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Zakon o interventnem odvzemu osebkov
vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka
(Canis lupus) iz narave (ZIOMVN)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o interventnem odvzemu
osebkov vrst rjavega medveda
(Ursus arctos) in volka (Canis lupus)
iz narave (ZIOMVN)
Razglašam Zakon o interventnem odvzemu osebkov vrst
rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (ZIOMVN), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije
na seji dne 20. junija 2019.
Št. 003-02-6/2019-10
Ljubljana, dne 28. junija 2019
Borut Pahor l.r.
predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O INTERVENTNEM ODVZEMU OSEBKOV VRST
RJAVEGA MEDVEDA (URSUS ARCTOS)
IN VOLKA (CANIS LUPUS) IZ NARAVE (ZIOMVN)
1. člen
(vsebina)
Ta zakon v skladu z (b), (c) in (e) točko prvega odstavka
16. člena Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o
ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in
rastlinskih vrst (UL L št. 206 z dne 22. 7. 1992, str. 7), zadnjič
spremenjene z Direktivo Sveta 2013/17/EU z dne 13. maja
2013 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju okolja zaradi
pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013,
str. 193), z namenom zagotavljanja ugodnega stanja vrste,
varovanja življenja in zdravja ljudi, preprečitve resne škode na
premoženju ter ustrezne ravni sobivanja s človekom, določa
obseg in pogoje interventnega selektivnega in omejenega odvzema osebkov vrst rjavi medved (Ursus arctos) (v nadaljnjem
besedilu: medved) in volka (Canis lupus) iz narave do 30. septembra 2020 ter spremljanje odvzema in vodenje evidenc
odvzetih živali iz narave.

Leto XXIX

2. člen
(izrazi)
V tem zakonu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. izjemni odstrel je usmrtitev živali z lovom v skladu s
predpisi, ki urejajo divjad in lovstvo, na podlagi dovoljenja ministrstva, pristojnega za ohranjanje narave, zaradi zagotavljanja
koristi varstva živalskih in rastlinskih vrst in ohranjanja habitatnih tipov, preprečitve resne škode, zlasti na posevkih, živini,
gozdovih, ribiških območjih in vodi ter drugem premoženju, ter
zagotavljanja zdravja in varnosti ljudi, vključno z zračno varnostjo, ali zaradi drugih nujnih razlogov prevladovanja javne koristi, ki je lahko tudi socialna ali gospodarska, in zaradi koristnih
posledic bistvenega pomena za okolje. Poleg upravljavcev
lovišč in lovišč s posebnim namenom (v nadaljnjem besedilu:
upravljavci lovišč) ga lahko izvajajo tudi člani skupine za hitro
ukrepanje v primeru ogrožanja življenja ljudi in premoženja po
velikih zvereh v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave;
2. odstrel je usmrtitev živali, ki ga izvajajo upravljavci
lovišč z lovom kot selektivni in omejeni odvzem živali iz narave pod strogo nadzorovanimi pogoji in v omejenem številu
ter v skladu s predpisi, ki urejajo divjad in lovstvo, ter tem
zakonom;
3. odvzem živali iz narave vključuje odstrel, izjemni odstrel, ujetje, preselitev, povoz ali vsako drugo izgubo živali ne
glede na vzrok, ki je izgubo povzročil. Če se ujeta žival vrne v
naravo na območja življenjskega prostora vrste znotraj meja
Republike Slovenije, se ujetje živali ne šteje za odvzem živali
iz narave.
3. člen
(omejitev odvzema živali iz narave)
Odvzem živali iz narave po tem zakonu lahko presega s
tem zakonom predviden obseg le, če je posledica izjemnega
odstrela ali izgub, ki presegajo obseg izgub, predviden s tem
zakonom, pri čemer je treba v vsakem primeru upoštevati kumulativne vplive izvajanja vseh odvzemov iz narave skupaj na
ugodno stanje vrste rjavega medveda in volka.
4. člen
(obseg in prostorska razporeditev odvzema iz narave)
(1) Obseg in prostorska razporeditev odvzema medvedov iz narave sta določena v Prilogi 1, ki je sestavni del tega
zakona.
(2) Odstrel medveda iz Priloge 1 tega zakona se razporedi po lovsko upravljavskih območjih (v nadaljnjem besedilu:
LUO) tako, da se del odstrela izvede v predelih gostejše naseljenosti prebivalstva, pri čemer se upošteva pogostnost primerov neposrednega ogrožanja ljudi in premoženja od leta 2014
in ob upoštevanju usmeritev iz 8. člena tega zakona.
(3) Obseg in prostorska razporeditev odvzema volkov iz
narave sta določena v Prilogi 2, ki je sestavni del tega zakona.
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(4) Odstrel volka iz Priloge 2 tega zakona se razporedi
po LUO tako, da se upoštevajo pogostnost primerov škodnih
dogodkov na rejnih živalih od leta 2014 in usmeritve iz 9. člena
tega zakona.
5. člen
(načrtovalsko obdobje odvzema in časovna razporeditev
odstrela)
(1) Načrtovalsko obdobje odvzema živali iz narave je od
uveljavitve tega zakona do 30. septembra 2020.
(2) Odstrel se izvaja v naslednjih obdobjih:
– za medvede: od uveljavitve tega zakona do 30. aprila
2020 ter
– za volkove: od uveljavitve tega zakona do 31. januarja
2020 in od 1. do 30. septembra 2020.
6. člen
(obveščanje o posebnih okoliščinah)
Če ob odvzemu živali iz narave obstaja sum na nalezljive
bolezni, predvsem zoonoze, ali če je žival odvzeta iz narave
v nejasnih okoliščinah (npr. najdena poginula žival, sum krivolova, možna kršitev pri odstrelu, silobran), se o tem poleg
Zavoda za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod)
obvestijo službe, pristojne za obravnavo posameznega razloga
za odvzem in organi pregona.
7. člen
(struktura odstrela medvedov)
(1) Območja življenjskega prostora medveda so osrednje,
robno in prehodno območje ter območje izjemne prisotnosti,
kot jih opredeljuje strategija, ki ureja upravljanje z rjavim medvedom v Sloveniji.
(2) Na osrednjem območju življenjskega prostora medveda se lahko izvede odstrel v:
– I. težnostni kategoriji do vključno 100 kg bruto telesne
mase v višini najmanj 75 % od celotnega odstrela medvedov;
– II. težnostni kategoriji nad 100 do vključno 150 kg
bruto telesne mase v višini največ 15 % od celotnega odstrela
medvedov;
– III. težnostni kategoriji nad 150 kg bruto telesne mase v
višini največ 10 % od celotnega odstrela medvedov.
(3) Na robnem območju življenjskega prostora medveda
se načrtuje pretežno odstrel medvedov I. težnostne kategorije
iz prve alineje prejšnjega odstavka.
(4) Ob posameznem odstrelu medveda je dopustno odstopanje za največ 20 % telesne mase medveda.
(5) Ob odstrelu medveda v posamezni težnostni kategoriji
iz drugega odstavka tega člena zavod o tem obvesti upravljavce lovišč znotraj LUO na območju odvzema.
8. člen
(pogoji za odstrel medveda)
(1) Odstrel medvedov se v LUO, ki so v celoti ali delno v
osrednjem območju življenjskega prostora medveda, prednostno izvede v pasu 1,5 km okoli naselij, prav tako tudi na lokacijah, kjer pogosteje prihaja do škodnih primerov, ali v njihovi
neposredni bližini.
(2) Odstrel medvedov se v osrednjem območju življenjskega prostora medveda izvaja z visoke preže, razen v pasu
približno 1,5 km okoli naselij, kjer se medvedi pogosto redno
pojavljajo oziroma se tam zadržujejo in odstrel z visoke preže
ni mogoč. V teh primerih se lahko odstrel izvede na katerikoli
način v skladu s predpisi, ki urejajo divjad in lovstvo, razen s
pogonom, pritiskom in brakado.
(3) Odstrel medvedov se v robnem območju življenjskega
prostora medveda izvaja prednostno z visoke preže, lahko pa
tudi na katerikoli način v skladu s predpisi, ki urejajo divjad in
lovstvo, razen s pogonom, pritiskom in brakado.
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(4) Odstrel medvedov se v prehodnem območju življenjskega prostora medveda in območju izjemne prisotnosti
medveda izvaja na katerikoli način v skladu s predpisi, ki
urejajo divjad in lovstvo, razen s pogonom, pritiskom in
brakado.
(5) Izjemni odstrel medveda, ki se izvede takrat, ko v
posameznem LUO odstrel še ni izpolnjen, se upošteva pri
izvedbi odstrela medvedov tega LUO.
(6) V izvedbo odstrela medvedov se šteje tudi odlov
živih medvedov za doselitev ali naselitev zunaj meja Republike Slovenije.
(7) V primeru, ko je očitno, da medvedka vodi mladiče,
poležene v istem letu, se odstrel medvedke ne izvaja.
(8) Smrtnost medveda zaradi usmrtitve ranjene živali
zaradi prometne nesreče se klasificira kot izguba. Taki primeri se obravnavajo kot etično načelo iskanja in preprečitve
mučenja ranjene živali, za katere ni treba pridobiti dovoljenja
ministrstva, pristojnega za ohranjanje narave.
(9) Pri odstrelu medvedov je dovoljena uporaba umetnih virov svetlobe.
9. člen
(pogoji za odstrel volka)
(1) Pri ponavljajoči se škodi se odstrel volkov prednostno izvaja na pašnikih ali v njihovi neposredni bližini.
Šteje se, da je škoda ponavljajoča, kar morata z mnenjem
predhodno potrditi zavod in Zavod za varstvo narave, kadar:
– se škoda kljub zaščiti ponavlja pogosteje, razen če
zaščita ni izvedljiva, kar potrdi krajevno pristojna javna kmetijsko svetovalna služba z mnenjem,
– so med posameznimi škodnimi dogodki kratka časovna obdobja (največ štirih tednov),
– med posameznimi škodnimi dogodki znotraj posameznega lovsko upravljalskega območja iz Priloge 2 tega
zakona obstaja določena prostorska povezava in
– če je iz okoliščin škodnih dogodkov mogoče sklepati,
da so dogodki posledica naučenega obnašanja volka.
(2) V primeru, ko je očitno, da volkulja vodi mladiče,
poležene v istem letu, se odstrel volkulje ne izvaja. Pri odstrelu volkov se prednostno odstrelijo manjše živali v tropu.
(3) Kadar število odvzetih odraslih volkov (osebkov,
starih dve leti ali več) doseže 45 % predvidenega odvzema
volkov iz Priloge 2 tega zakona, se odstrel ne izvaja več.
(4) Zaradi varovanja strukture tropov volkov na osrednjem območju življenjskega prostora volka se v loviščih s
posebnim namenom (Medved, Žitna Gora, Snežnik, Kočevska Reka, Jelen, Ljubljanski vrh) odstrel volkov ne načrtuje.
Ne glede na prejšnji stavek je v lovišču s posebnim namenom Jelen dovoljen odvzem osebkov v tropu, ki so križanci
med volkom in domačim psom.
(5) Smrtnost volka zaradi usmrtitve ranjene živali zaradi
prometne nesreče se klasificira kot izguba. Taki primeri se
obravnavajo kot etično načelo iskanja in preprečitve mučenja
ranjene živali, za katere ni treba pridobiti dovoljenja ministrstva, pristojnega za ohranjanje narave.
(6) Pri odstrelu volkov je dovoljena uporaba umetnih
virov svetlobe.
10. člen
(izvajalci)
(1) Zavod v sodelovanju z območnimi združenji upravljavcev lovišč izdela načrt podrobnejše prostorske razporeditve odstrela živali v LUO po posameznih loviščih iz
Priloge 1 in Priloge 2 tega zakona.
(2) Zavod spremlja izvajanje odvzema živali iz narave
in skrbi, da odvzem živali iz narave poteka po načrtu iz prejšnjega odstavka.
(3) Upravljavci lovišč morajo zagotavljati, da se odstrel
živali izvaja v skladu z določbami tega zakona.
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11. člen

