritožbo v zvezi s storitvami kreditnega posrednika 
v okviru notranjega pritožbenega postopka pri kreditnem po-
sredniku, firmo ali ime in sedež ali naslov enega ali več izvajal-
cev izvensodnega reševanja potrošniških sporov, ki jih kreditni 
posrednik določi kot pristojne za izvensodno reševanje sporov 
v skladu s 93. členom tega zakona, in navedbo o možnostih 
uveljavljanja drugih pravnih sredstev;

– morebiten znesek provizije, če je znan, ali druga pla-
čila, ki jih dajalec kredita ali tretje osebe plačajo kreditnemu 
posredniku za njegove storitve v zvezi s kreditno pogodbo za 
nepremičnino. Če znesek provizije ni znan, pojasnilo, da bo 
znesek naknadno zagotovljen v obrazcu ESIS.

(2) Potrošnik lahko od kreditnega posrednika, ki ni povezan 
in ki dobi provizijo od enega ali več dajalcev kreditov, pridobi in-
formacijo o različnih provizijah, ki mu jih plačajo dajalci kreditov, 
ki zagotavljajo kreditne pogodbe za nepremičnino. Kreditni posre-
dnik potrošnika obvesti, da ima pravico zahtevati to informacijo.

(3) Če kreditni posrednik sporoči dajalcu kredita stroške 
za posredovanje potrošniških kreditov za nepremičnino za 
potrebe izračuna efektivne obrestne mere in od dajalca kredita 
ali tretje osebe prejme provizijo za to posredovanje, kreditni 
posrednik potrošniku pojasni, ali se bo provizija deloma ali v 
celoti izravnala s stroški posredovanja.
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3.2.2. Ocena kreditne sposobnosti potrošnika

42. člen
(ocena kreditne sposobnosti)

(1) Dajalec kredita pred sklenitvijo kreditne pogodbe za 
nepremičnino izvede oceno kreditne sposobnosti potrošnika 
na podlagi potrebnih, zadostnih in sorazmernih informacij o pri-
hodkih in izdatkih potrošnika ter drugih finančnih in ekonomskih 
okoliščinah potrošnika. Dajalec kredita pri tem upošteva dejav-
nike tveganja, ki so pomembni za oceno verjetnosti, da potro-
šnik izpolni obveznosti iz kreditne pogodbe za nepremičnino.

(2) Dajalec kredita pridobi informacije iz prejšnjega od-
stavka od potrošnika, kreditnega posrednika in iz zbirke oseb-
nih podatkov, ki se vodijo na podlagi zakona, ki ureja sistem 
izmenjave informacij o boniteti oziroma zadolženosti fizičnih 
oseb, v skladu s tretjim odstavkom 10. člena tega zakona.

(3) Vse informacije, ki jih kreditni posrednik pridobi od po-
trošnika v okviru postopka odobritve kredita, posreduje dajalcu 
kredita v nespremenjeni vsebini, da se lahko izvede ocena 
kreditne sposobnosti potrošnika.

(4) Dajalec kredita določi in dokumentira postopek in 
informacije, na katerih temelji ocena kreditne sposobnosti po-
trošnika. Dokumentacijo o postopku in pridobljenih informacijah 
dajalec kredita hrani na papirju ali drugem trajnem nosilcu 
podatkov ves čas trajanja kreditne pogodbe za nepremičnino 
in še štiri leta po izteku kreditne pogodbe za nepremičnino, in 
sicer v poslovnih prostorih dajalca kredita, v katerih se sklepajo 
kreditne pogodbe.

(5) Ocena kreditne sposobnosti potrošnika ne sme te-
meljiti pretežno na predpostavki, da vrednost nepremičnine 
presega skupni znesek kredita, ali na predpostavki, da se bo 
vrednost nepremičnine povišala, razen če je namen kredita 
izgradnja ali obnova nepremičnine.

(6) Dajalec kredita lahko sklene kreditno pogodbo za 
nepremičnino s potrošnikom le, če na dan sklenitve kreditne 
pogodbe iz ocene kreditne sposobnosti potrošnika verjetno iz-
haja, da bo potrošnik izpolnil obveznosti iz kreditne pogodbe za 
nepremičnino. Potrošnik sporoči dajalcu kredita pred sklenitvijo 
kreditne pogodbe za nepremičnino vsako morebitno spremem-
bo podatkov, ki jih je predložil dajalcu kredita ali kreditnemu 
posredniku za namen ocene njegove kreditne sposobnosti.

(7) Od sklenjene kreditne pogodbe za nepremičnino da-
jalec kredita ne more odstopiti ali je spremeniti v škodo potro-
šnika:

– če je nepravilno izvedel oceno kreditne sposobnosti 
potrošnika in z njim sklenil kreditno pogodbo ali

– če potrošnik dajalcu kredita ali kreditnemu posredniku 
pred sklenitvijo kreditne pogodbe ni predložil popolnih infor-
macij.

(8) Ne glede na drugo alinejo prejšnjega odstavka lah-
ko dajalec kredita odstopi od sklenjene kreditne pogodbe ali 
spremeni sklenjeno kreditno pogodbo za nepremičnino s po-
trošnikom, če se izkaže, da je potrošnik namerno priredil po-
sredovane informacije ali ni predložil vseh informacij dajalcu 
kredita ali kreditnemu posredniku v postopku odobritve kredita 
za nepremičnino.

(9) Če dajalec kredita nepravilno izvede oceno kreditne 
sposobnosti potrošnika in z njim sklene kreditno pogodbo za 
nepremičnino, lahko potrošnik kadar koli odstopi od te pogodbe 
brez plačila nadomestila iz 22. člena tega zakona, razen če se 
izkaže, da je potrošnik namerno priredil posredovane informa-
cije ali ni predložil vseh informacij, zaradi česar ocena kreditne 
sposobnosti potrošnika ni pravilno izvedena.

43. člen
(informacije in dokazila za izvedbo ocene  

kreditne sposobnosti)
(1) Dajalec kredita pred sklenitvijo kreditne pogodbe za 

nepremičnino podrobno določi informacije in neodvisna pre-
verljiva dokazila, ki jih potrebuje za izvedbo ocene kreditne 

sposobnosti, ter rok, v katerem jih mora potrošnik predložiti. 
Zahteva po informacijah in dokazilih mora biti sorazmerna 
in vključevati samo informacije in dokazila, ki so potrebna za 
izvedbo pravilne ocene kreditne sposobnosti in v skladu z za-
konom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

(2) Če so posredovane informacije in dokazila, ki jih 
predloži potrošnik v skladu s prejšnjim odstavkom nejasna ali 
nepopolna, lahko dajalec kredita pozove potrošnika k pojasnitvi 
ali dopolnitvi.

(3) Dajalec kredita ali kreditni posrednik potrošnika opo-
zori na možne posledice namernega prikritja ali posredovanja 
nepopolnih ali prirejenih informacij v skladu z osmim odstav-
kom 42. člena tega zakona.

(4) Dajalec kredita ali kreditni posrednik pred sklenitvijo 
kreditne pogodbe za nepremičnino potrošnika opozori, da ne 
more opraviti ocene kreditne sposobnosti in odobriti kredita za 
nepremičnino, če potrošnik ne predloži informacij in dokazil v 
skladu s prvim odstavkom tega člena. Dajalec kredita lahko 
opozorilo posreduje v standardizirani obliki.

44. člen
(zbiranje in obdelava podatkov iz zbirke osebnih podatkov)

(1) Dajalec kredita, ki opravlja storitev potrošniškega kre-
ditiranja za nepremičnine, je član sistema izmenjave informacij 
o boniteti oziroma zadolženosti fizičnih oseb v skladu z zako-
nom, ki ureja sistem izmenjave informacij o boniteti oziroma 
zadolženosti fizičnih oseb, in za namene ocene kreditne spo-
sobnosti potrošnika zbira in obdeluje podatke o zadolženosti 
potrošnika pod pogoji in na način, kot to določa zakon, ki ureja 
sistem izmenjave informacij o boniteti oziroma zadolženosti 
fizičnih oseb.

(2) Podatke iz sistema izmenjave informacij o boniteti 
oziroma zadolženosti fizičnih oseb lahko pri dajalcu kredita za 
nepremičnino obdeluje oseba, ki je pri dajalcu kredita poobla-
ščena za obdelavo teh podatkov.

(3) Dajalec kredita s sedežem v drugi državi članici ima 
dostop do istih podatkov iz sistema izmenjave informacij o bo-
niteti oziroma o zadolženosti fizičnih oseb in pod enakimi pogoji 
kot dajalec kredita iz prvega odstavka tega člena s sedežem v 
Republiki Sloveniji.

(4) Dajalec kredita varuje podatke iz prvega odstavka tega 
člena v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, 
ter zagotavlja sledljivost glede dostopa in izpisovanja podatkov 
iz sistema izmenjave informacij tako, da je mogoča identifi-
kacija osebe iz tretjega odstavka tega člena, ki je dostopala 
oziroma izpisovala podatke iz sistema izmenjave informacij in 
preverjanje namena obdelave in izpisa podatkov.

3.2.3. Cenitev nepremičnine

45. člen
(cenitev nepremičnine in hramba evidenc)

(1) Dajalec kredita pred sklenitvijo kreditne pogodbe za 
nepremičnino, katere terjatev je zavarovana z zastavno pravi-
co na nepremičnini, zagotovi, da je predmetna nepremičnina 
ocenjena v skladu z veljavnimi mednarodnimi standardi ocenje-
vanja vrednosti Odbora za mednarodne standarde ocenjevanja 
vrednosti.

(2) Cenilec vrednosti posamične nepremičnine mora biti 
strokovno usposobljen za ocenjevanje vrednosti nepremičnin 
v skladu z veljavnimi mednarodnimi standardi ocenjevanja 
vrednosti in neodvisen od postopka odobritve kreditne pogodbe 
za nepremičnino, da se zagotovi nepristranska in objektivna 
cenitev nepremičnine.

(3) Dajalec kredita hrani dokazila o objektivni in nepri-
stranski cenitvi nepremičnine na papirju ali drugem trajnem 
nosilcu podatkov ves čas trajanja kreditne pogodbe in še štiri 
leta po izteku kreditne pogodbe za nepremičnino.

(4) Dajalec kredita zagotovi potrošniku na zahtevo brez-
plačen izvod cenitve nepremičnine.
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(5) Za ocenjeno vrednost nepremičnine se lahko upora-
bi posplošena tržna vrednost nepremičnine, vrednotena na 
podlagi standardov iz prvega odstavka tega člena in izkazana 
v evidencah o nepremičninah, ki jih vodi Geodetska uprava 
Republike Slovenije, določene na podlagi zakona, ki ureja 
množično vrednotenje nepremičnin.

(6) Dajalec kredita hrani evidence o nepremičninah, na 
katerih so ustanovljene zastavne pravice na nepremičninah za 
zavarovanje terjatev kreditne pogodbe za nepremičnino, in s 
tem povezani politiki odobritve kreditnih pogodb za nepremič-
nino, še štiri leta po izteku teh kreditnih pogodb.

3.2.4. Vezava kreditne pogodbe za nepremičnino s sklenitvijo 
pogodbe o pomožni storitvi

46. člen
(vezava kreditne pogodbe za nepremičnino)

(1) Vezava kreditne pogodbe za nepremičnino s sklenitvi-
jo pogodbe o pomožni storitvi ni dovoljena.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko dajalec kredita 
od potrošnika zahteva, da za kritje škode na nepremičnini, na 
kateri je ustanovljena zastavna pravica za zavarovanje kreditne 
pogodbe, sklene zavarovalno pogodbo za zavarovanje nevar-
nosti požara in elementarnih nesreč z zavarovalno vsoto, ki ne 
presega višine zavarovalne vrednosti nepremičnine.

(3) Dajalec kredita obvesti potrošnika, da lahko zavaroval-
no pogodbo iz prejšnjega odstavka sklene pri ponudniku, ki ga 
potrošnik sam izbere, če zavarovalna pogodba krije škodo na 
nepremičnini za nevarnost požara in elementarnih nesreč vsaj 
v obsegu in višini, kot ju zahteva dajalec kredita.

(4) Sklenitve zavarovalne pogodbe iz drugega odstavka 
tega člena dajalec kredita od potrošnika ne sme zahtevati, če 
ima potrošnik že sklenjeno zavarovalno pogodbo za zavarova-
nje nevarnosti požara in elementarnih nesreč za isto nepremič-
nino, ki krije škodo na nepremičnini vsaj v obsegu in višini, kot 
ju zahteva dajalec kredita.

(5) Dajalec kredita lahko potrošniku ponudi sklenitev kre-
ditne pogodbe za nepremičnino v paketu z drugimi ločenimi 
finančnimi produkti ali storitvami, pri čemer je kreditna pogodba 
za nepremičnino potrošniku na voljo posebej, a ne obvezno 
pod enakimi pogoji kot pri ponudbi ali sklenitvi kreditne po-
godbe za nepremičnino v paketu z drugimi ločenimi finančnimi 
produkti ali storitvami.

(6) Ta člen se smiselno uporablja tudi v primeru, ko tretja 
oseba ustanovi zastavno pravico na svoji nepremičnini za 
potrošnikov dolg.

3.2.5. Svetovalne storitve

47. člen
(izvajanje svetovalnih storitev)

Svetovalne storitve potrošnikom lahko izvaja:
– dajalec kredita, ki je kreditna institucija, ki je pridobila 

dovoljenje za opravljanje bančnih in finančnih storitev v skladu 
z zakonom, ki ureja bančništvo;

– dajalec kredita, ki je kreditna institucija s sedežem v 
drugi državi članici, ki preko podružnice opravlja svetovalne 
storitve v Republiki Slovenije in je pridobila dovoljenje za opra-
vljanje bančnih in finančnih storitev v matični državi članici;

– dajalec kredita, ki je finančna institucija s sedežem v 
Republiki Sloveniji, katere izključna ali pretežna dejavnost je 
opravljanje storitev finančnega zakupa v skladu z zakonom, 
ki ureja bančništvo, in v kateri ima banka ali banka države 
članice najmanj 20-odstotni delež glasovalnih pravic ali naj-
manj 20-odstotni delež v kapitalu ali katere bilančna vsota po 
stanju ob koncu preteklega koledarskega leta je najmanj enaka 
50.000.000 eurov ter je pridobila dovoljenje za opravljanje 
storitev potrošniškega kreditiranja v obliki finančnega zakupa 
nepremičnin v skladu s 67. členom tega zakona (v nadaljnjem 
besedilu: storitev finančnega zakupa nepremičnin), in

– kreditni posrednik dajalca kredita iz prve, druge in tretje 
alineje tega odstavka.

48. člen
(predhodne informacije)

(1) Dajalec kredita ali kreditni posrednik pri sklepanju ene-
ga ali več poslov v zvezi s kreditno pogodbo za nepremičnino 
izrecno seznani potrošnika, ali izvaja svetovalne storitve.

(2) Dajalec kredita ali kreditni posrednik, ki izvaja sveto-
valne storitve, potrošnika pred začetkom izvajanja svetovalnih 
storitev ali pred sklenitvijo pogodbe o izvajanju svetovalnih 
storitev seznani pisno na papirju ali drugem trajnem nosilcu 
podatkov z višino morebitnega plačila, ki ga potrošnik plača za 
svetovalne storitve, ali metodologijo, uporabljeno za izračun, 
če plačila še ni mogoče določiti, in ali bo priporočilo temeljilo 
na njegovem naboru kreditnih pogodb za nepremičnino, ali na 
širšem naboru kreditnih pogodb za nepremičnino več dajalcev 
kreditov za nepremičnino, ki poslujejo v Republiki Sloveniji.

(3) Informacije iz prejšnjega odstavka se lahko priložijo 
kot ločen dokument k predhodnim informacijam, ki jih potrošnik 
prejme na obrazcu ESIS.

49. člen
(priporočilo potrošniku)

(1) Dajalec kredita ali kreditni posrednik pri izvajanju sve-
tovalnih storitev ravna v najboljšem interesu potrošnika, ter si 
pridobi potrebne informacije o osebnem in finančnem položaju 
potrošnika, njegovih željah in ciljih, da lahko potrošniku pripo-
roči ustrezno kreditno pogodbo za nepremičnino.

(2) Dajalec kredita ali kreditni posrednik pri izdelavi pripo-
ročila potrošniku upošteva:

– najnovejše podatke in informacije potrošnika o njegovih 
potrebah, finančnem položaju, osebnih okoliščinah, željah in ciljih;

– objektivno oceno izpostavljenosti tveganjem za položaj 
potrošnika v celotnem obdobju trajanja kreditne pogodbe za 
nepremičnino in

– zadostno število kreditnih pogodb za nepremičnino.
(3) Šteje se, da je zahteva iz tretje alineje prejšnjega 

odstavka izpolnjena, če:
a) dajalec kreditov upošteva več kot polovico kreditnih 

pogodb za nepremičnino iz svojega nabora;
b) nepovezan kreditni posrednik upošteva več kot po-

lovico kreditnih pogodb za nepremičnino dajalcev kreditov, ki 
predstavljajo večino trga Republike Slovenije;

c) povezan kreditni posrednik upošteva:
– več kot polovico kreditnih pogodb iz nabora dajalca 

kredita za nepremičnino, s katerim je povezan, oziroma več kot 
polovico kreditnih pogodb za nepremičnino iz nabora vsakega 
od dajalcev kreditov za nepremičnino, če je povezan z več 
dajalci kreditov ali

– več kot polovico kreditnih pogodb za nepremičnino iz 
nabora skupine dajalcev kreditov za nepremičnino, s katerimi 
je povezan, oziroma več kot polovico kreditnih pogodb za ne-
premičnino iz nabora vsake od skupin dajalcev kreditov, če je 
povezan z več skupinami dajalcev kreditov.

(4) Dajalec kredita ali kreditni posrednik da potrošniku pi-
sno na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov priporočilo 
o eni ali več kreditnih pogodbah za nepremičnino ali opozorilo, 
da nobena od kreditnih pogodb za nepremičnino glede na po-
datke o potrebah, finančnem položaju ali osebnih okoliščinah 
potrošnika iz drugega odstavka tega člena zanj ni primerna.

(5) Priporočilo in dokumentacijo, ki je podlaga za izdelavo 
priporočila, hrani dajalec kredita ali kreditni posrednik še štiri 
leta od dneva, ko je potrošniku dal priporočilo.

50. člen
(uporaba izrazov »neodvisno svetovanje«  

in »neodvisni svetovalec«)
Dajalec kredita ali kreditni posrednik, ki izvaja svetovalne 

storitve, lahko uporablja izraza »neodvisno svetovanje« in »ne-
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odvisni svetovalec« ali izraze, ki imajo enak ali zelo podoben 
pomen, če:

– upošteva več kot polovico kreditnih pogodb za nepre-
mičnino dajalcev kreditov, ki predstavljajo večino trga Republi-
ke Slovenije in

– ne prejema provizije za izvajanje svetovalnih storitev ali 
drugih plačil od enega ali več dajalcev kreditov.

3.3. Obveznosti in pravice v zvezi s kreditno pogodbo  
za nepremičnino

51. člen
(obvezna oblika kreditne pogodbe za nepremičnino)
(1) Kreditna pogodba za nepremičnino, katere terjatev 

je zavarovana z zastavno pravico na nepremičnini, mora biti 
sklenjena v obliki notarskega zapisa. Pri sklenitvi notarskega 
zapisa mora biti osebno navzoč lastnik nepremičnine, na kateri 
se ustanavlja zastavna pravica na nepremičnini, če je lastnik 
nepremičnine potrošnik. Notar mora lastnika nepremičnine po-
učiti o pravnih posledicah kreditne pogodbe za nepremičnino in 
njenega zavarovanja ter pravnih posledicah neplačila. Lastnik 
nepremičnine mora na notarskem zapisu s podpisom potrditi, 
da je prejel notarjev pouk v skladu s tem odstavkom.

(2) Določbe prejšnjega odstavka se uporabljajo tudi v 
primeru, kadar potrošnik ustanovi zastavno pravico na svoji 
nepremičnini za zavarovanje tujega dolga.

52. člen
(kredit za nepremičnino v tuji valuti)

(1) Pri kreditni pogodbi za nepremičnino, pri kateri je kre-
dit obračunan v tuji valuti, ima potrošnik pravico do pretvorbe 
kredita iz tuje valute v domačo, kadar vrednost skupnega zne-
ska kredita, ki ga še mora plačati potrošnik, ali vrednost rednih 
plačil odstopa za več kot 10 % od vrednosti, ki bi veljala, če bi 
se uporabljal menjalni tečaj med tujo in domačo valuto, ki je 
bil dogovorjen ob sklenitvi kreditne pogodbe za nepremičnino.

(2) Domača valuta je valuta:
– v kateri potrošnik prejema dohodek ali ima sredstva, iz 

katerih se bo odplačeval kredit, in je navedena v zadnji oceni 
kreditne sposobnosti potrošnika, ki se nanaša na kreditno po-
godbo za nepremičnino, ali

– države članice, v kateri je potrošnik imel stalno prebiva-
lišče ob sklenitvi kreditne pogodbe za nepremičnino.

(3) Dajalec kredita in potrošnik se lahko v kreditni pogodbi 
za nepremičnino dogovorita, da se za pretvorbo kredita iz tuje 
valute v domačo uporabi domača valuta iz prve ali druge ali-
neje prejšnjega odstavka ali se uporabita obe domači valuti iz 
prejšnjega odstavka.

(4) Pri pretvorbi kredita iz tuje valute v domačo se kot 
menjalni tečaj uporablja referenčni tečaj Evropske centralne 
banke, ki ga dnevno povzema in objavlja Banka Slovenije in ve-
lja na dan vloženega zahtevka potrošnika za pretvorbo kredita 
iz tuje valute v domačo ali najkasneje na 14. dan po vloženem 
zahtevku potrošnika, če je v kreditni pogodbi za nepremičnino 
dogovorjeno drugače.

(5) Dajalec kredita začne redno opozarjati potrošnika, ki 
ima kredit obračunan v tuji valuti, kadar zaradi spremembe me-
njalnega tečaja vrednost skupnega zneska kredita, ki ga mora 
potrošnik še plačati, ali vrednost rednih plačil odstopa za več 
kot 10 % od vrednosti, ki bi veljala, če bi se uporabljal menjalni 
tečaj med tujo valuto in domačo, ki je bil dogovorjen ob sklenitvi 
kreditne pogodbe za nepremičnino.

(6) Dajalec kredita pošilja potrošniku opozorila iz prejšnje-
ga odstavka brezplačno pisno na papirju ali drugem trajnem 
nosilcu podatkov o zvišanju skupnega zneska kredita, ki ga 
mora potrošnik še plačati, pravici potrošnika do pretvorbe kre-
dita iz tuje valute v domačo in pogojih za takšno pretvorbo ter 
pojasni morebitne druge mehanizme omejitve tveganj, ki jim je 
izpostavljen potrošnik zaradi spremembe menjalnega tečaja.

(7) Kreditna pogodba za nepremičnino, pri kateri je kredit 
obračunan v tuji valuti, mora vsebovati tudi informacije o pra-

vici potrošnika do pretvorbe kredita iz tuje valute v domačo in 
o morebitnih drugih mehanizmih omejevanja tveganj zaradi 
sprememb menjalnega tečaja v skladu s tem členom, ki jim je 
izpostavljen potrošnik v okviru kreditne pogodbe.

53. člen
(sprememba kreditne obrestne mere)

Če je sprememba kreditne obrestne mere določena z avk-
cijo na kapitalskih trgih in dajalec kredita potrošnika ne more 
obvestiti o spremembi kreditne obrestne mere pred začetkom 
veljavnosti spremembe, dajalec kredita brezplačno in pravoča-
sno pred začetkom avkcije, pisno na papirju ali drugem trajnem 
nosilcu podatkov, obvesti potrošnika o predvidenem avkcijskem 
postopku in o učinku avkcije na kreditno obrestno mero.

3.4. Odstop od kreditne pogodbe za nepremičnino

54. člen
(zamuda s plačilom)

(1) Dajalec kredita lahko z enostransko izjavo odstopi od 
kreditne pogodbe za nepremičnino ali zahteva plačilo preostalih 
plačil pred njihovo zapadlostjo, če je potrošnik pri kreditni po-
godbi za nepremičnino v zamudi z dvema zaporednima plačilo-
ma in z minimalno vrednostjo 3 % preostalega zneska kredita.

(2) Dajalec kredita določi politiko ravnanja za primer, ko 
potrošnik zamuja s plačili zapadlih obveznosti iz kreditne po-
godbe za nepremičnino, ki jo objavi na svoji spletni strani in v 
svojih poslovnih prostorih.

(3) Dajalec kredita zagotovi potrošniku na zahtevo brez-
plačno vse informacije v zvezi z zamudo s plačili zapadlih 
obveznosti iz kreditne pogodbe za nepremičnino in pomoč pri 
izbiri najugodnejše rešitve za potrošnika.

(4) Dajalec kredita v okviru politike ravnanja iz drugega 
odstavka tega člena ob upoštevanju posameznih okoliščin kre-
ditne pogodbe za nepremičnino in potrošnika sprejme ukrepe 
za lažje odplačevanje zapadlih obveznosti potrošnika.

3.5. Predčasno odplačilo

55. člen
(predčasno odplačilo)

(1) Dajalec kredita takoj po prejemu zahtevka potrošni-
ka za predčasno odplačilo obveznosti iz kreditne pogodbe 
za nepremičnino potrošniku brezplačno pisno na papirju ali 
drugem trajnem nosilcu podatkov zagotovi poleg informacij iz 
prvega odstavka 22. člena tega zakona tudi informacijo o višini 
skupnega zneska kredita, ki ga mora potrošnik še plačati, in o 
višini morebitnega nadomestila, do katerega je dajalec kredita 
upravičen.

(2) V informacijah iz prejšnjega odstavka dajalec kredita 
navede način določitve višine morebitnega nadomestila in vse 
predpostavke, uporabljene za izračun nadomestila v skladu z 
22. členom tega zakona.

3.6. Efektivna obrestna mera pri kreditni pogodbi  
za nepremičnino

56. člen
(način izračuna)

Dajalec kredita pri izračunu efektivne obrestne mere 
za kreditno pogodbo za nepremičnino poleg predpostavk iz 
24. člena in tretjega odstavka 25. člena tega zakona upošteva 
še naslednje dodatne predpostavke:

1. če v kreditni pogodbi za nepremičnino še ni dogovorjen 
skupni znesek kredita, se šteje, da znaša 170.000 eurov.

2. pri premostitvenem kreditu se šteje, da je skupni zne-
sek kredita črpan v celoti in za celotno obdobje trajanja kreditne 
pogodbe. Če obdobje trajanja kreditne pogodbe ni znano, se 
šteje, da je kreditna pogodba sklenjena za 12 mesecev;
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3. pri odprti kreditni pogodbi za nepremičnino, razen pri 
kreditni pogodbi z dovoljeno možnostjo prekoračitve stanja na 
plačilnem računu in pri premostitvenem kreditu, se pri kreditni 
pogodbi, katere namen je pridobitev ali ohranitev pravic na 
nepremičnini šteje, da se kredit zagotovi za obdobje 20 let, ki 
se šteje od dneva začetka črpanja kredita, z zadnjim plačilom 
kredita pa se poravnajo saldo glavnice, obresti in morebitni 
drugi stroški. Šteje se, da potrošnik odplača glavnico z enaki-
mi mesečnimi plačili z začetkom en mesec po dnevu prvega 
črpanja. Če potrošnik odplača glavnico v celoti z enkratnim 
plačilom znotraj posameznega plačilnega roka, se šteje, da 
so naslednja črpanja in plačila celotne glavnice opravljena v 
obdobju enega leta. Obresti in drugi stroški se določijo glede 
na navedena črpanja in plačila glavnice in kakor je določeno v 
kreditni pogodbi za nepremičnino;

4. pri pogojni obveznosti ali jamstvu se šteje, da je skupni 
znesek kredita črpan v celoti v enkratnem znesku na zgodnej-
šega od naslednjih dnevov:

– najpoznejši možni dan črpanja kredita, dovoljen v skla-
du s kreditno pogodbo za nepremičnino, ko nastopi izpolnitev 
pogojne obveznosti ali jamstva,

– pri obnovljivi kreditni pogodbi za nepremičnino ob izteku 
začetnega obdobja pred obnovitvijo kreditne pogodbe;

5. pri kreditni pogodbi za nepremičnino s soudeležbo pri 
naložbi se šteje:

– da se plačila potrošnika opravijo na zadnji dan ali dneve, 
dovoljene po kreditni pogodbi za nepremičnino;

– da so odstotna zvišanja vrednosti nepremičnine, s ka-
tero se zavaruje kreditna pogodba s soudeležbo pri naložbi, 
in katera koli druga v pogodbi določena odstotna sprememba 
indeksa inflacije enaka trenutni ciljni stopnji inflacije Evropske 
centralne banke ali stopnji inflacije v državi članici, v kateri se 
nahaja nepremičnina, če je ta višja od ciljne stopnje Evropske 
centralne banke v času sklenitve kreditne pogodbe, ali 0 %, če 
so ti odstotki negativni;

6. pri kreditni pogodbi za nepremičnino, pri kateri ne gre 
za kreditno pogodbo z dovoljeno možnostjo prekoračitve stanja 
na plačilnem računu, premostitveni kredit, kreditno pogodbo za 
nepremičnino s soudeležbo pri naložbi, pogojne obveznosti ali 
jamstva ter odprto kreditno pogodbo za nepremičnino, navede-
ne v predpostavkah 8. točke tretjega odstavka 25. člena tega 
zakona ter 3., 4., 5. in 7. točke tega odstavka, velja naslednje:

– če ni mogoče ugotoviti dneva ali zneska plačila, ki ga 
mora opraviti potrošnik, se šteje, da se plačilo opravi na prvi 
dan in na najnižji znesek, ki ju določa kreditna pogodba za 
nepremičnino;

– če ni mogoče ugotoviti časovnega presledka med dne-
vom prvega črpanja kredita in dnevom prvega plačila kredita, 
ki ga mora opraviti potrošnik, se šteje, da je to najkrajši časovni 
presledek;

7. kadar dneva ali zneska plačila, ki ga mora opraviti po-
trošnik, ni mogoče ugotoviti na podlagi kreditne pogodbe za ne-
premičnino ali predpostavk 8. točke tretjega odstavka 25. člena 
tega zakona ter 2., 3., 4., 5. in 6. točke tega odstavka, se šteje, 
da se plačilo opravi v skladu z roki in pogoji, ki jih določi dajalec 
kredita. Kadar so ti neznani, se šteje:

– da se plačila obresti plačajo skupaj s plačili glavnice;
– da se stroški, ki niso obresti in so v obliki enkratnega 

plačila, plačajo na dan sklenitve kreditne pogodbe za nepre-
mičnino;

– da se stroški, ki niso obresti in so v obliki večkratnih 
plačil, plačujejo v rednih časovnih presledkih z začetkom na 
dan prvega plačila glavnice. Če pa znesek teh plačil ni znan, 
se šteje, da so zneski enaki;

– da se saldo glavnice, obresti in morebitni drugi stroški 
poravnajo s končnim plačilom kredita.

57. člen
(zagotovitev izračuna dodatne efektivne obrestne mere)

(1) Pri kreditni pogodbi za nepremičnino z dogovorjeno 
fiksno kreditno obrestno mero v začetnem obdobju, ki traja 

najmanj pet let in ob izteku katerega se dogovori nova fiksna 
kreditna obrestna mera za naslednje obdobje, se zaradi pona-
zoritve potrošniku zagotovi izračun dodatne efektivne obrestne 
mere, ki vključuje samo začetno obdobje fiksne kreditne obre-
stne mere in temelji na predpostavki, da se preostanek glavnice 
odplača ob izteku obdobja fiksne kreditne obrestne mere.

(2) Pri kreditni pogodbi za nepremičnino, v kateri se do-
voljuje sprememba kreditne obrestne mere, se potrošnika ob-
vesti o možnih posledicah sprememb kreditne obrestne mere 
na zneske plačil kredita, ki jih mora plačati potrošnik, in na 
efektivno obrestno mero. V ta namen se potrošniku zagotovi 
izračun dodatne efektivne obrestne mere, ki ponazarja možna 
tveganja, povezana z znatnim povišanjem kreditne obrestne 
mere. Če kreditna obrestna mera ni omejena, se obvestilu doda 
opozorilo, da se skupni stroški kredita za potrošnika, ponazor-
jeni z efektivno obrestno mero, lahko spremenijo.

(3) Izračun dodatne efektivne obrestne mere iz prvega in 
drugega odstavka tega člena se potrošniku zagotovi vsaj na 
obrazcu ESIS.

3.7. Opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja  
za nepremičnine

58. člen
(dajalec kredita)

(1) Dajalec kredita za nepremičnino je lahko:
– kreditna institucija, ki je pridobila dovoljenje za opravlja-

nje bančnih in finančnih storitev v skladu z zakonom, ki ureja 
bančništvo;

– kreditna institucija s sedežem v drugi državi članici, ki 
preko podružnice opravlja storitev potrošniškega kreditiranja za 
nepremičnine v Republiki Sloveniji in je pridobila dovoljenje za 
opravljanje bančnih in finančnih storitev v matični državi članici;

– fizična ali pravna oseba iz 3. ali 5. točke drugega od-
stavka 30. člena tega zakona;

– finančna institucija, katere izključna ali pretežna de-
javnost je opravljanje storitev finančnega zakupa v skladu z 
zakonom, ki ureja bančništvo, in v kateri ima banka ali banka 
države članice najmanj 20-odstotni delež glasovalnih pravic 
ali najmanj 20-odstotni delež v kapitalu ali katere bilančna 
vsota po stanju ob koncu preteklega koledarskega leta je 
najmanj enaka 50.000.000 eurov in je pridobila dovoljenje za 
opravljanje storitev finančnega zakupa nepremičnin v skladu s 
67. členom tega zakona.

(2) Oseba iz četrte alineje prejšnjega odstavka lahko na 
podlagi dovoljenja za opravljanje storitev finančnega zakupa 
nepremičnin iz 67. člena tega zakona, opravlja te storitve le na 
območju Republike Slovenije.

59. člen
(obveznosti dajalca kredita)

(1) Dajalec kredita pri oblikovanju, ponujanju ali odobritvi 
kreditov za nepremičnino, pri izvajanju svetovalnih storitev gle-
de enega ali več poslov v zvezi s kreditno pogodbo za nepre-
mičnino, pomožnih storitev, kadar sklepanje kreditne pogodbe 
za nepremičnino vključuje pomožne storitve, ali pri izvajanju 
kreditne pogodbe za nepremičnino deluje v skladu z dobro po-
slovno prakso in načeli preglednosti, strokovnosti, poštenosti, 
profesionalne skrbnosti in odgovornega kreditiranja.

(2) Dajalec kredita pri opravljanju poslov iz prejšnjega 
odstavka upošteva pravice in interese potrošnika, informacije 
o potrošnikovem finančnem in ekonomskem položaju, morebi-
tne posebne zahteve, ki jih izrazi potrošnik, ter tveganja glede 
potrošnikovega finančnega in ekonomskega položaja med tra-
janjem kreditne pogodbe za nepremičnino.

60. člen
(politika prejemkov osebja dajalca kredita)

(1) Dajalec kredita pri določanju in izvajanju politike pre-
jemkov osebja upošteva, da struktura prejemkov ne ovira ose-
bja, da deluje na način iz 59. člena tega zakona.
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(2) Dajalec kredita upošteva obveznosti iz 59. člena tega 
zakona tudi pri določanju morebitne provizije ali drugih finanč-
nih spodbud, ki jih plača kreditnemu posredniku.

(3) Dajalec kredita pri določanju in izvajanju politike pre-
jemkov osebja, ki izvaja svetovalne storitve, dodatno upošteva, 
da struktura prejemkov ne vpliva na osebje na način, da ne bi 
ravnalo v najboljšem interesu potrošnika, še zlasti, da ni veza-
na na prodajne cilje.

(4) Dajalec kredita pri določanju in izvajanju politike pre-
jemkov osebja, ki je pristojno za oceno kreditne sposobnosti 
potrošnika, upošteva tudi naslednja načela:

– politika prejemkov osebja mora biti skladna s preudar-
nim in učinkovitim upravljanjem tveganj in tako upravljanje 
tveganj tudi spodbujati, pri čemer ne spodbuja izpostavljanja 
tveganjem, ki presegajo raven sprejemljivega tveganja za da-
jalca kredita, in

– politika prejemkov osebja mora biti skladna s poslov-
no strategijo, cilji, vrednotami in dolgoročnimi interesi dajalca 
kredita ter vključevati ukrepe za preprečevanje nasprotja in-
teresov, zlasti z zagotavljanjem, da prejemki niso vezani na 
število ali razmerje odobrenih vlog za pridobitev kredita za 
nepremičnino.

(5) Dajalec kredita upošteva načela iz prejšnjega odstav-
ka na način in v obsegu, ki ustreza njegovi velikosti, notranji 
organiziranosti ter naravi, obsegu in zapletenosti dejavnosti, 
ki jih opravlja.

61. člen
(znanje in usposobljenost osebja dajalca kredita)

(1) Dajalec kredita pri opravljanju storitev iz prvega od-
stavka 59. člena tega zakona zagotavlja ustrezno raven znanja 
in usposobljenosti osebja, ki jo redno obnavlja vsaj na nasle-
dnjih področjih:

– vrste kreditnih pogodb za nepremičnino in pomožnih 
storitev, ki se običajno ponujajo na trgu Republike Slovenije;

– potrošniška zakonodaja;
– varstvo osebnih podatkov;
– postopek nakupa nepremičnine;
– cenitev nepremičnine;
– delovanje zemljiške knjige;
– nepremičninski in kreditni trg v Republiki Sloveniji;
– postopek ocene kreditne sposobnosti potrošnika;
– poslovna etika;
– osnove osebnih financ.
(2) Združenje bank Slovenije določi vsebino in način opra-

vljanja izobraževalnega programa za osebje dajalca kredita v 
soglasju z Banko Slovenije ter ga objavi na svoji spletni strani. 
Pri določitvi vsebine in načina opravljanja izobraževalnega 
programa se lahko zahtevana raven znanja in usposobljenosti 
osebja dajalca kredita razlikuje. Izobraževalni program mora 
vsebovati vsaj področja iz prejšnjega odstavka in se posodablja 
vsakih pet let.

(3) Dajalec kredita zagotavlja, da njegovo osebje opravi 
usposabljanje v skladu z izobraževalnim programom, ki ga 
določi Združenje bank Slovenije, vsaj enkrat na pet let.

(4) Dajalec kredita zagotavlja, da ima njegovo osebje, 
ki posluje s potrošniki, ki zaidejo v težave v zvezi z zamudo s 
plačili zapadlih obveznosti iz kreditne pogodbe za nepremič-
nino, ustrezno znanje in usposobljenost za to področje in ga 
redno obnavlja.

(5) Določbe tega člena se uporabljajo tudi za podružnico 
dajalca kredita, ki v Republiki Sloveniji opravlja storitve potro-
šniškega kreditiranja za nepremičnine.

3.8. Posredovanje potrošniških kreditov za nepremičnino

62. člen
(obveznosti kreditnega posrednika)

(1) Posredovanje potrošniških kreditov za nepremičnino 
lahko opravlja kreditni posrednik dajalca kredita iz prvega od-
stavka 58. člena tega zakona.

(2) Kreditni posrednik pri opravljanju storitev posredo-
vanja potrošniških kreditov za nepremičnino deluje v skladu 
z dobro poslovno prakso in načeli preglednosti, strokovnosti, 
poštenosti, profesionalne skrbnosti in odgovornega kreditiranja 
ter pri tem upošteva pravice in interese potrošnika, informacije 
o potrošnikovem finančnem in ekonomskem položaju, morebi-
tne posebne zahteve, ki jih izrazi potrošnik, ter tveganja glede 
potrošnikovega finančnega in ekonomskega položaja med tra-
janjem kreditne pogodbe za nepremičnino.

(3) Kreditni posrednik pri določanju in izvajanju politike 
prejemkov osebja zagotavlja, da je struktura prejemkov osebja 
v skladu s prvim in tretjim odstavkom 60. člena tega zakona.

(4) Kreditni posrednik pri opravljanju storitev posredova-
nja potrošniških kreditov za nepremičnino zagotavlja ustrezno 
raven znanja in usposobljenosti osebja in poslovodstva v skla-
du z 61. členom tega zakona.

(5) Poslovodstvo kreditnega posrednika je v kraju, ki je kot 
sedež družbe ali podjetja vpisan v sodni register, ali v kraju, kjer 
se v glavnem vodijo njegovi posli, če poslovodstvo ni v kraju, ki 
je kot sedež družbe ali podjetja vpisan v sodni register.

(6) Določbe tega člena se uporabljajo tudi za podružnico 
kreditnega posrednika, ki v Republiki Sloveniji opravlja storitve 
posredovanja potrošniškega kreditiranja za nepremičnine.

63. člen
(izdaja in podaljšanje dovoljenja kreditnemu posredniku)

(1) Kreditni posrednik pred začetkom posredovanja po-
trošniških kreditov za nepremičnino ali izvajanjem svetovalnih 
storitev v zvezi s temi krediti pridobi dovoljenje za opravljanje 
teh storitev.

(2) Banka Slovenije izda ali podaljša dovoljenje za po-
sredovanje potrošniških kreditov za nepremičnino ali izvajanje 
svetovalnih storitev v zvezi s temi krediti na zahtevo kreditnega 
posrednika oziroma vložnika, če:

– ima kreditni posrednik oziroma vložnik sklenjeno po-
godbo o posredovanju potrošniških kreditov za nepremičnino 
z dajalcem kredita, ki je pridobil dovoljenje Banke Slovenije za 
opravljanje bančnih in finančnih storitev v skladu z zakonom, ki 
ureja bančništvo, ali je pridobil dovoljenje Banke Slovenije za 
opravljanje storitev finančnega zakupa nepremičnin v skladu s 
tem zakonom;

– kreditni posrednik oziroma vložnik izpolnjuje pogoje 
glede ustreznega znanja in usposobljenosti osebja in poslo-
vodstva v skladu z 62. členom tega zakona;

– kreditni posrednik oziroma vložnik izpolnjuje prostorske, 
organizacijske, tehnične, in druge pogoje za posredovanje 
potrošniških kreditov za nepremičnino;

– kreditni posrednik oziroma vložnik za izvensodno reše-
vanje sporov s potrošniki določi izvajalca izvensodnega reše-
vanja potrošniških sporov v skladu s 93. členom tega zakona;

– ima kreditni posrednik oziroma vložnik sklenjeno zavaro-
valno pogodbo za poklicno odgovornost, ki zajema ozemlja, na 
katerih posreduje potrošniške kredite za nepremičnino, v višini, 
kot jo določa Delegirana Uredba Komisije (EU) št. 1125/2014 
z dne 19. septembra 2014 o dopolnitvi Direktive 2014/17/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehnič-
nimi standardi glede najnižjega denarnega zneska zavarovanja 
poklicne odgovornosti ali primerljivega jamstva, ki ga sklenejo 
kreditni posredniki (UL L št. 305 z dne 24. 10. 2014, str. 1);

– kreditni posrednik oziroma vložnik, član poslovodstva in 
prokurist kreditnega posrednika oziroma vložnika ni bil pravno-
močno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, 
zoper pravni promet ali zoper premoženje;

– nad premoženjem kreditnega posrednika oziroma vlo-
žnika, člana poslovodstva in prokurista kreditnega posrednika 
oziroma vložnika ni bil začet postopek osebnega stečaja;

– kreditni posrednik oziroma vložnik, član poslovodstva in 
prokurist kreditnega posrednika oziroma vložnika ni bil kazno-
van v skladu s 94. členom tega zakona;

– posredovanje potrošniških kreditov za nepremičnino ni 
v nasprotju z drugimi predpisi.
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(3) Ne glede na prejšnji odstavek se kreditnemu posredni-
ku oziroma vložniku ne izda dovoljenje, če mu je bilo v skladu 
s 66. členom ali trinajstim odstavkom 84. člena tega zakona 
odvzeto ali če ni plačal globe ali stroškov postopka za prekršek, 
storjen po 95. ali 96. členu tega zakona, pri čemer ta omejitev 
traja do plačila globe in stroškov postopka oziroma do ustavi-
tve prisilne izterjave, vendar najdlje tri leta od pravnomočnosti 
odločbe, s katero je bila izrečena globa za prekršek oziroma 
odmerjeni stroški postopka.

(4) Banka Slovenije izda dovoljenje za posredovanje po-
trošniških kreditov za nepremičnino ali izvajanje svetovalnih 
storitev v zvezi s temi krediti za tri leta z možnostjo podaljšanja. 
Dovoljenje se podaljša za nadaljnja tri leta, če kreditni posre-
dnik izpolnjuje pogoje iz drugega in tretjega odstavka tega čle-
na in dva meseca pred potekom treh let od pridobitve oziroma 
od zadnjega podaljšanja dovoljenja Banki Slovenije ponovno 
predloži vsa dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, sicer 
mu dovoljenje preneha veljati.

(5) Dovoljenja za posredovanje potrošniških kreditov za 
nepremičnino ali izvajanje svetovalnih storitev v zvezi s temi 
krediti ne potrebuje kreditna institucija, ki je pridobila dovoljenje 
za opravljanje bančnih in finančnih storitev v skladu z zakonom, 
ki ureja bančništvo ali kreditna institucija s sedežem v drugi dr-
žavi članici, ki preko podružnice posreduje potrošniške kredite 
za nepremičnino ali izvaja svetovalne storitve v zvezi s temi 
krediti v Republiki Sloveniji in je pridobila dovoljenje za opra-
vljanje bančnih in finančnih storitev v matični državi članici ter 
finančna institucija iz četrte alineje prvega odstavka 58. člena 
tega zakona, ki je pridobila dovoljenje za opravljanje storitev 
finančnega zakupa nepremičnin ali izvajanje svetovalnih sto-
ritev v zvezi s temi krediti v skladu s 67. členom tega zakona.

(6) Prostorske, organizacijske, tehnične in druge pogoje, 
ki jih mora izpolnjevati kreditni posrednik, ter dokumentacijo in 
podatke, ki jih mora kreditni posrednik oziroma vložnik predlo-
žiti k vlogi za izdajo ali podaljšanje dovoljenja, podrobneje s 
sklepom predpiše Banka Slovenije.

64. člen
(register kreditnih posrednikov)

(1) Banka Slovenije vodi register kreditnih posrednikov, ki 
jim je bilo izdano ali podaljšano dovoljenje v skladu s 63. čle-
nom tega zakona.

(2) V register kreditnih posrednikov se vpiše kreditnega 
posrednika z dnem, ko je odločba o izdaji ali podaljšanju dovo-
ljenja za posredovanje potrošniških kreditov za nepremičnino 
ali izvajanje svetovalnih storitev v zvezi s temi krediti dokončna.

(3) V register kreditnih posrednikov se vpišejo podatki o:
– firmi ali imenu in sedežu ali naslovu kreditnega posre-

dnika,
– matični in davčni številki kreditnega posrednika,
– šifri glavne dejavnosti kreditnega posrednika,
– navedbi oseb kreditnega posrednika, pooblaščenih za 

zastopanje,
– državah članicah, v katerih kreditni posrednik nepo-

sredno ali prek podružnice posreduje potrošniške kredite za 
nepremičnino ali izvaja svetovalne storitve v zvezi s temi krediti,

– tem, ali je kreditni posrednik povezan z enim ali več 
dajalci kreditov in v primeru, da je povezan, da dajalec kredita 
v celoti in brezpogojno prevzema odgovornost za dejavnosti 
kreditnega posrednika,

– dajalcih kreditov, za katere posreduje,
– datumu začetka in prenehanja veljavnosti dovoljenja za 

posredovanje potrošniških kreditov za nepremičnino ali izvaja-
nje svetovalnih storitev v zvezi s temi krediti in

– datumu izbrisa kreditnega posrednika iz registra.
(4) Register kreditnih posrednikov je javno objavljen na 

spletni strani Banke Slovenije.
(5) Kreditni posrednik Banki Slovenije posreduje vsako 

spremembo podatkov iz tretjega odstavka tega člena v roku 
15 dni od nastanka spremembe.

(6) Banka Slovenije vzpostavi informacijsko točko, ki omo-
goča hiter in enostaven javni dostop do informacij iz registra 
kreditnih posrednikov, ki so v elektronski obliki in se stalno 
posodabljajo. Informacijska točka zagotavlja identifikacijske 
podatke o pristojnih organih iz vseh držav članic v zvezi s kre-
ditno pogodbo za nepremičnino in o pogojih, ki jih mora kreditni 
posrednik izpolnjevati za posredovanje potrošniških kreditov 
ali izvajanje svetovalnih storitev v zvezi s temi storitvami v 
Republiki Sloveniji.

65. člen
(prenehanje veljavnosti dovoljenja kreditnemu posredniku)

(1) Dovoljenje za posredovanje potrošniških kreditov za 
nepremičnino ali izvajanje svetovalnih storitev v zvezi s temi 
krediti preneha veljati, če:

– kreditni posrednik poda izjavo o prenehanju posre-
dovanja potrošniških kreditov za nepremičnino ali izvajanja 
svetovalnih storitev v zvezi s temi krediti ali

– je bilo kreditnemu posredniku dovoljenje za posredova-
nje potrošniških kreditov za nepremičnino ali izvajanje sveto-
valnih storitev v zvezi s temi krediti odvzeto.

(2) Banka Slovenije izda odločbo o prenehanju veljavnosti 
dovoljenja za posredovanje potrošniških kreditov za nepre-
mičnino ali izvajanje svetovalnih storitev v zvezi s temi krediti, 
če nastopi razlog iz prejšnjega odstavka, in najpozneje v roku 
14 dni od izdaje odločbe obvesti pristojne organe držav članic 
gostiteljic, kjer kreditni posrednik opravlja storitev posredovanja 
potrošniških kreditov za nepremičnino ali izvaja svetovalne 
storitve v zvezi s temi krediti, o izdaji odločbe o prenehanju 
veljavnosti dovoljenja.

(3) Banka Slovenije izda odločbo o prenehanju veljavnosti 
dovoljenja za posredovanje potrošniških kreditov za nepre-
mičnino tudi, če kreditni posrednik v zadnjih šestih mesecih ni 
posredoval potrošniških kreditov za nepremičnino ali ni izvajal 
svetovalnih storitev v zvezi s temi krediti.

(4) Banka Slovenije izbriše kreditnega posrednika iz regi-
stra kreditnih posrednikov z dnem, ko je odločba o prenehanju 
veljavnosti dovoljenja za posredovanje potrošniških kreditov za 
nepremičnino ali izvajanje svetovalnih storitev v zvezi s temi 
krediti dokončna.

66. člen
(odvzem dovoljenja kreditnemu posredniku)

Banka Slovenije kreditnemu posredniku odvzame dovo-
ljenje, če:

– je kreditni posrednik pridobil dovoljenje na podlagi lažnih 
ali zavajajočih izjav ali na drug nedovoljen način ali

– kreditni posrednik ne izpolnjuje več pogojev iz druge 
alineje ter pete do osme alineje drugega odstavka 63. člena 
tega zakona.

3.9. Potrošniško kreditiranje v obliki finančnega  
zakupa nepremičnin

67. člen
(izdaja dovoljenja dajalcu kredita)

(1) Dajalec kredita iz četrte alineje prvega odstavka 
58. člena tega zakona pred začetkom opravljanja storitev fi-
nančnega zakupa nepremičnin ali izvajanja svetovalnih stori-
tev v zvezi s temi krediti pridobi dovoljenje za opravljanje teh 
storitev.

(2) Banka Slovenije izda dovoljenje za opravljanje storitev 
finančnega zakupa nepremičnin ali izvajanje svetovalnih sto-
ritev v zvezi s temi krediti na zahtevo dajalca kredita oziroma 
vložnika, če:

– dajalec kredita oziroma vložnik izpolnjuje pogoje glede 
znanja in usposobljenosti osebja v skladu z 61. členom tega 
zakona;

– dajalec kredita oziroma vložnik izpolnjuje prostorske, 
organizacijske, tehnične, in druge pogoje za opravljanje sto-
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ritev finančnega zakupa nepremičnin ali izvajanje svetovalnih 
storitev v zvezi s temi krediti;

– dajalec kredita oziroma vložnik izpolnjuje pogoje glede 
pregledne in stabilne lastniške strukture;

– dajalec kredita oziroma vložnik predloži osnutek kre-
ditne pogodbe, ki je v skladu s tem zakonom, za vsako vrsto 
kredita, ki ga ponuja;

– dajalec kredita oziroma vložnik za izvensodno reševanje 
sporov s potrošniki določi izvajalca izvensodnega reševanja 
potrošniških sporov v skladu s 93. členom tega zakona;

– dajalec kredita oziroma vložnik, član poslovodstva in 
prokurist dajalca kredita oziroma vložnika ter odgovorna oseba 
iz četrtega odstavka tega člena ni bila pravnomočno obsojena 
zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper pravni 
promet ali zoper premoženje;

– nad premoženjem dajalca kredita oziroma vložnika, čla-
na poslovodstva in prokurista dajalca kredita oziroma vložnika 
ter nad premoženjem odgovorne osebe iz četrtega odstavka 
tega člena ni bil začet postopek osebnega stečaja;

– dajalec kredita oziroma vložnik, član poslovodstva in 
prokurist dajalca kredita oziroma vložnika ter odgovorna oseba 
iz četrtega odstavka tega člena ni bila kaznovana v skladu s 
94. členom tega zakona;

– opravljanje storitev finančnega zakupa nepremičnin ni 
v nasprotju z drugimi predpisi.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek se dajalcu kredita oziro-
ma vložniku ne izda dovoljenje za opravljanje storitev finančne-
ga zakupa nepremičnin ali izvajanje svetovalnih storitev v zvezi 
s temi krediti, če mu je bilo v skladu z 72. členom ali enajstim 
odstavkom 84. člena tega zakona odvzeto ali če ni plačal globe 
ali stroškov postopka za prekršek storjen po 95. in 96. členu 
tega zakona, pri čemer ta omejitev traja do plačila globe in stro-
škov postopka oziroma do ustavitve prisilne izterjave, vendar 
najdlje tri leta od pravnomočnosti odločbe, s katero je bila iz-
rečena globa za prekršek oziroma odmerjeni stroški postopka.

(4) V vlogi za pridobitev dovoljenja za opravljanje storitev 
finančnega zakupa nepremičnin ali izvajanje svetovalnih stori-
tev v zvezi s temi krediti mora dajalec kredita oziroma vlagatelj 
določiti osebo, odgovorno za vodenje in pravilnost poslovnega 
procesa potrošniškega kreditiranja v obliki finančnega zakupa 
nepremičnin.

(5) Banka Slovenije izda dovoljenje za opravljanje storitev 
finančnega zakupa nepremičnin ali izvajanje svetovalnih stori-
tev v zvezi s temi krediti za nedoločen čas, če dajalec kredita 
izpolnjuje pogoje iz drugega in tretjega odstavka tega člena.

(6) Prostorske, organizacijske in tehnične pogoje, pogoje 
glede pregledne in stabilne lastniške strukture ter druge pogoje, 
ki jih mora izpolnjevati dajalec kredita, ter dokumentacijo in 
podatke, ki jih mora dajalec kredita oziroma vložnik predložiti 
k vlogi za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev finančnega 
zakupa nepremičnin ali izvajanje svetovalnih storitev v zvezi s 
temi krediti, podrobneje s sklepom predpiše Banka Slovenije.

(7) Dovoljenja za opravljanje storitev finančnega zakupa 
nepremičnin ali izvajanje svetovalnih storitev v zvezi s temi 
krediti ne potrebuje dajalec kredita, ki je pridobil dovoljenje za 
opravljanje bančnih in finančnih storitev v skladu z zakonom, 
ki ureja bančništvo, in dajalec kredita, ki je kreditna institucija 
s sedežem v drugi državi članici, ki preko podružnice opravlja 
storitev finančnega zakupa nepremičnin v Republiki Sloveniji in 
je pridobil dovoljenje za opravljanje bančnih in finančnih storitev 
v matični državi članici.

68. člen
(izdaja nalepke)

(1) Banka Slovenije dajalcu kredita iz četrte alineje pr-
vega odstavka 58. člena tega zakona, ki je pridobil dovolje-
nje za opravljanje storitev finančnega zakupa nepremičnin ali 
izvajanje svetovalnih storitev v zvezi s temi krediti v skladu s 
67. členom tega zakona, izda nalepko, ki izkazuje pridobitev 
dovoljenja. Banka Slovenije izda toliko nalepk, kot je v zahtevi 
navedenih poslovnih enot, ki izpolnjujejo pogoje iz drugega od-

stavka 67. člena tega zakona, in kjer se bodo opravljale storitve 
finančnega zakupa nepremičnin.

(2) Obliko in vsebino nalepke, pravila ravnanja z nalepko, 
pravila glede pridobitve novih ali dodatnih nalepk in vračila pri-
dobljenih nalepk s sklepom predpiše Banka Slovenije.

69. člen
(register dajalcev kreditov z dovoljenjem za opravljanje 

storitev finančnega zakupa nepremičnin)
(1) Banka Slovenije vodi register dajalcev kreditov, ki jim 

je bilo izdano dovoljenje za opravljanje storitev finančnega 
zakupa nepremičnin ali izvajanje svetovalnih storitev v zvezi s 
temi krediti v skladu s 67. členom tega zakona.

(2) V register se vpiše dajalca kredita, ko je odločba o 
izdaji dovoljenja za opravljanje storitev finančnega zakupa 
nepremičnin ali izvajanje svetovalnih storitev v zvezi s temi 
krediti dokončna.

(3) V register dajalcev kreditov, ki jim je bilo izdano dovo-
ljenje za opravljanje storitev finančnega zakupa nepremičnin ali 
izvajanje svetovalnih storitev v zvezi s temi krediti, se vpišejo 
podatki o:

– firmi ali imenu in sedežu ali naslovu dajalca kredita,
– matični in davčni številki dajalca kredita,
– šifri glavne dejavnosti dajalca kredita,
– navedbi oseb dajalca kredita, pooblaščenih za zasto-

panje,
– datumu začetka in prenehanja veljavnosti dovoljenja in
– datumu izbrisa dajalca kredita iz registra.
(4) Register dajalcev kreditov, ki so pridobili dovoljenje 

za opravljanje storitev finančnega zakupa nepremičnin ali iz-
vajanje svetovalnih storitev v zvezi s temi krediti v skladu s 
67. členom tega zakona, je javno objavljen na spletni strani 
Banke Slovenije.

(5) Dajalec kredita posreduje Banki Slovenije vsako spre-
membo podatkov iz tretjega odstavka tega člena v roku 15 dni 
od nastanka spremembe.

70. člen
(vodenje evidenc in poročanje)

(1) Dajalec kredita, ki posluje na podlagi dovoljenja za 
opravljanje storitev finančnega zakupa nepremičnin ali izva-
janje svetovalnih storitev v zvezi s temi krediti, vsako leto do 
31. marca za preteklo poslovno leto Banki Slovenije na obrazcu 
poroča o sklenjenih kreditnih pogodbah in dogovorjeni efektivni 
obrestni meri ali o tem, da ni bila sklenjena nobena kreditna 
pogodba.

(2) Dajalec kredita iz prejšnjega odstavka vodi evidence 
o kreditnih posrednikih in o poslih, sklenjenih s posredova-
njem, ter Banki Slovenije vsako leto do 31. marca za preteklo 
poslovno leto pošlje seznam kreditnih posrednikov in poslov, 
sklenjenih s posredovanjem.

(3) Banka Slovenije s sklepom podrobneje predpiše na-
čin, vsebino in obrazec poročanja dajalca kredita.

71. člen
(prenehanje veljavnosti dovoljenja)

(1) Dovoljenje za opravljanje storitev finančnega zakupa 
nepremičnin ali izvajanje svetovalnih storitev v zvezi s temi 
krediti preneha veljati, če:

– dajalec kredita poda izjavo o prenehanju opravljanja 
storitev potrošniškega kreditiranja v obliki finančnega zakupa 
nepremičnin ali izvajanja svetovalnih storitev v zvezi s temi 
krediti ali

– je dajalcu kredita dovoljenje za opravljanje storitev fi-
nančnega zakupa nepremičnin ali izvajanje svetovalnih storitev 
v zvezi s temi krediti odvzeto.

(2) Banka Slovenije izda odločbo o prenehanju veljavnosti 
dovoljenja za opravljanje storitev finančnega zakupa nepremič-
nin ali izvajanja svetovalnih storitev v zvezi s temi krediti, če 
nastopi razlog iz prejšnjega odstavka.
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(3) Banka Slovenije izda odločbo o prenehanju veljavno-
sti dovoljenja za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja 
v obliki finančnega zakupa nepremičnin ali izvajanje sveto-
valnih storitev v zvezi s temi krediti tudi, če dajalec kredita v 
zadnjih šestih mesecih ni opravljal storitev finančnega zakupa 
nepremičnin ali ni izvajal svetovalnih storitev v zvezi s temi 
krediti.

(4) Banka Slovenije izbriše dajalca kredita iz registra z 
dnem, ko je izdana odločba o prenehanju veljavnosti dovolje-
nja za opravljanje storitev finančnega zakupa nepremičnin ali 
izvajanje svetovalnih storitev v zvezi s temi krediti dokončna.

72. člen
(odvzem dovoljenja)

(1) Banka Slovenije dajalcu kredita odvzame dovoljenje 
za opravljanje storitev finančnega zakupa nepremičnin ali izva-
janje svetovalnih storitev v zvezi s temi krediti, če:

– je dajalec kredita pridobil dovoljenje za opravljanje sto-
ritev finančnega zakupa nepremičnin ali izvajanje svetovalnih 
storitev v zvezi s temi krediti na podlagi lažnih ali zavajajočih 
izjav ali na drug nedovoljen način,

– dajalec kredita ne izpolnjuje več pogojev iz prve ter še-
ste do osme alineje drugega odstavka 67. člena tega zakona ali

– dajalec kredita ne izpolnjuje več pogojev glede la-
stništva ali bilančne vsote iz četrte alineje prvega odstavka 
58. člena tega zakona.

(2) Ko je odločba o odvzemu dovoljenja za opravlja-
nje storitev finančnega zakupa nepremičnin ali izvajanje 
svetovalnih storitev v zvezi s temi krediti dokončna, dajalec 
kredita, ki mu je odvzeto dovoljenje, takoj odstrani nalepko. 
Če je ne odstrani, jo na stroške dajalca kredita odstrani 
Banka Slovenije.

3.10. Čezmejno posredovanje potrošniških kreditov  
za nepremičnino

73. člen
(kreditni posrednik v državi članici gostiteljici)

(1) Kreditni posrednik s sedežem v Republiki Sloveniji, 
ki pridobi dovoljenje za posredovanje potrošniških kreditov za 
nepremičnino v skladu s tem zakonom in namerava prvič ne-
posredno ali prek podružnice posredovati potrošniške kredite 
za nepremičnino ali izvajati svetovalne storitve v zvezi s temi 
krediti v državi članici gostiteljici, o tej nameri obvesti Banko 
Slovenije.

(2) V obvestilu iz prejšnjega odstavka kreditni posrednik 
priloži naslednje informacije:

– ali namerava v državi članici gostiteljici neposredno ali 
prek podružnice posredovati potrošniške kredite za nepremič-
nino;

– navedbo države članice gostiteljice, v kateri namerava 
neposredno ali prek podružnice posredovati potrošniške kredite 
za nepremičnino;

– naslov v državi članici gostiteljici, na katerem bo po-
slovala podružnica, če namerava v državi članici gostiteljici 
ustanoviti podružnico;

– dejavnosti iz 14. točke 2. člena tega zakona, ki jih na-
merava kreditni posrednik opravljati v državi članici gostiteljici 
oziroma namerava izvajati svetovalne storitve v zvezi s temi 
krediti;

– firmo ali ime in sedež ali naslov dajalca kredita ali več 
dajalcev kreditov, za katere bo posredoval v državi članici 
gostiteljici.

(3) Banka Slovenije v enem mesecu po prejemu ob-
vestila iz prvega odstavka tega člena to obvestilo posreduje 
pristojnemu organu države članice gostiteljice in o tem obvesti 
kreditnega posrednika.

(4) Hkrati z obvestilom iz prejšnjega odstavka Banka Slo-
venije pristojnemu organu države članice gostiteljice predloži 
naslednje informacije:

– ali je kreditni posrednik povezan z dajalcem kredita ali 
z več dajalci kreditov ali z njimi ni povezan ter firmo ali ime in 
sedež ali naslov dajalcev kreditov, s katerimi je povezan, in

– če je povezan, da dajalec kredita ali več dajalcev kredi-
tov v celoti in brezpogojno prevzema odgovornost za dejavnosti 
kreditnega posrednika.

(5) Banka Slovenije zavrne posredovanje obvestila iz 
tretjega odstavka tega člena pristojnemu organu države članice 
gostiteljice, če:

– kreditni posrednik ne predloži vseh informacij iz drugega 
odstavka tega člena,

– kreditnemu posredniku ni bilo izdano dovoljenje za po-
sredovanje potrošniških kreditov za nepremičnino ali izvajanje 
svetovalnih storitev v zvezi s temi krediti v Republiki Sloveniji v 
skladu s tem zakonom ali

– je kreditnemu posredniku bilo odvzeto dovoljenje za po-
sredovanje potrošniških kreditov za nepremičnino ali izvajanje 
svetovalnih storitev v zvezi s temi krediti v Republiki Sloveniji 
ali je v postopku odvzema dovoljenja za posredovanje potrošni-
ških kreditov za nepremičnino ali izvajanje svetovalnih storitev 
v zvezi s temi krediti.

(6) Kreditni posrednik s sedežem v Republiki Sloveni-
ji lahko začne neposredno ali prek podružnice posredovati 
potrošniške kredite za nepremičnino ali izvajati svetovalne 
storitve v zvezi s temi krediti v državi članici gostiteljici en 
mesec po prejemu obvestila Banke Slovenije iz tretjega od-
stavka tega člena.

(7) Če kreditni posrednik v dveh mesecih od posredovanja 
obvestila Banki Slovenije iz prvega odstavka tega člena ne 
prejme obvestila iz tretjega odstavka tega člena ali odločbe o 
zavrnitvi posredovanja obvestila, se šteje, da je posredovanje 
obvestila pristojnemu organu države članice gostiteljice zavr-
njeno.

(8) Ne glede na prvi odstavek tega člena kreditni po-
srednik finančne institucije iz četrte alineje prvega odstav-
ka 58. člena tega zakona ne more na podlagi dovoljenja iz 
63. člena tega zakona posredovati potrošniške kredite za ne-
premičnine ali izvajati svetovalne storitve v zvezi s temi krediti 
v državi članici gostiteljici, v kateri tem finančnim institucijam 
ni dovoljeno opravljati storitev potrošniškega kreditiranja za 
nepremičnine.

74. člen
(kreditni posrednik iz druge države članice  

v Republiki Sloveniji)
(1) Kreditni posrednik s sedežem v drugi državi članici 

lahko v Republiki Sloveniji prek podružnice ali neposredno 
posreduje potrošniške kredite za nepremičnino ali izvaja sve-
tovalne storitve v zvezi s temi krediti, če je pridobil dovoljenje 
za posredovanje potrošniških kreditov za nepremičnino ali izva-
janje svetovalnih storitev v zvezi s temi krediti v matični državi 
članici in če Banka Slovenije predhodno prejme obvestilo s 
strani pristojnega organa matične države članice o nameri 
prvega posredovanja potrošniških kreditov za nepremičnino 
na območju Republike Slovenije, z informacijami iz četrtega 
odstavka 73. člena tega zakona.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko kreditni posrednik 
iz druge države članice v Republiki Sloveniji neposredno ali 
preko podružnice posreduje potrošniške kredite za nepremični-
no le v okviru tistih dejavnosti iz 14. točke 2. člena tega zakona 
ali izvaja svetovalne storitve v zvezi s temi krediti, za katere je 
pridobil dovoljenje v matični državi članici in le za dajalca kre-
dita iz prve, druge in četrte alineje prvega odstavka 58. člena 
tega zakona.

(3) Kreditni posrednik iz druge države članice lahko začne 
neposredno ali prek podružnice posredovati potrošniške kredite 
za nepremičnino ali izvajati svetovalne storitve v zvezi s temi 
krediti v Republiki Sloveniji en mesec po prejemu obvestila 
pristojnega organa matične države članice o posredovanem 
obvestilu Banki Slovenije o nameri prvega neposrednega po-
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sredovanja potrošniških kreditov za nepremičnino ali izvajanja 
svetovalnih storitev v zvezi s temi krediti ali prvi ustanovitvi 
podružnice v Republiki Sloveniji.

(4) Banka Slovenije vpiše v register kreditnih posrednikov 
informacije iz četrtega odstavka 73. člena tega zakona, ki jih je 
prejela v obvestilu pristojnega organa matične države članice 
o nameri prvega posredovanja potrošniških kreditov za nepre-
mičnino na območju Republike Slovenije.

(5) Banka Slovenije podružnico kreditnega posrednika 
iz druge države članice v dveh mesecih po prejemu obvestila 
pristojnega organa matične države članice iz prvega odstavka 
tega člena obvesti o pogojih za posredovanje potrošniških kre-
ditov za nepremičnino ali izvajanje svetovalnih storitev v zvezi 
s temi krediti v Republiki Sloveniji.

75. člen
(enotna kontaktna točka)

(1) Banka Slovenije opravlja naloge Enotne kontaktne 
točke Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Enotna kon-
taktna točka) za sodelovanje in izmenjavo informacij med pri-
stojnimi organi držav članic za izvajanje nalog v zvezi s kreditno 
pogodbo za nepremičnino.

(2) Enotna kontaktna točka na zahtevo pomaga pristojnim 
organom drugih držav članic, zlasti z izmenjavo informacij in 
sodelovanjem pri vseh pregledih poslovanja in nadzorih da-
jalcev kreditov in kreditnih posrednikov, ki poslujejo v drugih 
državah članicah. Izmenjava informacij poteka z namenom 
izvajanja nalog po tem zakonu v zvezi s kreditno pogodbo 
za nepremičnino. Pri izmenjavi informacij s pristojnimi organi 
drugih držav članic lahko Enotna kontaktna točka navede, da 
informacije ne smejo biti razkrite brez njenega soglasja oziro-
ma, da se lahko informacije izmenjajo samo za namene, za 
katere je dala soglasje.

(3) Enotna kontaktna točka lahko prejete informacije po-
sreduje drugemu pristojnemu organu, ne sme pa jih posredova-
ti drugim fizičnim ali pravnim osebam brez izrecnega soglasja 
pristojnega organa, ki ji je posredoval te informacije, pri čemer 
lahko informacije posreduje le za namene, za katere ji je pri-
stojni organ dal soglasje.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek lahko Enotna kontaktna 
točka v utemeljenih okoliščinah posreduje informacije drugi 
fizični ali pravni osebi brez izrecnega soglasja pristojnega orga-
na druge države članice, o čemer mora takoj obvestiti pristojni 
organ druge države članice, ki ji je posredoval informacije.

(5) Enotna kontaktna točka ali drugi pristojni organ drža-
ve članice lahko zavrne zahtevo po sodelovanju pri pregledu 
poslovanja, nadzoru ali pri izmenjavi informacij iz drugega, 
tretjega in četrtega odstavka tega člena, če:

– takšen pregled poslovanja, nadzor ali izmenjava in-
formacij ogrozi samostojnost, varnost ali javni red Republike 
Slovenije;

– je v Republiki Sloveniji že začet sodni postopek v zvezi z 
istimi kršitvami in istimi dajalci kreditov ali kreditnimi posredniki;

– je bila v Republiki Sloveniji že izdana pravnomočna 
obsodba v zvezi z istimi kršitvami in istimi dajalci kreditov ali 
kreditnimi posredniki ter obsodba še ni bila izbrisana.

(6) Enotna kontaktna točka obvesti pristojni organ države 
članice, ki je vložil zahtevo po sodelovanju, o zavrnitvi iz prej-
šnjega odstavka z obrazložitvijo.

(7) Kadar pristojni organ druge države članice zavrne 
zahtevo za sodelovanje ali izmenjavo informacij ali v razu-
mnem roku ne posreduje odgovora v zvezi z zahtevo, lahko 
Enotna kontaktna točka zadevo predloži Evropskemu ban-
čnemu organu in ga zaprosi za pomoč v skladu z 19. členom 
Uredbe EU št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzor-
nega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa 
št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES 
(UL L št. 31, z dne 15. 12. 2010, str. 12, v nadaljnjem besedilu: 
Uredba (EU) št. 1093/2010).

IV. POSTOPEK ODLOČANJA BANKE SLOVENIJE  
V POSAMIČNIH ZADEVAH IN POSTOPEK  

SODNEGA VARSTVA

76. člen
(postopek odločanja Banke Slovenije v posamičnih zadevah  

in postopek sodnega varstva)
Banka Slovenije smiselno uporablja 319. do 362. člen Za-

kona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15 in 44/16 – ZRPPB):
– pri izdaji ali podaljšanju dovoljenja za posredovanje 

potrošniških kreditov za nepremičnino ali izvajanje svetovalnih 
storitev v zvezi s temi krediti v skladu s 63. členom tega zakona,

– pri prenehanju ali odvzemu dovoljenja za posredovanje 
potrošniških kreditov za nepremičnino ali izvajanju svetovalnih 
storitev v zvezi s temi krediti v skladu s 65. in 66. členom tega 
zakona,

– pri vpisu in izbrisu v register kreditnih posrednikov, ki 
jim je bilo izdano ali podaljšano dovoljenje za posredovanje 
potrošniških kreditov za nepremičnino v skladu s 64. členom 
tega zakona,

– pri izdaji dovoljenja za opravljanje storitev potrošniškega 
kreditiranja v obliki finančnega zakupa nepremičnin ali izvajanja 
svetovalnih storitev v zvezi s temi krediti v skladu s 67. členom 
tega zakona,

– pri vpisu in izbrisu v register dajalcev kreditov, ki jim je 
bilo izdano dovoljenje za opravljanje storitev finančnega zaku-
pa nepremičnin ali izvajanju svetovalnih storitev v zvezi s temi 
krediti v skladu z 69. členom tega zakona,

– pri prenehanju ali odvzemu dovoljenja za opravljanje 
storitev potrošniškega kreditiranja v obliki finančnega zakupa 
nepremičnin ali izvajanju svetovalnih storitev v zvezi s temi 
krediti v skladu z 71. in 72. členom tega zakona,

– pri izvajanju nadzora nad dajalci kreditov in kreditnimi 
posredniki iz drugega odstavka 78. člena tega zakona,

– za postopek sodnega varstva proti odločbam, ki jih izda 
Banka Slovenije.

77. člen
(taksa za odločanje)

Za izdajo ali podaljšanje dovoljenj, ki jih izda Banka Slo-
venije na podlagi tega zakona, plačajo dajalci kredita iz četrte 
alineje prvega odstavka 58. člena tega zakona in kreditni 
posredniki iz prvega odstavka 63. člena tega zakona takso, 
določeno s tarifo Banke Slovenije, ki jo Banka Slovenije določi 
s sklepom.

V. NADZOR

5.1. Splošne določbe

78. člen
(nadzorni organi)

(1) Nadzor nad izvajanjem posameznih določb tega zako-
na opravljajo Banka Slovenije, Tržni inšpektorat in Informacij-
ski pooblaščenec Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
Informacijski pooblaščenec).

(2) Banka Slovenije je pristojna za izvajanje nadzora nad:
1. dajalci kreditov, ki:
– so kreditne institucije in poslujejo na podlagi dovoljenja 

o opravljanju bančnih in finančnih storitev po zakonu, ki ureja 
bančništvo;

– so finančne institucije s sedežem v Republiki Sloveniji, 
katerih izključna ali pretežna dejavnost je opravljanje storitev 
finančnega zakupa v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, in 
v katerih ima banka ali banka države članice najmanj 20-od-
stotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 20-odstotni delež v 
kapitalu ali katere bilančna vsota po stanju ob koncu preteklega 
koledarskega leta je najmanj enaka 50.000.000 eurov ter so 
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pridobile dovoljenje za opravljanje finančnega zakupa nepre-
mičnin v skladu s 67. členom tega zakona;

– so kreditne institucije ali finančne institucije iz prve ali 
prejšnje alineje, s sedežem v drugi državi članici in prek podru-
žnice opravljajo storitev potrošniškega kreditiranja v Republiki 
Sloveniji;

2. kreditnimi posredniki, ki:
– so kreditni posredniki dajalcev kreditov iz prejšnje točke in
– imajo sedež v drugi državi članici in neposredno ali 

preko podružnice poslujejo v Republiki Sloveniji z dovoljenjem 
pristojnega organa matične države članice v zvezi s kreditno 
pogodbo za nepremičnino.

(3) Banka Slovenije pri dajalcih kreditov iz druge alineje 
1. točke prejšnjega odstavka izvaja nadzor le nad poslovanjem 
v zvezi s kreditno pogodbo za nepremičnino.

(4) Tržni inšpektorat je pristojen za izvajanje nadzora nad:
1. dajalci kreditov, ki:
– poslujejo na podlagi dovoljenja, ki ga izda ministrstvo;
– so dajalci kreditov iz 5. točke drugega odstavka 30. čle-

na tega zakona;
2. kreditnimi posredniki, ki so kreditni posredniki dajalcev 

kreditov iz prejšnje točke.
(5) Informacijski pooblaščenec je pristojen za izvajanje 

nadzora nad dajalci kreditov in kreditnimi posredniki iz druge-
ga in četrtega odstavka tega člena glede izvajanja 10. člena v 
delu, ki se nanaša na informiranje, zbiranje in obdelavo osebnih 
podatkov, 11. člena, 42. člena v delu, ki se nanaša na infor-
miranje, zbiranje in obdelavo osebnih podatkov, ter 44. člena 
tega zakona.

79. člen
(letno nadomestilo za nadzor Banke Slovenije)

(1) Dajalec kredita iz četrte alineje prvega odstavka 
58. člena tega zakona, ki je pridobil dovoljenje za opravljanje 
storitev finančnega zakupa nepremičnin ali izvajanje sveto-
valnih storitev v zvezi s temi krediti in kreditni posrednik, ki 
je pridobil dovoljenje za posredovanje potrošniških kreditov 
za nepremičnino ali izvajanje svetovalnih storitev v zvezi s 
temi krediti (v nadaljnjem besedilu: subjekt nadzora), plačujeta 
Banki Slovenije nadomestilo za nadzor, ki ga opravlja Banka 
Slovenije na podlagi tega zakona.

(2) Banka Slovenije določi nadomestilo iz prejšnjega od-
stavka v dveh obrokih največ v višini, da vsota nadomestil, ki 
jo je dolžan plačati subjekt nadzora za posamezno leto, ne 
preseže dejanskih stroškov nadzora Banke Slovenije v tem 
letu, zmanjšanih za prihodke iz taks, ki se zaračunajo v zvezi s 
postopki za izdajo dovoljenj in postopki nadzora Banke Slove-
nije na podlagi tega zakona.

(3) Subjekt nadzora plača letno nadomestilo za nadzor 
v dveh obrokih. Banka Slovenije izda račun za plačilo prvega 
obroka do 30. septembra v tekočem letu na podlagi načrto-
vanih stroškov nadzora za to leto, račun za drugi obrok pa do 
31. marca naslednjega leta za preteklo leto ob upoštevanju 
dejanskih stroškov nadzora v preteklem letu.

(4) Če subjekt nadzora ne plača nadomestila za nadzor 
iz prvega odstavka tega člena v 15 dneh po prejemu računa, 
Banka Slovenije subjektu nadzora naloži plačilo z odločbo, ki 
je izvršilni naslov.

(5) Banka Slovenije s sklepom določi podrobnejša pravila 
za določanje nadomestila iz prvega odstavka tega člena.

(6) Določbe tega člena se uporabljajo tudi za kreditne-
ga posrednika iz druge države članice, ki preko podružnice 
posreduje potrošniške kredite za nepremičnino v Republiki 
Sloveniji in dajalca kredita iz četrte alineje 58. člena, ki preko 
podružnice opravlja storitev finančnega zakupa nepremičnin v 
Republiki Sloveniji.

80. člen
(obveznost varovanja zaupnih informacij)

(1) Zaupne informacije po tem zakonu so vse informaci-
je o posameznem dajalcu kredita ali kreditnemu posredniku, 

ki jih pri opravljanju nadzora nad dajalcem kredita ali kredi-
tnem posredniku pridobi Banka Slovenije, Tržni inšpektorat ali 
Informacijski pooblaščenec od dajalca kredita ali kreditnega 
posrednika ali drugih oseb oziroma jih Banka Slovenije, Tržni 
inšpektorat ali Informacijski pooblaščenec izdela za namene 
izvajanja nadzora nad posameznim dajalcem kredita ali kredi-
tnim posrednikom.

(2) Člani sveta in zaposleni pri Banki Slovenije, Tržnemu 
inšpektoratu in Informacijskemu pooblaščencu, revizorji in druge 
osebe, ki delajo ali so delali zanje po pooblastilu, varujejo vse 
informacije, ki so jih pridobili pri opravljanju svojih nalog v skladu 
s tem zakonom, kot zaupne in jih ne smejo razkriti nobeni drugi 
osebi ali državnemu organu, če ta zakon ne določa drugače.

(3) Zaupne informacije, ki jih osebe iz prejšnjega odstavka 
pridobijo pri opravljanju svojih nalog v skladu s tem zakonom, 
se smejo posredovati drugi osebi ali državnemu organu le v 
obliki povzetka ali v združeni obliki, iz katere ni mogoče prepo-
znati posameznega dajalca kredita ali kreditnega posrednika, 
na katerega se zaupne informacije nanašajo, če ta zakon ne 
določa drugače.

(4) Prepoved razkritja informacij iz drugega odstavka tega 
člena ne velja:

– za zaupne informacije, ki so potrebne za izvedbo kazen-
skega ali predkazenskega postopka;

– v primeru stečaja ali prisilne likvidacije dajalca kredita 
ali kreditnega posrednika, glede zaupnih informacij, ki so po-
trebne za uveljavljanje terjatev upnikov do dajalca kredita ali 
kreditnega posrednika in za izvedbo drugih dejanj v stečajnem 
postopku ali postopku prisilne likvidacije ter s tema postopkoma 
povezanih pravdnih postopkih, razen glede informacij, ki se 
nanašajo tudi na druge osebe, ki so bile udeležene pri poskusih 
reorganizacije dajalca kredita ali kreditnega posrednika;

– za informacije o dovoljenjih za opravljanje bančnih, 
finančnih in dodatnih finančnih storitev, o dovoljenjih za izda-
janje hipotekarnih in komunalnih obveznic, o dovoljenjih za 
opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja, o dovoljenjih za 
opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja v obliki finanč-
nega zakupa nepremičnin in o dovoljenjih za posredovanje 
potrošniških kreditov;

– v drugih primerih, ko ta ali drug zakon določa, da Banka 
Slovenije, Tržni inšpektorat ali oseba iz prejšnjega odstavka zau-
pne informacije lahko razkrije javnosti ali določenim prejemnikom.

(5) Banka Slovenije sme zaupne informacije, ki jih je pri-
dobila od pristojnega organa druge države članice ali pri opra-
vljanju pregleda poslovanja podružnice kreditnega posrednika, 
razkriti drugim osebam ali državnim organom le s soglasjem 
pristojnega organa te države članice, če ta zakon ne določa 
drugače.

(6) Obveznost varovanja zaupnih informacij iz tega čle-
na velja tudi za informacije, ki jih osebe iz prvega odstavka 
tega člena pridobijo v okviru izmenjave informacij z Evropskim 
bančnim organom, nadzornimi organi Republike Slovenije ali 
pristojnimi organi drugih držav članic.

(7) Banka Slovenije in Tržni inšpektorat obdelujeta oseb-
ne podatke, ki jih pridobita v okviru izvajanja nalog in pooblastil, 
določenih s tem zakonom, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo 
osebnih podatkov.

5.2. Sodelovanje med nadzornimi organi

81. člen
(sodelovanje med nadzornimi organi v Republiki Sloveniji)

Banka Slovenije in Tržni inšpektorat sodelujeta med seboj 
pri izvajanju svojih nalog in pooblastil pri izvajanju nadzora nad 
izvajanjem tega zakona.

82. člen
(sodelovanje s pristojnimi organi držav članic)

Banka Slovenije sodeluje s pristojnimi organi drugih držav 
članic pri izvajanju nadzora nad dajalci kreditov in kreditnimi po-
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sredniki, ki imajo sedež v drugi državi članici in neposredno ali 
prek podružnice opravljajo storitve v zvezi s kreditno pogodbo 
za nepremičnino na ozemlju Republike Slovenije in nad dajalci 
kreditov in kreditnimi posredniki, ki imajo sedež v Republiki 
Sloveniji in opravljajo storitve v zvezi s kreditno pogodbo za 
nepremičnino v drugi državi članici.

83. člen
(smernice Evropskega nadzornega organa)

Banka Slovenije s sklepom odloči o uporabi smernic ali 
priporočil Evropskega nadzornega organa, ki zadevajo dajalce 
kreditov, ki opravljajo storitev finančnega zakupa nepremičnin 
in kreditne posrednike pri posredovanju potrošniških kreditov 
za nepremičnino, ter lahko v celoti ali delno zavrne uporabo po-
sameznih smernic ali priporočil, če so za to utemeljeni razlogi. 
Sklep o uporabi smernic ali priporočil iz prejšnjega stavka se 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

5.3. Nadzor Banke Slovenije

84. člen
(ukrepi nadzora in pregled poslovanja)

(1) Banka Slovenije pri pregledu poslovanja nad dajalci 
kredita in kreditnimi posredniki iz drugega odstavka 78. člena 
tega zakona smiselno uporablja 242. do 247. člen Zakona o 
bančništvu.

(2) Inšpektor ali inšpektorica Banke Slovenije (v nadalj-
njem besedilu: inšpektor Banke Slovenije) lahko pri izvajanju 
nadzora od dajalca kredita ali kreditnega posrednika zahteva 
vpogled v sklenjene kreditne pogodbe za nepremičnino. Če 
sklenjenih kreditnih pogodb za nepremičnino ni v poslovnih 
prostorih dajalca kredita, v katerih se sklepajo, jih dajalec kre-
dita inšpektorju predloži najpozneje naslednji delovni dan po 
opravljenem inšpekcijskem pregledu.

(3) Pri odstopu terjatev iz kreditnih pogodb dajalec kre-
dita inšpektorju Banke Slovenije na zahtevo predloži kopije 
sklenjenih kreditnih pogodb, katerih terjatve so bile odstopljene 
prevzemniku.

(4) Dajalec kredita inšpektorju Banke Slovenije na zah-
tevo predloži dokazila, da je ocenil kreditno sposobnost potro-
šnika. Dokazila predloži dajalec kredita inšpektorju najpozneje 
naslednji delovni dan po opravljenem inšpekcijskem pregledu.

(5) Povezanega kreditnega posrednika s sedežem v drugi 
državi članici, ki posreduje potrošniške kredite za nepremičnino 
v Republiki Sloveniji in ga matični pristojni organ nadzoruje 
preko dajalca kredita, Banka Slovenije nadzoruje neposredno.

(6) Dajalec kredita in kreditni posrednik inšpektorju Ban-
ke Slovenije na zahtevo predložita dokazila, da izpolnjujeta 
zahteve iz 61. člena in četrtega odstavka 62. člena tega 
zakona glede ustreznega znanja in usposobljenosti osebja, 
ter kreditni posrednik tudi glede ustreznega znanja in uspo-
sobljenosti svojega poslovodstva. Dajalec kredita in kreditni 
posrednik inšpektorju Banke Slovenije predložita dokazila 
najpozneje naslednji delovni dan po opravljenem inšpekcij-
skem pregledu.

(7) Banka Slovenije pri nadzoru nad dajalcem kredita ali 
kreditnim posrednikom z odločbo prepove sklepanje kreditnih 
pogodb ali posredovanje potrošniških kreditov po tem zakonu, 
če ugotovi, da dajalec kredita v nasprotju s tem zakonom 
ponuja ali odobrava kredite brez dovoljenja iz 67. člena tega 
zakona, ali kreditni posrednik posreduje potrošniške kredite 
brez dovoljenja iz 63. člena tega zakona.

(8) Banka Slovenije pri nadzoru nad dajalcem kredita z 
odredbo pisno obvesti dajalca kredita o ugotovitvah in odredi, 
da preneha z ravnanji in odpravi kršitve, če ugotovi, da:

1. dajalec kredita potrošniku ne zagotovi vsebine oglasnih 
sporočil v skladu s 6. in 38. členom tega zakona;

2. dajalec kredita pred sklenitvijo kreditne pogodbe ni 
zagotovil predhodnih informacij v skladu s 7. in 40. členom 
tega zakona;

3. dajalec kredita ne hrani dokazil o oceni kreditne spo-
sobnosti potrošnika v skladu s petim odstavkom 10. člena in 
četrtim odstavkom 42. člena tega zakona;

4. kreditna pogodba ne vsebuje predpisanih informacij iz 
drugega odstavka 12. člena in prvega odstavka 15. člena in 
sedmega odstavka 52. člena tega zakona;

5. zaračuna zamudno obrestno mero, ki presega višino 
zamudne obrestne mere, določeno v zakonu, ki ureja predpisa-
no obrestno mero zamudnih obresti (peti odstavek 12. člena);

6. zaračuna morebitne stroške zaradi zamude s plačili 
zapadlih obveznosti iz kreditne pogodbe v nasprotju s šestim 
odstavkom 12. člena tega zakona;

7. dajalec kredita potrošnika ni obvestil o spremembi kre-
ditne obrestne mere v skladu s 14. členom in tretjim odstavkom 
15. člena tega zakona;

8. dajalec kredita ne objavlja referenčnih obrestnih mer na 
svoji spletni strani ali ne hrani evidence indeksov ali referenčnih 
obrestnih mer v skladu s 14. členom tega zakona;

9. dajalec kredita pri molče dovoljeni prekoračitvi stanja 
na plačilnem računu potrošniku ni zagotovil predpisanih in-
formacij v skladu s prvim in drugim odstavkom 16. člena tega 
zakona;

10. dajalec kredita ob odstopu od kreditne pogodbe po-
trošniku ne vrne vseh plačanih zneskov v skladu s tretjim 
odstavkom 17. člena tega zakona;

11. dajalec kredita ob odstopu od kreditne pogodbe potro-
šniku določi obveznost plačila v nasprotju s četrtim odstavkom 
20. člena tega zakona;

12. dajalec kredita ob predčasnem odplačilu kredita po-
trošniku zaračuna nadomestilo v nasprotju z 22. členom tega 
zakona;

13. kot prevzemnik ne izpolni vseh obveznosti do potro-
šnika v skladu s petim odstavkom 23. člena tega zakona;

14. dajalec kredita o odstopu terjatve ne obvesti potrošni-
ka v skladu s šestim odstavkom 23. člena tega zakona;

15. dajalec kredita pri odstopu terjatve ves čas trajanja 
kreditne pogodbe in še štiri leta po izteku kreditne pogodbe 
ne hrani kopije sklenjene kreditne pogodbe v skladu s sedmim 
odstavkom 23. člena tega zakona;

16. dajalec kredita izračunava efektivno obrestno mero ali 
skupne stroške kredita v nasprotju s 24., 25., 56. in 57. členom 
tega zakona;

17. dajalec kredita potrošniku brezplačno ne zagotavlja 
splošnih informacij o kreditni pogodbi za nepremičnino v skladu 
z 39. členom tega zakona;

18. dajalec kredita pred sklenitvijo kreditne pogodbe za 
nepremičnino, katere terjatev se zavaruje z zastavno pravico 
na nepremičnini, te ne oceni v skladu s 45. členom tega za-
kona;

19. dajalec kredita izvaja svetovalne storitve v nasprotju 
s 47., 48., 49. ali 50. členom tega zakona;

20. dajalec kredita redno ne obvešča potrošnika o zviša-
nju preostalega zneska kredita, ki ga mora plačati potrošnik 
zaradi spremembe menjalnega tečaja, ki za več kot 10 % 
odstopa od vrednosti, v skladu s petim in šestim odstavkom 
52. člena tega zakona;

21. ne zagotovi postopka izvensodnega reševanja sporov 
s potrošniki v zvezi z opravljanjem storitev potrošniškega kre-
ditiranja v skladu s 93. členom tega zakona.

(9) Banka Slovenije pri nadzoru nad dajalcem kredita z 
odredbo pisno obvesti dajalca kredita o ugotovitvah in odredi, 
da preneha z ravnanji in odpravi kršitve, ter dajalcu kredita 
prepove sklepanje kreditnih pogodb po tem zakonu do odprave 
kršitev, če:

1. dajalec kredita ni ocenil potrošnikove kreditne sposob-
nosti v skladu z 10. in 42. členom tega zakona;

2. kreditna pogodba ni sklenjena pisno na papirju ali 
drugem trajnem nosilcu podatkov v skladu s prvim odstavkom 
12. člena tega zakona;

3. dajalec kredita zahteva plačilo preostalih plačil kredita 
pred njihovo zapadlostjo ali z enostransko izjavo odstopi od 
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kreditne pogodbe za nepremičnino v nasprotju s prvim odstav-
kom 20. ali 54. člena tega zakona;

4. dajalec kredita odstopi terjatev prevzemniku, ki ni da-
jalec kredita in ne izpolnjuje vseh pogojev po tem zakonu za 
dajalca kredita v skladu s tretjim odstavkom 23. člena tega 
zakona;

5. prevzame terjatev od dajalca kredita in ne izpolnjuje 
pogojev za dajalca kredita po tem zakonu v skladu s tretjim 
odstavkom 23. člena tega zakona;

6. s kreditno pogodbo dogovorjena efektivna obrestna 
mera presega najvišjo dopustno efektivno obrestno mero, ka-
kor to določa 26. člen tega zakona;

7. kreditna pogodba vsebuje pogodbeno določilo, ki je 
v škodo potrošnika in v nasprotju s 27. členom tega zakona;

8. dajalec kredita ob sklenitvi kreditne pogodbe od po-
trošnika zahteva izdajo ali sprejem bianko menice ali čeka ali 
drugega plačilnega instrumenta, ki ima po svoji naravi podobne 
učinke, v nasprotju z 28. členom tega zakona;

9. se dajalec kredita izogiba določbam tega zakona z 
načinom oblikovanja pogodb v pogodbe, katerih značilnosti 
ali namen bi omogočil izogibanje uporabi tega zakona ali se 
izogiba določbam tega zakona s sklenitvijo več pogodb, ki z 
ekonomskega vidika sestavljajo celoto (prvi in drugi odstavek 
29. člena);

10. dajalec kredita ne določi, ne dokumentira postopka 
in informacij, ki so podlaga za oceno kreditne sposobnosti po-
trošnika, v skladu s četrtim odstavkom 42. člena tega zakona;

11. dajalec kredita sklene kreditno pogodbo za nepremič-
nino v nasprotju s šestim odstavkom 42. člena tega zakona;

12. dajalec kredita odstopi od kreditne pogodbe za ne-
premičnino ali jo spremeni v škodo potrošnika v nasprotju s 
sedmim odstavkom 42. člena tega zakona;

13. dajalec kredita pogojuje sklenitev kreditne pogodbe za 
nepremičnino skupaj z drugimi pomožnimi storitvami v naspro-
tju s 46. členom tega zakona;

14. kreditna pogodba za nepremičnino ni sklenjena v 
obliki notarskega zapisa v skladu z 51. členom tega zakona;

15. dajalec kredita potrošniku ne zagotovi pretvorbe kre-
dita iz tuje valute v domačo v skladu z 52. členom tega zakona;

16. dajalec kredita pri poslovanju ne izpolnjuje predpisa-
nih pogojev za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja 
za nepremičnine v skladu z 59., 60. in 61. členom tega zakona;

17. dajalec kredita inšpektorju Banke Slovenije ne pre-
dloži sklenjenih kreditnih pogodb v skladu z drugim odstavkom 
tega člena.

(10) Če Banka Slovenije več kot enkrat med veljavnostjo 
dovoljenja za opravljanje storitev finančnega zakupa nepre-
mičnin ali izvajanje svetovalnih storitev v zvezi s temi krediti 
pri istem dajalcu kredita ugotovi pomanjkljivost iz osmega od-
stavka tega člena, dajalcu kredita z odločbo prepove sklepanje 
kreditnih pogodb po tem zakonu do odprave kršitve.

(11) Če Banka Slovenije več kot trikrat med veljavnostjo 
dovoljenja za opravljanje storitev finančnega zakupa nepre-
mičnin ali izvajanje svetovalnih storitev v zvezi s temi krediti pri 
istem dajalcu kredita ugotovi pomanjkljivost iz osmega odstav-
ka tega člena ali več kot enkrat med veljavnostjo dovoljenja za 
opravljanje storitev finančnega zakupa nepremičnin ali izvaja-
nje svetovalnih storitev v zvezi s temi krediti pri istem dajalcu 
kredita ugotovi pomanjkljivost iz devetega odstavka tega člena 
in hkrati niso podane okoliščine, iz katerih bi izhajalo, da bodo 
te pomanjkljivosti v ustreznem roku verjetno odpravljene, lahko 
dajalcu kredita z odločbo odvzame dovoljenje za opravljanje 
storitev finančnega zakupa nepremičnin ali izvajanje svetoval-
nih storitev v zvezi s temi krediti po tem zakonu.

(12) Banka Slovenije pri nadzoru nad kreditnim posre-
dnikom z odredbo pisno obvesti kreditnega posrednika o ugo-
tovitvah in odredi, da preneha z ravnanji in odpravi kršitve 
ter kreditnemu posredniku prepove posredovanje potrošniških 
kreditov po tem zakonu do odprave kršitev, če:

1. kreditni posrednik potrošniku pred sklenitvijo kreditne 
pogodbe ni zagotovil predhodnih informacij v skladu s 7. in 
40. členom tega zakona;

2. kreditni posrednik pri poslovanju ne izpolnjuje predpisa-
nih pogojev za kreditne posrednike v skladu s 37. in 62. členom 
tega zakona;

3. kreditni posrednik pred začetkom opravljanja storitev 
posredovanja potrošniških kreditov za nepremičnino potrošniku 
brezplačno ne zagotovi informacij v skladu z 41. členom tega 
zakona;

4. kreditni posrednik posreduje potrošniške kredite za 
nepremičnino v državi članici gostiteljici neposredno ali prek 
podružnice, ne da bi predhodno obvestil Banko Slovenije o 
nameri prvega posredovanja potrošniških kreditov za nepre-
mičnino v državi članici gostiteljici v skladu s 73. členom tega 
zakona;

5. kreditni posrednik ne zagotovi postopka izvensodnega 
reševanja sporov s potrošniki v zvezi z opravljanjem storitev 
potrošniškega kreditiranja v skladu s 93. členom tega zakona.

(13) Če Banka Slovenije več kot enkrat pri istem kredi-
tnem posredniku ugotovi pomanjkljivost iz prejšnjega odstavka 
in hkrati niso podane okoliščine, iz katerih bi izhajalo, da bo ta 
pomanjkljivost v ustreznem roku verjetno odpravljena, lahko 
kreditnemu posredniku z odločbo odvzame dovoljenje za po-
sredovanje potrošniških kreditov za nepremičnino ali izvajanje 
svetovalnih storitev v zvezi s temi krediti po tem zakonu.

5.3.1. Nadzor Banke Slovenije pri čezmejnem  
opravljanju storitev

85. člen
(nadzor Banke Slovenije nad kreditnim posrednikom  

v državi članici gostiteljici)
(1) Banka Slovenije lahko opravi pregled poslovanja 

podružnice kreditnega posrednika, ki posreduje potrošniške 
kredite za nepremičnino ali izvaja svetovalne storitve v zvezi s 
temi krediti v državi članici gostiteljici, po predhodni seznanitvi 
pristojnega organa države članice gostiteljice.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko Banka Slovenije 
zaprosi pristojni organ države članice gostiteljice, v kateri je 
podružnica kreditnega posrednika, ali pooblasti revizorja ali 
drugo strokovno osebo, da opravi pregled poslovanja podru-
žnice kreditnega posrednika v tej državi članici. Pooblaščene 
osebe Banke Slovenije se lahko udeležijo nadzora, ki ga izvaja 
pristojni organ države članice gostiteljice.

(3) Kadar Banka Slovenije od pristojnega organa države 
članice gostiteljice, v kateri kreditni posrednik prek podružnice 
ali neposredno posreduje potrošniške kredite za nepremični-
no, prejme obvestilo, da kreditni posrednik krši ali da obstaja 
pomembno tveganje, da bo kršil predpise države članice go-
stiteljice, ki prenašajo Direktivo 2014/17/EU, Banka Slovenije 
sprejme ukrepe nadzora po tem zakonu z namenom, da kredi-
tni posrednik odpravi kršitve.

(4) Banka Slovenije nemudoma obvesti pristojni organ 
države članice gostiteljice o sprejetih ukrepih.

(5) Če se pristojni organ države članice gostiteljice ne 
strinja s sprejetimi ukrepi Banke Slovenije, lahko zadevo pre-
dloži Evropskemu bančnemu organu in ga zaprosi za pomoč v 
skladu z Uredbo (EU) št. 1093/2010.

86. člen
(nadzor Banke Slovenije nad kreditnim posrednikom  

iz druge države članice)
(1) Če Banka Slovenije pri nadzoru nad kreditnim posre-

dnikom iz druge države članice na podlagi dokazil ugotovi, da 
kreditni posrednik pri neposrednem posredovanju potrošniških 
kreditov za nepremičnino ali izvajanju svetovalnih storitev v 
zvezi s temi krediti v Republiki Sloveniji krši določbe tega zako-
na, obvesti pristojni organ matične države članice, da sprejme 
ustrezne ukrepe.

(2) Če pristojni organ matične države članice v roku me-
seca dni po prejemu obvestila Banke Slovenije iz prejšnjega 
odstavka ne sprejme nobenih ukrepov, ali če kreditni posrednik 
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kljub sprejetim ukrepom s strani pristojnega organa matične 
države članice še vedno krši določbe tega zakona, Banka 
Slovenije:

– po ponovnem obvestilu pristojnega organa matične 
države članice izvede vse potrebne ukrepe nadzora v skladu 
s tem zakonom za zaščito potrošnikov in pravilno delova-
nje trgov, med drugim lahko kreditnemu posredniku izreče 
prepoved nadaljnjega posredovanja potrošniških kreditov za 
nepremičnino ali izvajanja svetovalnih storitev v zvezi s temi 
krediti v Republiki Sloveniji. Banka Slovenije obvesti Komisijo 
in Evropski bančni organ o sprejetem ukrepu takoj po izdani 
odredbi o prepovedi nadaljnjega posredovanja potrošniških 
kreditov za nepremičnino ali izvajanja svetovalnih storitev v 
zvezi s temi krediti v Republiki Sloveniji,

– lahko zadevo predloži Evropskemu bančnemu organu 
in ga zaprosi za pomoč v skladu z 19. členom Uredbe (EU) 
št. 1093/2010.

87. člen
(nadzor Banke Slovenije nad podružnico kreditnega 

posrednika iz druge države članice v Republiki Sloveniji)
(1) Banka Slovenije pri izvajanju nadzora nad podružnico 

kreditnega posrednika iz druge države članice pregleda poslo-
vanje te podružnice glede spoštovanja določb iz 6., 7., 24., 25., 
tretjega odstavka 36. člena, 38., 39., 40., 41. člena, drugega 
in tretjega odstavka 42. člena, 43., 47. do 50. člena, 56., 57., 
drugega in četrtega odstavka 62. člena in 93. člena tega za-
kona ter zahteve glede brezplačnega zagotavljanja informacij 
potrošniku v skladu s tem zakonom.

(2) Če Banka Slovenije pri nadzoru iz prejšnjega odstavka 
ugotovi, da podružnica kreditnega posrednika iz druge države 
članice v Republiki Sloveniji krši določbe iz prejšnjega odstav-
ka, z odredbo naloži podružnici kreditnega posrednika odpravo 
kršitev ter pristojni organ matične države članice obvesti o 
sprejetem ukrepu nadzora in o izrečeni globi za kršitev določb 
iz prejšnjega odstavka.

(3) Če podružnica kreditnega posrednika druge države 
članice ne ravna v skladu z izdano odredbo iz prejšnjega 
odstavka, lahko Banka Slovenije po predhodnem obvestilu 
pristojnega organa matične države članice podružnici kreditne-
ga posrednika z odločbo prepove posredovanje potrošniških 
kreditov za nepremičnino v Republiki Sloveniji ali izvajanje 
svetovalnih storitev v zvezi s temi krediti ter obvesti Komisijo o 
sprejetem ukrepu nadzora in o izrečeni globi za kršitev določb 
iz prvega odstavka tega člena.

(4) Če se pristojni organ matične države članice ne strinja 
s sprejetim ukrepom Banke Slovenije iz prejšnjega odstav-
ka, lahko zadevo predloži Evropskemu bančnemu organu in 
ga zaprosi za pomoč v skladu z 19. členom Uredbe (EU) 
št. 1093/2010.

(5) Če Banka Slovenije pregleda poslovanje podružnice 
kreditnega posrednika in ugotovi, da ne posluje v skladu s tre-
tjim odstavkom 62. člena tega zakona, obvesti pristojni organ 
matične države članice, da obstaja pomembno tveganje, da 
bo kršil predpise matične države članice, ki prenašajo zahteve 
Direktive 2014/17/EU v zvezi s politiko prejemkov osebja in da 
pristojni organ matične države članice sprejme ukrepe.

(6) Če Banka Slovenije na podlagi dokazil ugotovi, da 
podružnica kreditnega posrednika druge države članice v Re-
publiki Sloveniji krši določbe tega zakona v zvezi s kreditno 
pogodbo za nepremičnino, razen določb, navedenih v prvem 
odstavku tega člena, obvesti pristojni organ matične države 
članice, ki sprejme ustrezne ukrepe.

(7) Če pristojni organ matične države članice v roku me-
seca dni po prejemu obvestila iz prejšnjega odstavka ne sprej-
me nobenih ukrepov ali če podružnica kreditnega posrednika 
druge države članice kljub sprejetim ukrepom pristojnega orga-
na matične države članice še vedno krši določbe tega zakona, 
Banka Slovenije sprejme ukrepe nadzora v skladu z drugim 
odstavkom 86. člena tega zakona.

(8) Pristojni organ matične države članice oziroma osebe, 
ki jih pooblasti, lahko na območju Republike Slovenije v skladu 
s pravom Republike Slovenije opravijo pregled poslovanja po-
družnice kreditnega posrednika te države članice. O namera-
vanem pregledu poslovanja pristojni organ države članice pred-
hodno obvesti Banko Slovenije, ki se lahko pregleda udeleži.

(9) V primeru iz prejšnjega odstavka ima pristojni organ 
države članice oziroma osebe, ki jih pooblasti, enake pristojno-
sti kot Banka Slovenije na podlagi prvega odstavka 84. člena 
tega zakona.

(10) Na zaprosilo pristojnega organa matične države 
članice lahko Banka Slovenije opravi pregled poslovanja po-
družnice kreditnega posrednika te države članice na območju 
Republike Slovenije. Pristojni organ države članice se lahko, 
če tako zahteva, udeleži tega pregleda.

88. člen
(ukrepi zaradi odvzema dovoljenja kreditnemu posredniku  

iz druge države članice)
Če pristojni organ matične države članice obvesti Banko 

Slovenije, da je bilo kreditnemu posredniku, ki neposredno ali 
prek podružnice posreduje potrošniške kredite za nepremičnino 
ali izvaja svetovalne storitve v zvezi s temi krediti v Republi-
ki Sloveniji, odvzeto dovoljenje za posredovanje potrošniških 
kreditov za nepremičnino ali mu je bilo prepovedano izvajati 
svetovalne storitve v zvezi s temi krediti, Banka Slovenije ne-
mudoma sprejme ukrepe po tem zakonu za zaščito potrošnikov 
in pravilno delovanje finančnega trga ter kreditnemu posredni-
ku prepove nadaljnje posredovanje potrošniških kreditov ali 
izvajanje svetovalnih storitev v zvezi s temi krediti v Republiki 
Sloveniji.

5.4. Nadzor Tržnega inšpektorata

89. člen
(ukrepi nadzora)

(1) Tržni inšpektor ali inšpektorica (v nadaljnjem besedilu: 
tržni inšpektor) lahko pri opravljanju nadzora od dajalca kredita 
ali kreditnega posrednika zahteva vpogled v sklenjene pogodbe 
in njihove kopije. Če sklenjenih kreditnih pogodb ni v poslovnih 
prostorih dajalca kredita, v katerih se sklepajo, jih dajalec kre-
dita tržnemu inšpektorju predloži najpozneje naslednji delovni 
dan po opravljenem inšpekcijskem pregledu.

(2) Pri odstopu terjatev iz kreditnih pogodb dajalec kredita 
tržnemu inšpektorju na zahtevo predloži kopije sklenjenih kre-
ditnih pogodb, katerih terjatve so bile odstopljene prevzemniku.

(3) Dajalec kredita tržnemu inšpektorju na zahtevo pre-
dloži dokazila, da je ocenil kreditno sposobnost potrošnika. Do-
kazila predloži dajalec kredita tržnemu inšpektorju najpozneje 
naslednji delovni dan po opravljenem inšpekcijskem pregledu.

(4) Tržni inšpektor pri nadzoru nad dajalcem kredita z 
odločbo prepove sklepanje kreditnih pogodb po tem zakonu, 
če ugotovi, da dajalec kredita v nasprotju s tem zakonom odo-
brava kredite brez dovoljenja (30. člen).

(5) Tržni inšpektor pri nadzoru nad dajalcem kredita z 
odločbo prepove sklepanje kreditnih pogodb po tem zakonu 
do odprave pomanjkljivosti, če ugotovi, da:

1. dajalec kredita ne zagotovi vsebine oglasnih sporočil v 
skladu s 6. členom tega zakona;

2. dajalec kredita potrošniku pred sklenitvijo kreditne po-
godbe ni zagotovil predhodnih informacij v skladu s 7. členom 
tega zakona;

3. dajalec kredita ne hrani dokazil o oceni kreditne spo-
sobnosti potrošnika v skladu s petim odstavkom 10. člena tega 
zakona;

4. kreditna pogodba ni sklenjena pisno na papirju ali 
drugem trajnem nosilcu podatkov v skladu s prvim odstavkom 
12. člena tega zakona;

5. kreditna pogodba ne vsebuje predpisanih informacij 
iz drugega odstavka 12. člena in prvega odstavka 15. člena 
tega zakona;
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6. dajalec kredita potrošnika ni obvestil o spremembi kre-
ditne obrestne mere v skladu s 14. členom ali tretjim odstavkom 
15. člena tega zakona;

7. dajalec kredita pri molče dovoljeni prekoračitvi stanja 
na plačilnem računu potrošniku ni zagotovil predpisanih in-
formacij v skladu s prvim in drugim odstavkom 16. člena tega 
zakona;

8. dajalec kredita ob odstopu od kreditne pogodbe potro-
šniku ne vrne vseh plačanih zneskov v skladu s tretjim odstav-
kom 17. člena tega zakona;

9. dajalec kredita ob odstopu od kreditne pogodbe potro-
šniku določi obveznost plačila v nasprotju s četrtim odstavkom 
20. člena tega zakona;

10. dajalec kredita ob predčasnem odplačilu kredita po-
trošniku zaračuna nadomestilo v nasprotju z 22. členom tega 
zakona;

11. dajalec kredita pri poslovanju ne izpolnjuje predpi-
sanih kadrovskih, izobrazbenih, prostorskih, organizacijskih, 
tehničnih in drugih pogojev za dajanje kredita iz 31. člena tega 
zakona;

12. dajalec kredita ne zagotovi postopka izvensodnega 
reševanja sporov s potrošniki v zvezi z opravljanjem storitev 
potrošniškega kreditiranja v skladu s 93. členom tega zakona.

(6) Tržni inšpektor dajalcu kredita z odločbo prepove skle-
panje kreditnih pogodb po tem zakonu in ministrstvu predlaga 
odvzem dovoljenja, če ugotovi, da:

1. dajalec kredita ni ocenil potrošnikove kreditne sposob-
nosti (10. člen tega zakona);

2. dajalec kredita zaračunava zamudno obrestno mero, ki 
presega višino zamudne obrestne mere, določeno v zakonu, ki 
ureja predpisano obrestno mero zamudnih obresti (peti odsta-
vek 12. člena tega zakona);

3. dajalec kredita zaračuna morebitne stroške zaradi za-
mude s plačili zapadlih obveznosti iz kreditne pogodbe v na-
sprotju s šestim odstavkom 12. člena tega zakona;

4. dajalec kredita zahteva plačilo preostalih plačil kredita 
pred njihovo zapadlostjo ali z enostransko izjavo odstopi od 
kreditne pogodbe za nepremičnino v nasprotju s prvim odstav-
kom 20. člena tega zakona;

5. dajalec kredita odstopi terjatev prevzemniku, ki ni da-
jalec kredita in ne izpolnjuje vseh pogojev po tem zakonu za 
dajalca kredita ali prevzemnik prevzame terjatev od dajalca 
kredita in ne izpolnjuje pogojev za dajalca kredita po tem zako-
nu v skladu s tretjim odstavkom 23. člena tega zakona;

6. dajalec kredita o odstopu terjatve ne obvesti potrošnika 
v skladu s šestim odstavkom 23. člena tega zakona;

7. dajalec kredita pri odstopu terjatev ves čas trajanja 
kreditne pogodbe in še štiri leta po izteku kreditne pogodbe 
ne hrani kopije sklenjene kreditne pogodbe (sedmi odstavek 
23. člena tega zakona);

8. dajalec kredita izračunava efektivno obrestno mero ali 
skupne stroške kredita v nasprotju s 24. in 25. členom tega 
zakona;

9. s kreditno pogodbo dogovorjena efektivna obrestna 
mera presega najvišjo dopustno efektivno obrestno mero, ka-
kor to določa 26. člen tega zakona;

10. kreditna pogodba vsebuje pogodbeno določilo, ki je v 
nasprotju s tem zakonom in v škodo potrošnika (27. člen tega 
zakona);

11. dajalec kredita ob sklenitvi kreditne pogodbe od po-
trošnika zahteva izdajo ali sprejem bianco menice ali čeka ali 
drugega plačilnega instrumenta s podobnimi učinki (28. člen 
tega zakona);

12. se izogiba določbam tega zakona z načinom oblikova-
nja pogodb v pogodbe, katerih značilnosti ali namen bi omogo-
čil izogibanje uporabi tega zakona ali se izogiba določbam tega 
zakona s sklenitvijo več pogodb, ki z ekonomskega vidika se-
stavljajo celoto (prvi in drugi odstavek 29. člena tega zakona);

13. za dajalca kredita posreduje kreditni posrednik, ki ne 
izpolnjuje pogojev za kreditno posredovanje iz 37. člena tega 
zakona;

14. dajalec kredita tržnemu inšpektorju ne predloži skle-
njenih kreditnih pogodb v skladu s prvim odstavkom tega člena.

(7) Če Tržni inšpektor več kot enkrat med veljavnostjo 
dovoljenja pri istem dajalcu kredita ugotovi pomanjkljivost iz 
petega odstavka tega člena, dajalcu kredita z odločbo prepo-
ve sklepanje kreditnih pogodb po tem zakonu in ministrstvu 
predlaga odvzem dovoljenja za opravljanje dejavnosti storitev 
potrošniškega kreditiranja.

(8) Tržni inšpektor kreditnemu posredniku z odločbo pre-
pove posredovanje kreditnih pogodb do odprave pomanjkljivo-
sti, če ugotovi, da:

1. kreditni posrednik potrošniku pred sklenitvijo pogodbe 
ni zagotovil predhodnih informacij v skladu s 7. členom tega 
zakona;

2. kreditni posrednik ne izpolnjuje pogojev za kreditno 
posredovanje iz 37. člena tega zakona;

3. kreditni posrednik ne zagotovi postopka izvensodnega 
reševanja sporov s potrošniki v zvezi z opravljanjem storitev 
potrošniškega kreditiranja v skladu s 93. členom tega zakona.

90. člen
(vodenje inšpekcijskega postopka)

(1) Tržni inšpektor izda odločbo v skrajšanem ugotovi-
tvenem postopku v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni 
postopek, če je zaradi varstva in zaščite potrošnika treba ne-
mudoma ukrepati. Odločba se lahko izda ustno.

(2) Za kraj vročanja odločb tržnega inšpektorja se šteje 
tudi kraj, na katerem dajalec kredita ali kreditni posrednik po-
sluje s potrošniki.

(3) Zoper odločbo tržnega inšpektorja je dovoljena pritož-
ba v osmih dneh od dneva vročitve.

(4) Pritožba zoper odločbo tržnega inšpektorja iz četrtega, 
petega in šestega odstavka 89. člena tega zakona ne zadrži 
njene izvršitve.

VI. RAZKRITJE INFORMACIJ O IZREČENIH UKREPIH

91. člen
(razkritje informacij o izrečenih ukrepih)

(1) Banka Slovenije lahko z namenom varstva potrošnikov 
in javnega interesa javno objavi informacije iz drugega odstav-
ka tega člena v zvezi z ukrepi nadzora, ki jih je izrekla zaradi 
kršitev tega zakona v zvezi s kreditno pogodbo za nepremič-
nino, če je upravna odločba Banke Slovenije pravnomočna.

(2) Informacije iz prejšnjega odstavka obsegajo naslednje 
podatke:

1. o kršitelju:
– o nazivu in sedežu pravne osebe ali
– o osebnem imenu fizične osebe;
2. o kršitvi:
– opis okoliščin in ravnanj, ki pomenijo kršitev tega zakona,
– naravo ugotovljenih kršitev;
3. izrek odločbe, s katero se postopek konča;
4. informacijo o tem, ali je zoper odločbo začet postopek 

sodnega varstva v skladu s tem zakonom.
(3) Informacije iz prejšnjega odstavka se javno objavijo na 

spletni strani Banke Slovenije in so na spletni strani dostopne 
še tri leta po objavi. Po preteku treh let od objave se informacije 
izbrišejo. Informacije se izbrišejo tudi, če sodišče z izrednim 
pravnim sredstvom razveljavi odločbo iz prvega odstavka tega 
člena.

92. člen
(razkritje identitete kršitelja)

(1) Ne glede na prvi odstavek 91. člena tega zakona 
Banka Slovenije po uradni dolžnosti odloči, da se informacije o 
identiteti kršitelja ne objavijo, če:

1. se ukrep nadzora izreče fizični osebi in objava osebnih 
podatkov o kršitelju ni sorazmerna s težo kršitve ali
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2. bi objava informacij o identiteti kršitelja ogrozila stabil-
nost finančnih trgov ali izvedbo kazenske preiskave ali

3. bi z objavo vpletenim osebam verjetno nastala neso-
razmerna škoda.

(2) Če Banka Slovenije ob izdaji odločbe oceni, da so v 
zvezi z objavo identitete kršitelja podani razlogi iz prejšnjega 
odstavka, hkrati z izdajo odločbe, s katero izreče ukrepe nad-
zora, odloči tudi, da se identiteta kršitelja ne objavi. Banka Slo-
venije lahko v primeru razlogov iz prejšnjega odstavka odloči 
tudi, da se objava identitete kršitelja začasno zadrži ter navede 
rok za zadržanje objave, če bodo razlogi za zadržanje objave v 
tem obdobju verjetno prenehali obstajati.

(3) Če Banka Slovenije ob izdaji odločbe ne ugotovi 
razlogov iz prvega odstavka tega člena, v odločbi o izrečenih 
ukrepih nadzora, izdani na podlagi tega zakona, kršitelja opo-
zori, da bodo informacije o izrečenih ukrepih in sankcijah ter 
o kršitelju javno objavljene na spletni strani Banke Slovenije v 
skladu z 91. členom tega zakona, in ga pouči, da mora v pri-
meru obstoja razlogov iz prvega odstavka tega člena te razloge 
navesti v ugovoru, ki se vloži v roku, ki je v skladu z zakonom, ki 
ureja bančništvo, določen za vložitev pravnega sredstva zoper 
odločbo o ukrepu nadzora.