14. člen

(odvzem vzorcev tkiv in organov)

(prekrški)

(1) Zavod omogoči na podlagi medsebojnega dogovora
znanstvenoraziskovalnim organizacijam odvzem ali posredovanje vzorcev tkiv, organov ali drugih telesnih delov živali,
odvzetih iz narave, za raziskave.
(2) Zavod odvzame oziroma pridobi vzorce tkiv vsake
odvzete živali, na podlagi katerih je mogoča genotipizacija
posamezne živali.

(1) Z globo od 10.000 do 30.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če se pravna oseba po predpisu, ki ureja
gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko
družbo, pa z globo od 20.000 do 60.000 eurov, če kot izvajalec
odvzema po tem zakonu ne upošteva obsega in prostorske
razporeditve odvzema iz narave (4. člen tega zakona) in načrta
podrobnejše prostorske razporeditve odstrela živali po posameznih loviščih (10. člen tega zakona).
(2) Z globo od 5.000 do 15.000 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 2.500 eurov do 7.000 eurov se za prekršek
iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika
posameznika, odgovorna oseba posameznika, ki samostojno
opravlja dejavnost, ali odgovorna oseba v državnem organu ali
v samoupravni lokalni skupnosti.
(4) Z globo od 1.000 do 3.000 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena posameznik.

12. člen
(evidenca odvzema živali iz narave)
Zavod spremlja odvzem živali iz narave v skladu s predpisi, ki urejajo divjad in lovstvo, ter predpisi, ki urejajo ohranjanje
narave, in vodi o tem evidenco, ki vsebuje:
1. datum odvzema živali iz narave,
2. kraj odvzema živali iz narave z navedbo območja
življenjskega prostora, LUO in lovišča ter pri odvzemu živali iz
narave v naselju ali v njegovi neposredni bližini tudi z navedbo
geografskega imena naselja,
3. podatke o spolu in telesni masi živali ter oceni njegove
starosti,
4. navedbo razloga za odvzem živali iz narave,
5. podatke o odvzemu vzorcev tkiv, organov ali drugih
telesnih delov živali, vključno z navedbo organizacije, ki je
odvzela vzorce,
6. podatke o dednem materialu živali in
7. druge za varstvo živali pomembne podatke.
13. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona izvajajo inšpektorji, pristojni za divjad in lovstvo.

15. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 324-01/19-5/18
Ljubljana, dne 20. junija 2019
EPA 647-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan
predsednik
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Priloga 1: Predviden odvzem medveda (Ursus arctos) iz narave
V načrtovalskem obdobju je predviden odvzem 200 medvedov iz narave, od tega 175
medvedov z odstrelom in 25 zaradi izgub (povoz in druge oblike smrtnosti).
I.

Obseg, prostorska razporeditev in težnostna kategorija odstrela medveda

1. Na osrednjem območju življenjskega prostora medveda se odstreli 150 medvedov v
naslednjih LUO:
- v delu Kočevsko-Belokranjskega LUO z lovišči Loka pri Črnomlju, Sinji vrh,
Črnomelj, Banja Loka-Kostel, Kočevje, Mala gora, Struge na Dolenjskem, Draga,
Osilnica, Velike Lašče, Lazina, Velike Poljane, Loški Potok, Ribnica, Dolenja vas,
Sodražica, Turjak, Predgrad, Dragatuš, Dobrepolje, Suha krajina in Taborska jama
ter lovišča s posebnim namenom Medved, Snežnik, Kočevska Reka in Žitna gora
ter
- v delu Novomeškega LUO, ki obsega lovišča Plešivica-Žužemberk (desni breg reke
Krke):
Težnostna
kategorija

Do 100 kg

Nad 100 do 150 kg

Nad 150 kg

Skupaj

Število medvedov

48

11

6

65

-

v delu Notranjskega LUO z lovišči Begunje, Cerknica, Cajnarje, Grahovo, Rakek,
Žilce, Lož-Stari trg, Iga vas, Babno Polje, Gornje jezero, Kozlek, Trnovo, Mokrc,
Rakitna, Tabor Zagorje, Prestranek, Javornik-Postojna, Pivka, Borovnica, Nova
vas, Ig, Rakovnik-Škofljica in Tomišelj ter lovišča s posebnim namenom Jelen in
Ljubljanski vrh:
Težnostna
kategorija

Do 100 kg

Nad 100 do 150 kg

Nad 150 kg

Skupaj

Število medvedov

55

13

7

75

-

v delu Zahodno visoko kraškega LUO, severozahodno od avtoceste LjubljanaRazdrto, ki obsega lovišča Planina, Hrenovice, Bukovje, Črna jama, Idrija, Javornik,
Krekovše, Col, Kozje stena, Nanos, Trebuša, Logatec, Hotedršica, Trnovski gozd in
Vrhnika - del lovišča južno od železniške proge Ljubljana-Postojna:
Težnostna
kategorija

Do 100 kg

Nad 100 do 150 kg

Nad 150 kg

Skupaj

Število medvedov

7

2

1

10

2. Na robnem območju življenjskega prostora medveda se odstreli 20 medvedov v
naslednjih LUO:
- v delu Kočevsko-Belokranjskega LUO, ki obsega lovišča Suhor, Metlika, Gradac,
Adlešiči, Vinica, Smuk-Semič, Krka in Grosuplje:
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Težnostna
kategorija

Do 100 kg

Nad 100 do 150 kg

Nad 150 kg

Skupaj

Število medvedov

3

2

1

6

-

-

v delu Novomeškega LUO, ki obsega lovišča Plešivica-Žužemberk - levi breg reke
Krke, Toplice, Padež, Novo mesto, Dobrnič, Brusnice, Orehovica, Šentjernej,
Gorjanci, Trebnje - južno od avtoceste Ljubljana-Obrežje, Veliki Gaber - južno od
avtoceste Ljubljana-Obrežje, Velika Loka - južno od avtoceste Ljubljana-Obrežje in
Mirna peč - južno od avtoceste Ljubljana-Obrežje ter
v delu Posavskega LUO, ki obsega lovišča Kostanjevica na Krki, Podbočje, Cerklje
ob Krki, Čatež ob Savi in Mokrice:
Težnostna
kategorija

Do 100 kg

Nad 100 do 150 kg

Nad 150 kg

Skupaj

Število medvedov

3

1

1

5

-

v delu Zasavskega LUO, ki obsega lovišča Višnja Gora, Ivančna Gorica in Šentvid
pri Stični, in sicer vsa južno od avtoceste Ljubljana-Obrežje:
Težnostna
kategorija

Do 100 kg

Nad 100 do 150 kg

Nad 150 kg

Skupaj

Število medvedov

1

1

0

2

-

v delu Primorskega LUO, ki obsega lovišča Senožeče, Timav-Vreme, SlavnikMaterija, Žabnik-Obrov, Podgorje, Videž-Kozina, Gaberk-Divača, Vrhe-Vrabče,
Raša-Štorje, Bukovca, Brkini, Prem in Gradišče-Košana ter
v delu Notranjskega LUO, ki obsega lovišče Zemon:
Težnostna
kategorija

Do 100 kg

Nad 100 do 150 kg

Nad 150 kg

Skupaj

Število medvedov

2

2

1

5

-

-

v delu Zahodno visoko kraškega LUO, severozahodno od avtoceste LjubljanaRazdrto, ki obsega lovišča Dole nad Idrijo, Jelenk, Kanal (levi breg Soče), Čaven,
Čepovan, Gorica, Grgar, Hubelj, Lijak, Most na Soči, Anhovo (levi breg Soče),
Vipava, Vojkovo in Rovte ter
v delu Triglavskega LUO, ki obsega lovišča Otavnik, Planota in Porezen
Težnostna
kategorija

Do 100 kg

Nad 100 do 150 kg

Nad 150 kg

Skupaj

Število medvedov

1

1

0

2
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3. Na območju izjemne prisotnosti medveda se lahko odstrelijo 3 medvedi in na
prehodnem območju 2 medveda v naslednjih LUO in težnostnih kategorijah:
- v delu Zasavskega LUO, severno od avtoceste Ljubljana-Obrežje, ki obsega lovišča
Višnja Gora, Ivančna Gorica, Šentvid pri Stični, Dole pri Litiji, Radeče, Polšnik,
Podkum in Dobovec,
- v delu Novomeškega LUO, severno od avtoceste Ljubljana-Obrežje, ki obsega
lovišča Mokronog, Šentrupert, Trebelno, Tržišče, Šentjanž, Škocjan, Mirna, Otočec,
Trebnje (severno od avtoceste Ljubljana-Obrežje) ter
- v delu Posavskega LUO, ki obsega lovišča Loka pri Zidanem Mostu, Boštanj,
Studenec-Veliki Trn, Bučka:
Težnostna
kategorija

Brez omejitve

Število osebkov

3

-

-

v delu Triglavskega LUO, ki obsega lovišča Podbrdo, Ljubinj, Tolmin, Smast,
Drežnica, Kobarid, Volče, Bovec, Soča, Čezsoča, Log pod Mangartom in lovišči s
posebnim namenom Prodi-Razor in LPN Triglav,
v delu Gorenjskega LUO, ki obsega lovišča Stara Fužina, Nomenj Gorjuše,
Bohinjska Bistrica, Sorica, Železniki, Sovodenj, Bled (del lovišča, ki sega na plato
Jelovice), Jelovica (del lovišča, ki sega na plato Jelovice), Kropa (del lovišča, ki
sega na plato Jelovice), Selca (del lovišča, ki sega na plato Jelovice) in Jošt-Kranj
(del lovišča, ki sega na plato Jelovice) ter lovišče s posebnim namenom Kozorog
Kamnik (revirja Veža in Logarska dolina),
v delu Kamniško-Savinjskega LUO, ki obsega lovišča Solčava, Luče, Ljubno, Gornji
grad, Stahovica, Sela pri Kamniku, Motnik-Špitalič, Trojane-Ožbolt in Lukovica ter
v delu Zasavskega LUO, ki obsega lovišča Moravče, Vače, Mlinše, Vače, Kresnice,
Laze, Litija, Šmartno pri Litiji, Višnja gora (severno od avtoceste Ljubljana-Obrežje),
Ivančna gorica (severno od avtoceste Ljubljana-Obrežje) in Šentvid pri Stični
(severno od avtoceste Ljubljana-Obrežje):
Težnostna
kategorija

Brez omejitve

Število osebkov

2

Odstrel iz te točke se izvede le v primeru ponavljajočih se škodnih dogodkov ali drugih
večjih konfliktov z ljudmi.
II.