(4) Banka Slovenije odloči o ugovoru iz prejšnjega od-
stavka z odločbo.

(5) Če na podlagi ugovora kršitelja Banka Slovenije ugo-
tovi, da so podani razlogi iz prvega odstavka tega člena, v 
odločbi, s katero ugodi ugovoru, odloči, da se identiteta kršitelja 
ne objavi ali da se objava identitete kršitelja začasno zadrži, in 
navede rok za zadržanje objave.

(6) Zoper odločbo, s katero Banka Slovenije zavrne ugo-
vor ali odloči, da se objava identitete kršitelja začasno zadrži, 
lahko kršitelj sproži upravni spor v skladu z zakonom, ki ureja 
upravni spor.

(7) Ne glede na tretji odstavek 91. člena tega zakona 
lahko Banka Slovenije na podlagi zahteve kršitelja, ki je fizična 
oseba, odloči, da se informacije o identiteti kršitelja po objavi 
na spletni strani Banke Slovenije umaknejo pred potekom treh 
let. Za zahtevo kršitelja se uporabljajo določbe tega člena o 
ugovoru iz tretjega do šestega odstavka tega člena.

VII. IZVENSODNO REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH SPOROV

93. člen
(postopek izvensodnega reševanja sporov)

(1) Dajalec kredita in kreditni posrednik zagotovita mo-
žnost izvensodnega reševanja sporov s potrošniki v zvezi z 
opravljanjem storitev potrošniškega kreditiranja po tem zakonu 
pred neodvisnim izvajalcem izvensodnega reševanja sporov, ki 
izpolnjuje pogoje in zagotavlja postopek v skladu z določbami 
zakona, ki ureja izvensodno reševanje potrošniških sporov.

(2) Sodelovanje dajalca kredita in kreditnega posredni-
ka v postopku iz prejšnjega odstavka, ki ga sproži potrošnik 
pred neodvisnim izvajalcem izvensodnega reševanja sporov, 
je obvezno.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

94. člen
(hujši prekrški)

(1) Z globo od 50.000 do 125.000 eurov se za prekrške 
kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:

1. kreditna pogodba ni sklenjena pisno na papirju ali 
drugem trajnem nosilcu podatkov v skladu s prvim odstavkom 
12. člena tega zakona;

2. ob odstopu od kreditne pogodbe potrošniku ne vrne 
vseh plačanih zneskov v skladu s tretjim odstavkom 17. člena 
tega zakona;

3. zahteva plačilo preostalih plačil kredita pred njihovo za-
padlostjo ali z enostransko izjavo odstopi od kreditne pogodbe 
v nasprotju s prvim odstavkom 20. in 54. člena tega zakona;

4. ob sklenitvi kreditne pogodbe od potrošnika zahteva 
izdajo ali sprejem bianko menice ali čeka ali drugega plačilnega 
instrumenta, ki ima po svoji naravi podobne učinke, v nasprotju 
z 28. členom tega zakona;

5. s kreditno pogodbo dogovorjena efektivna obrestna 
mera presega najvišjo dopustno efektivno obrestno mero v 
skladu s 26. členom tega zakona;

6. kreditna pogodba vsebuje pogodbeno določilo, ki je 
v škodo potrošnika in v nasprotju s 27. členom tega zakona;

7. se izogiba določbam tega zakona z načinom oblikova-
nja pogodb v pogodbe, katerih značilnosti ali namen bi omogo-
čil izogibanje uporabi tega zakona ali se izogiba določbam tega 
zakona s sklenitvijo več pogodb, ki z ekonomskega vidika se-
stavljajo celoto (prvi in drugi odstavek 29. člena tega zakona);

8. opravlja storitev potrošniškega kreditiranja v nasprotju s 
30. členom in prvim odstavkom 67. člena tega zakona;

9. potrošniku ne zagotovi pretvorbe kredita iz tuje valute 
v domačo v skladu z 52. členom tega zakona;

10. opravlja storitev posredovanja potrošniških kreditov za 
nepremičnino v nasprotju s 63. členom tega zakona;

(2) Z globo od 3.500 do 4.000 eurov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne 
osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posa-
meznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost.

95. člen
(prekrški)

(1) Z globo od 25.000 do 50.000 eurov se za prekrške 
kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:

1. potrošniku ne zagotovi predhodnih informacij v skladu 
s 7., 8. in 40. členom tega zakona;

2. ne oceni kreditne sposobnosti potrošnika v skladu s 
prvim in drugim odstavkom 10. člena ali s prvim odstavkom 
42. člena tega zakona;

3. kreditna pogodba ne vsebuje vseh predpisanih informa-
cij iz drugega in četrtega odstavka 12. člena, prvega odstavka 
15. člena in sedmega odstavka 52. člena tega zakona;

4. zaračuna zamudno obrestno mero, ki presega višino 
zamudne obrestne mere, določeno v zakonu, ki ureja predpisa-
no obrestno mero zamudnih obresti (peti odstavek 12. člena);

5. zaračuna morebitne stroške zaradi zamude s plačili 
zapadlih obveznosti iz kreditne pogodbe v nasprotju s šestim 
odstavkom 12. člena tega zakona;

6. ob odstopu od pogodbe potrošniku zaračuna nepo-
vratne stroške v nasprotju s četrtim odstavkom 18. člena tega 
zakona;

7. ob predčasnem odplačilu kredita potrošniku zaračuna 
nadomestilo v nasprotju z 22. členom tega zakona;

8. odstopi terjatev prevzemniku, ki ni dajalec kredita in 
ne izpolnjuje vseh pogojev po tem zakonu za dajalca kredita v 
skladu s tretjim odstavkom 23. člena tega zakona;

9. prevzame terjatev od dajalca kredita in ne izpolnjuje 
pogojev za dajalca kredita po tem zakonu v skladu s tretjim 
odstavkom 23. člena tega zakona;

10. kot prevzemnik ne izpolni vseh obveznosti do potro-
šnika v skladu s petim odstavkom 23. člena tega zakona;

11. o odstopu terjatve ne obvesti potrošnika v skladu s 
šestim odstavkom 23. člena tega zakona;

12. izračunava efektivno obrestno mero ali skupne stroške 
kredita v nasprotju s 24., 25., 56. in 57. členom tega zakona;

13. pri poslovanju ne izpolnjuje kadrovskih, izobrazbenih, 
prostorskih, organizacijskih, tehničnih in drugih pogojev za da-
janje kreditov v skladu z 31. in 67. členom tega zakona;

14. pri poslovanju ne izpolnjuje predpisanih pogojev za 
kreditne posrednike v skladu s 37., 62. in 63. členom tega 
zakona;
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15. sklene kreditno pogodbo za nepremičnino v nasprotju 
s šestim odstavkom 42. člena tega zakona;

16. odstopi od kreditne pogodbe ali spremeni kreditno po-
godbo v nasprotju s sedmim odstavkom 42. člena tega zakona;

17. pogojuje sklenitev kreditne pogodbe za nepremičnino 
skupaj z drugimi pomožnimi storitvami v nasprotju s 46. členom 
tega zakona;

18. izvaja svetovalne storitve v nasprotju s 47., 48., 49. ali 
50. členom tega zakona;

19. kreditna pogodba za nepremičnino ni sklenjena v 
obliki notarskega zapisa v skladu z 51. členom tega zakona;

20. kreditni posrednik s sedežem v Republiki Sloveniji 
posreduje potrošniške kredite za nepremičnino v državi članici 
gostiteljici neposredno ali prek podružnice, ne da bi predhodno 
obvestil Banko Slovenije o nameri prvega opravljanja storitev 
posredovanja potrošniških kreditov za nepremičnino neposre-
dno ali prek podružnice v državi članici gostiteljici v skladu s 
73. členom tega zakona.

(2) Z globo od 2.000 do 3.500 eurov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne 
osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posa-
meznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost.

96. člen
(lažji prekrški)

(1) Z globo od 12.500 do 25.000 eurov se za prekrške 
kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:

1. ne zagotovi vsebine oglasnih sporočil v skladu s 6. in 
38. členom tega zakona;

2. zbira, obdeluje ali uporablja podatke v nasprotju z 10., 
11., 42. in 44. členom tega zakona;

3. ne hrani dokazil o oceni kreditne sposobnosti potrošni-
ka v skladu s petim odstavkom 10. člena in četrtim odstavkom 
42. člena tega zakona;

4. ne obvesti potrošnika o poizvedbi v zbirki osebnih 
podatkov v skladu s tretjim odstavkom 10. člena tega zakona;

5. ne obvesti potrošnika o rezultatu poizvedbe v zbirki oseb-
nih podatkov v skladu s šestim odstavkom 10. člena tega zakona;

6. kreditne pogodbe ne hrani ves čas trajanja kreditne 
pogodbe in še štiri leta po izteku kreditne pogodbe v poslovnih 
prostorih, v katerih se sklepajo kreditne pogodbe, v skladu s 
13. členom tega zakona;

7. ne objavlja vrednosti indeksov ali referenčnih obrestnih 
mer na svoji spletni strani ali ne hrani evidence indeksov ali 
referenčnih obrestnih mer v skladu s 14. členom tega zakona;

8. ne obvesti potrošnika o spremembi kreditne obrestne 
mere v skladu s 14. členom in tretjim odstavkom 15. člena 
tega zakona;

9. pri molče dovoljeni prekoračitvi stanja na plačilnem 
računu potrošniku ne zagotovi predpisanih informacij v skladu 
s prvim in drugim odstavkom 16. člena tega zakona;

10. pri odstopu terjatve ves čas trajanja kreditne pogod-
be in še štiri leta po izteku kreditne pogodbe ne hrani kopije 
sklenjene kreditne pogodbe v skladu s sedmim odstavkom 
23. člena tega zakona;

11. kreditni posrednik pri oglaševanju in v dokumentaciji, 
namenjeni potrošniku, ne navede obsega svojih pooblastil ali 
z dajalcem kredita nima sklenjene pogodbe o posredovanju ali 
potrošniku zaračuna plačilo storitev ali nadomestilo stroškov 
posredovanja v nasprotju s 36. členom tega zakona;

12. potrošniku brezplačno ne zagotavlja splošnih informa-
cij o kreditni pogodbi za nepremičnino v skladu z 39. členom 
tega zakona;

13. pred začetkom opravljanja storitev posredovanja po-
trošniških kreditov za nepremičnino potrošniku brezplačno ne 
zagotovi informacij v skladu z 41. členom tega zakona;

14. ne določi in ne dokumentira postopka in informacij, ki 
so podlaga za oceno kreditne sposobnosti potrošnika v skladu 
s četrtim odstavkom 42. člena tega zakona;

15. pred sklenitvijo kreditne pogodbe za nepremičnino, 
katere terjatev se zavaruje z zastavno pravico na nepremičnini, 
te ne oceni v skladu s 45. členom tega zakona;

16. redno ne obvešča potrošnika o zvišanju preostalega 
zneska kredita, ki ga mora plačati potrošnik zaradi spremembe 
menjalnega tečaja, ki za več kot 10 % odstopa od vrednosti, 
v skladu s petim in šestim odstavkom 52. člena tega zakona;

17. ne določi pravil ravnanja za primer, ko potrošnik 
zamuja s plačili zapadlih obveznosti iz kreditne pogodbe za 
nepremičnino, in ga ne objavi na svoji spletni strani in v svojih 
poslovnih prostorih v skladu z drugim odstavkom 54. člena 
tega zakona;

18. inšpektorju Banke Slovenije oziroma tržnemu inšpek-
torju ne predloži sklenjenih kreditnih pogodb v skladu z drugim 
odstavkom 84. člena oziroma prvim odstavkom 89. člena tega 
zakona;

19. ne zagotovi postopka izvensodnega reševanja sporov 
s potrošniki v zvezi z opravljanjem storitev potrošniškega kre-
ditiranja v skladu s 93. členom tega zakona.

(2) Z globo od 1.500 do 2.000 eurov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne 
osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posa-
meznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost.

97. člen
(najlažji prekrški)

(1) Z globo od 1.250 do 4.000 eurov se za prekršek kaznuje 
dajalec kredita, ki je pravna oseba, samostojni podjetnik posa-
meznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:

1. v nasprotju s tem zakonom ne upošteva pravil ravnanja 
z nalepkami in pravil vračila nalepk (32. in 68. člen);

2. ne poroča o sklenjenih pogodbah in dogovorjeni efek-
tivni obrestni meri z vsebino, v roku in na način iz 35. in 70. čle-
na tega zakona;

3. ne predloži dokazil o oceni kreditne sposobnosti potro-
šnika v skladu s četrtim odstavkom 84. člena in tretjim odstav-
kom 89. člena tega zakona;

4. ne predloži dokazil o izpolnjevanju zahtev glede ustre-
znega znanja in usposobljenosti osebja oziroma poslovodstva 
v skladu s šestim odstavkom 84. člena tega zakona.

(2) Z globo 400 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna 
oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega pod-
jetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki 
samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka.

98. člen
(izrek globe v hitrem postopku)

Za prekrške iz tega zakona se sme v hitrem postopku iz-
reči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, 
določene s tem zakonom.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

99. člen
(razveljavitev predpisov in uporaba zakona)

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon 
o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 59/10, 77/11, 30/13 
in 81/15; v nadaljnjem besedilu: ZPotK-1), ki se uporablja do 
začetka uporabe tega zakona.

(2) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati na-
slednji podzakonski predpisi izdani na podlagi ZPotK-1:

– Pravilnik o pogojih za opravljanje storitev potrošniškega 
kreditiranja (Uradni list RS, št. 10/14),

– Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kreditni po-
srednik (Uradni list RS, št. 63/13),

– Pravilnik o poročanju dajalcev kreditov o sklenjenih 
kreditnih pogodbah (Uradni list RS, št. 13/11 in 109/11),
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– Pravilnik o vsebini predhodnih informacij in obrazcih za 
predhodne informacije o potrošniških kreditih (Uradni list RS, 
št. 104/10),

– Sklep o pogojih, ki jih mora izpolnjevati bančni kreditni 
posrednik (Uradni list RS, št. 72/10),

– Sklep o poročanju efektivnih obrestnih mer bank in 
hranilnic v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih (Uradni 
list RS, št. 47/15).

(3) Ne glede na prejšnji odstavek se podzakonski predpisi 
iz prejšnjega odstavka uporabljajo do uveljavitve predpisov, 
izdanih na podlagi 107. člena tega zakona.

(4) Ta zakon se ne uporablja za kreditne pogodbe, skle-
njene pred dnem uveljavitve tega zakona.

(5) Sedmi odstavek 7. člena in šesta alineja 39. člena tega 
zakona se začneta uporabljati 1. julija 2018.

(6) Šesta alineja 39. člena tega zakona se ne uporablja za 
kreditne pogodbe, sklenjene pred 1. julijem 2018.

100. člen
(kreditni posrednik)

Kreditni posrednik, ki je opravljal storitev posredovanja 
potrošniških kreditov za nepremičnino pred uveljavitvijo tega 
zakona, mora do 30. junija 2017 vložiti vlogo za izdajo dovolje-
nja za opravljanje storitev posredovanja potrošniških kreditov 
za nepremičnino, sicer od 1. julija 2017 do pridobitve ustrezne-
ga dovoljenja ne sme več opravljati navedenih storitev.

101. člen
(finančni zakup nepremičnin)

Finančna institucija, ki je opravljala storitev finančnega 
zakupa nepremičnin pred uveljavitvijo tega zakona na podlagi 
dovoljenja ministrstva, mora do 30. junija 2017 vložiti vlogo za 
izdajo dovoljenja za opravljanje storitev finančnega zakupa 
nepremičnine v skladu s 67. členom tega zakona, sicer od 
1. julija 2017 do pridobitve ustreznega dovoljenja ne sme več 
opravljati navedenih storitev.

102. člen
(znanje in usposobljenost osebja)

(1) Dajalec kredita oziroma kreditni posrednik, ki na dan 
uveljavitve tega zakona že opravlja storitve potrošniškega 
kreditiranja za nepremičnine oziroma storitve posredovanja 
potrošniških kreditov za nepremičnine, mora zagotoviti ustre-
zno raven znanja in usposobljenosti osebja dajalca kredita in 
kreditnega posrednika ter poslovodstva kreditnega posrednika 
v skladu z 61. členom in četrtim odstavkom 62. člena tega 
zakona najkasneje do 21. marca 2017.

(2) Osebje dajalca kredita in kreditnega posrednika, ki 
ima na dan uveljavitve tega zakona najmanj tri leta delov-
nih izkušenj v zvezi s sestavljanjem, ponujanjem, odobritvijo 
ali posredovanjem potrošniških kreditov za nepremičnino ali 
pomožnih storitev oziroma pri izvajanju kreditne pogodbe za 
nepremičnino ter v zvezi s poslovanjem s potrošniki, ki zaidejo 
v težave v zvezi z zamudo s plačili zapadlih obveznosti iz kre-
ditne pogodbe za nepremičnino, opravi usposabljanje v skladu 
z izobraževalnim programom iz 61. člena v povezavi s četrtim 
odstavkom 62. člena tega zakona v roku treh let od uveljavitve 
tega zakona.

103. člen
(uskladitev politike prejemkov)

Dajalec kredita in kreditni posrednik v šestih mesecih po 
uveljavitvi tega zakona zagotovita uskladitev določb pogodb, 
ki sta jih sklenila z osebjem pred uveljavitvijo tega zakona, v 
zvezi s politiko prejemkov, v skladu z zahtevami 60. in tretjega 
odstavka 62. člena tega zakona.

104. člen
(postopki v teku)

Upravni postopki, začeti pred začetkom uporabe tega 
zakona, se končajo po določbah ZPotK-1, razen upravnih 

postopkov začetih v skladu s 100., 101. in 105. členom tega 
zakona za opravljanje storitev posredovanja potrošniških kredi-
tov za nepremičnino ali opravljanje storitev finančnega zakupa 
nepremičnin.

105. člen
(izdana dovoljenja po ZPotK-1)

Dajalec kredita, ki mu je bilo izdano dovoljenje za opra-
vljanje storitev potrošniškega kreditiranja na podlagi ZPotK-1, 
lahko na podlagi izdanega dovoljenja opravlja storitev potro-
šniškega kreditiranja do izteka tega dovoljenja, razen storitve 
potrošniškega kreditiranja za nepremičnine, ki jo lahko opravlja 
do 30. junija 2017, če se dovoljenje prej ne izteče.

106. člen
(sistem izmenjave informacij o boniteti strank)

(1) Dajalec kredita iz prvega odstavka 44. člena tega 
zakona, ki na dan uveljavitve tega zakona še ni član sistema 
izmenjave informacij o boniteti oziroma zadolženosti fizičnih 
oseb, se včlani v ta sistem v skladu s prvim odstavkom 44. čle-
na tega zakona v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.

(2) Upravljavec sistema izmenjave informacij o boniteti 
oziroma zadolženosti fizičnih oseb po zakonu, ki ureja sistem 
izmenjave informacij o boniteti oziroma zadolženosti fizičnih 
oseb, najkasneje v roku šest mesecev od uveljavitve tega zako-
na omogoči dajalcu kredita iz 11. člena tega zakona pridobitev 
informacij iz 1., 2. in 4. točke prvega odstavka 11. člena tega 
zakona ter najkasneje v roku enega leta od uveljavitve tega za-
kona pridobitev informacij iz 3. točke prvega odstavka 11. člena 
tega zakona. Do takrat dajalec kredita pridobi informacije o 
zadolženosti potrošnika v skladu z 9. členom ZPotK-1.

107. člen
(izdaja podzakonskih predpisov)

(1) Minister, pristojen za gospodarstvo, izda podzakonske 
predpise iz 7., 31., 32., 35., 37. in 40. člena tega zakona v treh 
mesecih po uveljavitvi tega zakona.

(2) Banka Slovenije izda sklepe iz 26., 37., 63., 67., 68., 
70. in 77. člena tega zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega 
zakona.

108. člen
(rok za določitev izobraževalnega programa za osebje)

Združenje bank Slovenije določi vsebino in način opra-
vljanja izobraževalnega programa v skladu z 61. členom tega 
zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.

109. člen
(rok za vzpostavitev registra)

(1) Ministrstvo vzpostavi register v skladu s 34. členom 
tega zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.

(2) Banka Slovenije vzpostavi register v skladu s 64. in 
69. členom tega zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega 
zakona.

110. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne devetdeseti 
dan od njegove uveljavitve.

Št. 450-15/16-1/28
Ljubljana, dne 22. novembra 2016
EPA 1363-VII

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

Predsednik
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3227. Zakon o centralnem kreditnem registru (ZCKR)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o centralnem kreditnem 

registru (ZCKR)

Razglašam Zakon o centralnem kreditnem registru 
(ZCKR), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na 
seji dne 22. novembra 2016.

Št. 003-02-9/2016-12
Ljubljana, dne 30. novembra 2016

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O CENTRALNEM KREDITNEM REGISTRU 

(ZCKR)

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predmet zakona)

(1) Ta zakon ureja:
1. vzpostavitev in upravljanje centralnega kreditnega re-

gistra pri Banki Slovenije;
2. vzpostavitev in upravljanje sistema izmenjave infor-

macij.
(2) S tem zakonom se omogoča tudi izvajanje:
1. Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne 
institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) 
št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. 6. 2013, str. 1), zadnjič 
spremenjene z Uredbo (EU) 2016/1014 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 8. junija 2016 o spremembi Uredbe (EU) 
št. 575/2013 glede izjem za trgovce z blagom (UL L št. 171 
z dne 29. 6. 2016, str. 153, v nadaljnjem besedilu: Uredba 
575/2013/EU), in

2. Uredbe (EU) št. 1024/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se 
nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na 
Evropsko centralno banko (UL L št. 287 z dne 29. 10. 2013, str. 
63, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1024/2013/EU).

2. člen
(pojmi)

(1) Pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji po-
men:

1. »anonimiziranje« je takšna sprememba oblike zau-
pnih podatkov, da jih ni več mogoče povezati s posameznim 
kreditojemalcem, ali je to mogoče le z nesorazmerno velikimi 
napori, stroški ali porabo časa, ter v zvezi z osebnimi podatki 
pomeni anonimiziranje, kot ga določa zakon, ki ureja varstvo 
osebnih podatkov;

2. »banka« je banka ali hranilnica, kot je opredeljena v 
zakonu, ki ureja bančništvo;

3. »banka države članice« je banka države članice, kot je 
opredeljena v zakonu, ki ureja bančništvo;

4. »banka tretje države« je banka tretje države, kot je 
opredeljena v zakonu, ki ureja bančništvo;

5. »blokiranje« ima enak pomen kot v zakonu, ki ureja 
varstvo osebnih podatkov;

6. »druge izpostavljenosti« so:
– naložbe v delnice in druge deleže v kapitalu ali dolžni-

ške vrednostne papirje in izvedene finančne instrumente, kot 
so opredeljeni v zakonu, ki ureja trg vrednostnih papirjev, in ki 
jih izdajo gospodarske družbe s sedežem v Republiki Sloveniji, 
državi članici ali tretji državi, kadar banka ali njena podrejena 
družba pridobi takšno naložbo za svoj račun;

– druga finančna sredstva, ki vključujejo terjatve v zvezi z 
opravljanjem storitev, ki jih opravlja banka ali njena podružnica 
za poslovne subjekte;

7. »donosne in nedonosne izpostavljenosti« so donosne 
in nedonosne izpostavljenosti, kot so opredeljene v Izvedbeni 
uredbi Komisije (EU) št. 680/2014 z dne 16. aprila 2014 o do-
ločitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z nadzorniškim 
poročanjem institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 191 z dne 28. 6. 
2014, str. 1), zadnjič spremenjeni z Izvedbeno uredbo Komisije 
(EU) 2016/428 z dne 23. marca 2016 o spremembi Izvedbene 
uredbe (EU) št. 680/2014 o določitvi izvedbenih tehničnih stan-
dardov v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij glede po-
ročanja o količniku finančnega vzvoda (UL L št. 83 z dne 31. 3. 
2016, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Uredba 680/2014/EU);

8. »država članica« je država članica Evropske unije 
ali država podpisnica Sporazuma o ustanovitvi Evropskega 
gospodarskega prostora (UL L št. 1 z dne 3. 1. 1994, str. 3);

9. »faktoring« je dajanje kreditov, ki vključuje odkup terja-
tev z regresom ali brez njega;

10. »finančni zakup« je dajanje sredstev v zakup, pri 
katerem se na zakupnika prenesejo vsa bistvena tveganja in 
koristi, ki izhajajo iz lastninske pravice nad sredstvom zakupa, 
pri čemer je prenos lastninske pravice na zakupnika mogoč, 
ne pa nujen;

11. »fizična oseba« je posameznik ali posameznica, ki 
nima statusa zasebnika ali podjetnika;

12. »individualizirani podatki« so podatki, ki jih lahko 
uporabnik na podlagi istega povezovalnega znaka poveže s 
posamezno fizično osebo ali poslovnim subjektom, na katerega 
se podatki nanašajo;

13. »kreditni posli« so posli, ki jih sklepajo kreditodajalci 
na podlagi:

– kreditne pogodbe;
– pogodbe o finančnem zakupu;
– pogodbe o faktoringu;
– pogodbe o zavarovanju;
14. »kreditodajalec« je oseba, ki v okviru svoje dejavnosti 

opravlja storitve kreditiranja fizičnih oseb oziroma poslovnih 
subjektov s sklepanjem kreditnih poslov, vključno z osebo, ki 
v okviru svoje dejavnosti pridobiva terjatve iz kreditnih poslov;

15. »kreditojemalec« je fizična oseba ali poslovni subjekt 
v vlogi dolžnika, s katerim kreditodajalec sklepa kreditni posel, 
ali oseba v vlogi poroka za obveznosti drugega kreditojemalca;

16. »opravljanje storitve finančnega zakupa nepremičnin« 
ima enak pomen kot v zakonu, ki ureja potrošniško kreditiranje;

17. »osebni podatki« so osebni podatki, kot jih opredeljuje 
zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov;

18. »oznaka LEI« je alfanumerična oznaka, ki se poslov-
nemu subjektu dodeli v skladu s standardom ISO 17442:2012 
in ki zagotavlja nedvoumno in enotno identifikacijo tega poslov-
nega subjekta;

19. »plačilna institucija« je plačilna institucija, kot je opre-
deljena v zakonu, ki ureja plačilne storitve in sisteme;

20. »podjetnik« je podjetnik ali podjetnica, kot je oprede-
ljen v zakonu, ki ureja gospodarske družbe;

21. »poslovni subjekt« je pravna oseba, podjetnik ali 
zasebnik;

22. »prebivališče« je stalno ali začasno prebivališče, kot 
je opredeljeno v zakonu, ki ureja prijavo prebivališča;

23. »restrukturirane izpostavljenosti« so restrukturirane 
izpostavljenosti, kot so opredeljene v Uredbi 680/2014/EU;

24. »tretja država« je država, ki ni država članica;
25. »upravljavci drugih zbirk podatkov« so državni orga-

ni, nosilci javnih pooblastil ali druge pooblaščene osebe, ki v 
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skladu s predpisi vodijo in upravljajo uradne evidence in uradne 
zbirke podatkov, ter upravljavci zbirk osebnih podatkov, kot so 
opredeljeni v zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov;

26. »zavarovanje« je dogovor o poroštvu, zastavi ali hi-
poteki, bančna garancija, menični akcept ali aval za menične 
obveznosti, dokumentarni akreditiv, zavarovalna pogodba ali 
drug podoben dogovor, s katerim se v korist kreditodajalca 
zavaruje izpolnitev dolžnikove obveznosti iz kreditnega posla;

27. »zasebnik« je posameznik ali posameznica, ki ni 
podjetnik in ki kot poklic opravlja določeno registrirano ali s 
predpisom določeno dejavnost, kot je notar, zdravnik, odvetnik, 
kmet in podobno;

28. »zaupni podatki« so:
– zaupni podatki o strankah bank, kot so opredeljeni v 

zakonu, ki ureja bančništvo, ter
– drugi podatki o posameznih kreditojemalcih ali dajalcih 

zavarovanj, ki se v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske 
družbe, ali v skladu z drugimi predpisi varujejo kot poslovna 
skrivnost.

(2) Banka Slovenije s podzakonskim aktom predpiše po-
drobnejša pravila za določanje izpostavljenosti, ki se štejejo za 
druge izpostavljenosti iz 6. točke prejšnjega odstavka.

3. člen
(centralni kreditni register)

(1) Centralni kreditni register je centralizirana zbirka po-
datkov in informacij o:

1. zadolženosti poslovnih subjektov ter kreditnih tveganjih 
in drugih izpostavljenostih, ki jih prevzemajo kreditodajalci pri 
poslovanju s poslovnimi subjekti, in

2. zadolženosti fizičnih oseb iz naslova kreditnih poslov.
(2) Banka Slovenije vzpostavi in upravlja centralni kreditni 

register z namenom izvajanja statističnega raziskovanja, ki ga 
opravlja Banka Slovenije, na podlagi zakona, ki ureja Banko 
Slovenije, ter na podlagi 5. člena Protokola (št. 4) o Statutu 
Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne 
banke (UL C št. 326 z dne 26. 10 2012, str. 230, v nadaljnjem 
besedilu: Statut ESCB in ECB), zaradi izvajanja njenih nalog, 
zlasti na področju:

1. vodenja denarne politike;
2. zagotavljanja finančne stabilnosti in
3. makrobonitetnega nadzora in upravljanja tveganj.
(3) Banka Slovenije podatke, ki se zbirajo v centralnem 

kreditnem registru, obdeluje tudi za naslednje namene:
1. izvajanja nadzora Banke Slovenije in Evropske central-

ne banke nad bankami v skladu z zakonom, ki ureja bančni-
štvo, Uredbo 575/2013/EU in Uredbo 1024/2013/EU, oziroma 
nadzora nad drugimi subjekti, ki ga izvaja Banka Slovenije v 
skladu z drugimi zakoni, in

2. upravljanja sistema izmenjave informacij.
(4) Banka Slovenije lahko za namene iz drugega in tretje-

ga odstavka tega člena podatkovne zbirke centralnega kredi-
tnega registra v delu, ki se nanaša na poslovne subjekte in ne 
vključujejo osebnih podatkov, ki niso javno dostopni, povezuje 
z drugimi podatkovnimi zbirkami, ki jih v skladu z zakonom vodi 
Banka Slovenije, in s podatkovnimi zbirkami, ki jih vzpostavi in 
upravlja Evropska centralna banka za namene izvajanja njenih 
nalog v skladu s Statutom ESCB in ECB ter drugimi predpisi 
Evropske unije, zlasti z Uredbo Sveta (EU) 2015/373 z dne 
5. marca 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 2533/98 o zbiranju 
statističnih informacij s strani Evropske centralne banke (UL L 
št. 64 z dne 7. 3. 2015, str. 6).

4. člen
(sistem izmenjave informacij)

(1) Sistem izmenjave informacij je elektronski sistem za 
izmenjavo podatkov in informacij o zadolženosti fizičnih oseb 
in poslovnih subjektov, ki z upoštevanjem načela sorazmernosti 
in drugih razpoložljivih informacij omogoča učinkovito ocenje-
vanje kreditnega tveganja pred sklepanjem kreditnih poslov 

s fizičnimi osebami in poslovnimi subjekti ter pri njihovem 
izvrševanju.

(2) Sistem izmenjave informacij iz prejšnjega odstavka 
vključuje pravila in postopke za izmenjavo podatkov in informa-
cij o zadolženosti fizičnih oseb in poslovnih subjektov ter pravila 
za dostop in vključitev v sistem izmenjave informacij.

(3) Sistem izmenjave informacij vzpostavi in upravlja Ban-
ka Slovenije za namene:

1. učinkovitega ocenjevanja in obvladovanja kreditnega 
tveganja pri kreditodajalcih v zvezi s sklepanjem in izvajanjem 
kreditnega posla s fizično osebo ali poslovnim subjektom in

2. vzpodbujanja politik in ukrepov za odgovorno kreditira-
nje ter za vzdržno zadolževanje in preprečevanje prezadolže-
nosti fizičnih oseb in poslovnih subjektov.

(4) Banka Slovenije vzpostavi sistem izmenjave informacij 
ločeno za fizične osebe in poslovne subjekte.

2. CENTRALNI KREDITNI REGISTER

5. člen
(upravljanje centralnega kreditnega registra)

Upravljanje centralnega kreditnega registra po tem za-
konu obsega:

1. standardizirano zbiranje podatkov in informacij o kredi-
tnih poslih in drugih izpostavljenostih;

2. obdelovanje, shranjevanje, analiziranje in izkazovanje 
podatkov iz prejšnje točke za namene statističnega raziskova-
nja ter izvajanja drugih nalog in ciljev Banke Slovenije v skladu 
s tem in drugimi zakoni in

3. zagotavljanje nabora določenih podatkov o zadolže-
nosti fizičnih oseb in poslovnih subjektov v sistem izmenjave 
informacij, pod pogoji in v obsegu, ki ga določa ta zakon.

6. člen
(zbiranje podatkov in informacij za centralni kreditni register)

(1) Banka Slovenije za centralni kreditni register zbira 
podatke in informacije o:

1. zadolženosti poslovnih subjektov ter upravljanju kre-
ditnih tveganj kreditodajalcev v zvezi s poslovnimi subjekti in

2. zadolženosti fizičnih oseb.
(2) Banka Slovenije zbira podatke iz 1. točke prejšnjega 

odstavka na podlagi standardiziranega poročanja od naslednjih 
subjektov (v nadaljnjem besedilu: poročevalska enota):

1. bank;
2. bank držav članic ali tretjih držav, ki prek svojih podru-

žnic, ki so ustanovljene v Republiki Sloveniji, sklepajo kreditne 
posle na območju Republike Slovenije;

3. kreditodajalcev s sedežem v Republiki Sloveniji;
4. kreditodajalcev s sedežem v drugi državi članici ali 

tretji državi, ki so ustanovili podružnico v Republiki Sloveniji 
in kot kreditodajalci na območju Republike Slovenije sklepajo 
kreditne posle;

5. drugih oseb, ki se lahko vključijo v sistem izmenjave 
informacij kot člani sistema izmenjave informacij.

(3) Banka Slovenije zbira osebne podatke v zvezi z zadol-
ženostjo fizičnih oseb iz 2. točke prvega odstavka tega člena 
izključno od tistih poročevalskih enot, ki so hkrati tudi člani 
sistema izmenjave informacij.

(4) Banka Slovenije v skladu z 10. členom tega zakona 
pridobiva posamezne podatke in informacije za centralni kre-
ditni register tudi iz drugih uradnih evidenc in zbirk podatkov, ki 
so vzpostavljene pri upravljavcih zbirk podatkov.

(5) Poročevalske enote Banki Slovenije brezplačno po-
sredujejo podatke in informacije iz prvega odstavka tega člena.

(6) Za centralni kreditni register se poročajo podatki o 
kreditnih poslih in drugih izpostavljenostih po stanju na prvi 
referenčni datum za poročanje, ne glede na datum njihovega 
nastanka, razen če je obveznost oziroma izpostavljenost iz 
tega posla prenehala pred tem datumom.
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(7) Poročevalske enote pri vodenju in vzdrževanju lastnih 
zbirk podatkov uporabljajo veljavne standarde in Banki Slove-
nije v rokih, določenih v podzakonskem predpisu iz drugega 
odstavka 8. člena tega zakona, sporočajo popolne in pravilne 
podatke za centralni kreditni register. Če sporočeni podatki 
niso pravilni oziroma popolni, jih poročevalske enote popravijo 
in dopolnijo v skladu s postopkovnimi navodili Banke Slovenije.

(8) Ta zakon ne posega v pristojnosti Banke Slovenije za 
zbiranje in obdelavo podatkov za namene izvajanja nadzora v 
skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, ali drugimi zakoni, ki 
določajo pristojnosti Banke Slovenije za zbiranje in obdelavo 
podatkov za namene izvajanja njenih nalog v skladu s predpisi.

7. člen
(obseg zbiranja in obdelava osebnih podatkov  

o fizičnih osebah)
(1) V centralnem kreditnem registru se zbirajo naslednji 

podatki o kreditojemalcih, ki so fizične osebe:
1. osebno ime;
2. datum in kraj rojstva;
3. naslov prebivališča;
4. davčna številka, če je kreditojemalec vpisan v davčni 

register v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, oziroma 
za tujo fizično osebo, ki ni vpisana v davčni register v skladu z 
zakonom, ki ureja finančno upravo, druga podobna identifika-
cijska oznaka, ki jo tej fizični osebi dodeli organ druge države, 
v kateri ima fizična oseba svoje prebivališče;

5. podatki o osebnem stečaju fizične osebe, in sicer o:
– začetku in končanju postopka osebnega stečaja;
– začetku postopka za odpust obveznosti in
– izdaji ter pravnomočnosti sklepa o odpustu obveznosti.
(2) V centralnem kreditnem registru se obdelujejo nasle-

dnji podatki o kreditnih poslih, ki jih sklepajo kreditodajalci s 
fizičnimi osebami kot kreditojemalci:

1. pri kreditih, poslih finančnega zakupa, začasne prodaje 
oziroma odkupa, pri obročnih nakupih oziroma nakupih z od-
loženim plačilom:

– datum sklenitve pogodbe;
– znesek odobrenega kredita;
– znesek neodplačanega dela obveznosti;
– znesek in vrsta posamezne anuitete oziroma obroka;
– odplačilna doba in
– podatek o zavarovanju (zavarovalnica, poroštvo, zasta-

va oziroma hipoteka, ostala zavarovanja, brez zavarovanja);
2. pri poslih, odobrenih v zvezi s prekoračitvijo na plačil-

nem računu:
– datum odprtja plačilnega računa;
– podatek, ali je odobreno posojilo za redno ali izredno 

prekoračitev stanja na tem računu, znesek odobrenega posojila 
ter obdobje, za katerega je posojilo odobreno, in

– podatek o zavarovanju (zavarovalnica, poroštvo, zasta-
va oziroma hipoteka, ostala zavarovanja, brez zavarovanja);

3. pri poslih, odobrenih v zvezi s plačilnimi instrumenti z 
odloženim plačilom obveznosti:

– datum izdaje plačilnega instrumenta;
– znesek odobrene mesečne porabe in
– podatek o zavarovanju (zavarovalnica, poroštvo, zasta-

va oziroma hipoteka, ostala zavarovanja, brez zavarovanja);
4. če kreditojemalec zamudi z izpolnitvijo obveznosti na 

podlagi posameznega kreditnega posla iz 1. do 3. točke tega 
odstavka v znesku, ki presega 25 eurov, in je obdobje zamude 
daljše od 90 dni:

– datum nastanka zamude;
– znesek obveznosti, s plačilom katerih je kreditojemalec 

v zamudi;
– podatek, ali je bil zaradi prisilne izterjave obveznosti 

zoper kreditojemalca začet postopek sodne izvršbe;
– podatek, ali je bil zaradi zamude kreditojemalca pri 

izpolnitvi obveznosti iz kreditnega posla v skladu s pogodbo 
kreditojemalcu onemogočena ali omejena uporaba plačilnega 

računa ali plačilnega instrumenta, ter podatek o ponovni spro-
stitvi uporabe računa ali plačilnega instrumenta in

– podatek, da je bil sklenjen dogovor o odlogu plačila 
obveznosti, in obdobje odloga;

5. spremembe podatkov iz 1. do 4. točke tega odstavka 
zaradi poslovnih dejanj ali drugih dogodkov, ki nastanejo med 
trajanjem poslovnega razmerja na podlagi teh poslov, ki ne 
pomenijo položaja iz prejšnje točke, in sicer:

– podatek, ali je kreditodajalec predčasno odstopil od po-
godbe, vključno z datumom zaključka posla in podatkom, ali je 
kreditodajalec zaradi predčasnega odstopa pristopil k izterjavi 
neodplačanega dela obveznosti;

– znesek neodplačanega dela obveznosti, ki je predmet 
izterjave;

– datum plačila obveznosti in podatek o predčasnem 
plačilu;

– sprememba odplačilnega obdobja in
– sprememba zneska ali vrste posamezne anuitete ozi-

roma obroka;
6. podatki o davčnih, upravnih in sodnih izvršbah pri 

banki:
– datum prejema izvršljivega sklepa o izvršbi ter o dejanjih 

med postopkom izvršbe: odlog plačila obveznosti, v zvezi s 
katero se opravlja izvršba, prekinitev izvršilnega postopka ter 
prenehanje odloga oziroma nadaljevanje izvršilnega postopka;

– znesek neodplačanega dela obveznosti, v zvezi s katero 
se opravlja izvršba, in

– datum zaključka postopka izvršbe z opredelitvijo statusa 
terjatve ob zaključku: popolno poplačilo obveznosti, ustavitev 
izvršbe (umik), vrnitev sklepa izdajatelju.

(3) V centralnem kreditnem registru se obdelujejo nasle-
dnji podatki o prevzetih poroštvih fizičnih oseb za obveznosti 
kreditojemalca, ki je fizična oseba ali poslovni subjekt:

1. o poroku:
– z navedbo podatkov iz prvega odstavka tega člena;
2. o poroštvu:
– datum prevzema poroštva in
– glede obveznosti kreditojemalca, za katerega je oseba 

dala poroštvo, z navedbo podatkov iz 1. in 4. točke prejšnjega 
odstavka;

3. o spremembi podatkov iz 1. in 2. točke tega odstavka 
zaradi poslovnih dejanj ali drugih dogodkov, ki nastanejo med 
trajanjem poroštva, in sicer:

– datum plačila obveznosti, za katero je dano poroštvo s 
strani kreditojemalca ali poroka;

– podatke o predčasnem plačilu obveznosti, za katero je 
dano poroštvo;

– sprememba odplačilnega obdobja za izpolnitev obve-
znosti kreditojemalca in

– sprememba zneska ali vrste posamezne anuitete oziro-
ma obroka v zvezi z obveznostjo, za katero je dano poroštvo.

(4) Osebni podatki se v centralnem kreditnem registru 
obdelujejo v skladu s tem zakonom in zakonom, ki ureja varstvo 
osebnih podatkov.

(5) Banka Slovenije hrani osebne podatke, ki se obdeluje-
jo v centralnem kreditnem registru, največ pet let po tem, ko se 
ti podatki izbrišejo iz sistema izmenjave informacij. Po poteku 
tega obdobja Banka Slovenije v centralnem kreditnem registru 
izbriše podatke iz 1. do 3. točke prvega odstavka tega člena, 
druge osebne podatke pa blokira tako, da se pooblaščenim 
osebam Banke Slovenije omogoči uporaba osebnih podatkov 
izključno za namene iz drugega odstavka 3. člena tega zakona. 
Banka Slovenije hrani blokirane osebne podatke, dokler je to 
potrebno za namene iz 3. člena tega zakona.

8. člen
(zbiranje in obdelava podatkov o poslovnih subjektih)
(1) V centralnem kreditnem registru se glede kreditoje-

malca, ki je poslovni subjekt, zbirajo podatki najmanj v obsegu 
iz prvega odstavka 17. člena tega zakona. V zvezi z zadolže-
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nostjo poslovnih subjektov iz naslova kreditnih poslov se zbi-
rajo podatki najmanj v obsegu iz drugega in tretjega odstavka 
17. člena tega zakona.

(2) Banka Slovenije z upoštevanjem obsega dejavnosti 
in vrste poslov, s podzakonskim aktom podrobneje opredeli:

1. vsebino podatkov in informacij iz prejšnjega odstavka;
2. način zbiranja podatkov in informacij za centralni kre-

ditni register.
(3) Zahteve, ki jih določi Banka Slovenije s podzakonskim 

aktom iz prejšnjega odstavka, se uporabljajo za poročevalske 
enote po poteku najmanj šestih mesecev od uveljavitve tega 
podzakonskega akta.

9. člen
(dodatne zahteve poročanja)

(1) Poročevalske enote sporočajo podatke in informacije 
za centralni kreditni register, kadar nastopajo kot kreditodajalec 
v razmerju do poslovnega subjekta ali fizične osebe, vključno s 
primeri, ko na podlagi prenosa pogodbe ali terjatev iz določe-
nega posla pridobijo položaj kreditodajalca.

(2) Banka Slovenije lahko od banke zahteva poročanje 
podatkov in informacij iz 1. točke prvega odstavka 6. člena tega 
zakona za centralni kreditni register tudi v zvezi s kreditnimi 
posli in drugimi izpostavljenostmi do poslovnih subjektov, ki jih 
sklepa ali pridobi:

1. banka prek svojih podružnic v drugih državah članicah 
ali tretjih državah;

2. družba, ki jo banka vključi v bonitetno konsolidacijo v 
skladu z 2. poglavjem II. naslova I. dela Uredbe 575/2013/EU.

10. člen
(pridobivanje podatkov in informacij od upravljavcev drugih 

zbirk podatkov)
(1) Center za informatiko na Vrhovnem sodišču Republike 

Slovenije Banki Slovenije za centralni kreditni register posredu-
je podatke v zvezi z insolvenčnimi postopki poslovnih subjektov 
ter podatke iz 5. točke prvega odstavka 7. člena tega zakona v 
zvezi z osebnimi stečaji fizičnih oseb.

(2) Agencija za javnopravne evidence in storitve Banki 
Slovenije za centralni kreditni register posreduje podatke o 
poslovnih subjektih iz Poslovnega registra Slovenije.

(3) Za namene pridobivanja podatkov na podlagi tega 
člena se zbirka centralnega kreditnega registra povezuje z 
zbirkami podatkov pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije 
in Agenciji za javnopravne evidence in storitve, pri čemer se 
povezovanje osebnih podatkov zagotavlja z uporabo davčne 
številke fizične osebe oziroma druge podobne identifikacijske 
oznake tuje fizične osebe.

(4) Upravljavci zbirk podatkov iz tega člena Banki Slo-
venije na njeno zahtevo podatke in informacije posredujejo 
brezplačno.

11. člen
(varovanje zaupnih podatkov v centralnem kreditnem 

registru)
(1) Podatki in informacije o posameznem poslovnem su-

bjektu, ki se obdelujejo v centralnem kreditnem registru, so 
poslovna skrivnost kreditodajalca in poročevalske enote, ki je 
podatke in informacije posredovala v centralni kreditni register, 
in se v skladu s tem zakonom štejejo kot zaupni podatki. Ne 
glede na prejšnji stavek se ne štejejo kot poslovna skrivnost 
kreditodajalca in poročevalske enote tisti podatki in informacije 
o poslovnem subjektu, ki se vključujejo v sistem izmenjave 
informacij.

(2) Banka Slovenije varuje zaupne podatke, ki se zbirajo 
in obdelujejo v centralnem kreditnem registru, in jih ne sme 
razkriti drugi osebi ali državnemu organu v obliki in na način, 
ki omogoča identifikacijo poročevalske enote, kreditodajalca, 
fizične osebe ali poslovnega subjekta, na katero se podatki 
nanašajo, razen v primerih in pod pogoji, ki jih določa ta zakon.

(3) Prepoved iz prejšnjega odstavka ne velja:
1. če subjekt iz prejšnjega odstavka, na katerega se 

nanašajo individualizirani podatki v centralnem kreditnem regi-
stru, izrecno pisno pristane, da se sporočijo posamezni zaupni 
podatki, in

2. če zakon izrecno določa, da lahko državni organi v 
zvezi s postopki, ki jih vodijo v skladu z zakonom, ter druge 
osebe, ki jih zakon izrecno pooblašča, pridobijo določene za-
upne podatke ali osebne podatke iz centralnega kreditnega 
registra, če teh podatkov ni mogoče pridobiti iz drugih uradnih 
zbirk podatkov.

(4) Zaposleni pri Banki Slovenije ter drugi strokovnjaki, 
ki delajo ali so delali po pooblastilu Banke Slovenije, varujejo 
zaupne podatke, ki so jih pridobili iz centralnega kreditnega 
registra pri opravljanju nalog za Banko Slovenije. Dolžnost va-
rovanja zaupnih podatkov velja tudi po prenehanju delovnega 
razmerja pri Banki Slovenije oziroma po prenehanju opravljanja 
določenih poslov za Banko Slovenije.

(5) Varovanje zaupnih podatkov v centralnem kreditnem 
registru med drugim obsega ukrepe tehnične in organizacijske 
narave ter druge logično-tehnične postopke, s katerimi se varu-
jejo prostori in tehnična oprema ter zagotavlja varnost obdelave 
in prenosa podatkov ter onemogoča dostop nepooblaščenim 
osebam do tehnične opreme, na kateri se obdelujejo podatki.

12. člen
(uporaba in posredovanje podatkov iz centralnega  

kreditnega registra)
(1) Banka Slovenije uporablja podatke iz centralnega kre-

ditnega registra za izvajanje svojih nalog in pristojnosti v skladu 
z zakonom, ki ureja Banko Slovenije, Statutom ESCB in ECB, 
zakonom, ki ureja bančništvo, ter drugimi predpisi, ki urejajo 
naloge in pristojnosti Banke Slovenije in Evropske centralne 
banke. Banka Slovenije uporabi podatke iz centralnega kredi-
tnega registra tudi za vzpostavitev in upravljanje sistema izme-
njave informacij v obsegu in pod pogoji, ki jih določa ta zakon.

(2) Banka Slovenije za namene iz prejšnjega odstavka 
pregleduje in obdeluje osebne podatke iz 7. člena tega zako-
na, vključno z elektronsko obdelavo, in sicer tako, da lahko do 
osebnih podatkov dostopajo le osebe, ki so pri Banki Slovenije 
pooblaščene za dostopanje do osebnih podatkov v centralnem 
kreditnem registru zaradi izvajanja nalog Banke Slovenije iz 
3. člena tega zakona. Banka Slovenije varuje osebne podatke v 
skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, ter zago-
tovi sledljivost glede dostopa do osebnih podatkov in uporabe 
osebnih podatkov tako, da sta mogoča identifikacija poobla-
ščene osebe, ki je dostopala oziroma uporabljala podatke iz 
sistema izmenjave informacij, in preverjanje namena, zaradi 
katerih je ta oseba dostopala do podatkov oziroma uporabljala 
določene podatke.

(3) Banka Slovenije posreduje podatke in informacije iz 
centralnega kreditnega registra posameznemu prejemniku, ka-
dar takšno razkritje določa zakon, in v obsegu, ki ga prejemnik 
potrebuje za izvajanje svojih nalog ali pristojnosti v skladu z 
veljavnimi predpisi, ki urejajo njegovo delovanje in pristojnosti.

(4) Prejemnik iz prejšnjega odstavka, ki pridobi podatke iz 
centralnega kreditnega registra, sme te podatke uporabiti samo 
za izvajanje svojih pristojnosti in nalog v skladu z zakonom in jih 
po izčrpanem namenu uporabe izbriše ali drugače trajno uniči.

(5) Banka Slovenije lahko za namene obveščanja javnosti 
v zvezi z izvajanjem njenih nalog na podlagi zakona objavlja 
podatke iz centralnega kreditnega registra v agregatni obliki 
na način, da ni mogoče identificirati kreditodajalca, poročeval-
ske enote, fizične osebe ali poslovnega subjekta, na katero 
se podatki nanašajo. Izjemoma lahko Banka Slovenije objavi 
podatke o posameznem kreditodajalcu, poročevalski enoti ali 
poslovnem subjektu, če:

1. poročevalska enota, kreditodajalec ali poslovni subjekt, 
na katerega se podatki nanašajo, pisno privoli v takšen način 
objave podatkov ali

2. so podatki, ki so predmet objave, zbrani iz javnih zbirk 
podatkov.
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(6) Banka Slovenije je odgovorna za formalno pravilnost 
podatkov, ki jih objavi v skladu s prejšnjim odstavkom, po-
samezna poročevalska enota pa je odgovorna za vsebinsko 
pravilnost podatkov in informacij, ki jih je sporočila za centralni 
kreditni register.

13. člen
(register tujih poslovnih subjektov)

(1) Banka Slovenije vzpostavi in vodi register poslovnih 
subjektov, ki niso vpisani v Poslovni register Slovenije v skladu 
z zakonom, ki ureja Poslovni register Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: tuji poslovni subjekti) za namene njihove enolične 
identifikacije v centralnem kreditnem registru.

(2) Banka Slovenije vzpostavi register tujih poslovnih 
subjektov na način, da:

1. omogoča poročevalskim enotam vnos razpoložljivih 
identifikacijskih podatkov o tujem poslovnem subjektu;

2. generira enolično identifikacijsko oznako, ki jo Banka 
Slovenije tujemu poslovnemu subjektu dodeli ob prvem vnosu 
identifikacijskih podatkov v register tujih poslovnih subjektov.

(3) V registru tujih poslovnih subjektov se zbirajo in vodijo 
naslednji identifikacijski podatki o tujem poslovnem subjektu:

1. naziv pravne osebe ter ime in priimek zasebnika ozi-
roma podjetnika;

2. država sedeža oziroma prebivališča ter naslov;
3. oznaka LEI;
4. oznaka SWIFT/BIC;
5. davčna številka in oznaka o tem, ali je poslovni subjekt 

zavezanec za davek na dodano vrednost (tuja identifikacijska 
številka za davek na dodano vrednost);

6. drug nacionalni identifikator, ki ga poslovnemu subjektu 
dodeli organ v državi sedeža (matična številka poslovnega re-
gistra v državi sedeža oziroma prebivališča ali oznaka drugega 
uradnega registra v državi sedeža oziroma prebivališča);

7. sektor ter panoga, v katero se uvršča poslovni subjekt 
glede na dejavnost, in

8. enolična identifikacijska oznaka iz 2. točke prejšnjega 
odstavka.

(4) Podatki iz prejšnjega odstavka, ki so hkrati podatki 
fizične osebe in zasebnika ali podjetnika, z vpisom tujega 
podjetnika ali zasebnika v register tujih poslovnih subjektov 
postanejo dostopni za namene izmenjave teh podatkov med 
poročevalskimi enotami.

(5) Identifikacijske podatke o tujem poslovnem subjektu 
v register vnašajo poročevalske enote na podlagi podatkov, 
ki jih kreditodajalci pridobijo pri sklepanju kreditnega posla s 
tujim poslovnim subjektom. Poročevalska enota predloži Banki 
Slovenije zahtevo za dodelitev enolične identifikacijske oznake 
za tuj poslovni subjekt, če tej osebi še ni bila dodeljena enolična 
identifikacijska oznaka v registru tujih poslovnih subjektov, in 
vnese v register tujih poslovnih subjektov razpoložljive identifi-
kacijske podatke o tujem poslovnem subjektu.

(6) Enolična identifikacijska oznaka v registru tujih po-
slovnih subjektov, ki jo tujemu poslovnemu subjektu dodeli 
Banka Slovenije, ter identifikacijski podatki, ki se vodijo v 
registru tujih poslovnih subjektov, so dostopni poročevalskim 
enotam za namene poročanja Banki Slovenije za centralni 
kreditni register.

(7) Poročevalska enota, ki je vnesla identifikacijske po-
datke o tujem poslovnem subjektu v register tujih poslovnih su-
bjektov pri Banki Slovenije, ob sklepanju pogodbe tuj poslovni 
subjekt na to opozori ter mu sporoči, da so ti podatki dostopni 
poročevalskim enotam. Poročevalska enota v 30 dneh po vno-
su identifikacijskih podatkov v register tujih poslovnih subjektov 
tujemu poslovnemu subjektu sporoči enolično identifikacijsko 
oznako, ki mu je bila dodeljena v tem registru.

(8) Vsaka poročevalska enota lahko na podlagi podatkov, 
ki jih pridobi pri sklepanju kreditnega posla s tujim poslovnim 
subjektom, vnese v register tujih poslovnih subjektov spremem-
be posameznih identifikacijskih podatkov tujega poslovnega 
subjekta. Enolična identifikacijska oznaka se pri spremembi 

posameznih identifikacijskih podatkov tujega poslovnega su-
bjekta ne spremeni. V primeru spremembe posameznih iden-
tifikacijskih podatkov tujega poslovnega subjekta se v registru 
tujih poslovnih subjektov omogoči tudi prikaz spremenjenih 
identifikacijskih podatkov.

3. SISTEM IZMENJAVE INFORMACIJ

3.1. Vzpostavitev in upravljanje sistema  
izmenjave informacij

14. člen
(vzpostavitev in upravljanje sistema izmenjave informacij)

(1) Banka Slovenije vzpostavi in upravlja sistem izmenja-
ve informacij kot del centralnega kreditnega registra tako, da 
članom sistema izmenjave informacij omogoča:

1. dostop do individualiziranih podatkov o zadolženosti 
posameznih fizičnih oseb in poslovnih subjektov, ter

2. izbris napačnega podatka iz sistema izmenjave infor-
macij po postopku iz 24. člena tega zakona.

(2) Upravljanje sistema izmenjave informacij po tem za-
konu obsega:

1. vključevanje podatkov in informacij o zadolženosti po-
slovnih subjektov in fizičnih oseb iz centralnega kreditnega 
registra v sistem izmenjave informacij ter

2. centralizirano obdelavo vključenih podatkov in infor-
macij, ki obsega izkazovanje podatkov na zaslon in izpis teh 
podatkov na papir.

15. člen
(člani sistema izmenjave informacij)

(1) Člani sistema izmenjave informacij (v nadaljnjem be-
sedilu: člani sistema) so tiste poročevalske enote, ki se obve-
zno vključijo v sistem izmenjave informacij, in kreditodajalci iz 
tretjega odstavka tega člena, če se tako odločijo. Člani siste-
ma se vključijo v sistem izmenjave informacij le v delu glede 
zadolženosti poslovnih subjektov, če sklepajo kreditne posle 
s poslovnimi subjekti, ali le v delu glede zadolženosti fizičnih 
oseb, če pri opravljanju svoje dejavnosti sklepajo kreditne posle 
s fizičnimi osebami.

(2) Poročevalske enote, ki se obvezno vključijo v sistem 
izmenjave informacij v delu glede zadolženosti fizičnih oseb 
ali poslovnih subjektov, s katerimi sklepajo kreditne posle, so:

1. banka;
2. banka države članice ali tretje države, ki je ustanovila 

podružnico v Republiki Sloveniji v skladu z zakonom, ki ureja 
bančništvo, ter prek podružnice sklepa kreditne posle na ob-
močju Republike Slovenije;

3. kreditodajalec s sedežem v Republiki Sloveniji, ka-
terega prevladujoča dejavnost glede na ustvarjene prihodke 
preteklega poslovnega leta je opravljanje storitev kreditiranja, 
finančnega zakupa ali faktoringa;

4. kreditodajalec s sedežem v drugi državi članici ali 
tretji državi, ki je ustanovil podružnico v Republiki Sloveniji, 
katere prevladujoča dejavnost glede na ustvarjene prihodke 
preteklega poslovnega leta je opravljanje storitev kreditiranja, 
finančnega zakupa ali faktoringa;

5. kreditodajalec s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je v 
skladu z zakonom, ki ureja potrošniško kreditiranje, pridobil do-
voljenje za opravljanje storitev finančnega zakupa nepremičnin;

6. kreditodajalec s sedežem v drugi državi članici ali tretji 
državi, ki je ustanovil podružnico v Republiki Sloveniji in preko 
podružnice opravlja storitev finančnega zakupa nepremičnin na 
območju Republike Slovenije;

7. ponudnik plačilnih storitev s sedežem v Republiki Slo-
veniji, ki je v skladu z zakonom, ki ureja plačilne storitve in 
sisteme, pridobil dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev v 
Republiki Sloveniji ter sklepa kreditne posle v zvezi z opravlja-
njem plačilnih storitev na območju Republike Slovenije;
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8. ponudnik plačilnih storitev s sedežem v drugi državi 
članici ali tretji državi, ki je v skladu z zakonom, ki ureja plačilne 
storitve in sisteme, ustanovil podružnico v Republiki Sloveniji 
ter prek podružnice sklepa kreditne posle v zvezi z opravlja-
njem plačilnih storitev na območju Republike Slovenije;

9. Družba za upravljanje terjatev bank, ustanovljena v 
skladu z zakonom, ki ureja ukrepe za krepitev stabilnosti bank;

10. Stanovanjski sklad Republike Slovenije, ustanovljen 
v skladu z zakonom, ki ureja stanovanjska razmerja, kadar pri 
izvajanju svojih nalog v skladu z zakonom sklepa kreditne posle 
s fizičnimi osebami ali poslovnimi subjekti za pridobivanje ne-
profitnih najemnih stanovanj ali lastnih stanovanj in stanovanj-
skih stavb z nakupom, gradnjo, vzdrževanjem in rekonstrukcijo 
stanovanj in stanovanjskih stavb;

11. Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, ustanovljen 
v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, kadar pri izvajanju 
svojih nalog v skladu z zakonom sklepa kreditne posle s fizič-
nimi osebami ali poslovnimi subjekti z uporabo instrumentov 
sklada, ki jih določa zakon ali ustanovni akt;

12. upravljavec sredstev sistema enotnega zakladniškega 
računa države, kadar pri izvajanju svojih nalog sklepa kreditne 
posle s poslovnimi subjekti.

(3) V sistem izmenjave informacij se lahko v delu glede 
zadolženosti fizičnih oseb ali poslovnih subjektov pod enakimi 
pogoji kot obvezni člani vključijo naslednje osebe:

1. osebe, ki niso osebe iz prejšnjega odstavka, in v Re-
publiki Sloveniji opravljajo storitve potrošniškega kreditiranja v 
skladu z zakonom, ki ureja potrošniško kreditiranje;

2. osebe, ki niso osebe iz prejšnjega odstavka, in imajo 
sedež ali prebivališče v drugi državi članici Evropske unije in 
opravljajo storitve potrošniškega kreditiranja ali storitve finanč-
nega zakupa nepremičnin;

3. pravne osebe, ki niso osebe iz prejšnjega odstavka, 
in imajo sedež v Republiki Sloveniji ter v okviru svoje glavne 
dejavnosti opravljajo storitev kreditiranja s sklepanjem kreditnih 
pogodb.

16. člen
(podatki o zadolženosti fizičnih oseb)

(1) V zvezi z zadolženostjo kreditojemalcev, ki so fizične 
osebe, se v sistem izmenjave informacij vključujejo vsi podatki 
iz 7. člena tega zakona.

(2) Za namen pravilnosti poročanja v zvezi z zadolženo-
stjo fizičnih oseb lahko član sistema od ministrstva, pristojnega 
za upravljanje Centralnega registra prebivalstva, brezplačno 
pridobi tiste osebne podatke, ki se zbirajo v centralnem kredi-
tnem registru.

17. člen
(podatki o zadolženosti poslovnih subjektov)

(1) V sistem izmenjave informacij se vključujejo naslednji 
podatki o kreditojemalcu, ki je poslovni subjekt:

1. firma in poslovni naslov pravne osebe ali firma oziroma 
ime in poslovni naslov podjetnika ali zasebnika;

2. davčna številka in oznaka o tem, ali je poslovni subjekt 
zavezanec za davek na dodano vrednost, kadar je vpisan v 
davčni register v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo;

3. matična številka, če je poslovni subjekt vpisan v Po-
slovni register Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja Poslovni 
register Slovenije, ali enolična identifikacijska oznaka tujega 
poslovnega subjekta iz registra tujih poslovnih subjektov;

4. podatki o stečaju ali prisilni poravnavi ali drugem po-
stopku zaradi insolventnosti, ki se vodi zoper poslovni subjekt 
v skladu z zakonom, ki ureja finančno poslovanje, postopke 
zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje;

5. drugi podatki o poslovnem subjektu, ki se vodijo v Po-
slovnem registru Slovenije, registru tujih poslovnih subjektov 
ali v drugih uradnih evidencah in registrih v Republiki Sloveniji.

(2) V sistem izmenjave informacij se v zvezi z zadolženo-
stjo poslovnih subjektov iz naslova kreditnih poslov s poslovni-
mi subjekti vključujejo podatki o:

1. vrsti posla;
2. datumu sklenitve posla oziroma izdaje finančnega in-

strumenta ter datumu zapadlosti obveznosti;
3. zneskih neodplačanih obveznosti iz kreditnega posla 

ali druge izpostavljenosti;
4. zavarovanjih, ki so dana za izpolnitev obveznosti iz 

kreditnega posla;
5. znesku nečrpanega dela odobrenega kredita;
6. zamudi pri izpolnitvi obveznosti kreditojemalca.
(3) Banka Slovenije lahko določi, da se za namen upra-

vljanja s kreditnim tveganjem in izpolnjevanja bonitetnih zahtev 
za banke v skladu z Uredbo 575/2013/EU poleg podatkov in 
informacij iz prvega in drugega odstavka tega člena med ban-
kami izmenjujejo tudi naslednji podatki in informacije o kreditnih 
poslih do poslovnih subjektov o:

1. izpostavljenosti do poslovnih subjektov po vrstah fi-
nančnih instrumentov, vključno z drugimi izpostavljenostmi;

2. restrukturiranih izpostavljenostih;
3. donosnosti ali nedonosnosti izpostavljenosti in
4. razvrščanju izpostavljenosti, v skladu s predpisi o oce-

njevanju izgub iz kreditnega tveganja.
(4) Banka Slovenije lahko določi, da se za namen upra-

vljanja s kreditnim tveganjem in izpolnjevanja bonitetnih zahtev 
za banke v skladu z Uredbo 575/2013/EU poleg podatkov o 
kreditnih poslih med bankami izmenjujejo tudi podatki iz prve-
ga do tretjega odstavka tega člena, ki se nanašajo na druge 
izpostavljenosti.

(5) Banka Slovenije s podzakonskim aktom podrobneje 
določi vsebino podatkov in informacij iz prvega do četrtega od-
stavka tega člena, ki se izmenjujejo v sistemu izmenjave infor-
macij v zvezi s poslovnimi subjekti. Podatki iz prvega, drugega 
in tretjega odstavka tega člena ne vključujejo osebnih podatkov.

18. člen
(hramba podatkov v sistemu izmenjave)

(1) Podatki o posameznem kreditnem poslu se v sistemu 
izmenjave informacij hranijo in so dostopni za izmenjavo štiri 
leta po prenehanju obveznosti, ki izhaja iz kreditnega posla. 
Podatki o posameznih poslih zavarovanja, ki so sklenjeni v 
zvezi z obveznostjo kreditojemalca, se v sistemu izmenjave 
informacij hranijo štiri leta po prenehanju obveznosti dajalca 
zavarovanja.

(2) Podatki iz 5. točke prvega odstavka in 6. točke druge-
ga odstavka 7. člena tega zakona se hranijo in so dostopni v 
sistemu izmenjave informacij do poteka štirih let po končanju 
postopka zaradi osebnega stečaja oziroma postopka davčne, 
upravne ali sodne izvršbe.

(3) Po poteku rokov iz prvega in drugega odstavka tega 
člena se podatki o kreditnih poslih zbrišejo tako, da v sistemu 
izmenjave informacij niso več dostopni.

3.2. Dostop in obdelava podatkov iz sistema  
izmenjave informacij

19. člen
(dostop do podatkov)

(1) Do podatkov v sistemu izmenjave informacij lahko 
dostopajo člani sistema, ki izpolnjujejo tehnične pogoje in var-
nostne zahteve za dostop do sistema izmenjave informacij, ki 
jih določi Banka Slovenije.

(2) Člani sistema lahko za namene ocenjevanja kreditne-
ga tveganja fizične osebe ali poslovnega subjekta, ki je izrazil 
interes za sklenitev kreditnega posla ali s katerim so sklenili 
kreditni posel, dostopajo do vseh podatkov, ki se o tej fizični 
osebi ali poslovnem subjektu obdelujejo v sistemu izmenjave 
informacij.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko kreditoda-
jalci, ki niso člani sistema izmenjave informacij, če izpolnjujejo 
tehnične pogoje in varnostne zahteve za dostop do sistema iz-
menjave informacij, ki jih določi Banka Slovenije (v nadaljnjem 
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besedilu: vključeni dajalci kreditov), dostopajo izključno do 
naslednjih podatkov o zadolženosti posamezne fizične osebe, 
ki je izrazila interes za sklenitev kreditnega posla, o:

1. znesku neodplačanega dela obveznosti iz kreditnega 
posla;

2. znesku obveznosti, s plačilom katerih je potrošnik v 
zamudi;

3. znesku neodplačanega dela obveznosti, v zvezi s kate-
ro se opravlja sodna ali davčna izvršba pri banki, in

4. znesku neodplačanega dela obveznosti, za katero je 
banka začela postopek izterjave, vključno s podatki o omejitvi 
uporabe ali o onemogočeni uporabi plačilnega računa zaradi 
izterjave in o ponovni odpravi omejitev.

(4) Do podatkov v sistemu izmenjave informacij lahko pri 
članih sistema in vključenih dajalcih kreditov dostopajo le ose-
be, ki so pooblaščene za dostop do zaupnih podatkov zaradi 
izvajanja nalog pri ocenjevanju kreditnih tveganj člana sistema 
oziroma vključenega dajalca kreditov v zvezi s sklepanjem ali 
izvajanjem kreditnih poslov.

(5) Član sistema in vključeni dajalec kreditov varuje oseb-
ne podatke v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih 
podatkov, ter med drugim zagotovi sledljivost glede dostopa 
do podatkov in izpisovanja podatkov iz sistema izmenjave infor-
macij tako, da sta mogoča identifikacija pooblaščene osebe, ki 
je dostopala oziroma izpisovala podatke iz sistema izmenjave 
informacij, in preverjanje razlogov, zaradi katerih je ta oseba 
dostopala oziroma izpisovala določene podatke.

(6) Banka Slovenije na svoji spletni strani objavi seznam 
članov sistema ter seznam vključenih dajalcev kreditov.

20. člen
(varovanje zaupnih in osebnih podatkov)

(1) Člani sistema in vključeni dajalci kreditov, ki na podlagi 
tega zakona dostopajo do individualiziranih podatkov v sistemu 
izmenjave informacij, te podatke varujejo kot zaupne in jih ne 
smejo razkriti drugi osebi ali državnemu organu, razen v obliki 
povzetka ali v anonimizirani obliki ali če je razkritje podatkov 
potrebno zaradi naznanitve suma kaznivega dejanja pristojnim 
organom. Člani sistema in vključeni dajalci kreditov varujejo 
osebne podatke v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih 
podatkov.

(2) Prepoved iz prejšnjega odstavka ne velja:
1. če kreditojemalec ali dajalec zavarovanja, na katerega 

se nanašajo podatki, izrecno pisno pristane, da se sporočijo 
zaupni podatki;

2. v drugih primerih, kjer zakon izrecno določa, da lahko 
določene osebe pridobijo določene zaupne ali osebne podat-
ke, ki se vodijo v sistemu izmenjave informacij, določa pa tudi 
namen njihove uporabe ter zagotavlja ustrezno varstvo zaupnih 
podatkov.

(3) Zaposleni pri članu sistema ali vključenem dajalcu 
kreditov ter druge osebe, ki delajo ali so delali po njegovem po-
oblastilu, vse podatke iz sistema izmenjave informacij, ki so jih 
pridobili pri opravljanju nalog za člana sistema ali vključenega 
dajalca kreditov, varujejo kot zaupne ali osebne in jih ne smejo 
razkriti nobeni drugi osebi ali državnemu organu. Dolžnost 
varovanja zaupnih in osebnih podatkov velja tudi po preneha-
nju delovnega razmerja ali drugega pogodbenega razmerja s 
članom sistema ali vključenim dajalcem kreditov.

21. člen
(uporaba podatkov)

(1) Član sistema ali vključeni dajalec kreditov lahko do-
stopa do podatkov v sistemu izmenjave informacij in uporablja 
te podatke izključno za namene:

1. ocenjevanja kreditne sposobnosti kreditojemalca ter 
kreditnega tveganja, ki bi s sklenitvijo posameznega kreditnega 
posla nastalo za tega člana ali vključenega dajalca kreditov ali 
je nastalo v zvezi z izvajanjem kreditnega posla, in

2. reklamacije, izterjave, revizije in posodabljanja podat-
kov, ki se vključujejo v sistem izmenjave informacij.

(2) Pred sklenitvijo kreditnega posla član sistema ali vklju-
čeni dajalec kreditov na podlagi vpogleda v zbirko podatkov 
sistema izmenjave informacij in na podlagi drugih podatkov in 
informacij o kreditojemalcu, s katerimi razpolaga, oceni kre-
ditojemalčevo sposobnost izpolnjevanja obveznosti iz kredi-
tnega posla. Izpis podatkov iz sistema izmenjave informacij je 
sestavni del kreditne dokumentacije, ki jo vodi član sistema ali 
vključeni dajalec kreditov.

(3) Član sistema in vključeni dajalec kreditov ne smeta 
uporabiti podatkov o zadolženosti fizične osebe, ki se obde-
lujejo v sistemu izmenjave informacij, za neposredno ali ciljno 
trženje ali pri odločanju, ali naj fizični osebi odpreta transakcij-
ski račun.

22. člen
(pravica fizične osebe do seznanitve)

(1) Fizična oseba uveljavlja pravico do seznanitve z obde-
lavo lastnih osebnih podatkov v sistemu izmenjave informacij 
v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, tako, 
da vloži zahtevo za seznanitev pri Banki Slovenije ali članu 
sistema. Član sistema v tem delu glede izvajanja pravice posa-
meznika do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki za osebne 
podatke, do katerih lahko posamezen član sistema dostopa, 
nosi naloge upravljavca.

(2) V postopku odločanja o pravici fizične osebe do se-
znanitve z obdelavo lastnih osebnih podatkov v sistemu izme-
njave informacij se na prvi stopnji ne uporablja zakon, ki ureja 
splošni upravni postopek.

(3) Za postopek v zvezi s pravico fizične osebe do sezna-
nitve z osebnimi podatki, ki se nanašajo nanjo, se uporablja 
zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov, pri čemer Banka Slo-
venije z internim aktom določi podrobnejši postopek tehnične 
izvedbe obravnave teh vlog.

23. člen
(pravica poslovnega subjekta do seznanitve)

(1) Banka Slovenije kot upravljavec sistema izmenjave in-
formacij zagotavlja poslovnemu subjektu pravico do seznanitve 
z obdelavo lastnih zaupnih podatkov v sistemu izmenjave infor-
macij prek spletne aplikacije z varnim dostopom, ki poslovnemu 
subjektu omogoči vpogled in lastni izpis glede:

1. informacije, ali se zaupni podatki v zvezi s poslovnim 
subjektom obdelujejo v sistemu izmenjave informacij ali ne;

2. vseh podatkov, ki se o tem poslovnem subjektu obde-
lujejo v sistemu izmenjave informacij, vključno z informacijo 
o tem, kateri kreditodajalec je posredoval podatke za sistem 
izmenjave informacij;

3. informacije o tem, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen 
namen je posamezen član sistema, vključeni dajalec kreditov 
ali drug uporabnik v skladu z zakonom dostopal do teh podat-
kov, razen če zakon izrecno prepoveduje posredovanje teh 
informacij.

(2) Banka Slovenije s podzakonskim aktom podrobneje 
določi postopek in način seznanitve z lastnimi podatki, ki se 
zagotavlja poslovnim subjektom.

24. člen
(pravica do dopolnitve, popravka, blokiranja,  

izbrisa in ugovora)
(1) Fizična oseba uveljavlja pravico do dopolnitve, poprav-

ka, blokiranja, izbrisa in ugovora v zvezi z lastnimi osebnimi 
podatki, ki se obdelujejo v sistemu izmenjave informacij, v 
skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

(2) Fizična oseba uveljavlja pravico iz prejšnjega odstav-
ka z zahtevo, ki nedvoumno omogoča njeno identifikacijo, in 
sicer tako, da jo predloži Banki Slovenije ali članu sistema, ki 
je posredoval osebne podatke v sistem izmenjave informacij.

(3) Kadar fizična oseba predloži zahtevo glede dopolni-
tve, popravka, blokiranja ali izbrisa podatkov Banki Slovenije, 
Banka Slovenije to zahtevo v treh delovnih dneh od prejema 
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posreduje članu sistema, ki je posredoval sporen podatek za 
sistem izmenjave informacij. Član sistema najkasneje v desetih 
delovnih dneh od prejema zahteve fizično osebo obvesti, ali je 
zahteva utemeljena ali ne.

(4) Poslovni subjekt uveljavlja pravico do dopolnitve, po-
pravka ali izbrisa zaupnih podatkov, ki se obdelujejo v sistemu 
izmenjave podatkov, na podlagi pisne zahteve, ki jo vloži pri 
članu sistema, ki je poročal sporne podatke za sistem izme-
njave informacij, če dokaže, da so sporni podatki nepopolni, 
netočni ali neažurni. Član sistema najkasneje v 20 delovnih 
dneh od prejema zahteve poslovni subjekt obvesti, ali je zah-
teva utemeljena ali ne.

(5) Če je zahteva fizične osebe iz drugega odstavka 
tega člena oziroma zahteva poslovnega subjekta iz prejšnjega 
odstavka utemeljena, član sistema o tem nemudoma obvesti 
Banko Slovenije ter v skladu z navodili Banke Slovenije na 
podlagi sedmega odstavka 6. člena tega zakona zagotovi, da 
se napačni podatek dopolni, izbriše ali spremeni in zagotovi 
pravilen podatek.

(6) Napačen podatek, ki je bil dopolnjen, spremenjen ali 
izbrisan, ni naveden v izpisu podatkov iz sistema izmenjave 
informacij.

3.3. Druge določbe v zvezi z upravljanjem sistema 
izmenjave informacij

25. člen
(povezovanje z drugimi sistemi)

(1) Banka Slovenije lahko za namene iz tretjega odstavka 
4. člena tega zakona kot upravljavec sistema izmenjave infor-
macij sklepa dogovore o povezovanju tega sistema z drugimi 
sistemi, ki so vzpostavljeni v drugih državah članicah Evropske 
unije in ki omogočajo izmenjavo podatkov o kreditojemalcih in 
o zadolženosti ter drugih izpostavljenostih za ocenjevanje kre-
ditnih tveganj med sistemom in člani sistema. Pri povezovanju 
sistema izmenjave informacij z drugimi sistemi v državah člani-
cah Evropske unije lahko Banka Slovenije omogoči izmenjavo 
vseh podatkov, ki se na podlagi tega zakona zbirajo v sistemu 
izmenjave informacij, ob upoštevanju načela sorazmernosti 
in recipročnosti. Povezovanje osebnih podatkov na podlagi 
dogovora iz prvega stavka tega člena se zagotavlja z uporabo 
davčne številke ali druge podobne identifikacijske oznake tuje 
fizične osebe.

(2) Banka Slovenije lahko z upravljavci sistemov izmenja-
ve informacij za ocenjevanje bonitete strank v tretjih državah 
sklepa dogovore glede izmenjave podatkov o zadolženosti 
poslovnih subjektov, če upravljavec sistema izmenjave infor-
macij v tretji državi glede na veljavne predpise tretje države 
zagotavlja primerljivo varstvo zaupnih podatkov, ki so predmet 
izmenjave, kot ga določa ta zakon.

(3) Banka Slovenije na svoji spletni strani zagotavlja po-
datke o predpisih in njihovih spremembah, ki urejajo vzpostavi-
tev in upravljanje sistema izmenjave informacij ter uporabo teh 
podatkov, vključno z informacijami o dogovorih, ki jih je sklenila 
na podlagi prvega in drugega odstavka tega člena.

26. člen
(podzakonski akti o upravljanju sistema izmenjave informacij)

(1) Banka Slovenije v zvezi z vzpostavitvijo in upravlja-
njem sistema izmenjave informacij določi:

1. tehnične pogoje, ki jih morajo izpolnjevati člani siste-
ma in vključeni dajalci kreditov za članstvo oziroma vključitev 
v sistem izmenjave informacij ter za zagotavljanje zaupnosti 
podatkov, ki se zbirajo v sistemu izmenjave informacij;

2. nadomestilo, ki se zaračunava članom sistema in vklju-
čenim dajalcem kreditov za članstvo oziroma vključitev v sistem 
izmenjave informacij ter za dostop do podatkov v sistemu 
izmenjave informacij;

3. nadomestilo, ki se zaračunava fizičnim osebam in po-
slovnim subjektom v zvezi z zahtevo za seznanitev z lastnimi 
podatki, ki se izmenjujejo v sistemu izmenjave informacij.

(2) Banka Slovenije pred sprejetjem aktov iz 1. točke 
prejšnjega odstavka v zvezi z varovanjem osebnih podatkov, 
ki se obdelujejo v sistemu izmenjave informacij, pridobi mnenje 
Informacijskega pooblaščenca.

(3) Za zaračunavanje nadomestila iz 3. točke prvega 
odstavka tega člena v zvezi z zahtevo za seznanitev z lastnimi 
osebnimi podatki se upošteva zakon, ki ureja varstvo osebnih 
podatkov.

(4) Ne glede na 2. točko prvega odstavka tega člena se 
upravljavcu sredstev sistema enotnega zakladniškega računa 
države nadomestilo ne zaračunava.

(5) Banka Slovenije določi nadomestili iz prvega odstavka 
tega člena na način, da vsota nadomestil zagotavlja pokrivanje 
dejanskih stroškov, ki nastanejo Banki Slovenije iz naslova 
upravljanja sistema izmenjave informacij.

4. NADZOR BANKE SLOVENIJE

27. člen
(nadzor pravilnosti poročanja)

(1) Za nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti glede pra-
vilnosti poročanja podatkov in informacij za centralni kreditni 
register v skladu s tem zakonom je pristojna Banka Slovenije.

(2) Banka Slovenije lahko od poročevalskih enot zahte-
va predložitev informacij v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti 
glede poročanja podatkov in informacij za centralni kreditni 
register.

(3) Banka Slovenije lahko za namene preverjanja infor-
macij iz prejšnjega odstavka opravi pregled poslovanja pri 
poročevalski enoti.

(4) Za pridobivanje informacij in za pregled poslovanja 
poročevalske enote v zvezi z nadzorom, ki ga Banka Slovenije 
opravlja na podlagi tega zakona, se uporablja zakon, ki ureja 
bančništvo.

(5) Če Banka Slovenije v okviru nadzora nad poročeval-
skimi enotami ugotovi kršitve tega zakona ali aktov, izdanih na 
njegovi podlagi, zahteva od poročevalske enote, da odpravi 
ugotovljene kršitve. Za zahtevo za odpravo ugotovljenih krši-
tev se uporabljajo določbe zakona, ki ureja bančništvo, glede 
odredbe o odpravi kršitev.

28. člen
(nadzor izpolnjevanja pogojev za članstvo)

(1) Za nadzor nad izpolnjevanjem pogojev glede članstva 
v sistemu izmenjave informacij oziroma dostopa do podatkov 
prek sistema izmenjave informacij v skladu s tem zakonom je 
pristojna Banka Slovenije.

(2) Banka Slovenije lahko od članov sistema in vklju-
čenih dajalcev kreditov zahteva predložitev informacij glede 
izpolnjevanja pogojev za članstvo oziroma vključitev v sistem 
izmenjave informacij, ki so določeni v aktu iz prvega odstavka 
26. člena tega zakona.

(3) Banka Slovenije lahko za namene preverjanja infor-
macij iz prejšnjega odstavka opravi pregled poslovanja pri 
članu sistema oziroma vključenem dajalcu kreditov pri prever-
janju pogojev za vključitev ali po vključitvi v sistem izmenjave 
informacij.

(4) Za pridobivanje informacij in za pregled poslovanja 
člana sistema ali vključenega dajalca kreditov se uporablja 
zakon, ki ureja bančništvo.

(5) Če Banka Slovenije v okviru nadzora nad člani siste-
ma oziroma vključenimi dajalci kreditov ugotovi kršitve zahtev 
glede članstva oziroma vključitve v sistemu izmenjave infor-
macij, članu sistema oziroma vključenem dajalcu kreditov 
začasno onemogoči dostop do podatkov v sistemu izmenjave 
informacij in od člana sistema zahteva, da odpravi ugotovljene 
kršitve. Za zahtevo za odpravo ugotovljenih kršitev se upo-
rabljajo določbe zakona, ki ureja bančništvo, glede odredbe 
o odpravi kršitev.
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5. KAZENSKE DOLOČBE

29. člen
(kršitve poročevalske enote)

(1) Z globo od 5.000 do 150.000 eurov se za prekršek 
kaznuje poročevalska enota, če:

1. ne zagotavlja pravočasno podatkov za centralni kreditni 
register, oziroma ne zagotavlja popolnih in pravilnih podatkov 
ali napačnih podatkov ne popravi v skladu s postopkovnimi 
navodili Banke Slovenije (sedmi odstavek 6. člena);

2. v register tujih poslovnih subjektov ne vnese razpoložlji-
vih identifikacijskih podatkov o tujem poslovnem subjektu (peti 
odstavek 13. člena);

3. ne odpravi ugotovljenih kršitev v skladu z zahtevo iz 
petega odstavka 27. člena tega zakona.

(2) Z globo od 1.000 do 10.000 eurov se za prekršek ka-
znuje odgovorna oseba poročevalske enote, ki stori prekršek 
iz prejšnjega odstavka.

30. člen
(kršitve člana sistema ali vključenega dajalca kreditov)

(1) Z globo od 5.000 do 150.000 eurov se za prekršek 
kaznuje oseba iz drugega odstavka 15. člena tega zakona, če 
se ne vključi v sistem izmenjave informacij.

(2) Z globo od 5.000 do 150.000 eurov se za prekršek 
kaznuje član sistema ali vključeni dajalec kreditov, če:

1. dostopa do podatkov v sistemu izmenjave informacij v 
nasprotju s prvim ali tretjim odstavkom 19. člena tega zakona;

2. dopusti, da do zaupnih podatkov v sistemu izmenjave 
informacij dostopajo nepooblaščene osebe (četrti odstavek 
19. člena);

3. podatkov iz sistema izmenjave informacij ne uporablja 
za namene, določene v prvem odstavku 21. člena tega zakona;

4. poslovnemu subjektu ne zagotavlja pravice do dopol-
nitve, popravka ali izbrisa zaupnih podatkov, ki se obdelujejo v 
sistemu izmenjave informacij (četrti in peti odstavek 24. člena).

(3) Z globo od 1.000 do 10.000 eurov se za prekršek 
kaznuje odgovorna oseba člana sistema oziroma vključenega 
dajalca kreditov, ki stori prekršek iz prvega in drugega odstavka 
tega člena.

31. člen
(objava kršiteljev)

Informacijski pooblaščenec z namenom preprečevanja in 
odvračanja ravnanj, ki pomenijo kršitev določb tega zakona, ki 
se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov, javno objavi infor-
macije v zvezi z ukrepi nadzora in sankcijami zaradi prekrška, 
ki jih je izrekel.

32. člen
(izrek globe v hitrem postopku)

Za prekrške iz tega zakona se sme v hitrem postopku iz-
reči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, 
določene s tem zakonom.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

33. člen
(vzpostavitev centralnega kreditnega registra)

(1) Banka Slovenije izda podzakonske akte iz drugega 
odstavka 2. člena, drugega odstavka 8. člena, petega odstav-
ka 17. člena in drugega odstavka 23. člena ter interni akt iz 
tretjega odstavka 22. člena tega zakona v enem mesecu od 
uveljavitve tega zakona ter z upoštevanjem drugega in tretjega 
odstavka tega člena vzpostavi centralni kreditni register v dveh 
mesecih od uveljavitve tega zakona.

(2) Z dnem vzpostavitve centralnega kreditnega registra 
se v zvezi s poslovnimi subjekti v centralni kreditni register 
vključijo podatki in informacije, ki so določeni s podzakonskim 

aktom iz prejšnjega odstavka in jih Banka Slovenije pridobi 
na podlagi Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij 
(Uradni list RS, št. 21/16).

(3) Z dnem vzpostavitve centralnega kreditnega registra 
se v zvezi s fizičnimi osebami v centralni kreditni register vklju-
čijo podatki in informacije, ki se o fizičnih osebah obdelujejo v 
sistemu za izmenjavo informacij o boniteti strank, ki je za fizične 
osebe vzpostavljen na podlagi Zakona o bančništvu (Uradni list 
RS, št. 25/15 in 44/16 – ZRPPB; v nadaljnjem besedilu: ZBan-2).

34. člen
(vzpostavitev sistema izmenjave informacij)

(1) Sistem za izmenjavo informacij o boniteti strank, ki je 
za fizične osebe vzpostavljen na podlagi ZBan-2 (v nadaljnjem 
besedilu: sistem za izmenjavo informacij o boniteti strank), z 
dnem uveljavitve tega zakona velja kot sistem izmenjave in-
formacij po tem zakonu v delu glede podatkov o zadolženosti 
fizičnih oseb. Pravila sistema za izmenjavo informacij o boniteti 
strank, ki določajo tehnične pogoje delovanja tega sistema, z 
dnem uveljavitve tega zakona veljajo kot pravila iz 1. točke 
prvega odstavka 26. člena tega zakona.

(2) Ne glede na 16. člen tega zakona sistem izmenjave 
informacij eno leto od vzpostavitve vključuje zgolj podatke o 
zadolženosti fizičnih oseb, ki se obdelujejo v sistemu za izme-
njavo informacij o boniteti strank.

(3) Banka Slovenije vzpostavi sistem izmenjave informacij 
v delu glede zadolženosti poslovnih subjektov v dveh mesecih 
od uveljavitve tega zakona. Banka Slovenije izda akt iz 1. točke 
prvega odstavka 26. člena tega zakona glede tehničnih pogo-
jev, ki jih morajo izpolnjevati člani sistema za vključitev v sistem 
izmenjave informacij, ter za zagotavljanje zaupnosti podatkov 
v enem mesecu od uveljavitve tega zakona.

(4) Ne glede na 17. člen tega zakona se največ štiri leta 
po vzpostaviti sistema izmenjave informacij v delu glede zadol-
ženosti poslovnih subjektov iz centralnega kreditnega registra 
vključujejo le podatki, ki jih v skladu s 33. členom tega zakona o 
zadolženosti poslovnih subjektov poročajo banke in podružnice 
bank držav članic, ki so ustanovljene v Republiki Sloveniji, ra-
zen če Banka Slovenije pred potekom štirih let od vzpostavitve 
z aktom iz 8. člena tega zakona predpiše poročanje podatkov 
o zadolženosti poslovnih subjektov tudi za druge poročevalske 
enote, ki se v skladu z drugim odstavkom 15. člena tega zako-
na obvezno vključijo v sistem izmenjave informacij v delu glede 
zadolženosti poslovnih subjektov.

(5) Banka Slovenije v enem mesecu od uveljavitve tega 
zakona s tarifo Banke Slovenije določi nadomestilo iz 2. in 
3. točke prvega odstavka 26. člena tega zakona.

35. člen
(prehodno obdobje glede članov sistema  

in dostopa do podatkov)
(1) V sistem izmenjave informacij v delu glede zadolže-

nosti fizičnih oseb se obvezno vključijo poročevalske enote iz 
drugega odstavka 15. člena tega zakona, razen enot, ki so že 
vključene v sistem za izmenjavo informacij o boniteti strank, v 
enem letu po vzpostavitvi sistema izmenjave informacij.

(2) V sistem izmenjave informacij v delu glede zadolže-
nosti poslovnih subjektov se z dnem vzpostavitve tega sistema 
obvezno vključijo banke in podružnice bank držav članic, ki so 
ustanovljene v Republiki Sloveniji. Druge poročevalske enote iz 
drugega odstavka 15. člena tega zakona se obvezno vključijo 
v sistem izmenjave informacij glede zadolženosti poslovnih 
subjektov, ko Banka Slovenije s podzakonskim aktom iz 8. čle-
na tega zakona za te poročevalske enote predpiše obveznost 
poročanja podatkov o zadolženosti poslovnih subjektov. Banka 
Slovenije najkasneje v roku štirih let od vzpostavitve sistema 
izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov z ak-
tom iz 8. člena tega zakona določi obveznost poročanja za 
poročevalske enote iz drugega odstavka 15. člena tega zakona 
glede podatkov, ki se vključujejo v sistem izmenjave informacij 
v delu glede zadolženosti poslovnih subjektov.
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(3) Pravne osebe iz tretje točke tretjega odstavka 15. člena 
se lahko vključijo v sistem izmenjave informacij glede zadolže-
nosti poslovnih subjektov, ko Banka Slovenije s podzakonskim 
aktom iz 8. člena tega zakona za te osebe predpiše vsebino in 
način poročanja podatkov o zadolženosti poslovnih subjektov. 
Banka Slovenije najkasneje v roku štirih let od vzpostavitve 
sistema izmenjave informacij predpiše akt iz prejšnjega stavka.

(4) Ne glede na 19. člen tega zakona bodo vključeni 
dajalci kreditov lahko dostopali do nabora podatkov iz tretjega 
odstavka 19. člena tega zakona v enem letu po vzpostavitvi 
sistema izmenjave informacij.

36. člen
(razveljavitev in uporaba predpisov)

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 14. po-
glavje ZBan-2.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se 14. poglavje ZBan-2 
uporablja do poteka prehodnih obdobij iz 34. in 35. člena tega 
zakona.

37. člen
(uveljavitev zakona)

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Št. 450-05/16-5/20
Ljubljana, dne 22. novembra 2016
EPA 1447-VII

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

Predsednik

3228. Zakon o opravljanju plačilnih storitev 
za proračunske uporabnike (ZOPSPU-1)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o opravljanju plačilnih 

storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-1)

Razglašam Zakon o opravljanju plačilnih storitev za prora-
čunske uporabnike (ZOPSPU-1), ki ga je sprejel Državni zbor 
Republike Slovenije na seji dne 22. novembra 2016.

Št. 003-02-9/2016-13
Ljubljana, dne 30. novembra 2016

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O OPRAVLJANJU PLAČILNIH STORITEV  

ZA PRORAČUNSKE UPORABNIKE (ZOPSPU-1)

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina zakona)

Ta zakon ureja opravljanje plačilnih in drugih storitev za 
neposredne in posredne uporabnike državnega in občinskih 

proračunov, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter 
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v 
nadaljnjem besedilu: proračunski uporabniki), register prora-
čunskih uporabnikov ter naloge in organizacijo Uprave Repu-
blike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP).

2. člen
(pomen izrazov)

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo:
– »enotni zakladniški sistem« je sistem upravljanja z javni-

mi financami po enotnih pravilih za državni proračun, občinske 
proračune in vse proračunske uporabnike;

– »enotni zakladniški račun« (v nadaljnjem besedilu: EZR) 
je račun države oziroma občine, odprt pri Banki Slovenije, ki 
ima vlogo skupnega transakcijskega računa vseh subjektov, ki 
so vključeni v posamezni sistem EZR;

– »podračuni« so zakladniški podračuni upravljavcev 
sredstev sistema EZR države ali občin in podračuni prora-
čunskih uporabnikov, odprti pri UJP, ki so vključeni v posame-
zni sistem EZR, ter imajo s statusnopravnega, obligacijskega, 
davčnega, računovodskega vidika in z vidika predpisov o iz-
vršbi in zavarovanju enak status kot transakcijski računi po 
zakonu, ki ureja plačilne storitve in sisteme;

– »posebni namenski transakcijski računi« so računi pro-
računskih uporabnikov, odprti pri Banki Slovenije, na katerih 
se ločeno vodijo sredstva za namene, določene z zakonom;

– »posebni računi z ničelnim stanjem« so računi prora-
čunskih uporabnikov, odprti pri bankah in hranilnicah, ki jih 
izbere ministrstvo, pristojno za finance, in se uporabljajo iz-
ključno za dvig in polog gotovine in konec dneva izkazujejo 
ničelno stanje;

– »upravljavec sredstev sistema EZR« je ministrstvo, 
pristojno za finance, oziroma občinska uprava, ki upravlja de-
narna sredstva sistema EZR države oziroma občine;

– »nadzornik javnofinančnih prihodkov« je proračunski 
uporabnik ali nosilec javnih pooblastil, kadar nadzira javnofi-
nančne prihodke;

– »skrbnik javnofinančnih prihodkov« je eden od nad-
zornikov javnofinančnih prihodkov, ki evidentira in razrešuje 
tista plačila javnofinančnih prihodkov, ki jim ni mogoče določiti 
nadzornika javnofinančnih prihodkov;

– »transakcijski račun«, »plačilna transakcija«, »plačilna 
storitev« in »ponudnik plačilnih storitev« imajo enak pomen kot 
v zakonu, ki ureja plačilne storitve in sisteme;

– »trgovalni račun« je račun, ki je namenjen za nakup, 
prodajo, preknjižbo in hrambo ter druge oblike razpolaganja z 
nematerializiranimi vrednostnimi papirji in drugimi finančnimi 
instrumenti in njihovega upravljanja na domačem in tujih kapi-
talskih trgih, skladno z omejitvami in posebnimi pogoji, določe-
nimi s tem zakonom, ter posebnimi zakoni, ki urejajo ravnanje 
s finančnim premoženjem in finančno poslovanje proračunskih 
uporabnikov;

– »račun« je skupni izraz za vse vrste računov, ki jih 
imajo proračunski uporabniki odprte v skladu s predpisi, in za 
račune, ki jih imajo nadzorniki javnofinančnih prihodkov, ki niso 
proračunski uporabniki, odprte za nadzor nad plačili obveznih 
dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov;

– »imetnik računa« je upravljavec sredstev sistema EZR 
ali proračun Republike Slovenije ali proračunski uporabnik, ki 
sredstva računa vodi v svoji poslovni knjigi;

– »sklep o izvršbi« je sklep o izvršbi in sklep o zavarova-
nju, izdan v skladu z zakonom, ki ureja izvršbo in zavarovanje, 
in zakonom, ki ureja davčni postopek;

– »e-račun« je račun za opravljeno storitev ali dobavljeno 
blago, izdan v elektronski obliki v skladu s tehničnimi in dru-
gimi pogoji, določenimi s posebnimi predpisi, ki enakovredno 
zamenjuje račun v papirni obliki. Za e-račun se šteje tudi druga 
knjigovodska listina, natančneje opredeljena v pravilniku, ki 
ureja standarde in pogoje izmenjave e-računov prek enotne 
vstopne in izstopne točke pri UJP;
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– »poslovni subjekt« ima enak pomen kot v zakonu, ki 
ureja Poslovni register Slovenije;

– »zunanji ponudnik« je poslovni subjekt ali institucija, ki 
nima statusa proračunskega uporabnika in je v sistem spletnih 
plačil UJP vključena kot ponudnik spletnih elektronskih storitev 
prek enotne kontaktne točke, ki jo je vzpostavilo ministrstvo, 
pristojno za javno upravo (v nadaljnjem besedilu: enotna kon-
taktna točka).

3. člen
(ponudnik plačilnih storitev za proračunske uporabnike)

Plačilne storitve za proračunske uporabnike opravlja UJP 
kot organ v sestavi ministrstva, pristojnega za finance, razen 
če ta ali drug zakon določa, da posamezne plačilne storitve za 
proračunske uporabnike v državi ali tujini opravlja drug ponu-
dnik plačilnih storitev.

2. NALOGE, NAČELA DELOVANJA IN ORGANIZACIJA UJP

2.1. Naloge UJP

4. člen
(naloge UJP)

(1) UJP opravlja naslednje naloge:
1. vodi register proračunskih uporabnikov;
2. vodi račune proračunskih uporabnikov, ki so vključeni v 

sistem EZR, kot ga določa zakon, ki ureja javne finance, in so 
odprti kot podračuni EZR države oziroma občin;

3. sprejema plačilna navodila v breme računov proračun-
skih uporabnikov, ki poslujejo v okviru enotnega zakladniškega 
sistema, in drugih oseb oziroma nadzornikov javnofinančnih 
prihodkov, določenih s posebnimi predpisi, zagotavlja nadzor 
nad temi navodili in jih izvaja;

4. za proračunske uporabnike opravlja naloge ponudnika 
plačilnih storitev v skladu s tem zakonom in zakonom, ki ureja 
plačilne storitve in sisteme;

5. opravlja izvršbe v breme podračunov proračunskih 
uporabnikov na podlagi izvršljivih sklepov o izvršbi, ki jih izdajo 
pristojna sodišča in davčni organi, ter vodi evidenco o stanju 
izvršb;

6. unovčuje menice v breme podračunov proračunskih 
uporabnikov in vodi evidenco o unovčenih menicah;

7. unovčuje druge instrumente za zavarovanje plačil po 
posebnih predpisih;

8. zbira podatke o izdanih menicah proračunskih uporab-
nikov, ki jih morajo proračunski uporabniki priglasiti UJP;

9. za proračunske uporabnike, proračune in upravljavce 
sredstev sistema EZR ter nosilce javnih pooblastil pripravlja in 
pošilja obvestila o plačilnih transakcijah in stanju sredstev na 
računu ter druge informacije, določene z zakonom ali predpisi 
ministra, pristojnega za finance;

10. upravljavcem sredstev sistema EZR zagotavlja podat-
ke o stanju sredstev in prometu na podračunih v okviru EZR po-
sameznega upravljavca zaradi upravljanja denarnih sredstev;

11. za proračunske uporabnike ter pristojne organe in 
organizacije zbira in pošilja podatke o plačilnih transakcijah za 
statistične, davčne in analitične namene skladno z zakonom ali 
predpisi ministra, pristojnega za finance;

12. zagotavlja podatke in informacije o javnofinančnih 
vplačilih v državni in občinske proračune, na račune Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije ter račune oseb, ki morajo po 
predpisih o enotnem zakladniškem sistemu poslovati prek UJP, 
ter izplačilih iz teh proračunov in z računov na način in v rokih, 
ki jih predpiše minister ali ministrica (v nadaljnjem besedilu: 
minister), pristojen za finance;

13. prevzema in posreduje podatke o odprtih terjatvah in 
obveznostih nadzornikov javnofinančnih prihodkov;

14. zagotavlja podatke o plačilih in vračilih obveznih daja-
tev in drugih javnofinančnih prihodkov, ki jih davčni, carinski in 
drugi pristojni organi pobirajo oziroma izterjujejo, ter usklajuje 
podatke s pristojnimi organi na ravni države in občin;

15. razporeja javnofinančne prihodke na račune prejemni-
kov javnofinančnih prihodkov;

16. opravlja naloge v zvezi z izdajo, naročanjem tiskanja, 
prodajo, distribucijo in uničenjem tobačnih znamk;

17. opravlja naloge enotne vstopne in izstopne točke, prek 
katere proračunski uporabniki prejemajo in pošiljajo e-račune 
in priložene dokumente v elektronski obliki;

18. lahko opravlja naloge plačilnega agenta za izplačila 
obveznosti iz naslova nematerializiranih vrednostnih papirjev, 
ki jih izdaja Republika Slovenija;

19. nudi podporo za izvajanje spletnih plačil za storitve 
proračunskih uporabnikov in zunanjih ponudnikov;

20. zbira podatke o računih, ki jih imajo proračunski upo-
rabniki skladno s tem zakonom lahko odprte izven sistema EZR 
v državi ali tujini, in o stanjih na teh računih;

21. zbira podatke o transakcijah, izvršenih prek posebnih 
računov z ničelnim stanjem in prek računov, ki jih ima Republi-
ka Slovenija odprte za namen upravljanja sredstev varnostnih 
rezerv;

22. opravlja storitve po posebnih dogovorih, sporazumih 
in protokolih;

23. opravlja druge naloge, določene z zakonom ali pred-
pisi, izdanimi na podlagi zakona.

(2) Minister, pristojen za finance, predpiše postopke, po-
goje in posebne zahteve, povezane z opravljanjem nalog iz 
prejšnjega odstavka.

5. člen
(opravljanje nujnih nalog v času stavke)

Zaradi nemotenega in neprekinjenega opravljanja pla-
čilnih in drugih storitev, izvrševanja državnega in občinskih 
proračunov, delovanja sistema EZR, stabilnosti finančnega 
poslovanja Republike Slovenije in izpolnjevanja mednarodnih 
obveznosti mora UJP tudi v času stavke zagotoviti opravlja-
nje nujnih nalog iz svoje pristojnosti. Zaradi tega je pravica 
do stavke javnih uslužbencev oziroma javnih uslužbenk UJP 
(v nadaljnjem besedilu: javni uslužbenci UJP) omejena. Javni 
uslužbenci UJP morajo med stavko opravljati naslednje nujne 
naloge:

– vodenje in posodabljanje podatkov o proračunskih 
uporabnikih, proračunih, upravljavcih sredstev sistema EZR, 
nadzornikih javnofinančnih prihodkov in računih ter opravljanje 
nalog v upravnem postopku in drugih nalog v zvezi z vode-
njem registra proračunskih uporabnikov, če bi njihova opustitev 
pomenila zamudo nepodaljšljivega roka za UJP ali stranko v 
postopku ali ogrozila izvrševanje državnega in občinskih pro-
računov ter delovanje sistema EZR;

– vodenje računov proračunskih uporabnikov, opravlja-
nje plačilnih storitev ter zagotavljanje podatkov o plačilnih 
transakcijah in stanju sredstev na računih in drugih predpi-
sanih informacijah za proračunske uporabnike, proračune, 
upravljavce sredstev sistema EZR in prejemnike javnofinanč-
nih prihodkov;

– opravljanje izvršb v breme podračunov proračunskih 
uporabnikov na podlagi sklepov o izvršbi ter unovčenje menic 
in drugih instrumentov za zavarovanje plačil;

– razporejanje javnofinančnih prihodkov na račune preje-
mnikov javnofinančnih prihodkov;

– opravljanje nalog plačilnega agenta za izplačila obve-
znosti iz naslova nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki jih 
izdaja Republika Slovenija;

– nudenje podpore za izvajanje spletnih plačil za storitve 
proračunskih uporabnikov in zunanjih ponudnikov;

– zagotavljanje neprekinjenega delovanja informacijskih 
sistemov UJP.
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2.2. Načela delovanja UJP

6. člen
(načelo zaščite javnofinančnih sredstev)

UJP opravlja svoje naloge tako, da je zagotovljena var-
nost plačil oziroma javnofinančnih tokov v plačilnih sistemih in 
varovan interes imetnikov računov.

7. člen
(načelo neprekinjenega delovanja in kakovosti storitev)

(1) UJP mora ves čas zagotavljati in izpopolnjevati za-
nesljiv in celovit sistem upravljanja podatkov in dokumentov, 
ki jih obdeluje pri opravljanju nalog po tem zakonu, ter sistem 
notranjih kontrol zaradi:

– opravljanja nalog in delovanja v skladu z načeli in stan-
dardi, določenimi s tem zakonom in drugimi predpisi,

– zagotavljanja organizacijskih, kadrovskih, tehničnih in 
drugih pogojev za varno in zanesljivo poslovanje,

– zagotavljanja neprekinjenega delovanja informacijskega 
sistema za opravljanje plačilnih in drugih storitev ter delovanje 
sistema EZR,

– ugotavljanja, ocenjevanja, obvladovanja in spremljanja 
tveganj, ki jim je ali bi jim bil lahko izpostavljen UJP, in poro-
čanja o njih ter

– izpopolnjevanja in merjenja sistema kakovosti storitev.
(2) Zaradi posebnega pomena neprekinjenega in varnega 

opravljanja plačilnih in drugih storitev, izvrševanja državnega 
in občinskih proračunov, delovanja sistema EZR in stabilnosti 
finančnega poslovanja Republike Slovenije UJP zagotavlja in 
skrbi za upravljanje, vzdrževanje in razvoj samostojne informa-
cijsko-komunikacijske infrastrukture in posebnih informacijskih 
sistemov, namenjenih za opravljanje nalog in storitev, določenih 
v tem zakonu, pri čemer mora upoštevati tehnološke standar-
de, smernice in skupno varnostno politiko ministrstva, pristojne-
ga za upravljanje centralnega informacijsko-komunikacijskega 
sistema državne uprave.

2.3. Organizacija UJP

8. člen
(organizacija UJP)

(1) UJP sestavljajo Urad UJP in območne enote UJP, 
ustanovljene za posamezno območje.

(2) Sedež UJP je v Ljubljani.
(3) Območne enote UJP, njihovo območje in sedež določi 

Vlada Republike Slovenije.

9. člen
(vodenje UJP)

(1) UJP vodi generalni direktor ali generalna direktorica (v 
nadaljnjem besedilu: generalni direktor), ki vodi tudi Urad UJP.

(2) Generalni direktor poleg nalog predstojnika organa, 
ki so opredeljene z zakoni in drugimi predpisi, določa splošne 
pogoje poslovanja UJP v zvezi z izvajanjem pogodbenih obve-
znosti in opravljanjem posameznih plačilnih in drugih storitev, 
pa tudi obliko in vsebino papirnih ali elektronskih obrazcev, ki 
se uporabljajo pri vodenju registra proračunskih uporabnikov 
in opravljanju plačilnih in drugih storitev UJP, če obrazci niso 
določeni s predpisi ministra, pristojnega za finance.

3. REGISTER PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV

10. člen
(register proračunskih uporabnikov)

(1) Register proračunskih uporabnikov je enotna infor-
matizirana zbirka podatkov, povezana s Poslovnim registrom 
Slovenije in registrom transakcijskih računov.

(2) V registru proračunskih uporabnikov se vodijo in dnev-
no posodabljajo podatki o proračunskih uporabnikih, proraču-

nih, upravljavcih sredstev sistema EZR, nadzornikih javnofi-
nančnih prihodkov (v nadaljnjem besedilu: enote registra) in 
računih ter drugi podatki, določeni s tem zakonom.

11. člen
(primarni register)

Za neposredne uporabnike državnega in občinskih pro-
računov, proračune in upravljavce sredstev sistema EZR ter 
za proračunske uporabnike, ki pridobijo pravno sposobnost 
neposredno na podlagi zakona ali drugega ustanovitvenega 
akta, objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije, in 
se ne registrirajo pri nobenem drugem registrskem organu, je 
register proračunskih uporabnikov primarni register oziroma 
UJP registrski organ.

12. člen
(identifikacija enote registra)

(1) UJP enotam registra ob njihovem vpisu v register 
proračunskih uporabnikov dodeli šifro proračunskega uporab-
nika, šifro proračuna, šifre proračunov ustanoviteljev in šifro 
upravljavca sredstev sistema EZR v skladu z merili in pogoji, 
ki jih za posamezno enoto registra predpiše minister, pristojen 
za finance.

(2) UJP določi šifro neposrednega uporabnika državnega 
proračuna po predhodnem soglasju ministrstva, pristojnega 
za finance.

(3) Šifre iz prvega in drugega odstavka tega člena enolič-
no opredelijo posamezno enoto registra in so enolična identifi-
kacija enote registra proračunskih uporabnikov.

(4) Po izbrisu enote registra iz registra proračunskih upo-
rabnikov se njene šifre ne smejo znova uporabiti.

(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena UJP nadzorniku 
javnofinančnih prihodkov, ki je nosilec javnih pooblastil in nima 
statusa proračunskega uporabnika, dodeli evidenčno številko 
v registru proračunskih uporabnikov.

13. člen
(namen registra proračunskih uporabnikov)

Na podlagi podatkov registra proračunskih uporabnikov 
se zagotavljajo:

– identifikacija proračunskih uporabnikov, proračunov, 
upravljavcev sredstev sistema EZR in nadzornikov javnofi-
nančnih prihodkov;

– identifikacija vrste in namena računov ter njihovih ime-
tnikov;

– vodenje podračunov v sistemu EZR ter opravljanje pla-
čilnih in drugih storitev za proračunske uporabnike;

– evidenca o računih proračunskih uporabnikov, ki so 
odprti izven sistema EZR v državi ali tujini;

– povezava in izmenjava podatkov s Poslovnim registrom 
Slovenije in registrom transakcijskih računov;

– obveščanje proračunskih uporabnikov oziroma imetni-
kov računov ter

– opravljanje drugih nalog, določenih s predpisi.

14. člen
(vsebina registra proračunskih uporabnikov)

(1) Register proračunskih uporabnikov vsebuje podatke o:
– proračunskih uporabnikih,
– proračunih,
– upravljavcih sredstev sistema EZR,
– nadzornikih in skrbnikih javnofinančnih prihodkov,
– računih ter
– podatke za obveščanje o plačilnih transakcijah in stanju 

na računih.
(2) Podatki o proračunskih uporabnikih so:
– identifikacija proračunskega uporabnika (šifra prora-

čunskega uporabnika, naziv, kratek naziv, naslov, pravnoor-
ganizacijska oblika, matična številka, davčna številka, status, 
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nasledstvo, skupina po standardni klasifikaciji institucionalnih 
sektorjev – SKIS in podatki za stike – elektronski naslov, tele-
fonska številka, številka telefaksa);

– vključenost v proračun (tip, skupina in podskupina pro-
računskega uporabnika ter šifra proračuna, ki mu proračunski 
uporabnik pripada);

– dejavnost (šifra glavne dejavnosti po standardni klasifi-
kaciji dejavnosti – SKD);

– ustanovitelji (šifra, naziv in tip ustanovitelja);
– podatki o zastopnikih (osebno ime, naslov stalnega ali 

začasnega prebivališča, enotna matična številka občana (v 
nadaljnjem besedilu: EMŠO), datuma imenovanja in razrešitve, 
vrsta zastopnika);

– upravljanje likvidnosti (skupina za upravljanje likvidnosti 
in pripadnost sistemu EZR);

– plačne skupine (oznaka plačne skupine);
– vpisi v register proračunskih uporabnikov (datumi usta-

novitve ter vključitve in izključitve);
– obveznost za poročanje na podlagi zakona, ki ureja 

javne finance, ali drugega posebnega zakona (oznaka DA ali 
NE za posamezno vrsto poročila).

(3) Podatki o proračunih so:
– identifikacija proračuna (šifra za izvrševanje državnega 

in občinskih proračunov, naziv in kratek naziv);
– šifre proračunov ustanoviteljev (šifre in nazivi);
– upravljavec (šifra in naziv);
– vpisi v register proračunskih uporabnikov (datuma vklju-

čitve in izključitve).
(4) Podatki o upravljavcih sredstev sistema EZR so:
– identifikacija upravljavca sredstev sistema EZR (šifra 

za upravljanje likvidnosti sistemov EZR, naziv in kratek naziv);
– upravljavec (šifra in naziv);
– podatki o zastopnikih (osebno ime, naslov stalnega ali 

začasnega prebivališča, EMŠO, datuma imenovanja in razre-
šitve, vrsta zastopnika);

– vpisi v register proračunskih uporabnikov (datumi vklju-
čitve in izključitve ter zadnje spremembe);

– podatki za povezave z drugimi podatkovnimi zbirkami 
(matična številka, davčna številka in šifra SKIS).

(5) Podatki o nadzornikih oziroma skrbnikih javnofinanč-
nih prihodkov so:

– identifikacija nadzornika oziroma skrbnika javnofinanč-
nih prihodkov (šifra nadzornika oziroma skrbnika, naziv, kratek 
naziv, naslov, pravnoorganizacijska oblika, tip, matična številka, 
davčna številka, status in podatki za stike – elektronski naslov, 
telefonska številka, številka telefaksa).

(6) Podatki o računih so:
– tip računa;
– številka računa;
– številka računa za plačilo stroškov plačilnih storitev;
– številka računa za pripis obresti;
– popoln oziroma dolg naziv računa;
– kratek naziv računa;
– valute računa;
– vrsta računa po zahtevah registra transakcijskih raču-

nov;
– imetnik računa;
– souporaba računa;
– identifikacijski podatki o osebah, pooblaščenih za razpo-

laganje s sredstvi na računu in podpisovanje plačilnih navodil 
(osebno ime, lastnoročni podpis, način podpisovanja, omejitve 
razpolaganja);

– nadzorniki javnofinančnih prihodkov;
– skrbnik javnofinančnih prihodkov;
– aktivnost;
– oznaka za objavo v registru transakcijskih računov;
– datum odprtja računa;
– datum zadnje spremembe;
– oznaka opravljenega prenosa v register transakcijskih 

računov;
– datum zaprtja računa;

– pravni naslednik računa;
– šifra proračunskega uporabnika računovodje, ki vodi 

računovodstvo imetnika;
– šifra proračunskega uporabnika končnega prejemnika 

sredstev in
– šifra SKIS.
(7) Podatki za obveščanje o plačilnih transakcijah in sta-

nju na računih so:
– imena prejemnikov oziroma prejemnic obvestil (v nadalj-

njem besedilu: prejemnik obvestil);
– naslovi prejemnikov obvestil;
– način dostave obvestil in
– vrsta obvestila.
(8) Minister, pristojen za finance, podrobneje predpiše 

merila za pridobitev in prenehanje statusa proračunskega 
uporabnika, način vodenja registra proračunskih uporabnikov 
ter podrobnejšo razčlenitev podatkov iz prvega do sedmega 
odstavka tega člena.

15. člen
(uporaba zakona, ki ureja splošni upravni postopek)
V postopku vključitve proračunskega uporabnika v re-

gister proračunskih uporabnikov in izključitve proračunskega 
uporabnika iz njega se uporablja zakon, ki ureja splošni upravni 
postopek, razen če je s tem zakonom določeno drugače.

16. člen
(vključitev v register proračunskih uporabnikov)

(1) Uporabnik javnofinančnih sredstev, ki izpolnjuje pred-
pisane pogoje za pridobitev statusa proračunskega uporabnika, 
ali njegov ustanovitelj mora prijavo za vpis v register proračun-
skih uporabnikov vložiti najpozneje v petih delovnih dneh od 
ustanovitve, spremembe pravnoorganizacijske oblike ali virov 
financiranja oziroma od vpisa v primarni register.

(2) Upravljavec sredstev sistema EZR občine, ki deluje 
kot del občinske uprave, mora za vpis v register proračunskih 
uporabnikov vložiti vlogo najpozneje v petih delovnih dneh od 
ustanovitve občine.

(3) UJP izvede postopek vključitve v register proračunskih 
uporabnikov na podlagi popolne prijave. Ob nepopolni prijavi 
UJP pozove predlagatelja, naj v petih delovnih dneh dopolni 
prijavo.

(4) Če uporabnik javnofinančnih sredstev ne vloži prijave 
za vključitev v register proračunskih uporabnikov ali ne dopolni 
prijave v roku iz prejšnjega odstavka, UJP uvede postopek 
po uradni dolžnosti na podlagi dokumentov, ki so objavljeni 
v Uradnem listu Republike Slovenije, in dokumentov, ki jih 
pridobi iz Poslovnega registra Slovenije, iz katerih je razvidna 
ustanovitev, sprememba pravnoorganizacijske oblike, dejav-
nosti, virov financiranja, ustanoviteljev, zastopnikov ali druga 
statusna sprememba, ki je pomembna za ugotovitev statusa 
proračunskega uporabnika in vpis podatkov v register prora-
čunskih uporabnikov.

(5) Če so izpolnjeni predpisani pogoji za pridobitev sta-
tusa proračunskega uporabnika, UJP izda odločbo o vključitvi 
v register proračunskih uporabnikov, enoti registra dodeli šifro 
proračunskega uporabnika in vpiše vse podatke, določene s 
tem zakonom in predpisom ministra, pristojnega za finance.

(6) Če predlagatelj ne izpolnjuje pogojev za vpis v register 
proračunskih uporabnikov, UJP izda odločbo o zavrnitvi vpisa.

(7) Zoper odločbo iz petega in šestega odstavka tega čle-
na je dovoljena pritožba, ki se vloži pri UJP v 15 dneh od vroči-
tve odločbe. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za finance.

17. člen
(vpis sprememb podatkov)

(1) Proračunski uporabniki, proračuni in upravljavci sred-
stev sistema EZR morajo vsako spremembo podatkov, ki se 
vodijo v registru proračunskih uporabnikov, prijaviti UJP v petih 
delovnih dneh po nastanku spremembe.



Uradni list Republike Slovenije Št. 77 / 2. 12. 2016 / Stran 11027 

(2) Za enote registra proračunskih uporabnikov iz prej-
šnjega odstavka, ki opustijo dolžnost iz prejšnjega odstavka, 
vpiše UJP spremembe podatkov v register proračunskih upo-
rabnikov po uradni dolžnosti na podlagi podatkov, pridobljenih 
iz drugih javnih registrov in evidenc. Če vpis sprememb po-
datkov ni mogoč po uradni dolžnosti ali na podlagi podatkov 
iz drugih registrov, UJP pozove enoto registra iz prejšnjega 
odstavka, naj v petih delovnih dneh predloži zahtevane podatke 
oziroma dokumente.

(3) UJP o vpisu sprememb podatkov izda obvestilo in ga 
pošlje enoti registra, na katero se sprememba nanaša.

(4) UJP vodi register proračunskih uporabnikov tako, da 
je zagotovljeno trajno spremljanje vseh vpisov v register pro-
računskih uporabnikov (zgodovina podatkov).

18. člen
(izključitev iz registra proračunskih uporabnikov)

(1) UJP izvede postopek izključitve iz registra proračunskih 
uporabnikov na podlagi vloge za izključitev proračunskega upo-
rabnika oziroma njegovega ustanovitelja ali pravnega naslednika.

(2) Pravna oseba, ki ima pravni interes za prenehanje 
statusa proračunskega uporabnika, mora najpozneje v petih 
delovnih dneh od začetka veljavnosti akta o statusnem preo-
blikovanju oziroma akta o izbrisu iz primarnega registra o tem 
obvestiti UJP ter predložiti zahtevano dokumentacijo za izklju-
čitev iz registra proračunskih uporabnikov. UJP izvede posto-
pek izključitve iz registra proračunskih uporabnikov na podlagi 
popolne vloge za izključitev. Ob nepopolni vlogi za izključitev 
UJP pozove predlagatelja, naj jo v petih delovnih dneh dopolni.

(3) Če zavezanec iz prvega odstavka tega člena ne vloži 
vloge za izključitev iz registra proračunskih uporabnikov ali če 
predlagatelj ne dopolni vloge za izključitev v roku iz prejšnjega 
odstavka, UJP uvede postopek izključitve iz registra po uradni 
dolžnosti na podlagi dokumentov, ki so objavljeni v Uradnem li-
stu Republike Slovenije, ter dokumentov, ki jih pridobi iz Poslov-
nega registra Slovenije, iz katerih je razvidna odločitev ustano-
viteljev o prenehanju proračunskega uporabnika ali spremem-
ba pravnoorganizacijske oblike, dejavnosti, virov financiranja, 
ustanoviteljev, zastopnikov ali druga statusna sprememba, ki je 
pomembna za prenehanje statusa proračunskega uporabnika 
in vpis podatkov v register proračunskih uporabnikov.

(4) Upravljavec sredstev sistema EZR občine, ki deluje 
kot del občinske uprave, mora za izbris iz registra proračunskih 
uporabnikov vložiti vlogo najpozneje v petih delovnih dneh po 
ukinitvi občine oziroma njeni vključitvi v EZR države.

(5) UJP ob upoštevanju meril, določenih v zakonu, ki ureja 
javne finance, in predpisih ministra, pristojnega za finance, izda 
odločbo o zavrnitvi vloge za izključitev ali odločbo o izključitvi 
proračunskega uporabnika iz registra proračunskih uporabni-
kov. Zoper to odločbo je dovoljena pritožba, ki se vloži pri UJP 
v 15 dneh od vročitve odločbe. O pritožbi odloča ministrstvo, 
pristojno za finance.

(6) UJP pred izključitvijo proračunskega uporabnika iz 
registra preveri njegove račune, ki jih vodi v skladu s tem za-
konom, in ga pozove, naj v 15 dneh od dneva prejema poziva 
UJP zapre vse račune, ki jih ima pred izključitvijo še odprte. Če 
proračunski uporabnik ne zapre računov v roku iz prejšnjega 
stavka, UJP zapre račune po uradni dolžnosti in denarna sred-
stva prenese na račun, namenjen za izvrševanje državnega 
oziroma občinskega proračuna, v katerega so bili vključeni 
računi proračunskega uporabnika.

19. člen
(prevzem podatkov)

(1) UJP dnevno prevzema od upravljavca Poslovnega 
registra Slovenije in registra transakcijskih računov podatke, 
potrebne za vzdrževanje registra proračunskih uporabnikov in 
opravljanje nalog s svojega delovnega področja.

(2) UJP je podatke in informacije, ki jih potrebuje za vo-
denje registra proračunskih uporabnikov, upravičen dobivati 
brezplačno.

20. člen
(uporaba podatkov registra proračunskih uporabnikov)

(1) Državni organi in upravljavci javnih zbirk podatkov, 
ki se povezujejo z registrom proračunskih uporabnikov zaradi 
vodenja svojih zbirk podatkov, prevzemajo podatke iz 14. čle-
na tega zakona v obsegu, ki ga potrebujejo za vodenje svojih 
registrov.

(2) Organi in upravljavci iz prejšnjega odstavka ter po-
oblaščeni izvajalci statističnih raziskovanj so upravičeni do 
brezplačnega dostopa do registra proračunskih uporabnikov 
in uporabe podatkov iz njega.

(3) UJP se lahko dogovori o načinu izmenjave podatkov 
s posameznimi prosilci oziroma prosilkami, ki so upravičeni do 
podatkov iz registra proračunskih uporabnikov.

21. člen
(dostop do podatkov registra proračunskih uporabnikov)

UJP zagotavlja dostop do podatkov posameznega pro-
računskega uporabnika v registru proračunskih uporabnikov.

22. člen
(hramba dokumentacije registra proračunskih uporabnikov)

(1) Dokumentacija registra proračunskih uporabnikov vse-
buje prijave, odločbe, obvestila in druge listine, ki so pomembni 
za vodenje in vzdrževanje registra proračunskih uporabnikov.

(2) UJP trajno hrani vso dokumentacijo, ki je podlaga za 
pridobitev ali prenehanje statusa proračunskega uporabnika, 
oziroma dokumentacijo, na podlagi katere se odloča o vključitvi 
v register proračunskih uporabnikov ali izključitvi iz njega.

4. RAČUNI IN PLAČILNE STORITVE

23. člen
(vrste računov)

(1) UJP za izvajanje in evidentiranje javnofinančnih to-
kov, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja javne finance, ter za 
opravljanje plačilnih storitev za proračunske uporabnike vodi 
naslednje račune:

– zakladniške podračune upravljavcev sredstev sistema 
EZR države in EZR občin, ki so namenjeni za upravljanje de-
narnih sredstev posameznega sistema EZR,

– podračune javnofinančnih prihodkov, na katere se pla-
čujejo obvezne dajatve in drugi javnofinančni prihodki,

– podračune proračunskih uporabnikov, ki so namenjeni 
za opravljanje plačilnih storitev za proračunske uporabnike,

– druge račune, določene z drugimi predpisi.
(2) Sredstva na zakladniškem podračunu upravljavcev 

sredstev sistema EZR države in EZR občin, podračunu javno-
finančnih prihodkov, posebnem namenskem transakcijskem 
računu in posebnem računu z ničelnim stanjem se ne smejo 
zarubiti za poplačilo upnikov v izvršilnem postopku ali za po-
plačilo terjatev upnikov iz naslova menic, izvršnic in drugih 
instrumentov za zavarovanje plačil.

(3) UJP vodi evidenčne račune za račune, odprte izven 
sistema EZR v državi in tujini, ki so lahko odprti skladno s tem 
zakonom.

(4) Posebni namenski transakcijski račun se lahko ob 
soglasju ministra, pristojnega za finance, odpre pri Banki Slo-
venije za:

– sredstva donacij, če donator zahteva ločeno vodenje 
sredstev,

– sredstva Evropske unije, namenjena za izvedbo do-
ločenega programa oziroma projekta, če je ločeno vodenje 
sredstev določeno v predpisih Evropske unije,

– tuja gotovinska sredstva, zasežena na podlagi zakona, 
če je gotovina v tujih valutah, v katerih se ne vodi EZR,

– sredstva sukcesije in druga sredstva nasledstva,
– tuje valute, v katerih se ne vodi EZR,
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– upravljanje denarnih sredstev sistema EZR države,
– potrebe poravnave poslov iz naslova nematerializiranih 

vrednostnih papirjev, katerih izdajatelj je Republika Slovenija.
(5) Banke in hranilnice, ki vodijo posebne račune z ničel-

nim stanjem na podlagi krovne pogodbe, sklenjene z ministr-
stvom, pristojnim za finance, morajo UJP brezplačno sporočati 
podatke o plačilih, opravljenih v breme in dobro teh računov, 
ter o stanju sredstev na njih na način in v rokih, določenih s 
predpisi ministra, pristojnega za finance.

(6) Ministrstvo, pristojno za finance, in Banka Slovenije 
se s pogodbo ali drugim pravnim aktom dogovorita o načinu 
izmenjave podatkov med UJP in Banko Slovenije v zvezi z 
vodenjem EZR države in občin ter posebnih namenskih tran-
sakcijskih računov, odprtih pri Banki Slovenije, in opravljanjem 
plačilnih storitev prek teh računov.

(7) Minister, pristojen za finance, za proračunske upo-
rabnike in ponudnike plačilnih storitev, razen Banke Slovenije, 
podrobneje predpiše:

– postopke in način vodenja računov proračunskih upo-
rabnikov pri UJP,

– način opravljanja plačilnih storitev UJP,
– način obveščanja o plačilnih transakcijah, izvršenih v 

dobro ali breme računov proračunskih uporabnikov, in vrste po-
datkov, ki jih morajo ponudniki plačilnih storitev sporočati UJP,

– način plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in 
drugih javnofinančnih prihodkov na račune proračunskih upo-
rabnikov in nadzornikov javnofinančnih prihodkov,

– obvezne podatke na plačilnem navodilu za plačilo ob-
veznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov ter obliko 
in način sporočanja teh podatkov UJP in davčnemu organu v 
skladu s tem zakonom in zakonom, ki ureja davčni postopek,

– vsebino, obliko, način in roke sporočanja drugih po-
datkov o plačilnih transakcijah za proračunske, davčne, sta-
tistične, analitične in druge namene, določene z zakonom, ki 
ureja javne finance, ali zakonom, ki ureja davčni postopek, ali 
drugim zakonom.

24. člen
(obveznost preverjanja podatkov na plačilnem nalogu pri 

plačilu obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov)
(1) Za pravilno prepoznavanje plačnika, vrste obvezne 

dajatve ali javnofinančnega prihodka ter nadzornika javnofi-
nančnih prihodkov morajo biti pri plačilu obveznih dajatev in 
drugih javnofinančnih prihodkov na plačilnem nalogu nave-
deni aktiven podračun javnofinančnega prihodka, objavljen v 
registru transakcijskih računov, referenca odobritve in drugi 
podatki, določeni s pravilnikom ministra, pristojnega za finance.

(2) Ponudniki plačilnih storitev, razen Banke Slovenije, 
morajo zavrniti plačilni nalog, na katerem je plačnik navedel 
neobstoječi ali ukinjeni podračun javnofinančnih prihodkov ali 
referenco, ki ni v skladu s pravilnikom ministra, pristojnega za 
finance.

25. člen
(obveznost priglasitve izdane menice)

(1) Proračunski uporabniki, ki jim zakon dovoljuje izdajo 
menice, morajo UJP v osmih dneh po izdaji menice poslati 
naslednje podatke:

– naziv, naslov in šifro proračunskega uporabnika, izda-
jatelja menice,

– status proračunskega uporabnika pri izdaji menice (dol-
žnik, porok),

– podatke o meničnem upniku (ime, sedež, naslov, matič-
na in davčna številka),

– vrsto menice,
– zaporedno številko izdane menice,
– datum izdaje menice,
– kraj izdaje menice,
– menični znesek in valuto,
– višino osnovnega zavarovanja obveznosti,

– datum dospelosti ali zapadlosti,
– podatke o pogojih in omejitvah v zvezi z unovčenjem 

menice (menične izjave in klavzule).
(2) Minister, pristojen za finance, podrobneje predpiše 

način priglasitve izdane menice.

26. člen
(obveznost zaprtja računov)

Pravna oseba, ki je pridobila status proračunskega upo-
rabnika in je predhodno poslovala prek enega ali več računov 
pri drugih ponudnikih plačilnih storitev, mora v 30 dneh po 
dokončnosti odločbe o vključitvi v register proračunskih uporab-
nikov zapreti vse račune pri drugih ponudnikih plačilnih storitev.

27. člen
(prepoved odpiranja računov in uporabe plačilnih storitev 

izven sistema EZR)
(1) Proračunski uporabnik ne sme odpirati računov pri 

drugih ponudnikih plačilnih storitev in uporabljati plačilnih sto-
ritev izven sistema EZR, razen če ta zakon določa drugače.

(2) Ponudniki plačilnih storitev, razen Banke Slovenije, 
morajo zavrniti zahtevek za odprtje računa ali naročilo plačilnih 
storitev, ki je v nasprotju s prepovedjo iz prejšnjega odstavka.

(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena lahko:
– proračunski uporabnik pri izbranih bankah in hranilnicah 

odpre in uporablja posebne račune z ničelnim stanjem izključno 
za dvig ali polog domače in tuje gotovine na način, ki ga pred-
piše minister, pristojen za finance;

– diplomatska predstavništva in konzulati Republike Slo-
venije (v nadaljnjem besedilu: DPK) odpirajo račune pri bankah 
v državi, kjer ima DPK sedež, če predhodno pridobijo soglasje 
ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve. Ministrstvo, pri-
stojno za zunanje zadeve, mora o odprtju teh računov obve-
stiti UJP, ki vzpostavi evidenčne račune. DPK ali ministrstvo, 
pristojno za zunanje zadeve, mora UJP brezplačno sporočati 
podatke o stanju sredstev na njih v obsegu in na način, ki ju 
predpiše minister, pristojen za finance;

– obrambni atašeji, obrambni predstavniki pri medna-
rodnih organizacijah in drugi uslužbenci Republike Slovenije 
na obrambnem področju, izenačeni z diplomati v sprejemnih 
državah oziroma pri mednarodnih organizacijah, vojaška pred-
stavništva v tujini ter slovenski kontingenti na mednarodnih 
operacijah in misijah odpirajo račune pri bankah v državi, kjer 
delujejo, če predhodno pridobijo soglasje ministrstva, pristoj-
nega za obrambo. Ministrstvo, pristojno za obrambo, mora 
o odprtju teh računov obvestiti UJP, ki vzpostavi evidenčne 
račune. Ministrstvo, pristojno za obrambo, mora UJP brezplač-
no sporočati podatke o stanju sredstev na njih v obsegu in na 
način, ki ju predpiše minister, pristojen za finance;

– za namen upravljanja sredstev varnostnih rezerv Re-
publika Slovenija odpre račun pri banki, s katerim upravlja 
Slovenska izvozna in razvojna banka (v nadaljnjem besedilu: 
SID banka) skladno z zakonom, ki ureja zavarovanje in fi-
nanciranje mednarodnih gospodarskih poslov, in zakonom, ki 
ureja pooblastilo SID banke. SID banka mora o odprtju tega 
računa obvestiti UJP, ki vzpostavi evidenčni račun. Banka, ki za 
Republiko Slovenijo oziroma SID banko vodi navedeni račun, 
mora UJP brezplačno sporočati podatke o plačilih, opravljenih 
v breme in dobro tega računa, ter o stanju sredstev na tem 
računu na način, ki ga predpiše minister, pristojen za finance;

– proračunski uporabniki odpirajo trgovalne račune pri 
ponudnikih investicijskih storitev v skladu s predpisi, ki urejajo 
trg finančnih instrumentov, ter za namene, določene v tem 
zakonu in v zakonu, ki ureja javne finance, ali v drugem po-
sebnem zakonu, ki za proračunske uporabnike določa pogoje 
upravljanja finančnega premoženja. Ponudniki investicijskih 
storitev, ki za proračunske uporabnike vodijo trgovalne račune, 
in proračunski uporabniki, ki odpirajo trgovalne račune v tujini, 
morajo obvestiti UJP o odprtju trgovalnih računov in mu brez-
plačno sporočati podatke o stanju sredstev na njih v obsegu in 
na način, ki ju predpiše minister, pristojen za finance.
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28. člen
(izmenjava e-računov in priloženih dokumentov v elektronski 

obliki prek enotne vstopne in izstopne točke)
(1) Za izmenjavo e-računov in priloženih dokumentov v 

elektronski obliki, ki jih izdajajo ali prejemajo proračunski upo-
rabniki, je UJP enotna vstopna oziroma izstopna točka.

(2) E-račune morajo proračunski uporabniki pošiljati in 
prejemati le prek UJP.

(3) Proračunski uporabniki morajo prejemati račune in 
priložene dokumente, ki jih izdajo subjekti iz četrtega odstavka 
tega člena, izključno v elektronski obliki.

(4) Pravne in fizične osebe, ki za proračunske uporabni-
ke dobavljajo blago, izvajajo storitev ali gradnjo, morajo pro-
računskim uporabnikom pošiljati e-račune le prek spletnega 
programa UJP ali zainteresiranih ponudnikov plačilnih storitev 
in ponudnikov procesne obdelave podatkov (v nadaljnjem be-
sedilu: udeleženci sistema izmenjave e-računov), ki imajo z 
UJP sklenjeno pogodbo o izmenjavi e-računov. UJP na svoji 
spletni strani objavi seznam udeležencev sistema izmenjave 
e-računov, s katerimi ima sklenjene pogodbe.

(5) Določbe prvega do četrtega odstavka tega člena se 
ne uporabljajo za račune, zahtevke za plačilo, račune za na-
domestilo, poročila, obračunske liste, dobropise, bremepise in 
druge spremljajoče obračunske dokumente, ki jih Zavodu za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije in zavarovalnicam, ki opra-
vljajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, pošiljajo bolnišnice, 
zdravstveni domovi, lekarne, zasebniki, v delu, ki se nanaša 
na izvajanje koncesijske pogodbe, zdravilišča, dobavitelji me-
dicinskih pripomočkov in drugi izvajalci zdravstvenih storitev, 
ki opravljajo storitve v breme obveznega in dopolnilnega zdra-
vstvenega zavarovanja.

(6) UJP lahko zagotavlja storitve hrambe e-računov za 
proračunske uporabnike v skladu z zakonom in podzakonskimi 
predpisi, ki urejajo varstvo dokumentarnega in arhivskega gra-
diva. Obseg teh storitev ter medsebojne pravice in obveznosti 
UJP in uporabnika storitev se uredijo s pogodbo.

(7) Minister, pristojen za finance, podrobneje predpiše na-
čin izmenjave e-računov proračunskih uporabnikov prek UJP.

29. člen
(sistem za spletno plačevanje storitev proračunskih 

uporabnikov in zunanjih ponudnikov)
(1) UJP nudi podporo za spletno plačevanje storitev pro-

računskih uporabnikov in v ta namen vzdržuje informacijsko- 
komunikacijsko infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu: sistem 
spletnih plačil), ki omogoča, da se s plačilnimi in kreditnimi kar-
ticami ali prek sistema spletnega bančništva in sistema mobilne 
telefonije ali z drugimi plačilnimi sredstvi brezgotovinsko pla-
čujejo elektronske storitve v upravnih, sodnih in drugih uradnih 
postopkih ali druge storitve, blago in izdelki, ki jih proračunski 
uporabniki zagotavljajo svojim strankam prek spletnih portalov 
ali enotne kontaktne točke.

(2) UJP nudi podporo iz prejšnjega odstavka tudi za 
spletno plačevanje storitev, ki jih zunanji ponudniki ponujajo 
svojim strankam v okviru izvajanja javnih pooblastil ali drugih 
pristojnosti prek enotne kontaktne točke.

(3) Proračunski uporabniki, ki svojim strankam omogočajo 
spletna plačila storitev in blaga v skladu s prvim odstavkom 
tega člena, lahko prejemajo plačila za svoje spletne storitve in 
prodano blago ter izmenjujejo podatke o plačilnih transakcijah 
le prek sistema spletnih plačil, ki ga upravlja UJP.

(4) Minister, pristojen za finance, podrobneje predpiše 
način izvajanja nalog UJP iz tega člena.

30. člen
(uporaba zakona o plačilnih storitvah in sistemih)

Pri opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporab-
nike se uporabljajo določbe zakona, ki ureja plačilne storitve in 
sisteme, razen določb, ki urejajo sklenitev pogodbe o plačilnih 
storitvah in skupne plačilne račune.

31. člen
(hramba podatkov o računih in plačilnih storitvah)

UJP hrani dokumentacijo o računih deset let po zaprtju ra-
čunov in dokumentacijo v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev 
deset let od datuma opravljene storitve.

32. člen
(nadomestila in stroški)

(1) UJP lahko za posamezne storitve, ki jih opravlja po 
tem zakonu, zaračunava nadomestila in stroške storitev na 
način in pod pogoji, ki jih predpiše minister, pristojen za finance.

(2) Nadomestila in stroški iz prejšnjega odstavka so pri-
hodek proračuna Republike Slovenije.

5. OBDELAVA OSEBNIH IN DRUGIH PODATKOV

33. člen
(obdelava osebnih in drugih podatkov)

(1) UJP za namen opravljanja nalog plačilnega agen-
ta vzpostavi in upravlja zbirko imetnikov oziroma imetnic (v 
nadaljnjem besedilu: imetnik) nematerializiranih vrednostnih 
papirjev Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: NMVP 
RS) z naborom osebnih podatkov, kot ga o imetniku ali upra-
vičencu oziroma upravičenki lahko vodi upravljavec centralne 
zbirke nematerializiranih vrednostnih papirjev po zakonu, ki 
ureja nematerializirane vrednostne papirje. V zbirki o imetnikih 
NMVP RS lahko UJP vodi tudi naslednje podatke, povezane z 
obveznostjo izplačila iz vrednostnega papirja:

– datum dospelosti in izplačila obveznosti iz naslova 
NMVP RS;

– znesek in vrsto plačil dohodka ter davčnih odtegljajev 
iz naslova NMVP RS;

– davčno rezidentstvo imetnika NMVP RS;
– številko transakcijskega računa imetnika NMVP RS ter 

podatke o nazivu in sedežu ponudnika plačilnih storitev, pri 
katerem je račun odprt;

– podatke za stike z imetnikom NMVP RS (elektronski 
naslov ali telefonska številka).

(2) UJP lahko osebne podatke iz prejšnjega odstavka 
pridobiva neposredno od imetnika NMVP RS ali njegovega 
zakonitega zastopnika, lahko pa tudi od upravljavca centralne 
zbirke nematerializiranih vrednostnih papirjev.

(3) Določbe prvega in drugega odstavka tega člena se 
smiselno uporabljajo tudi za zbiranje in nadaljnjo obdelavo 
osebnih podatkov o zakonitem zastopniku ali dediču imetnika 
NMVP RS, če je ta upravičen do izplačila dohodka iz naslova 
NMVP RS.

(4) UJP za vodenje in vzdrževanje registra proračunskih 
uporabnikov in namene, določene v 13. členu tega zakona, 
ter za zagotavljanje varnosti pravnega prometa in izmenjave 
podatkov med UJP in upravljavcem Poslovnega registra Slo-
venije obdeluje osebne podatke, ki so navedeni v 14. členu 
tega zakona.

(5) UJP lahko za zbiranje podatkov o transakcijah, opra-
vljenih prek posebnih računov z ničelnim stanjem, obdeluje 
naslednje osebne podatke fizičnih oseb, na katere se nanašajo 
posamezne plačilne transakcije in priloženi dokumenti:

– osebno ime,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča (ulica, hišna 

številka, pošta, kraj, država),
– številko osebnega dokumenta.
(6) UJP lahko za zbiranje podatkov o plačilnih transak-

cijah, opravljenih prek transakcijskih računov, ki jih Republika 
Slovenija uporablja za upravljanje sredstev varnostnih rezerv, 
obdeluje naslednje osebne podatke fizičnih oseb, na katere 
se nanašajo posamezne plačilne transakcije in priloženi do-
kumenti:

– osebno ime,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča (ulica, hišna 

številka, pošta, kraj, država),
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– številko transakcijskega računa,
– davčno številko.
(7) UJP lahko za opravljanje nalog enotne vstopne in 

izstopne točke za e-račune, ki jih izdajajo ali prejemajo prora-
čunski uporabniki, obdeluje naslednje osebne podatke fizičnih 
oseb, na katere se nanašajo posamezni e-računi in priloženi 
dokumenti:

– osebno ime,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča (ulica, hišna 

številka, pošta, kraj, država),
– elektronski naslov,
– telefonsko številko,
– številko transakcijskega računa,
– davčno številko,
– EMŠO.
(8) UJP lahko za opravljanje nalog, povezanih z delova-

njem sistema spletnih plačil, obdeluje naslednje osebne po-
datke fizičnih oseb, na katere se nanašajo posamezna spletna 
plačila:

– osebno ime,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča (ulica, hišna 

številka, pošta, kraj, država),
– davčno številko.
(9) UJP je podatke iz prvega do osmega odstavka tega 

člena upravičen pridobivati brezplačno.

6. KAZENSKE DOLOČBE

34. člen
(prekrški)

(1) Z globo od 1.000 do 4.100 eurov se za prekršek ka-
znuje odgovorna oseba neposrednega ali posrednega prora-
čunskega uporabnika, če proračunski uporabnik:

– UJP ne sporoča podatkov o izdanih menicah v roku, 
določenem s tem zakonom, ali če mu sporoča nepopolne ali 
napačne podatke (prvi odstavek 25. člena),

– ne zapre računov pri drugih ponudnikih plačilnih storitev 
v roku, določenem s tem zakonom (26. člen),

– odpre račun v državi ali tujini in uporablja plačilne stori-
tve izven sistema EZR (prvi odstavek 27. člena),

– odpre in uporablja posebni račun z ničelnim stanjem 
v nasprotju s tem zakonom (prva alineja tretjega odstavka 
27. člena),

– odpre in uporablja račune v tujini v nasprotju z nameni, 
določenimi v tem zakonu ali če UJP ne obvesti o odprtju raču-
nov v tujini in mu ne sporoča podatkov, določenih v tem zakonu 
(druga alineja tretjega odstavka 27. člena),

– odpre in uporablja račune v tujini v nasprotju z nameni, 
določenimi v tem zakonu (prvi stavek tretje alineje tretjega 
odstavka 27. člena),

– UJP ne obvesti o odprtju računov v tujini in mu ne spo-
roča podatkov, določenih v tem zakonu (drugi in tretji stavek 
tretje alineje tretjega odstavka 27. člena),

– odpre ali uporablja trgovalni račun v nasprotju s pogoji 
in nameni, določenimi v tem zakonu (prvi stavek pete alineje 
tretjega odstavka 27. člena),

– UJP ne obvesti o odprtju trgovalnega računa v tujini in 
mu ne sporoča podatkov, določenih v tem zakonu, ali če mu 
sporoča nepopolne ali napačne podatke (drugi stavek pete 
alineje tretjega odstavka 27. člena),

– pošilja ali prejema e-račune zunaj enotne vstopne oziro-
ma izstopne točke pri UJP (drugi odstavek 28. člena).

(2) Z globo od 2.500 do 10.000 eurov se za prekršek 
kaznuje ponudnik plačilnih storitev, ki:

– UJP ne sporoča podatkov o plačilih, opravljenih v breme 
in dobro računov, ter o stanju sredstev na računih (peti odsta-
vek 23. člena),

– ne zavrne zahtevka proračunskega uporabnika za od-
prtje računa ali naročila plačilne storitve, ki je v nasprotju s 
prepovedjo iz tega zakona (drugi odstavek 27. člena),

– UJP ne sporoča podatkov o plačilnih transakcijah, opra-
vljenih v breme in dobro računa, ki ga po pooblastilu Republike 
Slovenije odpre SID banka, ter o stanju sredstev na tem računu 
(četrta alineja tretjega odstavka 27. člena).

(3) Z globo od 2.500 do 10.000 eurov se za prekršek 
kaznuje ponudnik investicijskih storitev, ki UJP ne obvesti o 
odprtju trgovalnih računov in mu ne sporoča podatkov, dolo-
čenih v tem zakonu (peta alineja tretjega odstavka 27. člena).

(4) Z globo od 1.000 do 4.100 eurov se za prekršek 
kaznuje odgovorna oseba ponudnika plačilnih storitev, ki stori 
prekršek iz drugega odstavka tega člena, ter odgovorna oseba 
ponudnika investicijskih storitev, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka tega člena.

35. člen
(nadzor nad izvajanjem zakona)

(1) Za nadzor nad izvajanjem tega zakona je pristojen 
UJP.

(2) Postopek o prekršku vodi in v njem odloča pooblašče-
na uradna oseba UJP, ki izpolnjuje pogoje v skladu z zakonom, 
ki ureja prekrške, in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi.

(3) V hitrem postopku o prekršku lahko prekrškovni organ 
izreče globo v kateri koli višini v okviru razpona, določenega v 
34. členu tega zakona.

7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

36. člen
(nadaljnja uporaba samostojnih sistemov spletnih plačil)

Ne glede na 29. člen tega zakona uporaba sistema za 
spletno plačevanje storitev proračunskih uporabnikov ni obve-
zna za proračunske uporabnike, ki so pred uveljavitvijo Zakona 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih 
storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 111/13) 
vzpostavili samostojne sisteme spletnih plačil, razen če prora-
čunski uporabnik prostovoljno pristopi k sistemu spletnih plačil 
iz prvega odstavka 29. člena tega zakona.

37. člen
(izdaja podzakonskih predpisov)

(1) Minister, pristojen za finance, uskladi oziroma izda 
predpise iz osmega odstavka 14. člena, drugega odstavka 
25. člena ter iz druge, tretje, četrte in pete alineje tretjega od-
stavka 27. člena in sedmega odstavka 28. člena zakona v roku 
štirih mesecev po uveljavitvi tega zakona.

(2) Minister, pristojen za finance, izda spremembe in do-
polnitve predpisa iz četrtega odstavka 29. člena tega zakona v 
roku treh mesecev po uveljavitvi tega zakona.

38. člen
(razveljavitev predpisov)

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Za-
kon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike 
(Uradni list RS, št. 59/10 in 111/13; v nadaljnjem besedilu: 
ZOPSPU).

(2) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
– Pravilnik o vodenju registra neposrednih in posrednih 

uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter postop-
kih odpiranja in zapiranja računov (Uradni list RS, št. 126/07, 
78/08, 126/08, 9/09 – popr., 109/09, 59/10 – ZOPSPU in 
67/10),

– Pravilnik o standardih in pogojih izmenjave elektronskih 
računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Repu-
blike Slovenije za javna plačila (Uradni list RS, št. 9/11, 109/12, 
75/14, 94/14, 75/15 in 9/16),

– Pravilnik o sporočanju podatkov o plačilih, opravljenih 
v breme in dobro računov, ter o stanju sredstev na računih 
diplomatskih predstavništev in konzulatov Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 75/14 in 19/15),
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– Pravilnik o načinu izvajanja nalog podpore za spletno 
plačevanje storitev proračunskih uporabnikov prek sistema 
spletnih plačil, ki ga upravlja Uprava Republike Slovenije za 
javna plačila (Uradni list RS, št. 25/14 in 92/14),
uporabljajo pa se, kolikor niso s tem zakonom v nasprotju, 
do uveljavitve podzakonskih aktov, izdanih na podlagi tega 
zakona.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena predpisi, ki so 
bili izdani na podlagi ZOPSPU ter 73. in 74. člena Zakona o 
plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 131/06 – ZBan-1, 102/07, 
126/07 – ZFPPIPP, 58/09 – ZPlaSS, 34/10 – ZPlaSS-A in 59/10 
– ZOPSPU), ostanejo še naprej veljavni in se uporabljajo kot 
predpisi, izdani na podlagi tega zakona, in sicer:

– Sklep o določitvi, območju in sedežu območnih enot 
Uprave Republike Slovenije za javna plačila (Uradni list RS, 
št. 47/15),

– Pravilnik o postopkih in pogojih vodenja računov ne-
posrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila 
(Uradni list RS, št. 109/12, 92/14 in 24/15),

– Pravilnik o dvigih ter pologih domače in tuje gotovine 
neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov državnega 
in občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije preko posebnega računa z ničelnim stanjem (Ura-
dni list RS, št. 89/02, 94/02 – popr., 117/07, 58/09 – ZPlaSS, 
109/09 in 59/10 – ZOPSPU),

– Pravilnik o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obreme-
nitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih 
listih v papirni in elektronski obliki (Uradni list RS, št. 109/12, 
44/13, 58/14 in 51/15),

– Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih 
dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, 
št. 103/10, 48/11, 51/11 – popr., 102/12 in 110/13),

– Pravilnik o načinu plačevanja, razporejanja in sporoča-
nja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihod-
kov (Uradni list RS, št. 109/10, 48/11, 107/11, 52/12, 85/12, 
102/12, 10/13, 106/13 in 94/14),

– Pravilnik o zbiranju podatkov o plačilnih transakcijah 
zavezancev za informacije javnega značaja (Uradni list RS, 
št. 60/14).

39. člen
(začetek veljavnosti in uporabe zakona)

(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

(2) Drugi odstavek 29. člena tega zakona se začne upo-
rabljati tri mesece po uveljavitvi tega zakona.

(3) Prvi odstavek 25. člena in prva alineja prvega odstav-
ka 34. člena tega zakona se začneta uporabljati šest mesecev 
po uveljavitvi tega zakona.

(4) Deset mesecev po uveljavitvi tega zakona se začnejo 
uporabljati naslednje določbe:

– drugi in tretji stavek tretje alineje tretjega odstavka 
27. člena tega zakona,

– drugi in tretji stavek četrte alineje tretjega odstavka 
27. člena tega zakona,

– drugi stavek pete alineje tretjega odstavka 27. člena 
tega zakona,

– sedma in deveta alineja prvega odstavka 34. člena tega 
zakona,

– tretja alineja drugega odstavka 34. člena tega zakona,
– tretji odstavek 34. člena tega zakona.

Št. 411-01/16-31/10
Ljubljana, dne 22. novembra 2016
EPA 1448-VII

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

Predsednik

3229. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o investicijskih skladih in družbah 
za upravljanje (ZISDU-3B)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih  
in družbah za upravljanje (ZISDU-3B)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3B), 
ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 
22. novembra 2016.

Št. 003-02-9/2016-14
Ljubljana, dne 30. novembra 2016

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  

O INVESTICIJSKIH SKLADIH IN DRUŽBAH  
ZA UPRAVLJANJE (ZISDU-3B)

1. člen
V Zakonu o investicijskih skladih in družbah za upravlja-

nje (Uradni list RS, št. 31/15 in 81/15; v nadaljnjem besedilu: 
ZISDU-3) se v prvem odstavku 2. člena 1. točka spremeni tako, 
da se glasi:

»1. Direktiva 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sve-
ta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in drugih predpi-
sov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive 
vrednostne papirje (KNPVP) (UL L št. 302 z dne 17. 11. 2009, 
str. 32), zadnjič spremenjena z Direktivo 2014/91/EU Evrop-
skega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o spremembi 
Direktive 2009/65/ES o usklajevanju zakonov in drugih predpi-
sov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive 
vrednostne papirje (KNPVP), kar zadeva funkcije depozitarja, 
plačne politike in sankcije (UL L št. 257 z dne 28. 8. 2014, 
str. 186), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/65/ES);«.

V drugem odstavku se pika na koncu 4. točke nadomesti 
s podpičjem in doda nova 5. točka, ki se glasi:

»5. Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/438 z dne 
17. decembra 2015 o dopolnitvi Direktive 2009/65/EU Evrop-
skega parlamenta in Sveta v zvezi z obveznostmi depozitarjev 
(UL L št. 78 z dne 24. 3. 2016, str. 11; v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 438/2016/EU).«.

2. člen
V drugem odstavku 3. člena se v 1. točki besedilo »kre-

ditna institucija in ožji družinski član« nadomesti z besedilom 
»banka države članice in banka tretje države«.

V 2. točki se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Direktiva 2004/39/ES, investicijsko podjetje, borznopo-

sredniška družba, centralna depotna družba, upravljavec orga-
niziranega trga, finančni posrednik, organizirani trg in finančni 
instrument imajo enak pomen kot v Zakonu o trgu finančnih 
instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno 
besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 
in 44/16 – ZRPPB; v nadaljnjem besedilu: ZTFI);«.

Na koncu 4. točke se pika nadomesti s podpičjem, za njo 
pa se doda nova 5. točka, ki se glasi:

»5. kreditna institucija ima enak pomen kot v Uredbi (EU) 
št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 
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2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicij-
ska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 
št. 176 z dne 27. 6. 2013, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo 
(EU) 2016/1014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. juni-
ja 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 glede izjem za 
trgovce z blagom (UL L št. 171 z dne 29. 6. 2016, str. 153).«.

3. člen
V šestem odstavku 5. člena se črta beseda »ne«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki 

se glasi:
»(7) Ne glede na določbe zakona, ki ureja finančno po-

slovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje, 
se premoženje investicijskega sklada, ki ga nadzira Agencija 
in ki je organiziran kot ločeno premoženje, v primeru začetka 
stečajnega postopka nad upravljavcem, šteje za premoženje 
vlagateljev. Če ta ali drug zakon ne določa, da se v primeru ste-
čaja upravljavca investicijskega sklada, opravi prisilni prenos 
upravljanja investicijskega sklada, se v stečajnem postopku 
sredstva takega investicijskega sklada razdelijo med vlagatelje 
v ta investicijski sklad v skladu s pravili, ki veljajo za odkup ali 
izplačilo enot investicijskega sklada.«.

4. člen
Za drugim odstavkom 19. člena se doda nov tretji odsta-

vek, ki se glasi:
»(3) Ožji družinski član pomeni osebo, ki je v razmerju 

do druge osebe:
– njen zakonec ali zunajzakonski partner,
– otrok ali posvojenec te osebe ali osebe iz prejšnje 

alineje, ali
– oseba, ki ji je dodeljena v skrbništvo.«.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti 

odstavek.

5. člen
Za petim odstavkom 32. člena se doda nov šesti odsta-

vek, ki se glasi:
»(6) Ne glede na prvi odstavek 40. člena Zakona o upra-

vljavcih alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, 
št. 32/15; v nadaljnjem besedilu: ZUAIS) Agencija v register 
iz 39. člena ZUAIS vpiše družbo za upravljanje na podlagi 
obvestila, da družba za upravljanje opravlja storitve iz četrtega 
odstavka tega člena. Obvestilo vsebuje podatke iz 5. in 6. toč-
ke drugega odstavka 40. člena ZUAIS. Družba za upravljanje 
obvestilo posreduje v roku 30 dni od začetka upravljanja AIS.«.

6. člen
Za šestim odstavkom 33. člena se doda nov sedmi od-

stavek, ki se glasi:
»(7) Če družba za upravljanje opravlja tudi storitve iz 

četrtega odstavka 32. člena tega zakona, se v vrednost pre-
moženja v upravljanju iz drugega odstavka tega člena šteje 
tudi premoženje, ki ga družba za upravljanje upravlja za račun 
AIS na podlagi zakona, ki ureja upravljavce alternativnih inve-
sticijskih skladov.«.

7. člen
V 48. členu se naslov spremeni tako, da se glasi: »(obve-

stila v zvezi s kvalificiranimi deleži)«.
Doda se nov prvi odstavek, ki se glasi:
»(1) Če so družbi za upravljanje znane spremembe okoli-

ščin, zaradi katerih se delež posameznega delničarja spremeni 
tako, da:

1. preseže mejo kvalificiranega deleža oziroma se njegov 
delež zmanjša tako, da ne dosega več kvalificiranega deleža, 
ali

2. preseže zgornjo mejo razpona oziroma pade pod spo-
dnjo mejo razpona kvalificiranega deleža, za katerega je kvali-
ficiranemu imetniku že izdano dovoljenje za kvalificiran delež,
o tem nemudoma obvesti Agencijo.«.

Dosedanji prvi do tretji odstavek postanejo drugi do četrti 
odstavek.

8. člen
Za 73. členom se dodajo novi 73.a, 73.b, 73.c in 73.č člen, 

ki se glasijo:

»73.a člen
(sistem prejemkov)

(1) Družba za upravljanje vzpostavi in izvaja sistem pre-
jemkov, ki vključuje politike in prakse prejemkov, ki so zdru-
žljive z ustreznim in učinkovitim upravljanjem tveganj ter tako 
upravljanje tveganj tudi spodbujajo, hkrati pa ne spodbujajo 
prevzemanja tveganj, ki niso skladna s stopnjo tveganosti 
investicijskega sklada oziroma pravili upravljanja ali statutom 
investicijskega sklada ter ne ovirajo družbe za upravljanje pri 
ravnanju v najboljšem interesu investicijskega sklada.

(2) Politike in prakse prejemkov iz prejšnjega odstavka se 
nanašajo na stalne in variabilne sestavine prejemkov in veljajo 
za kategorije zaposlenih s posebno naravo dela.

(3) Zaposleni s posebno naravo dela so zaposleni, ki s 
svojimi delovnimi nalogami in dejanji lahko pomembno vplivajo 
na profil tveganosti družbe za upravljanje oziroma investicij-
skega sklada, ki ga upravlja, ter obsegajo zlasti naslednje 
kategorije zaposlenih:

1. višje vodstvo,
2. zaposlene v notranjih kontrolah,
3. neposredne prevzemnike tveganj in
4. druge zaposlene, katerih celotni prejemki, vključno s 

posebnimi pokojninskimi ugodnostmi, so po višini enaki ali višji 
od prejemkov višjega vodstva ali neposrednih prevzemnikov 
tveganj.

(4) Višje vodstvo iz 1. točke prejšnjega odstavka pomeni 
osebo oziroma osebe, ki efektivno vodijo poslovanje družbe 
za upravljanje, in člane uprave ter nadzornega sveta družbe 
za upravljanje.

(5) Neposredni prevzemniki tveganj iz 3. točke tretjega 
odstavka tega člena so zaposleni, ki imajo posamično ali sku-
paj kot člani skupine zaradi svoje poklicne dejavnosti ključen 
vpliv na tveganost družbe za upravljanje oziroma investicijskih 
skladov, ki jih družba za upravljanje upravlja.

(6) Prejemki po tem členu vključujejo vse oblike neposre-
dnih ali posrednih finančnih in nefinančnih plačil ter ugodnosti, 
do katerih so upravičeni zaposleni s posebno naravo dela na 
podlagi sklenjenih pogodb z družbo za upravljanje, vključno z 
diskrecijskimi pokojninskimi ugodnostmi.

(7) Politiko prejemkov družbe za upravljanje sprejme nad-
zorni svet. Nadzorni svet tudi najmanj enkrat letno preveri njeno 
ustreznost.

(8) Za uveljavitev politike prejemkov je odgovorno poslo-
vodstvo družbe za upravljanje.

(9) Družba za upravljanje najmanj enkrat letno izvede ce-
lovit in neodvisen notranji pregled skladnosti prakse prejemkov 
s politikami prejemkov družbe za upravljanje.

(10) Agencija podrobneje predpiše potrebne lastnosti po-
litike prejemkov.

(11) Prejemki, ki se izplačajo zaposlenim iz tretjega od-
stavka tega člena v družbi za upravljanje, ki se v skladu z Za-
konom o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah 
v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 21/10, 8/11 – ORZPPOGD4 in 
23/14 – ZDIJZ-C; v nadaljnjem besedilu: ZPPOGD) šteje za 
družbo za upravljanje v večinski lasti Republike Slovenije ali 
samoupravne lokalne skupnosti, ne smejo preseči prejemkov, 
ki jih določa ZPPOGD. Pri izplačilu teh prejemkov se ne upo-
rablja peta alineja prvega odstavka 4. člena ZPPOGD, ki pre-
poveduje plačila direktorjev z delnicami ali njihovo sodelovanje 
v delniških shemah.

(12) Prejemki, ki se izplačajo zaposlenim iz tretjega od-
stavka tega člena, se lahko izplačajo tudi z enotami investicij-
skega sklada.
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73.b člen
(temeljna načela politik prejemkov)

(1) Družba za upravljanje pri vzpostavljanju in izvajanju 
politik prejemkov upošteva naslednja načela:

1. politika prejemkov je združljiva s preudarnim in učin-
kovitim upravljanjem tveganj in tako upravljanje tveganj tudi 
spodbuja, pri čemer ne spodbuja izpostavljanja tveganjem, ki 
niso skladna s stopnjo tveganosti, pravili upravljanja oziroma 
statutom investicijskega sklada, ki ga upravlja družba za upra-
vljanje;

2. politika prejemkov je v skladu s poslovno strategijo, 
cilji, vrednotami in interesi družbe za upravljanje, značilnostmi 
investicijskih skladov, ki jih upravlja družba za upravljanje, ter 
interesi vlagateljev v te investicijske sklade in vključuje ukrepe 
za preprečevanje nasprotja interesov;

3. zaposleni v notranjih kontrolah prejemajo prejemke 
glede na doseganje ciljev, povezanih z njihovimi funkcijami, 
neodvisno od uspešnosti poslovnih področij, ki jih nadzirajo;

4. če je višina prejemka odvisna od uspešnosti, mora 
ocena uspešnosti temeljiti na kombinaciji ocene uspešnosti 
posameznika in njegove poslovno-organizacijske enote ali rele-
vantnih investicijskih skladov in z njimi povezanih tveganj in tudi 
splošnem poslovnem rezultatu družbe za upravljanje, pri čemer 
se pri oceni uspešnosti posameznika upošteva tako finančna 
kot nefinančna merila;

5. ocena uspešnosti mora odražati uspešnost v večletnem 
obdobju, katerega dolžina je, upoštevaje naložbena tveganja 
investicijskega sklada, primerna glede na priporočeno dobo 
varčevanja v posameznem investicijskem skladu, plačilo se-
stavin prejemka, vezanih na uspešnost posameznika, pa je 
porazdeljeno skozi celotno obdobje, na katerega se nanaša 
ocena uspešnosti;

6. zajamčen variabilni prejemek je izjemoma dovoljen 
samo pri novozaposlenih, in sicer zgolj v prvem letu njihove 
zaposlitve;

7. stalne in variabilne sestavine prejemka morajo biti 
primerno uravnotežene, pri čemer stalna sestavina predstavlja 
dovolj visok delež celotnega prejemka posameznika, da je 
mogoča popolna prilagodljivost variabilne sestavine prejemka, 
vključujoč določitev prejemka brez variabilne sestavine;

8. plačila zaposlenemu v zvezi s predčasno prekinitvijo 
pogodbe o zaposlitvi morajo odražati njegovo uspešnost skozi 
čas in ne smejo nagrajevati posameznikovih neuspehov;

9. ocenjevanje uspešnosti, na podlagi katere se izraču-
najo variabilne sestavine prejemka ali celotna masa variabilnih 
sestavin prejemka, upošteva vse vrste trenutnih in prihodnjih 
tveganj ter predstavlja podlago za morebitno prilagoditev vari-
abilnega prejemka tveganjem;

10. upoštevaje obliko investicijskega sklada in njegova 
pravila upravljanja ali statut mora biti znaten delež, v vsakem 
primeru pa najmanj 50 odstotkov variabilne sestavine prejemka 
vsakega posameznika, sestavljen iz enot investicijskega sklada 
oziroma enakovrednih lastniških deležev ali na deleže vezanih 
instrumentov ali enakovrednih negotovinskih instrumentov; na-
vedeni pogoj ne velja, če premoženje investicijskih skladov, ki 
jih upravlja družba za upravljanje, znaša manj kot 50 odstotkov 
skupnega premoženja v upravljanju družbe za upravljanje;

11. znaten delež, v vsakem primeru najmanj 40 odstotkov 
variabilne sestavine prejemka vsakega posameznika, mora biti 
odložen za obdobje, ki je primerno glede na priporočeno dobo 
varčevanja v posameznem investicijskem skladu, upoštevajoč 
značilnosti in velikost tveganj investicijskega sklada; to obdobje 
ne sme biti krajše od treh let, višina odloženega dela variabil-
nega prejemka pa se izračuna in zagotovi v skladu z načelom 
sorazmernosti; če je variabilna sestavina prejemka posamezni-
ka še posebej visoka, mora biti odloženih najmanj 60 odstotkov 
variabilne sestavine prejemka;

12. variabilni prejemki, vključno z odloženim deležem 
iz prejšnje točke, se izplačajo ali dospejo v plačilo le, če je 
to vzdržno glede na finančno stanje družbe za upravljanje 
kot celote in upravičeno glede na uspešnost poslovne enote, 

investicijskih skladov in posameznika; če je finančno stanje 
družbe za upravljanje slabo oziroma ta posluje z izgubo ali 
relevantni investicijski sklad posluje slabše od pričakovanj, 
družba za upravljanje izvede naknadno prilagoditev variabil-
nega dela prejemkov tveganjem in uspešnosti ter občutno 
zniža skupne variabilne prejemke, kar izvede tako z znižanjem 
tekočih izplačil variabilnih prejemkov kot z znižanjem že izpla-
čanih variabilnih prejemkov z uporabo malusov in dogovorov 
o vračilu prejemkov;

13. politika družbe za upravljanje v zvezi z upokojeva-
njem zaposlenih mora biti usklajena s poslovno strategijo, cilji, 
vrednotami in dolgoročnimi interesi družbe za upravljanje ter 
poslovanjem investicijskih skladov, ki jih upravlja; če zaposleni 
prekine delovno razmerje z družbo za upravljanje pred upoko-
jitvijo, se izplačilo pokojninskih ugodnosti odloži za pet let, šteto 
od dneva prekinitve delovnega razmerja, pokojninske ugodno-
sti pa se v tem času hranijo v obliki instrumentov iz 10. točke 
tega odstavka; pokojninske ugodnosti se lahko izplačajo samo 
v obliki instrumentov iz 10. točke tega odstavka, z obdobjem 
zadržanja pet let, šteto od dneva upokojitve;

14. vsak zaposleni s posebno naravo dela se zaveže, 
da zase ne bo uporabljal strategij varovanja pred tveganji ali 
se zavaroval v zvezi s prejemki in odgovornostjo z namenom 
poseganja v učinke prilagoditve njegovega variabilnega pre-
jemka tveganjem;

15. variabilni prejemki ne smejo biti izplačani na način, 
ki bi omogočal izogibanje pogojem, ki jih v zvezi z variabilnimi 
prejemki določa ta zakon.

(2) Družba za upravljanje upošteva načela iz prejšnje-
ga odstavka na način in v obsegu, ki ustreza njeni velikosti, 
notranji organiziranosti ter lastnostim, obsegu in zapletenosti 
dejavnosti, ki jih opravlja.

73.c člen
(komisija za prejemke)

(1) Pomembna družba za upravljanje mora vzpostaviti 
komisijo za prejemke.

(2) Agencija opredeli pomembno družbo za upravljanje 
na podlagi tega zakona. Agencija opredeli podrobnejša merila 
za določitev pomembne družbe za upravljanje iz prejšnjega 
stavka, pri čemer upošteva:

1. velikost družbe za upravljanje ali velikosti investicijskih 
skladov, ki jih upravlja,

2. lastnosti notranje organizacije in
3. vrste, obseg in kompleksnost poslov, ki jih opravlja.
(3) Komisija iz prvega odstavka tega člena ima predse-

dnika in najmanj dva člana. Vsi člani komisije za prejemke so 
imenovani izmed članov nadzornega sveta družbe za upravlja-
nje. Eden izmed članov komisije za prejemke je, če je v družbi 
imenovan, tudi predstavnik delavcev v nadzornem svetu.

(4) Komisija za prejemke je posvetovalno telo nadzornega 
sveta ter izvaja naslednje naloge:

1. podaja strokovne in neodvisne ocene politik prejemkov 
in njihove uporabe v praksi ter v zvezi s tem daje pobude za 
izboljšanje upravljanja tveganj družbe za upravljanje;

2. pripravlja predloge odločitev nadzornega sveta v zvezi 
s prejemki, vključno s tistimi, ki vplivajo na tveganje in upravlja-
nje tveganj družbe za upravljanje ali posameznih investicijskih 
skladov;

3. nadzoruje prejemke višjega vodstva, ki opravlja funk-
cije upravljanja tveganj in zagotavljanja skladnosti poslovanja 
družbe za upravljanje.

(5) Pri pripravi odločitev iz prejšnjega odstavka komisija 
za prejemke upošteva dolgoročne interese imetnikov enot in-
vesticijskih skladov v upravljanju družbe za upravljanje, drugih 
zainteresiranih strani in javni interes.

73.č člen
(vzpostavitev sistema obveščanja o kršitvah)

(1) Družba za upravljanje vzpostavi sistem obveščanja 
o kršitvah v družbi za upravljanje, ki omogoča zaposlenim v 
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družbi za upravljanje, da prek neodvisnih in samostojnih poro-
čevalskih linij interno poročajo o kršitvah predpisov in internih 
aktov družbe za upravljanje. Družba za upravljanje lahko za 
ta namen uporabi tudi sisteme, ki so vzpostavljeni v družbi za 
upravljanje v okviru neodvisnega organiziranega delovanja 
zaposlenih v družbi za upravljanje, če so izpolnjeni pogoji iz 
tega člena.

(2) Sistem iz prejšnjega odstavka mora omogočati eno-
staven in lahko dostopen način posredovanja prijav zaposle-
nih ter vključevati jasno opredeljene postopke za sprejem in 
obravnavo prijav, vključno s poročanjem o ugotovitvah v zvezi 
s prejetimi prijavami in izvedenih aktivnostih.

(3) Družba za upravljanje lahko ob upoštevanju določb 
zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, pri obravnavi prijav 
iz prvega odstavka tega člena, vključno s poročanjem o ugo-
tovitvah v zvezi s prejetimi prijavami in izvedenih aktivnostih, 
obdeluje osebne podatke osebe, ki je podala prijavo, in osebe, 
ki je domnevno odgovorna za kršitev. Družba za upravljanje 
zagotovi, da se vsi podatki o osebah, ki so podale prijavo iz 
prvega odstavka tega člena, obravnavajo kot zaupni in teh 
podatkov ne sme razkriti brez soglasja oseb, ki so podale 
prijavo, razen kadar je razkritje identitete prijavitelja v skladu z 
zakonom nujna za izvedbo kazenskega postopka ali nadaljnjih 
sodnih postopkov.

(4) Družba za upravljanje zagotovi ukrepe, s katerimi se 
preprečijo povračilni ukrepi, diskriminacija ali druge oblike nee-
nake obravnave zaposlenih v družbi za upravljanje, ki so podali 
prijavo iz prvega odstavka tega člena, in ukrepe, s katerimi se 
odpravijo posledice povračilnih ukrepov, če je do neprimerne 
obravnave že prišlo.«.

9. člen
V drugem odstavku 75. člena se beseda »upravljavlja« 

nadomesti z besedo »upravlja«.

10. člen
V prvem odstavku 116. člena se beseda »predpisi« nado-

mesti z besedama »pravili ravnanja«.

11. člen
V prvem odstavku 121. člena se beseda »predpisi« nado-

mesti z besedama »pravili ravnanja«.

12. člen
V naslovu pododdelka 4.1.3. se črta beseda »odprtih«.

13. člen
V petem odstavku 159. člena se za besedo »naložbe« 

dodata besedi »in sredstva«.

14. člen
V 161. členu se za besedo »naložba« dodata besedi »ali 

sredstvo«.

15. člen
V drugem odstavku 162. člena se v tretji alineji črta bese-

dilo »če je njihov izdajatelj Republika Slovenija oziroma Banka 
Slovenije,«.

V četrtem odstavku se napovedni stavek spremeni 
tako, da se glasi: »Ne glede na 2. točko prvega odstavka 
tega člena lahko družba za upravljanje sklepa s skrbnikom 
denarne depozite, posle nakupa ali prodaje enot drugih 
investicijskih skladov, posle, katerih predmet so vrednostni 
papirji oziroma instrumenti denarnega trga oziroma izvedeni 
finančni instrumenti v postopku njihovega odkupa ali njihove 
prve prodaje kot jo opredeljuje ZTFI, če je njihov izdajatelj 
skrbnik pod pogojem, da:«.

16. člen
V 164. členu se naslov spremeni tako, da se glasi: »(splo-

šne določbe)«.

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ne glede na določbe zakona, ki ureja finančno po-

slovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno preneha-
nje, se premoženje investicijskega sklada, ki je zaupano v 
hrambo skrbniku, v primeru začetka stečajnega postopka nad 
skrbnikom oziroma drugo osebo, na katero je bilo preneseno 
opravljanje posameznih skrbniških storitev na podlagi 172. čle-
na tega zakona, izloči iz premoženja skrbnika oziroma druge 
osebe, na katero je bilo preneseno opravljanje posameznih 
skrbniških storitev na podlagi 172. člena tega zakona in ni na 
voljo za poplačilo drugih upnikov.«.

17. člen
Besedilo 165. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Skrbnik na podlagi pogodbe o opravljanju skrbniških 

storitev iz 173. člena tega zakona za račun investicijskega 
sklada:

1. hrani sredstva investicijskega sklada v skladu s 
180. členom tega zakona;

2. spremlja denarne tokove investicijskega sklada;
3. zagotovi, da prodaja, izdaja, odkup, izplačilo in zača-

sna oziroma delna zaustavitev ponovnega nakupa ali odkupa 
enot investicijskega sklada potekajo v skladu z določbami tega 
zakona in pravili upravljanja oziroma statutom investicijskega 
sklada;

4. zagotovi, da se vrednost sredstev na enoto premoženja 
investicijskega sklada izračunava v skladu s tem zakonom, 
predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in pravili upravljanja ozi-
roma statutom investicijskega sklada;

5. izpolnjuje navodila družbe za upravljanje, razen če so v 
nasprotju s tem zakonom, predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, 
in pravili upravljanja oziroma statutom investicijskega sklada;

6. zagotavlja, da se plačila iz poslov s premoženjem inve-
sticijskega sklada izvedejo v običajnih poslovnih rokih;

7. zagotovi, da se prihodek investicijskega sklada uporabi 
v skladu s tem zakonom oziroma predpisi, izdanimi na njegovi 
podlagi, kot tudi v skladu s pravili upravljanja oziroma statutom 
investicijskega sklada.

(2) Pri opravljanju skrbniških storitev iz prejšnjega od-
stavka skrbnik upošteva 3. do 14. člen Uredbe 438/2016/EU.«.

18. člen
Prvi odstavek 166. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Skrbniške storitve iz prejšnjega člena lahko opravlja:
1. banka, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za 

opravljanje skrbniških storitev;
2. banka države članice, ki ima dovoljenje pristojnega 

organa države članice in podružnico v Republiki Sloveniji.«.
Drugi odstavek se črta.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odsta-

vek, se za besedo »banki« doda besedilo »iz 1. točke prejšnje-
ga odstavka«.

Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.

19. člen
V 167. členu se v naslovu črta besedilo »evidenca kršitev 

in«.
V drugem odstavku se za besedo »ugotovi« doda beseda 

»domnevno« in za besedo »aktivnosti« dodata besedi »oziro-
ma opustitve«.

Tretji in četrti odstavek se črtata.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane tretji odstavek, 

se besedilo »drugega odstavka tega člena« nadomesti z bese-
dama »prejšnjega odstavka«.

20. člen
Besedilo 168. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Skrbnik je za opravljanje skrbniških storitev iz 2. do 

7. točke prvega odstavka 165. člena tega zakona upravičen 
do provizije, ki je določena v odstotku od povprečne letne čiste 
vrednosti sredstev investicijskega sklada.
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(2) Za opravljanje storitev iz 1. točke prvega odstavka 
165. člena tega zakona, vključno z vnašanjem in izvrševanjem 
nalogov v zvezi s sredstvi investicijskega sklada v hrambi, je 
skrbnik upravičen do provizije in povrnitve lastnih stroškov. 
Poleg provizije in lastnih stroškov si skrbnik lahko povrne tudi 
stroške, ki so mu jih v zvezi s temi storitvami zaračunale ose-
be, na katere je prenesel storitev hrambe na podlagi drugega 
odstavka 172. člena tega zakona, in centralne depotne družbe.

(3) Skrbnik si iz sredstev investicijskega sklada poleg 
provizije in stroškov iz prvega in drugega odstavka tega člena 
lahko povrne tudi stroške, ki mu nastanejo v zvezi s postopki 
iz tretjega odstavka 163. člena in tretjega odstavka 170. člena 
tega zakona.

(4) Višina provizije za opravljanje skrbniških storitev iz 
prvega in drugega odstavka tega člena, vrste stroškov, ki si 
jih skrbnik lahko povrne iz sredstev investicijskega sklada, ob-
dobja in roki, v katerih se ti izplačujejo, se razkrijejo v pravilih 
upravljanja ali statutu investicijskega sklada.

(5) Skrbnik je upravičen tudi do povračila vseh stroškov, 
penalov in obresti ter drugih dajatev, ki jih je utrpel pri izvajanju 
skrbniških storitev in so bile posledica opustitve ali nepravoča-
snih aktivnosti družbe za upravljanje ali njenega pooblaščen-
ca. Stroške iz prejšnjega stavka skrbniku povrne družba za 
upravljanje.«.

21. člen
Besedilo 169. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Skrbnik je investicijskemu skladu in imetnikom enot 

investicijskega sklada odgovoren za:
1. izgubo finančnih instrumentov, kot je opredeljena v 

18. členu Uredbe 438/2016/EU, ki jih ima v skrbništvu v skladu 
s prvim odstavkom 180. člena tega zakona in ki jo je povzročil 
sam, oziroma izgubo finančnih instrumentov, ki jih ima v skrb-
ništvu druga oseba, na katero je v skladu s 172. členom tega 
zakona prenesel opravljanje nalog skrbniških storitev, in

2. vsako škodo, ki jo imetniki enot investicijskega sklada 
utrpijo zaradi njegove malomarnosti ali namernega neizpolnje-
vanja obveznosti, kot jih določa ta zakon ali drug predpis, ki 
ureja poslovanje skrbnika.

(2) Ob izgubi finančnega instrumenta iz 1. točke prejšnje-
ga odstavka skrbnik investicijskemu skladu oziroma družbi za 
upravljanje, ki deluje za račun investicijskega sklada, takoj ko je 
to mogoče, vrne enak finančni instrument ali mu povrne denarni 
znesek, ki ustreza vrednosti finančnega instrumenta.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena skrbnik ni od-
govoren, če lahko dokaže, da je izguba iz 1. točke prvega 
odstavka tega člena nastala zaradi zunanjega dogodka, na ka-
terega ni imel vpliva in katerega posledic kljub vsem razumnim 
prizadevanjem skrbnika ne bi bilo mogoče preprečiti, kot je to 
opredeljeno v 19. členu Uredbe 438/2016/EU.

(4) Prenos skrbniških storitev na podlagi 172. člena tega 
zakona ne vpliva na odgovornost skrbnika v skladu s tem 
členom.

(5) Tožbo za povrnitev škode iz prvega odstavka tega čle-
na lahko vloži imetnik enot investicijskega sklada sam ali prek 
družbe za upravljanje, če to ne vodi v podvajanje zahtevkov 
ali neenako obravnavo imetnikov enot investicijskega sklada.

(6) Odgovornosti skrbnika, ob upoštevanju tretjega od-
stavka tega člena, ni mogoče pogodbeno omejiti ali izključiti, 
morebitna tovrstna pogodba pa je nična.«.

22. člen
Prvi odstavek 170. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Družba za upravljanje in skrbnik pri opravljanju svojih 

nalog delujeta pošteno, pravično, strokovno in neodvisno ter v in-
teresu investicijskih skladov in vlagateljev v investicijske sklade.«.

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Skrbnik ne sme izvajati aktivnosti v zvezi z investicij-

skimi skladi oziroma družbo za upravljanje, ki deluje za račun 
investicijskega sklada, ki lahko povzročijo nasprotje interesov 
med investicijskim skladom, vlagatelji v investicijski sklad, druž-

bo za upravljanje, ki upravlja investicijski sklad, in skrbnikom 
samim, razen če je funkcionalno in hierarhično ločil opravljanje 
skrbniških storitev od drugih morebitnih konfliktnih nalog ter ima 
vzpostavljene ustrezne postopke za ugotavljanje, obvladova-
nje, spremljanje in razkrivanje nasprotij interesov, pri čemer 
upošteva določbe 4. poglavja Uredbe 438/2016/EU.«.

Dosedanji drugi do peti odstavek postanejo tretji do šesti 
odstavek.

23. člen
Besedilo 172. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Skrbnik nalog iz 2. do 7. točke prvega odstavka 

165. člena tega zakona, ki jih opravlja v okviru opravljanja 
skrbniških storitev, ne sme prenesti na drugo osebo.

(2) Skrbnik lahko nalogo iz 1. točke prvega odstavka 
165. člena tega zakona prenese na drugo osebo, če so izpol-
njeni naslednji pogoji:

1. namen prenosa ne sme biti izogibanje določbam tega 
zakona;

2. skrbnik utemelji, da je prenos potreben iz objektivnih 
razlogov;

3. skrbnik ravna strokovno, skrbno in vestno pri izbiri in 
imenovanju osebe, na katero bo prenesel opravljanje neka-
terih nalog, izbrano osebo strokovno, skrbno in vestno redno 
pregleduje ter spremlja njeno poslovanje in ureditev, ki jo ima 
ta oseba vzpostavljeno za opravljanje prenesenih nalog, kot je 
določeno v 15. členu Uredbe 438/2016/EU.

(3) Druga oseba, na katero je skrbnik prenesel naloge iz 
1. točke prvega odstavka 165. člena, med opravljanjem prene-
senih nalog ves čas izpolnjuje naslednje pogoje:

1. ima organizacijsko strukturo in strokovno znanje, ki 
sta primerna z vidika lastnosti in kompleksnosti sredstev inve-
sticijskega sklada ali družbe za upravljanje, ki deluje v imenu 
investicijskega sklada;

2. za opravljanje nalog iz prvega odstavka 180. člena 
tega zakona:

a) veljajo pravila in nadzor varnega in skrbnega poslova-
nja, vključno z zahtevanim minimalnim kapitalom;

b) redna zunanja revizija preverja ali ima oseba, na katero 
so prenesene naloge, v posesti finančne instrumente, za katere 
opravlja storitve iz prvega odstavka 180. člena tega zakona;

3. sredstva strank skrbnika ločuje od svojih sredstev in 
sredstev skrbnika tako, da je v vsakem trenutku jasno razvi-
dna njihova pripadnost določeni stranki skrbnika, kot to določa 
16. člen Uredbe 438/2016/EU;

4. da je v primeru insolventnosti osebe, na katero je bilo 
preneseno opravljanje posameznih skrbniških storitev, premo-
ženje investicijskega sklada izločeno iz drugega premoženja te 
osebe in ni na voljo za poplačilo drugih upnikov;

5. se za njo smiselno uporablja tretji odstavek 164. člena, 
prvi in drugi odstavek 170. člena, 173. člen, prvi do peti odsta-
vek 180. člena in 181. člen tega zakona.

(4) Ne glede na podtočko a) 2. točke prejšnjega odstav-
ka lahko skrbnik, če zakonodaja tretje države zahteva, da so 
določeni finančni instrumenti zaupani v skrbništvo osebi iz te 
države, pri čemer pa nobena oseba ne izpolnjuje pogojev iz 
podtočke a) 2. točke prejšnjega odstavka, prenese svoje nalo-
ge tudi na tako osebo, vendar največ v obsegu, ki ga zahteva 
zakonodaja tretje države, in samo dokler ne obstaja druga 
oseba, ki izpolnjuje pogoje iz podtočke a) 2. točke prejšnjega 
odstavka, in če:

1. so vlagatelji pred vložitvijo sredstev v investicijski sklad 
ustrezno obveščeni, da bo zaradi zakonodajnih omejitev tretje 
države in upravičenih okoliščin, potreben prenos skrbniških 
storitev na tako osebo, in

2. je družba za upravljanje dala skrbniku izrecno navodilo, 
da se finančni instrumenti dajo v skrbništvo taki osebi.

(5) Oseba, na katero je skrbnik prenesel naloge skrbniških 
storitev, te naloge lahko prenese na tretjo osebo, če so izpolnje-
ni pogoji iz drugega odstavka tega člena, pri čemer se smiselno 
uporabljata prvi in četrti odstavek 169. člena tega zakona.
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(6) Uporaba storitev poravnalnih sistemov za poravnavo 
borznih poslov z vrednostnimi papirji v državah članicah in 
uporaba storitev primerljivih sistemov v tretjih državah se ne 
štejeta za prenos skrbniških storitev.«.

24. člen
Besedilo 173. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Družba za upravljanje za račun investicijskega sklada, 

ki ga upravlja, s skrbnikom sklene pisno pogodbo o opravljanju 
skrbniških storitev. Pogodba o opravljanju skrbniških storitev 
vsebuje najmanj sestavine iz 2. člena Uredbe 438/2016/EU. 
V Pogodbi o opravljanju skrbniških storitev se uredi izmenjava 
informacij, ki jih skrbnik potrebuje za opravljanje svojih nalog v 
skladu s tem zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo poslovanje 
skrbnika.«.

25. člen
V drugem odstavku 174. člena se črtata vejica in besedilo 

»ki v primeru družbe za upravljanje države članice vsebuje 
obvezne sestavine iz 175. člena tega zakona«.

V tretjem odstavku se v 1. točki za besedo »zakonom« 
doda besedilo »in drugimi predpisi, ki urejajo poslovanje skrb-
nika«.

26. člen
175. in 176. člen se črtata.

27. člen
V šestem odstavku 177. člena se beseda »posebne« 

nadomesti z besedo »denarne«.

28. člen
V naslovu oddelka 6.4. se črta besedilo »od premoženja 

družbe za upravljanje in od premoženja skrbnika«.

29. člen
179. člen se spremeni tako, da se glasi:

»179. člen
(denarni računi investicijskega sklada)

(1) Vsak investicijski sklad ima en denarni račun ali več 
denarnih računov, ki so lahko odprti v njegovem imenu ali jih 
zanj v svojem imenu in za račun investicijskega sklada odpre 
družba za upravljanje ali z njenim soglasjem skrbnik investicij-
skega sklada pri:

1. Banki Slovenije;
2. banki s sedežem v Republiki Sloveniji;
3. banki države članice;
4. banki tretje države.
(2) Skrbnik zagotovi, da so denarna sredstva iz naslova 

vplačil enot investicijskega sklada, vplačana s strani vlagatelja 
ali v imenu in za račun vlagatelja, prejeta in poknjižena na 
denarnih računih investicijskega sklada iz prejšnjega odstavka.

(3) Skrbnik zagotovi, da se denarni računi investicijskega 
sklada vodijo v skladu z načeli varstva denarnih sredstev strank 
kot jih določa sklep, ki ureja pogoje za opravljanje investicijskih 
in drugih storitev za borznoposredniške družbe.

(4) Če denarni račun investicijskega sklada odpre skrbnik 
investicijskega sklada v svojem imenu in za račun investicij-
skega sklada, na tem računu ne smejo biti poknjižena denarna 
sredstva skrbnika oziroma druge osebe iz 1. do 4. točke prvega 
odstavka tega člena.«.

30. člen
180. člen se spremeni tako, da se glasi:

»180. člen
(hramba sredstev investicijskega sklada)

(1) Finančne instrumente investicijskega sklada, ki jih je 
mogoče evidentirati na računu finančnih instrumentov, ki je 

odprt pri skrbniku, in finančne instrumente, ki so bili izdani kot 
pisne listine, ima skrbnik v skrbništvu v skladu s 13. členom 
Uredbe 438/2016/EU.

(2) Finančni instrumenti iz prejšnjega odstavka se evi-
dentirajo na ločenih računih, odprtih v imenu investicijskega 
sklada ali družbe za upravljanje za račun investicijskega skla-
da, v skladu z načeli varstva finančnih instrumentov strank kot 
jih določa sklep, ki ureja pogoje za opravljanje investicijskih 
in drugih storitev za borznoposredniške družbe, tako da je v 
vsakem trenutku razvidno, da ti finančni instrumenti pripadajo 
določenemu investicijskemu skladu.

(3) Skrbnik za sredstva, ki jih nima v skrbništvu preveri, 
ali so v lasti investicijskega sklada ali družbe za upravljanje 
za račun investicijskega sklada v skladu s 14. členom Uredbe 
438/2016/EU.

(4) Za preverjanje lastništva iz prejšnjega odstavka druž-
ba za upravljanje predloži skrbniku ustrezno dokumentacijo 
in informacije, razen če skrbnik te informacije lahko pridobi iz 
drugih evidenc.

(5) Skrbnik vodi in redno posodablja evidenco sredstev v 
lasti investicijskega sklada ali družbe za upravljanje za račun 
investicijskega sklada.

(6) Skrbnik družbi za upravljanje redno zagotavlja popis 
vseh sredstev investicijskega sklada.«.

31. člen
181. člen se spremeni tako, da se glasi:

»181. člen
(ponovna uporaba sredstev investicijskega sklada)
(1) Skrbnik oziroma oseba, na katero je skrbnik prenesel 

opravljanje posameznih skrbniških storitev na podlagi 172. čle-
na tega zakona, sredstev iz prvega odstavka prejšnjega člena 
ne sme ponovno uporabiti za lasten račun, pri čemer pojem 
ponovna uporaba pomeni kakršen koli posel s sredstvi v skrb-
ništvu, zlasti prenos, zastavo, prodajo in posojanje.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko skrbnik premo-
ženje investicijskega sklada, ki ga ima v skrbništvu, ponovno 
uporabi, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

1. ponovna uporaba je izvršena za račun investicijskega 
sklada;

2. navodila za ponovno uporabo je v imenu investicijskega 
sklada izdala družba za upravljanje;

3. ponovna uporaba sredstev je v korist investicijskega 
sklada in je v interesu imetnikov enot investicijskega sklada;

4. posel je zavarovan s prvovrstnimi in likvidnimi sredstvi, 
ki jih investicijski sklad prejme pri prenosu lastninske pravice.

(3) Tržna vrednost zavarovanja iz 4. točke prejšnjega 
odstavka mora biti v vsakem trenutku najmanj enaka tržni 
vednosti ponovno uporabljanih sredstev, povečani za ustrezno 
premijo.«.

32. člen
182. člen se črta.

33. člen
Za prvim odstavkom 196. člena se doda nov drugi odsta-

vek, ki se glasi:
»(2) Prospekt vsebuje tudi:
1. podroben opis politike prejemkov, ki obsega najmanj 

opis postopka izračunavanja prejemkov, navedbo oseb od-
govornih za nagrajevanje in sestavo komisije za prejemke, če 
obstaja, ali

2. kratek opis politike prejemkov z izjavo, da so po-
drobnosti politike prejemkov, ki obsega najmanj opis postopka 
izračunavanja prejemkov, navedbo oseb, odgovornih za nagra-
jevanje in sestavo komisije za prejemke, če obstaja, na voljo 
na spletnih straneh družbe za upravljanje, vključno s spletnim 
naslovom na katerem so dosegljive podrobnosti politike pre-
jemkov, in
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3. navedbo, da družba za upravljanje vlagatelju na njego-
vo zahtevo izroči brezplačni tiskani izvod.«.

Dosedanji drugi do šesti odstavek postanejo tretji do 
sedmi odstavek.

34. člen
V prvem odstavku 201. člena se v 1. točki beseda »in« 

nadomesti z vejico, za besedo »upravljanje« pa se doda bese-
dilo »in njunega pristojnega organa«.

Za 6. točko se doda nova 7. točka, ki se glasi:
»7. navedbo spletne strani, na kateri so na voljo infor-

macije iz 2. točke drugega odstavka 196. člena tega zakona, 
in navedbo, da je vlagatelju na njegovo zahtevo zagotovljen 
brezplačni izvod v tiskani obliki.«.

35. člen
Za prvim odstavkom 205. člena se doda nov drugi odsta-

vek, ki se glasi:
»(2) Družba za upravljanje v letno poročilo investicijskega 

sklada vključi tudi podatke o prejemkih družbe za upravljanje, 
in sicer:

1. podatek o skupaj izplačanih prejemkih zaposlenim v 
poslovnem letu izplačanih s strani družbe za upravljanje, raz-
deljen na stalne in variabilne prejemke, število upravičencev 
teh prejemkov in če je relevantno vse zneske, ki jih je nepo-
sredno izplačal sam investicijski sklad, vključno s provizijo za 
uspešnost;

2. podatek o skupaj izplačanih prejemkih v poslovnem 
letu, razdeljen na znesek, izplačan višjemu vodstvu, in znesek, 
izplačan neposrednim prevzemnikom tveganj;

3. opis postopka izračuna izplačanih prejemkov;
4. rezultat pregledov iz sedmega in devetega odstavka 

73.a člena tega zakona, vključno z navedbo nepravilnosti;
5. bistvene spremembe v sprejeti plačni politiki.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti 

odstavek.
Dosedanji četrti odstavek se črta.

36. člen
V četrtem odstavku 217. člena se besedilo »Ne glede na 

prejšnji odstavek se v« nadomesti z besedo »V«, za besedilom 
»KNPVP države članice« pa se doda beseda »se«.

37. člen
Besedilo 225. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Družba za upravljanje s pravili upravljanja investicijskega 

sklada znotraj vsakega meseca določi najmanj dve obračunski 
obdobji za izračun čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada, 
pri čemer je najkrajše obračunsko obdobje delovni dan.«.

38. člen
V devetem odstavku 227. člena se besedilo »iz 3.5.« 

nadomesti z besedilom »iz 3.4.«.
V enajstem odstavku se besedilo »ali osebe z javnimi po-

oblastili« nadomesti z besedilom »in na podlagi pravnih poslov, 
sklenjenih v obliki notarskega zapisa, ki jih s splošnim aktom 
opredeli Agencija«.

39. člen
V šestem odstavku 231. člena se črta beseda »poseben«.
Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Pravila upravljanja vzajemnega sklada lahko določa-

jo, da si družba za upravljanje pridružuje pravico do zavrnitve 
vplačila oziroma omejitve pristopa ali druge transakcije dolo-
čenim kategorijam vlagateljev. Pravila upravljanja vzajemnega 
sklada lahko določajo, da družba za upravljanje kadar koli 
ponovno odkupi enote premoženja imetnikom, ki so jih pridobili 
v nasprotju s prejšnjim stavkom.«.

40. člen
V prvem odstavku 232. člena se za besedo »obdobju« 

doda besedilo »do presečne ure obračunskega dne,«, besedilo 

»zadnji dan tega obračunskega obdobja« pa se nadomesti z 
besedama »obračunski dan«.

V drugem odstavku se črta beseda »poseben«.

41. člen
Za 232. členom se doda nov 232.a člen, ki se glasi:

»232.a člen
(naročilo za nakup investicijskega kupona)

(1) Ne glede na 229. do 232. člen tega zakona lahko 
pravila upravljanja investicijskega sklada določajo, da vlagatelj 
pridobi investicijski kupon investicijskega sklada na podlagi 
naročila za nakup.

(2) Investicijski kupon, izdan na podlagi naročila za nakup, 
se glasi na število enot premoženja, preračunanih po nakupni 
vrednosti enote premoženja, ki velja na zadnji dan obračunske-
ga obdobja, v katerem je družba za upravljanje prejela naročilo.

(3) Vplačilo investicijskih kuponov iz naslova naročila za 
nakup se izvede najpozneje v treh delovnih dneh po koncu 
obračunskega obdobja, v katerem je družba za upravljanje 
prejela naročilo za nakup investicijskih kuponov.

(4) Naročila za nakup investicijskega kupona, ki jih družba 
za upravljanje prejme v določenem obračunskem obdobju do 
presečne ure obračunskega dne, se preračunajo v število enot 
premoženja vzajemnega sklada po nakupni vrednosti premo-
ženja vzajemnega sklada na ta obračunski dan.«.

42. člen
V prvem odstavku 235. člena se za besedo »obdobju« 

doda besedilo »do presečne ure obračunskega dne,«, besedilo 
»zadnji dan tega obračunskega obdobja« pa se nadomesti z 
besedama »obračunski dan«.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Družba za upravljanje imetniku izplača odkupno vre-

dnost investicijskega kupona, izračunano po prejšnjem odstav-
ku, v sedmih delovnih dneh po koncu obračunskega obdobja iz 
prejšnjega odstavka, razen če pravila upravljanja vzajemnega 
sklada določajo, da lahko družba za upravljanje v povezavi z 
izplačilom investicijskih kuponov zaradi čakanja na priliv iz pro-
daje premoženja, ki je daljši od sedmih delovnih dni, izplačilo 
investicijskega kupona izvede najpozneje naslednji delovni dan 
po prejemu priliva.«.

43. člen
V prvem odstavku 244. člena se v 1. točki šesta alineja 

spremeni tako, da se glasi:
»– pogoje, ki jih mora izpolnjevati finančni instrument, 

da se šteje za prenosljiv vrednostni papir oziroma instrument 
denarnega trga iz drugega odstavka 237. člena tega zakona.«.

44. člen
V drugem odstavku 247. člena se v 2. točki črtata vejica in 

besedilo »razen če je do njihove povrnitve upravičen skrbnik«.
Tretji odstavek se črta.

45. člen
V devetem odstavku 253. člena se črta besedilo »in v 

15. dneh vsakemu imetniku investicijskega kupona vzajemne-
ga sklada posredovati obvestilo o teh spremembah«, za prvim 
stavkom pa se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Če se 
spremembe pravil upravljanja nanašajo na naložbena pravila 
vzajemnega sklada ali na posredne in neposredne stroške, 
povezane z naložbo v vzajemni sklad, družba za upravljanje 
v 15 dneh po prejemu soglasja Agencije k spremembi pravil 
upravljanja vzajemnega sklada vsakemu imetniku investicij-
skega kupona vzajemnega sklada posreduje obvestilo o teh 
spremembah.«.

Za devetim odstavkom se doda nov deseti odstavek, ki 
se glasi:

»(10) Ne glede na prvi in deveti odstavek tega člena 
družbi za upravljanje ni treba pridobiti soglasja Agencije za 
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spremembo pravil upravljanja vzajemnega sklada, objaviti in-
formacije o spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada 
in imetnikom investicijskega kupna posredovati obvestila o 
spremembah, če se spremembe pravil upravljanja vzajemne-
ga sklada nanašajo samo na sklice na objavo aktov v uradnih 
publikacijah.«.

V dosedanjem desetem odstavku, ki postane enajsti od-
stavek, se besedi »prejšnjega odstavka« nadomestita z bese-
dilom »devetega odstavka tega člena«.

46. člen
V drugem odstavku 257. člena se v 3. točki številka »195« 

nadomesti s številko »197«.

47. člen
V 290. členu se na koncu stavka pred piko doda besedilo 

»oziroma 312. člena tega zakona, če je prevzemni sklad pod-
sklad krovnega sklada«.

48. člen
305. člen se spremeni tako, da se glasi:

»305. člen
(denarni računi krovnega sklada)

(1) Družba za upravljanje lahko pri osebi iz prvega od-
stavka 179. člena tega zakona odpre denarne račune krov-
nega sklada, za katere veljajo določbe tega zakona o ločitvi 
premoženja.

(2) Družba za upravljanje lahko denarne račune krovnega 
sklada uporablja samo za sprejemanje denarnih vplačil vlaga-
teljev, ki vključujejo dva ali več podskladov krovnega sklada.

(3) Družba za upravljanje denarna sredstva vlagateljev, 
prispela na denarne račune krovnega sklada, vsakodnevno 
razporeja na račune posameznih podskladov krovnega skla-
da, tako da je stanje denarnih sredstev na denarnih računih 
krovnega sklada na koncu obračunskega dne praviloma enako 
nič.«.

49. člen
Za prvim odstavkom 309. člena se doda nov drugi odsta-

vek, ki se glasi:
»(2) Poslovno leto podskladov krovnega sklada mora biti 

enako.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

50. člen
V drugem odstavku 334. člena se beseda »Agencijo« 

nadomesti z besedilom »nadzorni organ centralnega sklada«.

51. člen
Tretji odstavek 367. člena se črta.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.

52. člen
V petem odstavku 379. člena se črta beseda »posebni«.

53. člen
Za tretjim odstavkom 448. člena se dodajo novi četrti, peti 

in šesti odstavek, ki se glasijo:
»(4) Če je za nadzor po tem zakonu to nujno potrebno, 

lahko sodišče na predlog Agencije izda odredbo za pridobitev 
podatkov na elektronskih napravah, ki jih družba za upravljanje 
hrani pri ponudniku storitev informacijske tehnologije, kot so 
zlasti storitev najema strežnika in storitve v oblaku (v nadalj-
njem besedilu: elektronska naprava), če obstajajo utemeljeni 
razlogi za sum, da je katera koli oseba kršila določbe tega 
zakona tako, da je narava kršitve posebno huda zaradi višine 
pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi storil-
čevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti, 
in je verjetno, da se bodo odkrili dokazi, ki so pomembni za 

postopek nadzora. Agencija mora izkazati tudi verjetnost, da 
elektronska naprava vsebuje elektronske podatke, ki so po-
membni za postopek nadzora.

(5) Odredbo za preiskavo izda sodnik pri Okrožnem so-
dišču v Ljubljani najpozneje v 48 urah od prejema popolnega 
predloga Agencije. Predlog Agencije mora vsebovati:

– opredelitev elektronskih naprav, ki jih je treba pregledati;
– utemeljitev razlogov za pridobitev podatkov;
– dokaze oziroma vsebine podatkov, ki se iščejo;
– rok za izvedbo pridobitve podatkov;
– navedbo okoliščin za uporabo preiskovalnega dejanja 

in način njegove izvršitve.
(6) Zadeve v postopku izdaje odredbe iz četrtega odstav-

ka tega člena so nujne in sodišče o njih odloča prednostno.«.

54. člen
V prvem odstavku 449. člena se 1. točka črta.

55. člen
V prvem odstavku 452. člena se za besedo »upravljanje« 

doda besedilo »oziroma družba za upravljanje«.
V drugem odstavku se za besedo »upravljanje« doda 

besedilo »oziroma družba za upravljanje«.

56. člen
Za 454. členom se doda nov 454.a člen, ki se glasi:

»454.a člen
(sistem obveščanja o kršitvah)

(1) Agencija vzpostavi sistem obveščanja o kršitvah, ki 
zaposlenim v družbah za upravljanje in skrbnikih omogoča, 
da ji posredujejo prijave o kršitvah in morebitnih kršitvah tega 
zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, ki se nanašajo 
na družbo za upravljanje oziroma skrbnika.

(2) Agencija v zvezi s sistemom obveščanja iz prejšnjega 
odstavka zagotovi:

1. enostaven in lahko dostopen način posredovanja prijav 
kršitev;

2. interne postopke za sprejem in obravnavo prijav.
(3) Agencija zagotovi:
1. varstvo osebnih podatkov oseb, ki so podale prijavo 

zoper družbo za upravljanje oziroma skrbnika, in oseb, ki so 
domnevno odgovorne za kršitev, v skladu z določbami zakona, 
ki ureja varstvo osebnih podatkov;

2. da se vsi podatki o osebah, ki so podale prijavo zoper 
družbo za upravljanje ali skrbnika, obravnavajo kot zaupni.

(4) Podatkov o osebah, ki so podale prijavo, ne glede 
na določbe zakonov, ki urejajo posredovanje podatkov, brez 
njihovega soglasja ni dovoljeno razkriti, razen kadar gre za raz-
kritje identitete prijavitelja policiji, državnemu tožilstvu oziroma 
sodišču na podlagi določb zakona, ki ureja kazenski postopek. 
Agencija družbi za upravljanje oziroma skrbniku, glede na to, 
na koga se glasi prijava, ne sme razkriti podatkov o osebi, ki je 
podala prijavo zoper družbo za upravljanje oziroma skrbnika, 
in si prizadeva, da se pri ugotavljanju in obravnavi prijavljenih 
kršitev prepreči razkritje identitete te osebe.

(5) Kadar je identiteta prijavitelja kljub ukrepom iz tretjega 
in četrtega odstavka tega člena razkrita, družba za upravljanje 
oziroma skrbnik zagotovi ustrezne pogoje, da se preprečijo 
povračilni ukrepi, diskriminacija ali druge oblike neenake obrav-
nave zaposlenih, ki so podali prijavo iz prvega odstavka tega 
člena oziroma da se odpravijo njihove posledice.

(6) Zaposleni v družbi za upravljanje oziroma skrbniku, ki 
je podal prijavo v skladu z določbami tega člena, ne odgovarja 
za morebitno kršitev pravil o zaupnosti posredovanih podatkov, 
ki izhajajo iz določb drugega predpisa ali pogodbe.

(7) Agencija podrobneje predpiše postopek in vsebino 
obvestila in obveščanja iz tega člena, če je podrobnejša dolo-
čitev potrebna zaradi sprejetja pravnih aktov Evropske unije, 
sprejetih na podlagi tretjega odstavka 99.d člena Direktive 
2009/65/EU.«.
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57. člen
465. člen se črta.

58. člen
Tretji odstavek 469. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če Agencija pri izvajanju nadzora ugotovi, da je 

družba za upravljanje kršila predpise iz 447. člena tega zakona, 
vendar je družba za upravljanje kršitve odpravila pred izdajo 
odredbe iz 466. člena tega zakona, lahko Agencija z upošteva-
njem pogojev iz četrtega odstavka tega člena izda ugotovitveno 
odločbo, s katero ugotovi, da je družba za upravljanje kršila 
predpise iz 447. člena tega zakona in da je kršitev odpravila.«.

Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odsta-
vek, ki se glasita:

»(4) Agencija izda ugotovitveno odločbo iz prejšnjega 
odstavka, če bi glede na naravo in pomen kršitev za varno in 
skrbno upravljanje družbe za upravljanje izdaja takšne odloč-
be in objava informacij na podlagi 499.a člena tega zakona 
pomembno prispevala k izboljšanju praks upravljanja družb 
za upravljanje in k preprečevanju ravnanj, ki pomenijo kršitev 
predpisov iz 447. člena tega zakona.

(5) Agencija pred izdajo ugotovitvene odločbe iz tretjega 
odstavka tega člena družbo za upravljanje pisno obvesti o 
ugotovitvah v zvezi s kršitvami predpisov iz 447. člena tega 
zakona ter o nameri, da bo izdala ugotovitveno odločbo o 
odpravljenih kršitvah, ter pozove družbo za upravljanje, da se 
izjavi o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za odločitev o 
izdaji ugotovitvene odločbe o odpravi kršitev.«.

59. člen
Za 499. členom se doda novo 12.A poglavje in nov 

499.a člen, ki se glasita:

»12.A RAZKRITJA V ZVEZI Z NADZOROM

499.a člen
(razkritje informacij o izrečenih ukrepih in identiteti kršitelja)

Agencija razkrije informacije o izrečenih ukrepih in iden-
titeti kršitelja v skladu z določbami ZTFI, ki določajo pravila 
razkritja informacij o izrečenih ukrepih in identiteti kršitelja.«.

60. člen
Za šestim odstavkom 502. člena se doda nov sedmi od-

stavek, ki se glasi:
»(7) Brez poseganja v določbe tega zakona, ki urejajo ob-

veznost varovanja zaupnih informacij pridobljenih pri opravlja-
nju nadzora, Agencija zagotovi ESMA zbirne informacije glede 
števila in narave ukrepov nadzora, ki jih je izrekla na podlagi 
tega zakona zaradi kršitev tega zakona, vključno z izrečenimi 
sankcijami v postopkih zaradi prekrškov.«.

61. člen
Za besedilom 504. člena, ki postane prvi odstavek, se 

doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Agencija obdeluje osebne podatke, ki jih pridobi v 

okviru izvajanja nalog in pooblastil, določenih s tem zakonom 
in v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.«.

62. člen
Prvi odstavek 508. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Agencija lahko zavrne zahtevo nadzornega organa 

države članice za predložitev informacij oziroma za opravljanje 
preiskovalnih dejanj, če:

1. bi posredovanje zahtevanih informacij, ki so predmet 
zahteve, lahko negativno vplivalo na suverenost, varnost ali 
javni red Republike Slovenije;

2. bi ravnanje v skladu z zahtevo za sodelovanje lahko 
škodljivo vplivalo na preiskavo Agencije, ukrepanje Agencije 
ali kazensko preiskavo;

3. je bil v Republiki Sloveniji že začet sodni postopek proti 
istim osebam za ista dejanja, na katera se nanaša zahteva za 
sodelovanje;

4. je bila v Republiki Sloveniji že izdana pravnomočna 
sodna odločba proti istim osebam za ista dejanja, na katera se 
nanaša zahteva za sodelovanje.«.

63. člen
V 512. členu se v naslovu črta beseda »hujše«.
V prvem odstavku se v napovednem stavku bese-

dilo »25.000 do 125.000« nadomesti z besedilom »400 do 
250.000«.

1. točka se spremeni tako, da se glasi:
»1. v nasprotju s petim odstavkom 32. člena tega zakona 

opravlja dejavnosti, ki jih ne sme opravljati,«.
Za 2. točko se dodata novi 2.a in 2.b točka, ki se glasita:
»2.a ne obvesti Agencije o spremembi deleža posame-

znega delničarja v skladu s prvim odstavkom 48. člena tega 
zakona,

2.b njena uprava oziroma izvršni direktorji ne izpolnjujejo 
pogojev iz 53. člena tega zakona,«.

Za 3. točko se dodajo nove 3.a, 3.b, 3.c, 3.č in 3.d točke, 
ki se glasijo:

»3.a ne vzpostavi in uresničuje trdnega in zanesljivega 
sistema upravljanja v skladu z 2. in 3. točko prvega odstavka 
68. člena tega zakona,

3.b ni strukturirana in organizirana v skladu z drugim 
odstavkom 68. člena tega zakona,

3.c ne vodi evidence in dokumentacije v skladu z 69. čle-
nom tega zakona,

3.č ne vzpostavi in izvaja sistema prejemkov v skladu s 
73.a členom tega zakona,

3.d ne upošteva pravil ravnanja iz drugega in tretjega od-
stavka 74. člena tega zakona v zvezi s 75. členom tega zakona,«.

Za 7. točko se doda nova 7.a točka, ki se glasi:
»7.a najmanj enkrat v petih letih ne zamenja revizijske 

družbe (šesti odstavek 88. člena),«.
8. točka se spremeni tako, da se pred besedo »v Republi-

ki Sloveniji« doda besedilo »je pridobila dovoljenje iz 103. člena 
tega zakona z navajanjem neresničnih podatkov, oziroma«.

Za 10. točko se dodata novi 10.a in 10.b točki, ki se 
glasita:

»10.a prenese opravljanje storitev oziroma poslov v na-
sprotju s 124. členom tega zakona,

10.b s pooblaščencem sklene pogodbo o prenosu v na-
sprotju z drugim odstavkom 125. člena tega zakona,«.

11. točka se spremeni tako, da se glasi:
»11. trži enote KNPVP v Republiki Sloveniji, ne da bi 

predhodno opravila postopek priglasitve v skladu s 138. členom 
tega zakona,«.

Za 14. točko se doda nova 14.a točka, ki se glasi:
»14.a s stranko ne sklene pogodbe o gospodarjenju v 

pisni obliki (drugi odstavek 240. člena ZTFI v povezavi s prvim 
odstavkom 154. člena tega zakona),«.

V 15. točki se besedilo »prvim odstavkom 161. člena« 
nadomesti z besedilom »161. členom«.

V 16. točki se besedilo »prvim odstavkom 162. člena« 
nadomesti z besedilom »162. členom«.

V 17. točki se beseda »četrtem« nadomesti z besedo 
»petem«.

V 18. točki se v oklepaj pred številko »173« dodata besedi 
»prvi odstavek«.

20. točka se spremeni tako, da se glasi:
»20. v primeru odstopanj sredstev investicijskega sklada 

od pravil o deležih sredstev investicijskega sklada in izposta-
vljenosti ne sprejme in začne izvajati ukrepov za čimprejšnjo 
odpravo odstopanj in o tem ne obvesti Agencije (drugi odstavek 
185. člena),«.

Za 20. točko se doda nova 20.a točka, ki se glasi:
»20.a ne odpravi odstopanj izpostavljenosti in deležev 

sredstev investicijskega sklada v rokih iz tretjega odstavka 
185. člena tega zakona,«.
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V 21. točki se črta besedilo »iz 187. člena tega zakona«.
Za 22. točko se doda nova 22.a točka, ki se glasi:
»22.a za račun investicijskega sklada sklene pogodbo o 

prodaji oziroma proda finančne instrumente iz sredstev inve-
sticijskega sklada v nasprotju s prvim odstavkom 190. člena 
tega zakona,«.

V 24. točki se pred besedo »ne« doda beseda »ponavlja-
joče«, besedilo »z 201. členom« pa se nadomesti z besedilom 
»s prvim odstavkom 201. člena«.

V 25. točki se beseda »če« nadomesti z besedo »pona-
vljajoče«, besedilo »z 204. členom« pa se nadomesti z bese-
dilom »s prvim odstavkom 204. člena«.

V 26. točki se pred besedo »ne« doda beseda »pona-
vljajoče«, pred številko »205« pa se doda besedilo »prvem in 
drugem odstavku«.

Za 26. točko se dodata novi 26.a in 26.b točki, ki se 
glasita:

»26.a letnega poročila investicijskega sklada ne pregleda 
revizor skladno s prvim odstavkom 207. člena tega zakona,

26.b ne izračunava čiste vrednosti sredstev vzajemnega 
sklada v skladu z 225. členom tega zakona in aktom, ki ga izda 
Agencija na podlagi 206. člena tega zakona,«.

Za 27. točko se doda nova 27.a točka, ki se glasi:
»27.a imetniku investicijskega kupona ne izplača odkupne 

vrednosti na način in v roku iz prvega in drugega odstavka 
235. člena tega zakona,«.

28. točka se spremeni tako, da se glasi:
»28. ponavljajoče krši določbe 237. do 243. člena tega 

zakona v zvezi z naložbenimi politikami vzajemnega sklada,«.
Za 28. točko se doda nova 28.a točka, ki se glasi:
»28.a ne zagotovi ustreznega vrednotenja finančnih in-

strumentov, s katerimi se trguje na trgu institucionalnih vla-
gateljev, kot ga določa splošni akt Agencije, izdan na podlagi 
244. člena tega zakona,«.

Za 29. točko se doda nova 29.a točka, ki se glasi:
»29.a po prejemu soglasja Agencije k spremembi pravil 

upravljanja vzajemnega sklada o tem ne obvesti imetnikov 
investicijskih kuponov in javnosti na način, določen v devetem 
odstavku 253. člena tega zakona in skladno z aktom, ki ga 
izda Agencija na podlagi enajstega odstavka 253. člena tega 
zakona,«.

Za 30. točko se doda nova 30.a točka, ki se glasi:
»30.a po prejemu dovoljenja Agencije za prevzem upra-

vljanja o prenosu upravljanja investicijskega sklada ne obvesti 
javnosti in imetnikov enot investicijskega sklada na način in v 
rokih, določenih s prvim odstavkom 263. člena tega zakona 
ter v aktu, ki ga izda Agencija na podlagi drugega odstavka 
263. člena tega zakona (263. člen, peti odstavek 267. člena, 
391. in 426. člen ter prvi odstavek 428. člena),«.

Za 31. točko se doda nova 31.a točka, ki se glasi:
»31.a imetnikom investicijskega kupona prevzemnega ali 

prenosnega sklada zaračuna izstopne stroške (1. točka prvega 
odstavka in 1. točka drugega odstavka 282. člena),«.

Za 32. točko se dodajo nove 32.a, 32.b in 32.c točke, ki 
se glasijo:

»32.a po nastopu razloga za začetek likvidacije vzaje-
mnega sklada o tem ne obvesti Agencije, imetnikov investi-
cijskih kuponov oziroma javnosti na način, določen v prvem 
in drugem odstavku 298. člena tega zakona oziroma aktu, ki 
ga izda Agencija na podlagi petega odstavka 298. člena tega 
zakona,

32.b po nastopu razloga za začetek likvidacije vzajemne-
ga sklada opravi izplačilo odkupne vrednosti investicijskega 
kupona oziroma sprejme pristopno izjavo o pristopu k pravilom 
vzajemnega sklada (prvi in drugi odstavek 299. člena),

32.c denarnih sredstev vlagateljev, prispelih na denarni 
račun krovnega sklada, po lastni krivdi vsakodnevno ne raz-
poredi na račune posameznih podskladov, kot to določa tretji 
odstavek 305. člena tega zakona,«.

Za 38. točko se dodajo nove 38.a, 38.b in 38.c točke, ki 
se glasijo:

»38.a ne izračunava čiste vrednosti sredstev alterna-
tivnega vzajemnega sklada na način in v rokih, določenih v 
377. členu tega zakona,

38.b imetniku investicijskega kupona ne izplača odkupne 
vrednosti na način in v roku iz drugega odstavka 235. člena 
tega zakona (378. člen),

38.c po prejemu soglasja Agencije k spremembi pravil 
upravljanja alternativnega vzajemnega sklada o tem ne ob-
vesti imetnikov investicijskih kuponov in javnosti na način, 
določen v osmem odstavku 386. člena tega zakona in aktu, 
ki ga izda Agencija na podlagi devetega odstavka 386. člena 
tega zakona,«.

Za 41. točko se dodata novi 41.a in 41.b točki, ki se 
glasita:

»41.a po nastopu razloga za začetek likvidacije alternativ-
nega vzajemnega sklada o tem ne obvesti Agencije, imetnikov 
investicijskih kuponov oziroma javnosti na način, določen v 
prvem in drugem odstavku 394. člena tega zakona oziroma 
aktu, ki ga izda Agencija na podlagi petega odstavka 394. člena 
tega zakona,

41.b po nastopu razloga za začetek likvidacije alternativ-
nega vzajemnega sklada opravi izplačilo odkupne vrednosti 
investicijskega kupona oziroma sprejme pristopno izjavo o 
pristopu k pravilom alternativnega vzajemnega sklada (prvi in 
drugi odstavek 395. člena),«.

Za 42. točko se doda nova 42.a točka, ki se glasi:
»42.a denarnih sredstev vlagateljev, prispelih na denarni 

račun alternativnega krovnega sklada, po lastni krivdi vsako-
dnevno ne razporedi na račune posameznih podskladov, kot 
to določa tretji odstavek 305. člena tega zakona (398. člen),«.

Za 45. točko se doda nova 45.a točka, ki se glasi:
»45.a v treh delovnih dneh po zasedanju skupščine in-

vesticijske družbe, na katerem je ta sprejela sklep o začetku 
likvidacije, o tem ne obvesti delničarjev investicijske družbe na 
način, določen z aktom, ki ga izda Agencija na podlagi petega 
odstavka 439. člena tega zakona (drugi odstavek 439. člena),«.

Drugi in tretji odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Družba za upravljanje, ki se po ZGD-1 šteje za sre-

dnjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena kaznuje z globo od 2.000 do 500.000 eu-
rov.

(3) Če je narava storjenega prekrška iz 2.a, 3.a, 3.b, 3.d, 
8., 10.a, 11., 24., 26. ali 28.a točke prvega odstavka tega člena 
posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma višine 
pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi storilče-
vega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti, se 
družba za upravljanje kaznuje z globo v višini:

1. od 25.000 do 5.000.000 eurov ali 10 odstotkov skupne-
ga letnega neto prometa glede na zadnje razpoložljive letne 
računovodske izkaze, ki jih je odobril pristojni organ družbe, 
oziroma skupnega letnega prometa ali ustrezne vrste prihodka, 
ki izhaja iz zadnje razpoložljive konsolidirane letne bilance, ki 
jo je odobril pristojni organ matične družbe, če mora pravna 
oseba pripraviti konsolidirane računovodske izkaze na podlagi 
ZGD-1, ali

2. dvakratnega zneska dobička, pridobljenega s kršitvijo, 
ali izgube, preprečene s kršitvijo, kadar ju je mogoče opredeliti, 
če ta znesek presega najvišji znesek iz prejšnje točke.«.

Za tretjim odstavkom se dodajo novi četrti do sedmi od-
stavek, ki se glasijo:

»(4) Član uprave, ki krši dolžnosti člana uprave družbe za 
upravljanje iz prvega odstavka 57. člena tega zakona in je zato 
podana kršitev iz prvega odstavka tega člena, se za prekršek 
kaznuje z globo v višini od 400 do 10.000 eurov.

(5) Član nadzornega sveta družbe za upravljanje, ki krši 
dolžnosti člana nadzornega sveta družbe za upravljanje iz 
prvega odstavka 65. člena tega zakona in je zato v družbi za 
upravljanje podana kršitev iz prvega odstavka tega člena, se 
za prekršek kaznuje z globo v višini od 400 do 10.000 eurov.

(6) Če je narava storjenega prekrška iz četrtega ali petega 
odstavka tega člena posebno huda zaradi višine povzročene 
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škode oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske ko-
risti ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena 
koristoljubnosti in pomeni prekršek iz 2.a, 3.a, 3.b, 3.d, 8., 10.a, 
11., 24., 26., ali 28.a točke prvega odstavka tega člena, se član 
uprave ali nadzornega sveta kaznuje z globo v višini:

1. od 2.500 do 5.000.000 eurov ali
2. dvakratnega zneska dobička, pridobljenega s kršitvijo, 

ali izgube, preprečene s kršitvijo, kadar ju je mogoče opredeliti, 
če ta znesek presega najvišji znesek iz prejšnje točke.

(7) Ponavljajoča kršitev pomeni istovrstno kršitev določb 
24., 25., 26. in 28. točke prvega odstavka tega člena, pri isti 
družbi za upravljanje, najmanj dva krat v petih zaporednih 
koledarskih letih.«.

64. člen
V 513. členu se v naslovu črta beseda »hujše«.
V prvem odstavku se v napovednem stavku bese-

dilo »25.000 do 125.000« nadomesti z besedilom »400 do 
250.000«.

V 2. točki se besedilo »prvim odstavkom 162. člena« 
nadomesti z besedilom »162. členom«.

3. točka se spremeni tako, da se glasi:
»3. v primeru odstopanj sredstev investicijskega sklada 

od pravil o deležih sredstev investicijskega sklada in izposta-
vljenosti ne sprejme in začne izvajati ukrepov za čimprejšnjo 
odpravo odstopanj ter o tem ne obvesti Agencije (drugi odsta-
vek 185. člena),«.

Za 3. točko se doda nova 3.a točka, ki se glasi:
»3.a ne odpravi odstopanj izpostavljenosti in deležev 

sredstev investicijskega sklada v rokih iz tretjega odstavka 
185. člena tega zakona,«.

Za 7. točko se doda nova 7.a točka, ki se glasi:
»7.a ponavljajoče vodi poslovne knjige, sestavlja knjigo-

vodske listine ali vrednoti knjigovodske postavke v nasprotju s 
prvim odstavkom 204. člena tega zakona,«.

Za 8. točko se doda nova 8.a točka, ki se glasi:
»8.a letnega poročila investicijskega sklada ne pregleda 

revizor skladno s prvim odstavkom 207. člena tega zakona,«.
Za 9. točko se doda nova 9.a točka, ki se glasi:
»9.a ponavljajoče krši določbe 361. do 363. in 365. do 

368. člena tega zakona v zvezi z naložbenimi politikami alter-
nativnega investicijskega sklada, ki javno zbira premoženje,«.

10. točka se spremeni tako, da se glasi:
»10. ne zagotovi ustreznega vrednotenja finančnih instru-

mentov, s katerimi se trguje na trgu institucionalnih vlagateljev, 
kot ga določa splošni akt Agencije, izdan na podlagi 244. člena 
tega zakona (364. člen),«.

Za 11. točko se dodajo nove 11.a, 11.b in 11.c točke, ki 
se glasijo:

»11.a ne izračunava čiste vrednosti sredstev alternativ-
nega vzajemnega sklada na način in v rokih iz 377. člena tega 
zakona,

11.b imetniku investicijskega kupona ne izplača odkupne 
vrednosti na način in v roku iz prvega in drugega odstavka 
235. člena tega zakona (378. člen),

11.c po prejemu soglasja Agencije k spremembi pravil 
upravljanja alternativnega vzajemnega sklada o tem ne ob-
vesti imetnikov investicijskih kuponov in javnosti na način, 
določen v osmem odstavku 386. člena tega zakona in aktu, 
ki ga izda Agencija na podlagi devetega odstavka 386. člena 
tega zakona,«.

Za 12. točko se doda nova 12.a točka, ki se glasi:
»12.a po prejemu dovoljenja Agencije za prevzem upra-

vljanja o prenosu upravljanja investicijskega sklada ne obvesti 
javnosti in imetnikov enot investicijskega sklada na način in v 
rokih, določenih v prvem odstavku 263. člena tega zakona ter 
aktu, ki ga izda Agencija na podlagi drugega odstavka 263. čle-
na tega zakona (263. člen in prvi odstavek 391. člena),«.

Za 14. točko se dodata novi 14.a in 14.b točki, ki se glasita:
»14.a po nastopu razloga za začetek likvidacije alternativ-

nega vzajemnega sklada o tem ne obvesti Agencije, imetnikov 

investicijskih kuponov oziroma javnosti na način, določen v prvem 
in drugem odstavku 394. člena tega zakona oziroma aktu, ki ga 
izda Agencija na podlagi petega odstavka 394. člena tega zakona,

14.b po nastopu razloga za začetek likvidacije alternativ-
nega vzajemnega sklada opravi izplačilo odkupne vrednosti 
investicijskega kupona oziroma sprejme pristopno izjavo o 
pristopu k pravilom alternativnega vzajemnega sklada (prvi in 
drugi odstavek 395. člena),«.

Za 15. točko se doda nova 15.a točka, ki se glasi:
»15.a denarnih sredstev vlagateljev, prispelih na denarni 

račun alternativnega krovnega sklada, po lastni krivdi vsako-
dnevno ne razporedi na račune posameznih podskladov, kot 
to določa tretji odstavek 305. člena tega zakona (398. člen),«.

Na koncu 18. točke se pika nadomesti z vejico, za njo pa 
se doda nova 19. točka, ki se glasi:

»19. v treh delovnih dneh po zasedanju skupščine in-
vesticijske družbe, na katerem je ta sprejela sklep o začetku 
likvidacije, o tem ne obvesti delničarjev investicijske družbe na 
način, določen z aktom, ki ga izda Agencija na podlagi petega 
odstavka 439. člena tega zakona (drugi odstavek 439. člena).«.

Drugi in tretji odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Upravljavec alternativnih investicijskih skladov, ki se 

po ZGD-1 šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se 
za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo od 
2.000 do 500.000 eurov.

(3) Če je narava storjenega prekrška iz 7. in 8. točke 
prvega odstavka tega člena posebno huda zaradi višine pov-
zročene škode oziroma višine pridobljene protipravne premo-
ženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njego-
vega namena koristoljubnosti, se upravljavec alternativnega 
investicijskega sklada kaznuje z globo v višini:

1. od 25.000 do 5.000.000 eurov ali 10 odstotkov skupne-
ga letnega neto prometa glede na zadnje razpoložljive letne 
računovodske izkaze, ki jih je odobril pristojni organ družbe, 
oziroma skupnega letnega prometa ali ustrezne vrste prihodka, 
ki izhaja iz zadnje razpoložljive konsolidirane letne bilance, ki 
jo je odobril pristojni organ matične družbe, če mora pravna 
oseba pripraviti konsolidirane računovodske izkaze na podlagi 
ZGD-1, ali

2. dvakratnega zneska dobička, pridobljenega s kršitvijo, 
ali izgube, preprečene s kršitvijo, kadar ju je mogoče opredeliti, 
če ta znesek presega najvišji znesek iz prejšnje točke.«.

Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odsta-
vek, ki se glasita:

»(4) Odgovorna oseba upravljavca alternativnega inve-
sticijskega sklada se za prekršek iz prvega odstavka tega 
člena kaznuje z globo od 400 do 10.000 eurov. Če je narava 
storjenega prekrška iz prejšnjega stavka posebno huda zaradi 
višine povzročene škode oziroma višine pridobljene protipravne 
premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma 
njegovega namena koristoljubnosti in pomeni prekršek iz 7. ali 
8. točke prvega odstavka tega člena, se odgovorna oseba 
upravljavca alternativnega investicijskega sklada kaznuje z 
globo v višini:

1. od 2.500 do 5.000.000 eurov ali
2. dvakratnega zneska dobička, pridobljenega s kršitvijo, 

ali izgube, preprečene s kršitvijo, kadar ju je mogoče opredeliti, 
če ta znesek presega najvišji znesek iz prejšnje točke.

(5) Ponavljajoča kršitev pomeni istovrstno kršitev določb 
7.a in 9.a točke prvega odstavka tega člena, pri istem upra-
vljavcu alternativnega investicijskega sklada, najmanj dva krat 
v petih zaporednih koledarskih letih.«.

65. člen
514. in 515. člen se črtata.

66. člen
V 516. členu se v naslovu črta beseda »hujše«.
V prvem odstavku se v napovednem stavku bese-

dilo »25.000 do 125.000« nadomesti z besedilom »400 do 
250.000«.
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V 2. točki se besedilo »prvim odstavkom 165. člena« 
nadomesti z besedilom »165. členom«.

V 3. točki se beseda »tretji« nadomesti z besedo »drugi«, 
za njo pa se doda nova 3.a točka, ki se glasi:

»3.a ne posreduje Agenciji poročil in informacij iz prvega 
odstavka 167. člena tega zakona oziroma o domnevno ugo-
tovljenih nepravilnostih iz drugega odstavka 167. člena tega 
zakona ne obvesti družbe za upravljanje in Agencije,«.

5. do 9. točka se spremenijo tako, da se glasijo:
»5. prenese opravljanje posamezne skrbniške storitve na 

drugo osebo v nasprotju s 172. členom tega zakona,
6. sredstev investicijskega sklada ne hrani v skladu s 

180. členom tega zakona,
7. premoženje investicijskega sklada, ki ga ima v skrbni-

štvu, ponovno uporabi, četudi niso izpolnjeni pogoji iz drugega 
odstavka 181. člena tega zakona,

8. v roku dveh mesecev od nastopa razloga za prisilni pre-
nos upravljanja vzajemnega sklada iz 265. člena tega zakona 
ne opravi postopka zbiranja ponudb družb za upravljanje, ki 
izpolnjujejo pogoje za prevzem upravljanja vzajemnega sklada 
in so pripravljene prevzeti upravljanje vzajemnega sklada (prvi 
odstavek 267. člena),

9. v primerih iz 268. člena tega zakona ne začne likvida-
cije investicijskega sklada (prvi odstavek 268. člena in drugi 
odstavek 428. člena),«.

V 12. točki se beseda »Agencije« nadomesti z besedilom 
»nadzornega organa centralnega sklada«.

Na koncu 14. točke se pika nadomesti z vejico, za njo pa 
se dodajo nove 15. do 18. točka, ki se glasijo:

»15. ne poda mnenja k predlogu sklepa o odpovedi po-
godbe o upravljanju investicijske družbe ali v mnenju ne opozo-
ri na pravne posledice odpovedi pogodbe o upravljanju v skladu 
s četrtim odstavkom 424. člena tega zakona,

16. v roku dveh mesecev od nastopa razloga za prisilni 
prenos upravljanja investicijske družbe iz 427. člena tega zako-
na ne opravi postopka zbiranja ponudb družb za upravljanje, ki 
izpolnjujejo pogoje za prevzem upravljanja investicijske družbe 
in so pripravljene prevzeti upravljanje investicijske družbe (prvi 
odstavek 428. člena v zvezi s prvim odstavkom 267. člena),

17. ne poda mnenja k predlogu sklepa o prenehanju 
investicijske družbe in začetku likvidacije v skladu z drugim 
odstavkom 436. člena tega zakona,

18. ne izpolni obveznosti iz tretjega odstavka 298. člena 
tega zakona oziroma tretjega odstavka 439. člena tega zako-
na.«.

Drugi in tretji odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Skrbnik, ki se po ZGD-1 šteje za srednjo ali veliko 

gospodarsko družbo, se za prekršek iz prvega odstavka tega 
člena kaznuje z globo od 2.000 do 500.000 eurov.

(3) Če je narava storjenega prekrška iz 2. in 6. točke pr-
vega odstavka tega člena posebno huda zaradi višine povzro-
čene škode oziroma višine pridobljene protipravne premoženj-
ske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega 
namena koristoljubnosti, se skrbnik kaznuje z globo v višini:

1. od 25.000 do 5.000.000 eurov ali 10 odstotkov skupne-
ga letnega neto prometa glede na zadnje razpoložljive letne 
računovodske izkaze, ki jih je odobril pristojni organ družbe, 
oziroma skupnega letnega neto prometa ali ustrezne vrste 
prihodka, ki izhaja iz zadnje razpoložljive konsolidirane letne 
bilance, ki jo je odobril pristojni organ matične družbe, če mora 
pravna oseba pripraviti konsolidirane računovodske izkaze na 
podlagi ZGD-1, ali

2. dvakratnega zneska dobička, pridobljenega s kršitvijo, 
ali izgube, preprečene s kršitvijo, kadar ju je mogoče opredeliti, 
če ta znesek presega najvišji znesek iz prejšnje točke.«.

Za tretjim odstavkom se dodajo novi četrti do šesti odsta-
vek, ki se glasijo:

»(4) Član uprave, ki krši dolžnosti člana uprave skrbnika 
iz prvega ali drugega odstavka 45. člena Zakona o bančništvu 
(Uradni list RS, št. 25/15 in 44/16 – ZRPPB; v nadaljnjem be-
sedilu: ZBan-2) in je zato podana kršitev iz prvega odstavka 

tega člena, se za prekršek kaznuje z globo v višini od 400 do 
10.000 eurov.

(5) Član nadzornega sveta skrbnika, ki krši dolžnosti člana 
nadzornega sveta iz prvega odstavka 55. člena ZBan-2 in je 
zato skrbniku podana kršitev iz prvega odstavka tega člena, se 
za prekršek kaznuje z globo v višini od 400 do 10.000 eurov.

(6) Če je narava storjenega prekrška iz četrtega ali petega 
odstavka tega člena posebno huda zaradi višine povzročene 
škode oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske 
koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega name-
na koristoljubnosti in pomeni prekršek iz 2. ali 6. točke prvega 
odstavka tega člena, se član uprave ali nadzornega sveta 
kaznuje z globo v višini:

1. od 2.500 do 5.000.000 eurov ali
2. dvakratnega zneska dobička, pridobljenega s kršitvijo, 

ali izgube, preprečene s kršitvijo, kadar ju je mogoče opredeliti, 
če ta znesek presega najvišji znesek iz prejšnje točke.«.

67. člen
517. člen se črta.

68. člen
V prvem odstavku 519. člena se v 10. točki besedi »z 

drugim« nadomestita z besedama »s prvim«.
Za tretjim odstavkom se dodajo novi četrti do osmi odsta-

vek, ki se glasijo:
»(4) Pravna oseba, ki kot neupravičeni imetnik ne odsvoji 

delnic v skladu z odredbo o odsvojitvi delnic iz 45. člena tega 
zakona, se kaznuje za prekršek z globo v višini od 25.000 do 
250.000 eurov. Pravna oseba, ki se po ZGD-1 šteje za srednjo 
ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek iz prejšnjega 
stavka kaznuje z globo od 25.000 do 500.000 eurov.

(5) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjega od-
stavka posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma 
višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi 
storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljub-
nosti, se pravna oseba kaznuje z globo v višini:

1. od 25.000 do 5.000.000 eurov ali 10 odstotkov skupne-
ga letnega neto prometa glede na zadnje razpoložljive letne 
računovodske izkaze, ki jih je odobril pristojni organ družbe, 
oziroma skupnega letnega neto prometa ali ustrezne vrste 
prihodka, ki izhaja iz zadnje razpoložljive konsolidirane letne 
bilance, ki jo je odobril pristojni organ matične družbe, če mora 
pravna oseba pripraviti konsolidirane računovodske izkaze na 
podlagi ZGD-1, ali

2. dvakratnega zneska dobička, pridobljenega s kršitvijo, 
ali izgube, preprečene s kršitvijo, kadar ju je mogoče opredeliti, 
če ta znesek presega znesek iz prejšnje točke.

(6) Posameznik, ki kot neupravičeni imetnik ne odsvoji 
delnic v skladu z odredbo o odsvojitvi delnic iz 45. člena tega 
zakona, se kaznuje za prekršek z globo v višini od 2.500 do 
5.000 eurov.

(7) Če je narava storjenega prekrška iz prejšnjega od-
stavka posebno huda zaradi višine povzročene škode oziroma 
višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi 
storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljub-
nosti, se posameznik kaznuje z globo v višini:

1. od 2.500 do 5.000.000 eurov ali
2. dvakratnega zneska dobička, pridobljenega s kršitvijo, 

ali izgube, preprečene s kršitvijo, kadar ju je mogoče opredeliti, 
če ta znesek presega znesek iz prejšnje točke.