Dodatni pogoji in usmeritve

V obdobju do 30. aprila 2020 se lahko izvede odstrel do 175 medvedov, pri čemer se
pri razdelitvi odstrela po LUO upoštevajo naslednje usmeritve:
- v Kočevsko-Belokranjskem LUO (osrednji del) in Notranjskem LUO (osrednji del) je
treba praviloma že od začetka dodeliti večjo kvoto za odstrel (2 medveda ali več na
lovišče) loviščem, na območju katerih v zadnjih letih nastaja večina konfliktnih
situacij med medvedi in ljudmi;
- v Kočevsko-Belokranjskem LUO (osrednji del) in Notranjskem LUO (osrednji del)
se del kvote (7 medvedov v Kočevskem in 5 v Notranjskem LUO, v težnostni
kategoriji sorazmerno v enakem deležu kot je osnovni razdelilnik) ne razdeli
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upravljavcem lovišč in lovišč s posebnim namenom, pač pa ostane rezerva za
izredne konfliktne dogodke in se aktivira v konkretni konfliktni situaciji;
od skupne kvote za Novomeško in Posavsko LUO (robno območje) se v jesenskem
obdobju (do 31. decembra 2020) dodeli 1 medved do vključno 100 kg loviščem
Posavskega LUO. Če se v jesenskem obdobju odstrel v navedenih loviščih tega
LUO ne izvede, se v spomladanskem obdobju (od 1. januarja do 30. aprila 2020)
tega medveda lahko odstreli v loviščih Posavskega in Novomeškega LUO;
od skupne kvote za Primorsko LUO (robno območje) se v jesenskem obdobju (do
31. decembra 2019) dodeli 1 medved do vključno 100 kg lovišču Zemon (ki je del
Notranjskega LUO). Če se v jesenskem obdobju odstrel v navedenem lovišču ne
izvede, se v spomladanskem obdobju (od 1. januarja do 30. aprila 2020) tega
medveda lahko odstreli v loviščih Primorskega LUO, ki izpolnjujejo pogoje za
odstrel.
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Priloga 2: Predviden odvzem volka (Canis lupus) iz narave
I.

Obseg in prostorska razporeditev odvzema

V življenjskem prostoru volka je predviden odvzem enajstih volkov v naslednjih LUO:
-

3 volkovi: Kočevsko-Belokranjsko LUO in Novomeško LUO skupaj
- v Kočevsko-Belokranjskem LUO v vseh loviščih v upravljanju lovskih družin:
Loka pri Črnomlju, Vinica, Sinji vrh, Črnomelj, Adlešiči, Banja Loka-Kostel,
Kočevje, Mala gora, Struge na Dolenjskem, Draga, Osilnica, Velike Lašče,
Gradac, Suhor, Lazina, Velike Poljane, Loški Potok, Ribnica, Dolenja vas,
Sodražica, Turjak, Predgrad, Dragatuš, Smuk-Semič, Metlika, Dobrepolje,
Grosuplje, Suha krajina, Krka in Taborska jama;
- v Novomeškem LUO v vseh loviščih v upravljanju lovskih družin:
Mirna Peč, Novo mesto, Otočec, Padež, Šentjernej, Plešivica, Toplice,
Orehovica, Brusnice, Gorjanci, Mokronog, Mirna, Trebelno, Veliki Gaber,
Dobrnič, Trebnje, Velika Loka, Tržišče, Škocjan, Šentrupert in Šentjanž;

-

3 volkovi: Notranjsko LUO
- v vseh loviščih v upravljanju lovskih družin:
Begunje, Cerknica, Cajnarje, Grahovo, Rakek, Žilce, Lož-Stari trg, Iga vas,
Babno Polje, Gornje jezero, Kozlek, Zemon, Trnovo, Mokrc, Brezovica, Rakitna,
Tabor Zagorje, Prestranek, Javornik-Postojna, Pivka, Borovnica, Nova vas, Ig,
Rakovnik-Škofljica in Tomišelj;

-

3 volkovi: Zahodno visoko kraško LUO
- v vseh loviščih v upravljanju lovskih družin:
Logatec, Hotedršica, Rovte, Vrhnika, Col, Hubelj, Idrija, Krekovše, Kozje stena,
Jelenk, Javornik, Dole nad Idrijo, Gorica, Grgar, Sabotin, Planina, Črna jama,
Bukovje, Most na Soči, Trebuša, Čepovan, Kanal, Anhovo, Dobrovo, Trnovski
gozd, Vipava, Nanos, Lijak, Čaven, Vojkovo in Hrenovice;

-

2 volkova: Primorsko LUO
- v vseh loviščih v upravljanju lovskih družin:
Prem, Bukovca, Brkini, Izola, Trstelj-Kostanjevica, Fajti hrib, Strunjan, JezeroKomen, Dolce-Komen, Raša-Štorje, Tabor-Sežana, Žabnik-Obrov, KrasDutovlje, Vrhe-Vrabče, Videž-Kozina, Slavnik-Materija, Štanjel, Gaberk-Divača,
Timav-Vreme, Senožeče, Kojnik-Podgorje, Rižana, Dekani, Istra-Gračišče,
Marezige, Koper, Šmarje, Gradišče-Košana, Brje-Erzelj in Tabor-Dornberk.

II.

Dodatne usmeritve

Odstrel volkov iz I. točke te priloge se v LUO prednostno opravi tam, kjer je največ
primerov škodnih dogodkov, ki jih povzročijo volkovi.
Dva volka, predvidena za odstrel (eden v Kočevsko-Belokranjskem in eden v
Notranjskem LUO), lahko upravljavci lovišč odstrelijo šele septembra 2020, če
predvideni odvzem v tem obdobju ni izpolnjen.
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1923.

Zakon o spremembah Zakona o preprečevanju
dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1A)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona
o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno
(ZPDZC-1A)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1A), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. junija 2019.
Št. 003-02-6/2019-2
Ljubljana, dne 26. junija 2019
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH ZAKONA O PREPREČEVANJU
DELA IN ZAPOSLOVANJA NA ČRNO
(ZPDZC-1A)
1. člen
V Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno
(Uradni list RS, št. 32/14 in 47/15 – ZZSDT) se v 15. členu črta
tretji odstavek.
Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti
odstavek.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 101-01/19-3/10
Ljubljana, dne 18. junija 2019
EPA 504-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan
predsednik
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ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O VOZNIKIH (ZVoz-1B)
1. člen
V Zakonu o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17
in 21/18 – ZNOrg) se v 18. členu v naslovu člena za besedo
»obrambo« doda besedilo »in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Minister, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje, ter
z ministrom, pristojnim za promet, podrobneje določi:
– program in način izvajanja usposabljanja ter način preverjanja usposobljenosti za vožnjo manjših gasilskih vozil, vozil
policije, reševalnih vozil in specialnih vozil za izvajanje nujne
medicinske pomoči, ki se uporabljajo v okviru javne zdravstvene službe in vojaške zdravstvene službe (v nadaljnjem
besedilu: reševalna vozila), posebej označenih intervencijskih
vozil civilne zaščite, gorske, jamarske ter podvodne javne reševalne službe in mobilne enote ekološkega laboratorija, ki se
uporabljajo za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči
(v nadaljnjem besedilu: intervencijska vozila civilne zaščite),
– pogoje za izvajanje usposabljanja in preverjanje usposobljenosti,
– obrazec potrdila o usposobljenosti za vožnjo,
– vzpostavitev ter način vodenja evidence o opravljenem
programu usposabljanja in preverjanju usposobljenosti ter izdanih potrdilih o usposobljenosti za vožnjo.«.
2. člen
Za 20. členom se doda nov 20.a člen, ki se glasi:
»20.a člen
(strokovni nadzor ministrstva, pristojnega za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami)
Strokovni nadzor nad vsebino, obsegom, strokovnostjo
in kakovostjo izvajanja usposabljanja za vožnjo manjših gasilskih vozil, vozil policije, reševalnih vozil in intervencijskih
vozil civilne zaščite, opravlja ministrstvo, pristojno za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami. Pri nadzoru se smiselno
uporabljajo določbe tega zakona, ki se nanašajo na strokovni
nadzor.«.
3. člen
Za 23. členom se doda nov 23.a člen, ki se glasi:
»23.a člen
(pooblastila inšpektorata, pristojnega za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami)

1924.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o voznikih (ZVoz-1B)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o voznikih (ZVoz-1B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o voznikih (ZVoz-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 18. junija 2019.
Št. 003-02-6/2019-3
Ljubljana, dne 26. junija 2019
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega zakona
in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, ki se nanašajo na
usposabljanje za vožnjo manjših gasilskih vozil, vozil policije,
reševalnih vozil in intervencijskih vozil civilne zaščite, opravlja
inšpektorat, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami. Pri nadzoru se smiselno uporabljajo določbe tega
zakona, ki se nanašajo na inšpekcijski nadzor.«.
4. člen
V 28. členu se v sedmem odstavku besedi »neizvajanja
usposabljanja« nadomestita z besedilom »ugotovljenih težjih
nepravilnosti«.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki
se glasi:
»(8) Če je šola vožnje izbrisana iz registra šol vožnje zaradi ugotovljenih težjih nepravilnosti v skladu s tem zakonom in
predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, sme strokovni vodja šole
vožnje, izbrisane iz registra šol vožnje, opravljati delo strokovnega vodje v drugi šoli vožnje po preteku enega leta od izdane
odločbe o izbrisu šole vožnje iz registra šol vožnje.«.
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5. člen
Za 58. členom se doda nov 58.a člen, ki se glasi:
»58.a člen
(vožnja manjših gasilskih vozil, vozil policije, reševalnih vozil
in intervencijskih vozil civilne zaščite)
(1) Za vožnjo manjših gasilskih vozil, vozil policije, reševalnih vozil in intervencijskih vozil civilne zaščite se ne
uporabljajo določbe tega zakona o izdaji, veljavnosti in podaljšanju veljavnosti vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil
tiste oziroma tistih kategorij, v katere spada vozilo ali skupina
vozil, ki jo vozi. Ta vozila lahko pri opravljanju ali v zvezi z
opravljanjem operativnih in drugih nalog zaščite, reševanja in
pomoči vozijo vozniki, ki imajo veljavno vozniško dovoljenje
za vožnjo motornih vozil kategorije B in veljavno potrdilo o
usposobljenosti za vožnjo teh vozil. Vozniki morajo imeti
med vožnjo teh vozil pri sebi veljavno vozniško dovoljenje
za vožnjo motornih vozil kategorije B in veljavno potrdilo o
usposobljenosti za vožnjo teh vozil, ki ju morajo pokazati na
zahtevo pooblaščene uradne osebe. Na podlagi sklenjenega
sporazuma med Republiko Slovenijo in drugo državo lahko ob
pogojih, določenih v sporazumu, na območju Republike Slovenije vozijo manjša gasilska vozila, vozila policije, reševalna
vozila in intervencijska vozila civilne zaščite tudi osebe, ki so v
drugi državi pridobile primerljivo potrdilo oziroma drugo javno
listino o usposobljenosti za vožnjo teh vozil.
(2) Manjša gasilska vozila so motorna vozila, namenjena
izvajanju operativnih nalog gasilstva, kategorije C1, katerih
največja dovoljena masa presega 3.500 kg in ne presega
5.500 kg ter so zasnovana in izdelana za prevoz največ osmih
potnikov poleg voznika, ter kategorije B, kadar jim je dodano
priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik in največja dovoljena
masa take skupine vozil presega 3.500 kg, a ne presega
4.250 kg.
(3) Vozila policije so motorna vozila, namenjena izvajanju operativnih nalog policije, kategorije C1, katerih največja
dovoljena masa presega 3.500 kg in ne presega 5.500 ter so
zasnovana in izdelana za prevoz največ osmih potnikov poleg
voznika, ter kategorije B, kadar jim je dodano priklopno vozilo,
ki ni lahki priklopnik in največja dovoljena masa take skupine
vozil presega 3.500 kg, a ne presega 4.250 kg.
(4) Reševalna vozila so motorna vozila, namenjena izvajanju nujnih prevozov pacientov in nujnim intervencijam z
zdravnikom, kategorije C1, katerih največja dovoljena masa
presega 3.500 kg in ne presega 5.000 kg ter so zasnovana
in izdelana za prevoz največ osmih potnikov poleg voznika,
ter kategorije B, kadar jim je dodano priklopno vozilo, ki ni
lahki priklopnik in največja dovoljena masa take skupine vozil
presega 3.500 kg, a ne presega 4.250 kg.
(5) Intervencijska vozila civilne zaščite so motorna vozila, namenjena izvajanju operativnih nalog zaščite, reševanja
in pomoči, kategorije C1, katerih največja dovoljena masa
presega 3.500 kg in ne presega 5.000 kg ter so zasnovana in
izdelana za prevoz največ osmih potnikov poleg voznika, ter
kategorije B, kadar jim je dodano priklopno vozilo, ki ni lahko
priklopnik in največja dovoljena masa take skupine vozil presega 3.500 kg, a ne presega 4.250 kg.
(6) Program usposabljanja in preverjanje usposobljenosti voznikov za vožnjo manjših gasilskih vozil, vozil policije, reševalnih vozil in intervencijskih vozil civilne zaščite
izvaja Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje lahko za
izvajanje programa usposabljanja ali dela programa ali preverjanje usposobljenosti za vožnjo pooblasti tudi na javnem
razpisu izbrano pravno osebo ali samostojnega podjetnika
posameznika, če ta izpolnjuje pogoje glede poslovnih prostorov, vadbene proge, predpisane opreme, naprav ter kadrov,
podrobneje določene v podzakonskem predpisu, izdanim na
podlagi tega zakona, pri čemer mora ta izpolnjevati pogoje
ves čas trajanja pooblastila.
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(7) Program usposabljanja voznikov za vožnjo manjših
gasilskih vozil, vozil policije, reševalnih vozil in intervencijskih vozil civilne zaščite mora biti primerljiv s programom
usposabljanja za pridobitev vozniškega dovoljenja za vožnjo
motornega vozila kategorije C1.
(8) Potrdilo o usposobljenosti za vožnjo se izda oziroma
njegovo veljavnost podaljša operativnemu gasilcu, policistu,
članu mobilne enote nujne medicinske pomoči, pripadniku
Slovenske vojske, osebi, ki deluje v sestavi vojaške zdravstvene enote in izvaja zdravstveno oskrbo pripadnikov Slovenske vojske, dejavnosti s področja veterinarske medicine in preventivnega zdravstvenega varstva z laboratorijsko
diagnostiko kužnih bolezni ter naloge za potrebe biološke,
kemijske ali radiološke obrambe ali pripadniku enote, službe
in druge operativne sestave civilne zaščite, gorske, jamarske,
za reševanje iz vode in na vodi ter mobilne enote z ekološkim
laboratorijem, ki:
1. ni voznik začetnik,
2. ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih
vozil kategorije B,
3. je uspešno opravil program usposabljanja in preverjanja usposobljenosti za vožnjo manjših gasilskih vozil, vozil
policije, reševalnih vozil ali intervencijskih vozil civilne zaščite,
4. je telesno in duševno zmožen za vožnjo motornega
vozila, kar dokaže z veljavnim zdravniškim spričevalom kandidata za voznika motornega vozila kategorije C1 ali operativnega gasilca – nosilca izolirnega dihalnega aparata, in
5. opravlja operativne in druge naloge zaščite, reševanja
in pomoči, kar dokaže s potrdilom pristojne organizacije.
(9) Potrdilo o usposobljenosti za vožnjo manjših gasilskih vozil, vozil policije, reševalnih vozil in intervencijskih
vozil civilne zaščite izda oziroma njegovo veljavnost podaljša
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
(10) Potrdilo o usposobljenosti za vožnjo manjših gasilskih vozil, vozil policije, reševalnih vozil in intervencijskih vozil
civilne zaščite se izda z veljavnostjo petih let ter se po poteku
podaljša, če oseba predloži veljavno zdravniško spričevalo iz
4. točke osmega odstavka tega člena in potrdilo iz 5. točke
osmega odstavka tega člena.
(11) Evidenco o opravljenem programu usposabljanja
in preverjanju usposobljenosti ter izdanih potrdilih o usposobljenosti za vožnjo manjših gasilskih vozil, vozil policije, reševalnih vozil in intervencijskih vozil civilne zaščite vodi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Inšpektorat,
pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, in
policija imata v zvezi z izvajanjem svojih zakonsko določenih
nalog pravico obdelovati podatke o osebah, ki se usposabljajo
za vožnjo manjših gasilskih vozil, vozil policije, reševalnih
vozil in intervencijskih vozil civilne zaščite ter podatke o imetnikih potrdil o usposobljenosti.
(12) Evidenca o opravljenem programu usposabljanja
in preverjanju usposobljenosti ter izdanih potrdilih o usposobljenosti za vožnjo manjših gasilskih vozil, vozil policije,
reševalnih vozil in intervencijskih vozil civilne zaščite vsebuje
naslednje podatke:
1. osebno ime,
2. EMŠO,
3. kraj rojstva,
4. stalno oziroma začasno prebivališče,
5. podatke o usposabljanju in preverjanju usposobljenosti,
6. vrsto in kategorijo vozila iz drugega do petega odstavka tega člena, za katero je oseba opravila usposabljanje in
preverjanje usposobljenosti,
7. datum izdaje in številko potrdila o usposobljenosti za
vožnjo ter datum podaljšanja,
8. datum, številka in izdajatelj zdravniškega spričevala
iz 4. točke osmega odstavka tega člena,
9. datum potrdila iz 5. točke osmega odstavka tega
člena.«.
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6. člen
V 85. členu se peti odstavek črta.
7. člen
V 89. členu se četrti odstavek črta.
8. člen
V 90. členu se v prvem odstavku na koncu prvega stavka
doda besedilo », z obrazloženim mnenjem«. V drugem stavku
se za besedo »spričevala« doda besedilo »z obrazloženim
mnenjem«.
V drugem odstavku se beseda »Mnenje« nadomesti z
besedilom »Zdravniško spričevalo z obrazloženim mnenjem«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
(rok za izdajo podzakonskega predpisa in vzpostavitev
evidenc)
(1) Minister, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izda podzakonski predpis iz drugega odstavka 18. člena zakona v devetih mesecih po uveljavitvi tega
zakona.
(2) Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
vzpostavi evidenco iz 58.a člena zakona najpozneje v dvanajstih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
10. člen
(prehodno obdobje)
Določbi spremenjenega sedmega in novega osmega odstavka 28. člena zakona se uporabljata za težje nepravilnosti
iz 3. točke tretjega odstavka 20. člena zakona, storjene po
uveljavitvi tega zakona.
11. člen
(začetek izvajanja usposabljanja)
Program usposabljanja iz šestega odstavka 58.a člena
zakona se začne izvajati najpozneje v šestnajstih mesecih po
uveljavitvi tega zakona.
12. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati druga
alineja prvega odstavka 102. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno
besedilo, 59/17 – popr., 68/16, 54/17 in 3/18 – odl. US).
13. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 326-07/19-24/15
Ljubljana, dne 18. junija 2019
EPA 497-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan
predsednik

1925.