(8) Z globo od 800 do 10.000 eurov se za prekršek iz 
četrtega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne 
osebe, ki kot neupravičeni imetnik stori prekršek iz četrtega 
odstavka tega člena. Če je narava storjenega prekrška iz prej-
šnjega stavka posebno huda zaradi višine povzročene škode 
oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi 
ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena 
koristoljubnosti, se odgovorna oseba pravne osebe kaznuje z 
globo od 2.500 do 30.000 eurov.«.
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PREHODNE DOLOČBE

69. člen
(veljavnost dovoljenj za opravljanje skrbniških storitev)

Dovoljenja za opravljanje skrbniških storitev, ki na podlagi 
ZISDU-3 veljajo ob uveljavitvi tega zakona, z dnem uveljavitve tega 
zakona veljajo za dovoljenja in soglasja izdana po tem zakonu.

70. člen
(uskladitev politik prejemkov)

(1) Družba za upravljanje uskladi svoje poslovanje z do-
ločbami 73.a, 73.b in 73.c člena zakona v enem letu po uve-
ljavitvi tega zakona.

(2) Za pogodbe, ki jih je družba za upravljanje sklenila s 
posamezniki iz tretjega odstavka 73.a člena zakona v obdo-
bju pred uskladitvijo s politiko prejemkov iz prvega odstavka 
73.a člena zakona, družba za upravljanje v enem letu po uvelja-
vitvi tega zakona zagotovi uskladitev določb v zvezi s prejemki 
s politiko prejemkov, oblikovano v skladu z zahtevami iz 73.a, 
73.b in 73.c člena zakona. Družba za upravljanje posamezniku, 
ki ne sprejme njenega predloga za uskladitev pogodbe s poli-
tiko prejemkov, oblikovano v skladu z zahtevami iz 73.a, 73.b 
in 73.c člena zakona, ne sme izplačati variabilnih prejemkov.

71. člen
(uskladitev prospekta, dokumenta s ključnimi podatki  
za vlagatelje, pravil upravljanja in skrbniške pogodbe)
(1) Družba za upravljanje v enem letu od uveljavitve tega 

zakona uskladi prospekt, dokument s ključnimi podatki za vla-
gatelje in pravila upravljanja z zahtevami iz 196., 201., 205., 
217., 225., 227., 231., 232., 232.a in 235. člena zakona.

(2) Družba za upravljanje v enem letu od uveljavitve tega 
zakona Agenciji posreduje skrbniško pogodbo, ki je skladna z 
zahtevami iz 173. člena zakona.

72. člen
(objava razkritij v zvezi z nadzorom)

Določbe 499.a člena zakona se ne uporabljajo v zvezi z 
ukrepi nadzora in sankcijami zaradi prekrška, ki jih je Agencija 
izrekla pred uveljavitvijo tega zakona.

73. člen
(sistem obveščanja o kršitvah)

(1) Družba za upravljanje v šestih mesecih od uveljavitve 
tega zakona vzpostavi sistem obveščanja o kršitvah iz 73.č čle-
na zakona.

(2) Agencija v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona 
vzpostavi sistem obveščanja o kršitvah iz 454.a člena zakona.

74. člen
(rok za izdajo aktov za izvrševanje zakona)

Agencija v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona 
sprejme akte za izvrševanje 73.a, 73.c, 227. in 454.a člena 
zakona.

75. člen
(prehodno obdobje za ožje družinske člane)

Do izteka uporabe Zakona o registraciji istospolne par-
tnerske 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 ožjega družinskega člana po tem zakonu štejeta tudi par-
tner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti in partner, 
ki živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, ki ni registrirana 
po ZRIPS.

76. člen
(uporaba določb o prekrških)

Do spremembe določb o višinah in razponih glob, ki jih 
določa zakon, ki ureja prekrške, se višine in razponi glob, ki so 

določeni v 512., 513., 516. in 519. členu zakona, uporabljajo 
ne glede na določbe zakona, ki ureja prekrške.

KONČNI DOLOČBI

77. člen
(razveljavitev splošnega akta)

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Sklep o 
pogodbi o opravljanju skrbniških storitev, katere pogodbena 
stranka je družba za upravljanje države članice (Uradni list 
RS, št. 100/15).

78. člen
(uveljavitev zakona)

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 412-03/16-1/14
Ljubljana, dne 22. novembra 2016
EPA 1449-VII

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

Predsednik

3230. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o gozdovih (ZG-G)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o gozdovih (ZG-G)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o gozdovih (ZG-G), ki ga je sprejel Državni zbor Republike 
Slovenije na seji dne 22. novembra 2016.

Št. 003-02-9/2016-9
Ljubljana, dne 30. novembra 2016

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  

O GOZDOVIH (ZG-G)

1. člen
V Zakonu o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 

– odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – 
ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 
24/15 in 9/16 – ZGGLRS) se v 3. členu v 19. točki za tretjo 
alinejo pika nadomesti s podpičjem in doda nova četrta alineja, 
ki se glasi:

»– spravilo in odvoz okuženega ali z insekti napadenega, 
močno poškodovanega ali podrtega drevja iz gozda.«.

24. točka se spremeni tako, da se glasi:
»24. Prost dostop pomeni prosto hojo oseb po gozdu ter 

drug dostop v gozd, ki se izvaja na lastno odgovornost in je v 
skladu s predpisi, ki urejajo gozdove.«.
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Za 32. točko se dodajo nove 33., 34., 35., 36. in 37. točka, 
ki se glasijo:

»33. Knjigovodska listina je listina, kot jo določajo Sloven-
ski računovodski standardi (Uradni list RS, št. 118/05, 10/06 
– popr., 58/06, 112/06 – popr., 112/06 – popr., 3/07, 12/08, 
119/08, 1/10, 90/10 – popr., 80/11, 2/12, 64/12, 94/14, 2/15 
– popr., 95/15 in 98/15) v povezavi s Pravili skrbnega računo-
vodenja (Uradni list RS, št. 95/15 in 98/15) in izpolnjuje pogoje 
iz tega zakona.

34. Rastiščni koeficient (v nadaljnjem besedilu: RK) je ko-
eficient, ki odraža trajno lesno proizvodno spodobnost gozdne 
združbe v primeru, da gozdna združba ne bi bila spremenjena 
zaradi delovanja človeka. Rastiščni koeficient je relativni po-
kazatelj kakovosti gozdne združbe in se izraža v razponih od 
najslabše do najboljše gozdne združbe v odnosu na povprečni 
lesno proizvodni potencial drugih gozdnih združb.

35. Urejeno kurišče je prostor, na katerem se v gozdu 
lahko kuri in je urejen ter umeščen v gozd oziroma gozdni 
prostor v skladu s pogoji iz predpisa, ki ureja varstvo gozdov in 
protipožarno varstvo.

36. Gozdna združba je skupnost različnih rastlinskih vrst, 
kjer so osnovne graditeljice drevesne vrste. Določen tip goz-
dne združbe je razvit v podobnih življenjskih razmerah ter ga 
odlikuje posebna vrstna sestava in struktura.

37. Lokacija, ki ne predstavlja nevarnosti za nadaljnje 
širjenje podlubnikov, je center za zbiranje oziroma predelavo 
lesa (v nadaljnjem besedilu: center), ki ga organizira družba 
Slovenski državni gozdovi, d. o. o. ali druga pravna oseba, me-
sto skladiščenja gozdnih lesnih sortimentov ali druga lokacija, 
ki jo določi Zavod za gozdove Slovenije.«.

2. člen
V prvem odstavku 11. člena se za peto alinejo pika nado-

mesti s podpičjem in doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»– rastiščni koeficient.«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske 

enote se lahko opredeli tudi dejavnosti, ki so potrebne za go-
spodarno in učinkovito gospodarjenje z gozdovi.«.

Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, 
četrti in peti odstavek.

Za dosedanjim petim odstavkom, ki postane šesti od-
stavek, se dodajo nov sedmi, osmi, deveti, deseti in enajsti 
odstavek, ki se glasijo:

»(7) Gozdne združbe so določene z gozdnogospodarski-
mi načrti gozdnogospodarskih enot, s katerimi je za vsako goz-
dno združbo določen tudi RK. Najmanjša površina za določanje 
gozdne združbe, je 0,25 ha.

(8) Za vsako osnovno načrtovalno enoto se določi najnižji 
RK gozdne združbe v tej osnovni načrtovalni enoti. Posamezni 
gozdni parceli se določi RK osnovne načrtovalne enote, v kateri 
leži. Če se gozdna parcela nahaja v več osnovnih načrtovalnih 
enotah, se tej parceli določi RK tiste osnovne načrtovalne eno-
te, v kateri je največji delež parcele.

(9) RK gozdne parcele se lahko na pobudo lastnika gozda 
prouči v postopku sprejema gozdnogospodarskega načrta goz-
dnogospodarske enote in sicer od začetka priprave do konca 
javne razgrnitve osnutka gozdnogospodarskega načrta goz-
dnogospodarske enote. Za obravnavo pobude veljajo določbe 
14. člena tega zakona.

(10) RK gozdne parcele se lahko spremeni tudi v primeru 
spremembe meje parcele ali spremembe dejanske rabe zemlji-
šča. Nastale materialne stroške nosi lastnik gozdne parcele.

(11) Natančnejši način določitve gozdne združbe ter na-
tančnejši postopek določitve, proučitve in spremembe RK za 
gozdno parcelo predpiše minister.«.

3. člen
17.b člen se spremeni tako, da se glasi:

»17.b člen
(1) Gozdne lesne sortimente, ki so naloženi na vozilo ali 

se prevažajo po cesti, zaradi spremljanja sledljivosti prometa 

z gozdnimi lesnimi sortimenti in izvajanja nadzora v skladu s 
tem zakonom spremlja knjigovodska listina iz 17.c člena tega 
zakona. Prevoznik gozdnih lesnih sortimentov (v nadaljnjem 
besedilu: prevoznik) mora imeti knjigovodsko listino po njiho-
vem nalaganju in med njihovim prevozom pri sebi ali v vozilu 
ter jo pooblaščeni uradni osebi za nadzor na njeno zahtevo 
izročiti na vpogled.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek knjigovodska listina ni 
potrebna za gozdne lesne sortimente, pridobljene iz gozdov v 
lasti fizičnih oseb, ki so naloženi na vozilo ali se prevažajo po 
cesti, če njihova skupna količina ne presega desetih kubičnih 
metrov, so namenjeni lastni uporabi in jih prevaža lastnik gozda 
ali gre za prevoz v obliki sosedske ali sorodstvene pomoči v 
skladu s predpisi, ki urejajo preprečevanje dela in zaposlovanja 
na črno. Osebe iz prejšnjega stavka morajo imeti po nalaganju 
in med prevozom gozdnih lesnih sortimentov pri sebi ali v vozilu 
dovoljenje za posek dreves (odločba o izbiri dreves za posek, 
odločba o sanitarni sečnji, dovoljenje za krčitev gozda, odločba 
o negovalnih delih v gozdu) v izvirniku ali kopiji, ki ga je lastniku 
gozda izdal Zavod. Dokumenti se pooblaščeni uradni osebi za 
nadzor na njeno zahtevo izročijo na vpogled.

(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena knji-
govodska listina oziroma dovoljenje za posek dreves nista 
potrebna, če so naloženi na vozilo ali se prevažajo po cesti 
gozdni lesni sortimenti, premera do največ deset centimetrov 
na debelejšem koncu (razen za lesne sekance in razcepljen 
les), če njihova skupna količina ne presega desetih kubičnih 
metrov in na vozilo niso hkrati naloženi tudi drugi gozdni lesni 
sortimenti.

(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena knjigovodska 
listina ni potrebna za gozdne lesne sortimente, ki so naloženi 
na vozilo ali se prevažajo po cesti in so predmet prodaje ali 
darila med dvema fizičnima osebama. V tem primeru prevoz 
gozdnih lesnih sortimentov spremlja izjava ali druga listina, v 
kateri je navedena vrsta in količina gozdnih lesnih sortimentov, 
kraj in datum, pošiljatelj, prevoznik in prejemnik gozdnih lesnih 
sortimentov. Izjavo ali drugo listino pošiljatelj in prejemnik hra-
nita pet let od datuma opravljenega prevoza gozdnih lesnih 
sortimentov in jo morata podpisati pošiljatelj in prejemnik.

(5) Določbe tega člena se ne uporabljajo za gozdne lesne 
sortimente, ki se uvažajo iz tretjih držav ali vnašajo iz drugih 
držav članic Evropske unije. V tem primeru mora prevoznik 
pooblaščeni uradni osebi za nadzor dokazati, da so uvoženi iz 
tretje države ali vneseni iz druge države članice Evropske unije.

(6) Določbe prvega, tretjega in četrtega odstavka tega čle-
na se uporabljajo tudi za gozdne lesne sortimente, pridobljene 
iz gozdnih drevesnih vrst, ki rastejo zunaj gozda.«.

4. člen
17.c člen se spremeni tako, da se glasi:

»17.c člen
(1) Knjigovodska listina, ki jo izda pošiljatelj, mora vse-

bovati:
– podatke o lastniku dreves, ki mu je bila izdana odločba 

v upravnem postopku na podlagi katere je izvršil posek dreves. 
Podatek o lastniku je na knjigovodski listini lahko zapisan z 
identifikacijsko številko, v tem primeru mora pošiljatelj voditi 
evidenco identifikacijskih številk ter jo na zahtevo pristojnega 
organa predložiti na vpogled;

– podatke o pošiljatelju gozdnih lesnih sortimentov (v 
nadaljnjem besedilu: pošiljatelj);

– podatke o prejemniku gozdnih lesnih sortimentov (v 
nadaljnjem besedilu: prejemnik);

– podatke o prevozniku;
– vrsta in registrska številka vozila, kraj, datum in ura 

nakladanja, kraj in datum razkladanja;
– vrsta in količina gozdnih lesnih sortimentov in zapore-

dna številka knjigovodske listine.
Podatki o pošiljatelju, prejemniku in prevozniku, v primeru 

fizičnih oseb obsegajo osebno ime, naslov in davčno številko, 
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v primeru pravnih oseb pa firmo in sedež firme ali davčno 
številko.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek podatkov o lastniku 
dreves, ki mu je bila izdana odločba o poseku, na knjigovodski 
listini ni treba navesti, če pošiljatelj gozdne lesne sortimente 
pošilja z mesta skladiščenja, za katero mora biti vodeno ma-
terialno knjigovodstvo v skladu s predpisi. V tem primeru se 
navede mesto skladiščenja.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se v primerih 
gozdnih lesnih sortimentov, pridobljenih iz gozdnih drevesnih 
vrst, ki rastejo zunaj gozda, na knjigovodsko listino vpišejo 
osebno ime in naslov ali firma in sedež lastnika parcele, par-
celna številka in katastrska občina parcele.

(4) Šteje se, da so na vozilo naloženi gozdni lesni sorti-
menti ali se prevažajo po cesti brez knjigovodske listine, če:

– na knjigovodski listini niso vpisani podatki o lastniku, 
ki mu je bila izdana odločba o poseku, pošiljatelju, prevozniku 
in prejemniku, ali če navedeni podatki niso pravilni oziroma 
popolni;

– na knjigovodski listini ni vpisana vrsta ali količina goz-
dnih lesnih sortimentov ali pa se na njej vpisana vrsta ali količi-
na ne ujema z dejanskim stanjem gozdnih lesnih sortimentov, 
naloženih na vozilo ali pri njihovem prevozu po cesti, pri čemer 
se šteje, da na knjigovodski listini vpisana količina gozdnih 
lesnih sortimentov, izražena v kubičnih metrih, prostorninskih 
metrih ali tonah, ne ustreza dejanskemu stanju, če je odstopa-
nje večje od 10 odstotkov dejanske količine.

(5) Knjigovodska listina se sestavi v treh izvodih, od ka-
terih vse tri izvode podpišejo in po en izvod hranijo pošiljatelj, 
prevoznik in prejemnik pet let od datuma opravljenega prevoza 
gozdnih lesnih sortimentov.

(6) Če se pri nadzoru gozdnih lesnih sortimentov, ki so 
naloženi ali se prevažajo po cesti, ugotovi, da prevoznik nima 
knjigovodske listine, ali listin iz drugega in četrtega odstavka 
17.b člena tega zakona, pristojni organ prepove vožnjo oziro-
ma nadaljnjo vožnjo in izloči iz prometa motorno ali priklopno 
vozilo. Prevoznik je dolžan najkasneje v roku dveh ur od izdaje 
odredbe nadzornemu organu predložiti knjigovodsko listino 
oziroma listine iz drugega in četrtega odstavka 17.b člena tega 
zakona. Ne glede na prejšnji stavek je rok za predložitev listin iz 
drugega in četrtega ostavka 17.b člena tega zakona v primeru 
gozdnih lesnih sortimentov, ki izvirajo iz sanitarne sečnje, 48 ur.

(7) Če prevoznik ne predloži listin iz prejšnjega odstavka 
se šteje, da ni izkazal lastništva gozdnih lesnih sortimetov, ki 
so naloženi ali se prevažajo z vozilom.«.

5. člen
17.d, 17.e in 17.f člen se črtajo.

6. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:

»27. člen
(1) Zaradi spremljanja in krepitve biotskega ravnovesja v 

gozdovih zagotavlja izvajanje varstvenih del:
– v gozdovih, na posamičnem gozdnem drevju zunaj na-

selij in na skladiščih gozdnih lesnih sortimentov Zavod,
– na posamičnem gozdnem drevju v naseljih gozdarska 

inšpekcija.
(2) Lastniki gozdov in posamičnega gozdnega drevja ter 

gozdnih lesnih sortimentov izvajanja del iz prejšnjega odstavka 
ne smejo ovirati oziroma preprečevati.«.

7. člen
V prvem odstavku 28. člena se za besedilom »drugi 

uporabniki gozdov« doda besedilo »oziroma lastniki gozdnih 
lesnih sortimentov«.

8. člen
Prvi odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zavod lastniku gozda in lastniku posamičnega goz-

dnega drevja zunaj naselij z odločbo v upravnem postopku 

določi sanitarne sečnje, spravilo in odvoz okuženega ali z in-
sekti napadenega, močno poškodovanega ali podrtega drevja 
iz gozda na lokacijo, ki ne predstavlja nevarnosti za nadaljnje 
širjenje škodljivih organizmov, preventivna varstvena dela ter 
rok, do kdaj jih mora opraviti. V odločbi se zavezanca tudi 
opozori, da se bodo, če odrejenih del ne opravi v določenem 
roku, odrejeni ukrepi izvedli na podlagi upravne izvršbe iz 
29.a člena tega zakona. Zavod mora postopek iz tega člena 
voditi tako, da ne nastajajo prekomerni in nepotrebni stroški za 
zavezanca. Pritožba zoper to odločbo ne zadrži njene izvršitve. 
Če ima posamično drevo status naravne vrednote, mora Zavod 
pred izdajo odločbe pridobiti mnenje organizacije, pristojne za 
varstvo narave. Lastnik mora o izvršenih odrejenih ukrepih 
obvestiti Zavod v roku treh dni.«.

9. člen
Za 29. členom se doda nov 29.a člen, ki se glasi:

»29.a člen
(1) V primeru upravne izvršbe po drugi osebi, ki se izvaja 

na podlagi izvršljive odločbe o sanitarnih sečnjah, spravilu in 
odvozu okuženega ali z insekti napadenega, močno poškodo-
vanega ali podrtega drevja iz gozda in izvajanju preventivnih 
varstvenih del po drugi osebi, se sanitarna sečnja in preventiv-
na varstvena dela opravijo, gozdno lesni sortimenti spravijo in 
odpeljejo ter prodajo v imenu in za račun zavezanca. Prodajo 
izvede izvršitelj upravne izvršbe. Kupnino od prodanih gozdno 
lesnih sortimentov se deponira na poseben podračun, ki ga 
Zavod za ta namen odpre. Zavod v roku sedmih dni od prejema 
kupnine na podračun nakaže zavezancu kupnino, zmanjšano 
za stroške izvršbe (posek, spravilo, izvedba preventivnih var-
stvenih del), prevoza, vseh del, povezanih s skladiščenjem in 
stroške skladiščenja ter prodaje. O vseh stroških iz prejšnjega 
stavka in vrednosti prodanih gozdno lesnih sortimentih izda 
Zavod poseben sklep. Poseben sklep o stroških izda Zavod v 
roku, ki je krajši od roka za nakazilo kupnine. Pritožba zoper 
sklep o stroških ne zadrži njegove izvršitve.

(2) Če kupnina ne pokrije vseh ugotovljenih stroškov iz 
prejšnjega odstavka, plačilo razlike krije Zavod, ki jo izterja od 
zavezanca.

(3) Gozdne lesne sortimente iz prvega odstavka tega 
člena se proda centrom, ki jih izbere Zavod. Izbrani centri so 
gozdne lesne sortimente iz prvega odstavka tega člena dolžni 
odkupiti vsaj po minimalni ceni.

(4) Vlada določi postopek in natančnejše pogoje za izbiro 
centrov iz prejšnjega odstavka, minimalne cene in podrobnejši 
postopek prodaje gozdnih lesnih sortimentov.«.

10. člen
V prvem odstavku 56. člena se črtata devetindvajseta in 

trideseta alineja.

11. člen
V drugem odstavku 57.a člena se za drugim stavkom 

doda nov tretji stavek, ki se glasi: »Zavod lahko za opravljanje 
s tem zakonom določenih nalog šteje za lastnika tudi osebo, ki 
ni vpisana v zemljiški knjigi, če pridobi listino, ki je podlaga za 
vpis v zemljiško knjigo, ali se oseba sama izkaže za lastnika.«.

12. člen
Tretji odstavek 75. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Za nadzor nad izvajanjem 17.b in 17.c člena tega 

zakona sta poleg gozdarskih inšpektorjev pristojni tudi finančna 
uprava in policija, vsaka v skladu s svojimi pristojnostmi.«.

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Pri izvajanju nadzora v skladu s tem zakonom 

finančna uprava vodi in odloča o postopkih zaradi kršitev iz 
4., 5., 6. in 7. točke prvega odstavka 77.c člena, 4. in 5. točke 
prvega odstavka 80. člena, 1. do 3. točke prvega odstavka 
81. člena tega zakona. Če finančna uprava pri izvajanju 
nadzora v skladu s tem zakonom ugotovi kršitev predpisa, 
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ima poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima po drugih predpi-
sih, pravico in dolžnost odrediti ukrepe, da se ugotovljene 
nepravilnosti in pomanjkljivosti odpravi v roku, ki ga določi. 
Policija v okviru izvajanja nadzora v skladu s tem zakonom 
ugotavlja kršitve iz 2. do 7. točke prvega odstavka 77.c člena 
tega zakona.«.

Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se 
glasi:

»(6) Če pristojni organ pri izvajanju nadzora v skladu s če-
trtim odstavkom tega člena pri gospodarskem subjektu iz točke 
(c) 2. člena Uredbe 995/2010/EU ugotovi, da so les ali izdelki 
iz lesa nezakonitega izvora oziroma, če ta gospodarski subjekt 
zakonitega izvora ne dokaže, pristojni organ gospodarskemu 
subjektu z odločbo prepove njihov promet.«.

Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.

13. člen
V 77.b členu se v drugem odstavku besedilo »carinskemu 

organu« nadomesti z besedilom »finančni upravi«.

14. člen
Prvi odstavek 77.c člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 2.500 eurov do 50.000 eurov se za prekr-

šek kaznuje pravna oseba, posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost, ali samostojni podjetnik posameznik, če:

1. seka ali dovoli sečnjo gozdnega drevja, pridobiva okra-
sna drevesa ali opravlja premeno gozdov brez odločbe ali v 
nasprotju z njo (prvi, četrti in šesti odstavek 17. člena, osmi 
odstavek 37. člena);

2. ne izda prevozniku knjigovodske listine pred nalaga-
njem ali prevozom gozdnih lesnih sortimentov (prvi odstavek 
17.b člena, prvi odstavek 17.c člena);

3. ne vodi materialnega knjigovodstva za skladišče, iz 
katerega so bili odpremljeni gozdni lesni sortimenti (drugi od-
stavek 17.c člena);

4. ima na vozilu naložene ali prevaža gozdne lesne sorti-
mente brez knjigovodske listine (prvi odstavek 17.b člena, četrti 
odstavek 17.c člena);

5. knjigovodske listine ali listin iz drugega in četrtega 
odstavka 17.b člena na zahtevo pooblaščene uradne osebe 
ne izroči na vpogled (prvi, drugi in četrti odstavek 17.b člena);

6. ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 17.b člena tega 
zakona;

7. daje na trg nezakonito pridobljen les ali lesne proi-
zvode, oziroma daje na trg les in lesne proizvode, za katere 
ne dokaže zakonitega izvora (prvi odstavek 4. člena Uredbe 
995/2010/EU) ali

8. ne izkaže lastništva gozdnih lesnih sortimentov po 
odredbi nadzornega organa (šesti in sedmi odstavek 17.c čle-
na).«.

Tretji in četrti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(3) Z globo od 300 eurov do 5.000 eurov se za prekršek 

iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi posameznik.
(4) Z globo od 1.000 eurov do 2.000 eurov se za prekršek 

iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena kaznuje tudi od-
govorna oseba v samoupravni lokalni skupnosti in odgovorna 
oseba v državnem organu.«.

15. člen
V prvem odstavku 79. člena se za 6. točko doda nova 

6.a točka, ki se glasi:
»6.a opravlja dela v gozdu, čeprav ne izpolnjuje predpisa-

nih pogojev glede strokovne usposobljenosti za delo v gozdu 
(drugi odstavek 19. člena);«.

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se 
glasi:

»(4) Z globo od 600 eurov do 2.000 eurov se za prekrške 
iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba v 
samoupravni lokalni skupnosti in odgovorna oseba v državnem 
organu.«.

16. člen
V prvem odstavku 80. člena se 4. točka spremeni tako, 

da se glasi:
»4. nima vzpostavljenega sistema potrebne skrbnosti v 

skladu s 6. členom Uredbe 995/2010/EU ali ravna v nasprotju 
z njim;«.

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se 
glasi:

»(4) Z globo od 600 eurov do 1.500 eurov se za prekrške 
iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba v 
samoupravni lokalni skupnosti in odgovorna oseba v državnem 
organu.«.

17. člen
Za 80. členom se doda nov 80.a člen, ki se glasi:

»80.a člen
(1) Z globo od 1.000 eurov do 30.000 eurov se za 

prekršek kaznuje nadzorna organizacija iz 8. člena Uredbe 
995/2010/EU, če:

1. ne preverja pravilne uporabe svojega sistema potrebne 
skrbnosti pri gospodarskem subjektu (točka (b) prvega odstav-
ka 8. člena Uredbe 995/2010/EU),

2. ne sprejme ustreznih ukrepov, če gospodarski subjekt 
sistema potrebne skrbnosti ne uporablja pravilno (točka (c) 
prvega odstavka 8. člena Uredbe 995/2010/EU).

(2) Z globo od 1.000 eurov do 2.000 eurov se za prekršek 
kaznuje odgovorna oseba nadzorne organizacije, ki stori prekr-
šek iz prejšnjega odstavka.«.

18. člen
Prvi odstavek 81. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 800 eurov do 20.000 eurov se za prekršek 

kaznuje pravna oseba, posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost, ali samostojni podjetnik posameznik, ki:

1. ravna v nasprotju s šestim odstavkom 17.c člena tega 
zakona;

2. ne hrani knjigovodskih listin v skladu s petim odstav-
kom 17.c člena tega zakona;

3. prevaža ali prodaja okrasna drevesa brez plomb (tretji 
odstavek 18. člena);

4. v gozdu pogozduje negozdna zemljišča, ki z gozdno-
gospodarskim načrtom niso predvidena za pogozditev (četrti 
odstavek 18. člena);

5. v gozdu oziroma gozdnem zemljišču organizira javni 
shod ali prireditev, ne da bi o tem obvestil Zavod (drugi odsta-
vek 21.a člena);

6. ogradi posamezne dele gozda brez dovoljenja ali v 
nasprotju z dovoljenjem (drugi odstavek 24. člena);

7. predhodno ni obvestil Zavoda o začetku izvedbe sa-
nitarne sečnje ali preventivnih varstvenih del (drugi odstavek 
29. člena);

8. uporablja gozdne ceste v nasprotju z določenim reži-
mom uporabe (drugi odstavek 39. člena).«.

V tretjem odstavku se za 3. točko doda nova 4. točka, ki 
se glasi:

»4. pri rekreativnem nabiranju plodov, zelnatih rastlin, 
mahov in gob preseže dovoljene količine (prvi odstavek 5. čle-
na).«.

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se 
glasi:

»(4) Z globo od 400 eurov do 1.000 eurov se za prekrške 
iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba v 
samoupravni lokalni skupnosti in odgovorna oseba v državnem 
organu.«.

19. člen
Tretji odstavek 81.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Z globo od 150 eurov do 400 eurov se za prekršek 

kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega odstav-
ka tega člena.«.
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Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki 
se glasi:

»(4) Z globo od 300 eurov do 800 eurov se za prekr-
ške iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna 
oseba v samoupravni lokalni skupnosti in odgovorna oseba 
v državnem organu.«.

20. člen
81.c člen se spremeni tako, da se glasi:

»81.c člen
(1) Za prekršek iz 8. točke prvega odstavka 77.c člena 

tega zakona se poleg predpisane globe lahko izreče tudi 
stranska sankcija odvzem gozdnih lesnih sortimentov.

(2) V primerih iz prejšnjega odstavka nadzorni organ 
zaseže gozdne lesne sortimente.

(3) Prevoz, hrambo in razpolaganje v javnem interesu 
z zaseženimi in odvzetimi gozdnimi lesnimi sortimenti izvaja 
družba Slovenski državni gozdovi, d. o. o., v imenu in za 
račun Republike Slovenije. Republika Slovenija sklene z 
družbo Slovenski državni gozdovi, d. o. o., pogodbo, s katero 
stranki uredita medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z 
opravljanjem nalog iz tega člena, zlasti glede višine nadome-
stila za opravljanje storitev, načina in rokov za zagotavljanje 
finančnih sredstev za opravljanje nalog ter načina in oblike 
nadzora, ki ga izvaja Republika Slovenija v zvezi z izpolnje-
vanjem pogodbenih obveznosti, predvsem porabe sredstev 
ter kakovosti in pravočasnosti opravljanja nalog.

(4) Sredstva za izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka 
se zagotovijo iz proračunskega sklada za gozdove v skladu z 
zakonom, ki ureja gospodarjenje z gozdovi v lasti Republike 
Slovenije.

(5) Podrobnejše pogoje za izvajanje določb tretjega in 
četrtega odstavka tega člena predpiše vlada.«.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

21. člen
Minister, pristojen za gozdarstvo, izda predpis iz enaj-

stega odstavka 11. člena zakona v treh mesecih od uvelja-
vitve tega zakona.

22. člen
Ne glede na določbo devetega odstavka 11. člena za-

kona, lahko lastnik gozda poda Zavodu pobudo za spremem-
bo RK njegovih gozdnih parcel za vse veljavne gozdnogo-
spodarske načrte gozdnogospodarskih enot, sprejetih pred 
uveljavitvijo tega zakona, v roku petih let od uveljavitve tega 
zakona. Zavod pobudo prouči po metodi določitve RK in če 
se pobuda izkaže za upravičeno, gozdni parceli določi nov 
RK. V primeru spremembe RK, nastale materialne stroške 
nosi Zavod, v nasprotnem primeru pa lastnik gozdne par-
cele.

23. člen
Upravni postopki, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, 

se dokončajo po tem zakonu.
Ne glede na prejšnji odstavek se inšpekcijski postopki 

in postopki izvršbe, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, 
dokončajo po dosedanjih predpisih.

24. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata velja-

ti Pravilnik o obliki, vsebini in načinu hrambe prevozni-
ce za prevoz gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, 
št. 31/14) in Pravilnik o obliki evidenčnega lista (Uradni list 
RS, št. 31/14).

25. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 
2017.

Št. 323-01/16-12/20
Ljubljana, dne 22. novembra 2016
EPA 1534-VII

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

Predsednik

3231. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-C)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o organiziranosti  
in delu v policiji (ZODPol-C)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-C), ki ga je sprejel 
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. novembra 
2016.

Št. 003-02-9/2016-11
Ljubljana, dne 30. novembra 2016

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  

O ORGANIZIRANOSTI IN DELU V POLICIJI 
(ZODPol-C)

1. člen
V Zakonu o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list 

RS, št. 15/13, 11/14 in 86/15) se drugi odstavek 29. člena 
spremeni tako, da se glasi:

»(2) Policisti, ki niso pripadniki posebne policijske enote 
in opravljajo naloge skupaj s posebno policijsko enoto, imajo 
v času opravljanja teh nalog pravico do dodatka za nevarnost 
in posebne obremenitve, do katerega imajo pravico pripadniki 
posebne policijske enote v skladu s kolektivno pogodbo, ki 
ureja javni sektor.«.

2. člen
Na začetku prvega odstavka 31. člena se doda nov sta-

vek, ki se glasi: »Zagotavljanje notranje varnosti v policiji je 
naloga policije.«.

3. člen
Za drugim odstavkom 32. člena se doda nov tretji odsta-

vek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na določbe drugih predpisov lahko minister 

na predlog generalnega direktorja policije odredi kot poseben 
ukrep varovanja postavitev ovir ali prepoved dostopa ali za-
drževanja ljudi na funkcionalnem zemljišču ali javni površini 
ob objektih policije ali objektih sedeža predsednika republike, 
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vlade, državnega zbora, ministrstev ali diplomatsko konzularnih 
predstavništev, ki jih varuje policija, kadar obstaja nevarnost za 
teroristična dejanja, demonstracije ali druge oblike napada na 
življenje, varnost ali zdravje ljudi in premoženje. Obstoj te ne-
varnosti se ugotavlja z oceno tveganja, ki jo izdela policija. Po-
seben ukrep varovanja iz tega odstavka je začasne narave.«.

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

4. člen
V 39. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Vlada predpiše postopek napotitve uslužbencev po-

licije v druge organizacije, način prijave in izbire kandidatov, 
prenehanje dela napotenih oseb v drugi organizaciji, poročanje 
o delu ter finančno spremljanje napotitve.«.

5. člen
Naslov VII. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »VII. 

OBLAČILA, UNIFORMA, POLOŽAJNE OZNAKE IN SIMBO-
LI«.

6. člen
V prvem odstavku 40. člena se za besedo »uniformo« 

doda besedilo »in morajo biti osebno urejeni«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Izposojo in uporabo uniforme, tehničnih sredstev 

policije, simbolov policije za film, televizijo, gledališke pred-
stave, druge javne nastope, humanitarne, reklamne in druge 
komercialne namene dovoli generalni direktor policije glede 
na operativne zmožnosti policije in namen uporabe. Izposoja 
in način uporabe uniforme in tehničnih sredstev ali simbolov 
policije se uredita s pogodbo z uporabnikom.«.

V šestem odstavku se besedilo »uporabo lastnih oblačil 
v službene namene« nadomesti z besedilom »višino nadome-
stila za čiščenje uniforme in osebno urejenost uniformiranih 
policistov«.

7. člen
Za 40. členom se doda nov 40.a člen, ki se glasi:

»40.a člen
(uporaba civilne službene obleke, delovne obleke ali lastnih 

civilnih oblačil)
(1) Policisti lahko policijske naloge opravljajo tudi v civilni 

službeni obleki, delovni obleki ali lastnih civilnih oblačilih.
(2) Neuniformirani policisti lahko opravljajo policijske na-

loge v civilni službeni obleki, ki jo zagotovi delodajalec. Civilno 
službeno obleko prejmejo policisti, ki opravljajo policijske naloge, 
pri katerih se zahteva poslovna urejenost z enotnimi oblačili po 
kroju ali barvi. Z aktom o organizaciji in sistemizaciji se določijo 
delovna mesta, na katerih se naloge opravljajo v civilni službeni 
obleki. Prejem civilne službene obleke izključuje pravico do pre-
jema denarnega nadomestila za lastna civilna oblačila.

(3) Neuniformirani policisti lahko opravljajo policijske na-
loge tudi v delovni obleki, ki jo zagotovi delodajalec. Na delovni 
obleki se lahko nosijo simboli policije v skladu s predpisom 
vlade, ki ureja vrste policijskih uniform, položajnih oznak in 
simbolov v policiji. Delovno obleko prejmejo neuniformirani 
policisti, ki opravljajo naloge policije iz druge alineje prvega 
odstavka 4. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije 
(Uradni list RS, št. 15/13 in 23/15 – popr.). Delovna mesta, 
na katerih se naloge opravljajo v delovni obleki, se določijo z 
aktom o organizaciji in sistemizaciji.

(4) Policisti, ki v lastnih civilnih oblačilih opravljajo policij-
ske naloge, kjer se zahteva poslovna urejenost brez potrebe 
po enotnih oblačilih ali zaradi narave dela prihaja do nesoraz-
merne obrabe lastnih civilnih oblačil, pa niso prejemniki civilne 
službene obleke, so upravičeni do denarnega nadomestila. 
Delovna mesta in naloge iz prejšnjega stavka se določijo z 
aktom o organizaciji in sistemizaciji.

(5) Način vzdrževanja in nadomestilo za čiščenje oblek, 
sestavo civilne službene obleke in delovne obleke in višino 
letnega denarnega nadomestila za uporabo lastnih oblačil v 
službene namene predpiše minister.«.

8. člen
V 41. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi od-

stavek, ki se glasi:
»(2) Prepovedana je uporaba imena »policija« in izpeljank 

imena »policija« ter uporaba uniforme, položajnih oznak in simbo-
lov policije na način, ki omogoča zavajanje v pravnem prometu.«.

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

9. člen
Za tretjim odstavkom 43. člena se dodata nova četrti in 

peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Policist, ki je najmanj pet let neprekinjeno zaposlen 

v policiji, je karierni policist. Ob prenehanju zaposlitve v policiji 
status kariernega policista preneha. Napotitev ali premestitev 
po odločitvi delodajalca v ministrstvo, v druge državne organe 
ali napotitev na podlagi 39. člena tega zakona se ne štejejo 
za prekinitev statusa kariernega policista. Status kariernega 
policista ne preneha tudi v primeru mirovanja pravic zaradi 
sklenitve pogodbe o zaposlitvi z drugim delodajalcem v intere-
su Republike Slovenije.

(5) Karierni policist se vključi v sistem izobraževanja, 
izpopolnjevanja in usposabljanja za pridobivanje znanj in uspo-
sobljenosti z namenom napredovanja in premeščanja na druga 
delovna mesta v policiji.«.

Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo šesti, 
sedmi in osmi odstavek.

10. člen
Na koncu četrtega odstavka 44. člena se doda nov sta-

vek, ki se glasi: »Pogoj morajo kandidati izpolniti najpozneje do 
roka, določenega v javni objavi.«.

11. člen
Za 45. členom se doda nov 45.a člen, ki se glasi:

»45.a člen
(pravice in obveznosti kandidatov za policiste)

(1) S kandidati za policiste se sklene pogodba o zaposlitvi 
za čas izobraževanja za poklic policista.

 (2) Kandidati za policiste v času izobraževanja iz prej-
šnjega odstavka opravljajo pripravništvo in se usposobijo za 
samostojno delo policista.

(3) Po uspešno zaključenem izobraževanju policija s kan-
didatom za policista, brez javne objave ali javnega natečaja, 
sklene delovno razmerje za nedoločen čas.

(4) Policist iz prejšnjega odstavka mora v delovnem raz-
merju ostati najmanj še dvakrat toliko časa, kot je trajalo izo-
braževanje.

(5) Kandidat za policista, ki ne sklene pogodbe o zaposli-
tvi za nedoločen čas, ali policist, ki mu delovno razmerje prene-
ha po njegovi volji ali krivdi pred rokom iz prejšnjega odstavka, 
mora policiji povrniti stroške izobraževanja.

(6) Šteje se, da izpolnjuje pogoj glede obveznega uspo-
sabljanja za imenovanje v naziv policist, ki je zaključil izobra-
ževanje za poklic policista, pri katerem so bile v izobraževalni 
program vključene vse vsebine, ki jih zakon, ki ureja sistem 
javnih uslužbencev, določa za obvezno usposabljanje za ime-
novanje v naziv.«.

12. člen
Za drugim odstavkom 51. člena se dodata nova tretji in 

četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Policija izvede varnostno preverjanje ponudnika, ki je 

po predpisih o javnem naročanju oddal ponudbo za opravljanje 
del za policijo ali del v prostorih policije. Ne glede na določ-
be zakona, ki ureja javno naročanje, naročnik (ministrstvo ali 
policija) iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključi 
gospodarski subjekt, če policija pri varnostnem preverjanju 
ugotovi varnostne zadržke iz 7. ali 8. točke prvega odstavka 
52. člena tega zakona za osebo, ki je članica upravnega, vod-
stvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta 
ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali 
nadzor v njem.
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(4) Ponudnik pri predložitvi ponudbe ministrstvu ali policiji 
(naročnik) predloži seznam oseb, ki bodo opravljale dela za po-
licijo ali v prostorih policije. Policija pri varnostnem preverjanju 
oseb, ki bodo opravljale dela, ugotavlja varnostne zadržke iz 
prvega odstavka 52. člena tega zakona. Oseba, pri kateri se 
ugotovi varnostni zadržek, ne more opravljati dela za policijo 
ali v prostorih policije.«.

Dosedanji tretji odstavek postane peti odstavek.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane šesti od-

stavek, se za besedilom »nalog v policiji,« doda besedilo »za 
opravljanje del za policijo skladno s pogodbo ali za opravljanje 
del v prostorih policije,«.

Dosedanji peti odstavek postane sedmi odstavek.
Dosedanji šesti odstavek, ki postane osmi odstavek, se 

spremeni, tako da se glasi:
»(8) Določena delovna mesta iz prvega odstavka tega čle-

na so delovna mesta, ki so izpostavljena dodatnim tveganjem 
za prisotnost varnostnih zadržkov iz 52. člena tega zakona ter 
določena v aktu o organizaciji in sistemizaciji.«.

Za spremenjenim osmim odstavkom se doda nov deveti 
odstavek, ki se glasi:

»(9) Osebe iz prvega, drugega, tretjega in četrtega od-
stavka tega člena imajo pravico do vpogleda, prepisa oziroma 
izpisa podatkov o svojem varnostnem preverjanju v skladu z 
zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, razen v podatke, 
katerih razkritje bi ogrozilo vire varnostnega preverjanja oziro-
ma če bi to neposredno onemogočilo izvedbo nalog policije.«.

13. člen
V prvem odstavku 52. člena se v 9. točki za besedilom 

»nalog v policiji,« doda besedilo »za opravljanje del za policijo 
skladno s pogodbo ali za opravljanje del v prostorih policije,«.

V tretjem odstavku se za besedo »policiji« obakrat dodata 
vejica in besedilo »za policijo ali v prostorih policije«.

14. člen
Prvi odstavek 56. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če je bil policist pravnomočno obsojen na nepogojno 

kazen zapora v trajanju več kot tri mesece zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, povezanega z uporabo policijskih pooblastil, 
mu preneha pogodba o zaposlitvi. Delovno razmerje mu pre-
neha s sklepom generalnega direktorja policije, najpozneje pa 
15. dan po vročitvi pravnomočne sodbe policiji.«.

15. člen
Za 57. členom se doda nov 57.a člen, ki se glasi:

»57.a člen
(ohranjanje psihofizične sposobnosti)

Člane posadk policijskih zrakoplovov (pilote in tehnike 
letalce), policiste, ki opravljajo naloge policijskih potapljačev in 
policiste Specialne enote, ki opravljajo naloge s področja proti- 
bombne zaščite, delodajalec zaradi ohranjanja psihofizične 
sposobnosti za 15 dni na leto napoti na izvajanje posebnih ak-
tivnosti za ohranjanje in obnavljanje psihofizičnih sposobnosti. 
Vrsto in obseg aktivnosti določi minister.«.

16. člen
Na koncu tretjega odstavka 58. člena se doda nov stavek, 

ki se glasi: »Generalni direktor policije lahko rok za opravljanje 
izpita za izvajanje policijskih pooblastil zaradi utemeljenih ra-
zlogov podaljša še največ za eno leto.«.

17. člen
62. člen se spremeni tako, da se glasi:

»62. člen
(omejitev policijskih pooblastil)

(1) Policistu, ki je zaradi težav z duševnim zdravjem za-
časno nezmožen izvajati policijska pooblastila, lahko generalni 
direktor policije na podlagi ocene zdravstvene komisije policije 
z odločbo začasno omeji izvajanje policijskih pooblastil tako, da 
se mu odvzameta službeno orožje in službena izkaznica, lah-

ko pa tudi prepreči dostop do evidenc in neposrednemu vodji 
policista odredi, da policistu v tem času odreja delo, primerno 
njegovemu zdravstvenemu stanju. Ukrep lahko traja največ 
30 dni in se lahko na podlagi ocene zdravstvene komisije po-
daljša, vsakič za največ 60 dni, do zaključka zdravljenja.

(2) Neposredni vodja policista, ki meni, da so se pri poli-
cistu pojavile okoliščine iz prejšnjega odstavka, v roku 24 ur ali 
najpozneje prvi naslednji delovni dan predloži predlog za oceno 
zmožnosti policista za opravljanje nalog policije zdravstveni 
komisiji policije, policistu pa takoj odvzame službeno orožje in 
službeno izkaznico ter mu prepreči dostop do evidenc. Zdra-
vstvena komisija mora predlog obravnavati in v osmih dneh po 
prejemu predloga z oceno zmožnosti policista za opravljanje 
nalog policije seznaniti generalnega direktorja policije ali pre-
dlagatelju sporočiti, da pogoji za omejitev izvajanja policijskih 
pooblastil iz prejšnjega odstavka niso izpolnjeni. V primeru za-
časne zadržanosti od dela zaradi bolezni se roki iz prejšnjega 
stavka štejejo od vrnitve policista na delo.

(3) Predlog za oceno zmožnosti policista za opravljanje 
nalog policije zaradi okoliščin iz prvega odstavka tega člena 
lahko zdravstveni komisiji policije predloži tudi izvajalec medi-
cine dela ministrstva.

(4) O prenehanju razlogov za začasni ukrep po prvem 
odstavku tega člena zdravstvena komisija obvesti generalnega 
direktorja policije, ki nemudoma odpravi ukrep.

(5) Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena je do-
pustna pritožba v osmih dneh. Pritožba ne zadrži izvršitve 
odločbe. O pritožbi odloči minister v roku osmih delovnih dni.«.

18. člen
Za drugim odstavkom 64. člena se doda nov tretji odsta-

vek, ki se glasi:
»(3) O vlogi za pravno pomoč se odloči najpozneje v 

osmih delovnih dneh.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
Za novim četrtim odstavkom se dodata nova peti in šesti 

odstavek, ki se glasita:
»(5) Generalni direktor policije lahko iz razlogov varstva 

osebnostne integritete upravičencev iz prvega odstavka tega 
člena in izjemoma tudi zaradi varstva organizacijske integritete 
policije zagotovi pravno pomoč tem upravičencem tudi, kadar 
v postopku nastopajo kot oškodovanci ali osebe, od katerih se 
zbirajo obvestila.

(6) Če se pred pristojnim organom pravnomočno ugotovi, 
da ni bila podana kazenska oziroma odškodninska odgovornost 
policista, ki mu je bila vloga za pravno pomoč iz prvega odstav-
ka tega člena zavrnjena, mu policija na njegovo zahtevo povrne 
razliko med stroški, ki jih je imel s pravno pomočjo, in stroški, 
ki mu jih je že prisodilo sodišče.«.

19. člen
V tretjem odstavku 65. člena se črta besedilo »ter uspo-

sabljanja uslužbencev policije«.

20. člen
Na koncu prvega odstavka 66. člena se doda nov stavek, 

ki se glasi: »Določba se smiselno uporablja tudi za nekdanjega 
uslužbenca policije, kadar je ogrožen zaradi policijskih nalog, ki 
jih je opravljal kot uslužbenec policije, razen če je ogroženost 
posledica opravljanja policijskih nalog, zaradi katerih je bila 
nekdanjemu policisti iz krivdnih razlogov odpovedana pogodba 
o zaposlitvi.«.

V drugem odstavku se za besedo »policije« dodata vejica 
in besedilo »nekdanjih uslužbencev policije«.

21. člen
Tretji odstavek 67. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Odločba o začasni premestitvi oziroma napotitvi 

mora biti uslužbencu policije vročena najmanj sedem dni pred 
nastopom dela in mora vsebovati obrazložitev, zakaj bo s pre-
mestitvijo oziroma napotitvijo zagotovljeno nemoteno opravlja-
nje nalog policije ali policijskih podpornih dejavnosti. Odločba 
je dokončna.«.
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22. člen
Drugi odstavek 69. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Premestitev iz prejšnjega odstavka se lahko opra-

vi samo na podlagi pisnega soglasja policista. Ne glede na 
določbe zakona, ki ureja sistem javnih uslužbencev, je lahko 
policist iz prejšnjega odstavka začasno premeščen za obdobje 
do štirih let z možnostjo sporazumnega podaljšanja za največ 
štiri leta.«.

23. člen
Za četrtim odstavkom 71. člena se doda nov peti odsta-

vek, ki se glasi:
»(5) Uslužbencu policije, ki mu je odrejena pripravljenost 

za delo na določenem kraju, pripada izplačilo za čas pripra-
vljenosti v višini 50 odstotkov urne postavke osnovne plače.«.

Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.

24. člen
Naslov 73. člena se spremeni tako, da se glasi: »(delo 

preko polnega delovnega časa v izjemnih ali nujnih primerih)«.
V prvem odstavku se besedilo »dokonča začeto nalogo« 

nadomesti z besedilom »po poteku delovnega časa brez take 
prekinitve dela, ki bi policistu omogočila počitek, kot ga določa 
zakon, ki ureja delovna razmerja, dokonča začeto nalogo ali 
opravi nujno nalogo.«.

V drugem odstavku se besedilo »ustrezen počitek« na-
domesti z besedilom »sorazmerno daljši počitek skladno s 
splošnimi predpisi in kolektivnimi pogodbami«.

Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se 
glasi:

»(5) Določba prejšnjega odstavka ne velja za policiste, 
ki zaradi specifičnosti opravljanja nalog policije teh ne morejo 
opraviti v času, določenem v prejšnjem odstavku, ali pri kate-
rih bi zaradi prenehanja opravljanja teh nalog lahko prišlo do 
ogrožanja njihovih življenj in zasedajo delovna mesta, ki jih v 
aktu o organizaciji in sistemizaciji določi minister. Povprečen 
delovni čas iz tega odstavka, vključno z delom preko polnega 
delovnega časa, ne sme presegati 48 ur v sedemdnevnem 
obdobju, izračunanem kot povprečje v posameznem referenč-
nem obdobju.«.

Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.

25. člen
Prvi odstavek 74. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Policistom Specialne enote in neuniformiranim poli-

cistom, ki opravljajo naloge, povezane s prikritimi preiskoval-
nimi ukrepi ali zaščito prič in drugih oseb, ogroženih zaradi 
sodelovanja v kazenskem postopku, ter drugim policistom, 
ki neposredno skupaj s Specialno enoto ali prej navedenimi 
neuniformiranimi policisti opravljajo posebno nevarne naloge 
z najvišjo stopnjo ogroženosti življenja, za čas neposrednega 
opravljanja posebno nevarnih nalog z najvišjo stopnjo ogro-
ženosti življenja, pripada dodatek za nevarnost in posebne 
obremenitve pod enakimi pogoji in v enaki višini kot to velja 
za policiste Posebne policijske enote, v skladu s kolektivno 
pogodbo za javni sektor.«.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Pravico do dodatnega plačila imajo policisti za čas, 

ko jim je odrejeno opravljanje dela v skladu s prvim odstavkom 
prejšnjega člena. Vlada na predlog ministra določi višino doda-
tnega plačila, pri čemer višina dodatnega plačila znaša najmanj 
dvakratnik in največ trikratnik višine, določene za dodatek za 
delo prek polnega delovnega časa.«.

26. člen
V tretjem odstavku 84. člena se za besedilom »nesreče 

pri delu,« doda besedilo »ki nastane pri opravljanju operativne-
ga dela ali drugega nevarnega dela in«.

Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se 
glasi:

»(6) Policistu, ki je odsoten z dela zaradi poškodbe pri 
delu ali poklicne bolezni, pravice iz poklicnega zavarovanja ne 

mirujejo. Prispevke za poklicno zavarovanje v tem času plača 
delodajalec po stopnji, ki velja na dan nastanka obveznosti za 
plačilo prispevkov. Ne glede na določbe zakona, ki ureja pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje, je osnova za prispevke na-
domestilo iz naslova zdravstvenega zavarovanja, ki ga deloda-
jalec izplačuje v breme nosilca zdravstvenega zavarovanja.«.

27. člen
V prvem odstavku 85. člena se besedilo »svojega dela« 

nadomesti z besedilom »operativnega ali drugega nevarnega 
dela«.

28. člen
86. člen se spremeni tako, da se glasi:

»86. člen
(pravice družinskih članov po smrti policista)

(1) Ožjim družinskim članom policista, ki je pri opravljanju 
operativnega ali drugega nevarnega dela izgubil življenje, pri-
padajo tudi naslednje pravice:

– psihološka pomoč in podpora ob smrti policista;
– štipendiranje otrok in posvojencev, ki se šolajo v osnovni 

in srednji šoli, ter študentov, vendar ne dlje, kakor do leta, v 
katerem dopolnijo 27 let starosti;

– prednost pri vpisu v dijaški ali študentski dom;
– kritje stroškov šolske malice ali bonov za študentsko 

prehrano;
– prednost pri vpisu v javni vrtec, zasebni vrtec s konce-

sijo in zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna;
– povračilo stroškov javnega vrtca, zasebnega vrtca s 

koncesijo ali zasebnega vrtca, ki se financira iz občinskega 
proračuna;

– brezplačno svetovanje in nudenje informacij v zvezi z 
urejanjem zadev, povezanih s smrtjo policista;

– prednost pri zaposlitvi brezposelnega zakonca, zunajza-
konskega partnerja, partnerja partnerske zveze, otroka v policiji 
pod pogojem, da izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega me-
sta, določene v 44. členu tega zakona;

– brezplačna uporaba počitniških zmogljivosti ministrstva 
deset let po smrti policista, in sicer sedem dni v letu.

(2) Osebe iz druge alineje prejšnjega odstavka imajo 
pravico do štipendije v višini razlike med osnovo, ki znaša 
100 odstotkov najvišje možne kadrovske štipendije v skladu 
z akti vlade o štipendiranju za otroke, ki se šolajo v osnovni 
šoli, 110 odstotkov za dijake srednjih šol in 120 odstotkov za 
študente, ter štipendijo, ki jo prejema upravičenec.

(3) Štipendija, določena na način iz prejšnjega odstavka, 
se poveča za 40 odstotkov, če prejemnik štipendije med šola-
njem prebiva zunaj kraja stalnega prebivališča.

(4) Upravičenec izgubi pravico do štipendije, kritja stro-
škov šolske malice ali bonov za študentsko prehrano, če je 
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 
za katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti, in je zanj 
predpisana kazen zapora najmanj pet let, ali je pravnomočno 
obsojen zaradi drugega kaznivega dejanja na nepogojno kazen 
zapora v trajanju več kot šest mesecev. Pravico do štipendije 
izgubi tudi mladoletnik, če mu je izrečen vzgojni ukrep oddaje v 
vzgojni zavod ali oddaje v prevzgojni dom v skladu s kazensko 
zakonodajo.

(5) Sredstva za uveljavljanje in uživanje pravic po tem 
členu zagotavlja ministrstvo.

(6) Način uveljavljanja in dodelitve pravic ožjim družinskim 
članom po smrti policista iz tega in naslednjega člena predpiše 
vlada.«.

29. člen
V tretjem odstavku 90. člena se drugi stavek spremeni 

tako, da se glasi: »Policija posebej za ta namen nabavi kratko-
cevno orožje kategorije B v skladu z zakonom, ki ureja orožje.«.

V četrtem odstavku se beseda »policistu« nadomesti z 
besedo »prejemniku«.
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30. člen
Peti odstavek 101. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Pri opravljanju službe v pomožni policiji za pomožne 

policiste, ki imajo status upokojenca, ne veljajo omejitve gle-
de trajanja začasnega ali občasnega dela in omejitve glede 
najvišjega skupnega dohodka v koledarskem letu, določene v 
zakonu, ki ureja trg dela.«.

31. člen
Drugi odstavek 104. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) O uporabi pomožne policije iz prejšnjega odstavka, 

ki traja do 30 dni v istem koledarskem letu, odloči minister na 
predlog generalnega direktorja policije. O vpoklicu za daljše 
obdobje odloči vlada na predlog ministra.«.

Četrti odstavek se črta.

32. člen
V prvem in drugem odstavku 109. člena se besedilo »ali s 

prvim odstavkom« nadomesti z besedilom », s prvim ali drugim 
odstavkom«.

33. člen
Drugi, tretji in četrti odstavek 110. člena se spremenijo 

tako, da se glasijo:
»(2) S 1. januarjem 2018 oziroma najpozneje do 30. junija 

2018 se vsa delovna mesta policistov v V. tarifnem razredu, za 
katera se zahteva poklic policista, presistemizirajo v ustrezna 
delovna mesta v VI. tarifnem razredu in se policiste, ki zase-
dajo ta delovna mesta, premesti na ustrezna delovna mesta v 
VI. tarifnem razredu.

(3) Ne glede na določbe Uredbe o notranji organizaciji, 
sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne upra-
ve in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 
109/03, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 
112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 
73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 
16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 
91/14, 36/15, 57/15 in 4/16) so policisti ob premestitvi na de-
lovno mesto v VI. tarifnem razredu imenovani v naziv z isto 
zaporedno številko, kot so ga dosegli v V. tarifnem razredu. 
Ob premestitvi policistov na delovna mesta v VI. tarifnem 
razredu se plačni razred določi v skladu s prvim odstavkom 
19. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list 
RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 
85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 
– ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 
82/15).

(4) Policisti, ki so premeščeni na delovna mesta v VI. tarif-
nem razredu in še nimajo pridobljene višje strokovne izobrazbe, 
morajo do 1. januarja 2023 pridobiti to izobrazbo. Delodajalec 
je dolžan do 1. januarja 2023 vsem policistom, ki so preme-
ščeni na delovna mesta v VI. tarifnem razredu in še nimajo 
pridobljene višje strokovne izobrazbe, omogočiti pridobitev na-
vedene izobrazbe. V času od 1. januarja 2018 do izteka roka, 
v katerem morajo pridobiti višjo strokovno izobrazbo, lahko 
policisti napredujejo v višje plačne razrede, kot če bi ves ta čas 
že imeli pridobljeno višjo strokovno izobrazbo. Vse te policiste 
je mogoče premeščati na delovna mesta, za katera se zahte-
va višja strokovna izobrazba, ki so bila sistemizirana zaradi 
uvedbe višješolskega poklicnega standarda in se opravljajo v 
nazivu z isto zaporedno številko, kot so ga dosegli v V. tarifnem 
razredu.«.

Za spremenjenim četrtim odstavkom se dodajo novi peti, 
šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:

»(5) Policiste, ki višje strokovne izobrazbe ne bodo pri-
dobili v roku iz prejšnjega odstavka, se premesti na delovna 
mesta, za katera izpolnjujejo pogoje. Če tako delovno mesto 
ni prosto, jim preneha delovno razmerje.

(6) Naloge na delovnih mestih, za katera se zahteva 
višja strokovna izobrazba, lahko opravljajo tudi policisti s sre-
dnjo strokovno izobrazbo, ki imajo na dan uveljavitve akta iz 

drugega odstavka tega člena najmanj 15 let delovne dobe pri 
opravljanju nalog policije ali pri opravljanju drugih primerljivih 
nalog v drugih državnih organih (npr. vojaška policija, finančna 
uprava) in so najmanj tri leta opravljali naloge policije, za ka-
tere se zahteva višja strokovna izobrazba v skladu z drugim 
odstavkom tega člena.

(7) Policisti iz prejšnjega odstavka lahko napredujejo v 
višje plačne razrede, kot če bi imeli pridobljeno višjo strokov-
no izobrazbo. Te policiste je mogoče premeščati na delovna 
mesta, za katera se zahteva višja strokovna izobrazba, ki so 
se sistemizirala zaradi uvedbe višješolske izobrazbe in se 
opravljajo v nazivu z isto zaporedno številko, kot so ga dosegli 
v V. tarifnem razredu.«.

Dosedanji peti odstavek postane osmi odstavek.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

34. člen
(1) Upravičenec, ki je do uveljavitve tega zakona pridobil 

štipendijo v skladu s 86. členom Zakona o organiziranosti in 
delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14 in 86/15), obdrži 
štipendijo za obdobje, za katero mu je bila priznana.

(2) Če upravičenec iz prejšnjega odstavka uveljavlja pra-
vico do štipendije v skladu s spremenjenim 86. členom zakona, 
se mu v skladu z njim ob izpolnjevanju pogojev prizna pravica 
do štipendije, in sicer od dneva vložitve vloge. V tem primeru 
upravičenec izgubi pravico do štipendije iz prejšnjega odstavka.

35. člen
(1) Vlada izda predpis iz šestega odstavka 86. člena za-

kona v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
(2) Minister izda predpisa iz petega odstavka 40.a člena in 

57.a člena zakona v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
(3) Podzakonski predpisi, izdani na podlagi Zakona o or-

ganiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14 in 
86/15), se uskladijo z določbami tega zakona v šestih mesecih 
od uveljavitve tega zakona.

36. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravilnik 

o uveljavljanju pravic ožjih družinskih članov po smrti policista 
in pravice v primeru invalidnosti (Uradni list RS, št. 66/14), ki 
pa se uporablja do uveljavitve predpisa iz šestega odstavka 
86. člena zakona, kolikor ni v nasprotju s tem zakonom.

37. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 210-01/16-14/16
Ljubljana, dne 22. novembra 2016
EPA 1437-VII

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

Predsednik

PREDSEDNIK REPUBLIKE
3232. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike 

Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena 
Ustave Republike Slovenije ter 4. točke 7. člena in 10. člena 
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam
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U K A Z
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Za izjemen prispevek k razvoju slovenskega in svetov-
nega krasoslovja ter uveljavljanju slovenske znanosti v svetu 
prejme

revija ACTA CARSOLOGICA

RED ZA ZASLUGE.

Št. 094-01-4/2016-3
Ljubljana, dne 2. decembra 2016

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

3233. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike 
Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena 
Ustave Republike Slovenije ter 5. točke 7. člena in 10. člena 
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Za izjemen prispevek k slovenski dialektologiji in utrje-
vanje mednarodnega ugleda slovenske znanosti na področju 
slavistike prejme

DR. ZINKA ZORKO

MEDALJO ZA ZASLUGE.

Št. 094-01-1/2016-3
Ljubljana, dne 2. decembra 2016

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

3234. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike 
Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena 
Ustave Republike Slovenije ter 5. točke 7. člena in 10. člena 
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Za življenjski prispevek k razvoju slovenskega zgodovino-
pisja in zasluge pri uveljavljanju ugleda Slovenije na kulturnem 
in znanstvenem področju prejme ob svoji 90-letnici

DR. IGNACIJ VOJE

MEDALJO ZA ZASLUGE.

Št. 094-01-3/2016-3
Ljubljana, dne 2. decembra 2016

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

3235. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike 
Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena 
Ustave Republike Slovenije ter 5. točke 7. člena in 10. člena 
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Za izjemen prispevek k utrjevanju temeljev slovenske 
jezikovne in kulturne identitete v slovenski Benečiji prejme

ŽIVA GRUDEN
MEDALJO ZA ZASLUGE.

Št. 094-02-4/2016-3
Ljubljana, dne 2. decembra 2016

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

3236. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike 
Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena 
Ustave Republike Slovenije ter 5. točke 7. člena in 10. člena 
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Za vztrajno in predano voditeljsko delo pri utrjevanju slo-
venske jezikovne in kulturne identitete prebivalcev slovenskega 
porekla v Reziji prejme

LUIGIA NEGRO
MEDALJO ZA ZASLUGE.

Št. 094-02-2/2016-4
Ljubljana, dne 2. decembra 2016

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

3237. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike 
Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena 
Ustave Republike Slovenije ter 5. točke 7. člena in 10. člena 
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Za prispevek h kulturni izmenjavi na področju sloven-
skega in madžarskega literarnega ustvarjanja ter zbliževanju 
duhovnega prostora obeh sosednjih narodov prejme

URŠKA GÁLLOS
MEDALJO ZA ZASLUGE.

Št. 094-02-7/2016-4
Ljubljana, dne 2. decembra 2016

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije
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MINISTRSTVA
3238. Pravilnik o šolninah in bivanju v javnih 

študentskih domovih za Slovence brez 
slovenskega državljanstva in tujce v Republiki 
Sloveniji

Na podlagi šestega odstavka 7. člena Zakona o visokem 
šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14) ministrica za 
izobraževanje, znanost in šport izdaja

P R A V I L N I K
o šolninah in bivanju v javnih študentskih 
domovih za Slovence brez slovenskega 

državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem pravilnikom se za Slovence brez slovenskega dr-

žavljanstva in tujce, državljane držav, ki niso članice Evropske 
unije, določajo plačevanje šolnin za študij po javnoveljavnih 
študijskih programih in pogoji za bivanje v študentskih domovih, 
ki jih je ustanovila Republika Slovenija (v nadaljnjem besedilu: 
javni študentski domovi).

II. ŠOLNINA

2. člen
(1) Slovenci brez slovenskega državljanstva, ki se v Re-

publiki Sloveniji izobražujejo na javnih ali zasebnih visokošol-
skih zavodih, za študij po javnoveljavnih študijskih programih 
prve, druge in tretje stopnje plačujejo tolikšno šolnino, kot je 
določena za državljane Republike Slovenije.

(2) Tujci, ki se v Republiki Sloveniji izobražujejo na javnih 
ali zasebnih visokošolskih zavodih, za študij po javnoveljavnih 
študijskih programih prve, druge ali tretje stopnje plačujejo šol-
nino, razen če ni s tem pravilnikom drugače določeno.

3. člen
Višino šolnine za tujce visokošolski zavod določa tako, 

kot jo v skladu s Pravilnikom o šolninah in drugih prispevkih v 
visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 40/94 in 45/98) določa za 
državljane Republike Slovenije za izredni študij.

4. člen
(1) Ne glede na določbo prejšnjega člena tujci na javnih 

visokošolskih zavodih ne plačujejo šolnine oziroma plačujejo 
tolikšno, kot je določena za državljane Republike Slovenije, če:

– je tako določeno z meddržavnimi ali mednarodnimi 
sporazumi in pogodbami;

– so štipendisti ministrstev, ki štipendiranje tujcev izvajajo 
preko pooblaščenih izvajalcev, kot sta Center Republike Slove-
nije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in uspo-
sabljanja ter Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov 
in štipendije (v nadaljnjem besedilu: štipendisti ministrstev);

– so študenti izmenjalnih programov med visokošolskimi 
zavodi v programu ERASMUS+ ali

– so tuji državljani s stalnim prebivališčem v Republiki Slo-
veniji in so sami ali vsaj eden od njihovih staršev ali skrbnikov 
rezidenti Republike Slovenije za davčne namene.

(2) Prejšnji odstavek velja tudi za študij po javnoveljavnih 
študijskih programih zasebnih visokošolskih zavodov s koncesijo.

5. člen
(1) Šolnina se plačuje visokošolskemu zavodu na podlagi 

izstavljenega računa.
(2) Šolnina se za vsako študijsko leto praviloma plačuje 

v enkratnem znesku.

(3) Visokošolski zavodi lahko tujega študenta oprostijo 
plačila celotne šolnine ali njenega dela ali mu omogočijo plačilo 
v več delih.

III. BIVANJE V JAVNIH ŠTUDENTSKIH DOMOVIH

6. člen
(1) Za štipendiste ministrstev Republika Slovenija zago-

tavlja do 250 mest za bivanje v javnih študentskih domovih.
(2) Razdelitev mest, način plačila in druga medsebojna 

razmerja za bivanje štipendistov ministrstev uredijo ministrstvo, 
pristojno za visoko šolstvo, izvajalci štipendiranja ter javni štu-
dentski domovi z vsakoletno večstransko pogodbo.

(3) Štipendistom ministrstev se zaračunava subvencioni-
rana stanarina.

7. člen
(1) Javni študentski domovi letno namenijo do 15 odstot-

kov svojih zmogljivosti tudi drugim tujim študentom, ki prihajajo 
na visokošolske zavode v okviru izmenjalnih programov (pred-
vsem programa ERASMUS+).

(2) Javni študentski domovi lahko v primeru prostih zmo-
gljivosti poleg študentov iz prejšnjega odstavka namestijo tudi 
druge tuje študente.

(3) O razdelitvi zmogljivosti iz tega člena se visokošolski 
zavodi vsako leto dogovorijo neposredno z javnimi študentskimi 
domovi.

(4) Izbor upravičencev do namestitev iz prvega in drugega 
odstavka tega člena opravi visokošolski zavod.

(5) Uporabniki teh zmogljivosti plačujejo tržno ceno.

IV. KONČNI DOLOČBI

8. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravil-

nik o šolninah in bivanju v študentskih domovih za Slovence 
brez slovenskega državljanstva v Republiki Sloveniji (Uradni 
list RS, št. 70/08).

9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-56/2016
Ljubljana, dne 12. oktobra 2016
EVA 2016-3330-0043

dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica

za izobraževanje,
znanost in šport

3239. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o upravnem nadzoru v zdravstvu

Na podlagi prvega odstavka 80. člena Zakona o zdra-
vstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečišče-
no besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 
– ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13) izdaja ministrica za zdravje

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o upravnem nadzoru v zdravstvu

1. člen
V Pravilniku o upravnem nadzoru v zdravstvu (Uradni list 

RS, št. 14/95, 72/98, 43/11 in 6/12) se v 4. členu drugi odstavek 
spremeni tako, da se glasi:
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»V primeru nejasne ali nepopolne zahteve oziroma po-
bude za nadzor ministrstvo, pristojno za zdravje (v nadaljnjem 
besedilu: ministrstvo), od predlagatelja v petih delovnih dneh 
od prejema zahteve oziroma pobude za nadzor zahteva odpra-
vo pomanjkljivosti, za kar predlagatelju določi primeren rok, ki 
ne sme biti krajši od osem dni.«.

Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se 
glasi:

»Če se ugotovi, da zahteva oziroma pobuda za nadzor ni 
utemeljena, se predlagatelja o tem pisno obvesti.«.

2. člen
V napovednem stavku 5. člena se besedilo »Upravni 

nadzor« nadomesti z besedo »Nadzor«.

3. člen
V 9. členu se v prvem odstavku črta besedilo »in ugoto-

vitvah komisije«.
V tretjem odstavku se beseda »usklajevalni« nadomesti 

z besedo »razčiščevalni«.

4. člen
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Po opravljenih nadzornih dejanjih iz 7. člena tega pravil-

nika komisija sestavi poročilo o ugotovitvah glede zakonitosti 
in pravilnosti delovanja izvajalca, ki ga podpišejo vsi člani 
komisije. Posamezen član komisije ima pravico, da v poročilu 
poda ločeno mnenje.

Poročilo iz prejšnjega odstavka se posreduje izvajalcu, ki 
nanj lahko poda pripombe v 30 dneh od prejema poročila, in 
morebitnemu predlagatelju, na katerega zahtevo ali pobudo je 
bil nadzor opravljen.«.

5. člen
V drugem odstavku 11. člena se črta beseda »upravnem«.

6. člen
V 12. členu se za besedilom člena, ki postane prvi odsta-

vek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če komisija pri nadzoru ne ugotovi nepravilnosti oziroma 

jih izvajalec odpravi do izdaje odločbe, minister izda sklep, s 
katerim postopek nadzora ustavi.«.

7. člen
V drugem odstavku 16. člena se črta beseda »uprav-

nem«.

8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-50/2016/8
Ljubljana, dne 17. novembra 2016
EVA 2016-2711-0041

Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica
za zdravje

3240. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o izvrševanju zakona o matičnem 
registru

Na podlagi tretjega odstavka 19. člena, šestega odstavka 
23. člena, prvega odstavka 25. člena, prvega odstavka 26. čle-
na, drugega odstavka 30. člena Zakona o matičnem registru 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in dru-
gega odstavka 8. člena Zakona o partnerski zvezi (Uradni list 
RS, št. 33/16) izdaja ministrica za notranje zadeve

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o izvrševanju zakona o matičnem registru

1. člen
V Pravilniku o izvrševanju zakona o matičnem registru 

(Uradni list RS, št. 40/05 in 69/09) se v prvem odstavku 2. čle-
na v prvi in drugi alineji za besedama »zakonskih zvez« doda 
vejica in besedi »partnerskih zvez«.

2. člen
Drugi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kadar sta ime in priimek ali ime ali priimek sestavljena 

iz več kakor dveh besed oziroma nedeljivih celot, mora izjava 
o določitvi osebnega imena vsebovati tudi izjavo o izbiri oseb-
nega imena za pravni promet, v skladu z zakonom, ki ureja 
osebno ime.«.

3. člen
V prvem odstavku 16. člena se črta besedilo »v določe-

nem roku«.

4. člen
V naslovu III. poglavja se za besedo »zakonske« dodata 

besedi »oziroma partnerske«.

5. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:

»19. člen
(podlaga vpisa)

Zakonska oziroma partnerska zveza, sklenjena v Repu-
bliki Sloveniji, se v register vpiše na podlagi listine o sklenitvi 
zakonske oziroma partnerske zveze, ki jo podpišejo zakonca 
oziroma partnerja, pooblaščena oseba, priči in matičar, ali od-
ločbe pristojnega organa.

Listina o sklenitvi zakonske zveze se izda na obrazcu, ki 
je Priloga št. 2, na območjih, določenih s statuti občin, kjer ži-
vita madžarska in italijanska narodna skupnost pa na obrazcu, 
ki je Priloga št. 3 oziroma na obrazcu, ki je Priloga št. 4 tega 
pravilnika.

Listina o sklenitvi partnerske zveze se izda na obrazcu, 
ki je Priloga št. 5, na območjih, določenih s statuti občin, kjer 
živita madžarska in italijanska narodna skupnost pa na obraz-
cu, ki je Priloga št. 6 oziroma na obrazcu, ki je Priloga št. 7 
tega pravilnika.

Listine določene s tem členom, so sestavni del tega pra-
vilnika in so objavljene skupaj z njim.«.

6. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:

»20. člen
(priimek po sklenitvi zakonske oziroma partnerske zveze)

V register se vpiše tisti priimek, ki ga je vsak zakonec 
oziroma partner izbral za priimek po sklenitvi zakonske oziroma 
partnerske zveze, v skladu z zakonom, ki ureja osebno ime.«.

7. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:

»21. člen
(listine za sklenitev zakonske oziroma partnerske zveze)

Za dokazovanje osebnega statusa tujca in izpolnjevanje 
pogojev za sklenitev zakonske oziroma partnerske zveze, izpi-
ski in druge listine ne smejo biti starejši od šest mesecev. Izje-
ma velja za države, kjer se izpisek izda praviloma samo enkrat 
in dokazuje le posamezno matično dejstvo, ne pa osebnega 
statusa vpisanega.



Uradni list Republike Slovenije Št. 77 / 2. 12. 2016 / Stran 11055 

Če je za sklenitev zakonske oziroma partnerske zveze 
izdana odločba, na podlagi katere se dovoli sklenitev zakon-
ske oziroma partnerske zveze (spregled zadržkov, sklenitev 
po pooblaščencu, sklenitev izven uradnih prostorov ali izven 
uradnega časa), mora biti to razvidno iz registra. Odločba je 
priloga listine o sklenitvi zakonske oziroma partnerske zveze.

Izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski oziroma 
partnerski zvezi se izda brez zaznamka.«.

8. člen
V drugem odstavku 22. člena se v četrti alineji za besedo 

»zakoncu« dodata besedi »oziroma partnerju«.

9. člen
Drugi odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sprememba priimka se lahko v register vpiše tudi na 

podlagi izjave nekdanjega zakonca oziroma partnerja, podane 
v šestih mesecih po razvezi ali razveljavitvi zakonske oziroma 
partnerske zveze. Vpiše se lahko samo priimek, ki ga je oseba 
imela pred sklenitvijo zakonske oziroma partnerske zveze ob 
pogoju, da priimka v času sklenjene zakonske oziroma partner-
ske zveze ni spreminjala.«.

10. člen
Drugi odstavek 35. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Oseba se v register vpiše s podatki o osebnem stanju ob 

pridobitvi državljanstva. Če je oseba v zakonski oziroma par-
tnerski zvezi, se v register vpišejo tudi podatki o sklenjeni za-
konski oziroma partnerski zvezi in zakoncu oziroma partnerju.«.

11. člen
38. člen se spremeni tako, da se glasi:

»38. člen
(neveljavnost ali prenehanje zakonske oziroma  

partnerske zveze)
Neveljavnost ali prenehanje zakonske oziroma partnerske 

zveze se v register vpiše na podlagi odločbe sodišča ali vpisa 
smrti zakonca oziroma partnerja.

V primeru prenehanja zakonske oziroma partnerske zve-
ze se izpisek iz matičnega registra o rojstvu izda brez zaznam-
ka, izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski oziroma 
partnerski zvezi pa se izda z zaznamkom o prenehanju zakon-
ske oziroma partnerske zveze.«.

12. člen
V drugem odstavku 42. člena se za besedo »zakonske« 

dodata besedi »oziroma partnerske«.

13. člen
53. člen se spremeni tako, da se glasi:

»53. člen
(vrste izpiskov)

Iz registra se izdajajo naslednji izpiski:
– izpisek iz matičnega registra o rojstvu,
– izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi,
– izpisek iz matičnega registra o sklenjeni partnerski zvezi,
– izpisek iz matičnega registra o smrti,
– izpisek iz matičnega registra.
Izpisek iz matičnega registra o rojstvu se izda na obraz-

cu, ki je Priloga št. 8 tega pravilnika. V primeru, da so starši 
posameznika, za katerega se izpisek izdaja, istega spola, pa 
na obrazcu, ki je Priloga št. 9 tega pravilnika. Na območjih, 
določenih s statuti občin, kjer živita madžarska oziroma italijan-
ska narodna skupnost, se izpisek o rojstvu izda na obrazcu, ki 
je Priloga št. 10 oziroma na obrazcu, ki je Priloga št. 11 tega 
pravilnika. V primeru, da so starši posameznika, za katerega se 
izpisek izdaja, istega spola, pa na obrazcu, ki je Priloga št. 12 
oziroma na obrazcu, ki je Priloga št. 13 tega pravilnika.

Izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi 
se izda na obrazcu, ki je Priloga št. 14 tega pravilnika, na ob-

močjih, določenih s statuti občin, kjer živita madžarska oziroma 
italijanska narodna skupnost, pa na obrazcu, ki je Priloga št. 15 
oziroma na obrazcu, ki je Priloga št. 16 tega pravilnika.

Izpisek iz matičnega registra o sklenjeni partnerski zvezi 
se izda na obrazcu, ki je Priloga št. 17 tega pravilnika, na ob-
močjih, določenih s statuti občin, kjer živita madžarska oziroma 
italijanska narodna skupnost, pa na obrazcu, ki je Priloga št. 18 
oziroma na obrazcu, ki je Priloga št. 19 tega pravilnika.

Izpisek iz matičnega registra o smrti se izda na obrazcu, ki 
je Priloga št. 20 tega pravilnika. V primeru smrti posameznika, ki 
je v sklenjeni partnerski zvezi, pa na obrazcu, ki je Priloga št. 21 
tega pravilnika. Na območjih, določenih s statuti občin, kjer živita 
madžarska oziroma italijanska narodna skupnost, se izpisek o 
smrti izda na obrazcu, ki je Priloga št. 22 oziroma na obrazcu, ki 
je Priloga št. 23 tega pravilnika. V primeru smrti posameznika, ki 
je v sklenjeni partnerski zvezi, pa na obrazcu, ki je Priloga št. 24 
oziroma na obrazcu, ki je Priloga št. 25 tega pravilnika.

Izpisek iz matičnega registra se izda na obrazcu, ki je Pri-
loga št. 26 tega pravilnika. V primeru, da so starši posamezni-
ka, za katerega se izpisek izdaja, istega spola, pa na obrazcu, 
ki je Priloga št. 27 tega pravilnika. Na območjih, določenih s 
statuti občin, kjer živita madžarska oziroma italijanska narodna 
skupnost, se izpisek iz matičnega registra izda na obrazcu, ki 
je Priloga št. 28 oziroma na obrazcu, ki je Priloga št. 29 tega 
pravilnika. V primeru, da so starši posameznika, za katerega se 
izpisek izdaja, istega spola, pa na obrazcu, ki je Priloga št. 30 
oziroma na obrazcu, ki je Priloga št. 31 tega pravilnika.

Obrazci izpiskov iz registra, določeni s tem členom, so 
sestavni del tega pravilnika in so objavljeni skupaj z njim.«.

14. člen
Drugi odstavek 53.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izpiski se izdajajo iz matičnega registra ali matičnih knjig 

na naslednjih obrazcih:
– izpisek iz matičnega registra o rojstvu, izdan na podlagi 

Dunajske konvencije, na obrazcu, ki je Priloga št. 32 tega 
pravilnika,

– izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi, 
izdan na podlagi Dunajske konvencije, na obrazcu, ki je Priloga 
št. 33 tega pravilnika,

– izpisek iz matičnega registra o smrti, izdan na podlagi 
Dunajske konvencije, na obrazcu, ki je Priloga št. 34 tega 
pravilnika,

– izpisek iz matičnega registra o rojstvu, izdan na pod-
lagi Pariške konvencije, na obrazcu, ki je Priloga št. 35 tega 
pravilnika,

– izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi, 
izdan na podlagi Pariške konvencije, na obrazcu, ki je Priloga 
št. 36 tega pravilnika,

– izpisek iz matičnega registra o smrti, izdan na podlagi 
Pariške konvencije, na obrazcu, ki je Priloga št. 37 tega pra-
vilnika.«.

15. člen
V prvem odstavku 54. člena se za besedo »zvezi« doda 

vejica in besedilo »sklenjeni partnerski zvezi«.

16. člen
Prvi odstavek 55. člena se črta.
Dosedanji drugi odstavek postane prvi odstavek.

17. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem 
uporabe Zakona o partnerski zvezi (Uradni list RS, št. 33/16).

Št. 007-271/2016 (1322-09)
Ljubljana, dne 25. novembra 2016
EVA 2016-1711-0044

mag. Vesna Györkös Žnidar l.r.
Ministrica

za notranje zadeve
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3241. Odredba o vključitvi sektorja sadja v program 
promocije

Na podlagi druge alineje prvega odstavka 4. člena in 
7. člena Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov 
(Uradni list RS, št. 26/11 in 57/12) izdaja minister za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o vključitvi sektorja sadja  

v program promocije

1. člen
(vsebina)

Ta odredba določa vključitev sektorja pridelave in prede-
lave sadja v program promocije in odstotek površin intenzivnih 
sadovnjakov, ki mora biti dosežen, da se začne promocija shem 
kakovosti.

2. člen
(vključitev sektorja)

Sektor pridelave in predelave sadja se z vsemi sa-
dnimi vrstami vključi v Program promocije sektorja sadja 
2017–2019.

3. člen
(določitev odstotka površin intenzivnih sadovnjakov)
Promocija sheme izbrane kakovosti se izvaja pod pogo-

jem, da ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in prehrano, ugotovi, 
da je v shemo izbrana kakovost vključenih 15 odstotkov površin 
od vseh površin intenzivnih sadovnjakov v Republiki Sloveniji, 
kar se objavi na spletnih stranehi ministrstva, pristojnega za 
kmetijstvo in prehrano.

4. člen
(začetek promocije)

(1) Promocija iz te odredbe se začne izvajati po objavi 
naznanila o pridobitvi sklepa Evropske komisije o združljivosti 
sheme državne pomoči za promocijo.

(2) Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavi 
naznanilo iz prejšnjega odstavka v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

5. člen
(začetek veljavnosti)

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-305/2016
Ljubljana, dne 29. novembra 2016
EVA 2016-2330-0032

Mag. Dejan Židan l.r.
minister

za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

3242. Odločba o soglasju k sklepu uprave 
o prenehanju Evro-sredozemske univerzitetne 
ustanove

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izdaja kot 
organ pristojen za ustanovo na podlagi prvega odstavka 3. čle-
na, prve alineje 31. člena in prvega odstavka 32. člena Zakona 
o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno 

besedilo in 91/05 – popr.), 3. člena Zakona o splošnem uprav-
nem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) v 
upravni zadevi prenehanja Evro-sredozemske univerzitetne 
ustanove naslednjo

O D L O Č B O
o soglasju k sklepu uprave o prenehanju  

Evro-sredozemske univerzitetne ustanove

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izdaja so-
glasje k sklepu uprave o prenehanju Evro-sredozemske univer-
zitetne ustanove, Sončna pot 20, 6320 Portorož, ki ga je dne 
9. 3. 2016 sprejela uprava te ustanove.

Št. 0070-52/2016/5
Ljubljana, dne 9. novembra 2016
EVA 2016-3330-0041

dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica

za izobraževanje, znanost in šport

3243. Odločba o prenehanju Ustanove za pomoč 
starejšim, Fundacija Gera

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti izdaja na podlagi 3. člena in prvega odstavka 
32. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 
– uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v upravni 
zadevi prenehanja USTANOVE ZA POMOČ STAREJŠIM, 
FUNDACIJA GERA, s sedežem Pot k Savi 36, 1000 Ljublja-
na, naslednjo

O D L O Č B O

1. S to odločbo USTANOVA ZA POMOČ STAREJŠIM, 
FUNDACIJA GERA, s sedežem Pot k Savi 36, 1000 Ljubljana, 
preneha.

2. V tem postopku ni bilo stroškov postopka.

Št. 01704-51/2006/12
Ljubljana, dne 28. novembra 2016
EVA 2016-2611-0057

dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica

za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

3244. Splošni akt o zbiranju, uporabi in dajanju 
podatkov o razvoju trga elektronskih 
komunikacij

Na podlagi prvega in drugega odstavka 172. člena in 
201. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list 
RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US in 81/15) 
izdaja v.d. direktorja Agencije za komunikacijska omrežja in 
storitve Republike Slovenije:
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S P L O Š N I   A K T
o zbiranju, uporabi in dajanju podatkov  
o razvoju trga elektronskih komunikacij

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina)

Ta splošni akt ureja zbiranje, uporabo in način dostopa do 
podatkov o razvoju trga elektronskih komunikacij v Republiki 
Sloveniji s strani Agencije za komunikacijska omrežja in storitve 
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija).

II. ZBIRANJE PODATKOV

2. člen
(zbiranje podatkov)

(1) Operaterji omrežja oziroma izvajalci storitev (v na-
daljnjem besedilu: operaterji) so dolžni posredovati zahtevane 
podatke in informacije, tako da izpolnijo obrazec za posredova-
nje podatkov in informacij (v nadaljnjem besedilu: vprašalnik). 
Vprašalnik je dostopen v elektronski obliki na spletnem portalu 
agencije. Operaterji so dolžni posredovati zahtevane podatke 
in informacije tudi preko drugih oblik vprašalnikov.

(2) Izpolnjen vprašalnik za posredovanje podatkov in in-
formacij za preteklo koledarsko leto (letni vprašalnik) so ope-
raterji dolžni agenciji posredovati najkasneje do 31. marca 
tekočega koledarskega leta.

(3) Izpolnjen vprašalnik za posredovanje podatkov in in-
formacij za posamezna četrtletja koledarskega leta (četrtletni 
vprašalnik) so operaterji dolžni agenciji posredovati najkasneje 
v 15 dneh po izteku posameznega četrtletja koledarskega leta.

(4) Podatki o prometu in prihodkih se morajo nanašati 
na celotno zahtevano obdobje, podatki o številu priključkov in 
uporabnikov pa na zadnji dan v zahtevanem obdobju.

(5) Podatke in informacije so operaterji dolžni posredovati 
brezplačno, v elektronski obliki ter v roku in na način, ki ga do-
loči agencija. Operaterji morajo agenciji posredovati popravke 
napačnih podatkov, ugotovljene manjkajoče podatke ali zahte-
vane informacije v roku 3 delovnih dni od prejetja obvestila s 
strani agencije o nepravilnih, nepopolnih podatkih ali informa-
cijah v nasprotju z zahtevo agencije, kar določi uradna oseba 
agencije, glede na obseg potrebnih popravkov.

(6) Operater mora o nezmožnosti posredovanja podatkov 
in informacij pisno obvestiti agencijo in obvestilu priložiti dokaze 
o nezmožnosti posredovanja podatkov in informacij.

(7) Operaterji so agenciji ob vpisu v uradno evidenco 
operaterjev v obvestilu iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o 
elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 
40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US in 81/15; v nadaljnjem besedilu: 
zakon) dolžni pisno sporočiti podatke o kontaktni/h osebi/ah 
za posredovanje podatkov in informacij oziroma izpolnjevanje 
vprašalnikov, in sicer ime in priimek, telefonsko številko in 
elektronski naslov. Operaterji so tudi dolžni sporočiti agenciji 
spremembo podatkov v 30 dneh po nastanku spremembe.

3. člen
(varovanje poslovne skrivnosti)

(1) Operaterji morajo skladno z zakonom označiti tiste 
podatke, informacije in dele finančnih oziroma drugih poročil, za 
katere želijo, da se jih šteje za poslovno skrivnost. V tem primeru 
morajo agenciji predložiti akt, ki skladno z zakonom, ki ureja go-
spodarske družbe, opredeljuje te podatke kot poslovno skrivnost. 
Operaterji posredujejo akt agenciji preko spletnega portala za 
zbiranje podatkov in informacij. Podatki in informacije, ki so že 
javno objavljeni, ne morejo biti označeni kot poslovna skrivnost.

(2) V kolikor agencija ugotovi, da so bili podatki oziroma 
informacije, ki jih je operater označil kot poslovno skrivnost, 

javno objavljeni, oznake poslovna skrivnost za te podatke ne 
upošteva in ga o tem seznani.

III. UPORABA PODATKOV

4. člen
(namen in uporaba podatkov)

Agencija poleg namenov naštetih v zakonu uporabi zbra-
ne podatke in informacije med drugim tudi za:

– spremljanje razvitosti trga elektronskih komunikacij v 
Republiki Sloveniji,

– primerjave z drugimi zbranimi podatki in informacijami.

5. člen
(posredovanje podatkov)

(1) Zbrani podatki in informacije se posredujejo Stati-
stičnemu uradu Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
SURS) za namene državne statistike v skladu z zakonom, ki 
ureja državno statistiko in so opredeljeni z veljavnim letnim 
programom statističnih raziskovanj SURS.

(2) Zbrani podatki in informacije se na podlagi utemeljene 
zahteve posredujejo Evropski komisiji in drugim regulativnim 
organom ter nacionalnim organom in mednarodnim organizaci-
jam, ki imajo pristojnosti na področju elektronskih komunikacij.

(3) Evropska komisija, drugi regulativni organi ter nacio-
nalni organi in mednarodne organizacije, pristojne na podro-
čju elektronskih komunikacij, morajo v primeru, da zaprosijo 
agencijo za podatke in informacije, ki jih ta zbira na podlagi 
201. člena zakona in jih ta organ potrebuje za izvajanje svojih 
pristojnosti, svojo zahtevo ustrezno utemeljiti. Podatki in infor-
macije morajo biti uporabljeni primerno in sorazmerno namenu, 
zaradi katerega so bili posredovani.

(4) Pri posredovanju oziroma uporabi podatkov in infor-
macij, ki so označeni kot poslovna skrivnost, sta agencija in 
prejemnik podatkov dolžna ohranjati stopnjo zaupnosti, kot to 
določa 3. člen tega splošnega akta. Pri tem agencija prejemni-
ka podatkov pozove, da je dolžan ohraniti stopnjo zaupnosti 
posredovanih podatkov, kar pa ne velja za podatke iz drugega 
odstavka 3. člena tega splošnega akta.

6. člen
(objava podatkov)

(1) Agencija lahko objavi obdelane podatke v ustrezni 
obliki na svojih spletnih straneh, ob upoštevanju 3. člena tega 
splošnega akta, vedno pa lahko objavi podatke in informacije, 
ki jih operaterji niso označili kot poslovno skrivnost oziroma ki 
so bili že javno objavljeni.

(2) Če operater agenciji posreduje dokument, ki delno 
vsebuje poslovne skrivnosti, agencija pri objavi takega doku-
menta poskrbi, da so poslovne skrivnosti ustrezno zakrite.

IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

7. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega splošnega akta preneha veljati 
Splošni akt o zbiranju, uporabi in dajanju podatkov o razvoju 
trga elektronskih komunikacij (Uradni list RS, št. 62/13).

8. člen
(začetek veljavnosti)

Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0073-5/2016/10
Ljubljana, dne 29. novembra 2016
EVA 2016-3330-0025

mag. Tanja Muha l.r.
v.d. direktorja
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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3245. Pravilnik o vsebini in obliki diplom Fakultete 

za upravljanje, poslovanje in informatiko 
Novo mesto

Na podlagi 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni 
list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14) je Senat Fakultete za 
upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto na seji dne 
29. novembra 2016 sprejel

P R A V I L N I K
o vsebini in obliki diplom Fakultete  

za upravljanje, poslovanje in informatiko  
Novo mesto

1.
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo 

mesto (v nadaljevanju: fakultete) izdaja naslednje vrste diplom 
o pridobljeni javno veljavni izobrazbi:

– diplome o zaključenih visokošolskih strokovnih študij-
skih programih prve stopnje;

– diplomo o zaključenem magistrskem študijskem progra-
mu druge stopnje;

– diplomo o zaključenem visokošolskem strokovnem štu-
dijskem programu in

– dvojnike diplom.

2.
Diploma se izda na obrazcu, izdelanem iz posebnega 

papirja, dimenzije 210 mm x 297 mm.
Gornji in spodnji del diplome sta srebrno-sive barve. V 

gornjem delu diplome je z belo barvo odtisnjen napis Fakulteta 
za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto.

V gornji polovici diplome je z zeleno barvo odtisnjen 
napis Diploma, pod njim pa je s slepim tiskom odtisnjen znak 
fakultete, okroglo obrobljen z napisom Fakulteta za upravljanje, 
poslovanje in informatiko Novo mesto.

V osrednjem delu diplome so navedeni ime in priimek, da-
tum in kraj rojstva diplomanta oziroma diplomantke, zaključeni 
študijski program in podeljeni strokovni naslov.

Diploma posameznega študijskega programa ima zapo-
redno številko, datum diplomiranja in kraj izdaje (Novo mesto), 
ime in priimek ter lastnoročni podpis dekana/dekanice in direk-
torja/direktorice fakultete in odtisnjen pečat fakultete.

Z izjemo imena in priimka, datuma in kraja rojstva diplo-
manta oziroma diplomantke, zaporedne številke diplome in 

datum diplomiranja, ki so črne barve, so vsi ostali podatki in 
predtiskana imena polj zelene barve.

Obrazci diplom posameznega študijskega programa (mo-
ška slovnična oblika) so v prilogi tega pravilnika.

3.
Zaporedna številka diplome iz prve in druge alineje 1. toč-

ke tega pravilnika je sestavljena iz oznake študijskega progra-
ma in zaporedne številke diplome.

Zaporedna številka diplome iz tretje alineje 1. točke tega 
pravilnika nima oznake študijskega programa.

Številčenje diplom iz 1. točke tega pravilnika nadaljuje 
številčenje predhodno izdanih diplom.

4.
Vse diplome, ki jih izda fakulteta so javne listine in so 

napisane v slovenskem jeziku.
Sestavni del diplome je priloga k diplomi, katere vsebino 

določi minister, pristojen za visoko šolstvo, in je pisana v slo-
venskem in angleškem jeziku.

5.
Fakulteta izda dvojnik diplome diplomantu, ki je izgublje-

no, uničeno ali odtujeno listino preklical v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije, če je iz evidenc fakultete razvidno, da je bila 
po zaključenih študijskih obveznostih izdan izvirnik diplome.

Duplikat diplome se izda na obrazcu iz 2. točke, tako, da 
je v gornjem desnem kotu zapisano, da gre za duplikat.

Na prvi strani dvojnika diplome so z izjemo zaporedne 
številke diplome navedeni podatki iz 2. točke. Namesto lastno-
ročnega podpisa se pri imenu in priimku dekana/dekanice in 
direktorja/direktorice fakultete zapiše »l. r.«.

Na hrbtni strani dvojnika trenutna dekan/dekanica in di-
rektor/direktorica fakultete podpišeta klavzulo o skladnosti po-
datkov dvojnika diplome s podatki evidence, na temelju katere 
se dvojnik diplome izdaja. Na hrbtni strani dvojnika diplome se 
odtisne pečat fakultete.

V evidenco o izdanih diplomah se vpiše podatek o izda-
nem dvojniku diplome, skupaj s podatki o preklicu izvirnika.

6.
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

in se uporablja za vse diplomante, ki so diplomirali po 31. av-
gustu 2016.

Št. D2- 47/2016
Novo mesto, dne 29. novembra 2016

mag. Malči Grivec l.r.
Dekanica
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OBČINE
BOVEC

3246. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec 
za leto 2016

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 
127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in Statuta 
Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10) je Občinski svet 
Občine Bovec na 5. izredni seji dne 22. 11. 2016 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Bovec  

za leto 2016

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Bovec za leto 2016 (Uradni 

list RS, št. 18/16, dne 4. 3. 2016, Uradni list RS, št. 21/16, dne 
29. 4. 2016 in Uradni list RS, št. 69/16, dne 8. 11. 2016) se 
spremeni 2. člen in se glasi:

»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Določa se v 
naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  v EUR
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 8.191.519,42
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.982.760,90

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 3.005.047,00
700 DAVKI NA DOHODEK  
IN DOBIČEK 2.373.212,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 289.235,00
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO  
IN STORITVE 342.600,00
706 DRUGI DAVKI

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 977.713,90
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU  
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 738.917,90
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 4.500,00
712 DENARNE KAZNI 7.270,00
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA  
IN STORITEV 188.600,00
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 38.426,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 
(720+721+722) 103.876,60
720 PRIHODKI OD PRODAJE 
OSNOVNIH SREDSTEV 9.711,00
722 PRIHODKI OD PRODAJE 
ZEMLJIŠČ IN NEOPR. DOLG. 
SREDSTEV 94.165,60

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 1.400,00
730 PREJETE DONACIJE IZ 
DOMAČIH VIROV 1.400,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 3.426.430,46
740 TRANSFERNI PRIHODKI  
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 3.426.430,46
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. 
PRORAČ. IZ SRED. PRORAČ. EU

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE 677.051,46
782 PREJETA SRED. IZ PROR. EU – 
ZA STRUKTURNO POLITIKO
787 PREJETA SREDSTVA OD 
DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ 677.051,46

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 8.756.387,93
40 TEKOČI ODHODKI 

(400+401+402+403+409) 1.865.011,22
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 529.871,00
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV  
ZA SOCIALNO VARNOST 80.657,00
402 IZDATKI ZA BLAGO  
IN STORITVE 1.221.909,42
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 30.173,80
409 SREDSTVA, IZLOČENA  
V REZERVE 2.400,00

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413) 1.890.284,21
410 SUBVENCIJE 42.200,00
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM  
IN GOSPODINJSTVOM 587.655,00
412 TRANSFERI NEPROFITNIM 
ORGANIZAC. IN USTANOVAM 158.675,00
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 1.101.754,21

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 4.748.202,50
420 NAKUP IN GRADNJA 
OSNOVNIH SREDSTEV 4.748.202,50

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
(431+432) 252.890,00
431 INVES. TRANSF. PRAV.  
IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PR. POR. 198.800,00
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 54.090,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (prih.-odhod.) –564.868,51

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  

IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751) 29.390,00
750 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 27.890,00
751 PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 1.500,00

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 0,00
441 POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN  
IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV  
(IV.-V.) 29.390,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 491.178,00

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 491.178,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 1.923.825,76

550 ODPLAČILA DOMAČEGA 
DOLGA 1.923.825,76
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IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE 
SREDSTEV NA RAČUNIH) –1.968.126,27

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –1.432.647,76
XI. NETO FINANCIRANJE –564.868,51
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČ.  

OB KONCU PRET. LETA 1.986.616,53
«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 410-01/2015-6
Bovec, dne 24. novembra 2016

Župan
Občine Bovec

Valter Mlekuž l.r.

CELJE

3247. Sklep o začetku postopka priprave 
spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta 
“Gospodarska cona v Celju”

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrto-
vanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 
80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 
– ZUUJFO) in 32. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni 
list RS, št. 106/13, 93/15) župan Mestne občine Celje sprejme

S K L E P
o začetku postopka priprave spremembe  

in dopolnitve zazidalnega načrta  
“Gospodarska cona v Celju”

1.
(predmet sklepa)

S tem sklepom se začne postopek priprave spremembe in 
dopolnitve zazidalnega načrta “Gospodarska cona v Celju” (v 
nadaljnjem besedilu: sprememba in dopolnitev ZN).

2.
(ocena stanja, območje spremembe in dopolnitve ZN  

in razlogi za pripravo)
(1) Odlok o zazidalnem načrtu “Gospodarska cona v Ce-

lju” (Uradni list SRS, št. 22/77, 22/78, 21/82, 6/83, 23/84, 14/86, 
7/90 in Uradni list RS, št. 17/92, 20/94, 39/94, 2/96, 23/97, 
50/98, 14/99, 56/99, 46/00, 117/00, 21/02, 57/03, 91/05, 29/06, 
70/06, 77/06, 58/07, 56/08, 19/09, 80/09, 109/10, 38/13, 12/14, 
43/14, 16/15, 20/15, 39/15) opredeljuje območje med Dečkovo 
cesto, Ipavčevo ulico, Stritarjevo ulico in športnim komple-
ksom Kladivar kot območje obstoječih in predvidenih objektov 
za grafično, papirno industrijo AERO. Podrobnejša namenska 
raba tega območja je po Celjskem prostorskem planu (Uradni 
list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) opredeljena 
kot območje servisnih in proizvodnih dejavnosti (šifra 90202). 
Pogoji gradnje in oblikovanja objektov so podani za namen 
gradnje objektov grafične industrije, oziroma za namen gradnje 
za potrebe osnovnega uporabnika za isto namembnost.

(2) Območje spremembe in dopolnitve ZN obsega parc. 
št. 608/112, 608/113, 608/114, 608/115, 635/8, 608/32, vse k.o. 
1075 – Ostrožno.

(3) Vpetost območja lahke industrije v mestne stanovanj-
ske soseske onemogoča nadaljnji razvoj industrije, hkrati pa 

postaja obravnavani prostor zaradi bližine mestnega središča, 
lahke dostopnosti do šol in drugih institucij zanimiv za drugačno 
namembnost. Sprememba in dopolnitev ZN bo obsegala funk-
cionalno dopolnitev objektov z novo namembnostjo, vendar z 
ohranitvijo izraženih urbanističnih konstant, kot je obstoječe 
parkirišče z zelenimi otoki in drevnino.

3.
(predmet, programska izhodišča in namen)

(1) S spremembo in dopolnitvijo ZN se spreminjajo pogoji 
toleranc, ki se nanašajo na območje spremembe in dopolnitve 
ZN. Z dopolnitvijo besedila odloka na območju, kjer je dovolje-
na gradnja zgolj za potrebe osnovnega uporabnika, torej indu-
strije, želi pripravljavec omogočiti spremembo namembnosti 
obstoječih objektov znotraj iste cone za trgovinsko dejavnost, 
z dopustnostjo gradnje nujnih funkcionalnih posegov.

(2) Dopolnitev besedila odloka bo kot toleranca veljavne-
ga odloka vključevala s strani strokovne službe potrjen idejni 
projekt, ki bo sestavni del odloka.

4.
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)

Zaradi tekstualne dopolnitve besedila odloka, ki ne po-
sega v delovno področje nosilcev urejanja prostora, oziroma 
se nanaša samo na spremembo izvedbenih pogojev, s katero 
se opredeljuje racionalna raba obstoječega objekta s pripada-
jočimi zemljišči, se v skrajšani postopek spremembe in dopol-
nitve ZN ne vključi nosilcev urejanja prostora, v spremembi in 
dopolnitvi ZN pa se predvidi njihovo vključitev v projektih za 
pridobitev gradbenega dovoljenja, ki ga poseg zahteva.

5.
(roki za postopek sprejemanja)

Sprememba in dopolnitev ZN se vodi skladno z določili 
57., 58., 59., 60., 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem na-
črtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 
80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – 
ZUUJFO) po skrajšanem postopku.

6.
(obveznosti v zvezi s financiranjem)

Pripravljavec spremembe in dopolnitve ZN je Mestna 
občina Celje. Izvedba postopka spremembe in dopolnitve ZN 
ne zahteva posebnih sredstev proračuna Mestne občine Celje.

7.
(končna določba)

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

Št. 3505-5/2016-3
Celje, dne 23. novembra 2016

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l.r.

CERKNICA

3248. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine 
Cerknica

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. 
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 
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14/15 – ZUUJFO) in 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni 
list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica na 14. redni 
seji dne 17. 11. 2016 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E 
S T A T U T A

Občine Cerknica

1. člen
V Statutu Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) se 

v prvem odstavku 4. člena črta besedilo: »po predhodnem 
soglasju občinskega sveta.«

2. člen
V 6. členu se besede »samostojno odloča o povezovanju« 

nadomestijo z besedama »se povezuje«.

3. člen
V drugem odstavku 7. člena se beseda »pečat« nadome-

sti z besedo »žig«.

4. člen
V 10. členu se pred besedo »skladi« v celotnem besedilu 

doda beseda »javni« v ustreznih sklonih.

5. člen
V 17. členu se na koncu šestnajste alinee doda besedilo: 

»in sicer predinvesticijsko zasnovo in investicijski program.«

6. člen
V 29. členu se črtata besedi »najmanj četrtine«, beseda 

»članov« pa se spremeni v besedo »člana«.

7. člen
Tretji odstavek 31. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Mandatna doba župana se začne s potekom mandatne dobe 
prejšnjega župana, traja pa do prve seje novo izvoljenega 
sveta.«

8. člen
V drugem odstavku 32. člena se doda nova, tretja alinea, 

ki se glasi: »potrjuje investicijsko dokumentacijo, in sicer do-
kument identifikacije investicijskega projekta«. Ostale alinee 
se preštevilčijo.

V drugem odstavku se v zadnji alinei brišeta besedi »ta«.

9. člen
Drugi odstavek 40. člena se črta.

10. člen
V tretjem odstavku 41. člena se črta besedilo v oklepaju.

11. člen
V zadnjem odstavku 43. člena se beseda »pečat« nado-

mesti z besedo »žig«.

12. člen
Drugi odstavek 44. člena se črta. Dosedanji tretji in četrti 

odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.

13. člen
Zadnja alineja 90. člena se spremeni tako, da se glasi »z 

javno zasebnim partnerstvom«.

14. člen
Šesta alineja 93. člena se črta.

15. člen
V 94. členu se črta četrta, osma in deseta alinea.

16. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan 

po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-009/2015
Cerknica, dne 17. novembra 2016

Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

3249. Spremembe in dopolnitve Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Cerknica

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list 
RS, št. 58/10 in 78/15) je Občinski svet Občine Cerknica na 
14. redni seji dne 17. 11. 2016 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E 
P O S L O V N I K A

Občinskega sveta Občine Cerknica
1. člen

V Poslovniku Občinskega sveta Občine Cerknica (Uradni 
list RS, št. 58/10) se v prvem odstavku 7. člena in v naslovu 
člena beseda »pečat« nadomesti z besedo »žig«.

2. člen
V 77. členu se črtata besedi »najmanj četrtine« beseda 

»članov« pa se spremeni v besedo »člana«.

3. člen
V 95. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: »Vse 

informacije javnega značaja je potrebno v skladu z 10. členom 
Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list 
RS, št. 51/06 – UPB, 117/06 – ZDavP-2, 23/14 in 50/14) objaviti 
na spletni strani občine.«

4. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan 

po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-10/2015
Cerknica, dne 17. novembra 2016

Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

3250. Odlok o razglasitvi domačije Selšček 31 
za kulturni spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dedišči-
ne (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 in 30/11 odl. US) in 
17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10, 
78/15) ter predloga Zavoda za varstvo kulturne dediščine 
št. 6624-0017/2016-2 z dne 7. 6. 2016 je Občinski svet Občine 
Cerknica na 14. redni seji dne 17. 11. 2016 sprejel

O D L O K
o razglasitvi domačije Selšček 31 za kulturni 

spomenik lokalnega pomena
1. člen

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enota 
dediščine: Selšček – Domačija Selšček 31, EŠD 30315 (v na-
daljnjem besedilu: spomenik).
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2. člen
(1) Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik, so:
– avtentično ohranjena arhitekturna podoba značilne sta-

novanjske hiše tega dela Notranjske, v kateri sta bili nekdaj 
furmanska gostilna in trgovina, kar se odraža v ohranjeni pro-
storski zasnovi notranjosti;

– svinjski hlev z ohranjeno sušilnico mesa izjemnih di-
menzij na ostrešju.

(2) Spomenik se razglasi z namenom, da se zagotovita 
njegov nadaljnji obstoj in celovitost ter ohranijo naslednje va-
rovane sestavine:

– notranja zasnova in zunanja podoba stanovanjske hiše 
in svinjski hlev s sušilnico mesa;

– stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina.

3. člen
(1) Spomenik obsega nepremičnine: parcelo št.: *32/1 

(stavba št.: 46, 263), k. o. Selšček.
(2) Meje spomenika so določene na digitalnem katastr-

skem načrtu (merilo 1:2880) in vrisane na temeljnem topograf-
skem načrtu v merilu 1:5000.

(3) Izvirnike načrtov iz prejšnjega odstavka hranita Občina 
Cerknica (v nadaljnjem besedilu: občina) in Zavod za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod).

4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje stavbnih gmot, gabaritov, strešnih naklonov 

in barve strešne kritine;
– strokovno prenovo okrnjenih izvirnih prvin arhitekture v 

smislu rekonstrukcije avtentične podobe spomenika;
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih 

izvirnih prvin arhitekturne zasnove zunanjščine in notranjščine 
spomenika ter notranje opreme po načelu ohranjanja v obliki, 
legi, materialu, strukturi in barvni podobi;

– ohranjanje namembnosti spomenika skladno s stano-
vanjsko in dodano javno namembnostjo;

– zagotavljanje dostopa javnosti v obsegu, ki ne ogroža 
varovanja spomenika ter pravic lastnika;

– predhodno izdelavo konservatorskega načrta v primeru 
večjih posegov v spomenik ali njegovo celovito prenovo.

5. člen
Lastnik, posestnik in upravljavec spomenika morajo jav-

nosti omogočiti dostopnost spomenika in njegovo predstavlja-
nje. Javni dostop ne sme ogrožati spomenika in posameznih 
spomeniških vrednot, zlasti ne njegove osnovne namembnosti.

6. člen
Za vse posege v spomenik, razen če zakon ne določa 

drugače, je treba predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje 
in kulturnovarstveno soglasje zavoda.

7. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja inšpektorat, pri-

stojen za področje kulturne dediščine.

8. člen
Pristojno sodišče po uradni dolžnosti zaznamuje v zemlji-

ški knjigi status kulturnega spomenika na parcelah, navedenih 
v prvem odstavku 3. člena tega odloka.

9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 62230-2/2016
Cerknica, dne 21. novembra 2016

Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

3251. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini 
na domu

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu – ZSV (Uradni 
list RS, št. 3/07 – UPB2 (23/07 popr., 41/07 popr.), 122/07 Odl. 
US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12), 
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih 
storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 
7/10, 25/10 popr. in 6/12) in 17. člena Statuta Občine Cerknice 
(Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica na 
14. redni seji dne 17. 11. 2016 sprejel

S K L E P
o soglasju k ceni storitve pomoči družini  

na domu

1. člen
Občinski svet Občine Cerknica daje soglasje k predlagani 

ekonomski ceni socialno varstvene storitve, pomoč na domu – 
socialna oskrba na domu, in sicer za:

– skupna cena socialne oskrbe na domu v višini 
22,31 EUR na uro na delavnik

– skupna cena socialne oskrbe na domu v višini 
23,17 EUR na uro med vikendi in na dan državnih praznikov.

Strošek vodenja, koordiniranja in priprave je 2,31 EUR na 
uro, strošek neposredne socialne oskrbe je 20 EUR na uro na 
delavnik in 20,86 EUR na uro med vikendi in na dan državnih 
praznikov.

2. člen
Subvencionirana cena socialno varstvene storitve pomoč 

družini na domu za uporabnika znaša:
– 5,02 EUR na uro na delavnik
– 5,23 EUR na uro med vikendi in na dan državnih pra-

znikov.

3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2017.

4. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep 

št. 12291-1/2015, z dne 19. 11. 2015.

Št. 12291-1/2016
Cerknica, dne 17. novembra 2016

Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

3252. Sklep o določitvi višine enkratne pomoči 
za novorojence v Občini Cerknica za leto 2017

Na podlagi 6. člena Pravilnika o enkratni pomoči za novo-
rojence v Občini Cerknica (Uradni list RS, št. 66/03) je Občinski 
svet Občine Cerknica na 14. redni seji dne 17. 11. 2016 sprejel

S K L E P
o določitvi višine enkratne pomoči  

za novorojence v Občini Cerknica za leto 2017

1. člen
Višina enkratne pomoči za otroke rojene od 1. 1. 2017 da-

lje, znaša 200,00 EUR in se izplačuje po Pravilniku o enkratni 
pomoči za novorojence v Občini Cerknica.
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2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja, uporablja pa se 

od 1. 1. 2017 dalje.

Št. 1214-110/2016
Cerknica, dne 17. novembra 2016

Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

DRAVOGRAD

3253. Spremembe in dopolnitve Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Dravograd

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), 16. člena Statuta 
Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB-3 in 2/16) 
in 116. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Dravograd 
(Uradni list RS, št. 83/13 in 2/16) je Občinski svet Občine Dra-
vograd na 16. seji dne 24. 11. 2016 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E 
P O S L O V N I K A

Občinskega sveta Občine Dravograd

1. člen
52. člen se spremeni tako, da se glasi:

»52. člen
(snemanje seje)

Potek seje občinskega sveta ali njegovih delovnih teles, 
ki je odprta za javnost se snema s tonsko ali avdio-video sne-
malno napravo in se objavi na uradni spletni strani občine, v 
roku sedmih delovnih dni po seji sveta ter se izbriše najkasneje 
v roku 30 dni od potrditve večine mandatov naslednjega občin-
skega sveta in župana. Iz avdio-video posnetka seje se pred 
javnim predvajanjem izbrišejo deli seje z varovanimi osebnimi 
podatki.

Zvočno in slikovno snemanje sej sveta izvaja občinska 
uprava oziroma za to pooblaščeni zunanji sodelavec. Zvočni 
zapis predstavlja dobesedni zapisnik seje. Zvočni in slikov-
ni posnetki se uporabljajo z namenom obveščanja javnosti, 
predvsem zaradi transparentnosti delovanja in sprejemanja 
odločitev ter zagotavljanja nadzora javnosti nad delovanjem 
organov občine ter izdelave zapisnika in predvajanja sej na 
internem televizijskemu kanalu.

Arhiv avdio-video posnetkov se hrani za posamezno man-
datno obdobje občinskega sveta, po končanem mandatu se 
posnetki izbrišejo v roku 30 dni od potrditve večine mandatov 
naslednjega občinskega sveta in župana.

Glede avdio-video snemanja in objavljanjem teh posnet-
kov se vzpostavi Evidenca avdio-video posnetkov sej občin-
skega sveta, ki se vpiše v katalog zbirk osebnih podatkov, ki 
ga vodi upravljavec zbirke Občina Dravograd, ta zbirka pa se 
vpiše tudi v Register zbirk osebnih podatkov pri Informacijskem 
pooblaščencu Republike Slovenije.

Pred začetkom posamezne seje občinskega sveta se 
vsi aktivni udeleženci sej, skladno z določili zakona, ki ureja 
varstvo osebnih podatkov, na primeren način seznanijo z av-
dio-video snemanjem sej in za kakšen namen se bo zvočni 
posnetek uporabil, od njih pa se hkrati pridobijo ustrezne izjave 
oziroma soglasja za snemanje. Izjave oziroma soglasja aktivnih 

udeležencev so veljavna za posamezno mandatno obdobje, v 
katerem so bila pridobljena.

Ne glede na prejšnji odstavek se skladno z določbami 
zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov seje občinskega 
sveta zvočno oziroma slikovno snemajo, ne glede na privolitev 
kateregakoli udeleženca, če gre za nujno izvrševanje zako-
nitih pristojnosti nalog in obveznosti občine, ob predhodnem 
publiciranju dejstva, da bodo seje občinskega sveta zvočno 
oziroma slikovno snemane, ne glede na privolitev kateregakoli 
udeleženca.

Vsi aktivni udeleženci sej občinskega sveta se na prime-
ren način opozorijo na njihovo odgovornost, da v svojih pred-
stavitvah in razpravah ne navajajo varovanih osebnih podatkov, 
kadar so seje javne, saj je v tem primeru na sejah javnost 
prisotna, javen pa je tudi zvočni zapis.

Avdio-video snemanje in predvajanje teh posnetkov ni 
namenjeno izvajanju oblastnih nalog občine. Snemanje sej, 
odprtih za javnost, je skladno z zakonom, ki ureja medije, do-
pustno tudi za akreditirane predstavnike medijev in v primeru, 
da gre za javno sejo.

Zvočno in slikovno snemanje sej občinskega sveta in nje-
govih delovnih teles je svetnikom ali tretjim osebam prepove-
dano brez soglasja vseh navzočih na seji, razen predstavnikov 
medijev iz prejšnjega odstavka.

Posnetki sej ali njihovih delov iz katerih je javnost izključe-
na se zaradi obdelave varovanih podatkov ne objavljajo javno. 
Ti deli sej se lahko snemajo le zvočno z namenom priprave 
zapisnika.

Član sveta in drug udeleženec javne seje, če je za to dobil 
dovoljenje predsedujočega, ima pravico poslušati magneto-
gram (zvočni zapis). Poslušanje se opravi v času uradnih ur 
v prostorih občinske uprave ob navzočnosti pooblaščenega 
javnega uslužbenca.

Član sveta lahko zahteva, da se del posnetka seje dobe-
sedno prepiše. Zahtevo, v kateri navede del seje, za katerega 
zahteva prepis, razlog in utemeljitev, vloži pisno pri županu. 
Župan odloči o zahtevi in naroči prepis, če ugotovi, da so razlo-
gi utemeljeni. Dobeseden prepis dela posnetka seje podpišeta 
prosilec, udeleženec javne seje, katerega prepis avdio-video 
posnetka zadeva in javni uslužbenec, ki je zadolžen za sveto-
vanje na področju dela občinskega sveta ali po njem poobla-
ščeni drug javni uslužbenec.«

2. člen
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta 

Občine Dravograd začnejo veljati petnajsti dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0016/2015-2
Dravograd, dne 24. novembra 2016

Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

IDRIJA

3254. Sklep o začasnem financiranju Občine Idrija 
v obdobju januar–marec 2017

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Ura-
dni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 
101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 99. člena 
Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 107/13) je župan Občine Idrija dne 16. 11. 
2016 sprejel
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S K L E P
o začasnem financiranju Občine Idrija v obdobju 

januar–marec 2017

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Idrija (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja 
do 31. marca 2017 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega 
financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2016. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in 
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih 
financah (v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Obči-
ne Idrija za leto 2016 (Uradni list RS, št. 17/15, 9/16, 37/16; v 
nadaljevanju: odlok o proračunu).