Zakon o spremembah in dopolnitvah
Energetskega zakona (EZ-1B)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
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UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-1B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 18. junija 2019.
Št. 003-02-6/2019-4
Ljubljana, dne 26. junija 2019
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ENERGETSKEGA ZAKONA (EZ-1B)
1. člen
V Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 17/14 in
81/15) se v 2. členu v prvem odstavku črta šesta alineja. Dosedanje sedma do deseta alineja postanejo šesta do deveta
alineja.
V drugem odstavku se tretja alineja spremeni tako, da
se glasi:
»– Uredbe (EU) 2017/1938 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 25. oktobra 2017 o ukrepih za zagotavljanje
zanesljivosti oskrbe s plinom in o razveljavitvi Uredbe (EU)
št. 994/2010 (UL L št. 280 z dne 28. 10. 2017, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2017/1938/EU),«.
V peti alineji se pika nadomesti z vejico ter dodata novi
šesta in sedma alineja, ki se glasita:
»– Uredbe (EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in
sveta z dne 11. decembra 2018 o upravljanju energetske unije
in podnebnih ukrepov, spremembi uredb (ES) št. 663/2009 in
(ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv
94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU,
2012/27/EU in 2013/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta,
direktiv Sveta 2009/119/ES in (EU) 2015/652 ter razveljavitvi
Uredbe (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
(UL L št. 328 z dne 21. 12. 2018 str. 1; v nadaljnjem besedilu:
Uredba 2018/1999/EU),
– Uredbe (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 4. julija 2017 o vzpostavitvi okvira za označevanje
z energijskimi nalepkami in razveljavitvi Direktive 2010/30/EU
(UL L št. 198 z dne 28. 7. 2017, str. 1; v nadaljnjem besedilu:
Uredba 2017/1369/EU).«.
2. člen
V 4. členu se 36. točka črta.
3. člen
V 6. členu se v drugem odstavku v četrti alineji za besedilom »ali uvoznike« doda besedilo »ali distributerje ali
trgovce«.
4. člen
V 20. členu se v drugem odstavku besedilo »državnem
razvojnem energetskem načrtu« nadomesti z besedilom »celovitem nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu«.
5. člen
V 23. členu se v petem odstavku vejica za besedo »politike« nadomesti z besedama »in o« ter črta besedilo »ter
o izvajanju naložb v infrastrukturne objekte, opredeljene v
državnem razvojnem energetskem načrtu«.

Stran

5286 /

Št.

43 / 28. 6. 2019

6. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»24. člen
(Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt)
(1) Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt (v
nadaljnjem besedilu: NEPN) v skladu s 3. členom Uredbe
2018/1999/EU pripravi ministrstvo, pristojno za energijo, in
ga predloži vladi v sprejem.
(2) Projekti in ukrepi določeni v NEPN so v javnem interesu z vidika energetske in podnebne politike.«.
7. člen
V 30. členu se v prvem odstavku kratica »DREN« nadomesti s kratico »NEPN«.
8. člen
V 36. členu se 33. točka črta.
9. člen
V 46. členu se v drugem odstavku tretja alineja spremeni
tako, da se glasi:
»– primerjavi veljavnih cenikov ponudnikov elektrike za
gospodinjske in male poslovne odjemalce;«.
10. člen
V 48. členu se v petem odstavku tretji stavek črta.
Deseti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(10) Če dobavitelj gospodinjskim odjemalcem zaračuna
pavšalne stroške poslovanja, ne glede na njihovo poimenovanje, morajo le-ti odražati dejanske stroške, ki jih načini
obračunavanja povzročajo dobaviteljem. Stroški opomina v
primeru zamude plačila se ne štejejo med pavšalne stroške
poslovanja.«.
Za desetim odstavkom se doda nov enajsti odstavek,
ki se glasi:
»(11) Dobavitelj ne sme sam ali preko posrednikov oziroma zastopnikov pri prodaji elektrike uporabljati zavajajočih
ali nepoštenih poslovnih praks, ki vključujejo zlasti:
– neresnično ali zavajajočo predstavitev družbe, ki jo
oseba, ki nagovarja končnega odjemalca zastopa, oziroma v
imenu in za račun katere deluje,
– zavajajočo predstavitev ponudbe dobavitelja končnemu odjemalcu,
– navajanje neresničnih razlogov za obisk končnega
odjemalca,
– neresnične ali zavajajoče navedbe v zvezi s pogodbenim razmerjem.«.
11. člen
V 51. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti
odstavek, ki se glasi:
»(4) Če distribucijski operater ugotovi, da so izpolnjeni
pogoji za nujno oskrbo, o tem nemudoma obvesti odjemalca
in mu v podpis predloži pogodbo o nujni oskrbi. Če distribucijski operater presodi, da pogoji za nujno oskrbo niso izpolnjeni, o tem nemudoma pisno obvesti odjemalca in nadaljuje
postopek odklopa. O sporih v zvezi z upravičenostjo do nujne
oskrbe odloča agencija po postopku iz 414. do 419. člena
tega zakona.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
12. člen
V 74. členu se naslov spremeni tako, da se glasi: »(način
zagotavljanja sistemskih storitev in naložitev obveznosti sklenitve pogodbe za zagotovitev sistemskih storitev)«.
Doda se nov prvi odstavek, ki se glasi:
»(1) Sistemski operater pri zagotavljanju sistemskih storitev spodbuja vključevanje naprednih tehnologij ter zagotavljanje nediskriminatorne obravnave udeležencev glede na
uporabljeno tehnologijo.«.
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V dosedanjem prvem odstavku, ki postane drugi odstavek, se v prvem stavku:
– za besedilom »sistemskih storitev« črta besedilo »(sekundarna regulacija s sekundarno rezervo, rezerva v višini
največje proizvodne enote, zagon brez omrežnega napajanja
in po potrebi regulacija napetosti),
– za besedo »agencija« doda besedilo »po uradni dolžnosti ali.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se beseda »prvega« nadomesti z besedo »drugega«,
beseda »četrtega« pa z besedo »petega«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek,
se beseda »prvega« nadomesti z besedo »drugega«.
Dosedanji šesti do deveti odstavek postanejo sedmi do
deseti odstavek.
13. člen
V 114. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Dobavitelj lahko končnim odjemalcem izdaja enotni
račun za dobavljeno elektriko in za omrežnino. Elektrooperater
mora omogočiti izdajanje enotnega računa s strani dobavitelja
za prevzemno-predajna mesta, za katera je dobavitelj pridobil
soglasje končnega odjemalca. Elektrooperater lahko zavrne
sklenitev pogodbe z dobaviteljem o plačevanju omrežnine ali
od te pogodbe odstopi, če dobavitelj ne zagotavlja ustreznega
zavarovanja za pogodbene obveznosti.«.
V petem odstavku se za besedo »omrežnine« doda besedilo »in merilih ter vrstah oblik za zagotavljanje ustreznega
zavarovanja«.
14. člen
V 119. členu se v petem odstavku v tretjem stavku črta
beseda »evropska«.
15. člen
V 151. členu se v prvem odstavku v točki c) črta besedilo
»brez soglasja elektrooperaterja priključi na omrežje svoje
energetske naprave ali napeljave ali če«.
16. člen
V 152. členu se v prvem odstavku pika nadomesti s podpičjem in doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– brez soglasja elektrooperaterja priključi na omrežje
svoje energetske naprave ali napeljave.«.
17. člen
Za 157. členom se doda nov 8. oddelek in novi 157.a
do 157.č člen, ki se glasijo:
»8. oddelek: Osebni podatki uporabnikov sistema
157.a člen
(vrste osebnih podatkov)
Osebni podatki uporabnikov sistema, ki se obdelujejo na
podlagi tega zakona, so:
– ime in priimek, naslov, davčna številka,
– številka merilnega mesta in z njim povezanih enoličnih
identifikatorjev, naziv in naslov merilnega mesta,
– merilni in obračunski podatki, ki jih je mogoče nedvoumno povezati z uporabnikom sistema, in sicer:
a) izmerjena delovna energija v intervalu 15 minut ali
krajšem časovnem intervalu, ki ga omogoča stanje tehnike in
b) časovni agregati izmerjene delovne energije, ki se
nanašajo na uporabnika sistema.
157.b člen
(upravljavci in uporabniki osebnih podatkov)
(1) Osebne podatke uporabnikov sistema iz prejšnjega
člena obdelujejo naslednji upravljavci:
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– distribucijski operater in fizične ali pravne osebe, na
katere je distribucijski operater skladno s četrtim odstavkom
78. člena tega zakona prenesel izvajanje nalog iz drugega
odstavka 78. člena tega zakona, za namen izvajanja nalog
gospodarske javne službe dejavnosti distribucijskega operaterja iz 78. člena tega zakona,
– operaterji zaprtega distribucijskega sistema za namen
izvajanja nalog iz 92. člena tega zakona.
(2) Osebne podatke uporabnikov sistema iz prejšnjega
člena obdelujejo tudi naslednji uporabniki:
– sistemski operater za namen izvajanja nalog gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja iz
54. člena tega zakona,
– operater trga z elektriko za izvajanje nalog gospodarske javne službe dejavnosti operaterja trga z elektriko iz
97. člena tega zakona,
– dobavitelji elektrike za namen izvajanja pogodbe o dobavi z uporabnikom sistema na podlagi 115. člena tega zakona in za namen izdelave obratovalnih napovedi iz 104. člena
tega zakona.
(3) Upravljavci iz prvega odstavka tega člena obdelujejo osebne podatke uporabnikov sistema, ki so priključeni
na omrežje, ki je v njihovi pristojnosti. Uporabniki iz prve in
druge alineje prejšnjega odstavka obdelujejo osebne podatke
uporabnikov sistema za celotno območje Republike Slovenije.
Uporabniki iz tretje alineje prejšnjega odstavka obdelujejo
osebne podatke uporabnikov sistema, s katerimi imajo sklenjeno pogodbo o dobavi.
(4) Upravljavci iz prvega odstavka tega člena obdelujejo osebne podatke uporabnikov sistema tudi z namenom
zagotavljana le-teh uporabnikom sistema ter subjektom, ki
so upravičeni do dostopa do osebnih podatkov na podlagi
pogodbenega razmerja, sklenjenega z uporabnikom sistema
ali njegovega pooblastila.
(5) Upravljavci iz prvega in uporabniki iz drugega odstavka tega člena obdelujejo osebne podatke iz 157.a člena tega
zakona v obsegu, ki ga potrebujejo za doseganje namenov iz
prvega in drugega odstavka tega člena.
157.c člen
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18. člen
V 159. členu se v 16. točki besedilo »10.000 Sm3« nadomesti z besedilom »100.000 kWh«.
45. točka se črta.
19. člen
V 166. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom se zagotavlja v skladu z Uredbo 2017/1938/EU.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Sodelovanje vključuje dogovore o pomoči pri oskrbi
solidarnostno zaščitenih odjemalcev, obveščanje o razmerah, katerih kratkoročna posledica so ali verjetno bodo resne
motnje v dobavi, ki prizadenejo Republiko Slovenijo, in sicer
zlasti:
a) usklajevanje ukrepov za zagotavljanje zanesljivosti
oskrbe z zemeljskim plinom;
b) določitev in po potrebi razvoj ali nadgradnjo povezav
za oskrbo z električno energijo in zemeljskim plinom ter
c) dogovore o pogojih in praktičnih podrobnostih za
medsebojno solidarnostno pomoč.«.
20. člen
167. člen se spremeni tako, da se glasi:
»167. člen
(imenovanje pristojnega organa iz Uredbe 2017/1938/EU)
(1) Pristojni organ iz drugega odstavka 3. člena Uredbe
2017/1938/EU je agencija.
(2) Agencija lahko posebne naloge iz drugega odstavka
3. člena Uredbe 2017/1938/EU prenese na druge organe.«.
21. člen
168. člen se spremeni tako, da se glasi:
»168. člen

(1) Merilni podatki iz 157.a člena tega zakona se zaradi
zagotavljanja podatkov za učinkovito delovanje trga z električno energijo, izvajanje energetskih storitev ter za namen
obratovanja in zagotavljanja zanesljivosti oskrbe hranijo največ dve leti.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se časovni
agregati na ravni od vključno enega meseca, ki se nanašajo
na uporabnika sistema, hranijo največ pet let.
(3) Drugi osebni podatki uporabnikov sistema, ki izhajajo
iz pogodbenega razmerja, se hranijo tako dolgo, kot je nujno
za izvajanje ukrepov na zahtevo posameznika pred sklenitvijo pogodbe, za izvajanje pogodbe in uveljavljanje pravic ter
obveznosti iz sklenjene pogodbe, oziroma do poteka roka za
uveljavljanje pravnega varstva pogodbenih strank.

(zaščiteni odjemalci)

157.č člen
(1) Upravljavec osebnih podatkov v okviru sistema
za enotni dostop do podatkov na podlagi standardiziranih
podatkovnih storitev uporabnikom sistema in drugim subjektom, ki so upravičeni do dostopa do osebnih podatkov na
podlagi tega zakona, pogodbenega razmerja sklenjenega z
uporabnikom sistema ali njegovega pooblastila, zagotavlja
varen, učinkovit in brezplačen dostop do osebnih podatkov
preko enotne vstopne točke nacionalnega podatkovnega
vozlišča.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka upravljavec
osebnih podatkov uporabnikom sistema in drugim subjektom,
ki so upravičeni do dostopa do osebnih podatkov na podlagi
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tega zakona, pogodbenega razmerja sklenjenega z uporabnikom sistema ali njegovega pooblastila, omogoči dostop do
osebnih podatkov preko vmesnika pametnega sistemskega
števca za lokalni dostop do podatkov.«.

(rok hrambe osebnih podatkov)

(posredovanje podatkov)