2. VIŠINA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi pre-
jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo 
v naslednjih zneskih (€):

A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. Skupaj prihodki 2.253.336
II. Skupaj odhodki 2.146.000
III. Proračunski presežek/primanjkljaj 107.336
B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja 

kapitalskih deležev 0
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih 

deležev 0
VI. Prejeta minus dana posojila in sprememba 

kapitalskih deležev 0
C RAČUN FINANCIRANJA
VII. Zadolževanje 0
VIII. Odplačila dolga 107.336
IX. Sprememba stanja sredstev na računu 0
X. Neto zadolževanje –107.336

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so 
tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

4. člen
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje zača-
snega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke 
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.

5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo-
rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih 
postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega finan-
ciranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega 
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega 
finančnega načrta, določenega v odloku o proračunu, pri če-
mer skupni odhodki ne smejo preseči zneska, določenega v 
3. členu.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju pla-
čane obveznosti vključijo v proračun Občine Idrija za leto 2017.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU 
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

6. člen
(obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se občina ne bo za-
dolžila.

5. KONČNA DOLOČBA

7. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2017 
dalje.

Št. 410-0021/2016
Idrija, dne 16. novembra 2016

Župan
Občine Idrija

Bojan Sever l.r.

3255. Sklep o razveljavitvi Sklepa o zagotavljanju 
izvajanja rednega vzdrževanja javnih poti 
v Občini Idrija

Na podlagi Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 
48/12, 36/14 – odl. US in 46/15), Odloka o gospodarskih javnih 
službah v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 18/15, 10/16), tretjega 
odstavka 26. člena Odloka o občinskih cestah v Občini Idrija 
(Uradni list RS, št. 65/02, 113/03, 111/08, 119/08, 55/16) in 
23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 107/13) je Občinski svet Občine Idrija 
na 14. seji dne 17. 11. 2016 sprejel

S K L E P
o razveljavitvi Sklepa o zagotavljanju izvajanja 
rednega vzdrževanja javnih poti v Občini Idrija

1. člen
S tem sklepom se razveljavi Sklep o zagotavljanju izvaja-

nja rednega vzdrževanja javnih poti v Občini Idrija (Uradni list 
RS, št. 113/03).

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 34711-9/1997
Idrija, dne 17. novembra 2016

Župan
Občine Idrija

Bojan Sever l.r.
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3256. Sklep o vrednosti točke za določitev višine 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
za leto 2017

Na podlagi 179. člena Zakona o urejanju prostora (Ura-
dni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 
– ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP), 218. čle-
na Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – 
uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 
93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – 
ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 
19/15), 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, 
št. 44/97), 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list 
SRS, št. 18/84), 15. člena Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 100/03) 
in na podlagi 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, 
št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13) je Občinski 
svet Občine Idrija na 14. seji dne 17. 11. 2016 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za določitev višine 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča  
za leto 2017

1.
Vrednost točke za določitev višine nadomestila za upo-

rabo stavbnega zemljišča v Občini Idrija, za leto 2017 znaša 
mesečno 0,000483 EUR.

2.
Vrednost točke iz 1. člena tega sklepa se uporablja od 

1. 1. 2017.

3.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 422-0001/2016
Idrija, dne 17. novembra 2016

Župan
Občine Idrija

Bojan Sever l.r.

3257. Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih 
zemljišč v Občini Idrija za leto 2017

Na podlagi 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, 
št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13) je Občinski 
svet Občine Idrija na 14. seji dne 17. 11. 2016 sprejel

S K L E P
o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč  

v Občini Idrija za leto 2017

1. člen
S tem sklepom se določa izhodiščna cena stavbnih ze-

mljišč v primerih, ko jih Občina Idrija kupuje oziroma prodaja, 
upoštevajoč njihovo tržno vrednost in območje, kamor spadajo.

2. člen
Izhodiščna cena kvadratnega metra stavbnega zemljišča 

se oblikuje glede na naslednja območja:
– prvo območje: ožji center mesta;
– drugo območje: širši center mesta Idrija, center naselja 

Spodnja Idrija;

– tretje območje: ostalo strnjeno naselje mesta Idrija in 
naselja Spodnja Idrija;

– četrto območje: jedri naselij Črni Vrh in Godovič ter 
ostali deli mesta Idrija in naselja Spodnja Idrija;

– peto območje: vsa ostala stavbna zemljišča v Občini 
Idrija.

3. člen
Tako določena izhodiščna cena stavbnega zemljišča se 

lahko uporablja v primerih:
– kadar stavbno zemljišče iz prvega ali drugega območja 

ne presega velikosti 50 m²;
– kadar stavbno zemljišče iz tretjega do petega območja 

ne presega velikosti 80 m².
Za prodajo ali nakup stavbnih zemljišč, ki presegajo nave-

dene površine ali v primeru, da se za prodajo zemljišča izvede 
javni razpis, se cena določi na podlagi izvedene cenitve.

4. člen
Izhodiščna cena kvadratnega metra stavbnega zemljišča 

za leto 2017 znaša:
– prvo območje: 26,56 EUR/m2;
– drugo območje: 22,16 EUR/m2;
– tretje območje: 17,77 EUR/m2;
– četrto območje: 13,31 EUR/m2;
– peto območje:  8,71 EUR/m2.

5. člen
Izhodiščna cena stavbnega zemljišča se korigira s faktor-

jem 0,3, v kolikor gre za nezazidljivo zemljišče.

6. člen
Odločitev o prodaji ali nakupu stavbnega zemljišča sprej-

me Občinski svet Občine Idrija na predlog župana.

7. člen
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 38000-1/2002
Idrija, dne 17. novembra 2016

Župan
Občine Idrija

Bojan Sever l.r.

3258. Sklep o določitvi izhodiščne cene nepremičnin 
za potrebe občinskih cest v Občini Idrija 
za leto 2017

Na podlagi 18. člena Odloka o občinskih cestah v Občini 
Idrija (Uradni list RS, št. 65/02, 113/03, 111/08, 119/08, 55/16) 
in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – 
uradno prečiščeno besedilo, 107/13) je Občinski svet Občine 
Idrija na 14. seji dne 17. 11. 2016 sprejel

S K L E P
o določitvi izhodiščne cene nepremičnin  
za potrebe občinskih cest v Občini Idrija  

za leto 2017

1. člen
S tem sklepom se določa izhodiščna cena kmetijskih in 

gozdnih zemljišč za potrebe občinskih cest v primerih, ko jih 
Občina Idrija kupuje.
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2. člen
Izhodiščna cena kvadratnega metra kmetijskega ali goz-

dnega zemljišča se oblikuje glede na dejansko rabo zemljišča, 
bonitetno oceno zemljišča in velikost zemljišča.

3. člen
Tako določena izhodiščna cena kmetijskega ali gozdnega 

zemljišča se uporablja v primerih odkupa zemljišč za potrebe 
občinskih cest.

Kmetijska ali gozdna zemljišča se izjemoma ob izkazanih 
posebnih okoliščinah in dejstvih odkupi po vrednostih, kot izha-
jajo iz strokovne cenitve nepremičnine po sodno zapriseženem 
cenilcu ustrezne stroke.

4. člen
Izhodiščna cena kvadratnega metra kmetijskega zemlji-

šča za leto 2017 znaša:
Bonitetna ocena 

zemljišč Velikost Izhodiščna 
cena

1–20 do 100 m2 7,30 EUR
do 1000 m2 5,74 EUR
od 1000 do 10000 m2 4,17 EUR

21–40 do 100 m2 8,35 EUR
do 1000 m2 7,30 EUR
od 1000 do 10000 m2 6,25 EUR

41–80 do 100 m2 10,43 EUR
do 1000 m2 9,39 EUR
od 1000 do 10000 m2 8,35 EUR

5. člen
Izhodiščna cena kvadratnega metra gozdnega zemljišča 

za leto 2017 znaša:
Bonitetna ocena 

zemljišč Velikost Izhodiščna 
cena

vse do 100 m2 4,17 EUR
do 1000 m2 3,13 EUR
od 1000 do 10000 m2 2,08 EUR

6. člen
Odločitev o nakupu kmetijskega ali gozdnega zemljišča 

sprejme Občinski svet Občine Idrija na predlog župana.

7. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 34711-9/97
Idrija, dne 17. novembra 2016

Župan
Občine Idrija

Bojan Sever l.r.

3259. Sklep o vrednosti točke za obračun najemnine 
za zemljišča in javne površine, ki so v lasti 
Občine Idrija, za leto 2017

Na podlagi 12. člena Odloka o oddaji v najem zemljišč 
in drugih javnih površin v lasti Občine Idrija (Uradni list RS, 
št. 27/09, 31/10 in 28/11) in 23. člena Statuta Občine Idri-
ja (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 
107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 14. seji dne 17. 11. 
2016 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za obračun najemnine  

za zemljišča in javne površine, ki so v lasti 
Občine Idrija, za leto 2017

1.
Vrednost točke za obračun najemnine za zemljišča in 

javne površine, ki so v lasti Občine Idrija, za leto 2017 znaša 
0,24 EUR.

2.
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 3502-28/2009
Idrija, dne 17. novembra 2016

Župan
Občine Idrija

Bojan Sever l.r.

3260. Sklep o vrednosti točke za izračun občinskih 
taks za leto 2017

Na podlagi 5. člena Odloka o občinskih taksah v Občini 
Idrija (Uradni list RS, št. 55/11) in 23. člena Statuta Občine 
Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 
107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 14. seji dne 17. 11. 
2016 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun občinskih taks  

za leto 2017

1. člen
Vrednost točke za izračun občinskih taks v Občini Idrija 

znaša 0,01875 EUR.

2. člen
Vrednost točke se uporablja od 1. 1. 2017 dalje.

3. člen
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 007-0006/2008
Idrija, dne 17. novembra 2016

Župan
Občine Idrija

Bojan Sever l.r.

3261. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, 
št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13) je Občinski 
svet Občine Idrija na 14. seji dne 17. 11. 2016 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

1. člen
Ukine se javno dobro na nepremičninah parc. št. 1367/5 

in parc. št. 1367/6, obe k.o. Črni Vrh.
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2. člen
Lastninska pravica na parc. št. 1367/5 in parc. št. 1367/6, 

obe k.o. Črni Vrh, se po ukinitvi javnega dobra vpiše v korist 
Občine Idrija.

3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 3502-0030/2013
Idrija, dne 17. novembra 2016

Župan
Občine Idrija

Bojan Sever l.r.

IVANČNA GORICA

3262. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu Prenova jedra Krke

Na podlagi 61. 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), 42. 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) in 16. člena Statuta 
Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) je 
Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 17. redni seji dne 
23. 11. 2016 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

Prenova jedra Krke

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski 
načrt Prenova jedra Krke (v nadaljevanju: podrobni načrt).

2. člen
(vsebina)

Ta odlok določa, ob upoštevanju prostorskih izvedbenih 
pogojev iz občinskih prostorskih aktov, podrobne prostorske 
ureditve za:

– območje občinskega podrobnega načrta,
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostor-

skih ureditev,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve,
– rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne de-

diščine,
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter 

ohranjanje narave,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi 

in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
– pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko 

javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja pro-

stora,
– druge pogoje in zahteve za izvajanje podrobnega načrta,
– dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev.

3. člen
(prostorske ureditve, načrtovane s podrobnim načrtom)

Ta odlok določa prostorsko ureditev območja podrobnega 
načrta, pogoje za gradnjo novih objektov, pogoje za odstrani-
tev objektov, ureditev utrjenih površin ter zelenih in parkovnih 
površin, pogoje za ureditev prostorov za igro otrok ter pogoje 
za gradnjo prometne, energetske, komunalne in telekomunika-
cijske infrastrukture.

4. člen
(sestavni deli podrobnega načrta)

Sestavni deli podrobnega načrta so:
I. Besedilo odloka
II. Grafični del, ki obsega naslednje 

grafične prikaze:
1. Načrt namenske rabe prostora
1.1. Grafični izsek iz Odloka o občinskem 

prostorskem načrtu Občine Ivančna 
Gorica M 1:1000

2. Vplivi in povezave s sosednjimi 
enotami urejanja prostora

2.1. Vplivi in povezave s sosednjimi 
enotami urejanja prostora M 1:1000

3. Prikaz območja z načrtom 
parcelacije

3.1. Prikaz območja urejanja na 
državnem katastrskem načrtu M 1:500

3.2. Prikaz območja urejanja na 
geodetskem načrtu in prikaz 
prostorskih enot M 1:500

3.3. Prikaz obodne parcelacije  
in parcelacije zemljišč  
na katastrskem načrtu M 1:500

3.4. Prikaz parcelacije z elementi  
za zakoličenje na geodetskem 
načrtu M 1:500

3.5. Prikaz površin, namenjenih javnemu 
dobru, na katastrskem načrtu M 1:500

3.6. Prikaz površin, namenjenih javnemu 
dobru, na geodetskem načrtu M 1:500

4. Arhitekturne, krajinske  
in oblikovalske rešitve prostorskih 
ureditev

4.1. Prikaz umestitve v prostor M 1:500
4.2. Prikaz krajinske ureditve M 1:500
4.3. Shematski prikaz značilnih prerezov M 1:500
4.4. Prikaz priključevanja objektov na 

komunalno javno infrastrukturo (KJI) 
– zbirna situacija M 1:500

4.4.1. Prikaz priključevanja na KJI – 
kanalizacija M 1:500

4.4.2. Prikaz priključevanja na KJI – 
vodovod M 1:500

4.4.3. Prikaz priključevanja na KJI – 
elektrika M 1:500

4.4.4. Prikaz priključevanja na KJI – 
telekomunikacije M 1:500

4.4.5. Prikaz priključevanja na KJI –  
javna razsvetljava M 1:500

4.5. Prikaz prometne ureditve M 1:500
4.6. Prikaz ureditev, potrebnih  

za obrambo ter varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, 
prikaz intervencijskih poti M 1:500

4.7. Prikaz odstranitve objektov M 1:500
III. Priloge
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5. člen
(priloge podrobnega načrta)

Priloge podrobnega načrta so:
(1) Izvleček iz občinskega prostorskega načrta Občine 

Ivančna Gorica,
(2) Prikaz stanja v prostoru,
(3) Strokovne podlage,
(4) Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
(5) Obrazložitev in utemeljitev podrobnega načrta,
(6) Povzetek za javnost,
(7) Odločba glede CPVO.

II. OBMOČJE PODROBNEGA NAČRTA

6. člen
(območje podrobnega načrta)

(1) Obseg
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta 

obsega zemljišča s parcelnimi številkami 43/4 (del), 44, 45/1 
(del), 43/5 (del), 42/8, 42/7, 43/1, 40/5, 41/1, 40/1, 40/3, 39/2, 
39/1, 40/2, 40/4, 41/2, 38, 37, 35/2, 36/4 (del), 68, 6/1, 6/2, 1/2 
(del), 2/1, 2/2, 7/1 (del), 7/2 (del), 5, 54/1 (del), 54/3, 54/4, 52/3 
(del), 42/4, 42/5, 42/6, 52/4 (del), 974/2, 974/1 (del), 962/8 
(del), 962/12 (del) vse k.o. Krka. Zemljišča s parc.št. 50/2 (del), 
50/3 (del), 50/4 (del), 51/1 (del), 51/2, 52/4, 59 (del), 60/3(del), 
60/4, 65/2, 66/2, 69/9, 71/3, 1011/2, vse k.o. Krka so neposre-
dno tangirana pri izvedbi celovite prometne ureditve.

Površina območja urejanja podrobnega načrta znaša 
16.366 m2, skupaj z neposredno tangiranimi zemljišči pa zna-
ša 17.116 m².

(2) Meja
Meja območja urejanja podrobnega načrta poteka v 

k.o. Krka, od točke OU_02 južno preko zemljišča s parc. št. 7/1 
do točke OU_51, naprej po severozahodni meji zemljišča s 
parc. št. 7/1 in 2/2, po severni meji zemljišča s parc. št. 5 in 
po meji zemljišča s parc. št. 1/2, 974/1 do točke OU_17, do 
meje zemljišča s parc. št. 37, do točke 01 preko zemljišča s 
parc. št. 36/4, po meji zemljišč s parc. št. 35/2, 40/4, 43/1, 44, 
962/8 do točke OU-31, preko zemljišč s parc. št. 52/4, 52/3 do 
točke OU_34, po meji zemljišča s parc. št. 54/1 in 962/8 do 
točke OU_01. Meja območja podrobnega načrta je analitično 
prikazana s koordinatami lomnih točk obodne parcelacije v 
grafičnih načrtih.

Meja območja podrobnega načrta, parcelacija in zako-
ličbeni elementi so razvidni iz grafičnih prilog št. 3.1. »Prikaz 
območja urejanja podrobnega načrta na državnem katastrskem 
načrtu«, 3.2. »Prikaz območja urejanja podrobnega načrta na 
geodetskem načrtu in prikaz prostorskih enot«, 3.3. »Prikaz 
obodne parcelacije in parcelacije zemljišč na katastrskem načr-
tu« in 3.4. »Prikaz obodne parcelacije z elementi za zakoličenje 
na geodetskem načrtu«.

III. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE 
REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV

7. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)

Območje podrobnega načrta leži v jedru naselja Krka in 
se navezuje na sosednje enote urejanja prostora po vedutah iz 
severozahodne smeri, obstoječih cestah in peš komunikacijah 
ter z navezavo na obstoječo komunalno infrastrukturo.

Načrtovani objekti z ureditvami in pripadajočo prometno 
ter komunalno infrastrukturo, se programsko in oblikovno nave-
zujejo na funkcije, vedute in morfološko strukturo kraja. Višinski 
gabariti bistveno ne presegajo gabaritov obstoječe opuščene 
šole. Na območju podrobnega načrta je omogočeno nemoteno 
vzdrževanje obstoječih objektov v sosednjih enotah urejanja.

Dostop na obravnavano območje podrobnega načrta je iz 
regionalne in lokalne ceste. Promet za pešce je delno urejen in 
poteka po pločniku samo ob eni strani regionalne ceste.

Po celotnem območju poteka obstoječa komunalna, ener-
getska in telekomunikacijska infrastruktura, na katero bodo 
priključeni predvideni objekti.

Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora 
so razvidni iz grafičnega načrta št. 2.1. »Vplivi in povezave s 
sosednjimi enotami urejanja prostora«.

8. člen
(dopustni posegi znotraj območja podrobnega načrta)
Na območju podrobnega načrta so dopustni naslednji 

posegi:
– priprava stavbnega zemljišča,
– odstranitev objektov in naprav,
– gradnja novih objektov,
– dozidave in nadzidave obstoječih objektov, nadomestne 

gradnje,
– konservatorsko restavratorski posegi,
– rekonstrukcije in obnove,
– vzdrževanje obstoječih objektov,
– gradnja prometne, komunalne, energetske in druge 

gospodarske infrastrukture,
– urejanje utrjenih in zelenih zunanjih površin.

9. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)

(1) Prostorske enote
Območje podrobnega načrta je razdeljeno na pet prostor-

skih enot (PE):
– PE1 – je površina, namenjena gradnji dveh gostinsko 

nastanitvenih objektov, s pripadajočo infrastrukturno ureditvijo 
in priključki; velikost PE1 je 2.975 m²,

– PE2 – je površina namenjena gradnji stanovanjskega 
in kmetijskega objekta s pripadajočo infrastrukturno ureditvijo 
in priključki; velikost PE2 je 5.821 m²,

– PE3 – je površina namenjena gradnji stanovanjskega 
objekta s pripadajočo infrastrukturno ureditvijo in priključki; 
velikost PE3 je 774 m²,

– PE4 – je površina namenjena gradnji objekta za potrebe 
župnišča s pripadajočo infrastrukturno ureditvijo in priključki; 
velikost PE4 je 4.660 m²,

– PE5 – je površina namenjena ureditvi regionalne ceste 
s pripadajočimi ureditvami in infrastrukturo; velikost PE5 je 
2.889 m².

Prostorske enote so razvidne iz grafičnih prilog št. 3.2. 
»Prikaz območja urejanja na geodetskem načrtu in prikaz 
prostorskih enot«, 3.6. »Prikaz površin, namenjenih javnemu 
dobru, na geodetskem načrtu«.

(2) Namembnost
(a) Prostorska enota PE1 (pod pogojem, da je zagotovlje-

no zadostno število parkirnih mest za posamezno namemb-
nost):

– 11210 Dvostanovanjske stavbe,
– 11221 Tri- in večstanovanjske stavbe,
– 11222 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji,
– 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno na-

stanitev,
– 12112 Gostilne, restavracije, točilnice (samo okrepče-

valnice, slaščičarne, kavarne, bari, bifeji),
– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nasta-

nitev,
– 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,
– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe (stavbe s 

pisarnami in poslovnimi prostori, namenjenimi lastnemu po-
slovanju podjetij),

– 12301 Trgovske stavbe (samo samostojne prodajalne in 
butiki, lekarne, prodajalne očal, prodajne galerije),
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– 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti (frizerski, 
kozmetični saloni ipd., pralnice, popravljalnice čevljev ipd., 
fotokopirnice, foto studii),

– 12420 Garažne stavbe (samo garaže in kolesarnice; 
dopustne so tudi shrambe, tehnični prostori in transformatorska 
postaja),

– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo (samo prostor, 
namenjen druženju stanovalcev v kraju),

– 12620 Muzeji in knjižnice (samo muzeji, umetniške 
galerije, knjižnice),

– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno razisko-
valno delo (samo stavbe za neinstitucionalno izobraževanje)

– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekre-
acijo in prosti čas (trgi, otroška igrišča, zelenice).

(b) Prostorski enoti PE2 in PE3
– 11100 Enostanovanjske stavbe,
– 11210 Dvostanovanjske stavbe,
– 12301 Trgovske stavbe,
– 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti,
– 1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe,
– 12420 Garažne stavbe (garaže; dopustne so tudi 

shrambe, tehnični prostori in transformatorska postaja).
(c) Prostorska enota PE4
– 11100 Enostanovanjske stavbe,
– 11210 Dvostanovanjske stavbe,
– 11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene (do-

movi za ostarele, varna hiša ipd.),
– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe (samo stav-

be s pisarnami in poslovnimi prostori, namenjenimi lastnemu 
poslovanju podjetij),

– 12420 Garažne stavbe (garaže; dopustne so tudi 
shrambe, tehnični prostori in transformatorska postaja),

– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo (samo prostor, 
namenjen druženju stanovalcev v kraju),

– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno razisko-
valno delo (samo stavbe za neinstitucionalno izobraževanje),

– 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov (kapele),
– 12722 Pokopališke stavbe (mrliške vežice ter spremlja-

joče stavbe in objekti),
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekre-

acijo in prosti čas (samo parki, trgi, otroška igrišča, zelenice),
– 12730 Kulturni spomeniki (kipi, spomeniki, razpela, 

znamenja).
(d) Prostorska enota PE5
– 21110 Regionalne ceste (priključki in križišča, prometne 

površine zunaj vozišča, prometna signalizacija in oprema, ce-
stne inštalacije in tehnične naprave in drugi objekti namenjeni 
varnosti prometa),

– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekre-
acijo in prosti čas (samo zelenice).

(e) Vse prostorske enote:
– 21120 Lokalne ceste in javne poti (drevoredi v varoval-

nem pasu cest, pešpoti in cone za pešce, cestni priključki, pro-
metne površine zunaj vozišča – parkirišča, funkcionalne prome-
tne površine ob objektih in podobno, prometna signalizacija),

– 2221 Distribucijski plinovodi,
– 2222 Distribucijski cevovodi za vodo in pripadajoči 

objekti,
– 2223 Cevovodi za odpadno vodo, čistilne naprave,
– 22240 Distribucijski elektroenergetski vodi in distribucij-

ska komunikacijska omrežja,
– 22240 Distribucijski elektroenergetski vodi (elektro-

energetsko omrežje nizke napetosti na katerega se priklju-
čujejo posamezni objekti, kabelski vodi srednje napetosti s 
pripadajočo razdelilno transformatorsko postajo, kabelski vodi 
javne razsvetljave) in distribucijska komunikacijska omrežja.

(3) Zazidalna zasnova
(a) Prostorska enota PE1
Na mestu nekdanje osnovne šole – objekt O8, ki se od-

strani, sta predvidena dva objekta O1 in O2 za gostinsko, na-
stanitveno, poslovno ali stanovanjsko dejavnost in pripadajoče 

ureditve. Zaradi ohranjanja vedute proti cerkvi se stavbna masa 
razdeli v dva volumna, ki morata biti členjena v horizontalnem 
in tudi vertikalnem gabaritu. Med objektoma se lahko postavi 
vmesni nižji povezovalni člen.

Višina objektov bistveno ne sme presegati slemena ob-
stoječe stare šole. Smer slemena je vzporedna z občinsko 
cesto in plastnicami.

(b) Prostorska enota PE2
Predvidena je odstranitev obstoječega gospodarskega 

objekta O9, postavitev nove stanovanjske hiše O4 in gospo-
darskega objekta O3, kozolec se ne prestavlja. Predviden je 
nov priključek na regionalno cesto, ki je lociran na sredino med 
stanovanjskima hišama na zemljiščih s parc.št. 42/1 in 44 k.o. 
Krka, zaradi boljše preglednosti.

(c) Prostorska enota PE3
Predvidena je gradnja nove stanovanjske hiše z manjšo 

trgovino – objekt O5.
(d) Prostorska enota PE4
Predvidena je odstranitev objekta O11 – obstoječe žu-

pnišče in postavitev novega objekta O6 za potrebe župnije 
(npr. veroučne učilnice, župnijska pisarna, sobe za obiskovalce 
župnije, manjša večnamenska dvorana, kapela ipd.), na lokaciji 
obstoječega zelenjavnega vrta. Sleme objekta je pravokotno na 
regionalno cesto. Na mestu odstranjenega župnišča se uredijo 
parkirni prostori. Južno od župnišča se postavi nov pomožni 
objekt. Nedokončan stanovanjski objekt O12 ob parkirišču pod 
mrliško vežico se odstrani.

(e) Prostorska enota PE5
Predvidena je odstranitev obstoječega stanovanjskega 

objekta O10 in na tem mestu ureditev zelenice. Predvidena je 
ureditev križišča regionalne, lokalne občinske ceste in lokalne 
dovozne ceste, ureditev vozišča, novih pločnikov in opornih 
zidov ob regionalni cesti, ureditev manjše zelenice ob križišču 
ter ureditev priključkov do predvidenih objektov.

(4) Krajinska ureditev, zasnova zunanje ureditve
(a) Krajinska in zunanja ureditev v območju podrobnega 

načrta mora biti izvedena skladno z načrtom krajinske oziroma 
zunanje ureditve za celotno območje podrobnega načrta ali 
ločeno po posameznih prostorskih enotah. Načrt krajinske 
oziroma zunanje ureditve mora biti izdelan v celoti ali po posa-
meznih fazah v postopku priprave projektne dokumentacije za 
pridobitev gradbenega dovoljenja.

(b) Prostorska enota PE1
Ulični prostor pred objektoma O1 in O2 se razširi s pasom 

pravokotno postavljenih parkirnih mest in pločnikom. Parkirišče 
se loči od vozišča s strukturirano tlakovano površino. Parkiri-
šče se členi z zelenimi ločilnimi pasovi, kamor se zasadi tudi 
nižje drevje z oblikovano ali prostorastočo krošnjo omejenega 
obsega (npr. javor, lipa, brest) ali živa meja. S tem se odpravi 
obstoječa ožina med opornim zidom, ki zamejuje cerkveni pla-
to s pokopališčem. V zeleni otok, ki sega v križišče se zasadi 
večje posamezno, vaško drevo, npr. divji kostanj. Severni del 
zemljišča, ki je omejen z opornimi zidovi se zasadi z nižjim 
drevjem in vzpenjavkami.

(c) Prostorska enota PE2
Uredi se uvoz in gospodarsko dvorišče pred objektoma 

O3 in O4. Zemljišče se po končani gradnji splanira do kontak-
tnih brežin in zatravi.

(d) Prostorska enota PE3
Uredi se uvoz na gradbeno parcelo objekta O5 in uredi se 

okolica vključno s predvidenimi zasaditvami. Zemljišče se po 
končani gradnji splanira do kontaktnih brežin in zatravi.

(d) Prostorska enota PE4
V osi cerkvenega stopnišča se uredi z nizkim eliptičnim 

parapetnim zidcem omejena površina, ki tvori in oblikuje križ-
išče glavne ceste 647 Grosuplje–Krka–Žužemberk in lokalne 
občinske ceste proti izviru Krke. Del površine po obodu se 
zasadi z nizkimi prekrivnimi grmovnicami ali trajnicami, del po-
vršine nasproti stopnišča pa se oblikuje kot manjša tlakovana 
ploščad s polkrožno klopjo in večjim posameznim drevesom 
(npr. divji kostanj), zavarovanim z drevesno rešetko. Obstoječa 
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klop in informacijska tabla, postavljena desno od stopnišča se 
odstranita, obe površini se uredi s primerno zasaditvijo (npr. 
nižje grmovnice, simetrično na obstoječe drevo na levi strani, 
zasajeno manjše drevo z ozko, stebrasto oblikovano krošnjo).

Prostor pred cerkvijo se na novo tlakuje, tako da se 
ustvari vaški trg.

Na južnem pobočju obravnavane prostorske enote, na 
mestu odstranjenega objekta O12, se uredi manjše otroško 
igrišče in zelenjavni vrt ter sadovnjak.

Uredi se uvoz na gradbeno parcelo za objekt O6 in uredi 
se okolica vključno s predvidenimi zasaditvami. Zemljišče se po 
končani gradnji splanira do kontaktnih brežin in zatravi.

(e) Prostorska enota PE5
Na mestu odstranjenega stanovanjskega objekta O10 se 

uredi zelenica s panoji in klopmi, proti regionalni cesti obodno 
zamejena z nizkim kamnitim opornim zidom in pločnikom ter 
stopnice, ki vodijo na zelenico. V center uvoznega radija se 
postavi večje posamezno vaško drevo – npr. kostanj, v nada-
ljevanju se na sadilno os, ki je vzporedna s cesto, zasadijo še 
4 manjša drevesa z naravno oblikovano krošnjo omejenega 
obsega. Ob regionalni cesti se uredi pločnik in zamaknjen dvoj-
ni kamniti oporni zid. Zaradi naraščajoče višinske razlike med 
niveleto glavne ceste in koto pritličja objekta O5, se oporni zid 
od novega stopnišča naprej izvede kaskadno. Vmesna greda 
se zasadi s prekrivnimi grmovnicami in vzpenjavko za senco 
(bršljan), ki bo delno zakrila višji odsek zidu.

Vzdolž parcelne meje v lasti župnije, ki poteka ob glavni 
cesti se uredi pločnik, brežino se zameji s kamnitim opornim zi-
dom. Ta poteka do vogala objekta O6 v eni višini, od tod dalje pa 
se zaradi večje višinske razlike oblikuje kaskadno v dveh nivojih. 
Vidna višina 1. stopnje zidu je 1,00–1,20 m, širina vmesnega 
pasu – zasajene grede je 1,70–2,00 m, vidna višina 2. stopnje 
zidu je 2,00 m. Višja stena zidu se obrase z vzpenjavko, zasaje-
no v vmesno gredo, zaradi južne lege npr. divjo vinsko trto. Na 
kroni zidu se predvidi kovinska kovana varovalna ograja višine 
1,20 m. V gredo se zasadi poteza 6 manjših dreves s stebrasto 
oblikovano krošnjo, kot npr. stebrasti gaber ali hrast.

Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve sta raz-
vidni iz grafičnih načrtov št. 4.1. »Prikaz umestitve v prostor«, 
4.2. »Prikaz krajinske ureditve« in 4.3. »Značilni shematski 
prerezi«.

10. člen
(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)

(1) V območju podrobnega načrta je dovoljena postavitev 
nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z določili veljav-
nega Odloka o občinskem podrobnem načrtu Občine Ivančna 
Gorica, glede na posamezno podrobnejšo namensko rabo in 
v skladu z veljavnimi predpisi o razvrščanju objektov glede na 
zahtevnost gradnje.

(2) Na celotnem območju podrobnega načrta je dopustna 
gradnja pomožnih infrastrukturnih objektov v skladu s pogoji iz 
22. in 23. člena tega odloka. Pomožni infrastrukturni objekti in 
mikrourbana oprema morajo biti locirani tako, da ne poslabšu-
jejo prometne varnosti, ne posegajo v intervencijske površine 
ne ovirajo funkcionalno oviranih ljudi, ne ovirajo vzdrževanja 
infrastrukturnega omrežja in ne zastirajo pomembnejših zna-
čilnih pogledov.

(3) Za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov je po-
trebno na zavarovanih območjih in v območju varovalnih pasov 
pridobiti soglasja pristojnih služb.

11. člen
(pogoji za oblikovanje objektov)

(1) Splošno
Na območju urejanja se za obstoječe objekte upoštevajo 

pogoji za oblikovanje, ki so določeni za posamezno podrobno 
namensko rabo v veljavnem Odloku o občinskem podrobnem 
načrtu Občine Ivančna Gorica ter pod pogoji in s soglasjem 
pristojne kulturno in naravovarstvene službe.

(2) Zasnova volumnov:
– volumni objektov morajo biti zaradi prepoznavne lege v 

prostoru, pojavnosti in vedute, oblikovana tako, da se povežejo 
s podobo naselja,

– objekti naj bodo členjeni v horizontalni, lahko tudi ver-
tikalni smeri.

(3) Oblikovanje fasad:
– fasade naj bodo izvedene v zaglajenem ometu, svetlih 

nevpadljivih barv, lahko v kombinaciji z lesom in kamnom 
(manjše površine),

– detajli in uporaba materialov naj bodo skladni s sose-
dnjimi tradicionalnimi objekti,

– balkoni na čelnih fasadah niso dopustni, priporočena je 
izvedba ganka po celotni dolžini vzdolžne fasade,

– vmesni povezovalni člen med objektoma O1 in O2 mora 
biti na nivoju pritličja oblikovan enostavno in transparentno,

– kmetijski objekt O3 je lahko v celoti lesen,
– župnišče – objekt O6: fasade naj bodo izvedene v 

zaglajenem zidarskem ometu in tonirane v svetlih nevpadljivih 
zemeljskih tonih, okenske odprtine morajo biti pravokotne, 
pokončne in na objektu simetrično razporejene; obvezna je 
horizontalna členitev jugozahodne (vzdolžne) fasade; balkoni 
na čelnih fasadah niso dopustni, priporočena je izvedba ganka 
po celotni dolžini vzdolžne fasade zaradi zmanjšanega vtisa 
višine.

– vse tehnične naprave za ogrevanje, prezračevanje, 
hlajenje ipd. morajo biti nameščene in prilagojene fasadam 
tako, da niso vizualno izpostavljene in ne kazijo fasad ter da ne 
povzročajo negativnih vplivov na sosednje objekte.

(4) Strehe:
– objekti O1, O2, O3, O4, O5: strehe morajo biti simetrič-

ne dvokapnice, z naklonom od 38º do 42º,
– objekt župnišča O6: simetrična dvokapnica, naklon 40º, 

obojestranske simetrično umeščene frčade morajo imeti enak 
naklon kot osnovni objekt, sleme frčad naj ne presega višine 
2/3 strešine,

– nad vmesnim povezovalnim členom med objektoma 
O1 in O2 je dovoljena ravna streha, lahko kot nepokrita terasa,

– smeri slemen morajo biti vzporedne z daljšo stranico 
objekta,

– osvetlitev prostorov izkoriščenega podstrešja objektov 
je dopustna s klasično oblikovanimi frčadami (pokončne pravo-
kotne odprtine, simetrična strešica z enakim naklonom, kot jo 
ima streha) ali v obliki sušilnih lin (enokapna strešica z nižjim 
naklonom bistveno pod slemenom osnovne strehe),

– dopustni so čopi in strešna okna,
– na eni strešini je lahko več manjših ali pa ena večja 

frčada; frčade morajo biti postavljene osno in simetrično glede 
na vzdolžno fasado. Večje frčade ne smejo presegati 1/3 po-
vršine strešine,

– kritina naj bo opečna, priporočen je bobrovec.

12. člen
(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)

(1) Vse ureditve morajo omogočati dostop funkcionalno 
oviranim ljudem in zagotavljati varno uporabo.

(2) Trg pred cerkvijo, zelenice in pešpoti morajo biti tla-
kovane, opremljene z mikrourbano opremo in primerno osve-
tljene.

(3) Površine namenjene prostoru za igro otrok in počitek 
obiskovalcev ter elementi mikrourbane opreme, morajo biti čim 
bolj enotne in oblikovno usklajene.

(4) V ureditvah in zelenicah ob križišču je treba zasaditi 
vsaj 3 najmanj srednje visoka drevesa, npr. kostanj.

(5) Vsi podporni zidovi morajo biti izvedeni v kamnu. V 
kolikor je zaradi geomehanskih lastnosti tal predviden betonski 
oporni zid, mora pred njim stati zid iz kamna: pravokotni kamni 
položeni v horizontalnem rastru. Stike med kamni se globoko 
zastiči, tako da betonske fuge ne bodo vidne. Kamnita obloga, 
ki se samo lepi na beton ni dopustna.
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(6) Parkirišča ob glavni cesti oziroma objektih O1 in O2 ne 
smejo biti zgolj večja asfaltirana površina: zaradi odmika novih 
objektov od glavne komunikacije visok kamnit podporni poko-
pališki zid močno izstopa kot grajena prvina naselja. Izvede 
se utrjena povozna travna površina. Dopušča se tudi možnost 
uporabe tlaka ali protiprašne zaščite, pri čemer je potrebno 
zgostiti zasaditev (drevesa in grmovnice).

(7) Spominsko znamenje borcem Belokranjske brigade v 
skrajnem JV vogalu območja urejanja je potrebno ob gradbenih 
delih ustrezno zaščititi. Za ozelenitev tega dela se priporoča 
visokodebelne avtohtone sadne sorte.

13. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)

(1) Regulacijski elementi
Posegi v prostor morajo upoštevati naslednje regulacijske 

elemente, ki imajo naslednji pomen:
– gradbena linija (GL) predstavlja linijo ob katero mo-

rajo biti v nivoju pritličja z enim robom fasade vzporedno ali 
tangencialno postavljeni objekti ali pa so od nje odmaknjeni v 
notranjost parcele,

– gradbena meja (GM) je linija, ki je ne sme preseči 
noben del stavbe v vseh etažah in označuje največji zunanji 
tlorisni gabarit vseh etaž stavbe. Volumen objekta se lahko 
dotika gradbene meje z zunanjo linijo fasade ali pa je od nje 
odmaknjen v notranjost,

– višina stavbe (H) je merjena od kote terena pri vhodu 
v objekt na nivoju pritličja oziroma od najnižje točke terena pri 
stavbi in je določena z višino slemena.

Regulacijski elementi so razvidni iz grafičnih načrtov 
št. 4.1. »Prikaz umestitve v prostor«.

(2) Tlorisni gabariti:
– vsi objekti: podolgovat tloris v razmerju najmanj 1:1,2; 

dopustno je odvzemanje in dodajanje manjših volumnov (pravi-
loma L ali T oblike ali oblika ganka na vzdolžnih fasadah), kateri 
skupaj ne smejo presegati tretjine volumna osnovnega objekta 
in morajo biti znotraj gradbene meje,

– objekta O1 in O2: največji dovoljeni osnovni tlorisni ga-
barit 15,0 m x 10,0 m za vsak objekt; vmesni povezovalni člen 
največ od 6,90 m do 9,70 m x 9,90 m,

– objekt O3: največji dovoljeni osnovni tlorisni gabarit je 
17,0 m x 12,0 m,

– objekta O4, O5: največji dovoljeni osnovni tlorisni gaba-
rit je 15,0 m x 10,0 m,

– objekt O6: največji dovoljeni osnovni tlorisni gabarit je 
17,0 m x 12,0 m, za pomožni objekt 10,0 m x 6,0 m.

Tlorisni gabariti predvidenih objektov so razvidni iz grafič-
nega načrta št. 4.1. »Prikaz umestitve v prostor«.

Zakoličbeni elementi gradbenih linij in objektov so razvidni 
iz grafičnega načrta št. 3.4 »Prikaz parcelacije z elementi za 
zakoličenje na geodetskem načrtu«.

(3) Višinski gabariti (najvišji dovoljeni gabariti):
– za objekta O1 in O2 je K+P+M; vmesni povezovalni člen 

je največ K+P; višina stavb H je največ 10,50 m, merjeno od 
kote terena pri vhodu v objekte na nivoju pritličja do slemena. 
Mansarda pri objektih O1 in O2 se lahko izvede v dveh etažah. 
Sleme objektov ne sme presegati kote 297,00 m nadmorske 
višine, (kota slemena obstoječe šole je 296,47 m nadmorske 
višine),

– za objekte O3, je K+P+M ali P+M, višina stavbe H ne 
sme presegati 11,00 m, merjeno od najnižje točke terena pri 
stavbi do slemena, kolenčni zid je skrit za kapjo strehe,

– za objekta O4 in O5 je K+P+M ali P+M, višina stavb H 
ne sme presegati 11,00 m, merjeno od najnižje točke terena pri 
stavbi do slemena, kolenčni zid je največ 1,20 m,

– za objekt O6 je K+P+M, višina stavbe H je največ 
10,00 m, merjeno od kote terena pri vhodu v objekt na nivoju 
pritličja do slemena.

(4) Višinske kote (tlak pritličja) ±0.00 za posamezne 
objekte:

– objekt O1 in O2: 287,10 m nadmorske višine,
– objekt O3: 278,00 m nadmorske višine,
– objekt O4: 279,00 m nadmorske višine,
– objekt O5: 285,00 m nadmorske višine,
– objekt O6: 289,00 m nadmorske višine.
Višinske kote objektov in terena so razvidne iz grafičnega 

načrta št. 4.3. »Značilni shematski prerezi«.
(5) Zmogljivosti območja
– Gradbena parcela je zemljišče sestavljeno iz ene ali več 

zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stojijo oziroma 
so predvideni objekti in na katerem so urejene ali predvidene 
površine, ki služijo takšnim objektom.

– Bruto tlorisna površina (BTP) je skupna površina vseh 
tlorisnih etaž stavbe nad nivojem terena brez tlorisnih površin, 
ki so obdane z elementi, kot so npr. parapeti, venci, ograje, in 
niso pokrite, na primer odprti balkoni. V BTP je zajeta površina 
spremljajočih enostavnih in nezahtevnih objektov.

– Faktor zazidanosti gradbene parcele (FZ) je razmerje 
med tlorisno projekcijo vseh etaž objektov nad terenom, brez 
tlorisne projekcije balkonov, nadstreškov, napuščev ipd. in ce-
lotno površino gradbene parcele.

– Faktor izrabe gradbene parcele (FI) je razmerje med 
bruto tlorisno površino (BTP) objektov na gradbeni parceli in 
celotno površino gradbene parcele.

– Površine posameznih prostorskih enot in faktorji:
Prostorska enota Površina FZ FI

PE1 2975 m2 do 0,50 do 1,50
PE2 5821 m2 do 0,50 do 1,50
PE3 774 m2 do 0,40 do 0,75
PE4 4660 m2 do 0,50 do 1,50
PE5 2889 m2 / /

14. člen
(odstranitev objektov)

V območju podrobnega načrta je predvidena odstranitev 
petih objektov z oznakami od O8 do O12 in odstranitev obsto-
ječih kamnitih zidov vzdolž regionalne ceste.

IV. NAČRT PARCELACIJE

15. člen
(načrt parcelacije)

(1) Območje podrobnega načrta je razdeljeno na nasle-
dnja zemljišča dele ali zemljišč, namenjene gradnji:

– P_01, ki obsega parc. št. 36/4, k.o. Krka, meri 301 m²,
– P_02, ki obsega parc. št. 35/2, 37, 38, k.o. Krka, meri 

763 m²,
– P_03, ki obsega parc. št. 35/2, 40/4, 41/2, k.o. Krka, 

meri 625 m²,
– P_04, ki obsega parc. št. 40/4, 41/2, k.o. Krka, meri 

87 m²,
– P_05, ki obsega parc. št. 37, 35/2, k.o. Krka, meri 

116 m²,
– P_06, ki obsega parc. št. 38, 35/2, k.o. Krka, meri 

159 m²,
– P_07, ki obsega parc. št. 35/2, 38, 39/1, 40/2, 40/4, k.o. 

Krka, meri 169 m²,
– P_10, ki obsega parc. št. 39/2, 40/3, 41/1, 40/1, 40/5, 

974/2, 974/1, 39/1, 40/4, k.o. Krka, meri 875 m²,
– P_11, ki obsega parc. št. 42/8, 43/1, k.o. Krka, meri 

3654 m²,
– P_12, ki obsega parc. št. 44, 45/1 k.o. Krka, meri 

1260 m²,
– P_13, ki obsega parc. št. 52/3, 54/3, 54/1, 42/6, 

k.o. Krka, meri 614 m²,
– P_18, ki obsega parc. št. 5, k.o. Krka, meri 465 m².
– P_19, ki obsega parc. št. 6/1, 2/1, 2/2, 1/2, 7/1, 974/1, 

6/1, 68, k.o. Krka, meri 2795 m².
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(2) Mejne točke parcel so opredeljene Gaus-Krugerjevem 
koordinatnem sistemu, metoda izmere: RTK-GPS izmera in so 
sestavni del v grafičnem delu odloka.

(3) Parcelacija zemljišč in geokoordinate točk parcelacije 
so razvidne iz grafičnih načrtov št. 3.3. »Prikaz obodne parce-
lacije in parcelacije zemljišč na katastrskem načrtu« in št. 3.4. 
»Prikaz parcelacije z elementi za zakoličenje na geodetskem 
načrtu«.

16. člen
(površine, namenjene javnemu dobru)

(1) Površine namenjene javnemu dobru obsegajo nasle-
dnja zemljišča dele ali zemljišč:

– P_08, ki obsega parc. št. 39/1, 40/4, 39/2, k.o. Krka, 
meri 182 m²,

– P_09, ki obsega parc. št. 974/2, 974/1, 39/1, k.o. Krka, 
meri 50 m²,

– P_14, ki obsega parc. št. 54/3, 54/1, k.o. Krka, meri 
112 m²,

– P_15, ki obsega parc. št. 60/3, 54/1, 59 k.o. Krka, meri 
260 m²,

– P_16, ki obsega parc. št. 974/1, 39/1, 40/2, 38, 37, 35/2, 
k.o. Krka, meri 601 m²,

– P_17, ki obsega parc. št. 974/1, 68, 1/2, k.o. Krka, meri 
382 m²,

– P_20, ki obsega parc. št. 7/1, 2/2, 2/1, k.o. Krka, meri 
1066 m²,

– P_21, ki obsega parc. št. 7/1, 7/2, 6/1, 6/2, 68, 974/1, 
962/8, 962/12, 974/2, 962/8, 42/7, 43/5, 50/2, 50/3, 50/4, 51/2, 
52/3, 52/4, 42/4, 42/5, 42/6, 54/4, 54/1, 54/3, 60/3, 60/4, 66/2, 
65/2, 69/9, 71/3, 1011/2, k.o. Krka, meri 2562 m².

(2) Površine, namenjene javnemu dobru, so razvidne iz 
grafičnih načrtov št. 3.5. »Površine, namenjene javnemu dobru, 
na katastrskem načrtu« in št. 3.6. »Površine, namenjene javne-
mu dobru, na geodetskem načrtu«.

V. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

17. člen
(etapnost gradnje)

(1) V območju podrobnega načrta je mogoče gradnjo 
izvajati v posameznih prostorskih enotah ločeno po etapah. 
Zaključena etapa predstavlja gradnjo objekta s pripadajočo 
zunanjo ureditvijo in prometno ter komunalno infrastrukturo.

(2) Podrobni načrt dovoljuje možnost začasnih rešitev, 
ki se smiselno vklapljajo oziroma navezujejo na predvideno 
dokončno rešitev prometne in komunalne javne infrastrukture.

(3) Odstranitve objektov O8, O9, O10, O11, O12 se lahko 
izvedejo neodvisno od izvedbe posameznih etap v prostorskih 
enotah in ob upoštevanju pogojev pristojnih služb za varstvo 
narave in Direkcije RS za ceste.

(4) Pred pričetkom del v prostorskih enotah PE3 in 
PE4 morajo investitorji predhodno pridobiti strokovno mne-
nje geomehanika, na podlagi katerega bo razvidno, da je 
predvidena gradnja mogoča tudi preden se izvedejo oporni 
zidovi in ureditve v PE5. Pred izvedbo del morajo biti pred-
hodno pripravljeni in izvedeni vsi potrebni ukrepi za zaščito 
in varnost prometa.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE

18. člen
(celostno ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Splošno
Na območju podrobnega načrta so registrirane naslednje 

enote kulturne dediščine:

– EŠD 23649 Krka – Vas; naselbinska dediščina,
– EŠD 1943 Krka – Cerkev sv. Kozme in Damijana; 

stavbna dediščina,
– EŠD 24306 Krka – Spominsko znamenja borcem Be-

lokranjske brigade.
Za poseg v kulturni spomenik, vplivno območje kulturnega 

spomenika ali varstveno območje dediščine je potrebno prido-
biti kulturnovarstveno soglasje, ki ga izda organ pristojen za 
varstvo kulturne dediščine,

(2) Arheološka dediščina
– Na celotnem območju podrobnega načrta veljajo splo-

šna zakonska določila glede varstva arheoloških ostalin.
– V kolikor predhodne arheološke raziskave niso opra-

vljene pred začetkom izvedbe zemeljskih del, je zaradi var-
stva arheoloških ostalin potrebno ZVKDS omogočiti dostop do 
zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje 
strokovnega nadzora nad posegi.

– Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja splošni ar-
heološki varstveni režim, ki najditelja, izvajalca ali lastnika ob 
odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje in nemudoma 
obvesti pristojno enoto ZVKDS.

– Na območju prostorskih aktov, ki so podlaga za posege 
v prostor in za katere predhodne arheološke raziskave še niso 
bile opravljene, je priporočljivo že v času priprave prostorske-
ga akta izvesti predhodne arheološke raziskave – predhodno 
oceno arheološkega potenciala. Za izvedbo predhodne arhe-
ološke raziskave je potrebno pridobiti soglasje za raziskavo in 
odstranitev arheološke ostaline, ki ga izda minister pristojen za 
področje varstva kulturne dediščine.

(3) Naselbinska dediščina
Na območju podrobnega načrta velja dodatni pravni re-

žim varstva v območjih naselbinske dediščine in ohranjanje 
naslednjih vrednot:

– naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mre-
ža, razporeditev odprtih prostorov naselja),

– odnosi med posameznimi stavbami in odnos med stav-
bami ni odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje 
med pozidanim ni nepozidanim prostorom, gradbene linije, 
značilne funkcionalne celote),

– prostorsko pomembnejše naravne sestavine znotraj 
naselja ali njegovega dela (drevesa, vodotoki),

– prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na 
reliefne značilnosti, poti),

– naravne in druge meje rasti ter robovi naselja ali nje-
govega dela.

(4) Stavbna dediščina
Na območju podrobnega načrta velja dodatni pravni režim 

varstva v območjih stavbne dediščine in ohranjanje naslednjih 
vrednot:

– tlorisna in višinska zasnova,
– gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
– oblikovanost zunanjščine (členitev objektov in fasad, 

oblika in naklon strešin, kritina, barve fasad, fasadni detajli),
– funkcionalna zasnova notranjščine in pripadajočega 

zunanjega prostora,
– sestavine in pritikline,
– stavbno pohištvo in notranja oprema,
– komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico 

(pripadajoči odprti prostor z niveleto površin in lego, namemb-
nostjo in oblikovanostjo pripadajočih objektov in površin),

– pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izposta-
vljenih stavbah),

– celovitost dediščine v prostoru,
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
Vsi podporni zidovi morajo biti izvedeni v kamnu. V ko-

likor je zaradi geomehanskih lastnosti tal predviden betonski 
oporni zid, mora pred njim stati zid iz kamna: pravokotni kamni 
položeni v horizontalnem rastru. Stike med kamni se globoko 
zastiči, tako da betonske fuge ne bodo vidne. Kamnita obloga 
tj. lepljenje na beton ni dopustno.

Parkirišča ob glavni cesti oziroma novih gostinsko nasta-
nitvenih objektih ne smejo biti zgolj večja asfaltirana površina: 
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zaradi odmika novih objektov od glavne komunikacije visok ka-
mnit podporni pokopališki zid močno izstopa kot grajena prvina 
naselja. Izvede se utrjena povozna travna površina. Dopušča 
se tudi možnost uporabe tlaka ali protiprašne zaščite, pri čemer 
je potrebno zgostiti zasaditev (drevesa in grmovnice).

(5) Memorialna dediščina
Na območju podrobnega načrta velja dodatni pravni re-

žim varstva v območjih memorialne dediščine in ohranjanje 
naslednjih vrednot:

– avtentičnost lokacije,
– fizična pojavnost objekta,
– vsebinski, simbolni in prostorski odnos med dediščino, 

okolico ter vedutami.
Spominsko znamenje borcem Belokranjske brigade v 

skrajnem JV vogalu območja urejanja je potrebno ob gradbe-
nih delih ustrezno zaščititi. Za ozelenitev tega dela se priporoča 
visokodebelne avtohtone sadne sorte.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA  
IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE NARAVE

19. člen
(rešitve in ukrepi za varstvo okolja in naravnih virov  

ter ohranjanje narave)
(1) Splošno
V času gradnje in uporabe je potrebno upoštevati okolje-

varstvene ukrepe za čim manjše obremenitve okolja.
(2) Varstvo tal
V neposredni bližini poteka regionalna cesta, ki lahko 

vpliva na onesnaženost tal zaradi prometa. Drugih virov one-
snaženja ni prisotnih. Območje podrobnega načrta nima ure-
jenega kanalizacijskega sistema. Vplivi na kakovost tal bodo 
nebistveni ob upoštevanju naslednjih omilitvenih ukrepov:

– vpliv na tla med gradnjo bo kratkotrajen. V tem času so 
vplivi povezani z dogajanjem na gradbišču,

– pomembno za varstvo tal je ustrezno odvajanje in čišče-
nje odpadnih komunalnih vod iz novih objektov v malih komu-
nalnih čistilnih napravah, ki lahko posredno preko površinskih 
in podzemnih voda vplivajo na onesnaženost tal,

– namenska uporaba rodovitnega dela tal za sanacijo 
degradiranih površin ali na drugih območjih oziroma za konč-
no ureditev območja zelenih površin na območju podrobnega 
načrta.

– po končanih zemeljskih delih je potrebno takoj začeti s 
sanacijskimi in zasaditvenimi deli na vseh razgaljenih površi-
nah. Posege v tla je potrebno izvesti tako, da se prizadene čim 
manjše površine tal,

– za začasne prometne in gradbene površine je potrebno 
uporabiti infrastrukturne površine, ki že obstajajo ali so na njih 
tla manj kvalitetna, predvsem znotraj območja podrobnega 
načrta. Odvečni odkopni gradbeni material se ne sme odlagati 
na sosednja območja, razen če ima investitor dogovor z lastni-
kom teh zemljišč. Tovorna vozila med gradnjo ne smejo voziti 
ali obračati na sosednjih površinah, razen če obstaja dogovor 
z lastniki teh zemljišč,

– organizacija gradbišča mora obsegati čim manjše po-
vršine in zagotoviti kar najmanjše poškodbe tal. Vse izkopane 
plasti tal je potrebno deponirati ločeno glede na njihovo se-
stavo. Pri odstranjevanju gornjih plasti zemljine se rodovitna 
zemlja odlaga v pasovih, višine do 2 m ter nato uporabi pri 
končni ureditvi območja.

(3) Varstvo vode in podzemne vode
– Vsi objekti s pripadajočo komunalno in zunanjo ureditvi-

jo morajo biti vsaj 15 m od meje vodnega zemljišča reke Krke.
– Projektna rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih komu-

nalnih voda mora biti usklajena z veljavno uredbo o odvajanju 
in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode in veljavno 
uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda 
v vode in javno.

– Vse odpadne vode morajo biti obvezno priključene na 
javno kanalizacijsko omrežje v skladu z veljavnimi predpisi 
in pod pogoji upravljavca. Če javno kanalizacijsko omrežje 
ni zgrajeno, je možno komunalne vode speljati v nepretočno 
nepropustno greznico na praznjenje oziroma v malo čistilno 
napravo.

– Odvod odpadnih voda je potrebno zasnovati v čim večji 
meri v ločenem sistemu.

– Vsi kanali in jaški kanalizacijskega omrežja morajo biti 
grajeni vodotesno, kar mora biti predvideno v projektu in doka-
zano z atesti in preizkusi.

– V času gradnje je stranka dolžna zagotoviti vse potreb-
ne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo 
preprečeno onesnaževanje voda, izlitje nevarnih tekočin na 
prosto ali v zemljo.

– Za vso škodo, ki bi nastala na vodnem režimu zaradi 
neustrezne ali nekvalitetne izvedbe gradbenih del ali projekta, 
je v celoti odgovoren investitor.

– V projektni dokumentaciji je potrebno navesti in prikazati 
mesta odlaganja viškov izkopanega in drugega gradbenega 
materiala. Viške materialov ni dovoljeno nekontrolirano odlagati 
na teren in zasipavati poplavnega območja vodotokov.

– Vse posege je potrebno uskladiti z Geološko geome-
hanskim poročilom za območje OPPN Prenova jedra Krke, št.: 
2938-034/2014-01, datum april 2014, izdelal: Geologija d.o.o. 
(v prilogah).

(4) Varstvo narave
V območju neposrednega vpliva posega je evidentirano 

kotišče navadnih netopirjev in malih podkovnjakov. Zaradi za-
mreženja preletnih odprtin (zaradi prisotnosti golobov), je po-
trebno za ponovno vzpostavitev kotišča na podstrehi odstraniti 
del mrež med zidom in špirovci, v zvoniku naj se odmreži lini 
pod zvoniščem in na zunanjo stran lin namesti ovire za golobe.

Zaradi uničenega kotišča obstaja velika verjetnost, da 
so se netopirji naselili v okoliške opuščene stavbe. Netopirji 
lahko uporabljajo stavbe predvidene za rušitev kot zatočišče 
ali kotišče od spomladi do jeseni.

Usmeritve za varstvo netopirjev, ki so vezane na ponov-
no vzpostavitev kotišča v cerkvi. Stavbe, ki so predvidene za 
odstranitev (opuščena šola – O8, stanovanjski objekt Krka 39 – 
O10, nedokončan stanovanjski objekt – O12, župnišče – O11), 
se lahko porušijo v kolikor se pred rušitvijo ponovno vzpostavi 
kotišče netopirjev v cerkvi. Rušitev objektov naj se izvede v 
obdobju od 15. 9. do 15. 4. v kolikor se bo rušitev izvajala izven 
tega obdobja, naj se pred pričetkom del preveri prisotnost neto-
pirjev v stavbah. Na podlagi ekspertnega mnenja o prisotnosti 
netopirjev v stavbah se rušitev lahko izvede izven obdobja od 
15. 9. do 15. 4.

Konkretni ukrepi, ki omogočajo vzpostavitev kotišča neto-
pirjev in preprečujejo naselitev golobov:

– odstrani naj se reflektor na župnišču, ki je usmerjen 
v J in JV del podstrehe,

– načrtovanih objektov naj se ne osvetljuje. V kolikor je 
osvetljava potrebna (npr. gostinski objekt) naj bo na samodejni 
vklop/izklop. Za osvetljavo naj se uporabijo žarnice, ki oddajajo 
rumeno svetlobo in ne svetijo v UV spektru in imajo barvno 
temperaturo največ 3000 K.

Investitorji morajo v postopku pridobivanja gradbenega 
dovoljenja za odstranitev objektov pridobiti pogoje in soglasje 
pristojne službe za varstvo narave.

(5) Varstvo zraka
– Največji vplivi, v sklopu obravnavanega podrobnega 

načrta, bodo v fazi gradbenih del, kjer bo vpliv posreden in krat-
kotrajen na onesnaževanje zraka, predvsem zaradi izpušnih 
plinov gradbene mehanizacije in zaradi prašenja med izkopom 
in gradnjo. Pri urejanju cestne infrastrukture, parkirišč in drugih 
asfaltiranih površin lahko pride do povečanih emisij škodljivih 
snovi v zrak zaradi asfaltiranja. Na območju podrobnega na-
črta je potrebno upoštevati zahteve za postopke mehanske 
obdelave na gradbišču ter zahteve za organizacijske ukrepe 
na gradbišču, ki jih določa predpis o preprečevanju in zmanj-
ševanju emisije delcev iz gradbišč.
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– Med izvajanjem del na območju podrobnega načrta je 
treba upoštevati naslednje omilitvene ukrepe:

– vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin v 
suhem in vetrovnem vremenu,

– preprečevanje nekontroliranega raznašanja materia-
la z območja urejanja na javne prometne površine,

– upoštevanje emisijskih norm za gradbeno mehani-
zacijo in vse naprave, ki se bodo uporabljale pri izvajanju 
del,

– na območju podrobnega načrta je prepovedano se-
žiganje odpadnih materialov, ki nastanejo med urejanjem 
območja,

– potrebno je upoštevati določila predpisa o prepreče-
vanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč, v kolikor 
se bo gradnja podaljšala za več kot 12 mesecev.
– Prezračevanje stavb je treba speljati nad streho stavbe. 

Vsi izpusti snovi v zrak (ogrevanje, prezračevanje) morajo biti 
opremljeni z ustreznimi filtri v skladu s predpisi o dovoljenih 
emisijah snovi v zrak.

(6) Varstvo pred hrupom
– Območje podrobnega načrta spada v III. stopnjo var-

stva pred hrupom. Skupna raven hrupa cestnega prometa na 
območju je pod mejnimi vrednostmi za ceste kot virom hrupa. 
V ožji okolici ni drugih bistvenih virov hrupa. V času gradbenih 
posegov bo hrup posledica uporabe različne gradbene mehani-
zacije in transporta povezanega z gradnjo. Gradnja bo vplivala 
na povišano raven hrupa v okolici.

– Mejna vrednost dnevnega kazalca hrupa LDAN zaradi 
obratovanja gradbišča določena za III. stopnjo varstva pred 
hrupom v okolici območja podrobnega načrt znaša 58 dB(A). 
Mejna vrednost dnevnega kazalca hrupa zaradi obratovanja 
gradbišča bo presežna približno v 55-metrskem pasu okoli 
gradbišča. Zaradi obratovanja gradbišča pričakujemo povišane 
ravni hrupa, ki lahko tudi presegajo mejne vrednosti za obra-
tovanje gradbišča kot vira hrupa. V kasnejših fazah gradbenih 
del bo na območju prisotno manj gradbene mehanizacije, raven 
hrupa zaradi obratovanja gradbišča bo zato nižja in predvidoma 
ne bo presegala mejnih ravni. Gradbena dela bodo skupno 
prometno obremenitev cestnega odseka ocenjeno povečala 
za približno 1 %. Ocenjeno relativno povečanje prometa in s 
tem hrupne obremenitve okolice bo minimalno, poleg tega pa 
bo časovno omejeno.

– Med izvajanjem del na območju podrobnega načrta je 
treba upoštevati naslednje omilitvene ukrepe:

– potrebno je izdelati načrt organizacije gradbišča tako, 
da emisija hrupa zaradi gradnje objektov in transportnih 
poti na območje gradbišča ne bo direktno obremenjevala 
najbližjih stanovanjskih objektov,

– uporaba delovnih naprav in gradbenih strojev na 
gradbišču, ki so izdelani v skladu z emisijskimi normami 
za hrup gradbenih strojev. Pri gradnji naj izvajalec upora-
blja le mehanizacijo, ki je označena z vidno in trajno ozna-
ko CE skladnosti z zajamčeno ravnjo zvočne moči ter naj 
bo opremljena z izjavo o skladnosti v skladu s predpisi,

– gradbena dela naj potekajo le v dnevnem času med 
7. uro zjutraj in 18. uro zvečer,

– skladno z zakonom, lahko investitor za čas najbolj 
intenzivnih gradbenih del, na pristojno ministrstvo poda 
vlogo za začasno ali občasno čezmerno obremenitev oko-
lja s hrupom. Pri tem mora biti zagotovljeno, da začasna 
ali občasna čezmerna obremenitev okolja ne bo presegla 
kritičnih vrednosti obremenitev okolja s hrupom.
– Omilitveni ukrepi v času uporabe objektov:

– skladno s predpisom, ki ureja obratovalni monitoring 
hrupa za vire hrupa, prve meritve in obratovalni moni-
toring hrupa na območju niso potrebni. Upravljavcu za 
obratovanje predvidenih parkirišč tudi ni potrebno pridobiti 
okoljevarstvenega dovoljenja,

– vsi viri hrupa, ki bodo vezani na uporabo obeh stavb 
(npr. prezračevalne, hladilne naprave) in na druge de-
javnosti na obravnavanem območju morajo biti zvočno 

izolirani do take mere, da mejne vrednosti kazalcev hrupa 
na merodajnih lokacijah v okolju zaradi njihovega obrato-
vanja ne bodo presežene.
(7) Svetlobno onesnaževanje
Predvidena javna razsvetljava na območju podrobnega 

načrta bo prispevala k povečanju porabe električne energije. Za 
zmanjšanje porabe električne energije in svetlobnega onesna-
ževanja za potrebe razsvetljave, je potrebno upoštevati predpi-
se o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Na 
novih površinah mora investitor kot obvezen ukrep k zmanjša-
nju porabe električne energije poskrbeti za vgraditev varčnih 
žarnic v svetilke. Za razsvetljavo se morajo vgraditi svetilke, 
katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0 %.

(8) Odstranjevanje odpadkov
– Na območju podrobnega načrta je uveden individualni 

prevzem komunalnih odpadkov iz prevzemnih mest.
– Potrebno je upoštevati določila veljavnega odloka o 

ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov 
iz gospodinjstev na območju Občine Ivančna Gorica.

– Prevzemno mesto je ustrezno urejena površina, od ko-
der izvajalec javne službe redno po določenem urniku odvaža 
prepuščene mešane komunalne odpadke, odpadno embala-
žo, morebitne druge frakcije ločenih komunalnih odpadkov in 
biološko razgradljive kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad. 
Prevzemno mesto je praviloma ob javni poti, cesti ali pločniku 
in ga v skladu z dogovorom določi izvajalec javne službe, vzdr-
žuje in čisti pa uporabnik objekta.

– Investitor in izvajalec morata v času gradnje poskrbeti 
za pravilno zbiranje, prevzem in odvoz gradbenih odpadkov. 
Odpadkov, ki bodo nastajali v času gradnje, ni dovoljeno odlagati 
v okolici. V skladu s predpisi o ravnanju z odpadki, ki nastanejo 
pri gradbenih delih, mora investitor k projektu za pridobitev 
gradbenega dovoljenja priložiti načrt gospodarjenja z gradbenimi 
odpadki. Pred pričetkom del je potrebno urediti prostor za zbira-
nje in ločevanje nastalih gradbenih odpadkov. Posamezno vrsto 
nastalega gradbenega odpadka je potrebno oddati v predelavo 
pooblaščenim organizacijam za ravnanje s tovrstnimi odpadki, o 
čemer je potrebno pridobiti potrdilo (evidenčni list).

20. člen
(energetska oskrba z obnovljivimi viri)

V objektih je treba zagotoviti najmanj 25 % moči za gretje, 
prezračevanje, hlajenje in toplo vodo z aktivno uporabo enega 
ali več virov obnovljive energije v skladu s predpisi o učinkoviti 
rabi energije v stavbah. Za zalivanje zelenic in uporabo sanitar-
ne vode se lahko predvidi tudi uporabo deževnice.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO 

Z VARSTVOM PRED POŽAROM

21. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi  
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom)

(1) Splošno
(a) Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Za zagotovitev varstva pred naravnimi in drugimi nesre-

čami je treba pri projektiranju objektov opredeliti:
– naravne omejitve (poplavnost, podtalnica, erozivnost, 

plazovitost) in predvideti tehnične rešitve gradnje ali navesti 
ustrezne hidrološke ali geološke raziskave, ki bodo podale 
ustrezne ukrepe,

– cono potresne ogroženosti in terenu primerno predvideti 
način gradnje,

– možnost razlitja nevarnih snovi in predvideti ustrezne 
ukrepe.

(b) Varstvo pred požarom
Za zagotovitev varstva pred požarom je treba pri projek-

tiranju objektov upoštevati:



Stran 11122 / Št. 77 / 2. 12. 2016 Uradni list Republike Slovenije

– požarno ogroženost naravnega okolja in predvideti 
ustrezne ukrepe,

– vse ukrepe varstva pred požarom,
– zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje,
– zagotoviti predpisane odmike med objekti ali požarne 

ločitve,
– zagotoviti pogoje za varen umik ljudi, živali ali premo-

ženja pri požaru ter dostope, dovoze in delovne površine za 
intervencijska vozila,

– projektant požarne varnosti se ob upoštevanju zakon-
skih in podzakonskih aktov, opredeli ali je pri pripravi PGD 
projektne dokumentacije potrebno izdelati študijo ali zasnovo 
požarne varnosti in pridobiti požarno soglasje k projektnim 
rešitvam.

(2) Poplavnost, podtalnica, erozivnost, plazovitost
– Območje podrobnega načrta se ne nahaja na poplav-

nem, pod vplivom delovanja podtalnice, erozivnem ali plazovi-
tem območju.

– Izvedene so bile geološke in geomehanske raziskave 
območja, v katerih je opredeljeno, da je v fazah pridobiva-
nja gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo za vsak 
objekt potrebno izdelati podrobnejše geomehansko poročilo, 
kjer bodo opredeljeni pogoji temeljenja z dodatnimi, lokaciji in 
objektu primernimi geomehanskimi raziskavami.

(3) Odmiki
– Na območju podrobnega načrta je potrebno zagotoviti 

predpisane odmike od parcelne meje ali načrtovati predpisane 
požarne ločitve v objektih.

– Zunanje stene in strehe objektov morajo biti projektirane 
in grajene tako, da je z upoštevanjem odmika od meje gradbe-
ne parcele omejeno širjenje požara na sosednje parcele.

– V času gradnje je treba zagotoviti vse potrebne ukrepe, 
da se zmanjša možnost za nastanek požara in prepreči širitev 
na sosednje zemljišče.

(4) Intervencijske poti in površine
– Na območju podrobnega načrta je treba zagotoviti neo-

virane intervencijske poti in površine za delovanje intervencij-
skih vozil v skladu z veljavnimi predpisi.

– Intervencijske poti morajo biti utrjene tako, da lahko 
po njih vozijo gasilska vozila z osno obremenitvijo do 10 ton. 
Izvedene morajo biti tako, da gasilskim vozilom ni potrebna 
vzvratna vožnja. Potrebno je zagotoviti krožno intervencijsko 
pot. Dovozne poti za gasilska vozila morajo biti široke najmanj 
3 m. Načrtovane in označene morajo biti v skladu z zahtevami 
standarda SIST DIN 14090.

(5) Hidrantno omrežje
Za gašenje požara je v obravnavanem območju potrebno 

zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje. Le-ta 
se bo zagotavljala iz obstoječega sistema javnega vodovoda, 
v sklopu katerega je tudi obstoječa hidrantna mreža, ki jo bo 
potrebno razširiti s še dvema novima hidrantoma.

(6) Rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami so razvidni iz grafičnega načrta št. 4.7. »Prikaz 
ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami«.

IX. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV  
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO  

IN GRAJENO JAVNO DOBRO

22. člen
(pogoji za prometno urejanje)

(1) Splošni pogoji
– Dostopi do javnih objektov in površin, pločniki, parkirni 

prostori in druge površine morajo biti urejeni tako, da so upo-
rabni tudi za funkcionalno ovirane ljudi.

– Vsa prometna infrastruktura mora biti ustrezno označe-
na s horizontalno in vertikalno signalizacijo v skladu s predpisi 
o prometni signalizaciji in opremi.

(2) Mirujoči promet
– število parkirnih mest (PM) na neto uporabno površino 

stavbe je potrebno zagotoviti na podlagi meril, ki so določena 
v veljavnem odloku o občinskem podrobnem načrtu Občine 
Ivančna Gorica.

– Parkirni režim mora biti urejen tako, da bo omogočal 
dostop in parkiranje tudi za obiskovalce stavbe.

– Zagotoviti je treba parkirna mesta, namenjena vozilom 
funkcionalno oviranih ljudi.

– Investitor lahko zagotovi ustrezno število parkirnih mest 
v neposredni bližini, manj kot 200 m od nameravane gradnje, 
s soglasjem lastnika oziroma upravljavca parkirišča, ki jamči 
potrebne kapacitete v potrebnem časovnem terminu.

– Na območju podrobnega načrta je treba predvideti 
prostor za kolesa po normativu 3 PM za kolesa na 10 parkirnih 
mest za osebna vozila.

– V varovalnem pasu občinske ceste mora biti zasajena 
takšna vegetacija, da ne zmanjšuje preglednosti in varnosti 
na cesti.

(3) Regionalna cesta (RC)
– Sočasno z ureditvijo pločnikov, križišč, individualnih 

dovozov ipd. se predvidi ureditev vozišča RC, v območju po-
drobnega načrta.

– Ureditev v območju RC oziroma cestnega telesa naj bo 
predvidena kot zaključena etapa.

– Za zagotavljanje potrebnih elementov ureditve RC, s 
pločniki, križišči, dovozi, cestno razsvetljavo ipd., je treba upo-
števati obstoječ in načrtovan promet tako po regionalni cesti kot 
preko križišč in cestnih priključkov.

– Za ureditev RC kot je predvidena s tem podrobnim 
načrtom, je treba izdelati ustrezno projektno dokumentacijo, 
na katero bodo pridobljeni pogoji oziroma soglasje DRSC, po 
postopku kot ga predpisuje veljavni pravilnik za izvedbo inve-
sticijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na 
javnih cestah.

(4) Občinske ceste
– Načrt mora upoštevati vse vplive ceste in prometa na 

njej ter vzdrževanje ceste in cestnega sveta.
– Profili cest morajo biti v skladu z veljavnim Odlokom o 

OPN Občine Ivančna Gorica.
– Urediti oziroma predvideti peš promet in morebitne 

kolesarske poti ter zagotoviti varno prečkanje cest (zagotoviti 
preglednost). Peš površine morajo biti zaradi varnosti peščev iz 
hrapavih materialov, tehnične lastnosti pločnikov kot so širina, 
prečni in vzdolžni nagibi morajo ustrezati veljavnim normati-
vom.

– Invalidi morajo imeti omogočen dostop do peš površin. 
Pločniki morajo imeti ob prehodu za pešce poglobljene robnike.

– Za normalno in varno odvijanje prometa je potrebno 
zagotoviti preglednost vseh križišč (pregledni trikotniki).

– Elementi dostopne ceste (zavijalni radii) morajo ustre-
zati merodajnemu vozilu ter omogočiti nemoteno in varno od-
vijanje prometa.

– Na obravnavanem območju je potrebno izvesti zaščito 
in preureditev obstoječih komunalnih vodov oziroma pri novo-
gradnjah je potrebno predvideti instalacije za elektriko, telefon, 
CTV, internet, javno razsvetljavo in svetlobno signalne naprave, 
vodovod, fekalno in meteorno kanalizacijo, ekološke otoke ipd., 
v skladu s pogoji upravljavca teh vodov in določili zakona o 
državnih cestah.

– Vsi novo predvideni komunalni vodi morajo biti projekti-
rani na območju javnega dobra, po možnosti na območju peš-
poti, pločnikov oziroma kolesarskih poteh. Komunalne vode, ki 
so položeni v cestnem svetu je potrebno vgraditi tako, da jih 
bo možno vzdrževati ali obnoviti brez posega v vozišče cest.

– Določiti sistem odvodnjavanja na obravnavanem podro-
čju. Zagotoviti je potrebno tudi ustrezno odvodnjavanje priključ-
kov in cest, da ne pride do zastajanja vode ali preplavitve voz-
išča ter v zimskih razmerah možnost odriva snega iz vozišča 
cest, priključkov, pločnikov. Omogočiti redno letno in zimsko 
vzdrževanje cest, pločnikov ter električnih in ostalih naprav.
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– Za individualni odvoz odpadkov je potrebno opredeliti 
ustrezen dostop smetarskega vozila do posameznih objektov 
ter opredeliti ustrezen dostop intervencijskih vozil do objektov.

– Potrebno je predvideti ekološke otoke z nemotenim 
dostopom smetarskega vozila.

– Potrebno je upoštevati vse strokovne podlage, ki so bile 
izdelane za omenjeno območje.

(5) Prometna ureditev je razvidna iz grafičnih načrtov 
št. 4.1. »Načrt umestitve v prostor«, in št. 4.5. »Prometna 
ureditev«.

23. člen
(pogoji za komunalno in energetsko urejanje)

(1) Splošni pogoji
Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne in energet-

ske infrastrukture so:
– načrtovani objekti morajo biti priključeni na obstoječe in 

predvideno komunalno in energetsko infrastrukturno omrežje. 
Priključitev je treba izvesti po pogojih posameznih upravljavcev 
vodov,

– praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi pote-
kati po javnih površinah ali po površinah v javni rabi tako, da 
je omogočeno vzdrževanje infrastrukturnih objektov, naprav in 
vodov. Zagotoviti je potrebno ustrezne odmike od obstoječih 
komunalnih in energetskih vodov in naprav,

– v primeru, da potek v javnih površinah ni mogoč, mora 
lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje 
javnih vodov na svojem zemljišču, upravljavec posameznega 
voda pa mora za to od lastnika pridobiti služnost,

– gradnja naprav, objektov in vodov mora potekati uskla-
jeno,

– dopustne so spremembe tras posameznih vodov, objek-
tov in naprav ter priključkov zaradi ustreznejše oskrbe in racio-
nalnejše izrabe prostora.

(2) Vodovod
– Območje, ki je predmet postopka podrobnega načrta, 

je s pitno vodo oskrbljeno iz javnega vodovodnega omrežja 
vodovodnega sistema Krka. V cevovodu je zagotovljen tlak 
med 3,0 do 4,4 bara (oskrba iz vodohrana Znojile, ki se nahaja 
na 322 m nadmorske višine).

– Preko obravnavanega območja podrobnega načrta po-
tekata v regionalni cesti R3 Mlačevo–Krka javni napajalni cevi 
PE preseka 110 mm in NL preseka 125 mm, na katero se v 
smeri severovzhod naveže javna napajalna cev PE preseka 
110 mm, ki prav tako poteka v obstoječi javni cesti. Preko ome-
njenih cevovodov se morajo oskrbovati vsi predvideni objekti 
znotraj OPPN.

– Pri načrtovanju predvidenih rušitev obstoječih objek-
tov, je potrebno poteke obstoječih vodovodnih priključkov in 
obstoječih odjemnih mest (vodomernih jaškov) upoštevati ter 
jih ustrezno prestaviti. Prestavitev obstoječega vodovodnega 
priključka izvede upravljavec javnega vodovodnega omrežja.

– V primeru poškodb vodovodnega priključka je povzro-
čitelj škode dolžan nemudoma obvestiti izvajalca javne službe 
okraju, času in vrsti poškodbe ter mu naročiti popravilo in po-
ravnati stroške popravila nastale poškodbe in odtečene vode.

– Na javni vodovod se priklopi vsako odjemno mesto 
posebej. Za vsak načrtovani stanovanjski objekt, objekt spre-
mljajočih dejavnosti je potrebno predvideti samostojni priklop 
na javni vodovod. Za oskrbo objekta s pitno vodo je potrebno 
izdelati situacijo vodovodnega priključka, s točko priključitve na 
obstoječo infrastrukturo, odjemnim mestom (vodomerni jašek), 
s popisom vrste priključka in dimenzije priključnega voda.

– Priključitev na javno vodovodno cev se izvede z navr-
tnim oklepom.

– Merilno mesto za posamezni objekt se izvede kot sa-
mostojen zunanji vodomerni jašek, čim bližje javnemu vodu 
oziroma njegova razdalja od mesta priklopa ne sme biti večja 
kot 50 m. lociram mora biti v zelenici na upravljavcu dostopnem 
mestu.

– Pri načrtovanju objektov, komunalnih vodov in zunanje 
ureditve je potrebno zagotoviti predpisane minimalne horizon-
talne in vertikalne odmike od obstoječih komunalnih vodov.

– Obstoječe armature vodovodnega sistema (vodovodne 
cestne kape, zasune …) je dolžan izvajalec na lastne stroške 
prilagoditi končni višini pločnika, niveleti asfalta, jih očistiti, da 
jih bo v prihodnje mogoče nemoteno odpirati.

– Pred pričetkom gradenj oziroma del predvidenih v okvi-
ru OPPN je potrebno pri upravljavcu javnega vodovodnega 
omrežja naročiti zakoličbo obstoječih cevovodov.

(3) Kanalizacija
– Širše območje naselja Krka še nima javnega sistema 

za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih 
vod. Pri odvajanju odpadnih in padavinskih vod je potrebno 
upoštevati določila veljavnega odloka o odvajanju in čiščenju 
padavinske odpadne vode na območju Občine Ivančna Gorica 
ter veljavne uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode 
iz malih komunalnih čistilnih naprav.

– V osnutku programa odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode je predmetno naselje določeno kot poselitveno 
območje, za katerega je v predpisanih rokih obvezno zagoto-
viti odvajanje odpadne komunalne vode v javno kanalizacijo 
in ustrezno čiščenje na komunalni ČN. Za odvod komunalnih 
odpadnih vod od načrtovanih objektov se do izgradnje javne 
kanalizacije predvidi začasno malo komunalno čistilno napravo 
ali začasno nepretočno greznico. Padavinske odpadne vode s 
kompleksa se preko padavinske kanalizacije odvede v ponikal-
nico, locirano na lastnem zemljišču oziroma v bližnji vodotok. 
Padavinske odpadne vode s streh in tlakovanih a nevoznih 
površin se odvedejo direktno le preko peskolovov, medtem ko 
je potrebno cestne, parkirne in druge vozne površine odvesti v 
ponikalnico oziroma vodotok preko lovilca olj.

– Po izvedeni javni kanalizaciji je investitor dolžan objekt 
priključiti na javno kanalizacijo, MKČN oziroma nepretočno 
greznico pa na lastne stroške odstraniti in izključiti iz sistema 
odvajanja odpadnih vod.

– Uporabnik je dolžan ob izgradnji MKČN pridobiti potrdilo 
in strokovno oceno obratovanju, ki ju na stroške uporabnika 
izdela izvajalec javne službe.

– Zasnova kanalizacije za podrobni načrt upošteva mo-
žnost začasne rešitve, ki se smiselno vklaplja v predvideno 
trajno rešitev kanalizacije. Generalna rešitev kanalizacije za 
sanitarno odpadno vodo je časovno še odmaknjena, zato je 
za nove in nadomestne objekte predvidena začasna rešitev z 
malimi čistilnimi napravami.

– Predvideno novo parkirišče pri cerkvi se lahko priključi 
preko lovilca olja na obstoječi kanal za meteorno vodo. Hidra-
vlične karakteristike obstoječega kanala za meteorno vodo po 
regionalni cesti to omogočajo.

– Predvideno novo parkirišče pri objektu O6 se začasno 
odvodnjava preko lovilca olja v ustrezno globoko ponikovalnico 
na podlagi predhodno izvedenega ponikovalnega poizkusa. Za 
končno rešitev ali v primeru nezmožnosti ponikanja se izvede 
kanal ob lokalni poti do odprtega jarka speljanega v Krko.

(4) Komunalni odpadki
– Na območju OPPN je uveden individualni prevzem 

komunalnih odpadkov iz prevzemnih mest.
– Potrebno je upoštevati določila veljavnega odloka o 

ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov 
iz gospodinjstev na območju Občine Ivančna Gorica.

– Prevzemno mesto je ustrezno urejena površina, od ko-
der izvajalec javne službe redno po določenem urniku odvaža 
prepuščene mešane komunalne odpadke, odpadno embala-
žo, morebitne druge frakcije ločenih komunalnih odpadkov in 
biološko razgradljive kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad. 
Prevzemno mesto je praviloma ob javni poti, cesti ali pločniku 
in ga v skladu z dogovorom določi izvajalec javne službe, vzdr-
žuje in čisti pa uporabnik objekta.

(5) Elektroenergetsko omrežje
– Predviden poseg v prostor znotraj varovalnega pasu ob-

stoječih elektroenergetskih vodov oziroma objektov, ki so v lasti 
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in upravljanju Elektro Ljubljana d.d., je možen pod pogoji, da 
se zagotovi zaščita oziroma po potrebi umik elektroenergetskih 
vodov skladno s tehničnimi normativi in standardi ter veljavno 
tipizacijo. Pri tem je potrebno upoštevati zahteve pravilnika o 
pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja 
dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih 
omrežij (Uradni list RS, št. 101/10).

– Začetne točke NN priključkov za posamezne objekte 
se predvideva na podlagi podane predvidene priključne moči:

– PE1 – gostinsko prenočitveni objekt O1 in O2; nov NN 
izvod iz tansformatorske postaje (zemljišče s parc. št. 75/8, 
k.o. Krka),

– PE2 – Območje kmetije Gačnik, objekt O3 in O4 
(17 kW); nov NN izvod iz tansformatorske postaje.

– PE3 – Območje objekta Krka 39, objekt O5; nov NN 
izvod iz tansformatorske postaje (zemljišče s parc. št. 75/8, k.o. 
Krka) oziroma začasni priklop iz obstoječega zračnega voda, 
ki poteka v bližini,

– PE4 – območje župnišča in trga pred cerkvijo, objekt 
O6; nov NN izvod iz tansformatorske postaje (zemljišče s parc. 
št. 75/8, k.o. Krka),

– Novi kabelski vodi morajo biti izvedeni z zemeljskim 
vodom minimalnega tipiziranega prereza Al 4x70 + 1,5 mm². 
Lahko se predvidi NN izvod iz transformatorske postaje za vse 
predvidene objekte.

– Pred priklopom predvidenih objektov je potrebno trans-
formatorski postaji 20/0,4 kV Videm zamenjati transformator 
na moč 160 kVA in glavno razdelilno omaro oziroma obstoječi 
dograditi nove NN izvode.

– Na stalno dostopnih mestih ob dovoznih poteh do načr-
tovanih objektov, je potrebno predvideti prostostoječe priključno 
merilne omarice, ki po potrebi omogočajo vgradnjo dveh oziro-
ma večjega števila merilnih mest.

– Po izdaji gradbenega dovoljenja in pred začetkom iz-
gradnje priključka je potrebno pridobiti soglasje za priključitev 
v katerem bodo natančno določeni tehnični pogoji priklopa 
objektov na predmetno EE infrastrukturo.

– V primeru, da je gradnja načrtovanih objektov pogojena 
s predhodno preureditvijo, prestavitvijo oziroma nadomestitvijo 
obstoječe EE infrastrukture, je investitor dolžan naročiti izvedbo 
in plačati vse stroške.

– Pri realizaciji podrobnega načrta so dopustna odstopa-
nja od poteka tras in naprav EE infrastrukture, če so pridobljene 
rešitve primernejše s tehničnega vidika in njihove prostorske 
umestitve. Variantna rešitev mora biti usklajena z upravljavcem 
distribucijskega omrežja.

– Vso elektroenergetsko infrastrukturo je potrebno projek-
tno obdelati v skladu s temi smernicami, veljavnimi tipizacijami 
distribucijskih podjetij, veljavnimi tehničnimi predpisi in stan-
dardi ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska 
infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi. V 
primeru prestavitve EE vodov, mora biti kot soinvestitor nave-
den tudi Elektro Ljubljana d.d..

– Elektroenergetska infrastruktura v lasti upravljavca 
distribucijskega omrežja, ki je predvidena za demontažo se 
odstrani šele po izgradnji nadomestne elektroenergetske in-
frastrukture ter po podpisu pogodbe med investitorjem in upra-
vljavcem distribucijskega omrežja.

(7) Telekomunikacijsko in kabelsko omrežje
– Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati trase 

obstoječega TK omrežja in predhodno pridobiti soglasje Tele-
koma Slovenije k projektnim rešitvam.

– Obstoječe TK omrežje glede na pozidavo je potrebno 
ustrezno zaščititi ali prestaviti na osnovi projektne rešitve. Pri 
projektni rešitvi upoštevati izgradnjo kabelske kanalizacije do 
priključne točke obstoječe KK in kablov.

– Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih TK 
kablov izvede Telekom Slovenije d.d..

– Potrebno je izdelati PGD/PZI zaščite oziroma morebitne 
prestavitve obstoječega TK omrežja in v primeru potrebe po do-
datnih oziroma novih TK priključkih tudi PGD/PZI TK omrežja.

(8) Javna razsvetljava
Vse javne površine v območju podrobnega načrta je treba 

ustrezno osvetliti. Svetlobna telesa morajo biti skladna z usme-
ritvami glede energetske učinkovitosti in varstva pred vsiljeno 
svetlobo. Osvetlitev javnih površin na območju podrobni načrt 
mora biti zadostna, enakomerna in nebleščeča.

Komunalna in energetska ureditev sta razvidni iz grafične-
ga načrta št. 4.4. »Prikaz priključevanja objektov na komunalno 
javno infrastrukturo«.

X. PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ

24. člen
(program opremljanja stavbnih zemljišč)

Podlaga za odmero komunalnega prispevka je veljavni 
Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunal-
nega prispevka za območje Občine Ivančna Gorica (Uradni list 
RS, št. 26/14), oziroma veljavni zakonski in podzakonski akti, 
ki urejajo to področje.

Za objekte, za katerih priključitev je potrebno dograditi 
komunalno opremo, se lahko izdela poseben program opre-
mljanja, v katerem se opredeli tudi delež stroškov za obstoječo 
komunalno opremo.

XI. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE 
PODROBNEGA NAČRTA

25. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

Za zagotavljanje prometne varnosti med gradnjo objektov 
ter za zagotavljanje kakovosti bivalnega okolja med gradnjo in 
po njej imajo investitor in izvajalci naslednje obveznosti:

– obvezno upoštevati vse omilitvene ukrepe za zmanjše-
vanje hrupa in emisij iz gradbišča,

– promet med gradnjo morajo organizirati tako, da prome-
tna varnost zaradi gradnje ni poslabšana in da ne prihaja do 
zastojev na obstoječem cestnem omrežju,

– zagotoviti morajo nemoteno komunalno oskrbo prek 
vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav, infrastrukturne 
vode je treba takoj obnoviti, če so ob gradnji poškodovani,

– v času gradnje ne smejo biti prekoračene kritične ravni 
hrupa, predpisane za III. stopnjo varovanja pred hrupom,

– zagotoviti morajo sanacijo zaradi gradnje poškodovanih 
objektov, pripadajočih ureditev in naprav,

– v času gradnje je potrebno zagotoviti ustrezen strokovni 
nadzor, vključno z rednim nadzorom stanja sosednjih objektov 
in terena,

– investitor mora naročilo za prevzem gradbenih odpad-
kov zagotoviti pred začetkom izvajanja gradbenih del,

– morebitne poškodbe okoliških objektov, infrastrukturnih 
vodov, objektov in naprav, nastale v času gradnje, morajo 
investitorji sanirati. Izvedena sanacija je pogoj za pridobitev 
uporabnega dovoljenja.

26. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)

(1) Tlorisni gabariti stavb
Dopustna so odstopanja tlorisnih gabaritov stavb do +0,50 m. 

Tlorisni gabariti vseh stavb so lahko manjši od predpisanih.
(2) Višinski gabariti stavb
Dopustna so odstopanja navzdol po višini stavb do eta-

žnosti P+M oziroma P+p.
(3) Višinske kote terena in pritličja stavbe
Dopustna so odstopanja višinskih kot terena in višinske 

kote pritličja stavbe do ±0,50 m.
(4) Namembnost
Namembnost objektov lahko odstopa v skladu z določili 

9. člena. Odstopanje je dopustno pod pogojem, da je zago-
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tovljeno zadostno število parkirnih mest za vse programe v 
stavbi.

(5) Prometne, komunalne in energetske ureditve
Dopustne so spremembe prometnih, komunalnih, ener-

getskih in telekomunikacijskih ureditev, objektov, naprav in 
priključkov zaradi ustreznejše oskrbe, racionalnejše izrabe pro-
stora in zaradi rešitev, ki so primernejše s tehničnega ali oko-
ljevarstvenega vidika, pod pogojem, da so ureditve v soglasju 
z njihovimi upravljavci.

(6) Parcele, namenjene gradnji objektov
Dopustna so minimalna odstopanja od mej in površin par-

cel, namenjenih gradnji objektov, pod pogojem, da ni posegov 
v površine, namenjene javnemu dobru.

XII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV  
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI PODROBNEGA NAČRTA

27. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju 

veljavnosti podrobnega načrta)
Po izvedbi s podrobnim načrtom predvidenih ureditev ozi-

roma po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta so dopustni 
naslednji posegi:

– redna in investicijsko-vzdrževalna dela objektov in re-
konstrukcije, s katerimi nista spremenjena zunanji gabarit in 
konstrukcijska zasnova stavb,

– obnove fasadnega plašča stavbe pod pogojem, da so 
pri oblikovanju fasad ohranjene oblikovne lastnosti fasad stavb, 
zgrajenih v prostorski enoti,

– postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov, v skladu 
z določili 10. člena tega odloka,

– spremembe namembnosti v okviru dejavnosti, ki so 
dopustne za novogradnje na območju podrobnega načrta, ob 
pogoju, da je zagotovljeno zadostno število parkirnih mest.

XIII. KONČNE DOLOČBE

28. člen
(vpogled v podrobni načrt)

Občinski podrobni prostorski načrt je stalno na vpogled 
pri:

– Upravi Občine Ivančna Gorica, oddelku, pristojnem za 
urejanje prostora;

– Upravni enoti Grosuplje.

29. člen
(uveljavitev)

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

Št. 3505-0003/2013-22
Ivančna Gorica, dne 23. novembra 2016

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad l.r.

3263. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu Debeli hrib

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – 
ZUPUDPP-A), Odloka o izvedbenem delu občinskega prostor-
skega načrta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 73/13) 

in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica – UPB2 (Uradni 
list RS, št. 91/15) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 
17. redni seji dne 23. 11. 2016 sprejel

O D L O K
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

Debeli hrib

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(podlaga za prostorski akt)

(1) S tem odlokom se v skladu z Odlokom o izvedbenem 
delu občinskega prostorskega načrta Občine Ivančna Gorica 
(Uradni list RS, št. 73/13) sprejme Občinski podrobni prostorski 
načrt Debeli hrib.

(2) Občinski podrobni prostorski načrt Debeli hrib je izde-
lan na podlagi naslednjih strokovnih podlag:

– Geodetskega načrta (GEOSTYLE, Gregor Miklav-
čič s.p., Cesta zmage 35b, 1410 Zagorje ob Savi),

– Prikaza stanja prostora za Občinski podrobni prostorski 
načrt Debeli hrib (JUKUM d.o.o., Črni potok 39c, 1275 Šmartno 
pri Litiji),

– Prometne študije (JUKUM d.o.o., Črni potok 39c, 
1275 Šmartno pri Litiji),

– Pogojev in smernic soglasodajavcev ter ostalega gradi-
va, ki so jih v postopku sprejemanja Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta Debeli hrib zahtevali posamezni nosilci 
urejanja prostora.

(3) Občinski podrobni prostorski načrt Debeli hrib je izde-
lalo podjetje JUKUM d.o.o., Črni potok 39c, 1275 Šmartno pri 
Litiji, pod številko projekta 10/2014.

2. člen
(vsebina odloka)

(1) Ta odlok določa: opis in umestitev prostorske ureditve, 
zasnovo projektnih rešitev glede priključevanja objektov na 
gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, reši-
tve in ukrepe za celostno ohranjanje narave, rešitve in ukrepe 
za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
vključno z varstvom pred požarom, etapnost izvedbe prostor-
ske ureditve, velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, 
oblikovalskih in tehničnih rešitev, usmeritve za določitev meril 
in pogojev.

(2) Sestavine Občinskega podrobnega prostorskega na-
črta Debeli hrib iz prejšnjega odstavka so podrobneje navede-
ne v 3. členu tega odloka.

3. člen
(sestavni del)

I. Besedilni del:
Besedilo odloka o Občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu Debeli hrib
II. Grafični del:
List 1 LEGA PROSTORSKE UREDITVE V ŠIRŠEM 

OBMOČJU
List 2 IZSEK IZ KARTOGRAFSKEGA DELA 

PROSTORSKEGA PLANA OBČINE IVANČNA 
GORICA

List 3 GEODETSKI NAČRT
List 4 OBMOČJE OBRAVNAVE
List 5 VPLIVNO OBMOČJE NAČRTOVANE 

UREDITVE
List 6 NAČRT OBSTOJEČE PARCELACIJE  

Z ZAKOLIČBENIMI TOČKAMI
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List 7 OBSTOJEČE ZAKOLIČBENE TOČKE  
IN VELIKOST OBMOČJA

List 8 REGULACIJSKA KARTA Z NOVIMI 
ZAKOLIČBENIMI TOČKAMI

List 9 NOVE ZAKOLIČBENE TOČKE
List 10 NAČRT UREDITVE (ZUNANJA IN PROMETNA 

UREDITEV)
List 11 OBSTOJEČI IN PREDVIDENI KOMUNALNI 

VODI
List 12 NAČRT POŽARNEGA VARSTVA
III. Priloge:
– Povzetek za javnost
– Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
– Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
– Seznam pristojnih nosilcev urejanja prostora
– Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
– Prometna študija

II. SKUPNA DOLOČILA

4. člen
(prostorska ureditev)

(1) Z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom Debeli 
hrib se znotraj ureditvenega območja predvidi sanacija ob-
stoječega objekta namenjenega kmečkemu turizmu, sanacija 
obstoječih stanovanjskih objektov s pripadajočimi pomožnimi 
objekti in sanacija obstoječih opornih zidov. Dopustna je ure-
ditev za potrebe partizanskega doma (rekonstrukcija oziroma 
širitev doma in ureditev pripadajočih zunanjih površin (zelenice, 
parkirna mesta)) in dopustne so ureditve za potrebe vinogradni-
škega turizma s pripadajočimi zunanjimi površinami (zelenice, 
parkirna mesta). Določi se tudi ureditev parkirišča zadostne 
kapacitete, parkovnih ureditev z otroškim igriščem, športnih 
površin. Podajo se tudi ustrezne rešitve za avtobusni dovoz 
do območja.

(2) Območje Občinskega podrobnega prostorskega na-
črta Debeli hrib se lahko poveča z namenom, da se zagotovijo 
celostne urbanistične, funkcionalne in prometne površine.

5. člen
(ureditveno območje)

(1) Ureditveno območje Občinskega podrobnega pro-
storskega načrta Debeli hrib zajema zemljišče s parcelnimi 
številkami 802-del, 536/3, 536/5-del, 536/11, 536/12-del, 536/8, 
536/10, 536/7-del, 536/9, 535, 536/1-del, 550/5, 550/7-del, 803-
del, vse k.o. Temenica (šifra k.o. 1807) in 17/6, 753-del, 16/2, 
17/9, 17/17, 17/18, vse k.o. Male dole (šifra k.o. 1808).

(2) Površina ureditvenega območja Občinskega podrob-
nega prostorskega načrta Debeli hrib znaša 7769 m2. Ureditve-
no območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta De-
beli hrib se je zaradi sanacije opornega zidu povečalo za 10 m2.

III. UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE  
UREDITVE V PROSTOR

6. člen
(vplivno območje)

Vplivno območje Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta Debeli hrib bo v času gradnje zajemalo vse zemljišče 
znotraj Občinskega podrobnega prostorskega načrta Debeli 
hrib, to je zemljišče s parcelnimi številkami 802-del, 536/3, 
536/5-del, 536/11, 536/12-del, 536/8, 536/10, 536/7-del, 536/9, 
535, 536/1-del, 550/5, 550/7-del, 803-del, vse k.o. Temenica 
(šifra k.o. 1807) in 17/6, 753-del, 16/2, 17/9, 17/17, 17/18, vse 
k.o. Male Dole (šifra k.o. 1808).

7. člen
(opis vplivov in povezav s sosednjimi območji)

(1) Območje urejanja meji na sledeče obstoječe dejanske 
rabe prostora:

– na severu, zahodu in jugu s kmetijskimi površinami,
– na vzhodu z gozdnimi površinami.
(2) Obravnavana gradnja ne bo negativno vplivala na 

varnost pred požarom ter na higiensko in zdravstveno varstvo 
okolice.

(3) Negativnih vplivov iz okolice na predvidene objekte 
ne bo.

IV. MERILA IN POGOJI ZA GRADITEV OBJEKTOV

8. člen
(vrsta dopustnih dejavnosti)

Dovoljene so naslednje dejavnosti: družbene in turistične 
dejavnosti, centralne dejavnosti (trgovina, storitvene dejav-
nosti, gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti, dejavnosti 
javne uprave, zaščite in reševanja, izobraževanja, zdravstvo 
in socialno varstvo, kultura, razvedrilne, rekreacijske in špor-
tne dejavnosti, prometne površine, zelene površine in parki) in 
stanovanjske dejavnosti.

9. člen
(vrsta dopustnih gradenj)

Na območju Občinskega podrobnega prostorskega načrta 
Debeli hrib so dopustni naslednji posegi:

– priprava stavbnega zemljišča,
– odstranitev obstoječih naprav in objektov,
– legalizacije,
– gradnja novih objektov,
– nadomestne gradnje,
– spremembe namembnosti obstoječih objektov,
– rekonstrukcije obstoječih objektov,
– dozidave in nadzidave obstoječih objektov,
– gradnja gradbeno inženirskih objektov,
– gradnja prometne, komunalne, energetske in druge 

gospodarske infrastrukture,
– urejanje utrjenih in zelenih zunanjih površin.

10. člen
(vrste dopustnih objektov)

(1.1) V enoti z oznako A so dovoljeni naslednji manj zah-
tevni objekti:

– 11100 Enostanovanjske stavbe,
– 11210 Dvostanovanjske stavbe,
– 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno na-

stanitev,
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe,
– 12420 Garažne stavbe,
– 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane 

ceste in gozdne poti,
– 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroener-

getski vodi,
– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni 

drugje.
(1.2) V enoti z oznako A so dovoljeni naslednji nezahtevni 

in enostavni objekti:
– objekti za lastne potrebe,
– pomožni cestni objekti,
– pomožni energetski objekti,
– pomožni komunikacijski objekti,
– pomožni komunalni objekti,
– podporni zidovi do višine 1,50 m,
– ograje do višine 1,50 m,
– vodnjak, vodomet.
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(2.1) V enoti z oznako B so dovoljeni naslednji manj 
zahtevni objekti:

– 11100 Enostanovanjske stavbe,
– 12713 Stavbe za spravilo izdelka,
– 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe,
– 12420 Garažne stavbe,
– 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane 

ceste in gozdne poti,
– 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroener-

getski vodi,
– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni 

drugje.
(2.2) V enoti z oznako B so dovoljeni naslednji nezahtevni 

in enostavni objekti:
– objekti za lastne potrebe,
– pomožni cestni objekti,
– pomožni energetski objekti,
– pomožni komunikacijski objekti,
– pomožni komunalni objekti,
– podporni zidovi do višine 1,50 m,
– ograje do višine 1,50 m,
– vodnjak, vodomet.
(3.1) V enoti z oznako C so dovoljeni naslednji manj 

zahtevni objekti:
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
– 12201 Stavbe javne uprave,
– 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,
– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe,
– 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti,
– 12420 Garažne stavbe,
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,
– 12620 Muzeji in knjižnice,
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenorazisko-

valno delo,
– 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane 

ceste in gozdne poti,
– 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroener-

getski vodi,
– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni 

drugje.
(3.2) V enoti z oznako C so dovoljeni naslednji nezahtevni 

in enostavni objekti:
– objekti za lastne potrebe,
– pomožni cestni objekti,
– pomožni energetski objekti,
– pomožni komunikacijski objekti,
– pomožni komunalni objekti,
– podporni zidovi do višine 1,50 m,
– ograje do višine 1,50 m,
– vodnjak, vodomet.
(4.1) V enoti z oznako D so dovoljeni naslednji manj 

zahtevni objekti:
– 12410 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektron-

skih komunikacij ter z njimi povezane stavbe,
– 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene 

drugje, od tega le nadstrešnice za potnike na avtobusnih po-
stajališčih, javne sanitarije in podobno,

– 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane 
ceste in gozdne poti,

– 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroener-
getski vodi,

– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni 
drugje.

(4.2) V enoti z oznako D so dovoljeni naslednji nezahtevni 
in enostavni objekti:

– objekti za lastne potrebe,
– pomožni cestni objekti,
– pomožni energetski objekti,
– pomožni komunikacijski objekti,
– pomožni komunalni objekti,
– podporni zidovi do višine 1,50 m,

– ograje do višine 1,50 m,
– urbana oprema,
– ekološki otok.
(5.1) V enoti z oznako E so dovoljeni naslednji manj 

zahtevni objekti:
– 12730 Kulturni spomeniki, od tega le kipi in spomeniki,
– 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane 

ceste in gozdne poti,
– 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroener-

getski vodi,
– 24110 Športna igrišča,
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekre-

acijo in prosti čas,
– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni 

drugje.
(5.2) V enoti z oznako E so dovoljeni naslednji nezahtevni 

in enostavni objekti:
– objekti za lastne potrebe,
– pomožni cestni objekti,
– pomožni energetski objekti,
– pomožni komunikacijski objekti,
– pomožni komunalni objekti,
– podporni zidovi do višine 1,50 m,
– ograje do višine 1,50 m,
– začasni objekti,
– športno igrišče na prostem (grajena ali utrjena površina, 

ki ni izvedena v obliki stadiona in nima spremljajočih objektov 
ali tribun),

– vadbeni objekti,
– spominska obeležja,
– urbana oprema.
(6.1) V enoti z oznako F so dovoljeni naslednji manj 

zahtevni objekti:
– 11100 Enostanovanjske stavbe,
– 11210 Dvostanovanjske stavbe,
– 12420 Garažne stavbe,
– 12713 Stavbe za spravilo izdelka,
– 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe,
– 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane 

ceste in gozdne poti,
– 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroener-

getski vodi,
– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni 

drugje.
(6.2) V enoti z oznako F so dovoljeni naslednji nezahtevni 

in enostavni objekti:
– objekti za lastne potrebe,
– pomožni cestni objekti,
– pomožni energetski objekti,
– pomožni komunikacijski objekti,
– pomožni komunalni objekti,
– podporni zidovi do višine 1,50 m,
– ograje do višine 1,50 m,
– vodnjak, vodomet.
(6.1) V enoti z oznako G so dovoljeni naslednji manj 

zahtevni objekti:
– 12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene 

drugje, od tega le nadstrešnice za potnike na avtobusnih po-
stajališčih, javne sanitarije in podobno,

– 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane 
ceste in gozdne poti,

– 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroener-
getski vodi,

– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekre-
acijo in prosti čas,

– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni 
drugje.

(6.2) V enoti z oznako G so dovoljeni naslednji nezahtevni 
in enostavni objekti:

– objekti za lastne potrebe,
– pomožni cestni objekti,
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– pomožni energetski objekti,
– pomožni komunikacijski objekti,
– pomožni komunalni objekti,
– podporni zidovi do višine 1,50 m,
– ograje do višine 1,50 m,
– vodnjak, vodomet,
– začasni objekti,
– športno igrišče na prostem (grajena ali utrjena površina, 

ki ni izvedena v obliki stadiona in nima spremljajočih objektov 
ali tribun),

– spominska obeležja,
– samostojno parkirišče,
– urbana oprema.

11. člen
(lega objektov na zemljišču in odmiki)

(1) Pri določanju lege objektov se upoštevajo regulacijske 
črte, ki določajo urbanistične razmejitve ali razmejitve površin 
javnega in zasebnega prostora.

Regulacijske črte so:
– regulacijske linije, ki razmejujejo površine, namenjene 

javni rabi, od površin, namenjenih zasebni rabi,
– gradbene linije, ki predstavljajo linijo, na katero morajo 

biti z enim robom fasade postavljeni objekti, ki se gradijo na 
zemljišču ob tej liniji,

– gradbene meje določajo linijo, katere novozgrajeni 
objekt ne sme presegati, lahko pa je odmaknjen od nje v no-
tranjost gradbene parcele. Gradbene meje ob vseh rangih cest 
so določene s profili cest. Gradbene meje ob javnih poteh so 
enake, kot veljajo za lokalne ceste. Gradbene meje ne smejo 
biti oddaljene od roba vozišča manj kot 0,35 m. Odstopanja 
so dopustna zaradi omejenih prostorskih razmer in tehničnih 
možnosti, ob soglasju lokalne skupnosti,

– kjer regulacijske črte niso določene v grafičnem delu 
Občinskega podrobnega prostorskega načrta Debeli hrib, se 
le-te povzamejo iz vzorca postavitve obstoječih stavb na ob-
močju. Postavitev stavb mora slediti obstoječi razpoznavni 
regulacijski črti naselja ali dela naselja ali ulice oziroma ceste.

(2) Pri določanju kote pritličja objektov na meji z javnim 
prostorom se zagotovi, da se objekt s pritličjem navezuje na 
koto javnega prostora, tako da je višinska razlika med koto 
javnega prostora in pritličjem objekta čim manjša.

(3) Na območjih ohranjenih vaških jeder (na območjih na-
selbinske kulturne dediščine) je treba pri določitvi lege stavbe 
slediti zasnovi vaškega jedra in obstoječim gradbenim linijam. 
Kjer je za naselje ali del naselja značilna postavitev stavb na 
posestne meje, se novo stavbo praviloma locira na mejo.

(4) Odmiki od javnih zemljišč: nove stavbe morajo biti od 
cestnega telesa javnih cest oddaljene glede na določila tega 
odloka v zvezi z regulacijskimi črtami in v skladu s cestno-pro-
metnimi predpisi glede na kategorizacijo posamezne ceste.

(5) Odmiki od mej sosednjih zemljišč:
– stavbe (nad terenom in pod njim) morajo biti, razen v pri-

meru gradnje v nizu, od meje sosednjih zemljišč oddaljene naj-
manj 4 m oziroma 3 m od najbolj izpostavljenega dela objekta,

– objekti GJI se lahko gradijo do meje sosednjih zemljišč,
– na območjih proizvodnih dejavnosti, ki mejijo na ob-

močja stanovanj, centralnih dejavnosti in posebnih območij, 
morajo biti nove stavbe od meje navedenih območij oddaljene 
najmanj 5 m,

– odmiki objektov so lahko manjši, če zmanjšani odmik 
ne ruši vzpostavljenega prostorskega reda, ne povzroča nedo-
pustnega vpliva na zemljišča na vplivnem območju, omogoča 
požarno varnost ter vzdrževanje stavbe in če z zmanjšanim 
odmikom soglašajo lastniki vseh zemljišč v oddaljenosti do 
4 m od objekta,

– enostavni in nezahtevni objekti so od meje sosednjih 
zemljišč oddaljene najmanj 1,5 m od najbolj izpostavljenega 
dela objekta,

– odmiki enostavnih in nezahtevnih objektov so lahko 
manjši, če zmanjšani odmik ne ruši vzpostavljenega prostor-

skega reda, ne povzroča nedopustnega vpliva na zemljišča na 
vplivnem območju, omogoča požarno varnost ter vzdrževanje 
stavbe in če z zmanjšanim odmikom soglašajo lastniki vseh 
zemljišč v oddaljenosti do 1,5 m od objekta.

(6) Medsebojni odmiki med objekti: od obstoječih stavb 
morajo biti nove stavbe oddaljene najmanj toliko, da so zago-
tovljeni svetlobnotehnični, požarnovarnostni, sanitarni in drugi 
pogoji ter da je mogoče vzdrževanje in raba objektov v okviru 
gradbene parcele.

12. člen
(oblikovanje in zunanja podoba objektov)

Pri oblikovanju objektov je potrebno upoštevati naslednje 
pogoje:

(1) V enoti z oznako A:
– tloris: praviloma podolgovat z dopustnimi izzidki,
– vertikalni gabarit za zahtevne in manj zahtevne objekte: 

max K + P + M,
– kolenčni zid: max 1,60 m,
– vertikalni gabarit za nezahtevne in enostavne objekte: 

max P,
– streha: 30–45 stopinj simetrična dvokapnica, dovoljeni 

čopi, frčade, strešna okna,
– streha za nezahtevne in enostavne objekte: 30–45 sto-

pinj simetrična dvokapnica, dovoljeni čopi ali ravna streha ali 
enokapnica,

– frčade: trikotne, trapezne in škatlaste oblike,
– kritina: rdeča, rjava barva,
– fasade: klet oblečena v kamen ali v temnih tonih; zgornji 

del v svetlih tonih, lahko poudarek v močnejših tonih do 25 % 
fasade; poudarjena vertikalna členitev fasade, zaradi zmanj-
šanja volumna,

– okna, vrata: rjava barva.
(2) V enoti z oznako B:
– tloris: praviloma podolgovat z dopustnimi izzidki,
– vertikalni gabarit za zahtevne in manj zahtevne objekte: 

max K + P + M,
– kolenčni zid: max 1,40 m, pod pogojem da je fasada 

vertikalno členjena,
– vertikalni gabarit za nezahtevne in enostavne objekte: 

max P,
– streha: 30–45 stopinj simetrična dvokapnica, dovoljeni 

čopi, frčade, strešna okna,
– streha za nezahtevne in enostavne objekte: 30–45 sto-

pinj simetrična dvokapnica, dovoljeni čopi ali ravna streha ali 
enokapnica,

– frčade: trikotne, trapezne in škatlaste oblike,
– kritina: rdeča, rjava, svetlo in temno siva,
– fasade: svetli toni, lahko poudarek v močnejših tonih 

do 25 % fasade,
– dovoljena skupna dozidava do max. 30 % zazidane tlo-

risne površine objekta v vse smeri, razen v smeri javne ceste 
in do gradbene meje,

– dovoljena je dozidava do max. 30 % zazidane tlorisne 
površine objekta na parceli 536/9 k.o. Temenica v smeri javne 
ceste in do gradbene meje, vendar samo v kletni etaži, ki je v 
celoti vkopana pod dvoriščem.

(3) V enoti z oznako C:
– tloris: praviloma podolgovat z dopustnimi izzidki,
– vertikalni gabarit za zahtevne in manj zahtevne objekte: 

max K + P + M,
– kolenčni zid: max 1,60 m,
– vertikalni gabarit za nezahtevne in enostavne objekte: 

max P,
– streha: 30–45 stopinj simetrična dvokapnica, dovoljeni 

čopi, frčade, strešna okna,
– streha za nezahtevne in enostavne objekte: 30–45 sto-

pinj simetrična dvokapnica, dovoljeni čopi ali ravna streha ali 
enokapnica,

– frčade: trikotne, trapezne in škatlaste oblike,
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– kritina: rdeča, rjava, svetlo in temno siva,
– fasade: svetli toni, lahko poudarek v močnejših tonih 

do 25 % fasade,
– dovoljena skupna dozidava do max. 80 % zazidane tlo-

risne površine objekta v vse smeri, razen v smeri javne ceste 
in do gradbene meje.

(4) V enoti z oznako F:
– tloris: praviloma podolgovat z dopustnimi izzidki,
– vertikalni gabarit za zahtevne in manj zahtevne objekte: 

max K + P + M,
– kolenčni zid: max 1,20 m,
– vertikalni gabarit za nezahtevne in enostavne objekte: 

max P,
– streha: 30–45 stopinj simetrična dvokapnica, dovoljeni 

čopi, frčade, strešna okna,
– streha za nezahtevne in enostavne objekte: 

30–45 stopinj simetrična dvokapnica, dovoljeni čopi ali ravna 
streha ali enokapnica,

– frčade: trikotne, trapezne in škatlaste oblike,
– kritina: rdeča, rjava, svetlo in temno siva,
– fasade: svetli toni, lahko poudarek v močnejših tonih 

do 25 % fasade,
– dovoljena skupna dozidava do max. 15 % zazidane tlo-

risne površine objekta v vse smeri, razen v smeri javne ceste 
in do gradbene meje.

13. člen
(velikost in oblika zemljišča namenjenega za gradnjo)
(1) Velikost zemljišča namenjenega za gradnjo mora biti 

prilagojena namembnosti in velikosti objekta. V območju ureja-
nja mora biti usklajena z lego sosednjih objektov in s konfigu-
racijo terena in mora upoštevati posestno mejo.

(2) Pri določanju gradbenih parcel obstoječim stavbam, 
ki gradbene parcele še nimajo določene, se gradbena parcela 
glede na namembnost objekta določi v površini, ki omogoča 
rabo objekta ali stavbe ali sklopa objektov z zunanjimi uredi-
tvami.

(3) Do vsake parcele stavbe mora biti zagotovljen dostop 
z javne ceste.

14. člen
(stopnja izkoriščenosti zemljišča)

(1) Faktor zazidanosti parcele namenjene gradnji je raz-
merje med zazidano tlorisno površino vseh objektov (vključno 
z nezahtevnimi in enostavnimi objekti) in celotno površino 
parcele namenjeni gradnji. Faktor znaša največ 0,5.

(2) Faktor izrabe zemljišča in faktor odprtih bivalnih povr-
šin v območju urejanja Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta Debeli hrib nista predpisana.

15. člen
(zunanja ureditev)

(1) Vse zelene površine na obravnavanem območju je 
treba urediti, zatraviti in ozeleniti z drevjem in grmičevjem.

(2) Na prostih površinah ob stavbah se uredijo tlakovana 
dvorišča za parkiranje in manipuliranje z osebnimi vozili.

V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE 
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO 

JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

16. člen
(pogoji za prometno urejanje)

(1) Pri projektiranju je potrebno upoštevati pogoje iz izda-
nih smernic, ki jih je izdala Občina Ivančna Gorica.

(2) Načrt prometne ureditve vključuje ureditev razširitve 
dostopnih poti, ureditve cestnih priključkov do posameznih 
objektov, ureditev parkirišča za potrebe kmečkega turizma in 

partizanskega doma, ureditev postajališča oziroma obračališča 
za avtobus, ureditev parkirišča za avtobus, ureditev dodatnih 
javnih parkirnih mest.

(3) Vhod-dostop na območje Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta Debeli hrib je iz javne poti JP 63S 352 
Debeli hrib–Temenica in je obstoječ in se ga bo kot takega 
ohranilo.

(4) Prečni profil dovozne poti za avtobus obsega 4,00 m 
vozne površine, prečni profil dovozne poti do kmečkega turiz-
ma pa obsega 3,50 m vozne površine.

(5) Za ureditev mirujočega prometa ob stanovanjskih 
objektih bo potrebno na vsakem zemljišču namenjenem za 
gradnjo predvideti najmanj dve parkirni mesti na stanovanjsko 
enoto.

Parkirna mesta se bodo zagotovila na parcelah na prostih 
površinah ob objektu, v garaži in/ali pod nadstrešnico ter prosto 
na dvorišču.

(6) Za ureditev mirujočega prometa ob stanovanjskem 
objektu na parceli 536/9 k.o. Temenica se bo uredilo samo eno 
parkirno mesto.

(7) Za ureditev mirujočega prometa za kmečki turizem 
se bo uredilo parkirišče z 10 parkirnimi mesti. Eno dodatno 
parkirno mesto bo namenjeno invalidni osebi.

(8) Za ureditev mirujočega prometa ob Partizanskem 
domu na parcelah 536/3, 536/5 in 536/11 k.o. Temenica se bo 
uredilo točno število parkirnih mest šele v projektni dokumen-
taciji za gradbeno dovoljenje, glede na tip in število dejavnosti, 
katere se bodo uredile v Partizanskem domu.

(9) Na parceli 16/2 k.o. Male dole se bo uredilo 6 par-
kirnih mest v javni rabi za potrebe Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta Debeli hrib. Ostala parkirna mesta na 
gradbenih parcelah objektov v območju Občinskega podrob-
nega prostorskega načrta Debeli hrib so zasebna in pripadajo 
le tem objektom.

(10) Na območje Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta Debeli hrib je v času poznega jesenskega in zimskega 
obdobja od 15. 11. do 15. 3. prepovedan dostop oziroma dovoz 
z velikimi avtobusi.

(11) Za območje urejanja Občinskega podrobnega pro-
storskega načrta Debeli hrib je bila izdelana tudi Prometa 
študija št. 10/2014 z dne februar 2015.

(12) Obračališče se izvede z zunanjim radijem 8,70.

17. člen
(oskrba s pitno vodo)

(1) Pri projektiranju je potrebno upoštevati pogoje iz izda-
nih smernic, ki jih je izdalo Javno komunalno podjetje Grosuplje 
d.o.o.

(2) Območje Občinskega podrobnega prostorskega načr-
ta Debeli hrib je s pitno vodo oskrbljeno iz javnega vodovodne-
ga omrežja vodovodnega sistema Debeli hrib.

(3) Na zahodnem delu območja Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta Debeli hrib v obstoječi cesti poteka javna 
napajalna cev. Preko omenjenega cevovoda se bodo oskrbo-
vati vsi obstoječi objekti ter vsi predvideni objekti znotraj Občin-
skega podrobnega prostorskega načrta Debeli hrib.

(4) Za vsak načrtovani stanovanjski objekt, objekt spre-
mljajočih dejavnosti (trgovina, gostinstvo ...) se bo izvedel sa-
mostojni vodovodni priključek. Merilno mesto se bo izvedlo kot 
zunanji vodomerni jašek, lociran na lastnem zemljišču.

18. člen
(odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode)
(1) Pri projektiranju je potrebno upoštevati pogoje iz izda-

nih smernic, ki jih je izdalo Javno komunalno podjetje Grosuplje 
d.o.o.

(2) Območje naselja Debeli hrib nima javnega sistema 
za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih vod. Prav 
tako za predmetno naselje Operativni program opremljanja ne 
določa izgradnje javnega kanalizacijskega sistema.
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(3) Odvajanje odpadne komunalne vode iz vsakega 
objekta bo izvedeno v malo čistilno napravo z zmogljivostjo 
manjšo od 50 PE. Prečiščena voda iz male čistilne naprave bo 
speljana v ponikovalnico. Mala čistilna naprava bo locirana na 
lastnem zemljišču.

(4) Meteorna voda iz vsakega objekta bo preko meteorne 
kanalizacije odvedena v ponikalnico locirano na lastnem zemlji-
šču. Meteorna voda iz streh in tlakovanih, voznih površin bo 
odvedena direktno, le preko peskolovov, medtem ko pa bodo 
cestne, parkirne in druge vozne površine odvedene v ponikal-
nico preko loviIca olj.

(5) Odvodnjavanje meteorne vode z javnih cestnih povr-
šin bo speljano samo po javnih površinah in ne bo vodeno na 
površine lastnikov sosednjih zemljišč.

19. člen
(oskrba z elektriko)

(1) Pri projektiranju je potrebno upoštevati pogoje iz izda-
nih smernic, ki jih je izdal Elektro Ljubljana d.d.

(2) Preko območja Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta Debeli hrib že potekajo nizkonapetostni nadzemni in 
podzemni vodi, ki pomenijo sestavni del NN izvoda »4-Par-
tizanski dom« in se napajajo iz transformatorske postaje TP 
20/0,4 kV Mihelca. Omenjen NN izvod je namenjen oskrbi 
obstoječih objektov z električno energijo na obravnavanem 
območju.

(3) Objekti so priključeni na elektroenergetsko omrežje in 
hkrati ni predvidena povečava v priključni moči. Ob morebitni 
sanaciji obstoječih objektov oziroma dozidavi le-teh in ureditvi 
pripadajočih zunanjih površin so omenjeni posegi v prostor 
znotraj varovalnega pasu obstoječih elektroenergetskih vodov 
oziroma objektov, ki so v lasti in upravljanju Elektra Ljublja-
ne d.d., možni.

(4) Priključno merilne omarice morajo biti locirane na 
stalno dostopnih mestih.

20. člen
(telekomunikacijsko omrežje)

(1) Pri projektiranju je potrebno upoštevati pogoje iz izda-
nih smernic, ki jih je izdal Telekom Slovenije d.d.

(2) Na območju Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta Debeli hrib se že nahajajo telekomunikacijski objekti in 
naprave v upravljanju podjetja Telekom Slovenije d.d.

(3) Objekti se lahko priključijo na obstoječe telekomuni-
kacijsko omrežje.

21. člen
(ogrevanje)

Znotraj območja Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta Debeli hrib je predviden individualni način ogrevanja. 
Dovoljeni so tudi drugi načini ogrevanja v skladu z energetsko 
usmeritvijo občine.

22. člen
(ravnanje z odpadki)

(1) Pri projektiranju je potrebno upoštevati pogoje iz izda-
nih smernic, ki jih je izdalo Javno komunalno podjetje Grosuplje 
d.o.o.

(2) Komunalne odpadke je treba zbirati v zabojnikih za 
odpadke na zbirnem mestu. Zbirno mesto se lahko nahaja v 
objektu ali na pripadajoči parceli. Velikost zbirnega mesta mora 
ustrezati številu zabojnikov za odpadke. Zbirno mesto mora biti 
utrjeno, da je možno čiščenje in mora ustrezati funkcionalnim, 
estetskim, higiensko tehničnim ter požarnovarnostnim pogojem 
in ne sme ovirati ali ogrožati prometa na javnih površinah. V 
času odvažanja odpadkov se zabojniki za odpadke postavijo 
na mesta, dostopna vozilom za odvoz.

(3) Na vrtovih je dovoljeno zbiranje organskih odpadkov 
za predelavo v kompost.

(4) Za ločeno zbiranje posameznih frakcij se v bližini, ob 
krožnem prometu javne poti, nahaja ekološki otok.

(5) Gradbene odpadke in odvečni izkopni material je treba 
deponirati na za to urejenih odlagališčih.

23. člen
(odstopanja)

(1) Odstopanja pri trasah komunalnih ter energetskih 
vodovod in naprav so dovoljena s soglasjem upravljavcev. 
Dopustne so spremembe tras posameznih komunalnih in ener-
getskih vodov zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe 
prostora ali boljše tehnične rešitve. Dopustna so tudi odstopa-
nja glede lokacij parkirnih mest in individualnih cestnih priključ-
kov ter individualnih dostopnih poti. Odstopanja niso dopustna 
glede določitve javnega cestnega omrežja.

(2) V skladu s pogoji upravljalcev so dopustne tudi izved-
be komunalnih vodov, ki jih v fazi priprav Občinskega podrob-
nega prostorskega načrta Debeli hrib ni bilo mogoče predvideti.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE

24. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Obravnavano območje Občinskega podrobnega pro-
storskega načrta Debeli hrib ne posega na registrirane enote 
kulturne dediščine.

(2) Na obravnavanem območju prostorskega akta ni regi-
striranih enot kulturne dediščine, zato konkretnih usmeritev, ki 
bi izhajale iz varstvenih režimov kulturne dediščine ni.

(3) V kolikor predhodne arheološke raziskave niso opra-
vljene pred začetkom izvedbe zemeljskih del, je zaradi varstva 
arheoloških ostalin potrebno Zavodu za varstvo kulturne de-
diščine Slovenije omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo 
izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad 
posegi. V tem primeru naj lastnik zemljišča/ investitor/ odgo-
vorni vodja o dinamiki gradbenih del pisno obvesti ZVKDS OE 
Ljubljana vsaj 10 dni pred pričetkom zemeljskih del.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE

25. člen
(tla, varstvo podtalnice in površinskih vodotokov)

(1) Obravnavano območje Občinskega podrobnega pro-
storskega načrta Debeli hrib se ne nahaja na vodovarstvenem 
območju in po razpoložljivih podatkih ni erozijsko in poplavno 
ogroženo. Na območju urejanja ni površinskih vodotokov.

(2) Pri posegih v prostor je treba zavarovati plodno zemljo 
pred uničenjem ter zagotoviti ukrepe za zaščito tal med izvaja-
njem gradbenih del.

(3) Pri gradnji objektov je potrebno humus odstraniti in 
deponirati. Humus se uporabi za zunanjo ureditev.

(4) Pri gradnji se uporabijo prevozna sredstva in gradbeni 
stroji, ki so tehnično brezhibni, ter materiali, za katere obstajajo 
dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. Na transportnih in 
gradbenih površinah ter deponijah gradbenih materialov se 
ob sušnem in vetrovnem vremenu preprečijo emisije prahu 
z vlaženjem. Predvideti je treba nujne ukrepe za ravnanje, 
odstranitev in odlaganje materialov, ki vsebujejo škodljive in 
nevarne snovi.

(5) V primeru nepredvidenih izpustov nevarnih snovi je 
treba nastalo situacijo takoj sanirati, snovi ustrezno pobrati in 
predati pooblaščenim organizacijam.

(6) V stavbah je treba zagotoviti racionalno (učinkovito) 
rabo energije na področjih toplotne zaščite, ogrevanja, hlajenja, 
prezračevanja, priprave tople vode in razsvetljave.
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26. člen
(varstvo zraka)

Po končani izvedbi Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta Debeli hrib se onesnaženje zraka ne bo povečalo.

27. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) V območju urejanja ni predvidenih dejavnosti, ki bi 
povzročale večje obremenitve s hrupom, kot je dovoljeno. Do-
pustne so dejavnosti v skladu s predpisi, ki določajo mejne in 
kritične vrednosti kazalcev v okolju.

(2) Območje Občinskega podrobnega prostorskega na-
črta Debeli hrib je opredeljeno s III. In IV. stopnjo varstva pred 
hrupom. Upošteva se predpise o emisijskih normah pri grad-
beni mehanizaciji in prevoznih sredstvih. Vsa hrupna dela se 
izvaja v dnevnem času v skladu s predpisi o varstvu pred hru-
pom. Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov in naprav 
morajo projektanti, izvajalci in investitorji upoštevati določbe o 
maksimalno dovoljenih ravneh hrupa.

(3) Za objekte je potrebno v skladu z veljavnimi predpisi v 
sklopu projektne dokumentacije PGD izdelati elaborat Zaščite 
pred hrupom in Izkaz zaščite pred hrupom.

28. člen
(ohranjanje naravne dediščine)

Območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta 
Debeli hrib leži izven posebnega varstvenega območja (obmo-
čje natura 2000), izven območja daljinskega vpliva na posebno 
varstveno območje in izven zavarovanega območja.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO 

Z VARSTVOM PRED POŽAROM

29. člen
(splošne določbe)

Za območje urejanja ni predvidenih ukrepov za obrambo.

30. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,  

vključno z varstvom pred požarom)
(1) Pri projektiranju je potrebno upoštevati pogoje iz izda-

nih smernic, ki jih je izdalo Ministrstvo za obrambo.
(2) Za zaščito pred požarom se zagotovi:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje,
– ustrezne odmike med parcelami in objekti ter potrebne 

protipožarne ločitve z namenom preprečitve širjenja požara na 
sosednje objekte,

– dostope, dovoze in delovne površine za intervencijska 
vozila.

(3) Požarna varnost okoliških objektov se zaradi izvedbe 
Občinskega podrobnega prostorskega načrta Debeli hrib ne bo 
spreminjala. V času gradnje in po njej bo zagotovljen dostop in 
delovne površine za intervencijska vozila in gasilce.

(4) V projektu (PGD) je potrebno opredeliti ukrepe za 
izpolnitev zahtev varstva pred požarom podanih v predpisih, ki 
določajo varstvo pred požarom in pri tem smiselno upoštevati 
določila veljavnih podzakonskih aktov.

(5) Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom 
za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu 
zasnove požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte pa 
v elaboratu študije požarne varnosti. Požarno manj zahtevni 
objekti in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in 
študiji požarne varnosti.

(6) V fazi izdelave projektne dokumentacije za prido-
bitev gradbenega dovoljenja (PGD) je potrebno opredeliti in 
upoštevati vse naravne omejitve (poplavnost, erozivnost ter 

plazovitost terena) in cono potresne ogroženosti, ki je na karti 
potresne nevarnosti definirana s projektivnim pospeškom tal 
0,175 g (Atlas okolja) ter temu primerno predvideti tehnične 
rešitve oziroma način gradnje ali navesti ustrezne hidrološke 
in geološke raziskave glede poplavnosti, erozivnosti in plazo-
vitosti, ki bodo podale ustrezne ukrepe.

IX. NAČRT PARCELACIJE

31. člen
(parcelacija)

Parcelacija se izvede po grafičnih prilogah »Načrt par-
celacije z zakoličbenimi točkami in Regulacijska karta z za-
količbenimi točkami«. Načrt vsebuje tehnične elemente za 
prenos novih mej zemljišča, namenjenega za gradnjo objektov 
v naravo. Zemljišče, namenjeno gradnji, je določeno z lomnimi 
točkami, ki so v Gauss – Krugerjevem sistemu.

32. člen
(javno dobro)

V območju Občinskega podrobnega prostorskega načrta 
Debeli hrib bo kot javno dobro opredeljeno zemljišče pod enoto 
urejanja z oznako D.

X. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

33. člen
(etapnost izvedbe)

Izvajanje Občinskega podrobnega prostorskega načrta 
Debeli hrib je opredeljeno v več faz izvajanja, in sicer:

Prva faza vključuje predvideno parcelacijo, s katero bo lo-
čeno javno dobro (oznaka D) od zasebnih zemljišč. Predvidena 
parcelacija se lahko izvede fazno, v večih delih postopoma.

Druga faza vključuje legalizacijo obstoječih objektov na 
celotnem območju Občinskega podrobnega prostorskega na-
črta Debeli hrib.

Tretja faza vključuje izvedbo skupne komunalne in ener-
getske infrastrukture ter prometne infrastrukture na celotnem ob-
močju Občinskega podrobnega prostorskega načrta Debeli hrib.

Četrta faza vključuje gradnjo objektov. Gradnja objektov 
se lahko izvaja fazno, in sicer tako, da fazna gradnja pomeni 
gradnjo posameznega objekta v celoti. Vsaka gradnja objekta se 
lahko izvaja samostojno in ni odvisna od druge gradnje objekta.

Peta faza vključuje hortikulturno ureditev območja Občin-
skega podrobnega prostorskega načrta Debeli hrib.

XI. PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ

34. člen
Podlaga za odmero komunalnega prispevka je veljav-

ni Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 
območje Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 102/09, 
Spremembe in dopolnitve, Uradni list RS, št. 17/13), oziroma 
veljavni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo to področje.

XII. USMERITVE GLEDE HRAMBE NAČRTA

35. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne 
republiške in občinske inšpekcijske službe.

36. člen
(vpogled občinskega podrobnega prostorskega načrta)

Občinski podrobni prostorski načrt je stalno na vpogled na 
Občini Ivančna Gorica.
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37. člen
(uveljavitev)

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

Št. 3505-0003/2014-11
Ivančna Gorica, dne 23. novembra 2016

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad l.r.

3264. Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo 
uporabnikov javnih dobrin v Občini Ivančna 
Gorica

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), 14. člena Zako-
na o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 
30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – 
ORZGJS40), 17. člena Odloka o gospodarskih javnih službah 
v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 50/16 in 66/16) 
in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, 
št. 91/15 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Ob-
čine Ivančna Gorica na 17. redni seji dne 23. 11. 2016 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov 

javnih dobrin v Občini Ivančna Gorica

1. člen
S tem odlokom se ustanovi Svet za varstvo uporabnikov 

javnih dobrin v Občini Ivančna Gorica in določi njegova sesta-
va, delovno področje, pristojnosti, pravice in mandat.

2. člen
Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin (v nadaljeva-

nju: Svet) v Občini Ivančna Gorica je skupen organ varstva 
uporabnikov javnih dobrin za vse lokalne gospodarske javne 
službe v Občini Ivančna Gorica, kot jih določa odlok, ki ureja 
gospodarske javne službe v Občini Ivančna Gorica.

3. člen
(1) Svet je sestavljen iz treh članov, ki jih med uporabniki 

v Občini Ivančna Gorica, na predlog svetniških skupin, imenuje 
občinski svet.

(2) Komisija, pristojna za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, pozove svetniške skupine k predlaganju kandidatov.

(3) Po roku za predložitev predlogov komisija iz prejšnje-
ga odstavka pripravi predlog članov, ki ga predloži občinskemu 
svetu v imenovanje.

(4) Pri predlogu v imenovanje iz prejšnjega odstavka 
komisija upošteva sorazmerno teritorialno zastopanost Sveta.

4. člen
(1) Mandat članov Sveta traja štiri leta.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko po konstituiranju 

občinskega sveta po izvedenih rednih volitvah in po izvedenem 
postopku iz prejšnjega člena, članom Sveta predčasno preneha 
mandat z imenovanjem novih članov v Svet.

5. člen
(1) Svet predstavlja predsednik, ki ga med seboj izvolijo 

člani.
(2) Svet dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik sveta.
(3) Sedež Sveta je na Občini Ivančna Gorica.

6. člen
Z namenom varstva pravic uporabnikov javnih dobrin v 

razmerju do izvajalcev gospodarskih javnih služb na območju 
Občine Ivančna Gorica, Svet opravlja naslednje naloge:

– usklajuje interese uporabnikov v zvezi z organiziranjem 
in izvajanjem dejavnosti javnih služb,

– varuje interese uporabnikov javnih dobrin in daje pri-
pombe, predloge in priporočila v zvezi z izvajanjem gospo-
darskih javnih služb na področju zagotavljanja lokalnih javnih 
dobrin,

– zastopa interese uporabnikov lokalnih javnih dobrin v 
razmerju do izvajalcev storitev, opozarja na kršitve, pomanjklji-
vosti in predlaga izboljšave,

– opravlja druge naloge skladno z zakonodajo in občin-
skimi akti s področja lokalnih javnih služb.

7. člen
(1) Župan je dolžan obravnavati pripombe, predloge in 

priporočila Sveta iz naslova varstva uporabnikov lokalnih javnih 
dobrin.

(2) Župan je dolžan o stališčih in ukrepih seznaniti Svet 
najpozneje v roku 90 dni od dneva prejema pisne pripombe, 
predloga ali priporočila.

8. člen
Administrativno strokovna opravila za delo Sveta opravlja 

občinska uprava.

9. člen
(1) Za sklicevanje, vodenje, odločanje na sejah in dru-

ga vprašanja delovanja članov Sveta se smiselno uporabljajo 
določbe poslovnika, ki ureja delo Občinskega sveta Občine 
Ivančna Gorica.

(2) Za delo članov sveta se smiselno uporabljajo določbe 
pravilnika, ki ureja plače in druge prejemke občinskih funkcio-
narjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih 
organov v Občini Ivančna Gorica.

10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0010/2016
Ivančna Gorica, dne 23. novembra 2016

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad l.r.

3265. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata 
članici Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica 
(Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) je Občinski svet Občine 
Ivančna Gorica na 17. redni seji dne 23. 11. 2016 na pre-
dlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
sprejel

U G O T O V I T V E N I   S K L E P
o prenehanju mandata članici Odbora  

za kmetijstvo in gozdarstvo

I.
Ugotovi se, da je članici Tini Kokelj (dekliško Zajec), 

na podlagi pisne izjave o odstopu z dne 21. 10. 2016, 
predčasno prenehal mandat članice Odbora za kmetijstvo 
in gozdarstvo.
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II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 900-0018/2014
Ivančna Gorica, dne 23. novembra 2016

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad l.r.

3266. Sklep o razrešitvi dosedanje članice 
in imenovanju nadomestnega člana Odbora 
za kmetijstvo in gozdarstvo

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in desete 
alineje 16. člena v povezavi s 24. in 28. členom Statuta Občine 
Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) je Občinski 
svet Občine Ivančna Gorica na 23. redni seji dne 23. 11. 2016 
sprejel

S K L E P
o razrešitvi dosedanje članice in imenovanju 
nadomestnega člana Odbora za kmetijstvo  

in gozdarstvo

I.
Tina Kokelj (dekliško Zajec) se razreši z mesta članice 

Odbora Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za kmetijstvo 
in gozdarstvo.

II.
Za nadomestnega člana Odbora Občinskega sveta Ob-

čine Ivančna Gorica za kmetijstvo in gozdarstvo se imenuje 
Silvo Praznik.

III.
Mandat člana Odbora Občinskega sveta Občine Ivančna 

Gorica za kmetijstvo in gozdarstvo traja do prenehanja manda-
tov članov Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica, izvoljenih 
na volitvah dne 5. 10. 2014.

IV.
Sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na občin-

skem svetu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 900-0025/2014
Ivančna Gorica, dne 23. novembra 2016

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad l.r.

3267. Sklep o imenovanju predstavnikov 
ustanovitelja v Svet javnega zavoda Osnovne 
šole Stična

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Ura-
dni list RS, št. 91/15 – UPB2) in 17. člena Odloka o ustanovitvi 
javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega 
šolstva v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 25/15) je 
Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 17. redni seji dne 
23. 11. 2016 sprejel

S K L E P
o imenovanju predstavnikov ustanovitelja  

v Svet javnega zavoda Osnovne šole Stična

I.
V Svet javnega zavoda Osnovna šola Stična se imenu-

jeta kot predstavnika ustanovitelja iz Občine Ivančna Gorica 
naslednja člana:

1. Jože Kastelic in
2. Janez Koščak.

II.
Mandatna doba članoma Občine Ivančna Gorica začne 

teči z dnem 29. 11. 2016 in traja 4 leta.

III.
Sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu in se objavi 

v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 014-0019/2016
Ivančna Gorica, dne 23. novembra 2016

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad l.r.

3268. Sklep  o številu in višini štipendije 
iz proračuna Občine Ivančna Gorica za šolsko 
leto 2016/2017

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Ura-
dni list RS, št. 91/15 – UPB2) in 5. člena Pravilnika o štipendi-
ranju dijakov in študentov v Občini Ivančna Gorica (Uradni list 
RS, št. 59/07, 46/12, 47/13 in 66/16) je Občinski svet Občine 
Ivančna Gorica na 17. seji dne 23. 11. 2016 sprejel

S K L E P
o številu in višini štipendije iz proračuna  

Občine Ivančna Gorica za šolsko leto 2016/2017

ŠTEVILO ŠTIPENDIJ

1. člen
Za šolsko leto 2016/2017 se iz proračuna Občine Ivančna 

Gorica podeli 25 štipendij, in sicer 15 štipendij za dijake oziro-
ma dijakinje ter 10 štipendij za študente oziroma študentke.

VREDNOST ŠTIPENDIJE

2. člen
Znesek štipendije v šolskem letu 2016/2017 znaša 

100 EUR na mesec oziroma 1.200 EUR na šolsko leto za dijaka 
oziroma dijakinjo in študenta oziroma študentko.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 430-0027/2016
Ivančna Gorica, dne 23. novembra 2016

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad l.r.
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KANAL

3269. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
za leto 2017

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Ura-
dne objave PN, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07, 
51/08, 93/15) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 14. re-
dni seji dne 17. 11. 2016 sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za izračun 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča  
za leto 2017

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavb-

nega zemljišča za leto 2017 znaša 0,0367 EUR.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2017 dalje.

Št. 9000-0007/2016-11
Kanal ob Soči, dne 17. novembra 2016

Župan
Občine Kanal

Andrej Maffi l.r.

KOMEN

3270. Odlok o rebalansu-2 proračuna Občine Komen 
za leto 2016

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 
51/10, 84/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 40. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB-4, 
14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) 
in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 
39/14 in 39/16) je občinski svet na 14. redni seji dne 23. 11. 
2016 sprejel

O D L O K
o rebalansu-2 proračuna Občine Komen  

za leto 2016

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Komen za leto 2016 (Ura-

dni list RS, št. 01/16 in 39/16) se spremeni 2. člen, tako da se 
glasi:

»2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Rebalans 
2016

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 3.833.906

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.332.132
70 DAVČNI PRIHODKI 2.401.075

700 Davki na dohodek in dobiček 2.095.845
703 Davki na premoženje 238.350
704 Domači davki na blago in storitve 66.880
706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 931.057
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 737.207
711 Takse in pristojbine 4.700
712 Globe in druge denarne kazni 23.900
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 98.856
714 Drugi nedavčni prihodki 66.394

72 KAPITALSKI PRIHODKI 100.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0
721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 100.000

73 PREJETE DONACIJE 2.878
730 Prejete donacije iz domačih virov 1.878
731 Prejete donacije iz tujine 1.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI 398.896
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 363.352
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna Evropske 
unije 35.544

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 3.988.036
40 TEKOČI ODHODKI 1.335.054

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 390.460
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 55.175
402 Izdatki za blago in storitve 844.419
403 Plačila domačih obresti 34.000
409 Rezerve 11.000

41 TEKOČI TRANSFERI 1.562.274
410 Subvencije 223.557
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 736.310
412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam 168.795
413 Drugi tekoči domači transferi 433.612
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.033.613
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.033.613

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 57.095
431 Investicijski transferi pravnim in 
fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 44.820
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 12.275

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –154.130

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
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751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev in 
naložb 0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0
443 Povečanje namenskega premoženja  
v javnih skladih in drugih osebah javnega 
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 190.019
50 ZADOLŽEVANJE 190.019

500 Domače zadolževanje 190.019
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551) 130.000
55 ODPLAČILA DOLGA 130.000

550 Odplačilo domačega dolga 130.000
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –94.111
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 60.019
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 154.130
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  

NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 358.044

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske 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.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 410-07/2016-3
Komen, dne 23. novembra 2016

Župan
Občine Komen

Marko Bandelli l.r.

3271. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi javnega zavoda komenski Kras

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 16. čle-
na Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/04 in 
39/16) je Občinski svet Občine Komen na 14. redni seji dne 
23. 11. 2016 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi javnega zavoda komenski Kras

1. člen
S tem odlokom se drugi odstavek 5. člena Odloka o usta-

novitvi javnega zavoda komenski Kras (Uradni list RS, št. 1/16, 
62/16) dopolni tako, da se doda peto alinejo z besedilom:

»– organizira druge prireditve oziroma aktivnosti, ki so za 
ustanoviteljico širšega pomena.«

2. člen
Šesta alineja prvega odstavka 10. člena se spremeni 

tako, da se glasi:
»sprejema cenike storitev na predlog direktorja,«.

3. člen
Druga alineja prvega odstavka 12. člena se spremeni 

tako, da se črta besedilo:
»od tega najmanj tri na vodstvenih delovnih mestih,«

4. člen
Zadnji stavek v tretjem odstavku 12. člena se dopolni 

tako, da se za besedo »mandata« vstavi: », s poskusno dobo 
6 mesecev«

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Župan
Občine Komen

Marko Bandelli l.r.

3272. Sklep o vrednosti točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
na območju Občine Komen za leto 2017

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list 
RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) in 16. člena Odloka o nadomestilu 
za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen 
(Uradni list RS, št. 118/03, 56/05) je Občinski svet Občine Ko-
men na 14. redni seji dne 23. 11. 2016 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila  

za uporabo stavbnega zemljišča na območju 
Občine Komen za leto 2017

1.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavb-

nega zemljišča na območju Občine Komen za leto 2017 znaša 
0,0049 EUR.

2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2017 
dalje.

Št. 032-15/2016-11
Komen, dne 23. novembra 2016

Župan
Občine Komen

Marko Bandelli l.r.
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3273. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun 
občinskih taks za leto 2017

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list 
RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 
14. redni seji dne 23. 11. 2016 sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih 

taks za leto 2017

1.
Vrednost točke za obračun občinskih taks za leto 2017 

znaša 0,0600 EUR.

2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2017 
dalje.

Št. 032-15/2016-10
Komen, dne 23. novembra 2016

Župan
Občine Komen

Marko Bandelli l.r.

3274. Sklep o potrditvi mandata članici Občinskega 
sveta Občine Komen

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list 
RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 
14. redni seji dne 23. 11. 2016 sprejel

S K L E P
o potrditvi mandata članici Občinskega sveta 

Občine Komen

1.
Občinski svet Občine Komen potrdi mandat članice Ob-

činskega sveta Občine Komen Dunji Peric.
Mandat članice je vezan na mandat članov občinskega 

sveta, izvoljenih na lokalnih volitvah leta 2014.

2.
Mandat se začne z dnem sprejema tega sklepa.

Št. 032-15/2016-2
Komen, dne 23. novembra 2016

Župan
Občine Komen

Marko Bandelli l.r.

KOZJE

3275. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kozje 
za leto 2016

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – 
ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 
– ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 

101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – 
ZIPRS1415-D, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617), na podlagi 
107. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 24/10) je 
Občinski svet Občine Kozje na 12. redni seji dne 9. 11. 2016 
sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Kozje  

za leto 2016

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kozje za leto 2016 (Uradni 

list RS, št. 8/16) se v 2. členu odloka spremeni tabela:
»
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 3.403.991
 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.831.984
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 2.343.736

700 davki na dohodek in dobiček 2.124.946
703 davki na premoženje 131.900
704 domači davki na blago in storitve 65.990
706 drugi davki 20.900

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 488.248
710 udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 304.526
711 takse in pristojbine 1.500
712 denarne kazni 200
713 prihodki od prodaje blaga in storitev 0
714 drugi nedavčni prihodki 182.022

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 44.561
720 prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0
721 prihodki od prodaje zalog
722 prihodki od prodaje zemljišč  
in nematerialnega premoženja 44.561

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 0
730 prejete donacije iz domačih virov 0
731 prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740) 527.446
740 transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 527.446
741 prejeta sredstva iz državnega 
proračuna in iz sredstev EU

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 3.626.162
40 TEKOČI ODHODKI 

(400+401+402+403+409) 1.239.312
400 plače in drugi izdatki zaposlenim 257.283
401 prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 40.369
402 izdatki za blago in storitve 775.960
403 plačila domačih obresti 40.269
409 rezerve 125.431

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413+414) 1.223.276
410 subvencije 75.072
411 transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 765.707
412 transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam 76.800
413 drugi tekoči domači transferi 305.697
414 tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 1.093.037
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420 nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.093.037
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 70.537

430 investicijski transferi
431 investicijski transferi 70.537
432 investicijski transferi

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) –222.171

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  

IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 prejeta vračila danih posojil 0
751 prodaja kapitalskih deležev 0
752 kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 dana posojila 0
441 povečanje kapitalskih deležev in 
naložb 0
442 poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0
443 povečanje namenskega premoženja  
v javnih skladih in osebah javnega prava,  
ki imajo premoženje v svoji lasti 0

VI. PREJETA – DANA POSOJILA IN SPREM. 
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 200.009
50 ZADOLŽEVANJE

500 domače zadolževanje 200.009
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 151.587
55 ODPLAČILA DOLGA

550 odplačila domačega dolga 151.587
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV 

NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –173.749
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 48.422
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 222.171

999 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 173.749
splošni sklad za drugo

«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 032-0002/2014-12/04
Kozje, dne 9. novembra 2016

Županja
Občine Kozje

Milenca Krajnc l.r.

3276. Pravilnik o spremembi Pravilnika 
o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih 
naprav na območju Občine Kozje

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, 
št. 24/10) je Občinski svet Občine Kozje na 12. redni seji dne 
9. 11. 2016 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o sofinanciranju  

malih komunalnih čistilnih naprav na območju 
Občine Kozje

1. člen
S tem pravilnikom se spreminja Pravilnik o sofinanciranju 

malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Kozje 
(Uradni list RS, št. 30/14, 73/14).

2. člen
Spremeni se tretja alineja 6. člena pravilnika tako, da se 

glasi:
»– upravičeni so vsi stroški povezani z investicijo, tudi 

davek na dodano vrednost, kadar po predpisih, ki urejajo DDV, 
ni povračljiv.«

3. člen
Spremeni se 7. člen pravilnika tako, da se glasi:
»Upravičeni stroški:
Upravičeni so stroški nakupa male komunalne čistilne 

naprave velikosti do 50 PE z vključenimi stroški montaže male 
komunalne čistilne naprave, strokovni gradbeni nadzor, stroški 
povezani z zagonom in nastavitvijo parametrov ter stroški po-
vezani s pridobitvijo prvih meritev (analizni izvid). Upravičeni 
stroški lahko nastanejo od datuma veljavnosti tega pravilnika, 
tj. 6. 5. 2014.«

4. člen
Spremeni se 8. člen pravilnika tako, da se glasi:
»Vloga mora zadostiti naslednjim pogojem:
– da ima upravičenec prijavljeno stalno prebivališče na 

naslovu gradnje čistilne naprave;
– dela mora izvesti gospodarska družba ali samostojni 

podjetnik, registriran za predmetno dejavnost;
– v primeru, da dela izvaja lastnik objekta sam, mora imeti 

podpisano pogodbo o nadzoru v skladu z ZGO, upravičen pa 
je do stroškov za katera bo imel račune;

– izjavo o lastnostih male komunalne čistilne naprave 
v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode, če gre za 
tipsko malo komunalno čistilno napravo;

– poročilo o opravljenih prvih meritvah (analizni izvid) v 
skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monito-
ring odpadnih voda (Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem 
monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14, 98/15);

– soglasje izvajalca javne službe JP OKP Rogaška Sla-
tina d.o.o. o priključitvi objekta na malo komunalno čistilno 
napravo (MKČN);

– mala komunalna čistilna naprava mora biti izven predvi-
denih območij aglomeracij na katerih se predvideva izgradnja 
kanalizacije skladno z Operativnim programom odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode v občini;

– mala komunalna čistilna naprava je lahko postavljena 
tudi na območju predvidenih aglomeracij, vendar mora biti na 
podlagi soglasja občine razvidno, da objekt na javno kanaliza-
cijo ne bo priklopljen;

– lokacija postavitve male komunalne čistilne naprave 
mora omogočati dostop in neovirano praznjenje;

– čistilna naprava mora biti vgrajena in v funkciji obrato-
vanja (v času vložitve zahtevka);

– upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno 
čistilno napravo, morajo vlogi priložiti podpisan medsebojni 
dogovor vseh uporabnikov male komunalna čistilne naprave, 
ki ni časovno omejen in osebo, ki bo zadolžena za upravljanje 
male komunalna čistilne naprave, ter sklenjeno služnostno 
pogodbo med lastniki in investitorjem;

– ob zagonu male komunalna čistilne naprave mora biti 
ukinjena obstoječa greznica v skladu s pogoji javnega komu-
nalnega podjetja;
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– upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto naložbo le 
enkrat. Kolikor je upravičenec že prejel javna sredstva za isti 
namen, do sredstev po tem razpisu ni upravičen;

– sredstva se ne dodelijo za naložbe izven območja Ob-
čine Kozje.«

5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-0002/2014-12/05
Kozje, dne 9. novembra 2016

Županja
Občine Kozje

Milenca Krajnc l.r.

LJUBLJANA

3277. Odlok o uporabi proračunske rezerve 
za odpravo posledic škode na površinah 
v lasti Mestne občine Ljubljana ob snegolomu 
iz aprila 2016

Na podlagi 49. 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), 27. člena Statu-
ta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno 
prečiščeno besedilo) in tretjega odstavka 6. člena Odloka o 
proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2016 (Uradni list 
RS, št. 22/15 in 92/15) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana 
na 20. seji 21. novembra 2016 sprejel

O D L O K
o uporabi proračunske rezerve za odpravo 
posledic škode na površinah v lasti Mestne 

občine Ljubljana ob snegolomu iz aprila 2016

1. člen
Ta odlok določa višino sredstev proračunske rezerve Me-

stne občine Ljubljana za odpravo posledic škode na zelenih 
površinah, »Poti spominov in tovarištva«, ob vrtcih in šolah ter 
na ostalih površinah v lasti Mestne občine Ljubljana ob snego-
lomu iz aprila 2016.

2. člen
Za namen iz prejšnjega člena se na površinah v lasti 

Mestne občine Ljubljana uporabi sredstva proračunske rezerve 
v višini do:

– 473.967,44 eurov za odpravo škode na zelenih povr-
šinah,

– 194.583,53 eurov za odpravo škode na »Poti spominov 
in tovarištva«,

– 227.006,57 eurov za odpravo škode ob vrtcih in šolah in
– 137.073,22 eurov za odpravo škode na ostalih povr-

šinah.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 354-1717/2016-2
Ljubljana, dne 21. novembra 2016

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković l.r.

LJUBNO

3278. Sklep o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih 
pogojih za prostorsko celoto Občine Ljubno

Na podlagi določb 57. in 61.a člena Zakona o prostor-
skem 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 – ZUU-
JFO) ter na podlagi 8. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni 
list RS, št. 80/11 – UPB) je župan Občine Ljubno dne 29. 11. 
2016 sprejel

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih  
za prostorsko celoto Občine Ljubno 

(Uradno glasilo ZSO 5-6/96, Uradni list RS,  
št. 117/04, 14/14, 71/14)

1. člen
(splošno)

S tem sklepom določa župan Občine Ljubno začetek in 
način priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko 
ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljubno (v na-
daljevanju: spremembe PUP celota Občine Ljubno).

2. člen
(pravna podlaga)

Pravna podlaga za spremembe in dopolnitve odloka PUP 
celota Občine Ljubno, je v 96. členu Zakona o prostorskem na-
črtovanju 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). 
Ta člen določa veljavnost in spremembe občinskih prostorskih 
aktov, sprejetih na podlagi drugih predpisov. Zakon o prostor-
skem načrtovanju v svojem 96. členu, v četrtem odstavku 
namreč dopušča spremembe in dopolnitve obstoječih pro-
storskih ureditvenih pogojev občine, do sprejetja občinskega 
prostorskega načrta.

3. člen
(ocena stanja in razlogi za spremembe PUP celota  

Občine Ljubno)
(1) Veljavni občinski odlok o prostorsko ureditvenih pogo-

jih za prostorsko celoto Občine Ljubno je bil sprejet v letu 1996 
(Uradno glasilo ZSO 5-6/96). Leta 2004 je bil sprejet Odlok o 
ugotovitvi skladnosti izvedbenega prostorskega akta s spre-
membami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega 
plana Občine Mozirje za obdobje od leta 1986 do 2000, do-
polnjenega 1989 in srednjeročnega družbenega plana Občine 
Mozirje za obdobje od leta 1986 do 1990, usklajenega 1989 
za območje Občine Ljubno – dopolnitev v letu 2003 (Uradni 
list RS, št. 117/04). Spremembe in dopolnitve odloka o PUP 
za celoto Občine Ljubno so bile v letu 2014 (Uradni list RS, 
št. 14/14, 71/14).

(2) Razlogi za spremembo PUP celote Občine Ljubno 
so v pomanjkanju določil v odloku PUP celota Občine Ljubno 
glede umeščanja objektov na območju športno rekreacijskih in 
zelenih površin ter območju za šport.

(3) V vsebino odloka se vključijo pogoji gradnje športno 
rekreacijskih in gostinsko nastanitvenih objektov s potrebno 
infrastrukturo in igrišči na parc. št. 802/14, 802/17, 802/3, 
789/10, 802/10, 802/11, 802/12, 793 k.o. Savina ter eventuelne 
druge parcele.

(4) Predvidene spremembe in dopolnitve PUP celota Ob-
čine Ljubno ne spreminjajo namenske rabe zemljišč na obrav-
navanem območju PUP.
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4. člen
(območje sprememb PUP celota Občine Ljubno)

Območje sprememb PUP celota Občine Ljubno se na-
naša na zemljišča parc. št. 802/14, 802/17, 802/3, 789/10, 
802/10, 802/11, 802/12, 793 k.o. Savina, ki segajo na območje 
športno rekreacijskih in zelenih površin in območje za šport, v 
k.o. Savina ter jih ureja PUP celota Občine Ljubno.

5. člen
(vsebina in oblika sprememb PUP celota Občine Ljubno)

Spremeni in dopolni se tekstualni del odloka PUP celota 
Občine Ljubno.

6. člen
(strokovne podlage)

Sestavni del Odlok o ugotovitvi skladnosti izvedbenega 
prostorskega akta s spremembami in dopolnitvami prostor-
skih sestavin dolgoročnega plana Občine Mozirje za obdobje 
od leta 1986 do 2000, dopolnjenega 1989 in srednjeročnega 
družbenega plana Občine Mozirje za obdobje od leta 1986 do 
1990, usklajenega 1989 za območje Občine Ljubno – dopol-
nitev v letu 2003, je izdelana strokovna podlaga za območje 
športa, rekreacije in izobraževanja skakalnice Savina, št. pro-
jekta: 770-2/03, november 2003, izdelovalec Razvojni center 
Planiranje d.o.o. Celje, Ulica XIV. divizije 14, Celje.

Strokovne podlage za spremembe in dopolnitve odloka o 
PUP niso predvidene.

7. člen
(roki za pripravo PUP)

(1) Občina Ljubno bo v skladu z 61.a členom Zakona o 
prostorskem načrtovanju postopek izdelave sprememb PUP 
celota Občine Ljubno nadaljevala kot skrajšani postopek spre-
memb in dopolnitev PUP celota, saj gre za predloge spre-
memb in dopolnitev PUP celota, ki ne vplivajo na celovitost 
načrtovanih prostorskih ureditev ter se ne spreminja osnovna 
namenska raba.

(2) S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki pripra-
ve spremembe PUP celota Občine Ljubno:

Aktivnost Rok izdelave
Priprava dopolnjenega 
osnutka

Po objavi sklepa v Uradnem 
listu RS

Javna razgrnitev 
dopolnjenega osnutka

Prične 7 dni po objavi javne 
razgrnitve in traja 15 dni

Javna obravnava V času javne razgrnitve
Stališča do morebitnih 
pripomb in predlogov iz javne 
razgrnitve in obravnave

7 dni po zaključku javne 
razgrnitve

Izdelava predloga Do 7 dni po sprejemu stališč
Priprava usklajenega 
predloga akta in sprejem  
na občinskem svetu

Na prvi seji občinskega sveta

Objava sprejetega akta Po sprejemu na seji OS

8. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja)

(1) Glede na predvidene spremembe PUP, se ne pred-
videva pridobivanja smernic, ter mnenj, saj predvidene spre-
membe ne posegajo v pristojnost nosilcev urejanja prostora, 
gre izključno za pristojnost občine, da določa pogoje umešča-
nja posegov v prostor.

(2) V kolikor se v postopku priprave dokumenta ugotovi, 
da s predlaganimi spremembami PUP vplivamo na področje 
pristojnosti nosilcev urejanja prostora, se smernice oziroma 
mnenja pridobi v tem postopku.

9. člen
(ocena finančnih posledic)

Sredstva v zvezi s financiranjem postopka sprememb in 
dopolnitev PUP zagotovi občina.

10. člen
(začetek veljavnosti sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
na spletni strani Občine Ljubno, veljati pa začne z dnem objave 
v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0010/2016-1
Ljubno, dne 29. novembra 2016

Župan
Občine Ljubno

Franjo Naraločnik l.r.

LOGATEC

3279. Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta Centralne 
dejavnosti Brod – zahodni del

Na podlagi 57. 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) in 30. člena Sta-
tuta Občine Logatec (Logaške novice, 1-2/14 – uradno preči-
ščeno besedilo) župan Občine Logatec sprejemam

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta Centralne dejavnosti  

Brod – zahodni del

1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo podrobnega  

prostorskega načrta)
(1) S tem sklepom se začne priprava občinskega podrob-

nega prostorskega načrta Centralne dejavnosti Brod – zahodni 
del, v nadaljnjem besedilu: OPPN.

(2) Po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Logatec (Logaške novice, št. 10/12, 12/12 – popr., 
7-8/13, 12/14, Uradni list RS, št. 97/12, 110/13, 53/15, v na-
daljnjem besedilu: OPN) je obravnavano območje po osnovni 
namenski rabi opredeljeno kot območje stavbnih zemljišč, po 
podrobnejši namenski rabi pa kot CDo – trgovske, oskrbne, 
poslovno-storitvene, gostinske dejavnosti.

(3) Pobudo za izdelavo OPPN je podal zastopnik lastni-
kov zemljišč (v nadaljnjem besedilu: pobudnik), namerava pa 
se graditi dva prostostoječa trgovska objekta. Pobuda je bila 
ocenjena kot sprejemljiva.

(4) Strokovne podlage, ki so bile na podlagi 135. člena 
OPN za območje predvidenega OPPN izdelane v aprilu 2015, 
je potrebno upoštevati kot podlage za izdelavo OPPN.

(5) OPPN mora biti usklajen z veljavnimi predpisi in ra-
zvojnimi koncepti občine.

2. člen
(območje podrobnega prostorskega načrta)

(1) Obravnavano območje OPPN se nahaja ob glavni 
cesti G2 102/1461 v jugozahodnem delu Dolenjega Logatca, in 
obsega zemljišča znotraj enote urejanja prostora BL-67.

(2) Ureditveno območje OPPN obsega zemljišča s parc. 
št. 1340/2, 1341/2, 1343/1, 1344/3, 1346, 1345/2, 1657/3-del 
in 1696-del, vse k. o. Blekova vas.
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(2) Površina območja meri okvirno 7900 m2.
(3) Skladno z OPN se meja OPPN lahko spremeni in 

prilagodi podrobnim programskim zahtevam ter razmeram na 
terenu pod pogojem, da s spremenjeno mejo soglašajo lastniki 
na novo vključenih parcel.

(4) Zemljiščem iz drugega odstavka tega člena se lah-
ko tekom postopka dodajo druga zemljišča znotraj območja 
OPPN.

3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

(1) Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati veljavne pro-
storske akte Občine Logatec, podatke o prostoru in obstoječo 
komunalno opremo.

(2) V postopku priprave OPPN se lahko izdelajo tudi 
dodatne strokovne podlage ali dodatne strokovne podlage, 
preveritve in rešitve, ki jih v fazi postopka lahko zahtevajo 
posamezni nosilci urejanja prostora, ali se izkažejo za koristne.

4. člen
(roki za pripravo podrobnega prostorskega načrta)
(1) Okvirni terminski plan za OPPN:
– Izdelava osnutka OPPN je predvidena en mesec po 

začetku veljavnosti tega sklepa,
– Priprava dopolnjenega osnutka OPPN je predvidena 

en mesec po pridobitvi smernic pristojnih nosilcev urejanja 
prostora,

– Priprava usklajenega predloga OPPN je predvidena en 
mesec po prejemu mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora,

– Sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po za-
četku veljavnosti tega sklepa.

(2) Predvideni roki se lahko zaradi nepredvidljivih zahtev 
in pogojev pristojnih nosilcev urejanja prostora spremenijo.

(3) V primeru zahteve po vodenju postopka Celovite pre-
soje vplivov na okolje (v nadaljnjem besedilu: CPVO) se aktiv-
nosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN 
ter se izvajajo skladno z določili zakona, ki ureja varstvo okolja 
in zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje, posledično pa se 
podaljšajo tudi roki izdelave in sprejema OPPN.

5. člen
(navedba nosilcev urejanja prostora)

(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mne-
nje k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega 
področja, so:

– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše-
vanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastruk-
turo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Lju-
bljana,

– Direkcija RS za vode, Sektor območja srednje Save, 
Hajdrihova ulica 28 c, 1000 Ljubljana,

– Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Can-
karjeva 10, 1000 Ljubljana,

– Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec – 
prometna infrastruktura,

– Komunalno podjetje Logatec, d. o. o., Tržaška cesta 27, 
1370 Logatec – komunalna infrastruktura,

– Elektro Ljubljana, d. d., Slovenska cesta 58, 1000 Lju-
bljana – energetska infrastruktura,

– Telekom Slovenije, d. d., PE Ljubljana, Cigaletova 
ulica 15, 1000 Ljubljana – telekomunikacijska infrastruktura,

– Adriaplin, d. o. o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana – 
druga infrastruktura,

– Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Ljubljana, Tru-
barjeva 2, 1000 Ljubljana,

– Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61 a, 
1211 Ljubljana.

(2) Osnutek OPPN se pošlje tudi na Ministrstvo za okolje 
in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo 
vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, ki od-
loči, ali je za načrtovano prostorsko ureditev potrebno izvesti 
postopek CPVO.

(3) Če državni nosilec urejanja prostora v 30 dneh ne da 
posebnih smernic oziroma če v tem roku ne da smernic lokalni 
nosilec urejanja prostora, se šteje, da jih nima. Pripravljavcu 
ni treba upoštevati smernic, izdanih po izteku roka, mora pa 
upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidenih pro-
storskih ureditev določajo veljavni predpisi.

(4) Če se v postopku priprave podrobnega prostorskega 
načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja 
tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi 
naknadno.

6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave podrobnega 

prostorskega načrta)
(1) Pripravo OPPN financira pobudnik, ki v ta namen 

sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za 
prostorsko načrtovanje.

(2) Obveznosti investitorja v postopku priprave OPPN se 
določijo z dogovorom o sodelovanju med Občino Logatec in 
investitorjem.

7. člen
(začetek veljavnosti sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na 
spletni strani Občine Logatec, logatec.si.

Št. 3505-11/2016-2
Logatec, dne 29. novembra 2016

Župan
Občine Logatec

Berto Menard l.r.

MEŽICA

3280. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Mežica

Na podlagi 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 
ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 
35/13 – sklep US in 86/14 – odločba US) in 15. člena Statuta 
Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Ob-
čine Mežica na 14. seji dne 23. novembra 2016 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o občinskem prostorskem načrtu Občine Mežica

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve 

Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Mežica (Ura-
dni list RS, št. 55/13; v nadaljevanju: odlok), ki jih je izdelal 
ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., pod številko 
naloge: 15019.

2. člen
Spremembe in dopolnitve odloka se nanašajo na:
– preciziranje določil, ki se nanašajo na stopnjo izkorišče-

nosti zemljišč za gradnjo, na usmeritve za trajnostno gradnjo 
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v občini in na omogočanje posegov na obstoječem objektu v 
enoti urejanja prostora ME100 SSb, katerih cilj je izboljšanje 
stanja objekta in zagotovitev njegove funkcionalnosti,

– način urejanja v že pozidani enoti urejanja prostora 
ME112-OPPN* (Glančnik),

– nadomeščanje pojma stavbno zemljišče s pojmom grad-
bena parcela,

– odpravo tehničnih oziroma pravnih pomanjkljivosti v 
posamičnih, predvsem pa v prehodnih in končnih določbah, 
vezanih na določila predpisov,

– redakcijsko ureditev odloka, tj. odpravo slovničnih,  
leposlovnih, oblikovnih in semantičnih napak in pomanjkljivosti.

3. člen
(1) V 8. členu se črtajo posamezne alineje, katerih bese-

dilo se glasi:
»– DOBP – delež odprtih bivalnih površin;«
»– EMV – elektromagnetno valovanje;«
»– FI – faktor izrabe parcele;«
»– FPP – faktor povoznih površin;«.
(2) Doda se novo besedilo, ki se glasi:
»– BTP – bruto tlorisna površina;«
»– CŠOD – Center šolskih in obšolskih dejavnosti;«
»– EMS – elektromagnetno sevanje;«
»– K – klet;«
»– M – mansarda;«
»– MDZP – minimalni delež zelenih površin;«
»– N – nadstropje;«
»– P – pritličje;«
»– PV – fotovoltaika;«.
(3) Kratice izrazov se razporedijo po abecednem vrstnem 

redu.

4. člen
(1) V 9. členu se doda napovedni stavek, ki se glasi:
»V tem odloku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:«
(2) Črtajo se posamezni izrazi, katerih besedilo se glasi:
»– Faktor izrabe parcele (FI), namenjene gradnji, se do-

loči kot razmerje med bruto tlorisno površino objekta in celotno 
površino parcele, namenjene gradnji, pri čemer je bruto tlorisna 
površina objekta skupna površina vseh etaž objekta, ki so nad 
nivojem terena in pod njim. V primeru, ko so podzemne etaže 
(ena ali več od njih) trajno in na več kot 80 % svojih neto tlori-
snih površin namenjene parkirnim površinam, se bruto površine 
takšnih etaž ne prištevajo k bruto površini objekta. Takšnim 
površinam ni mogoče spreminjati namembnosti.«,

»– Faktor povoznih površin (FPP) predstavlja razmerje 
med povoznimi površinami na stavbnem zemljišču in stavbnim 
zemljiščem in mora biti manjši ali enak (≤) 0,xy, kar pa ne sme 
skupaj presegati XY m2. FPP se šteje med zazidano površino 
tega stavbnega zemljišča.«,

»– Nepozidljivo zemljišče med GM in mejnicami stavbnih 
zemljišč predstavlja površine, kjer ni možno postavljati nobenih 
stavb, objektov ali naprav, razen GJI in ograj oziroma škarp, 
če to dopuščajo posamezni PIP oziroma določila OPPN in v 
skladu z določili tega odloka.«,

»– Javni vodovod je vodovod, ki ga sestavlja en ali več 
sekundarnih, primarnih in transportnih vodovodov in je, kot 
občinska javna infrastruktura, namenjen opravljanju storitev 
javne službe in so zanj pridobljena vsa potrebna tehnična in 
upravna dovoljenja.«,

»– Sekundarna bivališča so stanovanjske stavbe, ki jih 
lastnik uporablja za lastne potrebe in mu ne služijo za trajno 
bivanje, oziroma na njih lastnik ali uporabnik nima trajnega 
naslova.«,

»– Občinsko središče Mežica je območje obravnavano z 
Urbanističnim načrtom.«,

»– Trajnostni prostorski razvoj (TR- sustainable deve-
lopment, Definicija Svetovne komisije za okolje in razvoj (Bur-
tlandska komisija))- »zadovoljiti trenutne potrebe, ne da bi pri 

tem ogrožali zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij« (Our 
Common Future, Oxford University Press 1987, stran 43).«,

»– Tradicionalni vzorec pomeni krajevno obliko (Mežiška 
dolina) arhitekturne krajinske enote Koroška.«.

(3) Dodajo se novi izrazi, katerih besedilo se glasi:
»– Faktor zazidanosti je razmerje med zazidano in celo-

tno površino gradbene parcele. Pri izračunu se kot zazidana 
površina štejejo zazidane površine vseh stavb na gradbeni 
parceli.«,

»– Gradbena parcela je zemljišče, sestavljeno iz ene ali 
več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma 
na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površi-
ne, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev 
površin, ki bodo služile takšnemu objektu.«,

»– Javni prostor zajema vse javne stavbe in javni odprti 
prostor.«,

»– Javni vodovod je vodovod, ki je kot občinska GJI 
namenjen izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo; del 
javnega vodovoda je tudi zunanje hidrantno omrežje za ga-
šenje požarov, ki je neločljivo hidravlično povezano z javnim 
vodovodom.«,

»– Minimalni delež zelenih površin (MDZP) je del ali od-
stotek neutrjenih zelenih površin od površine gradbene parcele. 
V minimalni delež zelenih površin ne morejo biti vštete parkirne 
površine, poti, dvorišča in terase.«

»– Počitniške hiše so stanovanjske stavbe, ki jih lastnik 
uporablja za lastne potrebe in mu ne služijo za trajno bivanje, 
oziroma na njihovem naslovu lastnik ali uporabnik nima prija-
vljenega stalnega ali začasnega bivališča.«,

»– Površine za mirujoči promet predstavljajo javne in 
zasebne parkirne površine.«,

»– Trajnostni prostorski razvoj pomeni zagotavljanje take 
rabe prostora in prostorskih ureditev, ki ob varovanju okolja, 
ohranjanju narave in trajnostni rabi naravnih dobrin, ohranjanju 
kulturne dediščine in drugih kakovosti naravnega in bivalnega 
okolja omogoča zadovoljitev potreb sedanje generacije brez 
ogrožanja prihodnjih generacij.«,

»– Tradicionalni vzorec pomeni krajevno obliko oziroma 
značilnosti ustrezne arhitekturne krajine, tj. arhitekturna krajina 
Ravne – Dravograd (12.74) v arhitekturni regiji Koroška (12) 
(opredeljeno po: Fister, Arhitekturne krajine in regije Slovenije, 
MOP, Ljubljana, 1993).«.

(4) Izrazi se razporedijo po abecednem vrstnem redu.

5. člen
V vseh členih odloka od vključno 10. člena naprej, v 

katerih je uporabljen pojem »stavbno zemljišče« v različnih 
sklonih, se pojem nadomesti s pojmom »gradbena parcela« 
v ustreznem sklonu, razen v primerih, ko se pojem »stavbno 
zemljišče« uporablja za opredelitev ali oznako osnovne namen-
ske rabe prostora.

6. člen
(1) V 14. členu se v sedmem odstavku črta besedilo okle-

paja na koncu zadnjega stavka.
(2) Doda se novi deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Spodbuja se vzdržna (trajnostna) raba naravnih virov, 

energetsko varčna gradnja ter izvedba in namestitev naprav za 
rabo obnovljivih virov energije. Spodbuja se zbiranje in uporaba 
padavinske vode, kompostiranje biološko razgradljivih odpad-
kov za potrebe gospodinjstev, vse ob pogoju, da se s tem ne 
poslabšajo bivalne razmere na območju.«.

7. člen
V 17. členu se spremeni šesti odstavek tako, da se glasi: 

»Na erozijskih območjih bo občina omejevala razvoj, ki lahko 
poslabša razmere ali poveča tveganje za nastanek naravnih 
nesreč. Na erozijskih območjih z običajnimi protierozijskimi 
ukrepi na pretežnem območju občine se pri načrtovanju no-
vogradenj upoštevajo posebne omejitve in varstveni ukrepi. 
Na severozahodnem delu občine, kjer so erozijski procesi bolj 
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intenzivni, so pred morebitno gradnjo obvezne geomehanske 
preiskave terena in opredelitev ter izvedba ustreznih protiero-
zijskih ukrepov, če so možni; v nasprotnem primeru gradnja ni 
dopuščena. Na ta način se omejujejo novogradnje.«

8. člen
(1) V 19. členu se na koncu tretjega odstavka točka 3.1 

doda k tretjemu odstavku.
(2) V četrtem odstavku se izbrišejo točke tako, da se 

celotno besedilo oblikuje v en odstavek. V zadnjem stavku 
tega odstavka se besedilo spremeni tako, da se glasi: »Na 
nekategoriziranih cestah podeželja se izvede »obvoznice« v 
primerih, ko ceste na območju razpršene poselitve potekajo 
skozi stavbna zemljišča oziroma dvorišča.«

(3) V petem odstavku se izbrišejo točke tako, da se celo-
tno besedilo oblikuje v en odstavek.

(4) Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Za dostopnost javnih funkcij se urejajo javna parkirna 

mesta. Gradnja novih objektov, oziroma spremembe namemb-
nosti objektov, se pogojuje z zagotovitvijo zakonsko določene-
ga števila parkirnih mest na lastni gradbeni parceli. Najmanjše 
obvezno število parkirnih mest se zagotavlja tako za zaposle-
ne, kot tudi obiskovalce v skladu z določili zakonodaje, oziroma 
izvedbenega dela tega odloka.«

(5) Drugi stavek sedmega odstavka se na koncu dopolni 
z besedo »samostojno«.

9. člen
(1) V prvem odstavku 20. člena se izbrišeta besedi »opre-

mljenostjo s«.
(2) V tretjem odstavku se izbriše besedilo v oklepaju.

10. člen
V tretjem odstavku 21. člena se ukine številčenje tako, da 

se stavek točke priključki na konec tretjega odstavka.

11. člen
(1) V prvem odstavku 22. člena se ukine številčenje tako, 

da se stavek točke doda na konec prvega odstavka.
(2) V drugem odstavku se črta besedilo », ki jih je treba 

opredeli v podrobnem tehničnem elaboratu, podprtim s stro-
kovnimi študijami pooblaščenih projektantov ali projektantskih 
podjetij ali ustanov,«, na koncu stavka pa se doda besedilo »s 
soglasjem pristojnega soglasodajavca«.

12. člen
(1) V prvem odstavku 25. člena se črta besedilo v okle-

paju.
(2) V drugem odstavku se črta besedilo v oklepaju.
(3) V tretjem odstavku se kratica »SV« nadomesti z be-

sedo »severovzhodni«.
(4) Besedilo petega odstavka se doda na konec besedila 

četrtega odstavka.
(5) Šesti odstavek se preštevilči v peti odstavek. Besedilo 

točke (5.1) se doda na konec besedila petega odstavka.
(6) Sedmi odstavek se preštevilči v šesti odstavek. Točka 

7.1 se preštevilči v sedmi odstavek.
(7) Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Na jugu Mežice je na obstoječi vodni pregradi na Meži 

predvideno območje za energetsko infrastrukturo, kjer je mo-
žna ureditev MHE pod pogojem izkazane sprejemljivosti iz 
varstvenega in prostorskega vidika. Občina se bo zavzemala 
za uvrstitev lokacij srednje velikih vodnih elektrarn na toku 
reke Meže (vodotok 1. reda) v energetski koncept RS. Na vo-
dotokih 2. reda oziroma pritokih Meže bo občina v okviru LEK 
preverjala možnost umestitve MHE in hkrati preverila možnosti 
rekonstrukcij in dograditev obstoječih MHE.«.

13. člen
(1) Izbriše se drugi odstavek 26. člena.
(2) Tretji do šesti postanejo drugi do peti odstavek.

14. člen
(1) Drugi odstavek 27. člena se preoblikuje tako, da se 

glasi: »Problematika gradbenih odpadkov se variantno rešuje 
v okviru sanacije nelegalnega kopa Ježevo (ON54-OPPN*) 
ter potencialno tudi na območju razvoja gospodarske cone 
Glančnik.«

(2) Oštevilčenje »2.1« se črta, besedilo pa priključi na 
koncu drugega odstavka.

15. člen
(1) V 28. členu se v prvem odstavku besedilo v oklepaju 

nadomesti z: »(EUP ME98)«.
(2) V drugem odstavku besedilo v oklepaju nadomesti z: 

»(EUP ME76)«.

16. člen
V četrtem odstavku 33. člena se besedilo »ME112- 

OPPN*« nadomesti z besedilom »ME112«.

17. člen
(1) V 36. členu se izbriše oštevilčenje drugega odstavka. 

Besedilo se doda k prvemu odstavku.
(2) Tretji odstavek se preštevilči v drugega.
(3) Točka 3.1 postane tretji odstavek.

18. člen
Oštevilčenje prvega odstavka 37. člena se izbriše. Točke 

se nadomesti z alinejami.

19. člen
(1) V drugem odstavku 45. člena se izbriše besedilo v 

oklepaju.
(2) Besedilo: », so vidni na grafičnem delu« se nadomesti 

z besedilom: »ter so razvidna iz grafičnega dela«.

20. člen
V drugem odstavku 47. člena se točka 2.1 preštevilči in 

postane tretji odstavek.

21. člen
49. člen se preoblikuje tako, da se glasi:
»(1) V izvedbenem delu tega akta so določena območja 

naslednjih namenskih rab zemljišč: območja stavbnih zemljišč, 
območja kmetijskih zemljišč, gozdna zemljišča, vodna zemlji-
šča in druga zemljišča.

(2) Določanje novih stavbnih zemljišč, ki izhaja iz potrebe 
po širitvi, mora biti izvedeno po predhodni strokovnih presoji v 
okviru priprave sprememb in dopolnitev tega OPN.

(3) Najboljša in druga kmetijska zemljišča so določena na 
podlagi prikaza teh zemljišč v do sedaj veljavnih prostorskih 
sestavinah planskih aktov občine ter ob upoštevanju podatkov 
o dejanski rabi kmetijskih zemljišč.

(4) Gozdna zemljišča so določena na podlagi prikaza teh 
zemljišč v do sedaj veljavnih prostorskih sestavinah planskih 
aktov občine in evidenc v gozdnogospodarskem načrtu.

(5) Vodna zemljišča so določena na podlagi prikaza teh 
zemljišč v do sedaj veljavnih prostorskih sestavinah planskih 
aktov občine in prikazov v digitalnih topografskih podatkih ter 
digitalnih ortofoto načrtov.

(6) Območja poplavne ogroženosti so določena na 
podlagi izdelane študije poplavne in erozijske nevarnosti. 
Stavbna zemljišča, na katerih je s študijo opredeljena po-
plavna ogroženost, ohranijo status stavbnih zemljišč, ven-
dar gradnja do izvedbe predpisanih omilitvenih ukrepov ni 
dovoljena.

(7) Druga zemljišča (npr. za infrastrukturo) so določena 
na podlagi prikaza teh zemljišč v do sedaj veljavnih prostor-
skih sestavinah planskih aktov občine, digitalnih topografskih 
podatkov in ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja pro-
stora.«
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22. člen
(1) Točke odstavkov 52. člena postanejo alineje.
(2) V drugi alineji prvega odstavka se na koncu stavka 

doda besedilo: »in ostalih zaključenih območij v odprtem pro-
storu občine.«

23. člen
V prvem odstavku 53. člena se črta oštevilčenje »1.1«, 

besedilo točke pa postane del prvega odstavka in se doda na 
koncu odstavka.

24. člen
54. člen se preoblikuje tako, da se glasi:
»(1) S tem OPN so določene naslednje vrste območij 

NRP in PNRP:
I. OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ
S območja stanovanj

SS Stanovanjske površine
SK Površine podeželskega naselja

C Območja centralnih dejavnosti
CU Osrednja območja centralnih dejavnosti
CD Druga območja centralnih dejavnosti

I Območja proizvodnih dejavnosti
IG Gospodarske cone

B Posebna območja
BT Površine za turizem

Z Območja zelenih površin
ZS Površine za oddih, rekreacijo in šport
ZP Parki
ZD Druge urejene zelene površine
ZK Pokopališča

P Območja prometnih površin
PC Površine cest
PO Ostale prometne površine

O Območja okoljske infrastrukture
E Območja energetske infrastrukture
A Površine razpršene poselitve

Razpršena gradnja (zemljišče pod stavbo izven 
območij stavbnih zemljišč – informacija o dejanskem 
stanju)

II. OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
K1 Najboljša kmetijska zemljišča
K2 Druga kmetijska zemljišča
III. OBMOČJA GOZDNIH ZEMLJIŠČ
G Gozdna zemljišča
Gv Varovana gozdna zemljišča
IV. OBMOČJA VODA
V Površinske vode

VC Celinske vode
V. OBMOČJA DRUGIH ZEMLJIŠČ
L Območja mineralnih surovin

LN Površine nadzemnega pridobivalnega 
prostora

(2) Delitev prostora občine po katastrskih občinah, ki v 
poimenovanju EUP predstavlja črkovno oznako:

ME Mežica
LO Lom
ON Onkraj Meže
TA Takraj Meže
PL Plat

«

25. člen
(1) Če ni drugače navedeno, točke odstavkov 57. člena 

postanejo alineje.
(2) V drugem stavku petega odstavka se izbriše besedilo: 

»po določilih za manj-zahtevne objekte ali zahtevne objekte.«
(3) V šestem odstavku 57. člena se črta besedilo », na 

podlagi predhodno izdelanih strokovnih podlag ter ob pridobitvi 
pozitivnega soglasja občinskega upravnega organa, pristojne-
ga za prostor«.

(4) Besedilo prve alineje sedmega odstavka se spremeni 
tako, da se glasi: »– uporaba objekta je neposredno vezana na 
kmečko gospodarstvo, kot je opredeljeno v zakonu o kmetijstvu;«.

(5) Besedilo prve alineje devetega odstavka se spremeni 
tako, da se glasi: »– uporaba objekta je neposredno vezana na 
kmečko gospodarstvo, kot je opredeljeno v zakonu o kmetijstvu;«.

(6) V četrti alineji devetega odstavka se črta besedilo », za 
vsak poseg se pridobi soglasje občinskega upravnega organa, 
pristojnega za prostor«.

(7) Deseti odstavek se črta.

26. člen
(1) V prvem odstavku 58. člena se črta točka 1.1.
(2) Drugi odstavek se preoblikuje tako, da se glasi:
»(2) Na celotnem območju, ki se ureja s tem OPN, so 

dopustne naslednje vrste posegov pod naslednjimi pogoji:
– za obstoječe zakonito zgrajene objekte se dovoli njihovo 

vzdrževanje, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, spremembe 
namembnosti ter odstranitev objektov za gradnjo na mestu 
odstranjenega objekta;

– dozidave in nadzidave obstoječih stavb (razen objektov 
razpršene gradnje, ki ne ležijo na stavbnem zemljišču) se dovo-
lijo v tlorisni velikosti do 50 % BEP osnovnega objekta, in sicer 
na tistih območjih stavbnih zemljišč, kjer je to skladno s pogoji 
glede lege in odmikov ter z drugimi pogoji, podanimi za posa-
mezno PNR. Dozidava ali nadzidava, večja od 50 % obstoječe 
BEP oziroma dozidava ali nadzidava z drugo namembnostjo, 
kakor jo ima osnovni objekt, pomeni novogradnjo.

– spremembe namembnosti v takšni meri, da se ne spre-
minja pretežne namembnosti območja;

– postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov, kolikor 
so v skladu z namensko rabo in resorno zakonodajo;

– ureditve za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, zlasti protipoplavni ukrepi;

– ureditve javnih parkirišč, če ta mejijo na območja izho-
diščnih točk turizma in rekreacije v naravi;

– ureditve zelenih površin.«
(3) Četrti odstavek se preoblikuje tako, da se glasi:
»(4) Dozidave, nadzidave, rekonstrukcije in spremembe 

namembnosti nezahtevnih in enostavnih objektov tako, da bi 
le-ti postali manj zahtevni ali zahtevni objekti, niso dovoljene. 
Spremembe podrobnejše namembnosti nezahtevnih in eno-
stavnih objektov so možne le znotraj istega sklopa, kot ga 
določa državna zakonodaja in znotraj višinskih, tlorisnih in 
oblikovnih določil taiste zakonodaje.«

(4) Peti odstavek se preoblikuje tako, da se glasi:
»(5) Na objektih, zgrajenih na podlagi dovoljenj s področja 

graditve objektov, ki so opredeljeni kot razpršena gradnja in za 
katere niso prikazana stavbna zemljišča, je dopustna izvedba 
vzdrževalnih del, rekonstrukcije ter oblikovne in komunalne 
sanacije. Dopustne so tudi novogradnje, ko se na mestu po-
prej odstranjenega objekta ali v njegovi neposredni bližini, 
vendar znotraj gradbene parcele, zgradi nov objekt, s katerim 
se bistveno ne spremeni namembnost, velikost in vplivi na 
okolje dosedanjega objekta, ki se ga pred začetkom uporabe 
nadomestnega objekta odstrani. Na gradbeni parceli k objektu 
razpršene gradnje, kot je bila določena v dovoljenju s področja 
graditve objektov, je dopustno postaviti enostavne in nezah-
tevne objekte, ki funkcionalno dopolnjujejo obstoječi objekt z 
upoštevanjem FZ, določenega za območje A.

(5) Sedmi odstavek se preoblikuje tako, da se glasi:
»(7) Na območjih, za katere se pripravi OPPN, so pred 

sprejemom OPPN dopustni naslednji posegi:
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– vzdrževalna dela na obstoječih objektih ter rekonstruk-
cije, dozidave obstoječih objektov;

– gradnja majhnih stavb na obstoječih gradbenih parcelah 
kot dopolnitev obstoječe zazidave in gradnja ograj;

– gradnja pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov na 
območju kmetije kot nadomestitve obstoječih objektov;

– odstranitve obstoječih objektov;
– gradnje, rekonstrukcije, vzdrževanje in odstranitve GJI 

ter drugih omrežij in objektov v javni rabi, ki ne onemogočajo 
kompleksnega načrtovanja z OPPN;

– gradnja pomožnih objektov, namenjenih obrambi in 
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožnih 
objektov za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov;

– tematske raziskave za namen določitve varstvenih reži-
mov in evidentiranja stanja.«

27. člen
(1) Točke 59. člena postanejo alineje, razen če je drugače 

navedeno.
(2) V prvem stavku drugega odstavka se za besedo »ze-

mljišč« doda besedilo: »so določeni na naslednji način:«
(3) V prvi alineji drugega odstavka se besedilo »regulacij-

skimi črtami ali z gradbeno črto obstoječih objektov« nadomesti 
z besedilom »gradbeno linijo obstoječih stavb«, besedilo », 
razen« z besedo »in«, beseda »odmaknjeni« pa z besedo 
»odmaknjene«.

(4) V drugi alineji drugega odstavka se črta besedilo 
», katerih izvoz ni pravokoten na os javne prometnice,«. 
Beseda »obcestnega« se nadomesti z besedno zvezo »od 
cestnega«. Pred podpičjem se na koncu doda nov zadnji 
stavek, ki se glasi: ». Navedeno ne velja za rekonstrukcije 
obstoječih objektov zgrajenih na podlagi dovoljenj s področja 
graditve objektov«.

(5) V tretjem odstavku se črta besedilo v oklepaju.
(6) Peti odstavek se preoblikuje tako, da se glasi:
»(5) Za gradnjo objekta na mestu prej zakonito odstra-

njenega manj zahtevnega ali zahtevnega objekta, ki je imel 
veljavno gradbeno dovoljenje oziroma uporabno dovoljenje in 
čigar odmiki od sosednjih zemljišč so bili že poprej drugačni 
oziroma manjši od odmikov, določenih v tem členu, s tem čle-
nom določeni minimalni odmiki ne veljajo. Tak objekt je dovolje-
no zgraditi z upoštevanjem odmikov, kot jih je imel odstranjeni 
objekt, pod pogojem, da se objektu ne bo spreminjala njegova 
namembnost, da se ne bo povečeval volumen stavbe oziroma 
njegova bruto uporabna površina, da bo zagotovljeno zadostno 
število parkirnih mest znotraj gradbene parcele in kolikor njego-
va lega ni v nasprotju z določili glede leg v varovanih območjih 
GJI oziroma GJD.«

28. člen
(1) V 60. členu se v prvem stavku prvega odstavka be-

sedna zveza »načrtovan objekt« nadomesti z besedno zvezo 
»načrtovano stavbo«, besedilo »višino odraslega drevesa ozi-
roma višino robnega gozdnega sestoja tako« pa z besedilom 
»30 m«.

(2) Drugi stavek prvega odstavka se spremeni tako, da 
se glasi:

»V primeru, da predpisan odmik onemogoča postavitev 
stavbe na parceli, je odmik lahko tudi manjši, vendar, v prime-
ru škode na stavbi zaradi vpliva gozda, za škodo odgovarja 
investitor te stavbe.«.

29. člen
(1) V prvem odstavku 61. člena se besedilo »Enostano-

vanjske stavbe (CC-SI-111)« nadomesti z besedilom: »Eno- in 
dvo-stanovanjske stavbe«. Na koncu prvega odstavka se za 
besedo »GJI/GJD« doda beseda: »idr..«.

(2) Drugi odstavek se črta.
(3) Tretji odstavek postane drugi odstavek, v njem pa se 

izbriše besedilo v oklepajih.

30. člen
(1) V 62. členu se v drugem odstavku črtata tretji in četrti 

stavek.
(2) Točki 3.1 in 3.2 postaneta četrti in peti odstavek.
(3) Točka 3.3 se črta.
(4) Četrti in peti odstavek postaneta šesti in sedmi od-

stavek.
(5) V sedmem odstavku se spremeni drugi stavek tako, 

da se glasi:
»Posamezni elementi fasade, strehe in stavbnega po-

hištva morajo biti, ne glede na zahtevnost posega, barvno 
usklajeni.«.

(6) Točki 5.1 in 5.2 se črtata.
(7) Točka 5.2.1 postane osmi odstavek.
(8) Točka 5.3 se črta.
(9) Dodata se novi deveti in deseti odstavek, ki se glasita:
»(9) Za vzdrževanje, rekonstrukcije, dozidave in nadzi-

dave obstoječih objektov veljajo enaki pogoji za oblikovanje 
objektov kot za novogradnje. Pri vzdrževanjih, rekonstrukcijah, 
dozidavah in nadzidavah objektov krajevno značilne arhitekture 
je treba ohranjati ornamente, značilne gradbene materiale, de-
tajle, razporeditev odprtin in njihova razmerja ter naklon strešin. 
Za objekte, za katere veljajo pogoji varovanja kulturne dedišči-
ne, se gradnja načrtuje in izvaja s sodelovanjem pooblaščene 
organizacije za varstvo kulturne dediščine;

(10) Enostavni in nezahtevni objekti: največja višina eno-
stavnih in nezahtevnih objektov ne sme presegati 5,0 m. Opre-
deljena omejitev višine ne velja za nezahtevne in enostavne 
stavbe, ki jim največjo višino določa že zakonodaja. Višina se 
meri od pohodnice do slemena stavbe. Bruto volumen eno-
stavnih in nezahtevnih objektov ne sme presegati petkratnika 
njegove bruto zazidane površine. Opredeljena omejitev ne 
velja za nezahtevne in enostavne stavbe, ki jim bruto volumen 
določa že zakonodaja.«

(10) Besedili šestega odstavka in točke 6.1 se zaporedno 
združita v novi enajsti odstavek.

(11) Sedmi odstavek se črta.

31. člen
(1) V 63. členu se prvi odstavek preoblikuje tako, da se 

glasi:
»(1) Za gradnjo stavbe se določi gradbena parcela. Določi 

se ji velikost, lega in oblika. Za gradnjo stavbe na predhodno 
določeni gradbeni parceli se preveri ustreznost velikosti, lege 
in oblike gradbene parcele.«

(2) Točke drugega in tretjega odstavka postanejo alineje.
(3) V drugi alineji drugega odstavka se besedilo »(FZ, FI, 

FPPP, DOBP)« nadomesti z besedilom »in deleže«.
(4) V tretji alineji drugega odstavka se v drugem stavku 

črta besedilo »soglasja k projektu PGD oziroma k drugačni 
obliki upravnega«.

(5) Doda se novi četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Za gradnjo nove prostostoječe eno- ali dvostanovanj-

ske stavbe mora biti gradbena parcela površine vsaj 350 m2.«

32. člen
(1) V 64. členu se črtajo prvi, drugi, tretji, četrti in peti 

odstavek.
(2) Besedilo šestega odstavka postane prvi odstavek.
(3) Točka 6.1 postane drugi odstavek.
(4) Točka 6.2 postane tretji odstavek.
(5) Točka 6.3 pa postane četrti odstavek.
(6) Dosedanji sedmi odstavek postane peti odstavek.
(7) Besedilo novega prvega odstavka se preoblikuje tako, 

da se glasi: »(1) Delitev obstoječih zemljiških ali gradbenih 
parcel za oblikovanje novih gradbenih parcel je dopustna pod 
pogojem, da se nove parcele oblikujejo na podlagi določil tega 
odloka in da imajo vse parcele zagotovljen dovoz in dostop 
do javne ceste in pod obvezo pridobitve potrdila o pogojih za 
parcelacijo v skladu s predpisi o prostorskem načrtovanju. 
Gradbeno parcelo je treba pred izdajo gradbenega dovoljenja 
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vzpostaviti kot eno samo oziroma v izjemnih primerih več celo-
vitih zemljiških parcel.«

(8) V novem četrtem odstavku se zadnji stavek preo-
blikuje tako, da se glasi: »Pri tem ni treba upoštevati določil 
odloka, ki se nanašajo na FZ, MDZP, število parkirišč, igrišča, 
zelenice.«

33. člen
(1) V 65. členu se v drugem stavku prvega odstavka črta 

besedilo »zaradi nizkih korenin teh dreves«.
(2) Točka 1.1 postane drugi odstavek.
(3) Točka 1.2 postane tretji odstavek.
(4) Drugi odstavek postane četrti odstavek.
(5) Točka 2.1 postane peti odstavek.
(6) Točka 2.2 postane šesti odstavek. Zaporedno se do-

polni z besedilom točke 2.3. Beseda »Omenjena« se zamenja 
z besedo »Ta«.

(7) Točka 2.2.1 se črta.
(8) Tretji odstavek postane sedmi odstavek. Drugi stavek 

tega odstavka se preoblikuje tako, da se glasi: »Uporaba barv-
no agresivnih in drsečih materialov ni dopustna.«

(9) Četrti odstavek postane osmi odstavek.
(10) Točki 4.1. in 4.2 se združita v deveti odstavek. Be-

sedilo »ki imajo pomembno vlogo v prostoru« se nadomesti z 
besedilom »zavedena v javni kataster dreves«. Besedilo »Do-
ločilo zgornje točke« se zamenja z besedilom: »To določilo«.

(11) Peti, šesti, sedmi in osmi odstavek postanejo deseti, 
enajsti, dvanajsti in trinajsti odstavek.

(12) V dvanajstem odstavku se iz besedila izbrišejo latin-
ska poimenovanja dreves.

(13) V prvem stavku trinajstega odstavka se za besedilom 
»Obveza občine je« doda beseda »tudi«.

34. člen
V 66. členu se v prvem stavku prvega odstavka črta be-

sedilo »bivalne površine/«.

35. člen
V 67. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vsa GJI in GJD se sme načrtovati, graditi, uporabljati 

in vzdrževati v skladu z veljavnimi predpisi in tehničnimi norma-
tivi. Na območjih predvidenih OPPN je dopustna gradnja GJI 
in GJD tudi pred uveljavitvijo OPPN, če se dokaže, da s tem 
ne bodo onemogočene načrtovane prostorske ureditve in če z 
gradnjo soglašajo pristojni soglasodajavci.«

36. člen
(1) V 68. členu se črta drugi odstavek.
(2) Tretji do enajsti odstavek postanejo drugi do deseti 

odstavek.
(3) V prvem stavku tretjega odstavka se za besedo »rob-

nikov« doda besedna zveza »na prehodih za pešce«. Drugi 
stavek se črta.

(4) V drugem stavku šestega odstavka se besedilo »zno-
traj območja urbanističnega načrta« nadomesti z besedilom »v 
naselju Mežica«.

(5) Dodata se nova enajsti in dvanajsti odstavek, ki se 
glasita:

»(11) Ob rekonstrukciji kategoriziranih občinskih cest na 
območju razpršene poselitve, ki potekajo čez gradbene parce-
le oziroma dvorišča, se načrtujejo deviacije mimo gradbenih 
parcel oziroma dvorišč.

(12) Pri izdelavi OPPN se za obstoječe nekategorizi-
rane ceste na območju razpršene poselitve, ki potekajo čez 
gradbene parcele oziroma dvorišča, načrtujejo deviacije mimo 
gradbenih parcel oziroma dvorišč.«.

(6) Dosedanji dvanajsti odstavek postane trinajsti odstavek.

37. člen
(1) V naslovu 69. člena se izbriše podvojena beseda 

»pogoji«.

(2) Točke prvega odstavka postanejo alineje.
(3) Peta alineja prvega odstavka se spremeni tako, da se 

glasi: »– obrt, obrtne in industrijske dejavnosti zunaj in znotraj 
območij IG: ≥ 1,5 PM na 2 zaposlena«.

(4) Točka 2.1 postane tretji odstavek.
(5) Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti, 

peti in šesti odstavek.
(6) Številčenje točke »5.1« se črta, besedilo pa se na 

koncu priključi k šestemu odstavku.
(7) Dosedanja šesti in sedmi odstavek postaneta sedmi 

in osmi odstavek.
(8) V osmem odstavku se v drugem stavku za besedilom 

»na drugem zemljišču« doda pika in črta besedilo: », pri tem pa 
ni dovoljeno ob štetju potrebnega števila PP upoštevati javnih 
parkirišč.«.

(9) Doda se novi deveti odstavek, da se glasi:
»Zahteve prejšnjega odstavka ne veljajo, kadar se pri 

gradnjah, rekonstrukcijah ali pri spremembi namembnosti stavb 
ne povečuje njihov bruto volumen ali bruto površina za več kot 
deset odstotkov (≥ 10 %).«

(10) Osmi odstavek postane deseti odstavek.

38. člen
(1) V 70. členu postane točka 3.1 četrti odstavek, točka 

3.2 pa peti odstavek.
(2) Dosedanji četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek 

postanejo šesti, sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek.
(3) Točki 8.1 in 8.2 postaneta alineji novega desetega 

odstavka, besedilo pa se spremeni tako, da se glasi:
»– da je oddaljenost stavbe oziroma GIO od javnega 

vodovoda večja od 200,00 m »(meri se razdalja od najbolj 
izpostavljene točke) ali

– da je izvedba priključka stavbe oziroma GIO na javni 
vodovod povezana z nesorazmernimi stroški (ta poselitvena 
območja oziroma njihovi deli so določeni v programu opremlja-
nja zemljišč).«

(4) Dosedanji deveti odstavek postane enajsti odstavek.

39. člen
V 71. členu postane točka 5.1 šesti odstavek, šesti odsta-

vek pa sedmi odstavek.

40. člen
V 72. členu postaneta točki 4.1 in 4.2 del besedila četrte-

ga odstavka in se brez točkovanja zaporedno dodata na koncu 
k besedilu četrtega odstavka.

41. člen
V 74. členu se črta peti odstavek.

42. člen
(1) Besedilo 75. člena postane prvi odstavek.
(2) Doda se novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Pri osvetljevanju javnih površin se upošteva veljavne 

področne predpise, prometno varnost, energetsko učinkovitost 
in omejitve glede svetlobnega onesnaževanja.«.

43. člen
(1) V 76. členu se besedilo točke 1.1 brez številčenja doda 

kot besedilo na koncu prvega odstavka.
(2) Točke četrtega odstavka postanejo alineje tega od-

stavka.

44. člen
(1) V 77. členu se v naslovu člena črta beseda »in«.
(2) Točke drugega odstavka postanejo alineje.
(3) V prvem stavku tretjega odstavka se pred dvopičjem 

doda besedilo: », ki jih predstavljajo«.
(4) Točke tretjega odstavka postanejo alineje.
(5) V tretji alineji tretjega odstavka se izbriše besedilo »za 

ovire pod zračnimi potmi štejejo tudi«.
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(6) Na koncu tretjega odstavka se doda besedilo, ki se 
glasi:

»Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju navedenih 
objektov je potrebno predhodno pridobiti ustrezno soglasje 
pristojnega nosilca urejanja prostora k lokaciji oziroma izgradnji 
takega objekta, objekt pa označiti in zaznamovati v skladu z 
veljavnimi predpisi.«

45. člen
Točke dvanajstega odstavka 80. člena postanejo alineje.

46. člen
Točke desetega odstavka 83. člena postanejo alineje.

47. člen
Prvi odstavek 85. člena se preoblikuje tako, da se glasi:
»(1) Na območju, ki se ureja s tem odlokom, so v skladu z 

veljavnim predpisom o hrupu v naravnem in življenjskem okolju 
določene naslednje stopnje varstva pred hrupom:

– I. stopnja varstva pred hrupom velja za mirna območja 
na prostem, ki potrebujejo povečano varstvo pred hrupom, 
razen površin prometne infrastrukture, območij gozdov za iz-
vajanje gozdarskih dejavnosti, območij za potrebe obrambe in 
izvajanje nalog policije ter na območjih izvajanja ukrepov za 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;

– II. stopnja varstva pred hrupom: čiste stanovanjske po-
vršine (SS) ter posebno območje, ki je namenjeno površinam 
za turizem (BT);

– III. stopnja varstva pred hrupom: območja z namensko 
rabo prostora A, C, Z in VC;

– IV. stopnja varstva pred hrupom: območja z namensko 
rabo prostora K, G, IG, LN, P, E in O.«

48. člen
V 86. členu se v prvem odstavku črta besedilo », razen za 

rekonstrukcije in spremembe namembnosti,«.

49. člen
(1) Točke prvega in tretjega odstavka 87. člena postanejo 

alineje teh odstavkov.
(2) Doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) V enotah ME43, ME46, ME65 (Smrečnik in Mrvovo) 

se pred gradnjo izdela geomehanična študija in po potrebi 
izvede dodatne zaščitne ukrepe.«

50. člen
(1) V 88. členu postane točka 1.1 drugi odstavek.
(2) Dosedanji drugi postane tretji odstavek.

51. člen
(1) V naslovu 89. člena se pred besedo »pogoji« dodata 

besedi »prostorski izvedbeni«.
(2) Oštevilčenje točke 4.1 se izbriše. Besedilo se doda na 

konec četrtega odstavka.

52. člen
Točke prvega odstavka 90. člena postanejo alineje.

53. člen
(1) Prvi odstavek 91. člena se črta.
(2) Dosedanja drugi in tretji postaneta prvi in drugi od-

stavek.

54. člen
Črta se 92. člen.

55. člen
Tretje poglavje in podpoglavje odloka se preoblikujeta 

tako, da se glasita:

»3. Podrobni in posebni prostorski izvedbeni pogoji

3.1 Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne 
podrobnejše namenske rabe«

56. člen
(1) Naslov 93. člena se preoblikuje tako, da se glasi:

»(odnos do splošnih prostorskih izvedbenih pogojev)«
(2) Na začetku odstavka se pred besedo »splošna« doda 

besedilo: »Splošni PIP oziroma «, v nadaljevanju se za besedi-
lom »in določili,« doda besedilo: »opredeljenimi v nadaljevanju,«.

57. člen
(1) Naslov 94. člena se preoblikuje tako, da se glasi:

»(razpršena gradnja, ki ni prikazana na stavbnih zemljiščih)«.
(2) V prvem odstavku se doda drugi stavek, ki se glasi:
»Evidentirani so na podlagi podatkov iz katastra stavb 

in kot informacija o stanju kot stavbišča prikazani na grafičnih 
kartah »Območja enot urejanja prostora, podrobnejše namen-
ske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev« v merilu 1:5.000.«

(3) Drugi in tretji odstavek se črtata.
(4) Četrti odstavek postane drugi odstavek. Točke odstav-

ka postanejo alineje.
(5) V prvi alineji novega drugega odstavka se črta bese-

dilo »brez povečanja bruto etažnih površin«.
(6) Peti in šesti odstavek postaneta tretji in četrti.

58. člen
(1) Naslov 95. člena se preoblikuje tako, da se glasi: 

»(velikost objektov)«
(2) Črta se prvi odstavek.
(3) Drugi odstavek postane prvi odstavek. Besedilo se 

preoblikuje tako, da se glasi:
»(1) Merila za določanje velikosti objektov so opredeljena z:
– največjim dovoljenim FZ,
– najmanjšim dovoljenim MDZP in,
– največjo V oziroma višino njihovih posameznih etaž.«
(4) Tretji odstavek postane drugi odstavek. Besedilo se 

preoblikuje tako, da se glasi:
»(2) Kadar višina objektov s tem odlokom ni določena, velja:
– višina novega objekta ne sme presegati višine najvišje-

ga objekta enake klasifikacije na območju iste EUP v oddalje-
nosti do treh gradbenih parcel oziroma v polmeru največ 100 m 
od centroida načrtovanega objekta. Višino objekta lahko prese-
žejo dimniki, oddušniki ali strelovodi, ne smejo pa je presegati 
označevalni znaki ali oglaševalni panoji,

– višina objektov v uličnem nizu EUP se lahko poveča do 
višine kapi sosednje višje stavbe.«

(5) Četrti odstavek postane tretji odstavek. Iz besedila se 
izbriše besedilo: »ali FI«.

(6) Peti odstavek postane četrti odstavek. Besedilo se 
preoblikuje tako, da se glasi:

»Na splošno veljajo sledeča izhodišča, razen če ni za 
posamezno EUP to posebej določeno znotraj členov tega od-
loka oziroma v skladu z izdelanim PA oziroma OPPN oziroma 
v sklopu predvidenega OPPN:
podrobnejša namenska raba prostora 
oziroma tipologija zazidave FZ MDZP

SSe < / = 0,40 30 %
SSv < / = 0,65 20 %
SSb < / = 0,50 30 %
A, SK < / = 0,35 50 %
CU, CD < / = 0,50 30 %
IG < / = 0,70 10 %

.«
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59. člen
Besedilo 96. člena se preoblikuje tako, da se glasi:
»(1) Vrste dopustnih objektov so opredeljene v skladu s 

predpisi o klasifikaciji objektov.
(2) Vrste dopustnih zahtevnih in manj zahtevnih objektov 

so določene v določbah o podrobnih PIP po posameznih NRP 
oziroma PNR.

(3) Vrste dopustnih enostavnih in nezahtevnih objektov 
so določene v določbah o podrobnih PIP po posameznih NRP 
oziroma PNR ter opredeljene v Prilogi 2.«.

60. člen
97. člen se spremeni tako, da se glasi:

»97. člen
(podrobni prostorski izvedbeni pogoji za celostno ohranjanje 

kulturne dediščine)
Pri gradnji in drugih posegih na objektih in območjih 

kulturne dediščine veljajo PIP za celostno ohranjanje kulturne 
dediščine iz 80. člena tega odloka.«

61. člen
Členi od 98. do 120. se uredijo redakcijsko tako, da se:
– v naslovih členov in v tabelah besedna zveza »merila in 

pogoji« nadomesti z besedilom »prostorski izvedbeni pogoji« 
oziroma z ustrezno kratico »PIP«;

– v tabelah besedna zveza »pogoji in določila« nadomesti 
z besedilom »prostorski izvedbeni pogoji« oziroma z ustrezno 
kratico »PIP«;

– uredijo oštevilčenja posameznih določil v tabelah;
– uredijo oznake alinej;
– alineje razporedijo po logičnem zaporednem redu;
– izrazi, za katere se uporabljajo kratice, definirane v 

8. členu odloka, nadomestijo s kraticami;
– v naslovu dela tabel, v katerem so navedene vrste 

stavb, besedilo »dopustne dejavnosti« nadomesti z besedilom 
»dopustni objekti«,

– navedba za dopustne nestanovanjske stavbe »glej splo-
šna merila in pogoje za« nadomesti z napotitvijo na konkretna 
določila, ki jih je treba gledati (npr. »ki so določene v 98. členu«),

– črtajo se določila, ki se podvajajo.

62. člen
V drugem odstavku 98. člena se besedilo »Uredbe o kla-

sifikaciji objektov« nadomesti z besedilom: »predpisa, ki ureja 
klasifikacijo objektov.«

63. člen
V 101. členu se v tabeli, kjer so določeni dopustni objekti, 

za četrto doda nova peta točka z naslednjim besedilom:
»5. V EUP ME100 SSb je dopustna tudi dozidava, nadzi-

dava, rekonstrukcija ter odstranitev in novogradnja obstoječega 
gasilskega doma.«

64. člen
V 104. členu se v tabeli v delu, kjer so določena druga me-

rila in pogoji, v prvi točki, kjer so navedeni pogoji za prometno 
urejanje, črtata tretja in četrta alineja.

65. člen
(1) V 117. členu se spremeni naslov člena tako, da se 

glasi:

»(podrobni prostorski izvedbeni pogoji za območje kmetijskih 
zemljišč K1 in K2«

(2) V tabeli se za vrstico »K1 območja najboljših kmetij-
skih zemljišč« doda nova vrstica, ki se glasi:

»K2 območja drugih kmetijskih zemljišč«.

66. člen
Črta se 118. člen.

67. člen
(1) V naslovu »3.2 Posebni pogoji« nad 122. členom in 

v naslovu 122. člena se pred besedo »pogoji« doda besedilo 
»prostorski izvedbeni«.

(2) V prvem odstavku 122. člena se črta besedilo »in 
pogojev za gradnjo«.

(3) V prvem stavku drugega odstavka se za besedo »tre-
ba« doda besedilo », poleg splošnih PIP za gradnjo, postavitev 
in oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov«, besedilo 
»splošne prostorske izvedbene pogoje« pa se nadomesti z 
besedilom »PIP«.

68. člen
(1) V 123. členu se spremeni naslov tako, da se glasi:

»(posebni prostorski izvedbeni pogoji za pripravo OPPN,  
ki so določeni s tem odlokom)«

(2) Besedilo člena se preoblikuje tako, da se glasi:
»(1) Za območja, ki se urejajo z OPPN in so kot taka pri-

kazana v tem aktu, se pripravi po en ali več OPPN, pri čemer 
je treba zagotoviti, da posamezen OPPN vključuje prostorsko 
in funkcionalno smiselno zaključeno enoto (vključno s predvi-
denimi zelenimi površinami in GJI) in da bo dinamika priprave 
posameznih OPPN zagotavljala smiselno faznost prostorskih 
ureditev pod pogoji:

– v EUP predvidenih OPPN je s tem odlokom določena 
le pretežna osnovna NRP ali PNR. Tako določeno namensko 
rabo je v OPPN dopustno konkretizirati;

– območje OPPN je v karti »Prikaz območij enot urejanja 
prostora, osnovne namenske rabe prostora in prostorskih izved-
benih pogojev (M 1:5.000)« lahko tudi razdeljeno na več namen-
skih rab. Meje med tako opredeljenimi posameznimi namenskimi 
rabami so informativne in usmeritvene in se v primeru investi-
cijske namere, ki je v splošnem javnem interesu, spremenijo.

(2) Če se izdela OPPN samo za del območja, predvidenega 
za urejanje z OPPN, je treba pripraviti strokovne podlage za celo-
tno območje predvidenega OPPN. V tem primeru je treba za celo-
tno območje pripraviti tudi rešitev omrežja prometne in ostale GJI.

(3) Program opremljanja oziroma opredelitev načina za-
gotavljanja komunalnega opremljanja mora biti sprejeta isto-
časno z odlokom o OPPN na podlagi izdelanih IDZ (le-te se 
izdelajo za vsako posamezno GJI/GJD, a tako, da tvorijo na 
koncu enovit načrt komunalnega opremljanja zaključenega 
območja OPPN).

(4) Strokovne rešitve prostorskih ureditev za OPPN se 
lahko pridobijo z izdelavo več variantnih rešitev, če je tako 
določeno v sklepu o pričetku postopka priprave OPPN. Vari-
antne rešitve morajo biti izdelane tako, da je možna njihova 
medsebojna primerjava.

(5) Strokovne rešitve prostorskih ureditev za OPPN se 
lahko, če tako zahteva resorna državna oziroma lokalna za-
konodaja oziroma se za to odloči pripravljavec, pridobijo tudi 
z javnim natečajem. Obveznost priprave variantnih rešitev ozi-
roma izvedbe javnega natečaja je opredeljena s tem odlokom, 
določiti pa jo je mogoče tudi v sklepu župana o pričetku postop-
ka izdelave OPPN.

(6) Na območjih, na katerih je skladno s tem odlokom 
predvidena izdelava OPPN, so do sprejetja OPPN dopustni 
naslednji posegi:

– investicijska vzdrževalna dela na obstoječih objektih,
– gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov za lastne 

potrebe na gradbeni parcelah obstoječih objektov in postavi-
tev začasnih objektov, ograj in objektov za oglaševanje, ki ne 
ovirajo kompleksnega urejanja prostora,

– sprememba rabe in namembnosti obstoječih objektov v 
skladu z NRP oziroma PNR,

– rekonstrukcija obstoječih objektov brez spremembe vo-
lumna oziroma zunanjih očrtov stavbe nad, na in pod zemljo,

– odstranitve obstoječih objektov,
– gradnje, rekonstrukcije, vzdrževanje in odstranitve GJI 

in drugih omrežij in objektov v javni rabi, ki ne ovirajo komple-
ksnega urejanja prostora.
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(7) Ne glede na veljavne predpise, je sestavni del vsake-
ga OPPN tudi projekt neprometne signalizacije.

(8) Strokovne podlage, ki se lahko izdelajo tudi v obliki 
razširjene projektne naloge, morajo vsebovati vse podatke o 
poseljenosti, obstoječih GJI/GJD, geoloških, geomehanskih ali 
hidromehanskih posebnostih in ureditvah varovalnega pomena.«

69. člen
(1) V naslovu in napovednem stavku 124. člena se bese-

da »izvedba« nadomesti z »izdelava«.
(2) V tabeli se črta vrstica, ki se nanaša na usmeritve za 

območje urejanja ME112-OPPN*.

70. člen
125. člen se črta.

71. člen
Besedilo 126. člena se preoblikuje tako, da se glasi:
»Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
– prostorske sestavine Dolgoročnega razvojnega načrta 

Občine Ravne na Koroškem od leta 1986 do leta 2000 za ob-
močje Občine Mežica (Medobčinski uradni vestnik, št. 20/86, 
18/90 in Uradni list RS, št. 73/01);

– prostorske sestavine Družbenega plana Občine Ravne 
na Koroškem za obdobje 1986–1990 za območje Občine Mežica 
(Medobčinski uradni vestnik, št. 20/86 in Uradni list RS, št. 73/01), 
vključno s Programsko zasnovo za občinski lokacijski načrt 
»ZN2/VIVODOVO« (Uradni list RS, št. 72/06, 76/06 – popravek);

– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje ma-
tičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje, Ravne; območij, ki ob-
segajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, 
Prevalje, Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih 
z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje 
(1986–1990 in območje Stražišče – Breznica, za katerega v tem 
srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA (Medobčin-
ski uradni vestnik, št. 20/86, 9/93, 19/96, Uradni list RS, št. 74/03 
(PUP št. 4), 12-371/05 (PUP št. 3), 12-372/05 (PUP št. 5), 12/11 
– obvezna razlaga) za območje matičnega okoliša Mežica;

– Odlok o zazidalnem načrtu »Smrečnik ZN4 – 1faza, 
ZN5« (Uradni list RS, št. 44/04, 33/05).«.

72. člen
127. člen in 128. člen se črtata.

73. člen
129. člen se spremeni tako, da se glasi:

»129. člen
(zaključitev postopkov pridobivanja gradbenih dovoljenj)

Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja, začeti pred 
uveljavitvijo tega odloka, se nadaljujejo in končajo na podlagi 
doslej veljavnih prostorskih aktov.«

74. člen
Besedilo 130. člena se preoblikuje tako, da se glasi:
»OPN je na vpogled v prostorih Občine Mežica v času 

uradnih ur. OPN v digitalni obliki je dosegljiv tudi na spletni 
strani Občine Mežica.«

75. člen
131. člen se črta.

76. člen
Poleg v tem odloku eksplicitno navedenih sprememb in 

dopolnitev se v odloku izvedejo vse potrebne redakcijske ure-
ditve. Prav tako se vsi izrazi, za katere se uporabljajo kratice, 
definirane v 8. členu odloka, nadomestijo s kraticami.

77. člen
V grafičnih prilogah izvedbenega dela iz 4. člena odloka se 

na kartah št. 3. Splošni prostorski izvedbeni pogoji in št. 4. Po-
drobni prostorski izvedbeni pogoji na listu št. 6 oziroma F27-26 
popravi ime EUP »ME112-OPPN*« tako, da se glasi: »ME112«.

78. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
– Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem 

načrtu Občine Mežica (Uradni list RS, št. 60/13);
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem 

prostorskem načrtu Občine Mežica (Uradni list RS, št. 24/14);
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem 

prostorskem načrtu Občine Mežica (Uradni list RS, št. 89/15).

79. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 3500-0001/2016
Mežica, dne 23. novembra 2016

Župan
Občine Mežica

Dušan Krebel l.r.

3281. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra

Na podlagi 35. 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 15. člena Statuta 
Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet 
Občine Mežica na 14. seji dne 23. 11. 2016 sprejel naslednji

S K L E P

I
Na nepremičninah v lasti Občine Mežica
– parc. št. 966/1, k.o. 889 – Mežica (ID znak: 889-966/1-0),
– parc. št. 966/2, k.o. 889 – Mežica (ID znak: 889-966/2-0),
– parc. št. 966/3, k.o. 889 – Mežica (ID znak: 889-966/3-0),
– parc. št. 966/5, k.o. 889 – Mežica (ID znak: 889-966/5-0),

se ukine status grajenega javnega dobra in se iz zemljiške knjige 
izbriše zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

II
Po izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra iz zemljiške 

knjige, ostane pri nepremičninah iz prve točke tega sklepa vknjiže-
na lastninska pravica na ime in v korist: Občina Mežica, Trg svo-
bode 1, 2392 Mežica, matična št.: 5883610000, do celote (1/1).

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-0028/2016
Mežica, dne 23. novembra 2016

Župan
Občine Mežica

Dušan Krebel l.r.

MURSKA SOBOTA

3282. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine 
Murska Sobota za leto 2016

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), določil Zako-
na o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno preči-
ščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 
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– ZIPRS1617) ter 17. in 101. člena Statuta Mestne občine 
Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 49/10 in 39/15) je Mestni svet Mestne občine Murska 
Sobota na 17. redni seji dne 24. 11. 2016 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Mestne občine  

Murska Sobota za leto 2016

1. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Murska Sobota za 

leto 2016 se spremeni 3. člen in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-

ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del prora-
čuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Konto Naziv REBALANS  
PRORAČUN 2016

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 17.106.381
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 14.638.608

70 DAVČNI PRIHODKI 11.344.002
700 Davki na dohodek in dobiček 8.778.262
703 Davki na premoženje 2.190.230
704 Domači davki na blago in storitve 375.510
706 Drugi davki –

71 NEDAVČNI PRIHODKI 3.294.606
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 2.548.539
711 Takse in pristojbine 12.000
712 Denarne kazni 148.300
713 Prihodki od prodaje blaga  
in storitev 230.900
714 Drugi nedavčni prihodki 354.867

72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.369.470
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 42.069
721 Prihodki od prodaje zalog –
722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
neopredmet. dolgoroč. sredstev 1.327.401

73 PREJETE DONACIJE 7.050
730 Prejete donacije iz domačih virov 7.050
731 Prejete donacije iz tujine –

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.091.253
740 Transferni prihodki iz drugih javno 
finančnih institucij 277.213
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna in sredstev EU 814.040

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 16.437.481
40 TEKOČI ODHODKI 5.133.986

400 Plače in drugi izdatki zaposlenih 1.281.700
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 192.570
402 Izdatki za blago in storitve 3.221.972
403 Plačila domačih obresti 139.500
409 Rezerve 298.244

41 TEKOČI TRANSFERI 7.749.578
410 Subvencije 26.700
411 Transferji posameznikom  
in gospodinjstvom 3.072.036
412 Transferji neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 548.497
413 Drugi tekoči domači transferi 4.102.345
414 Tekoči transferi v tujino –

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.206.229
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 3.206.229

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 347.688

431 Invest. transferi pravnim in fizičnim 
osebam, ki niso prorač. upor. 171.500
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 176.188

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.) 668.900
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (II.–I.)

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 234.900

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 234.900
750 Prejeta vračila danih posojil 14.300
751 Prodaja kapitalskih deležev 220.600

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 72.000

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITAL. DELEŽEV 72.000
440 Dana posojila –
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb 72.000

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.–V.) 162.900

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 114.550
50 ZADOLŽEVANJE 114.550

500 Domače zadolževanje 114.550
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 685.100
55 ODPLAČILA DOLGA 685.100

550 Odplačilo domačega dolga 685.100
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.) 261.250

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.) –570.550
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX.) –668.900

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. 2015  –261.250 

Posebni del rebalansa proračuna sestavljajo finančni na-
črti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje 
programske dele: področja proračunske porabe, glavne pro-
grame 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.«

2. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 

2016 se spremeni besedilo prvega odstavka 13. člena in se glasi:
»V proračunu mestne občine se zagotavljajo sredstva za 

splošno proračunsko rezervacijo v višini 0,24 % prihodkov iz 
bilance prihodkov in odhodkov.«

3. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Murska Sobota za 

leto 2016 se črta tretji odstavek 16. člena.

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

listu Republike Slovenije.
Rebalans proračuna se z vsemi prilogami objavi na sple-

tnih straneh Mestne občine Murska Sobota.

Št. 410-0221/2016-2
Murska Sobota, dne 24. novembra 2016

Župan
Mestne občine Murska Sobota

dr. Aleksander Jevšek l.r.
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NOVA GORICA

3283. Spremembe in dopolnitve Poslovnika 
Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica 
(Uradni list RS, št. 12/13) je Mestni svet Mestne občine Nova 
Gorica na seji dne 17. novembra 2016 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E  
P O S L O V N I K A 

Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica

1. člen
V celotnem besedilu Poslovnika Mestnega sveta Mestne 

občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12) (v nadaljeva-
nju: poslovnik) se beseda »pečat« nadomesti z besedo »žig« 
v ustreznem sklonu.

2. člen
Tretji odstavek 8. člena se črta.

3. člen
V četrtem odstavku 23. člena poslovnika se število »se-

dem (7)« nadomesti s številom »štirinajst (14)«.

4. člen
V drugem odstavku 27. člena poslovnika se število »deset 

(10)« nadomesti s številom »enaindvajset (21)«.

5. člen
Spremeni se 49. člen in sicer tako, da se na novo glasi:
»(1) Zaradi zagotavljanja javnosti, dokumentiranja in 

priprave zapisnikov sej se potek seje snema na elektronski 
nosilec zvoka in slike, pri čemer se javnost zagotavlja z ne-
posrednim prenosom zvoka in slike na svetovnem spletu in 
preko izbranega izvajalca TV programa, ki se izbere v skladu 
s predpisi o javnem naročanju. Po zaključku seje postane 
posnetek del dokumentarnega gradiva in ni več neposredno 
dostopen javnosti.

(2) Seje ali deli sej, ki so zaprti za javnost, se snemajo le 
zvočno, z namenom priprave zapisnika in dokumentiranja ter 
se javno ne objavljajo.

(3) Zvočni in slikovni zapis iz prvega ter zvočni zapis 
iz drugega odstavka tega člena se hranita še eno leto po 
izteku mandata mestnega sveta, in sicer v sejnem dosjeju. 
V tem času imajo pravico do vpogleda v zapise v prostorih 
občinske uprave mestni svetniki, člani nadzornega odbora 
in župan. Druga zainteresirana javnost lahko dostopa do 
zapisov v skladu s predpisi, ki urejajo dostop do informacij 
javnega značaja.

(4) Po preteku roka iz prejšnjega odstavka tega člena se 
z zapisi ravna skladno s predpisi, ki urejajo arhivsko gradivo.«.

6. člen
Na koncu prvega odstavka 59. člena poslovnika se črta 

piko in se doda besedilo »ali z zadostnim številom elektronskih 
soglasij svetnikov.«

7. člen
Prvi odstavek 62. člena se črta.

8. člen
Druga alineja drugega. odstavka 64. člena se spremeni 

tako, da se na novo glasi:
»– če bi zaradi sprejema odloka po rednem postopku 

lahko nastale težko popravljive posledice.«.
Za tretjim odstavkom 64. člena se dodata novi četrti in peti 

odstavek, ki se glasita:

»(4) Po hitrem postopku sprejema mestni svet tudi obve-
zne razlage določb in neuradna prečiščena besedila splošnih 
aktov mestne občine.

(5) Pri hitrem postopku ne veljajo roki, ki so določeni za 
posamezna opravila v rednem postopku sprejemanja odloka.«.

9. člen
V drugem odstavku 67. člena se besedi »najmanj tretjina« 

nadomestita z besedama »najmanj polovica«.

10. člen
Za 70. členom se dodajo nova poglavja 5.7. in 5.8. ter novi 

70.a do 70.e členi, ki se glasijo:

»5.7. Sprejem odloka po skrajšanem postopku

70.a člen
(1) Mestni svet lahko na obrazložen predlog predlagatelja 

odloka odloči, da bo na isti seji opravil obe obravnavi predloga 
odloka, če gre za:

– manj zahtevne spremembe in dopolnitve,
– prenehanje veljavnosti posameznih aktov ali njihovih 

posameznih določb v skladu z zakonom,
– uskladitve z zakonom ali drugimi predpisi države oziro-

ma občine ali zaradi upoštevanja predpisanih ali postavljenih 
rokov,

– spremembe in dopolnitve v zvezi z odločbami ustavne-
ga sodišča ali drugih pristojnih organov.

(2) V skrajšanem postopku se amandmaji vlagajo samo k 
členom odloka, ki se s predlogom spreminjajo ali dopolnjujejo. 
Amandmaji se lahko vlagajo na sami seji sveta vse do konca 
obravnave predloga odloka. Za ostala vprašanja glede amand-
majev se uporabljajo določbe tega poslovnika za amandmaje.

(3) O uporabi skrajšanega postopka odloči mestni svet 
z večino glasov vseh svetnikov na začetku seje pri določanju 
dnevnega reda.

5.8. Postopek za sprejem proračuna, zaključnega računa 
proračuna ter prostorskih aktov mestne občine

70.b člen
(1) Mestni svet sprejema odlok o proračunu, rebalans 

proračuna in spremembe proračuna ter prostorske akte mestne 
občine po postopku, določenem v tem poslovniku ter v skladu 
z veljavnimi predpisi.

(2) Mestni svet sprejema zaključni račun proračuna obči-
ne v skrajšanem postopku.

70.c člen
(1) Predlog proračuna mestne občine župan predloži me-

stnemu svetu v skladu z določili zakona, ki ureja javne finance. 
Župan lahko mestnemu svetu skupaj s predlogom proračuna 
za naslednje proračunsko leto predloži tudi predlog proračuna 
za leto, ki temu sledi, vendar samo znotraj mandatnega obdo-
bja, za katerega je bil mestni svet izvoljen.

(2) Župan pošlje vsem mestnim svetnikom predlog pro-
računa z vsemi sestavinami, ki jih določa zakon, ki ureja javne 
finance, hkrati z vabilom in gradivom za sejo mestnega sveta, 
na kateri bo opravljena prva obravnava. Istočasno se predlog 
proračuna pošlje v obravnavno krajevnim skupnostim in javno 
objavi na spletni strani mestne občine.

70.č člen
(1) Predlog proračuna mestne občine za drugo obravnavo 

pripravi župan po sprejemu proračuna v prvi obravnavi. Pisna 
obrazložitev upoštevanih in zavrnjenih pripomb in predlogov iz 
prve obravnave je sestavni del gradiva predloga proračuna za 
drugo obravnavo.

(2) Vlaganje amandmajev poteka po postopku, ki ga do-
loča ta poslovnik za amandmaje.
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(3) Vsak predlagatelj mora pri oblikovanju amandmaja 
upoštevati veljavno zakonodajo glede omejitev pri sprejemanju 
proračuna.

(4) Vlaganje in odločanje o amandmajih poteka po po-
stopku, ki ga določa ta poslovnik za amandmaje.

70.d člen
(1) Župan lahko med letom predlaga rebalans in spre-

membe proračuna mestne občine.
(2) Rebalans in spremembe proračuna sprejema mestni 

svet po določbah tega poslovnika, ki urejajo obravnavo in spre-
jem odloka po skrajšanem postopku.

70.e člen
(postopek za sprejem prostorskih aktov in drugih planov 

razvoja občine)
Prostorski akti mestne občine se sprejemajo po postopku 

in na način, ki ga za sprejem posameznih aktov določa veljav-
na zakonodaja, s področja urejanja prostora in prostorskega 
načrtovanja.«.

11. člen
V prvem odstavku 73. člena poslovnika se besede »iz 

tretjega odstavka 68. člena« nadomesti z besedami »iz tretjega 
odstavka 71. člena«.

12. člen
Zadnji stavek četrtega odstavka 96. člena se spreme-

ni tako, da se na novo glasi: »Seje mestnega sveta seje 
snemajo na elektronski nosilec zvoka in slike, pri čemer 
se javnost zagotavlja z neposrednim prenosom zvoka in 
slike na svetovnem spletu in preko izbranega izvajalca TV 
programa.«.

KONČNA DOLOČBA

13. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati 

petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 
uporabljati pa se začnejo s 1. 1. 2017.

Št. 007-17/2011-13
Nova Gorica, dne 17. novembra 2016

Župan
Mestne občine Nova Gorica

Matej Arčon l.r.

3284. Odlok o ureditvi javne službe odvajanja 
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode na območju Mestne občine Nova Gorica

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni 
list RS, št. 41/04 s spremembami), 3., 7. in 35. člena Zakona 
o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, s 
spremembami), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, 
št. 7/03 s spremembami), Uredbe o metodologiji za obliko-
vanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 s spremem-
bo), 13. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15), Uredbe o emisiji 
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno 
kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12), ter 19. člena Statuta 
Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 17. no-
vembra 2016 sprejel

O D L O K
o ureditvi javne službe odvajanja in čiščenja 

komunalne in padavinske odpadne vode  
na območju Mestne občine Nova Gorica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

(1) Ta odlok določa pogoje in način opravljanja odvajanja 
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zahteve, 
ki morajo biti izpolnjene, standarde komunalne opremljenosti, 
vrste nalog ter druge obveznosti, ki se izvajajo v okviru opra-
vljanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 
(v nadaljnjem besedilu: javna služba) na celotnem območju 
Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju: Občina), pravice 
in obveznosti Občine, izvajalca javne službe in uporabnikov, 
vire financiranja ter nadzor nad izvajanjem javnem službe.

(2) Namen tega odloka je zagotavljanje učinkovitega iz-
vajanja javne službe, trajnostnega razvoja javne službe, virov 
financiranja, nadzora nad izvajanjem javne službe ter uskla-
ditev odloka s predpisi, ki se nanašajo na varovanje okolja in 
varovanje voda.

2. člen
(pojmi)

(1) Vsi pojmi uporabljeni v tem odloku imajo pomen, kot 
je določeno v zakonih, podzakonskih predpisih ali Tehničnem 
pravilniku iz 10. člena tega odloka, s katerimi se ureja javna 
služba, in sicer:

1. Komunalna odpadna voda je voda, ki nastaja v bi-
valnem okolju gospodinjstev zaradi rabe vode v sanitarnih 
prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih 
ter komunalna odpadna voda v skladu s predpisom, ki ureja 
emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in 
javno kanalizacijo;

2. Padavinska odpadna voda je voda, skladna s predpi-
som, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih 
voda v vode in javno kanalizacijo;

3. Industrijska odpadna voda je voda, skladna s predpi-
som, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih 
voda v vode in javno kanalizacijo;

4. Komunalna čistilna naprava je naprava za čiščenje 
komunalne odpadne vode ali za čiščenje mešanice komunalne 
odpadne vode z industrijsko ali padavinsko odpadno vodo ali 
obema, ki zmanjšuje ali odpravlja njeno onesnaženost;

5. Javno kanalizacijsko omrežje je kanalizacijsko omrežje 
javne kanalizacije;

6. Javna kanalizacija je kanalizacija, skupaj s čistilno na-
pravo, ki zaključuje to kanalizacijo, ki je kot javna infrastruktura 
lokalnega pomena namenjena izvajanju občinske gospodarske 
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode;

7. Obstoječa javna kanalizacija je javna kanalizacija, ki je 
bila zgrajena pred uveljavitvijo Uredbe o odvajanju in čiščenju 
komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, v nadalje-
vanju: Uredba) ali obratuje na dan uveljavitve Uredbe in javna 
kanalizacija, za katero je bilo pred tem dnem pridobljeno prav-
nomočno okoljevarstveno soglasje ali gradbeno dovoljenje;

8. Mala komunalna čistilna naprava (v nadaljevanju: 
MKČN) je komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo, manjšo 
od 2000 PE;

9. Obstoječa mala komunalna čistilna naprava je naprava 
za katero veljajo pogoji iz Uredbe;

10. Tipska mala komunalna čistilna naprava je mala ko-
munalna čistilna naprava z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki 
je gradbeni proizvod v skladu s standardom SIST EN 12566-3 
ali drugim enakovrednim in mednarodno priznanim standar-
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dom, in je zanjo izdana izjava o lastnostih v skladu s predpisi, 
ki urejajo gradbene proizvode;

11. Obstoječa nepretočna greznica je greznica za katero 
veljajo pogoji iz Uredbe;

12. Obstoječa pretočna greznica je greznica, ki je bila 
zgrajena pred uveljavitvijo predpisa, ki ureja emisijo snovi in 
toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanaliza-
cijo, v skladu s predpisi, ki so veljali v času gradnje, in obratuje 
na dan uveljavitve navedenega predpisa;

13. Nepretočna greznica je neprepusten zbiralnik, brez 
prekatov, namenjen zbiranju komunalne odpadne vode;

14. Primerno čiščenje je čiščenje komunalne odpadne 
vode s katerim koli postopkom, s katerim se dosega odstranje-
vanje organskega onesnaženja tako, da vode, v katere se od-
padne vode odvajajo, dosegajo predpisane okoljske standarde 
kakovosti. Za primerno čiščenje se šteje čiščenje komunalne 
odpadne vode s postopkom, s katerim se dosega odstranjeva-
nje organskega onesnaženja tako, da mejne vrednosti parame-
trov onesnaženosti iz predpisov niso presežene;

15. Populacijski ekvivalent (v nadaljnjem besedilu: PE) je 
enota za obremenjevanje vode, določena s predpisom, ki ureja 
emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in 
javno kanalizacijo;

16. Javna površina je površina grajenega javnega dobra 
lokalnega ali državnega pomena, katere uporaba je pod ena-
kimi pogoji namenjena vsem;

17. Kanalizacijski priključek je cevovod s pripadajočo 
opremo, ki je namenjen odvajanju odpadne vode ali mešanice 
odpadnih voda iz objekta v javno kanalizacijo in poteka od 
mesta priključitve na javno kanalizacijsko omrežje do zadnjega 
jaška pred objektom, ki je priključen na javno kanalizacijsko 
omrežje. Kanalizacijski priključek pripada objektu, v katerem 
nastaja komunalna, padavinska ali industrijska odpadna voda 
ali mešanica odpadnih voda, ki se odvaja v javno kanalizacijsko 
omrežje;

18. Aglomeracija je območje poselitve, kjer sta poselje-
nost ali izvajanje gospodarske ali druge dejavnosti zgoščena 
tako, da je mogoče zbiranje komunalne odpadne v kanalizaciji 
in njeno odvajanje po kanalizaciji v komunalno čistilno napravo 
ali na končno mesto izpusta;

19. Vodovarstveno območje je območje določeno v skladu 
s predpisi, ki urejajo vode;

20. Posebna storitev je storitev, ki ni obvezna storitev 
javne službe, vendar jo izvajalec javne službe izvaja z uporabo 
javne infrastrukture, namenjene odvajanju in čiščenju komunal-
ne oziroma padavinske odpadne vode, v okviru njenih prostih 
zmogljivosti in v soglasju z njenim lastnikom;

21. Kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca 
o objektih gospodarske javne infrastrukture;

22. Zavezanec za plačilo storitev opravljanja javne službe 
je fizična ali pravna oseba, ki je uporabnik storitve javne službe;

23. Omrežnina je del cene, ki vključuje stroške javne 
infrastrukture javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske vode;

24. Okoljska dajatev je dajatev v skladu z zakonom, ki 
ureja varstvo okolja;

25. Pogodba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 
in padavinske vode je pogodba, s katero so določena medse-
bojna razmerja med uporabnikom in izvajalcem javne službe;

26. Obstoječi objekt je objekt, ki je bil zgrajen pred uve-
ljavitvijo Uredbe, ali objekt, za katerega je bilo pred tem dnem 
pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje.