Stran

(1) Zaščiteni odjemalci iz 5. točke 2. člena Uredbe
2017/1938/EU so poleg gospodinjskih odjemalcev, ki so priključeni na distribucijski sistem, tudi:
– distributerji toplote za daljinsko ogrevanje v napravah,
ki ne morejo preiti na drugo gorivo oziroma vir toplote kot
zemeljski plin, če dobavljajo toploto gospodinjskim odjemalcem in osnovnim socialnim službam, razen izobraževalnih ali
javnoupravnih služb;
– osnovne socialne službe, ki so priključene na distribucijski ali prenosni sistem zemeljskega plina in niso izobraževalne ali javnoupravne službe.
(2) Osnovne socialne službe iz prejšnjega odstavka so
izvajalci zdravstvene dejavnosti, dijaški in študentski domovi ter izvajalci socialnovarstvenih storitev institucionalnega
varstva, vsi s stalno ali začasno nastanitvijo varovancev, ter
zapori.
(3) Solidarnostno zaščiteni odjemalci iz 6. točke 2. člena
Uredbe 2017/1938/EU so zaščiteni odjemalci iz prvega odstavka tega člena.
(4) O sporih, ali je neka oseba zaščiteni odjemalec, odloča agencija po postopku iz 414. do 419. člena tega zakona.
(5) Operater sistema vodi evidenco odjemnih mest in
na podlagi svojih podatkov in podatkov končnih odjemalcev
evidentira, katera odjemna mesta oskrbujejo zaščitene odjemalce in solidarnostno zaščitene odjemalce iz tega člena. Odjemalec mora o vsakokratni spremembi podatka o odjemnem
mestu za zaščitene in solidarnostno zaščitene odjemalce to
sporočiti operaterju sistema najkasneje v 30 dneh od spre-
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membe na obrazcu, ki ga pripravi operater sistema in objavi
na spletnih straneh.
(6) Odjemno mesto, prek katerega se oskrbuje z zemeljskim plinom zaščiteni odjemalec, je v evidenci odjemnih mest
označeno z ločeno oznako »Z«. Operater sistema odjemalcem in njihovim dobaviteljem brezplačno zagotovi podatek o
tem, ali je odjemalec zaščiten.
(7) Odjemalci, razen gospodinjskih odjemalcev, morajo
operaterju sistema, na čigar sistem so priključeni, sporočiti
podatke o svojih plinskih napravah zaradi izvedbe ukrepa neprostovoljnega zmanjšanja ali prekinitve odjema iz šestega
odstavka 169. člena tega zakona. Če podatki niso sporočeni,
operater sistema odloči na podlagi podatkov, ki jih ima na
razpolago, in splošnih značilnostih plinskih naprav posamezne
vrste odjemalca. Obrazce za sporočanje podatkov o plinskih
napravah pripravijo operaterji sistema in jih objavijo na spletnih
straneh.«.
22. člen
169. člen se spremeni tako, da se glasi:
»169. člen
(nujni ukrepi za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe)
(1) Pristojni organ iz 167. člena tega zakona v skladu z
Uredbo 2017/1938/EU za področje zagotavljanja zanesljivosti
oskrbe z zemeljskim plinom pripravi oceno tveganj in sprejme
načrt preventivnih ukrepov in načrt za izredne razmere.
(2) Če je zaradi obsega in trajanja motenj pri oskrbi z
zemeljskim plinom ali drugih okoliščin ogrožena zanesljiva
oskrba zemeljskega plina v Republiki Sloveniji, pristojni organ
iz 167. člena tega zakona ukrepa v skladu z 11. členom Uredbe 2017/1938/EU in načrtom za izredne razmere iz 8. člena
Uredbe 2017/1938/EU ter razglasi eno izmed opredeljenih
stopenj krize.
(3) V primeru motenj pri oskrbi z zemeljskim plinom iz
prejšnjega odstavka morajo operaterji sistema storiti vse, da
ob varnem obratovanju sistema omogočajo prenos in distribucijo zemeljskega plina za dobavo odjemalcem, dokler je to
mogoče. Dobavitelji zemeljskega plina v Slovenijo morajo aktivno sodelovati med seboj, s pristojnim organom iz 167. člena
tega zakona in operaterji sistemov pri iskanju rešitev za zagotavljanje oskrbe z zemeljskim plinom odjemalcev v Sloveniji.
(4) Za zagotovitev cilja iz prejšnjega odstavka morajo
operaterji sistema pripraviti načrt nujnih ukrepov, ki mora
vsebovati okoliščine za uporabo nujnih ukrepov ter način, čas
in obseg njihove izvedbe in biti usklajen z načrtom za izredne
razmere, ki ga sprejme pristojni organ iz 167. člena tega zakona. Ukrepi morajo biti nediskriminatorni in pregledni ter smejo
prizadeti odjemalce le toliko, kolikor je potrebno, da se zagotovi zanesljiva oskrba. Načrt nujnih ukrepov mora operater
sistema objaviti na svoji spletni strani in ga poslati pristojnemu
organu iz 167. člena tega zakona. Operater sistema mora o
vsakem primeru izvedbe nujnih ukrepov nemudoma obvestiti
pristojni organ iz 167. člena tega zakona.
(5) Pristojni organ iz 167. člena tega zakona v skladu
s 13. členom Uredbe 2017/1938/EU ter postopki in ukrepi iz
načrta za izredne razmere določi ukrepe, ki jih morajo izpolniti
podjetja plinskega gospodarstva, da bi se zagotovila oskrba odjemalcev zemeljskega plina, še posebej zaščitenih odjemalcev.
(6) Če zaradi obsega in trajanja motenj pri oskrbi z zemeljskim plinom podjetjem plinskega gospodarstva ne uspe
zagotoviti oskrbe odjemalcev zemeljskega plina, se v načrtu
za izredne razmere predvidi ukrep neprostovoljnega zmanjšanja ali prekinitve odjema. V tem primeru morajo podjetja
plinskega gospodarstva ne glede na svoje pogodbene obveznosti v razmerju do dobaviteljev, uporabnikov sistema in
odjemalcev v skladu z načrtom za izredne razmere in navodili
pristojnega organa iz 167. člena tega zakona zmanjšati ali
prekiniti odjem zemeljskega plina na odjemnih mestih posameznih vrst odjemalcev oziroma njihovih plinskih naprav.
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(7) Vrstni red zmanjšanja ali prekinitve odjema zemeljskega plina posameznim vrstam odjemalcev glede na njihove
plinske naprave določi pristojni organ iz 167. člena tega zakona v načrtu za izredne razmere, pri čemer mora upoštevati
način uporabe zemeljskega plina pri posamezni vrsti odjemalcev, nujnost odjema zemeljskega plina za zagotavljanje
življenja in zdravja ljudi ter vrsto in obseg škode, ki jo pri
posamezni vrsti odjemalcev povzroči zmanjšanje ali prekinitev
odjema zemeljskega plina.
(8) Operater sistema, dobavitelj ali odjemalec zemeljskega plina krije svoje stroške izvedbe nujnih ukrepov oziroma
ukrepov zmanjšanja ali prekinitve odjema iz šestega odstavka
tega člena in nosi škodo, ki mu nastane zaradi tega. V primeru
nastopa višje sile ne nosi odgovornosti za škodo, ki nastane
tretjim osebam zaradi kršitve oziroma neizpolnjevanja pogodbe.
(9) Neprostovoljno zmanjšanje ali prekinitev dobave
zemeljskega plina končnemu odjemalcu zaradi okoliščin iz
šestega odstavka tega člena se šteje za višjo silo.
(10) Če je za zagotavljanje solidarnostne pomoči za
oskrbo solidarnostno zaščitenih odjemalcev v sosednji državi
članici EU treba izvesti ukrep neprostovoljnega zmanjšanja
ali prekinitve odjema končnemu odjemalcu, so posledice za
podjetja plinskega gospodarstva in odjemalce enake, kot če
bi nastopila višja sila.
(11) Solidarnostna pomoč med državami članicami EU
pri oskrbi z zemeljskim plinom poteka v skladu s 13. členom
Uredbe 2017/1938/EU in z bilateralnimi sporazumi, sklenjenimi v skladu z Uredbo 2017/1938/EU. Pristojni organ iz
167. člena tega zakona v načrtu za izredne razmere določi
podrobnejši način izvajanja meddržavne solidarnostne pomoči med državami članicami EU in morebitne dodatne ukrepe,
ki so potrebni za izvajanje te pomoči. O načinu izvajanja
solidarnostne pomoči se lahko dogovori tudi s pristojnimi
organi sosednjih držav, s katerimi ima Slovenija sklenjene z
bilateralne sporazume iz tega odstavka.
(12) Pristojni organ iz 167. člena tega zakona o kriznih razmerah in ukrepih ter solidarnostni pomoči obvešča
ministrstvo, pristojno za energijo, druge organe in javnost.
Ministrstvo, pristojno za energijo, lahko vladi predlaga sprejem odločitev v zvezi s financiranjem solidarnostne pomoči in
ohranjanjem delovanja kritične infrastrukture.«.
23. člen
V 171. členu se v drugem odstavku druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– veljavnih tarifah omrežnine ter splošnoveljavnih pogojih v zvezi z uporabo omrežja;«.
Za drugo alinejo se doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– primerjavi veljavnih cenikov ponudnikov zemeljskega
plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce;«.
Dosedanje tretja do šesta alineja postanejo četrta do
sedma alineja.
24. člen
V 172. členu se v petem odstavku tretji stavek črta.
Deseti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(10) Če dobavitelj gospodinjskim odjemalcem zaračuna
pavšalne stroške poslovanja, ne glede na njihovo poimenovanje, morajo le-ti odražati dejanske stroške, ki jih načini
obračunavanja povzročajo dobaviteljem. Stroški opomina v
primeru zamude plačila se ne štejejo med pavšalne stroške
poslovanja.«.
Za desetim odstavkom se doda nov enajsti odstavek,
ki se glasi:
»(11) Dobavitelj ne sme sam ali preko posrednikov oziroma zastopnikov pri prodaji zemeljskega plina uporabljati zavajajočih ali nepoštenih poslovnih praks, ki vključujejo zlasti:
– neresnično ali zavajajočo predstavitev družbe, ki jo
oseba, ki nagovarja končnega odjemalca zastopa, oziroma v
imenu in za račun katere deluje,
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– zavajajočo predstavitev ponudbe dobavitelja končnemu odjemalcu,
– navajanje neresničnih razlogov za obisk končnega
odjemalca,
– neresnične ali zavajajoče navedbe v zvezi s pogodbenim razmerjem.«.
25. člen
V 200. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Operater prenosnega sistema pripravi desetletni
razvojni načrt omrežja v skladu s četrtim odstavkom 30. člena
tega zakona in tem členom.«.
26. člen
V 208. členu se v prvem odstavku v tretji alineji beseda
»desetim« nadomesti z besedo »devetim«.
27. člen
V 249. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Dobavitelj lahko končnim odjemalcem izdaja enotni
račun za dobavljen zemeljski plin in za uporabo sistema.
Operater distribucijskega sistema mora omogočiti izdajanje
enotnega računa s strani dobavitelja za odjemna mesta, za
katera je dobavitelj pridobil soglasje končnega odjemalca.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Operater distribucijskega sistema lahko zavrne sklenitev pogodbe ali odstopi od sporazuma o izdajanju enotnega
računa, če dobavitelj ne zagotavlja ustreznega zavarovanja
za obveznosti iz sporazuma. Agencija v vzorcu sporazuma iz
prejšnjega odstavka določi merila za zagotavljanje ustreznega
zavarovanja in vrste ustreznih oblik zavarovanja.«.
28. člen
V 274. členu se v prvem odstavku v točki c) črta besedilo
»brez soglasja operaterja sistema priključi na omrežje svoje
energetske naprave ali napeljave ali«.
29. člen
V 275. členu se pika nadomesti z vejico in doda nova
tretja alineja, ki se glasi:
»– uporabnik sistema brez soglasja operaterja sistema
priključi na omrežje svoje energetske naprave ali napeljave.«.
30. člen
V 313. členu se v prvem odstavku 8. točka spremeni
tako, da se glasi:
»8. »dobavitelj proizvoda, povezanega z energijo« je
proizvajalec s sedežem v Evropski uniji, pooblaščeni zastopnik proizvajalca, ki nima sedeža v Evropski uniji, ali uvoznik,
ki da proizvod, povezan z energijo, na trg ali v uporabo v
Evropski uniji. Če teh ni, se za dobavitelja šteje druga fizična
ali pravna oseba, ki da proizvode, povezane z energijo, na
trg, ali v uporabo;«.
Za 19. točko se doda nova 19.a točka, ki se glasi:
»19.a »informacijski list proizvoda« je standardni dokument z informacijami o proizvodu, povezanem z energijo, v
natisnjeni ali elektronski obliki;«.
Za 21. točko se doda nova 21.a točka, ki se glasi:
»21.a »končni uporabnik« je stranka, ki pomeni fizično
ali pravno osebo, ki kupi, najame ali prejme izdelek za lastno
uporabo, ne glede na to, ali deluje za namene, ki ne spadajo
v njeno trgovsko, poslovno, obrtno ali poklicno dejavnost;«.
Za 24. točko se doda nova 24.a točka, ki se glasi:
»24.a »naprava za samooskrbo« je proizvodna naprava, ki proizvaja električno energijo z izrabo obnovljivih virov
energije, razen proizvodnih naprav, ki so ali so bile vključene
v podporno shemo za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom
na podlagi 372. člena tega zakona ali 64.n člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 70/08, 22/10, 10/12 in 94/12 – ZDoh-2L);«.
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Za 26. točko se doda nova 26.a točka, ki se glasi:
»26.a »neto prevzeta električna energija« je razlika med
prevzeto električno energijo iz omrežja in oddano električno
energijo v omrežje (v kWh), proizvedeno v napravi za samooskrbo, ob zaključku obračunskega obdobja, in se upošteva pri
obračunu električne energije ter omrežnine in drugih prispevkov in dajatev, kot je določeno v 315.a členu tega zakona;«.
Za 30. točko se doda nova 30.a točka, ki se glasi:
»30.a »obračunsko obdobje za samooskrbo« je koledarsko leto, razen v primerih, ko se merilno mesto s samooskrbo
sredi koledarskega leta vključi v bilančno skupino ali izključi
iz bilančne skupine določenega dobavitelja;«.
34. točka se črta.
Za 34. točko se doda nova točka 34.a, ki se glasi:
»34.a »pogodba o samooskrbi« je pogodba med dobaviteljem in končnim odjemalcem s samooskrbo o kompenzaciji oddane električne energije (v kWh) s prevzeto električno
energijo (v kWh) v obračunskem obdobju ter o predaji presežka električne energije dobavitelju, kadar je v obračunskem
obdobju količina oddane električne energije večja od količine
prevzete električne energije;«.
37. točka se spremeni tako, da se glasi:
»37. »potrdilo o izvoru« je javna listina v elektronski
obliki, ki dokazuje, da je določena količina električne energije proizvedena v soproizvodnji z visokim izkoristkom ali iz
obnovljivih virov energije ali iz neobnovljivih virov energije;«.
38. točka se črta.
Za 38. točko se doda nova 38.a točka, ki se glasi:
»38.a »promotor« je pravna ali fizična oseba, ki na razpis
agencije za vstop v podporno shemo prijavi projekt zasnovan
kot posamezni projekt ali skupino projektov, za katere bo
naknadno pridobil investitorje, ki bodo pod promotorjevimi
pogoji pristopili k izvedbi teh projektov in bodo po postavitvi
proizvodnih naprav v primeru izpolnjevanja pogojev iz sklepa
agencije o potrditvi promotorjevega projekta upravičeni do
dodelitve podpore;«.
43. točka se spremeni tako, da se glasi:
»43. »proizvod, povezan z energijo« pomeni izdelek ali
sistem, ki med uporabo vpliva na porabo energije in je dan na
trg ali v uporabo, vključno z deli, ki med uporabo vplivajo na
porabo energije, ki so dani na trg ali v uporabo končnim uporabnikom ter so namenjeni za vgradnjo v proizvode, in za katere se
lahko naredi samostojna ocena okoljske učinkovitosti;«.
Za 46. točko se doda nova 46.a točka, ki se glasi:
»46.a »skupnostna samooskrba« je proizvajanje električne energije iz obnovljivih virov energije za celotno ali
delno pokrivanje potreb končnih odjemalcev, povezanih v
skupnostno samooskrbo, po električni energiji z napravo za
samooskrbo;«.
Za 50. točko se doda nova 50.a točka, ki se glasi:
»50.a »učinkovito ogrevanje in hlajenje« pomeni sistem
ogrevanja in hlajenja, ki v primerjavi z izhodiščnim scenarijem
za nespremenjeno stanje znatno in glede na oceno iz analize stroškov in koristi stroškovno učinkovito zmanjša vnos
potrebne primarne energije za dobavo enote energije znotraj
ustrezne sistemske meje, pri čemer se upošteva energija,
potrebna za ekstrakcijo, pretvorbo, prevoz in distribucijo;«.
31. člen
V 314. členu se za tretjim odstavkom dodata nova četrti
in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Za postavitev naprav za proizvodnjo električne
energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z
visokim izkoristkom, ki se montirajo na, v ali ob obstoječi
stavbi ali gradbenem inženirskem objektu, zgrajenem skladno
s predpisi, ki urejajo graditev objektov, ni potrebno gradbeno
dovoljenje.
(5) Vlada z uredbo določi vrste, velikost ter pogoje za
montažo in priključitev naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim
izkoristkom, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje.«.
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32. člen
Za 315. členom se doda nov 315.a člen, ki se glasi:
»315.a člen
(samooskrba z električno energijo iz obnovljivih
virov energije)
(1) Samooskrba z električno energijo iz obnovljivih virov
energije je proizvajanje električne energije iz obnovljivih virov
energije za celotno ali delno pokrivanje potreb končnega odjemalca z napravo za samooskrbo.
(2) Električna energija, proizvedena v napravah za samooskrbo, se uporabi za individualno samooskrbo ali za
skupnostno samooskrbo.
(3) Skupnostna samooskrba se omogoči vsem končnim
odjemalcem, ki odjemajo električno energijo prek merilnih
mest:
– iste večstanovanjske, poslovno-stanovanjske, stanovanjsko-poslovne ali poslovne stavbe s poslovnimi prostori, ki
imajo lastna merilna mesta, ali druge stavbe z več merilnimi
mesti, priključenimi na skupno notranjo nizkonapetostno inštalacijo te stavbe ali
– ki so priključena na nizkonapetostno omrežje iste
transformatorske postaje kot naprava za samooskrbo.
(4) Končni odjemalci se v skupnostno samooskrbo povežejo na podlagi pogodbe, s katero uredijo medsebojna
razmerja, zlasti se dogovorijo o ključu delitve proizvedene
električne energije v napravi za samooskrbo, ki pripada posameznemu končnemu odjemalcu v skupnostni samooskrbi.
(5) Končni odjemalec z individualno ali skupnostno samooskrbo z dobaviteljem sklene pogodbo o samooskrbi.
(6) Pogodba o samooskrbi in ključ delitve proizvedene
električne energije se registrirata pri distribucijskem operaterju.
(7) Ne glede na določbo drugega odstavka 98. člena
tega zakona se prispevek za delovanje operaterja trga obračuna na neto prevzeto električno energijo v obračunskem
obdobju.
(8) Ne glede na določbi 133. in 134. člena tega zakona
se omrežnina, vezana na prevzeto delovno električno energijo, obračuna na neto prevzeto električno energijo v obračunskem obdobju.
(9) Ne glede na določbo 317. člena tega zakona se
prispevek za učinkovito rabo energije, obračuna na neto prevzeto električno energijo v obračunskem obdobju.
(10) Naprava za samooskrbo ni upravičena do potrdil o
izvoru električne energije.
(11) Pred priključitvijo naprave za samooskrbo je treba
pri distribucijskem operaterju pridobiti soglasje za priključitev
v primeru novega merilnega mesta, prek katerega je priključena naprava za samooskrbo, oziroma spremembo soglasja
za priključitev v primeru obstoječega merilnega mesta. Izdaja
spremembe soglasja za priključitev poteka po skrajšanem
ugotovitvenem postopku, ki je hiter in mora biti končan najpozneje v 15 dneh, če je potreben poseben ugotovitveni postopek, pa najkasneje v 30 dneh od dneva prejema popolne
vloge. V postopku iz prejšnjega stavka distribucijski operater
vlagatelja pozove k dopolnitvi vloge najkasneje pet dni po
prejemu vloge.
(12) Končni odjemalec z individualno ali skupnostno samooskrbo se za namene tega zakona ne šteje za proizvajalca
električne energije.
(13) Vlada z uredbo določi podrobnejše pogoje in vrste
samooskrbe, način obračuna električne energije in dajatev
za odjemalce s samooskrbo, pogoje za priključitev naprave
za samooskrbo ter način poročanja in spremljanja izvajanja
ukrepa.
(14) Minister, pristojen za energijo, predpiše tehnične
zahteve za varno in pravilno delovanje naprav za samooskrbo.«.
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33. člen
V 316. členu se naslov spremeni tako, da se glasi:
»(upravičenci in vrste finančnih spodbud)«.
V prvem odstavku se doda nov prvi stavek, ki se glasi:
»Upravičenci do finančnih spodbud za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije so
fizične osebe in pravne osebe, vključno z osebami javnega
sektorja, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.«.
34. člen
V 322. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Sistemi daljinskega ogrevanja in hlajenja morajo biti
učinkoviti tako, da distributerji toplote na letni ravni zagotovijo
toploto iz vsaj enega od naslednjih virov:
– vsaj 50 % toplote proizvedene posredno ali neposredno iz obnovljivih virov energije,
– vsaj 50 % odvečne toplote,
– vsaj 75 % toplote iz soproizvodnje ali
– vsaj 50 % kombinacije toplote iz najmanj dveh virov iz
prejšnjih alinej.«.
35. člen
328. člen se spremeni tako, da se glasi:
»328. člen
(energijsko označevanje proizvodov na trgu)
(1) Proizvodi smejo biti dani na trg, v uporabo oziroma
so lahko dostopni na trgu, ko:
– so zanje izvedeni merilni postopki v skladu z Uredbo
2017/1369/EU in delegiranimi akti, sprejetimi na podlagi Uredbe 2017/1369/EU,
– so opremljeni z nalepko o energijski učinkovitosti (v
nadaljnjem besedilu: nalepka) in z informacijskim listom proizvoda,
– je zanje izdelana tehnična dokumentacija, ki zadostuje
za oceno točnosti podatkov, ki jih vsebujeta nalepka in informacijski list proizvoda.
(2) Energijsko označevanje proizvodov na trgu se zagotavlja in izvaja v skladu z Uredbo 2017/1369/EU in delegiranimi akti, sprejetimi na podlagi Uredbe 2017/1369/EU.
(3) Oblika in vsebina nalepke ter informacijski list proizvoda morajo biti pravilni in navedeni v slovenskem jeziku.«.
36. člen
336. člen se spremeni tako, da se glasi:
»336. člen
(obveznost izdaje in namestitve energetske izkaznice
na vidno mesto)
(1) Energetska izkaznica se izda za stavbe ali posamezne dele stavb skladno s 334. členom tega zakona.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se energetska izkaznica izda za vse stavbe s celotno uporabno tlorisno površino
nad 250 m², ki so v lasti ali uporabi javnega sektorja, veljavna
energetska izkaznica pa se namesti na vidno mesto.
(3) V stavbah s celotno uporabno tlorisno površino nad
500 m², kjer se pogosto zadržuje javnost in za njih velja obveznost izdaje energetske izkaznice iz 334. člena tega zakona
ter niso v lasti ali uporabi javnega sektorja, se veljavna energetska izkaznica namesti na vidno mesto.
(4) Vrste stavb iz tega člena, za katere velja obveznost
izdaje in namestitve energetske izkaznice na vidno mesto,
podrobneje predpiše minister, pristojen za energijo.«.
37. člen
V 354. členu se tretji odstavek spremeni, tako, da se
glasi:
»(3) Velike družbe, kot so določene v predpisih s pod
ročja gospodarskih družb, izvedejo energetski pregled na