(2) Za potrebe izvajanja tega odloka imajo s tem odlokom 
opredeljeni pojmi naslednji pomen:

1. Uredba je Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15);

2. Kataster javne kanalizacije je evidenca o objektih go-
spodarske javne infrastrukture odvajanja in čiščenja komunalne 
in padavinske odpadne vode;

3. Varovalni pas javne kanalizacije znaša 3m – levo/de-
sno, merjeno od osi voda.

II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA 
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE

3. člen
(izvajalec javne službe in upravljavec javne kanalizacije)

Izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalne 
in padavinske odpadne vode in upravljavec javne kanalizacije 
na območju Občine je javno podjetje Vodovodi in kanalizacija 
Nova Gorica d.d..

4. člen
(uporabnik javne službe)

(1) Uporabnik javne službe je lastnik objekta, dela objek-
ta in upravljavec javnih površin iz 7. točke prvega odstavka 
12. člena odloka

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko obveznosti upo-
rabnika javne službe izvaja:

– eden od lastnikov objekta, če gre za solastništvo in je 
med lastniki o tem dosežen pisni dogovor,

– eden od lastnikov dela stavbe, če gre za večstanovanj-
sko stavbo brez upravnika in je med lastniki o tem dosežen 
pisni dogovor, in

– upravnik stavbe v imenu in za račun uporabnika, če gre 
za večstanovanjsko stavbo z upravnikom.

5. člen
(območja zagotavljanja javne kanalizacije)

(1) Občina zagotavlja javno službo odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske vode na celotnem območju Občine.

(2) Občina mora skladno z določili Uredbe zagotoviti javno 
kanalizacijo v aglomeracijah, ki so opredeljene v Operativnem 
programu odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske od-
padne vode, ki je izvedbeni akt s katerim so določena območja 
poselitve, za katere je v predpisanih rokih obvezno zagotavlja-
nje odvajanje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo in 
njeno čiščenje na čistilni napravi.

6. člen
(opredelitev objektov in naprav javne kanalizacije)

(1) Lastnik javne kanalizacije je Občina.
(2) Objekti in naprave javne kanalizacije v lasti Občine so:
– kanalizacijska omrežja za odvod komunalne in padavin-

ske odpadne in padavinske vode;
– črpališča za prečrpavanje komunalne odpadne in pa-

davinske vode;
– razbremenilniki visokih vod;
– zadrževalniki in pretočni bazeni;
– čistilne naprave odpadnih komunalnih in padavinskih vod;
– MKČN, ki jih zagotavlja Občina,
– drugi objekti in naprave potrebni za obratovanje javne 

kanalizacije.

7. člen
(objekti in naprave uporabnikov)

(1) Objekti in naprave, ki so v lasti uporabnikov so:
– kanalizacijski priključek, z vsemi objekti in napravami,
– nepretočne greznice, obstoječe greznice, MKČN z 

zmogljivostjo manjšo od 50 PE in MKČN iz petega odstavka 
21. člena Uredbe,

– objekti in naprave za predčiščenje odpadnih voda, pe-
skolovi, lovilci mineralnih olj, lovilci olj in maščob rastlinskega 
oziroma živalskega izvora ter druge naprave na kanalizacij-
skem priključku.

(2) Objekte in naprave iz prvega odstavka tega člena 
načrtuje, gradi in vzdržuje uporabnik sam na lastne stroške.

(3) Uporabnik je dolžan z objekti in napravami iz prvega 
odstavka tega člena ravnati tako, da je omogočeno nemoteno 
odvajanje odpadne in padavinske vode ter da voda pred izto-
kom v javno kanalizacijo izpolnjuje zahtevane pogoje.
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8. člen
(pravica dostopa)

V primeru, da izvajalec javne službe nima urejene služno-
stne ali druge stvarne oziroma obligacijske pravice za dostop 
do zemljišča lahko zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja 
javne kanalizacije ali kadar je to potrebno zaradi zavarovanja 
življenja in zdravja ljudi, po predhodnem obvestilu pristopa do 
kanalizacijskih objektov in naprav, MKČN in greznic tudi brez 
soglasja lastnika zemljišča.

9. člen
(Program izvajanja javne službe)

(1) Izvajalec javne službe mora opravljati javno službo 
skladno s Programom izvajanja javne službe (v nadaljevanju: 
Program), ki ga pripravi za obdobje štirih koledarskih let skla-
dno z Uredbo ter ga posreduje občini v potrditev najpozneje 
do 31. oktobra v koledarskem letu pred začetkom njegove 
veljavnosti. Program potrdi župan. Potrjeni program izvajalec 
posreduje ministrstvu, pristojnemu za okolje. Enak postopek 
velja v primeru sprememb Programa.

(2) Izvajalec javne službe mora Program v obliki, ki je 
skladna z Uredbo, javno objaviti na svoji spletni strani in upo-
rabnikom javne službe omogočiti vpogled v tiskani izvod na 
sedežu izvajalca javne službe.

10. člen
(Tehnični pravilnik)

(1) Izvajalec pripravi Tehnični pravilnik o javni kanaliza-
ciji (v nadaljevanju: Tehnični pravilnik), ki mora biti usklajen z 
veljavno zakonodajo. Tehnični pravilnik sprejme mestni svet.

(2) Tehnični pravilnik podrobneje določa:
– tehnične normative za projektiranje, gradnjo, nadzor, 

priključevanje in uporabo javne kanalizacije;
– upravljanje in vzdrževanje kanalizacijskega omrežja;
– dokumentacijo, ki je potrebna za izvajanje nalog iz 

11. člena tega odloka ter drugo dokumentacijo, za katero je v 
tem odloku predpisano, da se določi v Tehničnem pravilniku ter

– navodila in druge tehnične pogoje za izvajanje javne 
službe.

11. člen
(javna pooblastila)

(1) S tem odlokom Občina pooblašča izvajalca javne 
službe, da na podlagi veljavne zakonodaje in javnega poo-
blastila izdaja smernice za načrtovanje predvidene prostorske 
ureditve, mnenja k predlogom prostorskih aktov, projektne po-
goje, soglasja k projektnim rešitvam, soglasja za priključitev in 
soglasja k priključitvi na podlagi predložene dokumentacije, ki 
je podrobneje določena v predpisih o graditvi objektov, prostor-
skem načrtovanju, geodetski dejavnosti, drugimi predpisi ter 
Tehničnem pravilniku.

(2) Sredstva zagotavlja lastnik infrastrukture.
(3) Izvajalec javne službe sodeluje tudi kot strokovni so-

delavec pri izgradnji, rekonstrukciji in obnovi kanalizacijskega 
omrežja, ter pri tehničnih pregledih objektov oziroma novozgra-
jenega kanalizacijskega omrežja.

(4) Pri izvajanju nalog z javnim pooblastilom je izvajalec 
javne službe dolžan ravnati skladno z določbami Zakona o 
splošnem upravnem postopku.

III. OBVEZNE STORITVE IN NALOGE JAVNE SLUŽBE

12. člen
(obseg storitev javne službe)

(1) Javna služba obsega naslednje naloge:
1. odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se 

odvaja v javno kanalizacijo v skladu z 10. členom Uredbe ter 
dodatna obdelava komunalne odpadne vode v skladu z 11. čle-
nom Uredbe;

2. redno vzdrževanje javne kanalizacije;
3. prevzem in odvoz komunalne odpadne vode, ki se 

zbira v nepretočnih greznicah, v komunalno čistilno napravo 
ter njeno čiščenje;

4. prevzem in odvoz blata iz malih komunalnih čistilnih 
naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in iz malih komu-
nalnih čistilnih naprav iz petega odstavka 21. člena Uredbe 
na območje komunalne čistilne naprave, ki je opremljena za 
obdelavo blata;

5. obdelava blata;
6. pregledovanje malih komunalnih čistilnih naprav z zmo-

gljivostjo, manjšo od 50 PE;
7. odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se 

odvaja v javno kanalizacijo z javnih površin;
8. odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se 

odvaja v javno kanalizacijo s streh, če za to padavinsko odpa-
dno vodo ni mogoče zagotoviti ravnanja v skladu s predpisom, 
ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v 
vode in javno kanalizacijo;

9. odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se 
odvaja v javno kanalizacijo z zasebnih utrjenih površin, večjih 
od 50 m2 in manjših od 100 m2 in pripadajo objektu, iz katerega 
se odvaja komunalna odpadna voda ali padavinska odpadna 
voda s streh;

10. obveščanje uporabnikov javne službe;
11. izdelava programa izvajanja javne službe;
12. vodenje evidence o izvajanju javne službe;
13. poročanje o izvajanju javne službe in
14. priključevanje novih uporabnikov javne službe.
(2) Izvajanje dejavnosti odvajanja padavinskih voda iz 

cestnega telesa ni predmet urejanja tega odloka.
(3) Izvajalec javne službe izvaja še naslednje naloge:
1. preverjanje priključkov na javno kanalizacijo tako, da 

ni negativnih vplivov na okolico in na obratovanje javne kana-
lizacije;

2. interventno vzdrževanje v primeru nepredvidljivih do-
godkov (npr. lomi, puščanje ipd.);

3. pridobivanje podatkov o odvajanju in čiščenju komu-
nalne in padavinske odpadne vode zaradi obračuna storitev;

4. izvajanje del skladno s programom izvajanja javne 
službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpa-
dne vode;

5. prve meritve in obratovalni monitoring čistilnih naprav 
za odpadne vode;

6. pregled malih komunalnih čistilnih naprav manjših od 
50 PE po zakonodaji;

7. posredovanje podatkov, ki se nanašajo na javno služ-
bo, na zahtevo Občine za potrebe izvajanja njenih nalog;

8. opravljanje drugih nalog v skladu z veljavnimi predpisi.

13. člen
(posebne in tržne storitve izvajalca javne službe)

(1) Naloge javne službe, ki so posebne storitve, so:
– odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se 

odvaja v javno kanalizacijo s površin, ki niso javne površine ali 
površine iz 9. točke prvega odstavka prejšnjega člena,

– odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode, ki se 
odvaja v javno kanalizacijo.

(2) Izvajalec javne službe lahko opravlja posebne storitve 
v soglasju z Občino, pri čemer ne sme ustvarjati negativne 
razlike med prihodki in odhodki, ki izvirajo iz tega naslova. 
Prihodki posebnih storitev se upoštevajo tako, da se zmanjša 
lastna cena posamezne javne službe.

(3) Storitve iz prejšnjega odstavka izvajalec javne službe 
izvaja v okviru prostih zmogljivosti javne kanalizacije kot po-
sebno storitev z uporabo javne infrastrukture in s soglasjem 
Občine.

(4) Izvajalec javne službe lahko opravlja tudi tržne de-
javnosti.

(5) Če izvajalec poleg javne službe opravlja posebne 
storitve in drugo tržno dejavnost, mora zagotoviti ločeno raču-
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novodsko spremljanje stroškov javnega in tržnega dela dejav-
nosti, ki jo opravlja.

14. člen
(obvezne storitve za objekte, ki so priključeni na javno 

kanalizacijo)
Obvezne storitve javne službe za objekte, ki so priključeni 

na javno kanalizacijo so:
– odvajanje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v 

javno kanalizacijsko omrežje,
– čiščenje komunalne odpadne vode iz prejšnje alineje 

v skladu z 10. členom Uredbe in njena dodatna obdelava v 
skladu z 11. členom Uredbe,

– odvajanje padavinske odpadne vode, za katero se v 
skladu s 7., 8. in 9. točko prvega odstavka 12. člena tega odlo-
ka zagotavlja odvajanje in čiščenje v okviru nalog javne službe,

– čiščenje padavinske odpadne vode iz prejšnje alineje 
v komunalni čistilni napravi, če gre za mešano kanalizacijsko 
omrežje javne kanalizacije, oziroma v lovilniku olj ali čistilni 
napravi padavinske odpadne vode, če gre za javno kanalizacijo 
za odvajanje izključno padavinske odpadne vode in je čiščenje 
padavinske odpadne vode predpisano, in

– obdelava blata na območju komunalne čistilne naprave, 
ki je opremljena za prevzem in obdelavo blata.

15. člen
(obvezne storitve za objekte, ki niso priključeni na javno 

kanalizacijo)
(1) Obvezne storitve javne službe za objekte, ki niso pri-

ključeni na javno kanalizacijo so:
– prevzem celotne količine komunalne odpadne vode 

iz nepretočnih greznic pri uporabniku javne službe in njeno 
čiščenje ter njena dodatna obdelava v skladu z določili Uredbe,

– prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z 
zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in malih komunalnih čistilnih 
naprav iz petega odstavka 21. člena Uredbe pri uporabniku 
javne službe ter njegova obdelava v skladu z določili Uredbe,

– pregled malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivo-
stjo manjšo od 50 PE v skladu z določili Uredbe,

– čiščenje komunalne odpadne vode in njena dodatna 
obdelava ter obdelava blata v primeru, da prevzem komunalne 
odpadne vode oziroma blata tehnično ni izvedljiv s cestnim 
motornim vozilom.

(2) Za objekte kmetijskega gospodarstva je obvezna stori-
tev javne službe le storitev iz tretje alineje prejšnjega odstavka, 
če:

– gre za uporabo komunalne odpadne vode iz nepretočne 
greznice oziroma blata v skladu s predpisom, ki ureja uporabo 
blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu,

– lastnik tega objekta izvajalcu javne službe ob vsakokra-
tni izvedbi storitve iz tretje alineje prejšnjega odstavka predloži 
pisno izjavo, da so izpolnjeni pogoji iz predpisa iz prejšnje 
alineje. V izjavi morajo biti navedeni tudi datumi in količine 
odstranjene komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice 
oziroma blata iz male komunalne čistilne naprave ter njunega 
mešanja z gnojnico ali gnojevko.

IV. OSKRBOVALNI STANDARDI

16. člen
(opremljenost aglomeracije)

(1) Aglomeracija mora biti zaradi izvajanja storitev javne 
službe na njenem območju opremljena z:

– javnim kanalizacijskim omrežjem,
– komunalno čistilno napravo za čiščenje komunalne od-

padne vode v skladu z 10. členom Uredbe in dodatno obdelavo 
v skladu z 11. členom Uredbe.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je lahko aglomeracija 
s skupno obremenitvijo, manjšo od 500 PE, zaradi izvajanja 

storitev javne službe na njenem območju opremljena z malimi 
komunalnimi čistilnimi napravami za skupine objektov ali na 
način iz petega odstavka 19. člena Uredbe za posamezne 
objekte, če Občina na podlagi ekonomske analize ugotovi, da 
bi opremljanje z javnim kanalizacijskim omrežjem in komunalno 
čistilno napravo za čiščenje komunalne odpadne vode v skladu 
z 10. členom Uredbe za celotno aglomeracijo povzročilo več 
kot trikrat večje stroške glede na stroške opremljanja z malimi 
komunalnimi čistilnimi napravami za skupine objektov ali na 
način iz petega odstavka 19. člena za posamezne objekte.

(3) V aglomeraciji iz prvega odstavka tega člena mora biti 
za padavinsko odpadno vodo, za katero v skladu s 7., 8. ali 9. 
točko prvega odstavka 12. člena tega odloka zagotavlja odva-
janje in čiščenje v okviru nalog javne službe, zagotovljeno, da:

– ima javno kanalizacijsko omrežje v tej aglomeraciji, če 
gre za mešano kanalizacijsko omrežje, zmogljivost določeno 
tako, da je zagotovljeno odvajanje in čiščenje te padavinske 
odpadne vode, ali

– je ta aglomeracija opremljena z javnim kanalizacijskim 
omrežjem za odvajanje izključno te padavinske odpadne vode.

(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko za 
skupino objektov v aglomeraciji iz prvega odstavka tega člena 
zagotovi opremljanje z malo komunalno čistilno napravo, če:

– bi priključitev teh objektov na javno kanalizacijsko 
omrežje te aglomeracije povzročilo več kot trikrat večje stro-
ške glede na stroške opremljanja z malo komunalno čistilno 
naprava za to skupino objektov,

– je taka mala komunalna čistilna naprava del javne ka-
nalizacije in jo upravlja izvajalec javne službe in

– je v tej mali komunalni čistilni napravi zagotovljeno 
čiščenje v skladu s petim odstavkom 10. člena Uredbe in do-
datna obdelava v skladu z 11. členom Uredbe.

(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko za 
posamezen objekt v aglomeraciji iz prvega odstavka tega čle-
na, če je obremenjevanje okolja zaradi nastajanja komunalne 
odpadne vode v tem objektu manjše od 50 PE in so izpolnjeni 
pogoji, da bi dolžina kanalizacijskega priključka presegala dol-
žino 100 m ali bi gradnja kanalizacijskega priključka povzročala 
nesorazmerne stroške glede na koristi za okolje, zagotovi upo-
števaje določila Uredbe opremljanje z:

– malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manj-
šo od 50 PE,

– tipsko malo komunalno čistilno napravo,
– nepretočno greznico.
(6) Ne glede na prvi odstavek tega člena se opremljanje 

z malo komunalno čistilno napravo ali nepretočno greznico v 
skladu s prejšnjim odstavkom lahko zagotovi tudi, če gre za za-
časno rešitev do izgradnje kanalizacije, opremljanje zemljišča 
z javno kanalizacijo pa ne poteka sočasno z gradnjo objekta.

17. člen
(opremljenost območij izven meja aglomeracij)

(1) Lastnik objekta na območju izven meja aglomeracije 
mora za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v objektu, za-
gotoviti:

– odvajanje v javno kanalizacijo sosednje aglomeracije, 
če je dolžina kanalizacijskega priključka manjša od 100 m in 
pri tem ne nastanejo nesorazmerno visoki stroški glede na 
koristi za okolje,

– čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni 
čistilni napravi z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, v skladu z 
določili Uredbe, ali

– čiščenje komunalne odpadne vode v tipski mali komu-
nalni čistilni napravi, za katero je iz izjave o lastnostih razvidno, 
da učinek čiščenja dosega 80  % glede na parameter KPK.

(2) Ne glede na drugo in tretjo alinejo prejšnjega odstavka 
lahko lastnik enostanovanjske ali dvostanovanjske stavbe ali 
stavbe za kratkotrajno nastanitev brez restavracije ali druge 
gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev (npr. planinska 
koča, gorsko zavetišče ali dom ali lovska koča), kjer oskrba s 
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pitno vodo iz javnega vodovoda ni zagotovljena, na območju 
izven meja aglomeracije, če ne gre za objekt iz prve alineje 
prejšnjega odstavka, za komunalno odpadno vodo iz te stavbe 
zagotovi čiščenje v mali komunalni čistilni napravi z zmogljivo-
stjo, manjšo od 50 PE, ki ustreza določilom Uredbe.

(3) Ne glede na drugo in tretjo alinejo prvega odstavka 
tega člena lahko lastnik objekta na območju izven meja aglo-
meracije, ki ni objekt iz prve alineje prvega odstavka tega člena 
in je obremenjevanje okolja zaradi nastajanja komunalne odpa-
dne vode v objektu manjše od 50 PE, za komunalno odpadno 
vodo iz tega objekta zagotovi zbiranje v nepretočni greznici v 
skladu z določili Uredbe.

(4) Ne glede na drugo in tretjo alinejo prvega odstavka 
tega člena lahko lastnik objekta na območju izven meja aglo-
meracije, ki ni objekt iz prve alineje prvega odstavka tega člena, 
ta objekt opremi z malo komunalno čistilno napravo z zmoglji-
vostjo, enako ali večjo od 50 PE, če za blato zagotovi ravnanje 
v skladu z določili Uredbe.

(5) Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje male komunalne 
čistilne naprave ali nepretočne greznice iz tega člena zagotovi 
investitor ali lastnik objekta in je v njegovi lasti in upravljanju.

18. člen
(obveznost priključitve na javno kanalizacijo)

(1) Lastnik obstoječega objekta v aglomeraciji, kjer je 
opremljenost z javno kanalizacijo predpisana, ali v aglome-
raciji, kjer opremljenost z javno kanalizacijo ni predpisana, 
aglomeracija pa je opremljena z javno kanalizacijo, ali lastnik 
obstoječega objekta izven meja aglomeracije, kjer so izpolnjeni 
pogoji iz prve alineje prvega odstavka 21. člena Uredbe, mora 
za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v objektu, zagotoviti 
priklop na javno kanalizacijsko omrežje najpozneje šest me-
secev po začetku obratovanja komunalne čistilne naprave, 
ki zaključuje to kanalizacijsko omrežje, ali najpozneje šest 
mesecev po pridobitvi uporabnega dovoljenja za javno kana-
lizacijsko omrežje, če je to kanalizacijsko omrežje priključeno 
na komunalno čistilno napravo.

(2) Lastnik obstoječega objekta v aglomeraciji, za katere-
ga se zagotovi odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode 
v skladu s četrtim odstavkom 19. člena Uredbe, mora zagotoviti 
priklop na malo komunalno čistilno napravo za čiščenje komu-
nalne odpadne vode iz tega objekta najpozneje šest mesecev 
po njeni vgradnji.

(3) Izvajalec javne službe mora po prejemu uporabnega 
dovoljenja za javno kanalizacijsko omrežje oziroma po pričetku 
obratovanja komunalne čistilne naprave lastnika objekta obve-
stiti, da je priključitev njegovega objekta na javno kanalizacijo 
obvezna in mu mora posredovati pogoje za priključitev. Priklju-
čitev na javno kanalizacijo se mora opraviti v predpisanih rokih 
pod nadzorom izvajalca javne službe.

(4) Objekt, iz katerega se odvaja komunalna odpadna in 
padavinska voda v greznico ali MKČN, se mora priključiti na 
javno kanalizacijo tako, da lastnik na svoje stroške greznico 
ali MKČN odstrani ali očisti in izključi iz obstoječega sistema 
odvajanja odpadne vode, loči sistem odvajanja odpadnih voda 
ter izvajalcu dopusti nadzor nad izvedenimi deli. Prevzem 
komunalne odpadne vode in blata iz MKČN oziroma greznice 
zagotavlja izvajalec javne službe v skladu z določili Uredbe.

(5) Uporabniki, ki odvajajo v javno kanalizacijo industrij-
sko odpadno vodo, obremenjeno z več kot 50 PE oziroma 
4.000 m3 na leto, morajo v roku enega leta po uveljavitvi tega 
odloka izvesti merilno mesto v skladu z zahtevami izvajalca 
javne službe.

(6) Merilno mesto mora biti ob vsakem času brez poseb-
nega obvestila dostopno izvajalcu javne službe.

19. člen
(pogoji priključitve)

(1) Pred začetkom gradnje kanalizacijskega priključka si 
mora uporabnik od izvajalca pridobiti soglasje k priključitvi na 

javno kanalizacijsko omrežje. Za pridobitev soglasja, mora vlogi 
priložiti dokumentacijo, določeno v Tehničnem pravilniku in s 
predpisi o graditvi objektov.

(2) Izvajalec je dolžan najpozneje v 15 delovnih dneh od 
prejema popolne vloge:

– izdati soglasje k priključitvi ali
– v primeru, da priključitev po predvideni dokumentaciji ni 

možna, izdati odločbo o zavrnitvi soglasja.
(3) Lastnik objekta je dolžan izvajalca javne službe obve-

stiti o fizični izvedbi priključka najmanj petnajst dni pred izvedbo 
del. Nadzor nad deli pri priključitvi na javno kanalizacijo izvede 
izvajalec javne službe na stroške uporabnika.

(4) Pogodbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 
in padavinske vode skleneta uporabnik in izvajalec javne služ-
be pred izvedbo dejanske priključitve na javno kanalizacijo.

(5) Po priključitvi objekta na javno kanalizacijo, se novega 
uporabnika vpiše v evidenco uporabnikov javne kanalizacije in 
v evidenco priključenih uporabnikov na čistilno napravo.

20. člen
(pogodba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne  

in padavinske vode)
(1) S pogodbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpa-

dne in padavinske vode izvajalec javne službe in uporabnik 
določita medsebojna razmerja, pravice in obveznosti, obračun 
in plačevanje stroškov odvajanja in čiščenja komunalne od-
padne in padavinske vode ter drugih storitev s pripadajočimi 
zakonskimi dajatvami.

(2) Uporabniki so dolžni skleniti pogodbo o odvajanju in 
čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode v roku 30 dni 
od njenega prejema.

(3) Pogodbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 
in padavinske vode sklenejo z izvajalcem javne službe tudi 
uporabniki, ki so že priključeni na javno kanalizacijo, nimajo 
pa še sklenjene pogodbe o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne in padavinske vode.

21. člen
(način priključitve)

(1) Za vsak objekt ali sklop objektov na isti lokaciji, ki so 
v lasti enega uporabnika, je dovoljen samo en priključek na 
javno kanalizacijo.

(2) V primeru zahtevne konfiguracije terena ali ko to 
zahtevata položaj in velikost objektov se izjemoma skladno s 
soglasjem izvajalca javne službe dovoli tudi izgradnja dveh ali 
več priključkov.

(3) Vsak objekt se praviloma priključuje na javno kanali-
zacijo preko svojega priključka. V primerih, ko se pri izdelavi 
projekta priključka ugotovi, da to ni možno ali racionalno, je 
dovoljena priključitev po navodilih izvajalca javne službe več 
objektov preko enega skupnega kanalizacijskega priključka, s 
čimer pa morajo soglašati vsi lastniki tega priključka. V tem pri-
meru je priključek v zasebni lasti vseh lastnikov tega priključka.

(4) V primeru ločenega sistema odvajanja odpadnih ko-
munalnih in padavinskih voda se mora izvajati dosledno pri-
ključevanje odpadnih komunalnih voda na fekalni kanal in 
padavinskih voda na meteorni kanal.

(5) Za gradbišča, javne prireditve, začasne objekte in 
podobne primere se lahko izvede začasen priključek na jav-
no kanalizacijo. Uporabnik mora k vlogi za pridobitev zača-
snega priključka priložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje, 
prijavo prireditve ali podoben dokument, ki potrjuje začasno 
potrebo po priključitvi na javno kanalizacijo. Izvajalec javne 
službe dovoli začasno priključitev, če uporabnik vloži po-
polno vlogo in je priključitev tehnično izvedljiva. Izvajalec 
lahko dovoli začasno priključitev na javno kanalizacijo le 
za določeno dobo, ki pa ne sme biti daljša od dveh let. En 
mesec pred ukinitvijo začasnega priključka mora izvajalec 
o tem pisno obvestiti uporabnika in ga seznaniti s pogoji za 
pridobitev stalnega priključka.
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22. člen
(izgradnja priključkov)

(1) Priključitev na javno kanalizacijo lahko izvede izva-
jalec javne službe ali drug, za to usposobljen in registriran 
izvajalec gradbenih del oziroma druga oseba v skladu z ve-
ljavnimi predpisi s področja graditve objektov pod nadzorom 
izvajalca javne službe.

(2) Vsak kanalizacijski priključek mora imeti revizijski 
jašek, ki izvajalcu služi za preverjanje razmer v priključni cevi 
in preverjanje emisij v odpadni vodi, uporabniku pa za vzdr-
ževanje in čiščenje priključnega voda. Revizijski jašek mora 
biti praviloma postavljen na takšnem mestu, da lahko do nje-
ga nemoteno dostopata izvajalec javne službe in uporabnik.

(3) Če izvedba priključka ni možna na zemljišču, ki je v 
lasti lastnika objekta, mora lastnik tega objekta za postavitev 
revizijskega jaška in priključnega voda predložiti izvajalcu 
notarsko overjeno služnostno pogodbo ali izjemoma soglasje 
lastnika zemljišča.

(4) Kanalizacijski priključek in pripadajoči objekti morajo 
biti izvedeni v skladu s pridobljenim soglasjem in Tehničnim 
pravilnikom tako, da na objektu ne nastane škoda zaradi 
vdora povratne vode iz javne kanalizacije. Odvajanje odpadne 
vode iz stavb, ki so nižje od kote javne kanalizacije ali pa v njih 
obstaja nevarnost vdora povratne vode iz javne kanalizacije, 
se mora izvesti s prečrpavanjem na ustrezen nivo.

(5) Izgradnja in vzdrževanje objektov in naprav iz 7. čle-
na tega odloka, se mora izvajati po enakih določilih kot ve-
ljajo za javno kanalizacijo na stroške uporabnika. Uporabnik 
je dolžan s temi objekti in napravami gospodariti tako, da je 
omogočeno nemoteno odvajanje komunalne in padavinske 
odpadne vode v javno kanalizacijo.

23. člen
(spremembe na priključkih in odjava priključka)

(1) Sprememba dimenzije priključka, trase, izvedba do-
datnega kanalizacijskega priključka, izvedba merilnega mesta 
industrijske odpadne vode in ostale spremembe se obravnava 
na enak način, kot da gre za nov kanalizacijski priključek.

(2) Izvajalec javne službe je dolžan obvestiti uporab-
nika o vsaki spremembi pogojev priključevanja na javno 
kanalizacijo, uporabnik pa je dolžan sporočiti izvajalcu vsako 
spremembo, ki je vezana na odvajanje komunalne odpadne 
in padavinske vode, in sicer v 15 dneh od nastale spremem-
be ter dostaviti uradno veljaven dokument, ki je podlaga za 
spremembo.

(3) Prenos lastništva priključka ali obveznosti plačila 
storitev na drugo pravno ali fizično osebo je mogoča pod 
pogojem, da dotedanji uporabnik nima odprtih obveznosti 
do izvajalca javne službe iz naslova odvajanja in čiščenja 
na priključku, v nasprotnem primeru se priključitev novega 
uporabnika izvede po postopku, ki je po določilih tega odloka 
predpisan za prvo priključitev na javno kanalizacijo.

(4) Odjava priključka je dovoljena samo v primerih ru-
šenja priključenega objekta in v primerih, ko gre za začasen 
priključek. Uporabnik mora posredovati izvajalcu javne služ-
be vlogo za odjavo priključka v pisni obliki. Izvedbo ukinitve 
priključka izvrši uporabnik sam ali drug za to usposobljen 
in registriran izvajalec gradbenih del oziroma druga oseba 
v skladu z veljavnimi predpisi s področja graditve objektov 
pod nadzorom izvajalca javne službe. Uporabnika se izbriše 
iz evidence uporabnikov po poravnavi vseh obveznosti do 
izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja komunalne od-
padne in padavinske vode.

24. člen
(padavinske in tuje vode)

V javno kanalizacijo ni dovoljeno odvajati hladilnih voda, 
drenažnih voda, zalednih voda, vodotokov, izvirskih voda, po-
vršinskih voda z neutrjenih površin ter podtalnice.

25. člen
(industrijske odpadne vode)

V javno kanalizacijo se smejo odvajati tiste industrijske 
odpadne vode, ki jih dovoljujejo proste zmogljivosti omrežja in 
ustrezajo veljavnim predpisom o emisijah snovi, ki se smejo 
odvajati iz virov onesnaževanja v vode in javno kanalizacijo in 
nimajo škodljivega vpliva na kanalizacijo in objekte, ter škodlji-
vega vpliva na čiščenje v komunalni ali skupni čistilni napravi in 
so izpolnjeni pogoji iz predpisa, ki ureja emisijo snovi in toplote 
pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, ter 
pod pogoji, ki jih določa ta odlok.

26. člen
(obveščanje uporabnikov)

(1) Izvajalec javne službe mora uporabnike javne službe, 
ki so priključeni na javno kanalizacijo, pisno obveščati:

– na kateri komunalni ali skupni čistilni napravi se čisti 
komunalna ali padavinska odpadna voda, ki se odvaja v javno 
kanalizacijo,

– o pogojih odvajanja komunalne in padavinske odpadne 
vode v javno kanalizacijo.

(2) Izvajalec javne službe mora uporabnike javne službe, 
ki so lastniki ali upravljavci nepretočnih greznic, malih komu-
nalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in 
malih komunalnih čistilnih naprav iz petega odstavka 21. člena 
Uredbe pisno obveščati:

– na kateri komunalni čistilni napravi se čisti komunalna 
odpadna voda iz nepretočne greznice,

– na kateri komunalni čistilni napravi se obdeluje blato,
– o rokih prevzema in drugih pogojih za prevzem komu-

nalne odpadne vode ali blata pri uporabnikih storitev in
– o rokih in času izvedbe pregledov v skladu z določili 

Uredbe.
(3) Izvajalec javne službe mora uporabnike javne služ-

be iz prejšnjega odstavka pisno obvestiti o datumu dejanske 
izvedbe obveznih storitev javne službe najmanj 15 dni pred 
predvideno izvedbo storitve.

(4) Uporabniki javne službe iz prejšnjega odstavka lahko 
zahtevajo spremembo datuma izvedbe obveznih storitev javne 
službe najmanj osem dni pred predvideno izvedbo storitve. 
V tem primeru mora izvajalec javne službe obvezno storitev 
izvesti najpozneje v 30 dneh po prejemu te zahteve.

(5) Če uporabnik predvidenega časa izvedbe storitve ne 
odpove oziroma ga v dogovoru z izvajalcem ne prestavi in s 
tem onemogoči izvedbo storitve ali če izvajalcu ne omogoča 
opravljanja storitev, mora plačati nastale stroške, razen stro-
škov ravnanja z blatom (obdelava blata v ČN), ki jih izvajalec 
uporabniku v tem primeru ni upravičen zaračunati.

(6) Uporabnik ni dolžan plačati stroškov izvedbe storitev iz 
drugega odstavka tega člena, če zaradi dokazane upravičene 
daljše odsotnosti (daljša bolniška odsotnost, višja sila ipd.) ni 
mogel odpovedati najavljenega časa izvedbe storitve.

V. OBRAČUN ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE  
IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

27. člen
(cena odvajanja in čiščenja)

(1) Cene storitev javne službe odvajanja in čiščenja komu-
nalne in padavinske vode se oblikujejo v skladu s predpisom, 
ki ureja metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

(2) V okviru javne službe se ločeno oblikujejo in obraču-
navajo cene za storitve javne službe:

– odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske od-
padne vode z javnih površin,

– odvajanje padavinske odpadne vode s streh in utrjenih 
površin večjih od 50 m² in manjših od 100 m2,
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– storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obsto-
ječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami,

– čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpa-
dne vode z javnih površin in

– čiščenje padavinske odpadne vode s streh in utrjenih 
površin večjih od 50 m² in manjših od 100 m2.

(3) Na računu se ločeno prikaže zaračunana cena posa-
mezne storitve javne službe v skladu s prejšnjim odstavkom 
tega člena. Zaračunana cena posamezne storitve je sesta-
vljena iz:

– omrežnine v skladu s predpisom iz prvega odstavka 
tega člena,

– cene posamezne storitve javne službe v skladu s pred-
pisom iz prvega odstavka tega člena,

– okoljske dajatve v skladu s predpisom, ki ureja okoljske 
dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne 
vode.

(4) Cena storitev javne službe iz prve in tretje alineje 
drugega odstavka tega člena je sestavljena iz omrežnine, 
cene opravljanja storitev javne službe in okoljske dajatve, iz 
druge, četrte in pete alineje drugega odstavka tega člena pa iz 
omrežnine in cene opravljanja storitev javne službe. Okoljske 
dajatve se na računu prikažejo ločeno.

(5) Cena opravljanja storitev javne službe iz prve, tretje in 
četrte alineje drugega odstavka tega člena, ki pokriva stroške 
izvajanja posamezne javne službe, se uporabnikom obračuna-
va mesečno v m3 na podlagi odčitka porabe vode na obračun-
skem vodomeru oziroma v obliki akontacije, določene glede 
na povprečno mesečno porabo zadnjega obračunskega leta.

(6) Cena opravljanja storitev javne službe iz druge in pete 
alineje drugega odstavka tega člena, ki pokriva stroške izva-
janja posamezne javne službe, se uporabnikom obračunava 
mesečno v m3 glede na količino padavin, ki padejo na tlorisno 
površino strehe in utrjene zasebne površine večje od 50 m2 
in manjše od 100 m2, s katere se padavinska odpadna voda 
odvaja v javno kanalizacijo ali čisti na komunalni čistilni napravi.

(7) Omrežnina je del cene, ki pokriva stroške javne in-
frastrukture javne službe in se obračunava mesečno glede na 
zmogljivost priključkov in na način, ki je določen v predpisu iz 
prvega odstavka tega člena.

28. člen
(merjenje količin)

(1) Količina opravljanja storitev javne službe iz prve, tretje 
in četrte alineje drugega odstavka prejšnjega člena se zaraču-
na na podlagi iz javnega vodovoda odvzete vode in se meri v 
m3 na podlagi odčitka obračunskega vodomera.

(2) Izvajalec javne službe je dolžan odčitati stanje na 
vodomeru najmanj enkrat letno za gospodinjstva, za večje 
odjemalce (industrija in večstanovanjske stavbe) pa praviloma 
vsak mesec.

(3) Kadar se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračun-
skim vodomerom, se za stavbe, v katerih se opravlja storitve 
javne službe oskrbe s pitno vodo, predračunska cena obra-
čuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom 
priključka, v skladu s predpisom iz prvega odstavka 27. člena 
odloka. Za druge stavbe, kjer se poraba pitne vode ne ugota-
vlja z obračunskim vodomerom, uporabniki pa se oskrbujejo s 
kapnico, pa se predračunska cena obračuna na podlagi števila 
stalno in začasno prijavljenih stanovalcev ob upoštevanju nor-
mirane porabe pitne vode, ki znaša 0,15 m3 na osebo na dan. 
Zavezanec za plačilo storitev izvajalcu javne službe na njegovo 
zahtevo sporoči podatke o številu stalno in začasno prijavlje-
nih stanovalcev. Sporočene podatke mora izvajalec upoštevati 
najpozneje v naslednjem mesecu po preteku meseca, ko so 
mu bili sporočeni.

(4) V primerih, ko je na internem omrežju več uporabnikov, 
ki koristijo storitve iz istega priključka, na katerem se meri poraba 
vode z enim obračunskim vodomerom in so na internem omrežju 
vgrajeni interni vodomeri, lahko izvajalec izda račun posame-
znim uporabnikom na podlagi odčitka stanja na internih vodo-

merih. Količina se poveča ali zmanjša za razliko med seštevkom 
dobavljene vode po odčitkih na internih vodomerih in po odčitku 
na obračunskem vodomeru, ki se razdeli na vse uporabnike v 
objektu glede na porabo po internih vodomerih.

(5) V primerih, ko je na internem vodovodnem omrežju 
več uporabnikov, ki se oskrbujejo z vodo iz istega priključka, 
na katerem se meri poraba vode z enim obračunskim vodome-
rom in na internem omrežju niso vgrajeni interni vodomeri, se 
količina opravljenih storitev obračuna skladno s predpisom iz 
prvega odstavka 27. člena odloka.

29. člen
(posebni primeri obračuna/pavšal)

(1) V primeru, da izvajalec ali uporabnik ugotovita, da je 
obračunski vodomer v okvari in okvara ni rezultat nepoobla-
ščenega posega v sistem, se obračuna količina storitev glede 
na pavšalno porabo vode na osnovi povprečja porabe vode v 
obdobju zadnjega obračunskega leta, razen v primeru uteme-
ljenih razlogov (daljša odsotnost zaradi bolezni, potovanja ipd.) 
za drugačen odčitek.

(2) Če izvajalec javne službe ne more odčitati števca, 
mora o tem obvestiti uporabnika. Ta mora sporočiti stanje 
vodomera, sicer se mu obračuna storitev v višini povprečne 
mesečne porabe zadnjega obračunskega leta, razen v prime-
ru utemeljenih razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena za 
drugačen odčitek.

30. člen
(plačevanje računov)

(1) Uporabnik je dolžan račun poravnati v roku, navede-
nem na računu.

(2) Plačnik storitev javne službe je njen uporabnik. V pri-
meru oddaje stavbe, posameznega dela stavbe ali gradbeno 
inženirskega objekta v najem, je plačnik lahko najemnik, če je 
lastnik nanj s pogodbo prenesel vse pravice in obveznosti, ki jih 
sicer ima lastnik kot uporabnik in je taka pogodba posredovana 
izvajalcu javne službe. V takem primeru lastnik za obveznosti 
najemnika, ki jih ima ta kot uporabnik po tem odloku, odgovarja 
v razmerju do izvajalca solidarno.

(3) V primeru, da uporabnik ne poravna računa v nave-
denem roku, ga je izvajalec dolžan opomniti. V opominu mora 
izvajalec določiti nov rok plačila in opozoriti uporabnika na po-
sledice neplačila. V primeru, da uporabnik tudi po izteku roka, 
določenega v opominu, ne izpolni obveznosti, izvajalec prekine 
dobavo vode, o čemer predhodno seznani uporabnika. V takem 
primeru bo izvajalec prekinil dobavo vode do poplačila celotne 
obveznosti, vključno s stroški prekinitve.

31. člen
(ugovor)

Uporabnik lahko v roku petnajstih dni od izdanega računa 
vloži pisni ugovor pri izvajalcu javne službe, če meni, da mu 
storitve niso bile pravilno obračunane. Del računa glede na 
povprečno mesečno porabo zadnjega obračunskega leta mora 
uporabnik plačati v roku, navedenem na računu. Izvajalec je 
dolžan na pisni ugovor uporabnika pisno odgovoriti v roku na-
daljnjih osem dni in v tem času ne sme prekiniti dobave vode.

32. člen
(upravičenci do oprostitve plačevanja stroškov odvajanja  
in čiščenja in okoljske dajatve, ki nastaja pri opravljanju 

kmetijske dejavnosti)
(1) Uporabniki, pri katerih nastaja odpadna voda v kme-

tijski dejavnosti ter se le-ta odvaja na kmetijska zemljišča, niso 
dolžni plačevati stroškov odvajanja in čiščenja odpadne vode. 
Poraba pitne vode namenjene za izvajanje kmetijske dejavnosti 
se ugotavlja v skladu z določbami Odloka o oskrbi s pitno vodo.

(2) Okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi od-
vajanja komunalne odpadne vode se ne plačuje za porabo 
vode v kmetijski dejavnosti kot je to določeno s predpisi.
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33. člen
(vloga za oprostitev plačevanja okoljske dajatve,  

ki nastaja pri opravljanju kmetijske dejavnosti)
(1) Za oprostitev oziroma znižanje plačevanja okoljske da-

jatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 
morajo upravičenci zaprositi upravljavca vodovodnega omrežja 
z vložitvijo pisne vloge najkasneje do 15. 2. tekočega leta.

(2) Za popolno vlogo morajo priložiti naslednje priloge:
– fotokopijo zbirne vloge za subvencije v kmetijstvu glede 

na predmet uveljavljanja oprostila,
– potrdilo o družinski skupnosti, če se ne zagotavlja loče-

no merjenje porabe pitne vode,
– številko odjemnega mesta odvzema vode iz javnega vo-

dovodnega omrežja, navedeno na računu upravljavca omrežja.
(3) Vloga se obnovi enkrat letno. Kolikor upravičenec ne 

obnovi vloge v roku iz prvega odstavka tega člena, mu izvajalec 
z mesecem marcem tekočega leta začne obračunavati polno 
okoljsko dajatev. Enako velja kolikor vlagatelj v roku ne priloži 
vseh zahtevanih prilog.

VI. GRADNJA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA

34. člen
(gradnja objektov in naprav javne kanalizacije)

(1) Pred pričetkom gradnje javne kanalizacije je Občina 
oziroma investitor dolžan obvestiti izvajalca javne kanalizacije 
o nameravani gradnji vsaj 10 delovnih dni pred pričetkom del.

(2) Gradnjo objektov in naprav javne kanalizacije lahko 
izvaja strokovno usposobljena oseba, posege v obstoječi sis-
tem javne kanalizacije pa opravlja izvajalec javne službe ali 
druga strokovna usposobljena oseba pod nadzorom izvajalca 
javne službe.

(3) Uporabnik, ki sofinancira gradnjo javne kanalizacije, s 
tem ne pridobi lastninske pravice na javni kanalizaciji.

(4) Ob izgradnji kanalizacijske infrastrukture je investitor 
dolžan na lastne stroške zagotoviti strokovni nadzor izvajalca 
javne kanalizacije.

(5) Javna kanalizacija mora biti grajena na način in iz ma-
terialov, ki zagotavljajo popolno tesnost in ustreza evropskim 
normativom (SIST EN) na tem področju. Podrobnejše zahteve 
glede gradnje so navedene v Tehničnem pravilniku.

(6) Po izgradnji KČN izvajalec gradnje na svoje stroške 
izvede najmanj šestmesečno poskusno obratovanje čistilne 
naprave. V tem času se ob prisotnosti bodočega upravljavca 
ČN preveri delovanje sistema in zagotovi usposabljanje stro-
kovnega kadra bodočega upravljavca za samostojno delo na 
ČN. Po koncu predpisanega obdobja poskusnega obratovanja 
je izvajalec del dolžan opraviti prve meritve in kontrolo delo-
vanja čistilne naprave. Rezultati prvih meritev so sestavni del 
dokumentacije za primopredajo objekta Občini in za pridobitev 
uporabnega dovoljenja.

(7) V času poskusnega obratovanja čistilne naprave mo-
rata Občina in izvajalec javne službe zagotoviti priklop zado-
stnega števila kanalizacijskih hišnih priključkov oziroma upo-
rabnikov na kanalizacijski sistem (zadostno število PE), ki 
omogoča zagon ČN in začetek njenega obratovanja. Optimalno 
število priključenih PE na čistilno napravo določita projektant 
in/ali tehnolog čistilne naprave.

(8) Po uspešno opravljenem tehničnem pregledu kanali-
zacijskega omrežja in čistilne naprave in po pridobitvi uporab-
nega dovoljenja se lahko čistilna naprava obremeni do polne 
zmogljivosti.

35. člen
(prenos novozgrajenih objektov in naprav)

Kadar je s pogodbo o opremljanju določeno, da bo novo-
zgrajena kanalizacija s pripadajočimi objekti obravnavana kot 
javna kanalizacija, je investitor novozgrajenih kanalizacijskih 

objektov in omrežja dolžan po končani gradnji z zapisnikom 
skupaj z vso potrebno dokumentacijo predati v last Občini 
brezplačno v skladu s Tehničnim pravilnikom, Občina pa pre-
nese kanalizacijske objekte in naprave v najem izvajalcu javne 
službe.

VII. VAROVANJE KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA, 
OBJEKTOV IN NAPRAV

36. člen
(gradbena dela in obveznosti izvajalcev gradbenih del)

(1) Na javni kanalizaciji se ne sme graditi, postavljati 
objektov in nasipati materiala, ki lahko povzroči poškodbe na 
kanalizaciji ali ovira njeno obratovanje in vzdrževanje.

(2) Kdor gradi, opravlja vzdrževalna dela, rekonstrukcije 
in druga dela v varovalnem pasu javne kanalizacije, si mora 
pred začetkom del pri izvajalcu javne službe pridobiti podatke o 
poteku javne kanalizacije in dovoljenje za izvajanje predvidenih 
del, v katerem so podani pogoji za poseg na območju trase ter 
ga obvestiti o pričetku del.

(3) Izvajalci del iz prvega odstavka tega člena morajo po 
zaključku vzdrževalnih del ali gradnje na svoje stroške vzpo-
staviti javno kanalizacijo ali kanalizacijski priključek v prvotno 
stanje tako, da vsa dela opravijo pod nadzorom izvajalca javne 
službe in javno površino vrniti v prvotno stanje. Stroški nadzora 
bremenijo izvajalca del.

(4) V primeru nastalih poškodb na javni kanalizaciji ali 
priključkih je povzročitelj dolžan nemudoma obvestiti izvajalca 
javne službe o kraju, času in vrsti poškodbe. V takem primeru 
mora povzročitelj, izvesti ustrezno sanacijo pod nadzorom iz-
vajalca javne službe in pokriti vse nastale stroške.

VIII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI LASTNIKA,  
UPORABNIKOV IN IZVAJALCA

37. člen
(obveznosti lastnika)

Lastnik javne infrastrukture (Občina) je odgovoren za 
organizacijo in nadzor gospodarske javne službe ter varstvo 
potrošnikov in javnega interesa skladno z veljavno zakonodajo, 
ki ureja občinsko gospodarsko službo odvajanja in čiščenja ko-
munalne in padavinske odpadne vode. Omogočiti mora varno 
in nemoteno delovanje sistema.

38. člen
(obveznosti uporabnikov)

(1) Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
– na javno kanalizacijo se lahko priključijo le s soglasjem 

izvajalca javne službe skladno z odobreno projektno in tehnič-
no dokumentacijo;

– odvajati komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, 
MKČN ali nepretočno greznico;

– pridobiti soglasja, mnenja in strokovne ocene, kot to 
določa ta odlok;

– vzdrževati kanalizacijski priključek in vse druge objekte 
in naprave v lasti uporabnika;

– vzdrževati čistočo in zagotavljati nemoten dostop do 
mest za ugotavljanje količine in stopnje onesnaženosti odpa-
dne vode;

– ne dovoliti priključitve objektov drugih lastnikov na svojo 
interno kanalizacijo ali kanalizacijski priključek brez soglasja 
izvajalca;

– izvajati predpisane meritve komunalnih in padavinskih 
odpadnih voda ter industrijskih odpadnih vod;

– omogočati izvajalcu dostop do javne kanalizacije za 
izvajanje vzdrževalnih in obnovitvenih del na javni kanalizaciji, 
kadar le-ta poteka po njegovem zemljišču;
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– omogočati izvajalcu neoviran dostop do obstoječe gre-
znice, nepretočne greznice ali MKČN in prevzem njene vsebine 
v skladu z določili Uredbe;

– omogočiti izvajalcu pregled kanalizacijskega priključka 
in sestavo odpadne vode;

– obvestiti izvajalca o začetku gradnje MKČN, mu omogo-
čiti pregled in pred zagonom predati predpisano dokumentacijo 
o ustreznosti MKČN;

– pisno obvestiti izvajalca o začetku obratovanja male ko-
munalne čistilne naprave najpozneje 15 dni po začetku njenega 
obratovanja skladno z določili Uredbe;

– pisno obvestiti izvajalca o začetku uporabe nepretočne 
greznice najpozneje 30 dni pred predvidenim začetkom njene 
uporabe skladno z določili Uredbe,

– obveščati izvajalca o vseh okvarah na javni kana-
lizaciji, kanalizacijskem priključku in merilnih napravah ter 
vseh pojavih, ki bi utegnili imeti vpliv na obratovanje javne 
kanalizacije;

– uporabniki ne smejo prekiniti odvoda odpadne vode 
drugemu uporabniku ali ga z nestrokovnim delom onemogočiti;

– pisno obveščati izvajalca o spremembi naslova, lastni-
štva in drugih spremembah na stavbi ali inženirskem objektu, 
ki imajo vpliv na odvod komunalne odpadne in padavinske 
vode, v roku 15 dni od nastanka spremembe, ki je možna po 
poravnavi vseh zapadlih obveznosti. V primeru spremembe 
uporabnika mora poleg obvestila poskrbeti tudi za izvedbo 
popisa vodomera, ki je relevanten trenutek za določitev novega 
uporabnika in novega razmerja med izvajalcem javne službe in 
uporabnikom. Če se popis ne izvede, se storitve javne službe 
zaračunavajo novemu uporabniku enako, kot staremu in jih je 
novi uporabnik dolžan poravnavati;

– lastnik objekta na kmetijskem gospodarstvu, ki komu-
nalno odpadno vodo zbira v nepretočni greznici in jo uporablja v 
skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistil-
nih naprav v kmetijstvu, mora kopijo izjave z navedbo datuma 
in količine uporabljene komunalne odpadne vode iz druge ali-
neje petega odstavka 17. člena Uredbe hraniti najmanj pet let;

– lastnik objekta iz prejšnje alineje mora izvajalcu na 
njegovo zahtevo najpozneje v 15 dneh predložiti izjavo iz prej-
šnjega odstavka;

– plačevati stroške storitev javne službe;
– obveščati izvajalca o vseh spremembah količin in la-

stnostih industrijske odpadne vode, ki vplivajo na izvajanje 
javne službe;

– upoštevati ukrepe in objave v primeru motenj pri odva-
janju in čiščenju odpadne vode;

– izpolnjevati druge obveznosti iz tega odloka.
(2) Uporabnik sme odvajati odpadno vodo v javno kanali-

zacijo samo na način, ki ne poslabšuje pogojev odvajanja dru-
gih uporabnikov in ne povzroča motenj pri postopku čiščenja 
odpadne vode.

(3) Uporabnik je dolžan poravnati škodo na objektih in 
napravah javne kanalizacije, če je ta nastala zaradi njegovega 
ravnanja oziroma jo je povzročila njegova odpadna voda.

(4) Prepovedano je poseganje v vse naprave in objekte 
javne kanalizacije in spreminjanje pogojev njihove dostopnosti 
brez soglasja izvajalca javne službe. Za objekte, ki se priklju-
čujejo na javno kanalizacijo in za katere se pred izdajo uporab-
nega dovoljenja izvede tehnični pregled, morajo izvajalcu pred 
tehničnim pregledom dostaviti PID z vrisanimi komunalnimi 
vodi ter dokumentacijo, s katero se dokazuje vodotesnost in 
zanesljivost.

39. člen
(pravice uporabnikov)

Uporabniki imajo na podlagi soglasja izvajalca pravico:
1. priključitve na javno kanalizacijo;
2. spremembe dimenzije priključka, trase;
3. izvedbe dodatnega priključka;
4. ukinitve priključka.

40. člen
(obveznosti izvajalca javne službe)

V okviru storitev javne službe ima izvajalec javne službe 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode 
na celotnem oskrbovalnem območju obveznosti, ki so definira-
ne v tem odloku.

41. člen
(obveznosti upravljavca male komunalne čistilne naprave  

z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE)
(1) Upravljavec male komunalne čistilne naprave z zmo-

gljivostjo, manjšo od 50 PE, in upravljavec male komunalne 
čistilne naprave iz petega odstavka 21. člena Uredbe morata 
izvajalcu javne službe omogočiti prevzem in odvoz blata v 
skladu z določili Uredbe.

(2) Upravljavec male komunalne čistilne naprave z zmo-
gljivostjo, manjšo od 50 PE, mora:

– izvajalcu javne službe omogočiti pregled te naprave 
v skladu s šestim odstavkom 17. člena Uredbe, razen če mu 
predloži analizne izvide v skladu s sedmim odstavkom 17. čle-
na Uredbe,

– hraniti dokumentacijo v zvezi z malo komunalno čistilno 
napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE v skladu s tretjim in 
četrtim odstavkom 28. člena Uredbe,

– izvajalcu javne službe na njegovo zahtevo najpozneje 
v 15 dneh predložiti:

a) podatke za izvedbo pregleda in pripravo poročila o 
pregledu v skladu s šestim odstavkom 17. člena Uredbe ali 
analizne izvide iz osmega odstavka 17. člena Uredbe,

b) dokumentacijo in podatke iz tretjega odstavka 28. člena 
Uredbe.

XI. PREKINITEV ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE 
ODPADNE IN PADAVINSKE VODE

42. člen
(prekinitev dobave vode, odvajanja odpadne vode  

in ukinitev priključka)
(1) Uporabniku se prekine dobava pitne vode iz javnega 

vodovoda, če z odvodom odpadnih voda povzroča nevarnost 
za vodni vir ali javni vodovod.

(2) Izvajalec javne službe na stroške uporabnika, po pred-
hodnem obvestilu, prekine odvajanje odpadne vode, kadar:

– je zaradi stanja interne kanalizacije objekta ali naprav v 
njej ogroženo obratovanje javne kanalizacije ali proces čiščenja 
na komunalni čistilni napravi;

– je kanalizacijski priključek na javno kanalizacijo izveden 
brez soglasja izvajalca javne službe;

– uporabnik brez soglasja izvajalca javne službe dovoli 
priključitev drugega uporabnika na interno kanalizacijo ali ka-
nalizacijski priključek, ali spremeni njegovo zmogljivost;

– uporabnik onemogoča izvajalcu javne službe meritve 
količin in onesnaženosti odpadne vode ali pregled kanalizacij-
skega priključka;

– uporabnik brez soglasja izvajalca javne službe spremeni 
izvedbo priključka;

– uporabnik krši objavljene omejitve in druge ukrepe v 
zvezi z odvajanjem in čiščenjem odpadne vode;

– uporabnik ne poravna stroškov po izdanem računu in 
opominu;

– industrijski uporabnik v roku tridesetih dni po pozivu 
izvajalca javne službe ne podpiše pogodbe o odvajanju in 
čiščenju industrijske odpadne vode;

– kvaliteta izpusta odpadne vode v kanalizacijo ne ustreza 
zahtevam veljavne zakonodaje;

– uporabnik, zaradi določitve količine industrijske od-
padne vode, ne zagotovi merjenja odvzetih količin vode iz 
naravnih virov.
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(3) Prekinitev odvajanja odpadne vode velja za čas do 
odprave vzroka. Stroške vnovične priključitve plača uporabnik.

(4) Kanalizacijski priključek se lahko ukine na zahtevo 
uporabnika in po uradni dolžnosti izvajalca javne službe. Stro-
ške ukinitve krije uporabnik. Ukinitev na zahtevo uporabnika 
je dopustna v primeru odstranitve objekta, kar mora uporabnik 
dokazati s potrdilom pristojnih organov.

43. člen
(prekinitve odvajanja in čiščenja odpadne vode zaradi 

vzdrževalnih del)
(1) Izvajalec javne službe ima pravico, brez povračila 

stroškov, prekiniti odvajanje odpadne vode za krajši čas zaradi 
načrtovanih vzdrževalnih del ali nastalih okvar na javni kana-
lizaciji. O vzrokih, času trajanja prekinitev ter o navodilih za 
ravnanje uporabnikov med prekinitvijo, izvajalec javne službe 
obvesti uporabnike na krajevno običajen način.

(2) V primeru izvajanja nenačrtovanih vzdrževalnih del 
ali ob naravnih in drugih nesrečah ima izvajalec javne službe 
pravico brez povračila stroškov prekiniti ali omejiti uporabnikom 
odvajanje odpadne vode v javno kanalizacijo. Izvajalec javne 
službe ima v teh primerih dolžnost v štiriindvajsetih urah vzpo-
staviti začasen režim odvajanja odpadne vode.

(3) V primerih krajših nepredvidljivih prekinitev (do treh 
ur) odvajanja odpadnih voda objava za izvajalca javne službe 
ni obvezna.

44. člen
(prekinitev odvajanja in čiščenja odpadne vode  

na zahtevo uporabnika)
Zaradi opustitve uporabe stavbe, zaradi daljše odsotnosti 

uporabnika, zaradi združevanja več stanovanjskih ali poslovnih 
enot v eno in podobnih vzrokov lahko izvajalec na pisno zahte-
vo uporabnika začasno prekine dobavo pitne vode uporabniku. 
V času prekinitve je uporabnik dolžan plačevati le omrežnino.

45. člen
(prekinitev odvajanja odpadne vode zaradi višje sile)
V primeru višje sile ima izvajalec javne službe pravico, 

brez povračila stroškov, prekiniti ali omejiti odvajanje odpa-
dne vode, mora pa postopati skladno z načrtom ukrepanja v 
primeru višje sile, ki ga pripravi organ pristojen za zaščito in 
reševanje. Višja sila po tem odloku so: potres, požar, poplave, 
izpad energije, udori, plazovi, lomi in velike okvare na javni 
kanalizaciji.

46. člen
(prekinitev odvajanja zaradi zavarovanja kakovosti  

pitne vode)
(1) V primerih nedovoljenega izpusta odpadnih vod iz 

objektov in naprav uporabnika, ki bi ogrozilo vodne vire in dis-
tribucijo vode ali povzročilo onesnaženje pitne vode, izvajalec 
javne službe odvajanja in čiščenja takoj, brez predhodnega ob-
vestila prekine dobavo pitne vode in odvajanje odpadne vode.

(2) Ponovno priključitev objekta na infrastrukturo izvede 
izvajalec javne službe po sanaciji stanja.

(3) Pred ponovno priključitvijo na infrastrukturo je uporab-
nik dolžan poravnati vse nastale stroške.

(4) V primeru prekinitve odvajanja in čiščenja odpadne 
vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, mora izvajalec javne 
službe izvesti vse potrebne ukrepe, da prepreči škodljive vplive 
na življenje ali zdravje ljudi in živali, okolje in lastnino.

47. člen
(odgovornost za škodo)

Izvajalec javne službe ne odgovarja za škodo v stavbah, 
gradbeno inženirskih objektih in ostalih objektih in napravah 
zaradi izlivov vode iz javne kanalizacije v primeru poplav, na-
liva večje izdatnosti od projektirane ter ob naravnih in drugih 
nesrečah, na katere ne more vplivati.

X. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE

48. člen
(viri financiranja)

Javna služba se financira iz:
– cen storitev javne službe,
– občinskega proračuna in
– drugih virov.

49. člen
(oblikovanje cen)

(1) Cene javne službe odvajanja in čiščenja komunalne 
in padavinske odpadne vode se določajo skladno z veljavnimi 
predpisi.

(2) Cene predlaga izvajalec javne službe z elaboratom, 
potrdi pa mestni svet.

XI. NADZOR

50. člen
(pristojnost izvajanja nadzora)

(1) Nadzor nad delom izvajalca javne službe v skladu z 
določili Uredbe opravlja inšpekcija, pristojna za varstvo okolja.

(2) Nadzor nad ravnanjem uporabnikov v skladu z določili 
tega odloka opravlja inšpekcijska služba občine.

(3) Pooblaščeni delavci izvajalca opravljajo strokovni 
nadzor nad določili izvajanja tega odloka. O kršitvah so dolžni 
obveščati pristojne organe iz prvega oziroma drugega odstavka 
tega člena ter te kršitve na primeren način dokumentirati.

XII. KAZENSKE DOLOČBE

51. člen
(globe za uporabnike)

(1) Uporabnik, ki je pravna oseba se kaznuje z globo 
1.000,00 EUR, če pa se po zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa z 
globo 2.500,00 EUR, če:

– ravna v nasprotju z določili 17. in 18. člena,
– ravna v nasprotju z določili prvega in tretjega odstavka 

19. člena,
– ravna v nasprotju z določili drugega odstavka 20. člena,
– ne ravna v skladu z določili 38. člena,
– kot upravljavec male komunalne čistilne naprave z 

zmogljivostjo, manjšo od 50 PE ravna v nasprotju z določilom 
41. člena.

(2) Posameznik, odgovorna oseba pravne osebe in odgo-
vorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, se kaznujejo 
z globo 400,00 EUR, če ravnajo v nasprotju z določbami iz 
prejšnjega odstavka tega člena.

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

52. člen
(prilagoditev obstoječih objektov)

Lastnik obstoječega objekta oziroma obstoječe industrij-
ske stavbe na območju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, 
mora zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih 
voda na način in v rokih skladno s 43. členom Uredbe.

53. člen
(obvezne storitve za obstoječe objekte)

Ne glede na 15. člen odloka so obvezne storitve za obsto-
ječe objekte do njihove prilagoditve zahtevam iz Uredbe tudi:
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– prevzem blata iz obstoječe pretočne greznice pri upo-
rabniku javne službe, ki je lastnik ali upravljavec obstoječe 
pretočne greznice najmanj enkrat na tri leta, če je obstoječi 
objekt opremljen z obstoječo pretočno greznico,

– obdelava blata iz prejšnje alinej na območju komunalne 
čistilne naprave, ki je opremljena za prevzem in obdelavo blata.

54. člen
(obveznosti lastnika obstoječega objekta)

Lastnik obstoječega objekta, ki je opremljen z obstoječo 
pretočno greznico, mora do prilagoditve zahtevam Uredbe 
hraniti dokumentacijo v skladu z določili Uredbe ter jo najpo-
zneje v roku 15 dni predložiti izvajalcu javne službe na njegovo 
zahtevo.

55. člen
Tehnični pravilnik iz 10. člena tega odloka izvajalec javne 

službe pripravi najkasneje v roku 6 mesecev od uveljavitve tega 
odloka in ga predloži občinski upravi v pregled pred sprejemom 
na Mestnem svetu Mestne občine Nova Gorica.

56. člen
(1) Do izdelave katastra prispevnih površin za obračuna-

vanje padavinskih voda iz javnih površin, streh ter utrjenih po-
vršin večjih od 50 m² in manjših od 100 m2 se stroški odvajanja 
in čiščenja padavinskih voda ne obračunavajo.

(2) Izvajalec javne službe je dolžan izdelati kataster iz 
prejšnjega odstavka tega člena v roku treh let od uveljavitve 
odloka.

57. člen
(1) Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

in prične veljati petnajsti dan po objavi.
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 

o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne 
vode na območju Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, 
št. 42/14).

(3) Postopki pričeti pred uveljavitvijo tega odloka se kon-
čajo na podlagi odloka iz prejšnjega odstavka.

Št. 007-4/2014-8
Nova Gorica, dne 17. novembra 2016

Podžupan
Mestne občine Nova Gorica

Marko Tribušon l.r.

3285. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o organizaciji in delovnem področju občinske 
uprave Mestne občine Nova Gorica

Na podlagi drugega odstavka 49. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) 
in 19. ter 41. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni 
list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na 
seji dne 17. novembra 2016 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o organizaciji in delovnem področju občinske 
uprave Mestne občine Nova Gorica

1. člen
V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske 

uprave Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 109/11) 
se v drugem odstavku 1. člena beseda »odličnost« nadomesti 
z besedo »odličnosti«.

2. člen
V prvem odstavku 7. člena se prvi stavek spremeni tako, 

da se na novo glasi:
»Delo občinske uprave neposredno vodi direktor občinske 

uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.«.
V prvi in tretji alineji drugega odstavka 7. člena se bese-

dna zveza »organizacijska enota« nadomesti z besedno zvezo 
»temeljna organizacijska enota« v ustreznem sklonu in številu.

V četrti alineji drugega odstavka 7. člena se beseda 
»načelnikov« nadomesti z besedno zvezo »vodij temeljnih 
organizacijskih enot«.

Sedma alineja drugega odstavka 7. člena se spremeni 
tako, da se na novo glasi:

»opravlja druge naloge v skladu s predpisi, navodili ter 
pooblastili župana.«.

Črta se peta alineja drugega odstavka 7. člena.
V tretjem odstavku 7. člena se besedna zveza »notranjih 

organizacijskih enot« nadomesti z besedno zvezo »temeljnih 
organizacijskih enot«.

3. člen
V 8. členu se beseda »notranjih« nadomesti z besedo 

»temeljnih«.
Za prvim odstavkom 8. člena se dodata drugi in tretji 

odstavek, ki se glasita:
»Za učinkovitejše izvajanje nalog z delovnega področja 

občinske uprave se, s Pravilnikom o notranji organizaciji in sis-
temizaciji delovnih mest, lahko znotraj temeljnih organizacijskih 
enot ustanovijo notranje organizacijske enote, in sicer: služba, 
pisarna. Lahko pa se oblikujejo notranje organizacijske enote 
tudi z drugačnimi nazivi, če to bolj ustreza naravi njihovih nalog.

Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih 
mest sprejme župan.«.

4. člen
V 9. členu se črta osma alineja.

5. člen
V prvi alineji 13. člena se besedna zveza »notranjih or-

ganizacijskih enot« nadomesti z besedno zvezo »temeljnih 
organizacijskih enot«.

6. člen
14. člen se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Temeljno organizacijsko enoto vodi vodja temeljne orga-

nizacijske enote. Urad direktorja vodi direktor občinske uprave 
neposredno.

Notranjo organizacijsko enoto znotraj temeljne organiza-
cijske enote vodi vodja notranje organizacijske enote.«.

7. člen
Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki se glasi:
»Položaji, na katerih se izvršujejo pooblastila v zvezi 

z vodenjem, usklajevanjem in organizacijo dela v občinski 
upravi, so:

– direktor občinske uprave;
– vodje temeljnih organizacijskih enot;
– vodje notranjih organizacijskih enot.«.

8. člen
V 15. členu se v prvem odstavku črta četrta alineja.
Drugi odstavek 15. člena se spremeni tako da se na novo 

glasi:
»Vodje temeljnih organizacijskih enot so za svoje delo in 

delo celotne temeljne organizacijske enote odgovorni direktorju 
občinske uprave in županu.«.

Za drugim odstavkom 15. člena se dodata tretji in četrti 
odstavek, ki se glasita:

»Vodje notranjih organizacijskih enot so za svoje delo in 
delo notranje organizacijske enote odgovorni vodji temeljne or-
ganizacijske enote, kateremu so podrejeni, direktorju občinske 
uprave in županu.
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Zaposleni so za svoje delo odgovorni tako vodji temeljne 
organizacijske enote oziroma vodji notranje organizacijske eno-
te kot direktorju občinske uprave in županu.«.

9. člen
16. člen se črta.

10. člen
V prvem odstavku 17. člena se besedna zveza »organiza-

cijskih enot« nadomesti z besedno zvezo »temeljnih organiza-
cijskih enot« ter se črta besedilo »iz prejšnjega člena«.

11. člen
Črtata se 18. in 19. člen.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

12. člen
Župan uskladi Pravilnik o notranji organizaciji in siste-

mizaciji delovnih mest v občinski upravi Mestne občine Nova 
Gorica s tem odlokom v roku dveh mesecev od njegove uve-
ljavitve.

13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 010-3/2011-9
Nova Gorica, dne 17. novembra 2016

Župan
Mestne občine Nova Gorica

Matej Arčon l.r.

3286. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o sofinanciranju programov veteranskih 
organizacij v Mestni občini Nova Gorica

Na podlagi  21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93 s spremembami) ter 19. člena Statuta 
Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 s spre-
membami) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji 
dne 17. novembra 2016 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o sofinanciranju programov veteranskih 
organizacij v Mestni občini Nova Gorica

1. člen
V 3. členu Odloka o sofinanciranju programov veteran-

skih organizacij v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, 
št. 108/12 in 2/16) (v nadaljevanju: Odlok) se na koncu stavka 
pika zamenja z vejico in doda besedilo: »ki imajo lastnost 
pravne osebe.«

2. člen
Prva alineja prvega odstavka 5. člena se spremeni tako, 

da se na novo glasi:
»imajo v mestni občini sedež ali skladno s statutom ozi-

roma temeljnim aktom upravičenca ustanovljeno podružnico 
(poimenovano enota, odbor, območno ali pokrajinsko združenje 
ali drugače), ki ni pravna oseba,«;

Tretja alineja prvega odstavka 5. člena se spremeni tako, 
da se na novo glasi:

»a) upravičenci s sedežem v mestni občini: na dan objave 
javnega razpisa so v registru društev vpisani najmanj eno leto,

b) upravičenci, ki imajo v mestni občini podružnico: na 
dan objave javnega razpisa je podružnica ustanovljena in ak-
tivno deluje najmanj eno leto,«;

Šesta alineja prvega odstavka 5. člena se spremeni tako, 
da se na novo glasi:

»a) upravičenci s sedežem v mestni občini: na dan objave 
javnega razpisa imajo najmanj 20 % članstva s stalnim prebiva-
liščem v mestni občini,

b) upravičenci, ki imajo v mestni občini podružnico: na 
dan objave javnega razpisa ima podružnica najmanj 50 % čla-
nov s stalnim prebivališčem v mestni občini,«;

Deveta alineja prvega odstavka 5. člena se spremeni 
tako, da se na novo glasi:

»imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soudeležbo dru-
gih financerjev najmanj v višini 40 % vrednosti prijavljenega pro-
grama, s tem, da se med lastna sredstva šteje tudi prostovoljno 
delo članov, katerega vrednost se, skladno s predpisi, ki urejajo 
prostovoljstvo, definira ob posameznem javnem razpisu,«.

3. člen
V 5. členu se drugi odstavek spremeni, tako, da se na 

novo glasi:
»Druge pogoje se v posameznem javnem razpisu lahko 

določi le, če niso v nasprotju s tem Odlokom. V posameznem 
javnem razpisu se določi dokazila, s katerimi se dokazuje iz-
polnjevanje pogojev.«.

4. člen
Ta Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-1/2009-22
Nova Gorica, dne 17. novembra 2016

Podžupan
Mestne občine Nova Gorica

Marko Tribušon l.r.

PIVKA

3287. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 
92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odl. 
US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 
– odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZDavNepr, 22/14 – odl. US 
in 19/15), 16. in 92. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, 
št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je Občin-
ski svet Občine Pivka na 12. redni seji dne 17. 11. 2016 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1. člen
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena pri sledečih nepremičninah:
– parc. št. 3785/28 k.o. Radohova vas (ID znak 2502-

3785/28-0).

2. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na sledečih 

nepremičninah:
– parc. št. 838/11 k.o. Jurišče (ID znak 2505-838/11-0)
– parc. št. 838/9 k.o. Jurišče (ID znak 2505-838/9-0)

ter pri njih vknjiži lastninska pravica v korist in na ime: Ob-
čina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, matična 
št.: 5883563000, do celote (do 1/1).
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3. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 9000-12/2016
Pivka, dne 17. novembra 2016

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj l.r.

3288. Sklep o spremembah in dopolnitvah 
Sklepa o določitvi javnih športnih objektov 
občinskega pomena v Občini Pivka

Na podlagi 64. člena Zakona o športu (Uradni list RS, 
št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 27/02 Odl. US: U-I-210/98-32, 110/02 
– ZGO-1, 15/03 – ZOPA), 7. in 16. člena Statuta Občine Pivka 
(Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 
in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 12. redni seji dne 
17. 11. 2017 sprejel

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi 

javnih športnih objektov občinskega pomena  
v Občini Pivka

1. člen
Spremeni se 4. člen Sklepa o določitvi javnih športnih 

objektov občinskega pomena v Občini Pivka (Uradni list RS, 
št. 6/05, 19/09, 32/10, 18/11 in 38/14), in sicer tako, da se doda 
15. točka, ki se glasi:

»15. Športno igrišče v Nadanjem selu, parc. št. 50/1 in 
50/3 k.o. Nadanje selo.

Upravljavec objekta z uveljavitvijo tega sklepa postane 
Vaška skupnost Nadanje selo.«

2. člen
Vpis v zemljiško knjigo bo občinska uprava izvedla v roku 

6 mesecev od uveljavitve tega sklepa.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 9000-12/2016
Pivka, dne 17. novembra 2016

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj l.r.

RAVNE NA KOROŠKEM

3289. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Ravne

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04, 126/07, 108/09 in 57/12), Odloka o občinskih 
cestah v Občini Ravne na Koroškem (Uradno glasilo sloven-
skih občin št. 19/2012) in 20. člena Statuta Občine Ravne na 
Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016) je 
Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 16. redni seji dne 
12. 10. 2016 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra v k. o. Ravne

I.
Ukine se status javnega dobra na zemljiških parcelah 

št. 51/1, 51/3, 51/5, 51/10, 51/11, 51/16, 51/17, 51/18, 51/21, 
74/2, 74/17, k. o. 882 – Ravne.

II.
Zemljiška parcela preneha imeti značaj javnega dobra 

in se vpišejo v Zemljiško knjigo kot lastnina Občine Ravne na 
Koroškem.

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-0107/2016-3
Ravne na Koroškem, dne 11. novembra 2016

Župan
Občine Ravne na Koroškem

dr. Tomaž Rožen l.r.

3290. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Ravne

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04, 126/07, 108/09 in 57/12), Odloka o občinskih 
cestah v Občini Ravne na Koroškem (Uradno glasilo sloven-
skih občin št. 19/2012) in 20. člena Statuta Občine Ravne na 
Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016) je 
Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 16. redni seji dne 
12. 10. 2016 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra v k. o. Ravne

I.
Ukine se status javnega dobra na zemljiških parcelah 

št. 542/1 v izmeri 884 m2 k. o. 882 – Ravne.

II.
Zemljiška parcela preneha imeti značaj javnega dobra 

in se vpišejo v Zemljiško knjigo kot lastnina Občine Ravne na 
Koroškem.

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-0119/2016-3
Ravne na Koroškem, dne 11. novembra 2016

Župan
Občine Ravne na Koroškem

dr. Tomaž Rožen l.r.

3291. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Zelen 
breg

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04, 126/07, 108/09 in 57/12), Odloka o občinskih 
cestah v Občini Ravne na Koroškem (Uradno glasilo sloven-
skih občin št. 19/2012) in 20. člena Statuta Občine Ravne na 
Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016) je 
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Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 16. redni seji dne 
12. 10. 2016 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra v k. o. Zelen breg

I.
Ukine se status javnega dobra na zemljiških parcelah 

št. 393/18 v izmeri 4113 m2 k. o. 872 – Zelen breg.

II.
Zemljiška parcela preneha imeti značaj javnega dobra 

in se vpišejo v Zemljiško knjigo kot lastnina Občine Ravne na 
Koroškem.

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-0119/2016-3
Ravne na Koroškem, dne 11. novembra 2016

Župan
Občine Ravne na Koroškem

dr. Tomaž Rožen l.r.

3292. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Tolsti vrh

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04, 126/07, 108/09 in 57/12), Odloka o občinskih 
cestah v Občini Ravne na Koroškem (Uradno glasilo sloven-
skih občin št. 19/2012) in 20. člena Statuta Občine Ravne na 
Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016) je 
Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 9. redni seji dne 
30. 9. 2015 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra v k. o. Tolsti vrh

I.
Ukine se status javnega dobra na zemljiški parcel 

št. 1368/0 v izmeri 1147 m2 k. o. 878 – Tolsti vrh.

II.
Zemljiška parcela preneha imeti značaj javnega dobra 

in se vpišejo v Zemljiško knjigo kot lastnina Občine Ravne na 
Koroškem.

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-0-0063/2008-3
Ravne na Koroškem, dne 11. novembra 2016

Župan
Občine Ravne na Koroškem

dr. Tomaž Rožen l.r.

SEŽANA

3293. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun 
občinskih taks na območju Občine Sežana 
za leto 2017

Na podlagi 5. člena Odloka o občinskih taksah v Občini 
Sežana (Uradni list RS, št. 22/08) in 17. člena Statuta Občine 

Sežana (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine 
Sežana na seji dne 17. 11. 2016 sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih 

taks na območju Občine Sežana za leto 2017

1.
Vrednost točke za obračun občinskih taks na območju 

Občine Sežana za leto 2017 znaša 0,07 EUR.

2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2017 
dalje.

Št. 032-10/2016-11
Sežana, dne 17. novembra 2016

Župan 
Občine Sežana

Davorin Terčon l.r.

ŠEMPETER - VRTOJBA

3294. Sklep o sprejetju posameznega programa 
prodaje finančnega premoženja Občine 
Šempeter - Vrtojba za leto 2016

Na podlagi 80.č člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr. in 101/13), Uredbe o 
prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premože-
njem države in občin (Uradni list RS, št. 123/03, 140/06, 95/07, 
55/09 – odl. US in 38/10 – ZUKN) in 15. člena Statuta Občine 
Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) je Občinski svet 
Občine Šempeter - Vrtojba na 22. redni seji dne 17. 11. 2016 
sprejel naslednji

S K L E P

1.
Sprejme se posamezni program prodaje finančnega pre-

moženja Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2016, tako da se 
proda lastniški delež v podjetju CESTNO PODJETJE NOVA 
GORICA, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d., Krom-
berk, Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica v višini 0,58 %, 
oziroma 2447 delnic.

2.
Prodajo se izvede na podlagi neposredne sklenitve po-

godbe.

3.
O rezultatih prodaje bo župan obvestil občinski svet ob 

zaključnem računu.

4.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 01101-19/2016-6
Šempeter pri Gorici, dne 17. novembra 2016

Župan
Občine Šempeter pri Gorici

mag. Milan Turk l.r.
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ŠKOFLJICA

3295. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih 
zemljišč

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), 58. člena Zakona o stavbnih zemljiščih 
(Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89, 24/92, 29/95, 44/97, 
67/02 – ZV-1, 110/02 – ZUreP-1 in 110/02 – ZGO-1), 180. člena 
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 
– popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C 
in 80/10 – ZUPUDPP), 218., 218.a, 218.b, 218.c, 218.č in 
218.d člena Zakona o graditvi objektov ZGO-1-UPB1 (Uradni 
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 
92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 
61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12) ter 7. in 16. člena Statu-
ta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) je Občinski 
svet Občine Škofljica na 13. redni seji dne 17. 11. 2016 sprejel

O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa območja na katerih se v Občini Škoflji-

ca plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v 
nadaljnjem besedilu: nadomestilo), merila za določitev višine 
nadomestila neposrednim uporabnikom stavbnih zemljišč ter 
merila za popolno in delno oprostitev plačila nadomestila.

2. člen
Osnova za izračun nadomestila je površina zazidanega 

stavbnega zemljišča (funkcionalne enote), ki je lahko v zgradbi 
ali izven nje, ki se uporablja za stanovanjski, počitniški ali po-
slovni namen in nezazidano stavbno zemljišče.

Za zazidana stavbna zemljišča štejejo tista zemljišča, na 
katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in grad-
benimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne 
infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi 
dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb 
in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti javne infra-
strukture.

1. v zgradbi je površina funkcionalne enote čista tlorisna 
površina vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani (sta-
novanje, poslovni prostor, garaža …). Upoštevajo se samo 
zgradbe, ki so zgrajene najmanj do tretje gradbene faze. 
Plačevanje nadomestila ne pomeni legalizacije črne gradnje,

2. izven zgradbe je površina funkcionalne enote skupna 
površina funkcionalno povezanih zemljišč (parkirišča, nepokri-
ta skladišča, delavnice na prostem, odprte športno-rekreativ-
ne površine …), ki je namenjena poslovni dejavnosti.

Za nezazidana stavbna zemljišča štejejo tista zemljišča, 
za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je 
na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih zgradb, 
ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otro-
škega varstva, šolstva, kulture, znanosti in javne uprave in da 
je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, 
ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso 
namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega 
varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.

Za določitev površine za odmero nadomestila za neza-
zidana stavbna zemljišča iz tretjega odstavka tega člena se 
upošteva:

1. v primerih, kjer prostorski akt določa gradbene parcele:
– se določi površina za odmero nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča od celotne površine gradbene parcele, 

na kateri še ni zgrajena nobena stavba in za katero je s 
prostorskim izvedbenim aktom določeno, da je zazidljiva za 
stanovanjske ali poslovne stavbe,

– za nezazidano stavbno zemljišče iz prejšnje alinee se 
po tem odloku šteje le tisto zemljišče, ki predstavlja samostoj-
no gradbeno parcelo ali del takšne parcele po izvedbenem 
prostorskem aktu in na kateri je mogoče graditi stanovanjsko 
oziroma poslovno stavbo in sicer ne glede na trenutno vrsto 
rabe zemljišča po zemljiškem katastru.

2. v primerih, kjer izvedbeni prostorski akt ne določa 
gradbenih parcel

– se določi površina za odmero nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča od celotne površine zemljiških parcel za 
katere je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da so 
zazidljiva za stanovanjske in poslovne stavbe (v nadaljevanju: 
zazidljive parcele), pri čemer se upošteva:

a) kolikor stoji na površini zazidljivih parcel stavba, ki 
ima določeno gradbeno parcelo, se ta površina šteje, kot za-
zidano stavbno zemljišče in se odšteje od površin zazidljivih 
parcel, preostali del površine pa tvori površino nezazidanega 
stavbnega zemljišča od katerega se odmerja nadomestilo za 
uporabo stavbnega zemljišča;

b) kolikor stoji na površini zazidljivih parcel stavba, ki še 
nima določeno gradbeno parcelo, se do njene odločitve za 
zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške 
parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus) pomnožena s 
faktorjem 1,5, preostali del površine takšne zemljiške parcele 
pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče v skladu z do-
ločili tega odloka.

Za uradno podlago določitve gradbene parcele se šteje 
po tem odloku bodisi odločba o funkcionalnem zemljišču ali 
dokončno gradbeno dovoljenje. Za objekte zgrajene pred uve-
ljavitvijo zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor 
se glede na 46. člen tega zakona lahko šteje, da imajo ti objekti 
gradbeno parcelo določeno, kot seštevek površine zemljišča na 
katerem stoji stavba – fundus in zemljišča, potrebnega za njeno 
rabo – funkcionalnega zemljišča.

Za določitev območja pobiranja nadomestila za neza-
zidana stavbna zemljišča se štejejo območja veljavnih pro-
storsko izvedbenih načrtov po zakonu o urejanju naselij in 
drugih posegov v prostor (zazidalni načrti in lokacijski načrti) 
in vsa območja kasneje sprejetih lokacijskih načrtov v skladu 
z zakonom o urejanju prostora.

3. člen
Višina nadomestila za funkcionalno enoto se določi tako, 

da se upošteva površina, skupno število točk po merilih iz tega 
odloka, vrednost točke, ki jo določi občinski svet in oprostitve, 
ki so določene na osnovi tega odloka.

Za nepokrite poslovne površine se upošteva samo 50 % 
površine.

4. člen
Zavezanec za nadomestilo je neposredni uporabnik funk-

cionalne enote (lastnik, imetnik pravice uporabe, najemnik …), 
ki je lahko fizična oseba, pravna oseba ali samostojni podjetnik.

5. člen
Za objekte, ki imajo status kulturnega spomenika in za 

sakralne objekte se nadomestilo ne odmerja.
Nadomestilo se ne odmerja za funkcionalne enote, ki se 

uporabljajo:
– za potrebe verske skupnosti, ki jih uporabljajo za svojo 

versko dejavnost,
– za potrebe Rdečega križa, Karitasa, gasilcev in drugih 

podobnih organizacij,
– za potrebe kmetijske dejavnosti v zasebnem kmetijstvu 

(gospodarska poslopja ipd.),
– za potrebe šolstva,
– za občinsko lastnino in lastnino občinskih društev.
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6. člen
Osnova za pripravo podatkov za odmero nadomestila je 

evidenca, ki vsebuje ustrezne podatke za odmero nadomestila 
o zgradbah in funkcionalnih enotah na območju občine.

Evidenco vodi pristojni občinski organ Občine Škofljica. 
Na podlagi podatkov iz te evidence odmeri nadomestilo in izda 
odločbo pristojni davčni organ.

II. OBMOČJA, KJER SE PLAČUJE NADOMESTILO

7. člen
Območja, kjer se plačuje nadomestilo:
I. območje: Škofljica, Glinek, Gumnišče, Lanišče, Zalog, 

Lavrica;
II. območje: Pijava Gorica, Smrjene;
III. območje: Orle, Reber, Gornje Blato, Drenik, Gradišče, 

Vrh nad Želimljami, Želimlje, Pleše, Klada, Lisičje, Dole.

8. člen
Stavbna zemljišča izven navedenih naselij, ki imajo mo-

žnost priključitve na javno vodovodno in električno omrežje se 
razporedijo v isto območje, kot najbližje naselje.

Pristojni občinski organ lahko na podlagi opremljenosti 
stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti razpo-
redi del naselja v drugo območje, kot je za naselje določeno 
v 7. členu.

III. MERILA ZA DOLOČITEV TOČK

9. člen
Za določitev števila točk se upoštevajo naslednja merila:
1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in 

drugimi objekti in dejanska možnost priključitve na te objekte 
in naprave;

2. namembnost stavbnega zemljišča;
3. nenamenska uporaba stavbnega zemljišča;
4. smotrna izkoriščenost stavbnega zemljišča;

5. izjemne ugodnosti za pridobivanje dohodka v pridobitni 
dejavnosti;

6. možnost intenzivnejše rabe komunalnih in drugih objek-
tov in naprav, ki lahko znižujejo stroške proizvodov in storitev;

7. motnje pri uporabi stavbnega zemljišča.

10. člen
1. Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi 

objekti in napravami individualne rabe se ovrednoti z nasle-
dnjimi točkami:

Število točk
a) vodovod 20
b) električno omrežje 20
c) javna kanalizacija 40
d) telefonsko omrežje 20
e) plinovod 40
2. Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi 

objekti in napravami skupne rabe se ovrednoti z naslednjimi 
točkami:

a) makadamska cesta 20
b) asfaltna cesta 40

11. člen
Namembnost uporabe stavbnega zemljišča:
– Za stanovanjski namen uporabe stavbnega zemljišča se 

smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za stalno bivanje.
– Za počitniški namen uporabe stavbnega zemljišča se 

smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za počitniško upo-
rabo – vikend.

– Za pridobitni poslovni namen uporabe stavbnega ze-
mljišča se smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za po-
slovno dejavnost ter nepokrite površine namenjene poslovni 
dejavnosti.

– Za nepridobitni poslovni namen uporabe stavbnega 
zemljišča se smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za 
nepridobitno poslovno dejavnost.

– za nezazidano stavbno zemljišče se smatra zemlji-
šče, ki je po prostorsko izvedbenem načrtu določeno za 
gradnjo.

Namembnost se ovrednoti z naslednjimi točkami:
Namembnost I. območje II. območje III. območje

Stanovanjski namen 40 30 20
Počitniški namen – vikendi 80 80 80
Poslovni namen – nepridobitni 150 100 50
Poslovni namen – pridobitni 200 150 100
Nezazidano stavbno zemljišče 20 15 10

12. člen
Nenamenska uporaba stavbnega zemljišča glede na pro-

storsko izvedbeni načrt, ki ovira realizacijo oziroma izgradnjo 
infrastrukturnih objektov, se ovrednoti z naslednjimi točkami:

Območje Število točk
I. območje 1000
II. območje 800
III. območje 700

13. člen
Smotrnost uporabe stavbnega zemljišča se vrednoti za 

stanovanjski in počitniški namen glede na vrsto zidave zgradbe 
z naslednjimi točkami:

Vrsta zidave I. območje II. območje III. območje
Individualna samostojna hiša 50 30 20
Vrstna hiša 30 20 10
Hiša z gospodarskim poslopjem 30 20 10
Blokovna gradnja 20 10 –
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14. člen
Izjemne ugodnosti lokacije poslovnega prostora v pri-

dobitni dejavnosti, glede na možnost ustvarjanja dohodka 
v zvezi z namenom uporabe, se posamezne funkcionalne 
enote razvrsti, glede na dejansko uporabo, v tri kategorije, 
ki se ovrednotijo z naslednjimi točkami:

Kategorija I. območje II. območje III. območje
1. Kategorija 200 100 50
2. Kategorija 150 75 25
3. Kategorija 100 50 20

15. člen
Izjemne možnosti intenzivnejše rabe komunalnih in dru-

gih objektov in naprav, ki lahko znižujejo stroške proizvodov 
in storitev v pridobitni dejavnosti se upoštevajo tako, da se 
posamezne funkcionalne enote razvrsti glede na dejansko 
uporabo v tri kategorije, ki se ovrednotijo z naslednjimi 
točkami:

Kategorija I. območje II. območje III. območje
1. Kategorija 200 100 50
2. Kategorija 150 75 25
3. Kategorija 100 50 20

16. člen
Razvrstitev posameznih značilnih namembnosti po de-

janski uporabi funkcionalne enote se razvrsti v kategorije 
po 14. in 15. členu v posebni prilogi, ki je sestavni del tega 
odloka. Namembnosti, ki v prilogi niso opredeljene, se smi-
selno razporedi v kategorije glede na značilno namembnost 
uporabe v prilogi.

17. člen
Za motnje pri uporabi stavbnega zemljišča za stano-

vanjske namene se določijo negativne točke glede na hrup, 
onesnaženost zraka. Podlaga za določitev stopnje motenosti 
glede hrupa in onesnaženosti zraka so veljavni podzakonski 
akti Vlade RS. Za motnje pri uporabi stavbnega zemljišča za 
stanovanjske namene se določijo negativne točke glede na 
hrup, onesnaženost zraka, na vlogo zavezanca.

Motenost se ovrednoti z naslednjim znižanjem števila 
točk:

I. območje II. območje III. območje
Hrup 50 30 10
Onesnaženost zraka 50 30 10

18. člen
Letna višina nadomestila po merilih tega odloka se določi 

tako, da se skupno število točk pomnoži s površino stanovanj-
ske in poslovne površine ali površino nezazidanega stavbnega 
zemljišča, določene v 2. členu tega odloka in z vrednostjo točke 
za izračun nadomestila.

19. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavb-

nega zemljišča na območju Občine Škofljica za vsako leto 
določi občinski svet s sklepom. Vrednost točke je lahko enotna 
za vse zavezance, lahko pa se razlikuje za posamezne skupine 
zavezancev.

20. člen
Nadomestilo se plačuje za tekoče odmerno leto v polletnih 

obrokih v skladu z določili Zakona o davčnem postopku.

Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu pristojni 
davčni organ, ki vodi tudi postopke v zvezi z odmero, evidenti-
ranjem plačil, izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti obračuna 
in plačila obresti v skladu z Zakonom o davčnem postopku.

21. člen
Zavezanci so dolžni na zahtevo Občine Škofljica posre-

dovati vse potrebne podatke za izračun nadomestila oziroma 
sodelovati pri nastavitvi evidence, ki jo izvaja Občina Škofljica, 
pri čemer za njihovo pravilnost odgovarjajo.

Zavezanci morajo prijaviti občinski upravi Škofljica na-
stanek obveznosti za plačilo nadomestila po tem odloku in 
vse spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila, in sicer v 
30 dneh po nastanku.

Če nastane obveznost za plačilo nadomestila po tem od-
loku ali sprememba med letom, se le-ta upošteva od prvega 
naslednjega meseca, v katerem je bila sprememba sporočena.
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IV. OPROSTITVE

22. člen
Občina Škofljica lahko v nekaterih primerih (elementarne 

in druge nezgode, bolezen v družini, invalidnost itd.) skladno s 
predpisi o davkih občanov zavezance oprosti ali zniža plače-
vanja nadomestila, če ugotovi, da bi plačevanje nadomestila 
ogrožalo socialno varnost zavezanca in njegove družine.

O oprostitvi odloča na podlagi pisnega zahtevka zavezan-
ca, pristojni davčni organ, zadolžen za odmero nadomestila, po 
predhodnem mnenju socialne službe.

Občinski svet lahko v izjemnih primerih oprosti plačilo 
NUSZ tudi drugim zavezancem.

V. KAZENSKE ODLOČBE

23. člen
Pravna oseba, ki ne vloži prijave za nadomestilo ali ne 

prijavi pravilnih površin oziroma sprememb, se kaznuje z de-
narno kaznijo 850 EUR.

Z denarno kaznijo 250 EUR se kaznuje tudi odgovorna 
oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega 
člena.

Z denarno kaznijo 150 EUR se kaznuje fizična oseba, ki 
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

Nadzor nad izvajanjem tega odloka vrši Medobčinski in-
špektorat.

VI. KONČNE DOLOČBE

24. člen
Osnova za prvo nastavitev evidence za nadomestilo po 

tem odloku so uradne državne evidence. Podatki, ki so osnova 
za nadomestilo po tem odloku, se ocenijo in se vsem zave-
zancem posredujejo v preverjanje in potrditev. Če podatki niso 
pravilni, so jih zavezanci dolžni v določenem roku popraviti in 
posredovati občinski upravi. V kolikor zavezanci ne posredujejo 
popravljenih podatkov, se poslani podatki smatrajo za pravilne 
in se uporabijo za odmero.

25. člen
Z dnem pričetka uporabe tega odloka preneha veljati 

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list 
RS, št. 85/99 in 127/03).

26. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2017 dalje.

Št. 007-17/2016
Škofljica, dne 17. novembra 2016

Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

PRILOGA iz 16. člena:

NAMEMBNOST UPORABE FUNKCIONALNE ENOTE Kategorija po 14. členu Kategorija po 15. členu

PROIZVODNI NAMEN

KMETIJSKA PROIZVODNJA IN GOZDARSTVO 1

KMETIJSKA PREDELAVA 1

PRIDOBIVANJE GRADBENIH SUROVIN 1

PREDELAVA GRADBENIH SUROVIN 1

PRIDOBIVANJE RUDNIN 1

PREDELAVA RUDNIN 1

PREDELAVA KOVIN 2

PREDELAVA LESA 1

IZDELAVA LESNIH IZDELKOV 2

IZDELAVA ELEKTRIČNIH IZDELKOV IN STROJEV 3

IZDELAVA VOZIL IN STROJEV 2

IZDELAVA TEKSTILA, OBLAČIL IN OBUTEV 3

ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU 2

IZDELAVA PAPIRJA IN IZDELKOV 1

IZDELAVA KEMIČNIH IZDELKOV IN GORIV 1

IZDELAVA PREHRAMBENIH IZDELKOV IN PIJAČ 3

DRUGE PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 2

USLUŽNOSTNI NAMEN (LOKAL)

GOSTINSKI LOKAL 1 2

TRGOVINA 1 3

LEKARNA 2



Uradni list Republike Slovenije Št. 77 / 2. 12. 2016 / Stran 11169 

CVETLIČARNA 2

POŠTA 1

BANKA, HRANILNICA 1

HOTEL, PRENOČIŠČA 1 1

KNJIGARNA, PAPIRNICA 2 3

PEKARNA 2 3

SLAŠČIČARNA 2 3

PRIREJANJE IGER NA SREČO 1

TURISTIČNA AGENCIJA 1

STORITVENI NAMEN (SERVIS)

FRIZERSKI SALON 2 3

KOZMETIČNI SALON 2 3

FOTOGRAF 2

ČISTILNICA 2 3

AVTOLIČARSTVO 3 2

AVTOMEHANIKA 3 2

AVTOKLEPARSTVO 3 2

AVTOELEKTRIKA 3 3

AVTOPRALNICA 2 1

VULKANIZERSTVO 3 2

PROMET 2 2

RTV SERVIS 2

ELEKTRO SERVIS 2

FOTOKOPIRANJE IN DRUGO RAZMNOŽEVANJE 2

VIDEOTEKA 1

TISK IN ZALOŽNIŠTVO 3

VETERINARSTVO 3 3

AVTOŠOLA 2 2

SKLADIŠČENJE 2 2

ZDRAVSTVENI NAMEN

SPLOŠNA AMBULANTA 2

ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA 2

FIZIOTERAPEVTSKA AMBULANTA 2

SPECIALISTIČNA AMBULANTA 2

IZOBRAŽEVALNI NAMEN

UČILNICA 3

KULTURNI NAMEN

VZGOJNO VARSTVENI NAMEN

VRTEC 3

ŠPORTNO REKREACIJSKI NAMEN

FITNES 2

TENIŠKO IGRIŠČE 2 2
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3296. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika 
o enkratnem prispevku za novorojence 
v Občini Škofljica

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 72/93 in naslednji) in 16. člena Statuta 
Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) je Občinski 
svet Občine Škofljica na 13. redni seji dne 17. 11. 2006 sprejel

P R A V I L N I K
o prenehanju veljavnosti Pravilnika o enkratnem 

prispevku za novorojence v Občini Škofljica
1. člen

Pravilnik o enkratnem prispevku za novorojence v Občini 
Škofljica z vsemi spremembami in dopolnitvami (Uradni list RS, 
št. 66/03, 55/07 in 84/07) preneha veljati 1. 1. 2017.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

2. člen
Za otroke rojene do vključno 31. 12. 2016 se še naprej 

smiselno uporabljajo določbe Pravilnika o enkratnem prispevku 
za novorojence v Občini Škofljica z vsemi spremembami in 
dopolnitvami (Uradni list RS, št. 66/03, 55/07 in 84/07) pod 
pogojem, da starši uveljavljajo pravico do prispevka najkasneje 
do 31. 3. 2017.

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2017.

Št. 007-15/2016
Škofljica, dne 17. novembra 2016

Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

3297. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
na območju Občine Škofljica za leto 2017

Na podlagi 97. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni 
list RS, št. 1/10 in 101/10) in 19. člena Odloka o nadomestilu 
za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 85/99 in na-
slednji), oziroma Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih 
zemljišč, sprejetega dne 17. 11. 2016 je Občinski svet Občine 
Škofljica na 13. redni seji dne 17. 11. 2016, sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za izračun 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča  
na območju Občine Škofljica za leto 2017

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavb-

nega zemljišča na območju Občine Škofljica za leto 2017 se 
določi v višini 0,00293 € za pravne osebe ter 0,00302 € za 
fizične osebe.

2. člen
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Repu-

blike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2017 dalje.

Št. 007-18/2016
Škofljica, dne 17. novembra 2016

Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

ŠMARTNO PRI LITIJI

3298. Odlok o razglasitvi spomenika II. štajerskemu 
bataljonu v Tisju 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 13. seji dne 23. 11. 
2016 sprejel

O D L O K
o razglasitvi spomenika II. štajerskemu bataljonu 
v Tisju za kulturni spomenik lokalnega pomena

1. člen
(namen razglasitve)

Z namenom, da se ohranijo umetnostnozgodovinske, 
arhitekturne in kulturne vrednote in se zagotovi nadaljnji ob-
stoj, se za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi 
arhitekturnega spomenika razglasi enota dediščine: Preska 
nad Kostrevnico – Spomenik II. štajerskemu bataljonu v Tisju, 
EŠD 20271.

Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohranijo kulturne, umetnostne, zgodovinske in krajinske 

vrednote spomenika;
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika;
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v me-

dijih;
– vzpodbudi učno – predstavitveno in znanstveno razi-

skovalno delo.

2. člen
(lastnosti spomenika)

Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokal-
nega pomena:

Obeležje na Tisju je posvečeno spominu na enega pr-
vih spopadov slovenskih partizanov z redno nemško vojsko 
Wermacht v Evropi. Bitka je zaradi uspešnega boja partizanov 
II. štajerskega bataljona, pripomogla k širitvi narodne in borbene 
zavesti v širši litijski okolici. II. štajerski bataljon je bil ustanovljen 
15. 12. 1941, 22. 12. 1941 pa je pod vodstvom komandanta 
Franca Rozmana-Staneta, politkomisarja Dušana Kvedra-To-
maža ter namestnika komandanta Petra Stanteta-Skale že krenil 
po poti proti Štajerski. Glavna naloga bataljona je namreč bila 
pripraviti se za prehod z ozemlja, ki so ga obvladovali Italijani na 
ozemlje pod nemško okupacijo na Štajerskem. Bataljon naj bi se 
na božični dan prebil preko Save ter izvedel napad na nemško 
postojanko, da bi pridobil nove zaloge orožja. Partizani so bili po 
naključju opaženi in poveljstvo nemške čete obveščeno o njihovi 
prisotnosti. Nemci so v kratkem času pridobili velike okrepitve, 
zato se je štab partizanskega bataljona odločil, da umakne enoto 
nazaj na litijsko stran.

V spomin na bitko II. štajerskega bataljona je vsako leto 
na drugo nedeljo v decembru organiziran tradicionalni planinski 
pohod od Litije do Tisja. Na mestu, kjer je bitka potekala je bilo 
ob deseti obletnici bitke 24. 12. 1951 postavljeno spominsko 
obeležje posvečeno prvemu uspešnemu boju partizanov z 
nemško okupacijsko silo. Obeležje je oblikovano iz narav-
nih neobdelanih kamnov sestavljenih v piramido, s petokrako 
zvezdo na vrhu. Na vgrajeni bronasti plošči je reliefno zapisano 
posvetilo. Avtor je neznan. Ob 40-letnici bitke leta 1981 je bilo 
obeležje obnovljeno.

3. člen
(lokacija in obseg spomenika)

Spomenik stoji na parc. št. 279/1 del (točkovni zaris na 
jugovzhodnem delu parcele), k.o. Liberga.



Uradni list Republike Slovenije Št. 77 / 2. 12. 2016 / Stran 11171 

Meje spomenika 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 imenovanih varovanih elementov 

spomenika;
– podreditev vseh posegov v kiparske prvine spomenika 

po načelu ohranjanja izvirne lege, gabaritov, konstrukcije, ma-
terialov, strukture in barvne podobe iz časa nastanka;

– prepoved spreminjanja spomenik; če je spomenik ali 
njegov del okrnjen, je treba zagotoviti povrnitev v prvotno stanje 
na stroške povzročitelja;

– prepoved premeščanja spomenika ali njegovih delov, 
razen če je premestitev nujna zaradi fizične zaščite spomenika;

– prepoved postavljanja kakršnihkoli znamenj, plošč in 
podobnih dodatkov v območje spomenika;

– strokovno redno vzdrževanje spomenika;
– za celovito prenovo spomenika je potrebno predhodno 

izdelati konservatorsko restavratorski projekt.
Za vsak poseg v spomenik, njegove dele 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
(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-
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 razisko-
vanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavaro-
vanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, do-
stopnost 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.

6. 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.

7. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 617-01/2016
Šmartno pri Litiji, dne 23. novembra 2016

Župan
Občine Šmartno pri Litiji

Rajko Meserko l.r.
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3299. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov – 
ZGO-1-UPB1, (Uradni list RS, št. 102/04 z vsemi spremem-
bami 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 13. redni seji dne 
23. 11. 2016 sprejel naslednji

S K L E P

I
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepre-

mični parc. št. 1187/4, (ID 1852-1187/4-0), k.o. 1852 Poljane, 
ki je vpisana v zemljiški knjigi kot javno dobro.

II
Nepremičnina iz točke I tega sklepa postane last Občine 

Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, 
matična št. 1779737 do 1/1.

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 466-76/2005-60
Šmartno pri Litiji, dne 23. novembra 2016

Župan
Občine Šmartno pri Litiji

Rajko Meserko l.r.

3300. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov – 
ZGO-1-UPB1, (Uradni list RS, št. 102/04 z vsemi spremem-
bami 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 13. redni seji dne 
23. 11. 2016 sprejel naslednji

S K L E P

I
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepre-

mični parc. št. 1425/0, (ID 1847-1425/0-0), k.o. 1847 Šmartno, 
ki je vpisana v zemljiški knjigi kot javno dobro.

II
Nepremičnina iz točke I tega sklepa postane last Občine 

Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, 
matična št. 1779737 do 1/1.

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 466-56/2016-1
Šmartno pri Litiji, dne 23. novembra 2016

Župan
Občine Šmartno pri Litiji

Rajko Meserko l.r.

VLADA
3301. Uredba o določitvi faktorjev prilagoditve višine 

cestnine za vozila, katerih največja dovoljena 
masa presega 3.500 kg

Na podlagi sedmega odstavka 15. člena Zakona o ce-
stninjenju (Uradni list RS, št. 24/15) izdaja Vlada Republike 
Slovenije

U R E D B O
o določitvi faktorjev prilagoditve višine cestnine 

za vozila, katerih največja dovoljena masa 
presega 3.500 kg

1. člen
Ta uredba določa faktorje prilagoditve višine cestnine 

glede na emisijski razred EURO za vozila, katerih največja 
dovoljena masa presega 3.500 kg.

2. člen
(1) Faktor prilagoditve višine cestnine za vozila emisij-

skega razreda EURO IV je 0,80, za vozila emisijskega razreda 
EURO V 0,70 in za vozila emisijskega razreda EURO EEV in 
več 0,60 glede na višino cestnine, določeno v sklepu, ki ureja 
višino cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa 
presega 3.500 kg.

(2) Določba prejšnjega odstavka se uporablja le pri cestni-
njenju, kot je določeno v osmem odstavku 15. člena Zakona o 
cestninjenju (Uradni list RS, št. 24/15).

PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

3. člen
Najpozneje v 15 dneh po uveljavitvi te uredbe Družba za 

avtoceste v Republiki Sloveniji d. d. uskladi cenik cestnin za 
cestninske ceste, ki jih upravlja, s to uredbo.

4. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha uporabljati Ured-

ba o določitvi faktorjev prilagoditve višine cestnine za vozila, 
katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg (Uradni list 
RS, št. 76/13 in 24/15 – ZCestn).

5. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2017.

Št. 00710-34/2016
Ljubljana, dne 1. decembra 2016
EVA 2016-2430-0050

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

3302. Uredba o cestninskih cestah in cestnini

Na podlagi četrtega odstavka 3. člena, 10. člena, druge-
ga odstavka 12. člena, drugega odstavka 23. člena, prvega, 
drugega, četrtega in sedmega odstavka 37. člena, prvega 
odstavka 39. člena in šestega odstavka 42. člena Zakona o 
cestninjenju (Uradni list RS, št. 24/15) izdaja Vlada Republike 
Slovenije
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U R E D B O
o cestninskih cestah in cestnini

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

(1) Ta uredba določa cestninske ceste v Republiki Slove-
niji, cestninske razrede za plačilo cestnine, obliko, vsebino, pro-
dajno ceno in druge značilnosti vinjet, namestitev vinjet, način 
njihove izdaje in uporabe ter ureja druga vprašanja, povezana 
s cestninjenjem z vinjetami.

(2) Ta uredba določa tudi način in postopek namestitve in 
odstranitve tehnične naprave, ki preprečuje nadaljnjo vožnjo, 
ter višino stroškov njene namestitve, odstranitve ali poškodo-
vanja.

2. člen
(pomen izrazov)

(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo na-
slednji pomen:

1. bivalno vozilo je motorno vozilo, katerega največja 
dovoljena masa ne presega 3.500 kg, s posebno nadgradnjo 
in stalno opremo, ki omogoča prevoz in prebivanje oseb, s 
priklopnim vozilom ali brez njega;

2. prevozna razdalja je s to uredbo določena dolžina 
cestninske ceste ali njenega odseka, za katerega se plačuje 
cestnina na izstopni cestninski postaji pri zaprtem cestninskem 
sistemu oziroma na vstopno-izstopni cestninski postaji pri od-
prtem cestninskem sistemu;

3. proizvajalec vozil je pravni subjekt, ki izdeluje vozila ali 
izvaja njihovo nadgradnjo;

4. višina vozila nad prvo osjo je razdalja med podlago 
in najvišjo točko vozila v ravnini, ki poteka pravokotno skozi 
simetralo osi prednjih koles.

(2) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, katerih pomen ni dolo-
čen v prejšnjem odstavku, imajo enak pomen kakor v predpisih, 
ki urejajo ceste in cestninjenje.

3. člen
(cestninske ceste)

(1) Cestninske ceste, za katere se plačuje cestnina glede 
na prevoženo razdaljo po cestninski cesti, so določene v pri-
logi, ki je sestavni del te uredbe, pri čemer se za vsako cesto 
določijo tudi prevozne razdalje in cestninske postaje, na kate-
rih poteka cestninjenje vozil, katerih največja dovoljena masa 
presega 3.500 kg.

(2) Cestninske ceste, za katere se plačuje cestnina glede 
na določen čas uporabe cestninske ceste, so vse avtoceste in 
hitre ceste, ki so v upravljanju Družbe za avtoceste v Republiki 
Sloveniji in so v ta namen posebej označene s predpisano 
prometno signalizacijo.

4. člen
(upravljavec cestninskih cest, ki izvaja nadzor  

nad plačevanjem cestnine)
Upravljavec cestninskih cest, ki na podlagi javnega po-

oblastila, določenega v zakonu, ki ureja cestninjenje, izvaja 
nadzor nad plačevanjem cestnine, je Družba za avtoceste v 
Republiki Sloveniji.

II. CESTNINJENJE GLEDE NA PREVOŽENO RAZDALJO

5. člen
(cestninski razredi)

Vozila, za katera se plačuje cestnina glede na prevoženo 
razdaljo po cestninski cesti, se glede na vrsto vozila, njegovo 

največjo dovoljeno maso in število osi na njem razvrščajo v 
naslednje cestninske razrede:

– prvi cestninski razred: motorna vozila z dvema ali tremi 
osmi, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, in 
skupine vozil z dvema ali tremi osmi, katerih največja dovoljena 
masa vlečnega vozila presega 3.500 kg;

– drugi cestninski razred: motorna vozila z več kakor tremi 
osmi, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, in 
skupine vozil z več kakor tremi osmi, katerih največja dovoljena 
masa vlečnega vozila presega 3.500 kg.

6. člen
(znižanje višine cestnine)

Če je zaradi izvajanja investicijskih vzdrževalnih del ali 
vzdrževalnih del v javno korist cestninska cesta z odprtim ce-
stninskim sistemom delno (eno smerno vozišče) ali popolnoma 
(obe smerni vozišči) zaprta za promet, tako da je ta z enega 
ali obeh smernih vozišč preusmerjen na vzporedne ceste, se 
cestnina med trajanjem te omejitve zniža sorazmerno z dolžino 
odseka smernega vozišča, ki je zaprto za promet. Začasno 
znižanje cestnine določi upravljavec cestninskih cest s cenikom 
znižane cestnine, ki ga objavi na cestninski postaji, na kateri se 
plačuje cestnina za uporabo te ceste.

7. člen
(plačevanje cestnine)

(1) Cestnina se pri cestninjenju z ustavljanjem plačuje v 
gotovini in brezgotovinsko.

(2) Pri gotovinskem plačevanju cestnine upravljavec ce-
stninskih cest nerezidentom Republike Slovenije zagotovi pla-
čevanje v tuji valuti, kar se podrobneje uredi v ceniku cestnine.

(3) Voznik, ki na izstopni cestninski postaji v zaprtem 
cestninskem sistemu ne predloži zadnjega veljavnega doku-
menta, prevzetega na vstopni cestninski postaji, plača cestnino 
za prevozno razdaljo od najbolj oddaljene vstopne cestninske 
postaje v tem sistemu.

(4) Voznik na vstopni cestninski postaji v zaprtem cestnin-
skem sistemu z elektronskim medijem ali elektronsko napravo 
za cestninjenje evidentira vstop tako, kakor je določeno z 
načinom cestninjenja, evidentiranja in nadzora plačevanja ce-
stnine ter s pogoji uporabe elektronskih naprav za cestninjenje. 
Voznik brez evidentiranega vstopa plača na izstopni cestninski 
postaji cestnino za prevozno razdaljo od najbolj oddaljene 
vstopne cestninske postaje v tem sistemu.

(5) Na samodejnih cestninskih postajah se plačuje ce-
stnina na način, ki ne zahteva navzočnosti osebja upravljavca 
cestninskih cest. Samodejne cestninske postaje in možni načini 
plačevanja cestnine na njih so določeni v prilogi te uredbe.

(6) Upravljavec cestninskih cest z začetkom veljavnosti 
cenika cestnine dele cenika, ki se nanašajo na višino cestnine 
za posamezne odseke cestninske ceste, za uporabo katerih 
se cestnina plačuje na posamezni cestninski postaji, objavi na 
vidnem mestu na tej postaji.

(7) Vozniki, ki izvajajo prevoze, za katere se ne plača 
cestnina, ne smejo uporabljati prometnega pasu, ki je posebej 
označen za elektronsko cestninjenje.

(8) Cenik cestnine omogoča proračunskim uporabnikom, 
ki cestnino plačujejo brezgotovinsko, plačevanje cestnine v 
rokih, ki jih določata zakon, ki ureja javne finance, in zakon, ki 
ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

III. CESTNINJENJE GLEDE NA DOLOČEN ČAS UPORABE 
CESTNINSKE CESTE

8. člen
(cestninski razredi)

Vozila, za katere se plačuje cestnina glede na dolžino 
časovnega obdobja, v katerem se cestninska cesta uporablja, 
se razvrščajo v tri cestninske razrede, in sicer:



Stran 11176 / Št. 77 / 2. 12. 2016 Uradni list Republike Slovenije

– prvi cestninski razred: enosledna vozila s priklopnim vozi-
lom ali brez njega;

– drugi cestninski razred A: bivalna vozila in dvosledna vozila 
z višino vozila nad prvo osjo do 1,30 m, katerih največja dovoljena 
masa ne presega 3.500 kg, s priklopnim vozilom ali brez njega;

– drugi cestninski razred B: dvosledna vozila z višino vozila 
nad prvo osjo 1,30 m ali več, katerih največja dovoljena masa ne 
presega 3.500 kg, s priklopnim vozilom ali brez njega.

9. člen
(prodajna cena vinjet)

(1) Prodajne cene vinjet, ki vključujejo davek na dodano 
vrednost, znašajo:

– letna vinjeta za prvi cestninski razred 55,00 eura, za drugi 
cestninski razred A 110,00 eura in za drugi cestninski razred B 
220,00 eura;

– polletna vinjeta za prvi cestninski razred 30,00 eura;
– mesečna vinjeta za drugi cestninski razred A 30,00 eura in 

za drugi cestninski razred B 60,00 eura;
– tedenska vinjeta za prvi cestninski razred 7,50 eura, za 

drugi cestninski razred A 15,00 eura in za drugi cestninski razred B 
30,00 eura.

(2) Vinjete iz prejšnjega odstavka z oznako naslednjega 
koledarskega leta se začnejo prodajati in uporabljati s 1. decem-
brom tekočega leta. Z istim dnem preneha prodaja vinjet z oznako 
tekočega koledarskega leta.

(3) Proračunski uporabniki plačujejo vinjete v rokih, ki jih do-
ločata zakon, ki ureja javne finance, in zakon, ki ureja izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije.

10. člen
(izdajatelj vinjet)

Upravljavec cestninskih cest, ki na podlagi javnega poobla-
stila, določenega v zakonu, ki ureja cestninjenje, izdaja vinjete, je 
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji.

11. člen
(oblika vinjete)

(1) Vinjeta je sestavljena iz zgornjega dela, ki se nalepi na 
vozilo, in spodnjega dela (kupon). Obliko in velikost vinjete določi 
izdajatelj vinjet. Cestninski zavezanec hrani kupon za čas veljav-
nosti vinjete.

(2) Na prednji strani vinjete so naslednji podatki:
a) na zgornjem delu:
– oznaka koledarskega leta in obdobja veljavnosti (mesecev, 

dni), pri čemer ima vinjeta, razen letne vinjete, za natančno določi-
tev roka njene veljavnosti oznake za mesece in dneve,

– hologramski obroč s piktogramom, katerega obliko določi 
upravljavec cestninskih cest iz prejšnjega člena,

– serijska številka vinjete,
– napis »REPUBLIKA SLOVENIJA«;
b) na spodnjem delu – kuponu:
– napis »REPUBLIKA SLOVENIJA«,
– veljavnost vinjete v slovenskem in angleškem jeziku,
– navodilo glede shranjevanja kupona v slovenskem in an-

gleškem jeziku,
– pomanjšan piktogram z zgornjega dela vinjete.
(3) Na hrbtni strani vinjete so naslednji podatki:
a) na zgornjem delu:
– telefonska številka upravljavca cestninskih cest iz prej-

šnjega člena,
– navodilo za nameščanje vinjete na vozilo v slovenskem in 

angleškem jeziku,
– skica z označenimi možnostmi nameščanja vinjete,
– opozorilo o neprenosljivosti vinjete v slovenskem in an-

gleškem jeziku;
b) na spodnjem delu – kuponu:
– črtna koda ali QR koda,
– pomanjšan piktogram avtomobila oziroma motornega ko-

lesa,
– firma in sedež upravljavca,
– ponovljena serijska številka vinjete.

(4) Material za izdelavo vinjete in tisk na vinjeti morata 
biti takšna, da je ob predpisanem ravnanju z njo zagotovljena 
njena uporabnost za obdobje veljavnosti.

(5) Vinjeta ima najmanj naslednje zaščitne elemente:
– obroč s hologramsko folijo z vgraviranim 3D-motivom 

(hologram lahko izdela le tiskarna s certifikatom),
– serijsko številko na vinjeti in kuponu,
– varnostne zaseke, ki preprečujejo odstranitev vinjete 

brez poškodb.
(6) Poleg zaščitnih elementov iz prejšnjega odstavka ima 

vinjeta za dvosledna vozila najmanj dvakrat dvoslojni napis v 
barvi, ki povzroči, da se pri odstranitvi na vinjeti pojavi napis 
»NEVELJAVNO«.

(7) Natančnejšo specifikacijo materiala, iz katerega je iz-
delana vinjeta, njegove mehanične in kemične lastnosti, barvo 
in natančnejšo razporeditev posameznih elementov na vinjeti 
določi upravljavec cestninskih cest iz prejšnjega člena.

(8) Rok veljavnosti vinjete, razen letne vinjete, se določi 
tako, da se ob prodaji le-te z ustreznim luknjačem preluknja 
oznaka dneva in meseca začetka veljavnosti. Če na vinjeti ni 
ustrezno označenega dneva nakupa, se šteje, da je neveljavna 
oziroma da cestninski zavezanec ni plačal cestnine.

(9) Prodajalci na prodajnih mestih uporabljajo za označi-
tev roka veljavnosti vinjete opremo po specifikaciji proizvajalca 
vinjete. Opremo zagotovi upravljavec cestninskih cest iz prej-
šnjega člena.

12. člen
(namestitev vinjete)

(1) Cestninski zavezanec pred vstopom na cestninsko 
cesto poskrbi za predpisan način namestitve veljavne vinjete za 
cestninski razred, v katerega se uvršča njegovo vozilo.

(2) Po odstranitvi zaščitne folije je treba vinjeto nepoško-
dovano in z originalnim lepilom na njej namestiti na notranjem 
robu vetrobranskega stekla, tako da je jasno vidna od zunaj (ne 
sme se npr. namestiti na mesto, kjer je to steklo zatemnjeno). 
Pri nameščanju se upoštevajo tudi priporočila na hrbtni strani 
vinjete.

(3) Vinjete ni dovoljeno nameščati na stranska stekla in 
zadnje steklo vozila.

(4) Če vinjeta ni nalepljena na vozilu na predpisani način, 
se šteje, da je neveljavna oziroma da cestninski zavezanec ni 
plačal cestnine.

(5) Zaradi varnosti v prometu ter zagotavljanja učinkovite 
in uporabniku prijazne kontrole plačevanja cestnin se pred 
namestitvijo nove veljavne vinjete z vetrobranskega stekla 
odstranijo prej nameščene oziroma neveljavne vinjete.

(6) Na motornih kolesih se vinjete namestijo na vidni del 
motornega kolesa, ki ga ni mogoče odstraniti ali pa je to mogo-
če le z večjim naporom (npr. na vetrobranski ščitnik, rezervoar 
za gorivo, zunanjo stran vilic prednjega kolesa).

13. člen
(odstranjevanje in ponovno nameščanje vinjete)

Prepovedani sta odstranitev in ponovna namestitev sicer 
veljavne vinjete ali uporaba kemičnih sredstev na vinjeti oziro-
ma drugi posegi na njenem originalnem lepilu, katerih namen 
je preprečiti samouničenje vinjete ob odstranitvi. V teh primerih 
vinjeta ne velja kot dokaz o plačilu cestnine oziroma se šteje, 
da je vinjeta neveljavna in da cestninski zavezanec ni plačal 
cestnine.

14. člen
(uporaba vinjete na vozilih, na katera se ne da namestiti,  

in vozilih s trajnimi preskusnimi registrskimi tablicami)
(1) Cestninski zavezanci, ki uporabljajo vozila brez vetro-

branskega stekla, lahko uporabljajo vinjeto, ne da bi jo name-
stili na vozilo. Enako velja za vozila, za katera je proizvajalec 
izdal tehnično potrdilo, da se na njihovo vetrobransko steklo 
vinjeta ne sme nalepiti.
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(2) Cestninski zavezanec mora imeti v primerih iz prej-
šnjega odstavka poleg vinjete v vozilu tudi izvirnik potrdila o 
nakupu vinjete, ki ga je izdal upravljavec cestninskih cest. Na 
potrdilu mora biti vpisana registrska številka vozila, za katero 
je bila vinjeta kupljena.

(3) Proizvajalci vozil in znanstvene institucije, ki opravljajo 
testiranje vozil in imajo dovoljenje upravne enote za uporabo 
trajnih preskusnih registrskih tablic, lahko uporabljajo vinjeto 
za ustrezen cestninski razred, ne da bi jo namestili na vozilo.

(4) Cestninski zavezanec mora imeti v primeru iz prej-
šnjega odstavka poleg vinjete v vozilu tudi izvirnik potrdila o 
njenem nakupu, ki ga je izdal upravljavec cestninskih cest. Na 
potrdilu morata biti vpisani registrska številka vozila in serijska 
številka vinjete.

15. člen
(postopek in način namestitve tehnične naprave na vozilo)

(1) Namestitev in odstranitev tehnične naprave, ki pre-
prečuje nadaljnjo vožnjo (v nadaljnjem besedilu: lisice), izvaja 
cestninski nadzornik.

(2) Lisice se lahko namestijo le na vozilo, ki je ustavljeno 
tako, da ne ovira ali ogroža drugih udeležencev v cestnem 
prometu, ter, če je le mogoče, na sprednje levo kolo vozila in v 
skladu z navodili proizvajalca lisic.

(3) Ob odsotnosti cestninskega zavezanca mora cestnin-
ski nadzornik na steklo voznikovih vrat oziroma na vetrobran-
sko steklo pred voznikovim sedežem ali na drugo primerno in 
dobro vidno mesto na vozilu prilepiti pisno obvestilo za tega 
zavezanca, da so na vozilu nameščene lisice. S tem obvestilom 
je voznik obveščen o postopku odstranitve lisic ter o plačilu 
stroškov njihove namestitve in odstranitve.

(4) Vozila, na katerega so nameščene lisice, cestninski za-
vezanec ne sme odpeljati ali premikati, dokler niso odstranjene.

(5) Cestninski nadzornik vsako vozilo, na katero se name-
stijo lisice, fotografira in napiše zapisnik o stanju vozila.

(6) Če je zaradi namestitve ali odstranitve lisic vozilo po-
škodovano, upravljavec cestninskih cest iz 4. člena te uredbe 
lastniku vozila poravna nastalo škodo.

(7) Stroški namestitve in odstranitve lisic se plačajo upra-
vljavcu cestninskih cest iz 4. člena te uredbe.

(8) Cestninski nadzornik odstrani z vozila lisice takoj ali 
najpozneje v dveh urah po predložitvi dokazila o plačilu cestni-
ne ali nakupu in namestitvi vinjete ter plačilu stroškov njihove 
namestitve in odstranitve.

(9) Za odstranitev lisic, ki jo opravi nepooblaščena oseba, 
in za njihovo namerno poškodovanje, uničenje ali odtujitev se za-
računa odškodnina v višini njihove dvakratne nabavne vrednosti, 
ki jo upravljavec cestninskih cest iz 4. člena te uredbe objavi na 
svoji spletni strani. Odškodnino plača lastnik ali imetnik pravice 
uporabe vozila, na katerega so bile nameščene lisice.

(10) Višina stroškov namestitve in odstranitve lisic znaša 
50 eurov.

16. člen
(preusmeritev prometa na cestninsko cesto)

(1) Če je zaradi izvajanja vzdrževalnih del v javno korist 
ali investicijskih vzdrževalnih del ali drugih razlogov (npr. javna 
prireditev, izredni dogodek, naravna nesreča) delno ali popol-
noma zaprta vzporedna cesta in je promet, ki ga ni mogoče 
preusmeriti na necestninsko cesto, s soglasjem upravljavca 
cestninskih cest preusmerjen na cestninsko cesto, na odseku, 
ki velja kot obvoz, ni treba uporabljati vinjete.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko promet s 
soglasjem upravljavca preusmeri na cestninsko cesto tudi v 
primeru, ko se na vzporedni cesti omeji promet motornih vozil, 
ki lahko uporabljajo cestninsko cesto, zaradi doseganja ciljev, 
ki so določeni v državnih razvojnih aktih, če prometa ni mogoče 
preusmeriti na drugo necestninsko cesto ali če druga nece-
stninska vzporedna cesta iz upravičenih razlogov (npr. iz razlo-
gov prometne varnosti, pretočnosti prometa, varstva bivalnega 
okolja ob necestninski cesti) ne more prevzeti dodatnega pro-
meta. Na odseku, ki velja kot obvoz, ni treba uporabljati vinjete.

(3) Razloge za omejitev prometa motornih vozil na vzpo-
redni cesti in upravičene razloge iz prejšnjega odstavka mora 
v vlogi za izdajo soglasja izkazati upravljavec ceste, s katere 
se preusmerja promet. Če razlogi iz prejšnjega stavka ne izka-
zujejo potrebe po preusmeritvi prometa na cestninsko cesto, 
upravljavec cestninskih cest soglasja ne izda.

(4) Upravljavec cestninskih cest na svoji spletni strani 
objavi odseke cestninskih cest, ki veljajo kot obvoz in na katerih 
ni treba uporabljati vinjete.

(5) Vozila, ki uporabljajo cestninsko cesto zaradi obvoza 
in nimajo vinjete, le-to zapustijo na prvem odprtem izvozu ozi-
roma izvozu, ki ga določi upravljavec cestninskih cest.

IV. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE

17. člen
(nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo cestninski 
nadzorniki.

(2) Nadzor v zvezi z uporabo vinjet opravljata tudi policija 
in Finančna uprava Republike Slovenije.

18. člen
(prekrški)

(1) Z globo 5.000 eurov se kaznuje pravna oseba, ki po-
bira cestnino na javni cesti, ki s predpisom vlade ni določena 
kot cestninska cesta.

(2) Z globo 3.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega 
odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posa-
meznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo 500 eurov se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna 
oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna 
oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

(4) Z globo 500 eurov se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje posameznik.

(5) Z globo 300 eurov se za prekršek kaznuje posame-
znik, ki:

– prevozi cestninsko postajo v nasprotju s sedmim od-
stavkom 7. člena te uredbe;

– v vozilu nima vinjete in pisnega potrdila upravljavca 
cestninskih cest o nakupu vinjete z vpisano registrsko številko 
vozila (drugi odstavek 14. člena);

– v vozilu nima vinjete in pisnega potrdila upravljavca 
cestninskih cest o nakupu vinjete z vpisano registrsko številko 
vozila in serijsko številko vinjete (četrti odstavek 14. člena);

– odpelje ali premakne vozilo, na katerega so nameščene 
lisice (četrti odstavek 15. člena).

V. KONČNI DOLOČBI

19. člen
(prenehanje uporabe)

Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha uporabljati Ured-
ba o cestninskih cestah in cestnini (Uradni list RS, št. 109/09, 
51/10, 71/11, 76/13, 79/14 in 24/15 – ZCestn).

20. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00710-32/2016
Ljubljana, dne 1. decembra 2016
EVA 2016-2430-0054

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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Priloga 
 

Cestninske ceste in njihovi odseki, cestninske postaje in prevozne razdalje  
 

Cestninska cesta Odsek ceste 
Prevozna 
razdalja v 
km 

Cestninska 
postaja 

Cestninski 
sistem 

AC Ljubljana–Srmin Ljubljana–Vrhnika 18,7 Vrhnika Zaprt 
 Ljubljana–Logatec 27,0 Logatec Zaprt 
 Ljubljana–Unec 37,4 Unec Zaprt 
 Ljubljana–Postojna 48,8 Postojna Zaprt 
 Ljubljana–Razdrto 58,3 Razdrto Zaprt 
 Ljubljana–Ajdovščina 79,2 Nanos Zaprt 
 Ljubljana–Senožeče 65,4 Senožeče Zaprt 
 Ljubljana–Divača 72,7 Divača Zaprt 
 Ljubljana–Kozina 79,8 Kozina Zaprt 
 Ljubljana–Srmin 98,7 Videž Zaprt 
AC Ljubljana–Fernetiči Ljubljana–Gabrk–Fernetiči 82,0 Dane Zaprt 
AC Srmin–Fernetiči Srmin–Gabrk–Fernetiči 41,2 Dane Zaprt 
 Kozina–Fernetiči 22,3 Dane Zaprt 
 Divača–Fernetiči 15,1 Dane Zaprt 
HC Ajdovščina–Vrtojba Ajdovščina–Vrtojba 22,9 Bazara Odprt 
AC Šentilj–Maribor Šentilj–Maribor 17,9 Pesnica Odprt 
AC Maribor–Arja vas Maribor–Arja vas 57,5 Tepanje Odprt 

 MB (Ptujska)–Slovenske 
Konjice 27,1 Slovenske 

Konjice Odprt 

 Slovenske Konjice–Arja vas 27,1 Slovenske 
Konjice Odprt 

AC Arja vas–Trojane Arja vas–Trojane 27,5 Vransko Odprt 
AC Trojane–Ljubljana Trojane–Ljubljana 36,0 Kompolje  
 Blagovica–Trojane 8,7 Blagovica Odprt 
 Lukovica–Ljubljana 18,5 Lukovica Odprt 
 Krtina–Ljubljana 14,9 Krtina Odprt 
AC Podtabor–Ljubljana 
(Koseze) 

Podtabor–Ljubljana 
(Koseze) 39,3 Torovo Odprt 

AC Ljubljana–Novo 
mesto V Ljubljana–Novo mesto V 61,6 Dob Odprt 

AC Novo mesto V 
(Lešnica)–Obrežje 

AC Novo mesto V 
(Lešnica)–Obrežje 46,3 Drnovo Odprt 

AC Novo mesto V 
(Lešnica)–Obrežje 

AC Novo mesto V 
(Lešnica)–SCP Krško 26,0 Krško Odprt 

 SCP Krško–Obrežje 20,3 Krško Odprt 
AC Maribor–Murska 
Sobota–Lendava (Pince) 

AC Maribor (Dragučova)–
Lenart–Sv. Jurij ob 
Ščavnici–Vučja vas–
Murska Sobota–Lendava 
(Pince) 

79,6 Dragotinci Odprt 

AC Maribor–Slivnica–
Ptuj (Draženci) 

Maribor–Slivnica–Ptuj 
(Draženci) 30,7 Prepolje Odprt 

 
 
Samodejne cestninske postaje  
 
Cestninska postaja Razdrto:  
Na tej cestninski postaji se lahko z avtoceste izstopa le z vozili, katerih največja dovoljena masa ne presega 
3.500 kg. Na avtocesto se preko te cestninske postaje lahko vključujejo vsa vozila. Vozila, katerih največja 
dovoljena masa presega 3.500 kg, vstop evidentirajo s prevzemom cestninskega listka na zgornjem nivoju 
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avtomatskega podajalca cestninskih listkov, ostalim vozilom pa se vstop omogoči s pritiskom na tipko za 
dvig zapornice na spodnjem nivoju avtomatskega podajalca. 
 
Cestninski postaji Blagovica in Lukovica:  
Na obeh cestninskih postajah se cestnina za vsa vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, 
lahko plačuje z vsemi brezgotovinskimi plačilnimi instrumenti za plačevanje cestnine (DARS kartice in 
plačilne kartice) in gotovinsko z euri, ne pa tudi s tujimi valutami. Vozilom z vinjeto je z avtomatskim dvigom 
zapornice omogočen prost prehod skozi cestninsko postajo. 
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3303. Uredba o zagotavljanju izjemne izravnalne 
pomoči proizvajalcem mleka

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni 
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) 
izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o zagotavljanju izjemne izravnalne pomoči 

proizvajalcem mleka

1. člen
(vsebina)

Ta uredba ureja zagotavljanje izjemne izravnalne pomoči 
proizvajalcem mleka za izvajanje:

– 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 par-
lamenta 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);

– Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ure-
ditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta 
(EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) 
št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), 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 sis-
tema uvoznih in izvoznih dovoljenj, dopolnitvi Uredbe (EU) 
št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pra-
vil o sprostitvi in zasegu varščin, položenih za takšna dovo-
ljenja, 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 Komi-
sije (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);

– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evrop-
skega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativ-
nega 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. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spreme-
njene 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 Evrop-
skega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativ-
nega 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);

– 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 admini-
strativnim 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) 2016/1394 z dne 16. avgusta 2016 o spremembi Izved-
bene 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. 225 z dne 19. 8. 2016, str. 50), (v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 809/2014/EU) in

– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1613 z dne 
8. septembra 2016 o zagotavljanju izjemne izravnalne pomoči 
proizvajalcem mleka in kmetom v drugih živinorejskih sektorjih 
(UL L št. 242 z dne 9. 9. 2016, str. 10; v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 2016/1613/EU).

2. člen
(ukrep)

Izjemna izravnalna pomoč proizvajalcem mleka po tej 
uredbi se izvede kot ukrep podpore za nepovečanje proi-
zvodnje mleka iz točke (a) prvega odstavka 1. člena Uredbe 
2016/1613/EU (v nadaljnjem besedilu: ukrep).

3. člen
(pristojni organ)

Za izvajanje ukrepa je pristojna Agencija Republike Slo-
venije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem 
besedilu: agencija).

4. člen
(predmet pomoči)

(1) Predmet pomoči po tej uredbi je dodelitev nepovratnih 
sredstev v obliki podpore za nepovečanje proizvodnje mleka v 
tekočem obdobju v primerjavi z referenčnim obdobjem.

(2) Tekoče obdobje iz prejšnjega odstavka traja od 1. ja-
nuarja 2017 do 31. marca 2017, referenčno obdobje iz prej-
šnjega odstavka pa od 1. januarja 2016 do 31. marca 2016.

(3) Za nepovečanje proizvodnje mleka iz prvega odstavka 
tega člena se šteje nepovečanje oddaje mleka proizvajalca 
mleka prvemu kupcu mleka.

5. člen
(upravičenec)

Upravičenec do pomoči po tej uredbi je nosilec kmetijske-
ga gospodarstva, ki se ukvarja s proizvodnjo mleka in izpolnjuje 
pogoje iz 6. člena te uredbe.

6. člen
(pogoji za pridobitev sredstev)

(1) Nosilec kmetijskega gospodarstva je upravičen do 
pomoči po tej uredbi za vse oddane količine mleka v tekočem 
obdobju, če kmetijsko gospodarstvo v tekočem obdobju ni 
povečalo oddaje mleka prvemu kupcu mleka v primerjavi z 
referenčnim obdobjem.

(2) Podatki o oddaji mleka kmetijskega gospodarstva 
za tekoče in referenčno obdobje se prevzamejo iz tržnoinfor-
macijskega sistema za mleko v skladu s predpisi, ki urejajo 
tržnoinformacijski sistem za mleko.

(3) Če prvi kupec mleka ali kmetijsko gospodarstvo ne 
sporoča v tržnoinformacijski sistem za mleko v tekočem in 
referenčnem obdobju, se oddaja mleka proizvajalca mleka 
prvemu kupcu mleka lahko izkazuje z originalnimi podpisanimi 
listinami o oddaji mleka.

(4) Kmetijsko gospodarstvo mora biti na dan vložitve 
zahtevka za ukrep po tej uredbi vpisano v register kmetijskih 
gospodarstev.

7. člen
(finančne določbe)

(1) Za ukrep se zagotovijo sredstva v višini do 
2.291.012 eurov, od tega se 50 odstotkov zagotovi iz naslova 
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sredstev Evropske unije in do 50 odstotkov iz proračuna Re-
publike Slovenije.

(2) Višina pomoči na kilogram oddanega mleka se izraču-
na tako, da se sredstva do zneska iz prejšnjega odstavka delijo 
s številom vseh s strani upravičencev iz 5. člena te uredbe 
oddanih kilogramov mleka v tekočem obdobju.

8. člen
(podrobnejši postopek za pridobitev sredstev)

(1) Agencija nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki izpolnju-
jejo pogoje iz 6. člena te uredbe, najpozneje do 10. maja 2017 
pošlje predtiskani obrazec »Izjemna izravnalna pomoč proizva-
jalcem mleka« (v nadaljnjem besedilu: predtiskani obrazec).

(2) Ko nosilec kmetijskega gospodarstva podpisan pred-
tiskani obrazec vloži na agencijo v skladu s četrtim odstavkom 
tega člena, se ta šteje za zahtevek o upravičenosti do pomoči 
(v nadaljnjem besedilu: zahtevek).

(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko nosilec kmetijske-
ga gospodarstva vloži zahtevo na obrazcu »Izjemna izravnalna 
pomoč proizvajalcem mleka«, ki je objavljen na spletni strani 
agencije, ter ga izpolnjenega in podpisanega kot zahtevek 
posreduje na način, določen v četrtem odstavku tega člena.

(4) Nosilec kmetijskega gospodarstva zahtevek pošlje na 
naslov Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj 
podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, ali odda neposre-
dno v sprejemni pisarni agencije najpozneje do 19. maja 2017.

(5) Agencija odloči o višini dodeljenih sredstev najpozneje 
do 8. septembra 2017.

(6) Agencija upravičencem izplača sredstva v rokih, dolo-
čenih v 1. in 2. členu Uredbe 2016/1613/EU.

9. člen
(upravni pregledi in pregledi na kraju samem)

(1) Agencija izvaja upravne preglede in preglede na kraju 
samem v skladu z Uredbo 1306/2013/EU, Uredbo 640/2014/EU 
in Uredbo 809/2014/EU pred izplačilom sredstev.

(2) Pregled na kraju samem iz prejšnjega odstavka se 
opravi pri najmanj petih odstotkih upravičencev iz 5. člena te 
uredbe in pri prvih kupcih mleka.

10. člen
(obveščanje Komisije)

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obve-
sti Komisijo v skladu s točkama (a) in (b) 3. člena Uredbe 
2016/1613/EU.

11. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00715-34/2016
Ljubljana, dne 1. decembra 2016
EVA 2016-2330-0144

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

3304. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o načinu izplačevanja in merilih za izračun 
nadomestila za zmanjšanje dohodka 
iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve 
ukrepom vodovarstvenega režima

Na podlagi osmega odstavka 79. 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) v zvezi s 27. členom 
Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – 
ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu 
izplačevanja in merilih za izračun nadomestila  
za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti 
zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega 

režima

1. člen
V Uredbi o načinu izplačevanja in merilih za izračun nado-

mestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi 
prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima (Uradni list RS, 
št. 105/11, 64/12, 44/13, 55/15 in 97/15) se v drugem odstavku 
1. člena 1. točka spremeni tako, da se glasi:

»1.  državna pomoč v skladu s Smernicami Evropske 
unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 
ter na podeželju za obdobje 2014 do 2020 (UL C št. 204 z dne 
1. 7. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: smernice) in«.

2. člen
V 3. členu se v 10. točki pika na koncu stavka nadomesti 

podpičjem in doda nova 11. točka, ki se glasi:
»11. veliko podjetje je veliko podjetje iz 14. točke pod (35) 

smernic.«.

3. člen
6.a člen se spremeni tako, da se glasi:

»6.a člen
(shema državne pomoči v skladu s smernicami)

(1) Nadomestilo se podeli kot državna pomoč v skladu s 
točkami (241) do (250) smernic.

(2) Nadomestilo se v okviru istih upravičenih stroškov ne 
sme združevati z drugimi pomočmi iz naslova državnih pomoči, 
če bi bili z združitvijo pomoči preseženi najvišji zneski oziroma 
intenzivnost pomoči, določene s smernicami, ne glede na to, 
ali se pomoč v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se 
delno financira iz sredstev Evropske unije.

(3) Nadomestilo z upravičenimi stroški po tej uredbi, do-
deljeno na podlagi smernic, se lahko združuje z vsako drugo 
pomočjo iz naslova državnih pomoči, če se navedeni ukrepi 
nanašajo na različne upravičene stroške.

(4) Nadomestilo se ne sme kumulirati z nobeno pomočjo 
de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s 
takim kumuliranjem presežena intenzivnost pomoči ali znesek 
pomoči, ki sta določena v smernicah.

(5) Nadomestila ne vključujejo financiranja enakovre-
dnih kmetijskih praks iz 43. člena Uredbe (EU) št. 1307/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 
o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem pod-
pore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe 
Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 608).

(6) Do nadomestila iz prvega odstavka tega člena niso 
upravičeni subjekti, ki so naslovniki neporavnanega naloga za 
izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije, s katerim 
je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z no-
tranjim trgom.«.

4. člen
V 9. členu se besedilo člena označi kot prvi odstavek.
Na koncu druge alineje se vejica nadomesti s podpičjem 

in črta beseda »in«.
Na koncu tretje alineje se pika nadomesti z vejico in doda 

beseda »in«.
Za tretjo alinejo se doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– izjavo o tem, da ni naslovnik neporavnanega naloga za 

izterjavo iz šestega odstavka 6.a člena te uredbe.«.
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Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če je upravičenec veliko podjetje, mora vlogi iz prej-

šnjega odstavka priložiti tudi opis stanja brez pomoči in za to 
predložiti ustrezna dokazila.«.

5. člen
V prvem odstavku 10. člena se v 4. točki za besedilom »iz 

druge alineje« doda besedilo »prvega odstavka«.
Za 4. točko se doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. pri upravičencu, ki je veliko podjetje, preveriti vero-

dostojnost opisa stanja brez nadomestila in potrditi, da ima 
nadomestilo spodbujevalne učinke;«.

Dosedanje 5. do 9. točka postanejo 6. do 10. točka.
V drugem odstavku se v drugi alineji besedilo »4. in 

8. člena« nadomesti z besedilom »4., 8. ali drugega odstavka 
9. člena«.

KONČNA DOLOČBA

6. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-47/2016
Ljubljana, dne 1. decembra 2016
EVA 2016-2550-0047

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

3305. Uredba o spremembah in dopolnitvah 
Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih 
pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne 
spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav 
za zaposlovanje in investiranje

Na podlagi osmega odstavka 27. člena, štirinajstega 
odstavka 28. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o 
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, 
št. 20/11, 57/12 in 46/16) in 7. člena Zakona o razvojni podpori 
Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09 
in 82/15) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe  

o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči  
ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude  

za zaposlovanje ter davčnih olajšav  
za zaposlovanje in investiranje

1. člen
V Uredbi o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter 

načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter 
davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, 
št. 93/14) se prvi in drugi odstavek 4. člena spremenita tako, 
da se glasita:

»(1) Določbe te uredbe veljajo za pomoči, dodeljene v 
vseh sektorjih, razen v:

a) sektorju ribištva in akvakulture, kakor ga določa 
Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1379/2013 
z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške 
proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb 
Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razve-
ljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L št. 354 z dne 

28. 12. 2013, str. 1), z izjemo pomoči za usposabljanje, po-
moči za dostop do finančnih sredstev, pomoči na področju 
raziskav in razvoja, pomoči za inovacije za MSP in pomoči 
za prikrajšane in invalidne delavce po Uredbi 651/2014/EU 
ter pomoči de minimis,

b) premogovništvu po opredelitvi v Sklepu Sve-
ta št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 o državnih 
pomočeh za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov 
(UL L št. 336 z dne 21. 12. 2010, str. 24), z izjemo pomoči 
de minimis,

c) primarni kmetijski proizvodnji, opredeljeni v prilogi I 
Pogodbe o delovanju Evropske unije, z izjemo nadomestila 
za dodatne stroške, ki niso stroški prevoza v najbolj oddalje-
nih regijah, kakor je določeno v točki (b) drugega odstavka 
15. člena Uredbe 651/2014/EU, pomoči za svetovanje v korist 
MSP, pomoči za financiranje tveganja, pomoči za raziskave in 
razvoj, pomoči za inovacije v MSP, pomoči za varstvo okolja, 
pomoči za usposabljanje in pomoči za prikrajšane delavce in 
invalide po Uredbi 651/2014/EU ter pomoči de minimis,

č) sektorju predelave in trženja kmetijskih proizvodov, 
kadar je:

– znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine 
kmetijskih proizvodov, ki so kupljeni pri primarnih proizvajalcih 
ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali

– pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese 
na primarne proizvajalce.

(2) Pomoč po tej uredbi ni dovoljena za podjetja v teža-
vah po 18. točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU.«.

2. člen
Drugi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pri dodeljevanju pomoči se poleg določb te uredbe 

upoštevajo tudi določbe Uredbe 651/2014/EU, Uredbe Komi-
sije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi 
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju EU pri pomoči de 
minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadalj-
njem besedilu: Uredba 1407/2013/EU), Uredbe 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) 
in Uredbe Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 
o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture 
(UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45; v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 717/2014/EU).«.

3. člen
V prvem odstavku 8. člena se dodata novi prva in druga 

alineja, ki se glasita:
»– v ladjedelništvu,
– v proizvodnji in distribuciji energije ter energetski in-

frastrukturi,«.
Dosedanje prva do tretja alineja postanejo tretja do peta 

alineja.

4. člen
Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pri dodeljevanju pomoči na podlagi neposredne 

vloge iz 31. člena zakona se šteje, da projekt bistveno pri-
speva k regionalnemu razvoju prek ustvarjenih ali ohranjenih 
delovnih mest, če:

– se nahaja na problemskem območju z visoko brezpo-
selnostjo ali na obmejnem problemskem območju ali na ob-
močju avtohtonih narodnih skupnosti ali na območju parkov-
nih skupnosti Triglavskega narodnega parka, in predvideva 
vsaj ohranitev obstoječih delovnih mest ali

– predvideva ustvarjanje vsaj 20 novih delovnih mest.«.

5. člen
18. člen se črta.
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6. člen
Prvi odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pomoč za tekoče poslovanje se lahko dodeli v skla-

du z Uredbo 1407/2013/EU, Uredbo 1408/2013/EU in Uredbo 
717/2014/EU.«.

Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Ne glede na obliko ali namen pomoči ne sme skupni 

znesek pomoči de minimis za tekoče poslovanje, dodeljen 
enotnemu podjetju, v obdobju zadnjih treh proračunskih let 
presegati:

– 200.000 eurov oziroma 100.000 eurov v cestnem to-
vornem prometu, v skladu z Uredbo 1407/2013/EU;

– 15.000 eurov v sektorju primarne kmetijske proizvo-
dnje, opredeljene v prilogi I Pogodbe o Evropski uniji, v skladu 
z Uredbo 1408/2013/EU;

– 30.000 eurov v sektorju ribištva in akvakulture, v skla-
du z Uredbo 717/2014/EU.

Deveti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Do pomoči za tekoče poslovanje so upravičena 

mikro, mala, srednje velika in velika podjetja ob upoštevanju 
omejitev uporabe iz prvega odstavka, tretjega odstavka in 
petega odstavka 4. člena te uredbe. Ne glede na določ-
bo drugega odstavka 4. člena te uredbe se lahko v skladu 
z Uredbo 1407/2013/EU, Uredbo 1408/2013/EU in Uredbo 
717/2014/EU dodeli pomoč za tekoče poslovanje de minimis 
podjetju v težavah, kot ga opredeljuje Uredba 651/2014/EU.«.

Prva alineja enajstega odstavka se spremeni tako, da 
se glasi:

»– se pomoč de minimis ne sme kumulirati z državno 
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali pomočjo za 
isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s tako kumulacijo 
presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, 
določen za posebne okoliščine vsakega primera v Uredbi 
651/2014/EU, Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. ju-
nija 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), Uredbi 
Komisije (EU) št. 1388/2014 z dne 16. decembra 2014 o 
razglasitvi nekaterih vrst pomoči za podjetja, ki se ukvarjajo 
s proizvodnjo, predelavo in trženjem ribiških proizvodov in 
proizvodov iz ribogojstva, za združljive z notranjim trgom z 
uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije (UL L št. 369 z dne 24. 12. 2014, str. 37) ali v sklepu 
Komisije,«.

Tretja alineja enajstega odstavka se spremeni tako, da 
se glasi:

»– se pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 
1407/2013/EU, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dode-
ljeno v skladu z drugimi uredbami EU, do zgornje meje iz prve 
alineje osmega odstavka tega člena,«.

Za tretjo alinejo se dodata novi četrta in peta alineja, ki 
se glasita:

»– se pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 
1408/2013/EU, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodelje-
no v skladu z Uredbo 717/2014/EU, do zgornje meje iz tretje 
alineje osmega odstavka tega člena,

– se pomoč de minimis dodeljena v skladu z Ured-
bo 1407/2013/EU, Uredbo 1408/2013/EU in Uredbo 
717/2014/EU lahko dodeli podjetjem, ki so dejavna v več 
sektorjih ali opravljajo še druge dejavnosti samo, če ima 
podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali 
razlikovanje med stroški, zagotovljeno, da ne pride do pre-
hajanja pomoči v dejavnosti izven uredbe, po kateri je de 
minimis pomoč dodeljena.«.

V dvanajstem odstavku se prva alineja spremeni tako, 
da se glasi:

»– da je pomoč de minimis dodeljena v skladu z Ured-
bo 1407/2013/EU, z Uredbo 1408/2013/EU ali z Uredbo 
717/2014/EU, in«.

7. člen
V drugem odstavku 23. člena se za besedo »dodelitev« 

doda beseda »regionalne«.

8. člen
V prilogi 1 se besedilo »opredeljujeta Zakon o pomoči za 

reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah 
(Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo, 51/11, 
39/13 in 56/13) ter« nadomesti z besedo »opredeljuje«.

9. člen
V prilogi 2 se besedilo »opredeljujeta Zakon o pomoči za 

reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah 
(Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo, 51/11, 
39/13 in 56/13) ter« nadomesti z besedo »opredeljuje«.

KONČNA DOLOČBA

10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 00726-24/2016
Ljubljana, dne 1. decembra 2016
EVA 2016-2130-0077

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

3306. Sklep o določitvi višine cestnine za vozila, 
katerih največja dovoljena masa presega 
3.500 kg

Na podlagi drugega odstavka 12. člena Zakona o cestninje-
nju (Uradni list RS, št. 24/15) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o določitvi višine cestnine za vozila, katerih 
največja dovoljena masa presega 3.500 kg

I
Cestnina za vozila, katerih največja dovoljena masa pre-

sega 3.500 kg, vključuje davek na dodano vrednost ter znaša 
za vozila prvega cestninskega razreda 0,243929 eura za kilo-
meter prevozne razdalje in za vozila drugega cestninskega 
razreda 0,507374 eura za kilometer prevozne razdalje.

II
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati 

Sklep o določitvi višine cestnine za vozila, katerih največja 
dovoljena masa presega 3.500 kg (Uradni list RS, št. 76/13 in 
24/15 – ZCestn).

III
Ta sklep začne veljati 1. januarja 2017.

Št. 00710-33/2016
Ljubljana, dne 1. decembra 2016
EVA 2016-2430-0053

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

3307. Splošni akt o cestninjenju

Na podlagi drugega odstavka 21. člena Zakona o cestni-
njenju (Uradni list RS, št. 24/15), točke 7.2.8 in točke 7.2.10 
Statuta Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d. d. in določb 
Poslovnika uprave Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji 
d. d. je uprava Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d. d. 
28. oktobra 2016 sprejela

S P L O Š N I    A K T
o cestninjenju

1. Elektronski mediji DARS d. d. za plačevanje cestni-
ne in možnosti njihove uporabe

1.1 V sistemu cestninjenja z zaustavljanjem so v uporabi 
te naprave DARS d. d. za elektronsko cestninjenje: elektronska 
tablica ABC (v nadaljnjem besedilu: tablica ABC), DARS-kar-
tica in DARS-kartica Transporter. Skupno poimenovanje za te 
naprave je elektronski mediji DARS d. d.

1.2 Elektronski mediji DARS d. d. se uporabljajo za brez-
gotovinsko plačevanje cestnine za uporabo cestninskih cest 
za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3500 kg, 
in sicer za prvi (R3) in drugi (R4) cestninski razred.

1.2.1 DARS-kartica je predplačilni ali poplačilni elek-
tronski medij za plačevanje cestnine. Kot predplačilni elek-
tronski medij je prenosljiva med vozili in obema cestninskima 
razredoma, kot poplačilni elektronski medij pa med vozili 
uporabnika, ki je z DARS d. d. sklenil pogodbo o uporabi 
kartice za odloženo plačevanje cestnine. DARS-kartica kot 
poplačilni elektronski medij se lahko uporablja tudi v povezavi 
z nekaterimi plačilnimi karticami, ki so objavljene na spletni 
strani www.dars.si.

DARS-kartica se lahko uporablja tudi za plačevanje ce-
stnine za vozila obeh cestninskih razredov, za katera se v 
sistemu cestninjenja uveljavlja plačevanje znižane cestnine 
glede na emisijska razreda EURO. V tem primeru se na DARS-
-kartico zapišeta registrska oznaka in emisijski razred vozila, 
kartica pa ni prenosljiva in se sme uporabljati samo za plače-
vanje cestnine za določeno vozilo.

1.2.2 DARS-kartica Transporter je predplačilni ali popla-
čilni elektronski medij za plačevanje cestnine. Kot predplačilni 
elektronski medij je prenosljiva med vozili in obema cestnin-
skima razredoma, kot poplačilni elektronski medij pa med vo-
zili uporabnika, ki je z DARS d. d. sklenil pogodbo o uporabi 
DARS-kartice Transporter za odloženo plačevanje cestnine. 
DARS-kartica Transporter kot poplačilni elektronski medij se 
lahko uporablja tudi v povezavi z nekaterimi plačilnimi kartica-
mi, ki so objavljene na spletni strani www.dars.si.

DARS-kartica Transporter se lahko uporablja tudi za 
plačevanje cestnine za vozila obeh cestninskih razredov, za 
katera se v sistemu cestninjenja uveljavlja plačevanje znižane 
cestnine glede na emisijska razreda EURO. V tem primeru 
se na DARS-kartico Transporter zapišeta registrska oznaka 
in emisijski razred vozila, kartica pa ni prenosljiva in se sme 
uporabljati samo za plačevanje cestnine za to vozilo.

1.2.3 Tablica ABC je predplačilni ali poplačilni elektronski 
medij za plačevanje cestnine.

Za prvi cestninski razred (R3) se lahko tablica ABC upo-
rabi le za posamezno vozilo. Na njej je zapisana registrska 
oznaka vozila in ni prenosljiva.

Za vozilo tega razreda, za katero se v sistemu cestninje-
nja uveljavlja plačevanje znižane cestnine glede na emisijski 
razred EURO, se na tablico ABC zapišeta še emisijski in ce-
stninskih razred vozila (zelena tablica za R3). Tablica ABC ni 
prenosljiva in se sme uporabljati samo za plačevanje cestnine 
za določeno vozilo.

Tablica ABC kot predplačilni elektronski medij za drugi 
cestninski razred (R4) je prenosljiva med vozili tega razreda, 
kot poplačilni elektronski medij pa med vozili uporabnika, ki 
je z DARS d. d. sklenil pogodbo o njeni uporabi za odloženo 
plačevanje cestnine za vozila tega razreda. Tablica ABC kot 
poplačilni elektronski medij se lahko uporablja tudi v povezavi 
z nekaterimi plačilnimi karticami, ki so objavljene na spletni 
strani www.dars.si.

Za vozilo drugega cestninskega razreda (R4), za ka-
tero se v sistemu cestninjenja uveljavlja plačevanje znižane 
cestnine glede na emisijski razred EURO, se na tablico ABC 
zapišeta registrska oznaka in emisijski razred, označi pa se tudi 
cestninski razred (modra tablica za R4). Taka tablica ABC ni 
prenosljiva in se sme uporabljati samo za plačevanje cestnine 
za določeno vozilo.

1.3 Elektronski mediji DARS d. d. se lahko uporabljajo tudi 
za brezgotovinsko plačevanje cestnine za uporabo cestnega 
predora Karavanke, in sicer za vozila navedenih cestninskih 
razredov ti mediji:

– DARS-kartica, z zapisom registrske oznake vozila in 
emisijskega razreda EURO ali brez njega: za vsa vozila vseh 
štirih cestninskih razredov;

– DARS-kartica Transporter, z zapisom registrske ozna-
ke vozila in emisijskega razreda EURO ali brez njega: za vsa 
vozila tretjega in četrtega cestninskega razreda;

– tablica ABC, izdana za vozilo tretjega cestninskega 
razreda, z zapisom registrske oznake vozila in njegovega emi-
sijskega razreda EURO ali brez tega zapisa: za vsa vozila 
tretjega cestninskega razreda;

– tablica ABC, izdana za vozilo četrtega cestninskega 
razreda, z zapisom registrske oznake vozila in njegovega emi-
sijskega razreda EURO ali brez tega zapisa: za vsa vozila 
četrtega cestninskega razreda.

2. Pridobitev in prilagoditev elektronskih medijev 
DARS d. d.

2.1 Prodajna mesta so za:
– DARS-kartico na vseh stezah izstopnih oziroma vstopno-

-izstopnih cestninskih postaj, razen na hitrih stezah sistema ABC;
– tablico ABC in DARS-kartico v Cestninskem uporabni-

škem centru DARS d. d., osebno ali po pošti.
2.2 Elektronski medij DARS d. d. za plačevanje znižane 

cestnine glede na emisijski razred EURO se izda ali se že izdan 
prilagodi na podlagi posebne vloge uporabnika. Obrazec vloge 
je objavljen na spletni strani www.dars.si.

2.3 DARS d. d. zavrne izdajo ali prilagoditev elektron-
skega medija za plačevanje znižane cestnine glede na emi-
sijski razred EURO, če ima uporabnik oziroma vlagatelj vloge 
neporavnane zapadle obveznosti do DARS d. d. Poleg tega 
lahko DARS d. d. uporabniku v primeru njegovih neporavnanih 
zapadlih obveznosti do DARS d.d. onemogoči nadaljnje kori-
ščenje elektronskega medija in ugodnosti, povezanih z njegovo 
uporabo. Zadržanje izdaje, prilagoditve oziroma onemogočanje 
nadaljnjega koriščenja elektronskega medija in ugodnosti, po-
vezanih z njegovo uporabo, lahko traja vse do poplačila vseh 
zapadlih obveznosti, ki jih ima uporabnik oziroma vlagatelj 
vloge do DARS d. d.

2.4 Za uporabo na enem vozilu se lahko prilagodita naj-
več ena tablica ABC in ena DARS-kartica ali DARS-kartica 
Transporter.

Za skupino vozil, v kateri vlečno vozilo s priklopnikom ali 
brez njega prehaja iz R3 v R4 in obratno, se poleg tablice ABC 
za cestninski razred, v katerem je opravljena večina voženj, 
uporabniku lahko prilagodi tudi DARS-kartica ali DARS-kartica 
Transporter, s katero plačuje prevoze v drugem cestninskem 
razredu, kot je zapisan na tablici ABC.

Uporabnik, ki ima v vozilu oba elektronska medija DARS 
d. d. in želi plačati cestnino z DARS-kartico ali DARS-kartico 
Transporter, mora pred prehodom cestninske postaje odstraniti 
tablico ABC z nosilca in jo čim bolj oddaljiti od priporočenega 
mesta namestitve, da prepreči samodejno komunikacijo s sis-
temom elektronskega cestninjenja.
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3. Predplačilna in poplačilna uporaba elektronskih 
medijev DARS d. d.

3.1 Elektronski mediji DARS d. d. se lahko uporabljajo kot 
predplačilni mediji na podlagi vnaprej naloženega dobroimetja 
za plačilo cestnine. Višina vplačila dobroimetja na posamezen 
elektronski medij je poljubna.

Vplačilo dobroimetja je mogoče ob izdaji elektronskega 
medija in naknadno na tako imenovanih kombiniranih stezah 
(glej točko 4.2.1) na vseh cestninskih postajah odprtega ce-
stninskega sistema in izstopnih cestninskih postajah zaprtega 
cestninskega sistema:

– na podlagi vplačila dobroimetja na cestninski postaji;
– na podlagi predhodnega plačila dobroimetja na tran-

sakcijski račun DARS d. d. po ponudbi, objavljeni na spletni 
strani www.dars.si.

3.2 Elektronski mediji DARS d. d. se lahko uporabljajo 
kot poplačilni medij v odloženem načinu plačevanja cestnine 
bodisi v povezavi s plačilno oziroma kreditno kartico bodisi s 
sklenitvijo posebne pogodbe z DARS d. d. Seznam plačilnih 
in kreditnih kartic, ki jih DARS d. d. sprejema za odloženo 
plačevanje cestnine, je objavljen na spletni strani www.dars.si.

4. Registracija prehoda vozila preko cestninske po-
staje

4.1 Registracija prehoda vozila preko cestninske postaje 
v zaprtem cestninskem sistemu vključuje evidentiranje vozila 
na vstopni cestninski postaji, na izstopni cestninski postaji pa 
obračun plačila cestnine za uporabo cestninske ceste ali nje-
nega odseka s predplačilnimi mediji ali evidentiranje uporabe 
cestninske ceste ali njenega odseka s poplačilnimi mediji.

V odprtem cestninskem sistemu se registracija prehoda 
vozila opravi sočasno na vstopno-izstopni cestninski postaji.

4.2 Nosilec tablice ABC je treba pritrditi čim nižje na notra-
nji strani vetrobranskega stekla in nanj namestiti tablico ABC, 
kot je prikazano na sliki.

ABC; na tej stezi se mora vozilo ustaviti in vožnjo nadaljevati 
po tem, ko se na semaforju prikazovalnika ob kabini prižge 
zelena luč.

4.2.1 Registracija prehoda vozila preko cestninske posta-
je se v sistemu elektronskega cestninjenja s tablico ABC izvede 
pri vožnji skozi cestninsko postajo:

– po tako imenovani hitri ABC stezi, označeni s spodnjim 
prometnim znakom št. 3424, ki je rezervirana za vozila, opre-
mljena s tablico ABC za avtomatsko plačevanje cestnine brez 
ustavljanja vozila; registracija prehoda se izvede pri hitrosti do 
40 km/h, pogoj zanjo je zadostno dobroimetje na tablici ABC ali 
aktivna poplačniška povezava tablice ABC; razdalja med vozili 
v postopku registracije prehoda mora biti najmanj osem metrov;

– po tako imenovani kombinirani stezi, označeni s spo-
dnjima prometnima znakoma št. 3423 in 3426, na kateri so 
poleg avtomatskega plačevanja cestnine mogoči tudi vsi drugi 
načini plačevanja cestnine in vplačila dobroimetja na tablico 

4.2.2 V zaprtem cestninskem sistemu se lahko cestnina 
na izstopni cestninski postaji plača s tablico ABC le, če je bil 
vstop vanj pravilno registriran. Pri vstopu vozila po hitri stezi se 
na tablico ABC avtomatsko zapiše vstopna cestninska postaja, 
kar se potrdi z izpisom podatkov s tablice ABC na prikazovalni-
ku (točka 4.2.3) in z avtomatskim dvigom zapornice. Na kombi-
nirani stezi, na kateri je treba vozilo ustaviti, je vstop evidentiran 
v trenutku, ko se na prikazovalniku prikažejo podatki s tablice 
ABC in se na semaforju prižge zelena luč.

4.2.3 Na prikazovalniku ob hitri ali kombinirani stezi se 
izpišeta cestninski razred (R3 ali R4) in emisijski razred EURO 
(E4 za emisijski razred EURO IV, E5 za EURO V ter E6 za 
EURO EEV in EURO VI), če je ta zapisan na tablici, in stanje 
dobroimetja. Pri poplačilni tablici ABC se namesto dobroimetja 
izpiše status povezave, npr. »POP« (pri dvovrstičnih prika-
zovalnikih pa se izpiše tudi POP DARS ali POP Magna ipd.). 
S tem izpisom na prikazovalniku je potrjena registracija preho-
da in pogoji za avtomatsko cestninjenje so izpolnjeni.

Če se zapornica na hitri izstopni stezi ne dvigne, voznik 
nadaljuje počasno vožnjo proti zapornici, pri kateri je namešče-
na druga antena, ki ponovno poskuša prebrati podatke s tablice 
ABC. Če se zapornica še vedno ne dvigne, se mora voznik po 
domofonu, ki je nameščen pred zapornico, obrniti na osebje 
cestninske postaje.

4.2.4 Na stranskih cestninskih postajah v zaprtem ce-
stninskem sistemu so zaradi prostega prehoda vozil z vinje-
tami zapornice dvignjene, zato mora biti uporabnik pozoren 
na to, da se pri vstopu in izstopu na prikazovalniku izpišejo 
podatki z njegove tablice ABC in da je na semaforju prikazo-
valnika ob kabini prižgana zelena luč. V nasprotnem primeru 
je pri vstopu treba iz avtomatskega podajalca cestninskih 
listkov ali pri cestninskem blagajniku prevzeti vstopni ce-
stninski listek, pri izstopu pa plačati cestnino z drugim pla-
čilnim sredstvom. Če tablica ABC pri izstopu iz zaprtega ce-
stninskega sistema nima zapisa vstopne cestninske postaje 
in uporabnik ne predloži cestninskega listka, se obračuna 
cestnina za relacijo do najbolj oddaljene vstopne cestninske 
postaje v tem sistemu.

4.2.5 Na izstopni cestninski postaji v zaprtem cestnin-
skem sistemu ali na vstopno-izstopni cestninski postaji v od-
prtem cestninskem sistemu se lahko plačilo cestnine s tablico 
ABC opravi na hitri ABC stezi ali na kombinirani stezi.

4.2.6 Na cestninski postaji Hrušica, kjer vsa vozila plaču-
jejo cestnino za uporabo cestnega predora Karavanke, ni hitre 
ABC steze. Uporabniki sistema ABC lahko plačajo cestnino na 
dveh kombiniranih stezah, ki sta na skrajni desni strani vozišča.

4.2.7 Registracija prehoda s tablico ABC ni mogoča v teh 
primerih:

– če je tablica ABC blokirana s strani uporabnika ali DARS 
d. d. (npr. neplačnik, zloraba, izguba, odtujitev);

– če na predplačilni tablici ABC ni dovolj dobroimetja;
– če je tablica ABC v okvari (npr. nedelovanje elektron-

skega medija – izguba komunikacije ali slaba komunikacija, 
izpraznjena baterija).

4.3 Registracija prehoda vozila preko cestninske postaje 
se v sistemu elektronskega cestninjenja z DARS-kartico ali 
DARS-kartico Transporter (v nadaljnjem besedilu: kartica DK) 
izvede med vožnjo skozi cestninsko postajo po tako imenova-
ni kombinirani stezi, na kateri so poleg plačevanja cestnine s 
kartico DK mogoči tudi vsi drugi načini avtomatskega (tablica 
ABC) in »ročnega« plačevanja cestnine ter vplačila dobro-
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imetja na kartico DK. Vozilo se mora na tej stezi ustaviti in 
počakati, da se na semaforju prižge zelena luč, preden lahko 
nadaljuje vožnjo.

4.3.1 Za uspešno izvedeno registracijo prehoda s kartico 
DK je treba kartico na kombinirani stezi približati bralniku (bralni 
enoti), ki je nameščen na kabini cestninske postaje, na razdaljo 
okoli 10 cm in počakati, da blagajnik v kabini določi cestninski 
razred vozila. Na prikazovalniku se izpišeta cestninski razred (R3 
ali R4) in emisijski razred EURO (E4 za emisijski razred EURO IV, 
E5 za EURO V ter E6 za EURO EEV in EURO VI), če je zapisan 
na kartici, ter stanje dobroimetja pri predplačnikih oziroma status 
poplačniškega razmerja pri poplačnikih, npr. POP (pri dvovrstičnih 
prikazovalnikih se izpiše tudi POP DARS ali POP Magna ipd.). 
Ko je transakcija končana, se na semaforju prižge zelena luč, in 
prehod vozila preko cestninske postaje se lahko nadaljuje.

4.3.2 V zaprtem cestninskem sistemu se pri vstopu na 
kartico DK zapiše vstopna cestninska postaja. Na prikazo-
valniku se izpišejo v prejšnji točki navedeni podatki s kartice 
DK, prižge se zelena luč na semaforju, in zapornica na čelnih 
oziroma glavnih cestninskih postajah se dvigne.

Na stranskih oziroma manjših cestninskih postajah v za-
prtem cestninskem sistemu so zaradi prostega prehoda vozil 
z vinjetami zapornice dvignjene, zato mora biti uporabnik pri 
vstopu v sistem pozoren na to, ali prikazovalnik kaže podatke 
s kartice DK in ali na semaforju prikazovalnika sveti zelena luč. 
V nasprotnem primeru mora voznik pri vstopu vzeti vstopni ce-
stninski listek, pri izstopu iz zaprtega cestninskega sistema pa 
plačati cestnino z drugim plačilnim sredstvom. Če kartica DK pri 
izstopu iz zaprtega cestninskega sistema nima zapisa vstopne 
cestninske postaje in uporabnik ne predloži cestninskega listka, 
se obračuna cestnina za relacijo do najbolj oddaljene vstopne 
cestninske postaje v tem sistemu.

4.3.3 Na izstopni cestninski postaji v zaprtem cestnin-
skem sistemu ali na vstopno-izstopni cestninski postaji v odpr-
tem cestninskem sistemu se plačilo cestnine s kartico DK lahko 
opravi le na kombinirani stezi.

4.3.4 Registracija prehoda s kartico DK ni mogoča v teh 
primerih:

– če je kartica DK blokirana s strani uporabnika ali DARS 
d. d. (npr. neplačnik, zloraba, izguba, odtujitev);

– če na predplačilni kartici DK ni dovolj dobroimetja;
– če je kartica DK v okvari (nedelovanje medija – izguba 

komunikacije).
5. Drugi pogoji za pravilno uporabo elektronskih 

medijev DARS d. d.
5.1 Za vozila nad 3.500 kg največje dovoljene mase je 

prepovedan prehod cestninske postaje po stezi, ki je z označe-
no prometno ureditvijo namenjena samo vozilom do 3.500 kg 
največje dovoljene mase, za katera se cestnina plačuje z vinjeto.

5.2 Uporabnik elektronskega medija DARS d. d. voznike 
svojih vozil ali druge osebe oziroma voznike, ki jim preda v upo-
rabo svoj elektronski medij, seznani s pogoji njegove uporabe v 
sistemu elektronskega cestninjenja.

5.3 Uporabnik elektronskega medija DARS d. d. po preje-
mu elektronskega obvestila sporoči morebitna odstopanja med 
dejanskimi podatki vozila in podatki, ki so bili zavedeni v sistem 
DARS d. d. za diferenciran način plačila.

5.4 Vsak elektronski medij DARS d. d. ima zapisano svojo 
serijsko številko. Ob prevzemu tablice ABC uporabnik prejme še 
posebno identifikacijsko kartico, na kateri je poleg serijske zapi-
sana tudi identifikacijska številka tablice, ki jo pozna in uporablja 
le on. Uporabnikom elektronskih medijev DARS d. d. je tako 
zagotovljena anonimnost prehodov cestninskih postaj, razen če 
je na mediju zapisana tudi registrska oznaka vozila, za katero je 
bil izdan medij, to je:

– v primeru uveljavljanja znižane cestnine glede na emisij-
ski razred EURO;

– v primeru uporabe tablice ABC za prvi cestninski razred 
(R3);

– v primeru sklenitve pogodbe o odloženem plačevanju 
cestnine z DARS d. d.

5.5 Na podlagi predhodno dodeljenega uporabniškega 
imena in gesla je uporabniku na posebnem portalu uporabni-
kov na spletni strani www.dars.si omogočen stalen brezplačni 
dostop do evidenc prehodov cestninskih postaj, opravljenih s 
posameznim elektronskim medijem DARS d. d.

5.6 Vsako spremembo lastništva vozila ali uporabnika na 
vozilo vezanega elektronskega medija DARS d. d. je treba takoj 
sporočiti Cestninskemu uporabniškemu centru DARS d. d., 
in sicer na posebnem obrazcu, objavljenem na spletni strani 
www.dars.si.

5.7 Izgubo ali odtujitev elektronskega medija uporab-
nik pisno sporoči Cestninskemu uporabniškemu centru DARS 
d. d. (številka faksa +386(1)518-8-305; elektronski naslov 
cuc@dars.si). Na podlagi prejetega sporočila bo nadaljnja 
uporaba izgubljenega ali odtujenega medija onemogočena.

5.8 Uporaba elektronskega medija DARS d. d., s katerim 
so bili kršeni pogoji njegove uporabe ali so z njim evidentirane 
neporavnane zapadle obveznosti plačila cestnine, se onemo-
goči z uvrstitvijo medija na stop listo. Izbris medija s stop liste 
se opravi po tem, ko so odpravljeni razlogi za uvrstitev nanjo.

5.9 Uporabnik lahko začne uporabljati tablico ABC za prvi 
cestninski razred (R3) in elektronski medij DARS d. d. za plače-
vanje cestnine glede na emisijski razred EURO po tem, ko prej-
me elektronsko obvestilo DARS d. d., da so podatki o vozilu, na 
katero je vezan posamezni medij, vneseni v elektronski sistem 
cestninjenja. Ti podatki se avtomatično zapišejo na medij ob 
prvem prehodu vozila, za katero je bil medij prilagojen ali izdan, 
po tako imenovani kombinirani stezi skozi cestninsko postajo.

5.10 Za pomoč uporabnikom in reševanje morebitnih rekla-
macijskih zahtevkov v zvezi z elektronskimi mediji DARS d. d. 
se uporabniki lahko obrnejo na Cestninski uporabniški center 
DARS d. d. Elektronski naslov centra je cuc@dars.si, telefonske 
številke pa +368(1)518-83-50 in +368(1)518-83-64 in 080-15-03.

6. Veljavnost splošnega akta
6.1 Z dnem uveljavitve tega splošnega akta se prene-

hajo uporabljati Splošni pogoji uporabe elektronskih naprav 
DARS d. d. za cestninjenje (Uradni list RS, št. 25/14 in 24/15 
– ZCestn).

6.2 Ta splošni akt začne veljati 1. januarja 2017.

Št. 420-3/16
Ljubljana, dne 28. oktobra 2016
EVA 2016-2430-0052

dr. Tomaž Vidic l.r.
Predsednik

uprave DARS d. d.

V skladu s tretjim odstavkom 21. člena Zakona o cestni-
njenju (Uradni list RS, št. 24/15) je bilo k Splošnemu aktu o 
cestninjenju pridobljeno soglasje Vlade Republike Slovenije, 
izdano pod št. 00710-36/2016/3 z dne 1. 12. 2016.

3308. Cenik cestnine za uporabo cestninskih cest

Na podlagi 20. člena Zakona o cestninjenju (Uradni list RS, 
št. 24/15), točke 7. 2. 8 in točke 7. 2. 10 Statuta Družbe za avtoce-
ste v Republiki Sloveniji d. d. in 7. člena Poslovnika uprave Družbe 
za avtoceste v Republiki Sloveniji d. d. je uprava Družbe za av-
toceste v Republiki Sloveniji d. d. dne 28. oktobra 2016 sprejela

C E N I K
cestnine za uporabo cestninskih cest

I.
Cenik cestnine določa cestnino za vozila, katerih največja 

dovoljena masa presega 3.500 kg.
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Cestnina je določena za posamezne odseke cestninskih 
cest in posamezen cestninski razred. Višina cestnine se razli-
kuje glede na emisijski razred EURO, v katerega je razvrščeno 
vozilo, kot je določeno z uredbo, ki določa faktorje prilagoditve 
višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa 
presega 3.500 kg.

V ceniku cestnine je prvi cestninski razred skrajšano ozna-
čen z R3 in drugi cestninski razred z R4. Vozila, ki so razvrščena 
v emisijski razred EURO IV, so označena z E4, vozila, ki so raz-
vrščena v emisijski razred EURO V, z E5 ter vozila, ki so razvr-
ščena v emisijska razreda EURO EEV in EURO VI, z EEV in E6.

Cestnina vključuje 22-odstotni davek na dodano vrednost.

II.
Višina cestnine za posamezen odsek cestninske ceste in 

posamezen cestninski razred znaša:

Cestninski razred*
R3 R4

Cestninska cesta Vstopno-izstopna cestninska postaja cestnina v eurih
A1 Šentilj–Maribor Pesnica 4,40 9,10

A1 Ptujska cesta (Maribor vzhod)–Arja vas Tepanje
Slovenske Konjice

14,00
6,60

29,20
13,70

A1 Arja vas–Trojane Vransko 6,70 14,00

A1 Trojane–Ljubljana

Kompolje
Lukovica

Krtina
Blagovica

8,80
4,50
3,60
2,10

18,30
9,40
7,60
4,40

A1 Ljubljana–Srmin

vstopna cestninska postaja
Log

izstopna cestninska postaja
Vrhnika 4,60 9,50
Logatec 6,60 13,70

Unec 9,10 19,00
Postojna 11,90 24,80
Razdrto / /

Nanos 19,30 40,20
Senožeče 16,00 33,20

Divača 17,70 36,90
Kozina 19,50 40,50

Videž 24,10 50,10
vstopno-izstopna cestninska postaja

Kozina 4,60 9,60

A1/A3 Ljubljana–Fernetiči

vstopna cestninska postaja
Log

izstopna cestninska postaja
Dane 20,00 41,60

A1/A3 Srmin–Fernetiči

vstopna cestninska postaja
Videž

izstopna cestninska postaja
Dane 10,00 20,90

H4 Ajdovščina–Vrtojba Bazara 5,60 11,60
A2 Podtabor–Ljubljana (Koseze) Torovo 9,60 19,90
A2 Ljubljana–Novo mesto V Dob 15,00 31,30
A2 Novo mesto V (Lešnica)–Obrežje Drnovo 11,30 23,50
Novo mesto V (Lešnica)–Krško Krško 6,30 13,20
odsek Krško–Obrežje Krško 5,00 10,30
A5 Maribor (Dragučova)–Lenart–Sv. Jurij  
ob Ščavnici–Vučja vas–Murska Sobota–Len-
dava (Pince)

Dragotinci 19,40 40,40

A4 Maribor–Slivnica–Ptuj (Draženci) Prepolje 7,50 15,60
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*Posamezen cestninski razred vključuje ta vozila:
– Prvi cestninski razred (R3): motorna vozila z dvema ali 

tremi osmi, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, 
in skupine vozil z dvema ali tremi osmi, katerih največja dovo-
ljena masa vlečnega vozila presega 3.500 kg.

– Drugi cestninski razred (R4): motorna vozila z več kot 
tremi osmi, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, 
in skupine vozil z več kot tremi osmi, katerih največja dovoljena 
masa vlečnega vozila presega 3.500 kg.

III.
Višina cestnine v zaprtem cestninskem sistemu cestnin-

ske ceste Ljubljana–(Fernetiči)–Srmin, ki vključuje davek na 
dodano vrednost, za posamezen odsek te ceste in posamezen 
cestninski razred znaša:

Vstopna cestninska postaja 1 Cestninski razred

Log R3 R4

izstopna cestninska postaja cestnina v eurih

Vrhnika 4,60 9,50

Logatec 6,60 13,70

Unec 9,10 19,00

Postojna 11,90 24,80

Razdrto / /

Nanos 19,30 40,20

Senožeče 16,00 33,20

Dane 20,00 41,60

Divača 17,70 36,90

Kozina 19,50 40,50

Videž 24,10 50,10

Vstopna cestninska postaja 2 Cestninski razred

Vrhnika R3 R4

izstopna cestninska postaja cestnina v eurih

Log 4,60 9,50

Logatec 2,00 4,20

Unec 4,60 9,50

Postojna 7,30 15,30

Razdrto / /

Nanos 14,80 30,70

Senožeče 11,40 23,70

Dane 15,40 32,10

Divača 13,20 27,40

Kozina 14,90 31,00

Videž 19,50 40,60

Vstopna cestninska postaja 3 Cestninski razred

Logatec R3 R4

izstopna cestninska postaja cestnina v eurih

Log 6,60 13,70

Vrhnika 2,00 4,20

Unec 2,50 5,30

Postojna 5,30 11,10

Razdrto / /

Nanos 12,70 26,50

Vstopna cestninska postaja 3 Cestninski razred

Logatec R3 R4

izstopna cestninska postaja cestnina v eurih

Senožeče 9,40 19,50

Dane 13,40 28,00

Divača 11,10 23,20

Kozina 12,90 26,80

Videž 17,50 36,40

Vstopna cestninska postaja 4 Cestninski razred

Unec R3 R4

izstopna cestninska postaja cestnina v eurih

Log 9,10 19,00

Vrhnika 4,60 9,50

Logatec 2,50 5,30

Postojna 2,80 5,80

Razdrto / /

Nanos 10,20 21,20

Senožeče 6,80 14,20

Dane 10,90 22,60

Divača 8,60 17,90

Kozina 10,30 21,50

Videž 15,00 31,20

Vstopna cestninska postaja 5 Cestninski razred

Postojna R3 R4

izstopna cestninska postaja cestnina v eurih

Log 11,90 24,80

Vrhnika 7,30 15,30

Logatec 5,30 11,10

Unec 2,80 5,80

Razdrto / /

Nanos 7,40 15,40

Senožeče 4,00 8,40

Dane 8,10 16,90

Divača 5,80 12,10

Kozina 7,60 15,70

Videž 12,20 25,40

Vstopna cestninska postaja 6 Cestninski razred

Razdrto R3 R4

izstopna cestninska postaja cestnina v eurih
Log 14,20 29,60

Vrhnika 9,70 20,10
Logatec 7,70 15,90

Unec 5,10 10,60
Postojna 2,30 4,90

Nanos 5,10 10,60
Senožeče 1,70 3,60

Dane 5,80 12,00
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Vstopna cestninska postaja 6 Cestninski razred

Razdrto R3 R4

izstopna cestninska postaja cestnina v eurih

Divača 3,50 7,30

Kozina 5,20 10,90

Videž 9,90 20,50

Vstopna cestninska postaja 7 Cestninski razred
Nanos R3 R4

izstopna cestninska postaja cestnina v eurih
Log 19,30 40,20

Vrhnika 14,80 30,70
Logatec 12,70 26,50

Unec 10,20 21,20
Postojna 7,40 15,40
Razdrto / /

Senožeče 6,40 13,30
Dane 10,50 21,80

Divača 8,20 17,00
Kozina 9,90 20,70

Videž 14,50 30,20

Vstopna cestninska postaja 8 Cestninski razred
Senožeče R3 R4

izstopna cestninska postaja cestnina v eurih
Log 16,00 33,20

Vrhnika 11,40 23,70
Logatec 9,40 19,50

Unec 6,80 14,20
Postojna 4,00 8,40
Razdrto / /

Nanos 6,40 13,30
Dane 4,00 8,40

Divača 1,80 3,70
Kozina 3,50 7,30

Videž 8,10 16,90

Vstopna cestninska postaja 9 Cestninski razred
Dane R3 R4

izstopna cestninska postaja cestnina v eurih
Log 20,00 41,60

Vrhnika 15,40 32,10
Logatec 13,40 28,00

Unec 10,90 22,60
Postojna 8,10 16,90
Razdrto / /

Nanos 10,50 21,80
Senožeče 4,00 8,40

Divača 3,70 7,70
Kozina 5,40 11,30

Videž 10,00 20,90

Vstopna cestninska postaja 10 Cestninski razred

Divača R3 R4

izstopna cestninska postaja cestnina v eurih

Log 17,70 36,90

Vrhnika 13,20 27,40

Logatec 11,10 23,20

Unec 8,60 17,90

Postojna 5,80 12,10

Razdrto / /

Nanos 8,20 17,00

Senožeče 1,80 3,70

Dane 3,70 7,70

Kozina 1,80 3,70

Videž 6,40 13,20

Vstopna cestninska postaja 11 Cestninski razred

Kozina R3 R4

izstopna cestninska postaja cestnina v eurih

Log 19,50 40,50

Vrhnika 14,90 31,00

Logatec 12,90 26,80

Unec 10,30 21,50

Postojna 7,60 15,70

Razdrto / /

Nanos 9,90 20,70

Senožeče 3,50 7,30

Dane 5,40 11,30

Divača 1,80 3,70

Vstopna cestninska postaja 12 Cestninski razred

Videž R3 R4

izstopna cestninska postaja cestnina v eurih

Log 24,10 50,10

Vrhnika 19,50 40,60

Logatec 17,50 36,40

Unec 15,00 31,20

Postojna 12,20 25,40

Razdrto / /

Nanos 14,50 30,20

Senožeče 8,10 16,90

Dane 10,00 20,90

Divača 6,40 13,20

IV.
Ne glede na določbe II. in III. točke tega cenika se za 

vozilo, za katero uporabnik cestninske ceste (v nadaljnjem 
besedilu: uporabnik) plačuje cestnino z elektronskim medijem 
družbe DARS d. d. (DARS-kartica, DARS-kartica Transporter 
ali elektronska tablica ABC), na katerem je zapisan emisijski 
razred E4 za vozilo EURO IV, E5 za vozilo EURO V ali E6 za 
vozilo EURO EEV in EURO VI, kot je določeno v XIII. točki tega 
cenika, plača znižana cestnina. Za posamezen odsek cestnin-
ske ceste in posamezen cestninski razred ta cestnina znaša:
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Cestninski razred

R3 R4

Cestninska cesta Vstopno-izstopna
cestninska postaja cestnina v eurih

E4 E5 EEV, E6 E4 E5 EEV, E6

A1 Šentilj–Maribor Pesnica 3,50 3,10 2,60 7,30 6,40 5,40

A1 Ptujska cesta (Maribor vzhod)–
Arja vas

Tepanje 11,20 9,80 8,40 23,30 20,40 17,50

Slovenske Konjice 5,30 4,60 4,00 11,00 9,60 8,20

A1 Arja vas –Trojane Vransko 5,40 4,70 4,00 11,20 9,80 8,40

A1 Trojane–Ljubljana

Kompolje 7,00 6,10 5,30 14,60 12,80 11,00

Lukovica 3,60 3,20 2,70 7,50 6,60 5,60

Krtina 2,90 2,50 2,20 6,00 5,30 4,50

Blagovica 1,70 1,50 1,30 3,50 3,10 2,60

A1 Ljubljana–Srmin

vstopna cestninska postaja

Log

izstopna cestninska postaja

Vrhnika 3,60 3,20 2,70 7,60 6,60 5,70

Logatec 5,30 4,60 4,00 11,00 9,60 8,20

Unec 7,30 6,40 5,50 15,20 13,30 11,40

Postojna 9,50 8,30 7,10 19,80 17,30 14,90

Razdrto / / / / / /

Nanos 15,50 13,50 11,60 32,10 28,10 24,10

Senožeče 12,80 11,20 9,60 26,50 23,20 19,90

Divača 14,20 12,40 10,60 29,50 25,80 22,10

Kozina 15,60 13,60 11,70 32,40 28,30 24,30

Videž 19,30 16,90 14,40 40,10 35,10 30,00

vstopno-izstopna cestninska 
postaja

Kozina 3,70 3,20 2,80 7,70 6,70 5,80

A1/A3 Ljubljana–Fernetiči

vstopna cestninska postaja

Log

izstopna cestninska postaja

Dane 16,00 14,00 12,00 33,30 29,10 25,00

A1/A3 Srmin–Fernetiči

vstopna cestninska postaja

Videž

izstopna cestninska postaja

Dane 8,00 7,00 6,00 16,70 14,60 12,50

H4 Ajdovščina–Vrtojba Bazara 4,50 3,90 3,40 9,30 8,10 7,00

A2 Podtabor–Ljubljana (Koseze) Torovo 7,70 6,70 5,80 16,00 14,00 12,00

A2 Ljubljana–Novo mesto V Dob 12,00 10,50 9,00 25,00 21,90 18,80

A2 Novo mesto V (Lešnica)– 
Obrežje Drnovo 9,00 7,90 6,80 18,80 16,40 14,10

Novo mesto V (Lešnica)–Krško Krško 5,10 4,40 3,80 10,60 9,20 7,90

odsek Krško–Obrežje Krško 4,00 3,50 3,00 8,20 7,20 6,20

A5 Maribor (Dragučova)–Lenart–
Sv. Jurij ob Ščavnici–Vučja vas–
Murska Sobota–Lendava (Pince) Dragotinci 15,50 13,60 11,70 32,30 28,30 24,20

A4 Maribor–Slivnica–Ptuj 
(Draženci) Prepolje 6,00 5,20 4,50 12,50 10,90 9,30
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V.
Višina cestnine za vozilo iz prejšnje točke znaša za po-

samezen odsek v zaprtem cestninskem sistemu cestninske 
ceste Ljubljana–(Fernetiči)–Srmin in za posamezen cestninski 
razred:

Vstopna cestninska postaja 1 Cestninski razred

Log R3 R4

izstopna cestninska postaja E4 E5 EEV, E6 E4 E5 EEV, E6

Vrhnika 3,60 3,20 2,70 7,60 6,60 5,70

Logatec 5,30 4,60 4,00 11,00 9,60 8,20

Unec 7,30 6,40 5,50 15,20 13,30 11,40

Postojna 9,50 8,30 7,10 19,80 17,30 14,90

Razdrto / / / / / /

Nanos 15,50 13,50 11,60 32,10 28,10 24,10

Senožeče 12,80 11,20 9,60 26,50 23,20 19,90

Dane 16,00 14,00 12,00 33,30 29,10 25,00

Divača 14,20 12,40 10,60 29,50 25,80 22,10

Kozina 15,60 13,60 11,70 32,40 28,30 24,30

Videž 19,30 16,90 14,40 40,10 35,10 30,00

Vstopna cestninska postaja 2 Cestninski razred

Vrhnika R3 R4

izstopna cestninska postaja E4 E5 EEV, E6 E4 E5 EEV, E6

Log 3,60 3,20 2,70 7,60 6,60 5,70

Logatec 1,60 1,40 1,20 3,40 2,90 2,50

Unec 3,60 3,20 2,70 7,60 6,60 5,70

Postojna 5,90 5,10 4,40 12,20 10,70 9,20

Razdrto / / / / / /

Nanos 11,80 10,30 8,90 24,60 21,50 18,40

Senožeče 9,10 8,00 6,80 19,00 16,60 14,20

Dane 12,40 10,80 9,30 25,70 22,50 19,30

Divača 10,50 9,20 7,90 21,90 19,20 16,40

Kozina 11,90 10,40 8,90 24,80 21,70 18,60

Videž 15,60 13,70 11,70 32,50 28,40 24,40

Vstopna cestninska postaja 3 Cestninski razred

Logatec R3 R4

izstopna cestninska postaja E4 E5 EEV, E6 E4 E5 EEV, E6

Log 5,30 4,60 4,00 11,00 9,60 8,20

Vrhnika 1,60 1,40 1,20 3,40 2,90 2,50

Unec 2,00 1,80 1,50 4,20 3,70 3,20

Postojna 4,30 3,70 3,20 8,80 7,70 6,60

Razdrto / / / / / /

Nanos 10,20 8,90 7,60 21,20 18,50 15,90

Senožeče 7,50 6,60 5,60 15,60 13,60 11,70

Dane 10,80 9,40 8,10 22,40 19,60 16,80

Divača 8,90 7,80 6,70 18,50 16,20 13,90

Kozina 10,30 9,00 7,70 21,40 18,80 16,10

Videž 14,00 12,30 10,50 29,10 25,50 21,90
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Vstopna cestninska postaja 4 Cestninski razred

Unec R3 R4

izstopna cestninska postaja E4 E5 EEV, E6 E4 E5 EEV, E6

Log 7,30 6,40 5,50 15,20 13,30 11,40

Vrhnika 3,60 3,20 2,70 7,60 6,60 5,70

Logatec 2,00 1,80 1,50 4,20 3,70 3,20

Postojna 2,20 1,90 1,70 4,60 4,00 3,50

Razdrto / / / / / /

Nanos 8,20 7,10 6,10 17,00 14,80 12,70

Senožeče 5,50 4,80 4,10 11,40 9,90 8,50

Dane 8,70 7,60 6,50 18,10 15,80 13,60

Divača 6,90 6,00 5,20 14,30 12,50 10,70

Kozina 8,30 7,20 6,20 17,20 15,10 12,90

Videž 12,00 10,50 9,00 24,90 21,80 18,70

Vstopna cestninska postaja 5 Cestninski razred

Postojna R3 R4

izstopna cestninska postaja E4 E5 EEV, E6 E4 E5 EEV, E6

Log 9,50 8,30 7,10 19,80 17,30 14,90

Vrhnika 5,90 5,10 4,40 12,20 10,70 9,20

Logatec 4,30 3,70 3,20 8,80 7,70 6,60

Unec 2,20 1,90 1,70 4,60 4,00 3,50

Razdrto / / / / / /

Nanos 5,90 5,20 4,40 12,30 10,80 9,30

Senožeče 3,20 2,80 2,40 6,70 5,90 5,10

Dane 6,50 5,70 4,90 13,50 11,80 10,10

Divača 4,70 4,10 3,50 9,70 8,50 7,30

Kozina 6,00 5,30 4,50 12,60 11,00 9,40

Videž 9,80 8,50 7,30 20,30 17,80 15,20

Vstopna cestninska postaja 6 Cestninski razred

Razdrto R3 R4

izstopna cestninska postaja E4 E5 EEV, E6 E4 E5 EEV, E6

Log 11,40 10,00 8,50 23,70 20,70 17,70

Vrhnika 7,70 6,80 5,80 16,10 14,10 12,10

Logatec 6,10 5,40 4,60 12,70 11,20 9,60

Unec 4,10 3,60 3,10 8,50 7,40 6,40

Postojna 1,90 1,60 1,40 3,90 3,40 2,90

Nanos 4,10 3,60 3,00 8,40 7,40 6,30

Senožeče 1,40 1,20 1,00 2,90 2,50 2,20

Dane 4,60 4,00 3,50 9,60 8,40 7,20

Divača 2,80 2,40 2,10 5,80 5,10 4,40

Kozina 4,20 3,70 3,10 8,70 7,60 6,50

Videž 7,90 6,90 5,90 16,40 14,30 12,30

Vstopna cestninska postaja 7 Cestninski razred

Nanos R3 R4

izstopna cestninska postaja E4 E5 EEV, E6 E4 E5 EEV, E6

Log 15,50 13,50 11,60 32,10 28,10 24,10

Vrhnika 11,80 10,30 8,90 24,60 21,50 18,40
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Vstopna cestninska postaja 7 Cestninski razred

Nanos R3 R4

izstopna cestninska postaja E4 E5 EEV, E6 E4 E5 EEV, E6

Logatec 10,20 8,90 7,60 21,20 18,50 15,90

Unec 8,20 7,10 6,10 17,00 14,80 12,70

Postojna 5,90 5,20 4,40 12,30 10,80 9,30

Razdrto / / / / / /

Senožeče 5,10 4,50 3,80 10,70 9,30 8,00

Dane 8,40 7,30 6,30 17,40 15,20 13,10

Divača 6,60 5,70 4,90 13,60 11,90 10,20

Kozina 7,90 6,90 6,00 16,50 14,50 12,40

Videž 11,60 10,20 8,70 24,20 21,20 18,10

Vstopna cestninska postaja 8 Cestninski razred

Senožeče R3 R4

izstopna cestninska postaja E4 E5 EEV, E6 E4 E5 EEV, E6

Log 12,80 11,20 9,60 26,50 23,20 19,90

Vrhnika 9,10 8,00 6,80 19,00 16,60 14,20

Logatec 7,50 6,60 5,60 15,60 13,60 11,70

Unec 5,50 4,80 4,10 11,40 9,90 8,50

Postojna 3,20 2,80 2,40 6,70 5,90 5,10

Razdrto / / / / / /

Nanos 5,10 4,50 3,80 10,70 9,30 8,00

Dane 3,20 2,80 2,40 6,70 5,90 5,10

Divača 1,40 1,20 1,10 3,00 2,60 2,20

Kozina 2,80 2,50 2,10 5,80 5,10 4,40

Videž 6,50 5,70 4,90 13,50 11,80 10,10

Vstopna cestninska postaja 9 Cestninski razred

Dane R3 R4

izstopna cestninska postaja E4 E5 EEV, E6 E4 E5 EEV, E6

Log 16,00 14,00 12,00 33,30 29,10 25,00

Vrhnika 12,40 10,80 9,30 25,70 22,50 19,30

Logatec 10,80 9,40 8,10 22,40 19,60 16,80

Unec 8,70 7,60 6,50 18,10 15,80 13,60

Postojna 6,50 5,70 4,90 13,50 11,80 10,10

Razdrto / / / / / /

Nanos 8,40 7,30 6,30 17,40 15,20 13,10

Senožeče 3,20 2,80 2,40 6,70 5,90 5,10

Divača 2,90 2,60 2,20 6,10 5,40 4,60

Kozina 4,40 3,80 3,30 9,10 7,90 6,80

Videž 8,00 7,00 6,00 16,70 14,60 12,50

Vstopna cestninska postaja 10 Cestninski razred

Divača R3 R4

izstopna cestninska postaja E4 E5 EEV, E6 E4 E5 EEV, E6

Log 14,20 12,40 10,60 29,50 25,80 22,10

Vrhnika 10,50 9,20 7,90 21,90 19,20 16,40

Logatec 8,90 7,80 6,70 18,50 16,20 13,90

Unec 6,90 6,00 5,20 14,30 12,50 10,70
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Vstopna cestninska postaja 10 Cestninski razred

Divača R3 R4

izstopna cestninska postaja E4 E5 EEV, E6 E4 E5 EEV, E6

Postojna 4,70 4,10 3,50 9,70 8,50 7,30

Razdrto / / / / / /

Nanos 6,60 5,70 4,90 13,60 11,90 10,20

Senožeče 1,40 1,20 1,10 3,00 2,60 2,20

Dane 2,90 2,60 2,20 6,10 5,40 4,60

Kozina 1,40 1,20 1,10 2,90 2,60 2,20

Videž 5,10 4,50 3,80 10,60 9,30 7,90

Vstopna cestninska postaja 11 Cestninski razred

Kozina R3 R4

izstopna cestninska postaja E4 E5 EEV, E6 E4 E5 EEV, E6

Log 15,60 13,60 11,70 32,40 28,30 24,30

Vrhnika 11,90 10,40 8,90 24,80 21,70 18,60

Logatec 10,30 9,00 7,70 21,40 18,80 16,10

Unec 8,30 7,20 6,20 17,20 15,10 12,90

Postojna 6,00 5,30 4,50 12,60 11,00 9,40

Razdrto / / / / / /

Nanos 7,90 6,90 6,00 16,50 14,50 12,40

Senožeče 2,80 2,50 2,10 5,80 5,10 4,40

Dane 4,40 3,80 3,30 9,10 7,90 6,80

Divača 1,40 1,20 1,10 2,90 2,60 2,20

Vstopna cestninska postaja 12 Cestninski razred

Videž R3 R4

izstopna cestninska postaja E4 E5 EEV, E6 E4 E5 EEV, E6

Log 19,30 16,90 14,40 40,10 35,10 30,00

Vrhnika 15,60 13,70 11,70 32,50 28,40 24,40

Logatec 14,00 12,30 10,50 29,10 25,50 21,90

Unec 12,00 10,50 9,00 24,90 21,80 18,70

Postojna 9,80 8,50 7,30 20,30 17,80 15,20

Razdrto / / / / / /

Nanos 11,60 10,20 8,70 24,20 21,20 18,10

Senožeče 6,50 5,70 4,90 13,50 11,80 10,10

Dane 8,00 7,00 6,00 16,70 14,60 12,50

Divača 5,10 4,50 3,80 10,60 9,30 7,90

VI.
Cestnina se v zaprtem cestninskem sistemu plačuje na 

izstopni cestninski postaji na podlagi vstopnega dokumenta 
(vstopne kartice ali cestninskega listka iz avtomatskega poda-
jalca cestninskih listkov), ki ga voznik prejme ali prevzame na 
vstopni cestninski postaji. V odprtem cestninskem sistemu se 
cestnina plačuje na vstopno-izstopni cestninski postaji.

Voznik, ki na izstopni cestninski postaji v zaprtem cestnin-
skem sistemu ne predloži vstopnega dokumenta z vstopne 
cestninske postaje, plača cestnino za prevozno razdaljo od 
najbolj oddaljene vstopne cestninske postaje v tem sistemu.

VII.
Cestnina se gotovinsko plačuje v eurih.
Nerezidenti lahko plačujejo cestnino tudi s temi tujimi 

valutami: švicarski frank, ameriški dolar in hrvaška kuna. Naj-
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manjši apoeni teh valut za plačilo cestnine so: švicarski frank 
– bankovec za deset frankov; dolar – bankovec za en dolar in 
hrvaška kuna – bankovec za pet kun.

Pri plačilu cestnine s tujo gotovino se lahko preostanek 
vplačila nad zneskom cestnine vrne v eurih.

Za obračun cestnine in izračun vračil v eurih iz prejšnjega 
odstavka se za tuje valute iz drugega odstavka te točke upošte-
va srednji tečaj Banke Slovenije, določen po tečajni listi enkrat 
mesečno, in sicer prvi četrtek v mesecu ob 6. uri po tečaju za 
prejšnji dan.

VIII.
Cestnina se brezgotovinsko lahko plačuje:
– s plačilnimi karticami,
– z DARS-kartico ali DARS-kartico Transporter,
– z elektronsko tablico ABC.

IX.
Cestnina se lahko plačuje s plačilnimi karticami, ki so 

objavljene na spletni strani DARS d. d. ter so označene tudi na 
cestninskih postajah in drugih vplačilnih mestih DARS d. d., ki 
jih določa ta cenik.

X.
Cestnina se lahko pod pogoji, določenimi s tem ceni-

kom, brezgotovinsko plačuje z naslednjimi elektronskimi mediji 
DARS d. d.:

– z DARS-kartico ali DARS-kartico Transporter z vplača-
nim dobroimetjem za plačevanje cestnine,

– z elektronsko tablico ABC z vplačanim dobroimetjem za 
plačevanje cestnine.

XI.
Cestnina se lahko plačuje z DARS-kartico in DARS-kar-

tico Transporter, ki jo uporabnik prevzame ob plačilu stroškov 
njene izdaje v višini 5,00 eurov, vključno z davkom na dodano 
vrednost.

Če uporabnik za kartice iz prejšnjega odstavka sklene 
pogodbo o odloženem plačevanju cestnine iz XV. točke tega 
cenika ali če bo kartice uporabljal kot poplačilne v povezavi z 
veljavno plačilno kartico, kot je določeno v XVI. točki tega ceni-
ka, se mu kartice dodelijo brezplačno oziroma brez obveznosti 
vplačila dobroimetja.

Uporabnik DARS-kartice in DARS-kartice Transporter 
lahko nanju vplačuje dodatno dobroimetje za plačilo cestnine. 
Višina vplačila dobroimetja je poljubna. Ob vplačilih dobroime-
tja na kartico v vrednosti od 60 do pod 210 eurov je uporabnik 
upravičen do 1 % popusta, ob vplačilih dobroimetja v vrednosti 
od 210 do pod 400 eurov do 3 % popusta ter ob vplačilih dobro-
imetja v vrednosti 400 eurov in več do 5 % popusta.

Vstop v zaprti cestninski sistem lahko voznik vozila evi-
dentira z DARS-kartico, DARS-kartico Transporter ali prevze-
mom vstopnega dokumenta na vstopni cestninski postaji. Voz-
nik, ki na izstopni cestninski postaji z DARS-kartico ali DARS-
-kartico Transporter ne dokaže evidentiranega vstopa v zaprti 
cestninski sistem, niti ne predloži vstopnega dokumenta, plača 
cestnino za prevozno razdaljo od najbolj oddaljene vstopne 
cestninske postaje v tem sistemu.

XII.
Cestnina se lahko plačuje z elektronsko tablico ABC, ki 

omogoča cestninjenje z zmanjšanjem hitrosti vozil ob prehodu 
cestninske postaje.

Elektronska tablica ABC za prvi cestninski razred (R3) se 
uporablja za plačevanje cestnine za posamezno vozilo tega 
razreda. Izda jo Cestninski uporabniški center DARS d. d. na 
podlagi vloge uporabnika, obrazec za katero je skupaj s pogoji 
njene uporabe objavljen na spletni strani DARS d. d.

Elektronska tablica ABC za drugi cestninski razred (R4) 
se lahko uporablja za plačevanje cestnine za katero koli vozilo 
tega razreda.

Cena elektronske tablice ABC, vključno z davkom na 
dodano vrednost, znaša 16,65 eura. Amortizacijska doba ele-
ktronske tablice ABC je sedem let. Za amortizacijsko leto se 
šteje vsako polno koledarsko leto od njene prve uporabe, 
amortizacija pa je linearna.

Višina vplačila dobroimetja na elektronsko tablico ABC 
je poljubna. Ob vplačilu dobroimetja v vrednosti od 60 do pod 
210 eurov je uporabnik upravičen do 1 % popusta, ob vplačilu 
dobroimetja v vrednosti od 210 do pod 400 eurov do 3 % po-
pusta ter ob vplačilu dobroimetja v vrednosti 400 eurov in več 
do 5 % popusta.

Uporabnik mora elektronsko tablico ABC uporabljati v 
skladu z navodilom o njeni uporabi in splošnimi pogoji njene 
uporabe. Uporabnik ne sme odpirati elektronske tablice ABC 
niti kakor koli drugače posegati vanjo.

Vstop v zaprti cestninski sistem voznik vozila evidentira z 
elektronsko tablico ABC v skladu z navodilom o njeni uporabi in 
splošnimi pogoji njene uporabe. Voznik, ki na izstopni cestnin-
ski postaji z elektronsko tablico ABC ne izkaže evidentiranega 
vstopa v zaprti cestninski sistem, plača cestnino za prevozno 
razdaljo od najbolj oddaljene vstopne cestninske postaje v tem 
sistemu.

Uporabnik lahko elektronsko tablico ABC, ki v sistemu 
elektronskega cestninjenja ne deluje pravilno iz razlogov, za 
katere ni odgovoren, vrne DARS d. d. pred potekom njene 
amortizacijske dobe. Pri tem je upravičen do vračila sorazmer-
nega sofinancerskega deleža glede na neamortizirano vred-
nost elektronske tablice ABC. DARS d. d. lahko uporabniku 
ponudi nadomestno elektronsko tablico ABC, amortizacijska 
doba katere je enaka najmanj preostali amortizacijski dobi 
vrnjene, če ima tako elektronsko tablico ABC na voljo.

Uporabnik, ki nepoškodovano elektronsko tablico ABC 
vrne pred potekom njene amortizacijske dobe, je upravičen do 
vračila sorazmernega sofinancerskega deleža glede na njeno 
neamortizirano vrednost.

Če uporabnik predplačniškega medija ne potrebuje več in 
je na njem še vedno dobroimetje, lahko zahteva vračilo preo-
stanka dobroimetja. Neizkoriščeno dobroimetje se uporabniku 
vrne na bančni račun brez pridobljenih popustov na podlagi po-
slane vloge, elektronskega medija in fotokopij računov, ki izka-
zujejo nalaganja najmanj v višini neizkoriščenega dobroimetja.

Osmi in deveti odstavek te točke ne veljata za vračilo 
elektronske tablice ABC, amortizacijska doba katere je potekla 
ali če je bila elektronska tablica ABC poškodovana zaradi odpi-
ranja ali kakršnega koli drugega posega uporabnika.

Vrnjenih ali odvzetih elektronskih tablic ABC, ki ne delu-
jejo pravilno ali so bile poškodovane s posegom uporabnika, 
stroški njihovega popravila pa bi bili višji kot njihova neamor-
tizirana vrednost, ter elektronskih tablic ABC, ki jim je potekla 
amortizacijska doba, DARS d. d. ne sme dati ponovno v upo-
rabo in jih odpiše.

Ta točka cenika velja za elektronske tablice ABC, ki so 
bile uporabnikom izdane pred 1. junijem 2012. Po tem datumu 
se brezplačno izdajajo samo rabljene elektronske tablice ABC 
za plačevanje cestnine, določene v naslednji točki tega cenika.

XIII.
Za vozilo, ki izpolnjuje merila za emisijski razred EURO IV 

in več, lahko uporabnik plača znižano cestnino, določeno v IV. 
in V. točki tega cenika, če plačuje cestnino z enim od elektron-
skih medijev DARS d. d., ki jih pridobi na svojo zahtevo za:

– prilagoditev elektronskih medijev DARS d. d., ki jih upo-
rabnik že ima; prilagoditev se izvede tako, da se na vsak medij 
zapišeta registrska oznaka in emisijski razred vozila, za katero 
bo medij uporabljen, za elektronsko tablico ABC, izdano pred 
1. junijem 2012, pa se označi tudi cestninskih razred vozila 
(zelena tablica za R3 in modra tablica za R4);

– izdajo DARS-kartice ali DARS-kartice Transporter z 
zapisom registrske oznake in emisijskega razreda vozila, za 
katero bo kartica uporabljena;
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– izdajo brezplačne rabljene elektronske tablice ABC z 
zapisom registrske oznake in emisijskega razreda vozila ter 
označitvijo cestninskega razreda vozila (zelena tablica za R3 
in modra tablica za R4).

Elektronski medij DARS d. d. iz prejšnjega odstavka se 
prilagodi ali izda v Cestninskem uporabniškem centru DARS 
d. d. na podlagi vloge uporabnika, obrazec za katero je skupaj 
s pogoji uporabe elektronskega medija objavljen na spletni 
strani DARS d. d.

Za vozila, ki imajo emisijski razred EURO EEV in ga je 
uporabnik ob prvi prijavi elektronskega medija za plačilo ce-
stnine DARS d. d. že navedel v vlogi, ob tem pa mu je bil na 
podlagi takrat veljavnega cenika cestnine v sistem zaveden 
emisijski razred EURO V, se bo za emisijski razred EURO EEV 
priznala znižana cestnina, ki po tem ceniku velja za emisijski 
razred EURO VI, vendar šele po posredovanem pisnem obve-
stilu upravljavcu.

Podatki o vozilu iz prvega odstavka te točke se na elek-
tronski medij zapišejo avtomatično ob prvem prehodu vozila 
skozi cestninsko postajo, ki se mora opraviti po tako imenovani 
kombinirani stezi, to je cestninski stezi, ki ni rezervirana samo 
za prehod vozil z elektronsko tablico ABC (tako imenovana 
hitra steza).

Za eno vozilo se lahko prilagodita največ ena elektronska 
tablica ABC in ena DARS-kartica ali DARS-kartica Transporter.

Za skupino vozil, v kateri vlečno vozilo s priklopnikom ali 
brez njega prehaja iz R3 v R4 in obratno, se poleg elektron-
ske tablice ABC za cestninski razred, v katerem je opravljena 
večina voženj, uporabniku lahko prilagodi tudi DARS-kartica 
ali DARS-kartica Transporter, s katero lahko plačuje prevoze 
v drugem cestninskem razredu, kot je zapisan na elektronski 
tablici ABC.

Za vozilo, registrirano v Republiki Sloveniji, se pri plače-
vanju cestnine priznava isti emisijski razred, kot je bil za vozilo 
določen ob zadnjem plačilu letne dajatve za uporabo vozil v 
cestnem prometu. Pooblaščene osebe, ki imajo za potrebe 
preveritve EURO razredov v vlogah uporabnikov za vozila, 
registrirana v Republiki Sloveniji, pravico dostopa do podatkov 
v evidenci registriranih vozil, določi uprava DARS d. d.

Za vozilo, registrirano v tujini, morata biti k vlogi priloženi 
kopija prometnega dovoljenja in kopija dokazila o skladnosti 
(proizvodnje) ali kopija potrdila o tehničnem pregledu vozila 
po CEMT resoluciji. V primeru dvoma, da za vozilo, za katero 
se uveljavlja plačevanje znižane cestnine s kopijo dokazila ali 
potrdila, ni izkazan pravilen emisijski razred, se lahko zahteva 
izvirnik dokazila ali potrdila iz prejšnjega stavka.

Elektronski medij DARS d. d. v uporabi se pod pogoji, 
določenimi v tretjem odstavku XIX. točke tega cenika, uvrsti na 
stop listo, če se uporablja neskladno s pogoji svoje uporabe ali 
če je bilo ob preveritvi ugotovljeno neskladje med navedenim 
emisijskim razredom EURO v vlogi uporabnika za prilagoditev 
ali izdajo tega medija in dejansko izkazanim v evidenci regi-
striranih vozil ali če uporabnik v zahtevanem roku ne predloži 
na vpogled ali proti vračilu izvirnika dokazila ali potrdila iz 
prejšnjega odstavka iz razloga, določenega v zadnjem stavku 
prejšnjega odstavka. Izbris medija s stop liste se opravi po 
odpravi razloga za uvrstitev nanjo.

Za vplačila dobroimetja, za obveznosti evidentiranja vsto-
pa v zaprti cestninski sistem ter za navodila o uporabi in za 
splošne pogoje uporabe veljajo za rabljene elektronske tablice 
ABC pogoji, določeni v prejšnji točki.

XIV.
Uporabnik DARS-kartice, DARS-kartice Transporter ali 

elektronske tablice ABC lahko s temi elektronskimi mediji le 
evidentira zapadle obveznosti plačila cestnine in cestnino po-
ravnava v rokih in pod pogoji, določenimi s tem cenikom.

XV.
Pravna oseba in fizična oseba, ki na trgu samostojno 

opravlja pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja 

(v nadaljnjem besedilu: podjetnik), ki sta uporabnika DARS-
-kartice, DARS-kartice Transporter ali elektronske tablice ABC, 
lahko po sklenitvi posebne pogodbe z DARS d. d. o odloženem 
plačevanju cestnine in po prekategorizaciji teh elektronskih 
medijev iz predplačilnih v poplačilne medije plačevanja cestni-
ne plačujeta cestnino enkrat mesečno. Uporabnik, ki posluje 
manj kot dve leti, ali uporabnik, ki je na podlagi javno dostopnih 
podatkov ali lestvici bonitetnih ocen uvrščen v podpovprečni 
razred ali se zanj ocenjuje, da je njegova zmožnost za porav-
navanje obveznosti podpovprečna oziroma stopnja tveganja 
poslovanja z njim nadpovprečna, mora pred sklenitvijo posebne 
pogodbe z DARS d. d. predložiti bančno garancijo v vrednosti 
600 eurov po posameznem elektronskem mediju.

Pogodbo o odloženem plačevanju cestnine lahko prav-
na oseba ali podjetnik in DARS d. d. skleneta za neomejeno 
število elektronskih medijev iz prejšnjega odstavka, ki jih za 
plačevanje cestnine uporablja uporabnik. Prekategorizacija ele-
ktronskih medijev iz pogodbe se opravi po sklenitvi pogodbe 
ter po postopku in na mestih, ki so objavljena na spletni strani 
DARS d. d.

Obveznost plačila cestnine se z elektronskimi mediji iz 
prvega in drugega odstavka te točke v mesecu samo eviden-
tira, obračuna pa se v tekočem mesecu po dejanski porabi v 
preteklem mesecu z računom, ki ga izda DARS d. d.

Posamezen uporabnik DARS kartic, DARS kartic Tran-
sporter in ABC tablic, ki jih je uporabil za plačevanje cestnine, 
je pri mesečnem obračunu cestnine od 600 eurov do pod 1.200 
eurov upravičen do količinskega rabata v višini 1 % od neto 
cestnine, od 1.200 eurov do pod 2.400 eurov v višini 2 % od 
neto cestnine, od 2.400 eurov do pod 4.800 eurov v višini 3 % 
od neto cestnine, od 4.800 eurov do pod 7.200 eurov v višini 
4 % od neto cestnine, od 7.200 eurov do pod 30.000 eurov v 
višini 8 % od neto cestnine in od 30.000 in več v višini 10 % od 
neto cestnine. Cestnina in količinski rabati zanjo se obraču-
navajo za koledarski mesec, uporabniki teh kartic pa morajo 
obračunano cestnino za pretekli mesec plačati najkasneje do 
25. v tekočem mesecu.

XVI.
Ob prekategorizaciji elektronskih medijev iz XV. točke 

tega cenika iz predplačilnih v poplačilne medije plačevanja 
cestnine se lahko uporabnik odloči, da bo svoje obveznosti po-
ravnaval s plačilno kartico, povezano z elektronskim medijem. 
Obveznost plačila cestnine se v mesecu le evidentira, obraču-
na pa se v tekočem mesecu po dejanski porabi v preteklem 
mesecu z zbirnim računom, ki ga izda izdajatelj plačilne kartice.

Prekategorizacija elektronskega medija za plačevanje 
cestnine v poplačilni medij velja, dokler je povezan z veljavno 
plačilno kartico. Uporabnik lahko kadar koli pred potekom ve-
ljavnosti plačilne kartice prekategorizira medij nazaj v predpla-
čilnega za plačevanje cestnine oziroma lahko s podaljšanjem 
veljavnosti plačilne kartice podaljša tudi veljavnost poplačilnega 
medija.

Plačilne kartice, ki jih je mogoče povezati z enim poplačil-
nim medijem za plačevanje cestnine ali več temi, ter postopek 
in mesta za prekategorizacijo elektronskih medijev so objavljeni 
na spletni strani DARS d. d.

XVII.
Prodajna mesta elektronskih medijev DARS d. d. za brez-

gotovinsko plačevanje cestnine iz X. točke tega cenika so na 
vseh stezah izstopnih oziroma vstopno-izstopnih cestninskih 
postaj, razen na hitrih stezah sistema ABC, in v Cestninskem 
uporabniškem centru DARS d. d. Prilagoditev ali izdaja teh 
medijev se na podlagi posebne vloge, kot je določeno v drugem 
odstavku XII. točke in drugem odstavku XIII. točke tega cenika, 
opravi v Cestninskem uporabniškem centru DARS d. d.

XVIII.
Mesta vplačila dobroimetja na elektronske medije 

DARS d. d. za brezgotovinsko plačevanje cestnine iz X. točke 
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tega cenika so na vseh stezah izstopnih oziroma vstopno-izsto-
pnih cestninskih postaj, razen na hitrih stezah sistema ABC, in 
v Cestninskem uporabniškem centru DARS d. d.

XIX.
Uporabnikom elektronskih medijev DARS d. d., uporablje-

nih za odloženo plačevanje cestnine, se nadzor nad porabo 
cestnine omogoča:

– s stalnim dostopom do evidenc prehodov cestninskih 
postaj po posebnem spletnem portalu; uporabnikom večjega 
števila DARS-kartic, DARS-kartic Transporter ali elektronskih 
tablic ABC se tak dostop zagotavlja z dodelitvijo samo enega 
uporabniškega imena in gesla; cena te storitve, ki vključuje 
davek na dodano vrednost, je 20,85 eura mesečno;

– s potrjenim izpisom prehodov na cestninskih postajah 
z DARS-kartico, DARS-kartico Transporter ali elektronsko ta-
blico ABC, ki se izda na zahtevo uporabnika; cena te storitve, 
ki vključuje davek na dodano vrednost, je 2,00 eura za stran 
izpisa.

Opomin za plačilo neporavnane obveznosti plačila cestni-
ne znaša 2,00 eura, vključno z davkom na dodano vrednost.

Uporabniku enega elektronskega medija DARS d. d. ali 
več teh medijev, uporabljenih za odloženo plačevanje cestnine, 
ki z mediji evidentiranih zapadlih obveznosti plačila cestnine 
ne poravna v roku, določenem v četrtem odstavku XV. točke 
tega cenika, se prepreči nadaljnja uporaba medijev z njihovo 
uvrstitvijo na tako imenovano stop listo v sistemu elektronskega 
cestninjenja. Izbris medijev s stop liste se opravi v 24 urah po 
prejemu dokazila o poravnavi z njimi evidentiranih zapadlih 
obveznosti plačila cestnine. Če uporabnik ne poravna zapadlih 
obveznosti plačila cestnine za medij ali medije, ki so uvrščeni 
na stop listo, v 45 dneh po koncu obračunskega obdobja, se 
medij ali mediji izbrišejo s te liste šele potem, ko uporabnik 
predloži bančno garancijo v vrednosti povprečne cestninske 
obveznosti po mediju ali medijih v zadnjih dveh obračunskih 
mesecih pred uvrstitvijo medija ali medijev na stop listo. Za 
uvrstitev medijev na stop listo zaradi neporavnanih obveznosti 
plačila cestnine in izbris medijev s te liste po poravnavi zapadlih 

obveznosti se njihovemu uporabniku ob prvem naslednjem 
obračunu cestnine dodatno zaračuna 20,00 eurov, vključno z 
davkom na dodano vrednost.

XX.
Na cestninski postaji Hrušica se cestnina lahko plačuje 

gotovinsko in s plačilnimi karticami, ne glede na določbe XI., 
XII. in XIII. točke tega cenika pa tudi s temi elektronskimi mediji 
DARS d. d.:

– za vsa vozila: z DARS-kartico;
– za vozila tretjega cestninskega razreda: z DARS-karti-

co Transporter in z elektronsko tablico ABC za vozila tretjega 
cestninskega razreda;

– za vozila četrtega cestninskega razreda: z DARS-karti-
co Transporter in z elektronsko tablico ABC za vozila četrtega 
cestninskega razreda.

XXI.
Z dnem uveljavitve tega cenika se preneha uporabljati 

Cenik cestnine za uporabo cestninskih cest (Uradni list RS, št. 
79/13 in 24/15 – ZCestn).

XXII.
Ta cenik začne veljati 1. januarja 2017.

Št. 420-3/16
Ljubljana, dne 28. oktobra 2016
EVA 2016-2430-0049

dr. Tomaž Vidic l.r.
Predsednik

uprave DARS d. d.

V skladu s tretjim odstavkom 20. člena Zakona o cestni-
njenju (Uradni list RS, št. 24/15) je bilo k Ceniku cestnine za 
uporabo cestninskih cest pridobljeno soglasje Vlade Republike 
Slovenije, izdano pod št. 00710-35/2016/3 z dne 1. 12. 2016.
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VSEBINA

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

3244. Splošni akt o zbiranju, uporabi in dajanju podatkov 
o razvoju trga elektronskih komunikacij 11098

3307. Splošni akt o cestninjenju 11184
3308. Cenik cestnine za uporabo cestninskih cest 11186

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3245. Pravilnik o vsebini in obliki diplom Fakulte-

te za upravljanje, poslovanje in informatiko 
Novo mesto 11100

OBČINE

BOVEC
3246. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 

2016 11106

CELJE
3247. Sklep o začetku postopka priprave spremembe in 

dopolnitve zazidalnega načrta “Gospodarska cona 
v Celju” 11107

CERKNICA
3248. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Cerknica 11107
3249. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega 

sveta Občine Cerknica 11108
3250. Odlok o razglasitvi domačije Selšček 31 za kulturni 

spomenik lokalnega pomena 11108
3251. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na 

domu 11109
3252. Sklep o določitvi višine enkratne pomoči za novoro-

jence v Občini Cerknica za leto 2017 11109

DRAVOGRAD
3253. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega 

sveta Občine Dravograd 11110

IDRIJA
3254. Sklep o začasnem financiranju Občine Idrija v ob-

dobju januar–marec 2017 11110
3255. Sklep o razveljavitvi Sklepa o zagotavljanju izvaja-

nja rednega vzdrževanja javnih poti v Občini Idrija 11111
3256. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nado-

mestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 
2017 11112

3257. Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč 
v Občini Idrija za leto 2017 11112

3258. Sklep o določitvi izhodiščne cene nepremičnin za 
potrebe občinskih cest v Občini Idrija za leto 2017 11112

3259. Sklep o vrednosti točke za obračun najemnine za 
zemljišča in javne površine, ki so v lasti Občine 
Idrija, za leto 2017 11113

3260. Sklep o vrednosti točke za izračun občinskih taks 
za leto 2017 11113

3261. Sklep o ukinitvi javnega dobra 11113

DRŽAVNI ZBOR
3226. Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2) 10985
3227. Zakon o centralnem kreditnem registru (ZCKR) 11014
3228. Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračun-

ske uporabnike (ZOPSPU-1) 11023
3229. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 

o investicijskih skladih in družbah za upravljanje 
(ZISDU-3B) 11031

3230. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o gozdovih (ZG-G) 11043

3231. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o or-
ganiziranosti in delu v policiji (ZODPol-C) 11047

PREDSEDNIK REPUBLIKE
3232. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije 11051
3233. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije 11052
3234. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije 11052
3235. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije 11052
3236. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije 11052
3237. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije 11052

VLADA
3301. Uredba o določitvi faktorjev prilagoditve višine ce-

stnine za vozila, katerih največja dovoljena masa 
presega 3.500 kg 11174

3302. Uredba o cestninskih cestah in cestnini 11174
3303. Uredba o zagotavljanju izjemne izravnalne pomoči 

proizvajalcem mleka 11180
3304. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 

načinu izplačevanja in merilih za izračun nadome-
stila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavno-
sti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega 
režima 11181

3305. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 
dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter na-
činu uveljavljanja regionalne spodbude za zapo-
slovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in 
investiranje 11182

3306. Sklep o določitvi višine cestnine za vozila, katerih 
največja dovoljena masa presega 3.500 kg 11183

MINISTRSTVA
3238. Pravilnik o šolninah in bivanju v javnih študentskih 

domovih za Slovence brez slovenskega državljan-
stva in tujce v Republiki Sloveniji 11053

3239. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o upravnem nadzoru v zdravstvu 11053

3240. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o izvrševanju zakona o matičnem registru 11054

3241. Odredba o vključitvi sektorja sadja v program pro-
mocije 11098

3242. Odločba o soglasju k sklepu uprave o prenehanju 
Evro-sredozemske univerzitetne ustanove 11098

3243. Odločba o prenehanju Ustanove za pomoč starej-
šim, Fundacija Gera 11098
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IVANČNA GORICA
3262. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načr-

tu Prenova jedra Krke 11114
3263. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem na-

črtu Debeli hrib 11125
3264. Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov 

javnih dobrin v Občini Ivančna Gorica 11132
3265. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici 

Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo 11132
3266. Sklep o razrešitvi dosedanje članice in imenovanju 

nadomestnega člana Odbora za kmetijstvo in goz-
darstvo 11133

3267. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v 
Svet javnega zavoda Osnovne šole Stična 11133

3268. Sklep  o številu in višini štipendije iz proračuna 
Občine Ivančna Gorica za šolsko leto 2016/2017 11133

KANAL
3269. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nado-

mestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 
2017 11134

KOMEN
3270. Odlok o rebalansu-2 proračuna Občine Komen za 

leto 2016 11134
3271. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o ustanovitvi javnega zavoda komenski Kras 11135
3272. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine 
Komen za leto 2017 11135

3273. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občin-
skih taks za leto 2017 11136

3274. Sklep o potrditvi mandata članici Občinskega sveta 
Občine Komen 11136

KOZJE
3275. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kozje za leto 

2016 11136
3276. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju 

malih komunalnih čistilnih naprav na območju Ob-
čine Kozje 11137

LJUBLJANA
3277. Odlok o uporabi proračunske rezerve za odpravo 

posledic škode na površinah v lasti Mestne občine 
Ljubljana ob snegolomu iz aprila 2016 11138

LJUBNO
3278. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za pro-
storsko celoto Občine Ljubno 11138

LOGATEC
3279. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta Centralne dejavnosti Brod – 
zahodni del 11139

MEŽICA
3280. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ob-

činskem prostorskem načrtu Občine Mežica 11140
3281. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 11148

MURSKA SOBOTA
3282. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Mur-

ska Sobota za leto 2016 11148

NOVA GORICA
3283. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega 

sveta Mestne občine Nova Gorica 11150
3284. Odlok o ureditvi javne službe odvajanja in čišče-

nja komunalne in padavinske odpadne vode na 
območju Mestne občine Nova Gorica 11151

3285. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o or-
ganizaciji in delovnem področju občinske uprave 
Mestne občine Nova Gorica 11161

3286. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o so-
financiranju programov veteranskih organizacij v 
Mestni občini Nova Gorica 11162

PIVKA
3287. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 11162
3288. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o do-

ločitvi javnih športnih objektov občinskega pomena 
v Občini Pivka 11163

RAVNE NA KOROŠKEM
3289. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Ravne 11163
3290. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Ravne 11163
3291. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Zelen breg 11163
3292. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Tolsti vrh 11164

SEŽANA
3293. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občin-

skih taks na območju Občine Sežana za leto 2017 11164

ŠEMPETER - VRTOJBA
3294. Sklep o sprejetju posameznega programa prodaje 

finančnega premoženja Občine Šempeter - Vrtojba 
za leto 2016 11164

ŠKOFLJICA
3295. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč 11165
3296. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o enkra-

tnem prispevku za novorojence v Občini Škofljica 11170
3297. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nado-

mestila za uporabo stavbnega zemljišča na ob-
močju Občine Škofljica za leto 2017 11170

ŠMARTNO PRI LITIJI
3298. Odlok o razglasitvi spomenika II. štajerskemu bata-

ljonu v Tisju za kulturni spomenik lokalnega pomena 11170
3299. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 11174
3300. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 11174



Stran 11200 / Št. 77 / 2. 12. 2016 Uradni list Republike Slovenije

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktorica Ksenija Mihovar Globokar • Založnik Uradni list Re publike Slove nije d.o.o.  
– direktor Matjaž Peterka • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Naročnina za obdobje 
1. 1. do 31. 12. 2016 je 399 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Repub like Slovenije je 
vračunan 9,5% DDV. • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po  izidu vsake številke • Uredništvo in uprava 
Ljubljana, Dunajska cesta 167 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo (01) 425 14 19, računovodstvo (01) 200 18 22,  
naročnine (01) 425 23 57, telefaks (01) 200 18 25, prodaja (01) 200 18 38, preklici (01) 200 18 32,  telefaks (01) 425 01 99, uredništvo  
(01) 425 73 08,  uredništvo (javni razpisi …) (01) 200 18 32, uredništvo – telefaks (01) 425 01 99 • Internet: www.urad ni-list.si  
– uredništvo e-pošta: objave@urad ni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767

Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 16/16

VSEBINA

63. Zakon o ratifikaciji Pariškega sporazuma (MPS) 357
64. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o pridružitvi med 

Evropsko unijo in njenimi državami članicami 
na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani 
(MSPEUCA) 372

65. Zakon o ratifikaciji Protokola o spremembah Kon-
vencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Republike Indije o izogibanju dvojnega obdavče-
vanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki 
od dohodka, ki je bila podpisana v Ljubljani 13. 
januarja 2003 (BINIDO-A) 373

66. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Repub-
like Slovenije in Vlado Gruzije o gospodarskem 
sodelovanju 375

Uradni list RS – Razglasni del
Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 77/16 
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

VSEBINA

Javni razpisi 2723
Razpisi delovnih mest 2733
Druge objave 2738
Evidence sindikatov 2739
Zavarovanja terjatev 2740
Objave sodišč 2741
Izvršbe 2741
Oklici o začetku vzpostavitve pravnega naslova 2741
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih 2742
Oklici dedičem 2743
Oklici pogrešanih 2745
Oklici o začetku postopka odvzema premoženja  
nezakonitega izvora 2745
Preklici 2747
Zavarovalne police preklicujejo 2747
Spričevala preklicujejo 2747
Drugo preklicujejo 2747


	DRŽAVNI ZBOR
	3226.	Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2)
	3227.	Zakon o centralnem kreditnem registru (ZCKR)
	3228.	Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-1)
	3229.	Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3B)
	3230.	Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih (ZG-G)
	3231.	Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-C)

	PREDSEDNIK REPUBLIKE
	3232.	Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
	3233.	Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
	3234.	Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
	3235.	Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
	3236.	Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
	3237.	Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

	VLADA
	3301.	Uredba o določitvi faktorjev prilagoditve višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg
	3302.	Uredba o cestninskih cestah in cestnini
	3303.	Uredba o zagotavljanju izjemne izravnalne pomoči proizvajalcem mleka
	3304.	Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima
	3305.	Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje
	3306.	Sklep o določitvi višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg

	MINISTRSTVA
	3238.	Pravilnik o šolninah in bivanju v javnih študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji
	3239.	Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravnem nadzoru v zdravstvu
	3240.	Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvrševanju zakona o matičnem registru
	3241.	Odredba o vključitvi sektorja sadja v program promocije
	3242.	Odločba o soglasju k sklepu uprave o prenehanju Evro-sredozemske univerzitetne ustanove
	3243.	Odločba o prenehanju Ustanove za pomoč starejšim, Fundacija Gera

	DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
	3244.	Splošni akt o zbiranju, uporabi in dajanju podatkov o razvoju trga elektronskih komunikacij
	3307.	Splošni akt o cestninjenju
	3308.	Cenik cestnine za uporabo cestninskih cest

	DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
	3245.	Pravilnik o vsebini in obliki diplom Fakultete za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto

	OBČINE
	BOVEC
	3246.	Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2016

	CELJE
	3247.	Sklep o začetku postopka priprave spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta “Gospodarska cona v Celju”

	CERKNICA
	3248.	Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Cerknica
	3249.	Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerknica
	3250.	Odlok o razglasitvi domačije Selšček 31 za kulturni spomenik lokalnega pomena
	3251.	Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu
	3252.	Sklep o določitvi višine enkratne pomoči za novorojence v Občini Cerknica za leto 2017

	DRAVOGRAD
	3253.	Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Dravograd

	IDRIJA
	3254.	Sklep o začasnem financiranju Občine Idrija v obdobju januar–marec 2017
	3255.	Sklep o razveljavitvi Sklepa o zagotavljanju izvajanja rednega vzdrževanja javnih poti v Občini Idrija
	3256.	Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017
	3257.	Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2017
	3258.	Sklep o določitvi izhodiščne cene nepremičnin za potrebe občinskih cest v Občini Idrija za leto 2017
	3259.	Sklep o vrednosti točke za obračun najemnine za zemljišča in javne površine, ki so v lasti Občine Idrija, za leto 2017
	3260.	Sklep o vrednosti točke za izračun občinskih taks za leto 2017
	3261.	Sklep o ukinitvi javnega dobra

	IVANČNA GORICA
	3262.	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Prenova jedra Krke
	3263.	Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Debeli hrib
	3264.	Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Ivančna Gorica
	3265.	Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo
	3266.	Sklep o razrešitvi dosedanje članice in imenovanju nadomestnega člana Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo
	3267.	Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Osnovne šole Stična
	3268.	Sklep  o številu in višini štipendije iz proračuna Občine Ivančna Gorica za šolsko leto 2016/2017

	KANAL
	3269.	Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017

	KOMEN
	3270.	Odlok o rebalansu-2 proračuna Občine Komen za leto 2016
	3271.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda komenski Kras
	3272.	Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen za leto 2017
	3273.	Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2017
	3274.	Sklep o potrditvi mandata članici Občinskega sveta Občine Komen

	KOZJE
	3275.	Odlok o rebalansu proračuna Občine Kozje za leto 2016
	3276.	Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Kozje

	LJUBLJANA
	3277.	Odlok o uporabi proračunske rezerve za odpravo posledic škode na površinah v lasti Mestne občine Ljubljana ob snegolomu iz aprila 2016

	LJUBNO
	3278.	Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljubno

	LOGATEC
	3279.	Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Centralne dejavnosti Brod – zahodni del

	MEŽICA
	3280.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Mežica
	3281.	Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

	MURSKA SOBOTA
	3282.	Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2016

	NOVA GORICA
	3283.	Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica
	3284.	Odlok o ureditvi javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Nova Gorica
	3285.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Nova Gorica
	3286.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Nova Gorica

	PIVKA
	3287.	Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
	3288.	Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Občini Pivka

	RAVNE NA KOROŠKEM
	3289.	Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Ravne
	3290.	Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Ravne
	3291.	Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Zelen breg
	3292.	Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Tolsti vrh

	SEŽANA
	3293.	Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks na območju Občine Sežana za leto 2017

	ŠEMPETER - VRTOJBA
	3294.	Sklep o sprejetju posameznega programa prodaje finančnega premoženja Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2016

	ŠKOFLJICA
	3295.	Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
	3296.	Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Škofljica
	3297.	Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škofljica za leto 2017

	ŠMARTNO PRI LITIJI
	3298.	Odlok o razglasitvi spomenika II. štajerskemu bataljonu v Tisju za kulturni spomenik lokalnega pomena
	3299.	Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
	3300.	Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra



		2016-12-02T16:32:19+0100
	Matjaz Peterka
	Direktor Uradnega lista Republike Slovenije