Uradni list Republike Slovenije
vsaka štiri leta in o izvedenem energetskem pregledu poročajo agenciji.«.
V četrtem odstavku se prva alineja črta. Dosedanji druga
in tretja alineja postaneta prva in druga alineja.
Peti odstavek se črta.
Za dosedanjim šestim odstavkom, ki postane peti odstavek, se dodata nova šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»(6) Agencija vodi evidenco velikih družb in izvaja nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti iz tretjega odstavka tega
člena ter nad kakovostjo energetskih pregledov, skladno z
metodologijo iz drugega odstavka tega člena.
(7) Agencija vsako leto do 31. marca ministrstvu, pristojnemu za energijo, posreduje poročilo o izpolnitvi obveznosti
izvedbe energetskih pregledov v preteklem letu in o morebitnih neskladnostih izvedenih pregledov z metodologijo iz
drugega odstavka tega člena.«.
38. člen
V 358. členu se v prvem odstavku beseda »podati« nadomesti z besedilom »dati na voljo«.
V drugem odstavku se beseda »podati« nadomesti z
besedilom »dati na voljo«.
V tretjem odstavku se v tretji alineji za besedo »leta«
dodata vejica in besedilo »kadar je to mogoče«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
»(4) Obveznost dajanja na voljo informacij iz druge alineje prejšnjega odstavka se lahko izpolni z uporabo podatkov,
pridobljenih na podlagi rednega samoodčitavanja končnih odjemalcev, ki odčitane podatke s števca sporočajo dobavitelju
energije. Le če končni odjemalec ne sporoči odčitanih podatkov s števca za zadevno obračunsko obdobje, se informacije
iz druge alineje prejšnjega odstavka pripravijo na podlagi
ocenjene porabe ali pavšalnega zneska.«.
Dosedanji četrti do osmi odstavek postanejo peti do
deveti odstavek.
V devetem odstavku, ki postane deseti odstavek, se za
piko doda besedilo, ki se glasi: »Dobavitelj in operater lahko
obveznost iz tega odstavka izpolnita z objavo teh podatkov
na spletnih straneh.«.
39. člen
V 365. členu se v prvem stavku prvega odstavka za besedilom »obnovljivih virov energije« doda besedilo »oziroma
iz določenega neobnovljivega vira energije«.
V drugem odstavku se za besedilom »iz obnovljivih virov« doda besedilo »oziroma za proizvodnjo iz neobnovljivih
virov«.
V tretjem odstavku se za besedilom »iz obnovljivih virov
ali za« doda besedilo »proizvodnjo iz neobnovljivih virov ali
za«.
V šestem odstavku se za besedilom »z visokim izkoristkom« doda besedilo »ter proizvodne naprave iz neobnovljivih
virov«.
40. člen
V 367. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji
odstavek, ki se glasi:
»(3) Potrdilo o izvoru električne energije, proizvedene iz
neobnovljivih virov energije, mora vsebovati najmanj podatke
o:
– energetskem viru, iz katerega je bila električna energija proizvedena, ter datum začetka in konca njene proizvodnje;
– identiteti, lokaciji, vrsti in zmogljivosti proizvodne naprave, v kateri je bila energija proizvedena;
– datumu začetka obratovanja proizvodne naprave in
– datumu in državi izdaje potrdila ter enotni identifikacijski številki potrdila.«.
Dosedanji tretji do šesti odstavek postanejo četrti do
sedmi odstavek.
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41. člen
V 368. členu se v drugem odstavku četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– uporabi potrdil o izvoru za dokazovanje, da je bila
določena količina električne energije proizvedena v soproizvodnji z visokim izkoristkom ali iz obnovljivih virov ali iz
neobnovljivih virov (razveljavitev potrdila) z vsemi podatki o
razveljavljenem potrdilu in podatki o lastniku razveljavljenega
potrdila,«.
V petem odstavku se beseda »unovčenja« nadomesti z
besedo »razveljavitve«.
42. člen
V 372. členu se v šestem odstavku v prvi alineji besedilo
»1 MW« nadomesti z besedilom »500 kW«.
V enajstem odstavku se v napovednem stavku besedilo
»upravičenih do podpor, višino in« nadomesti z besedilom
»način določanja višine podpor,«.
V štirinajstem odstavku se drugi stavek spremeni tako,
da se glasi: »Cena, ki jo za posamezno leto določi agencija,
se določi v pogodbi kot referenčna cena električne energije,
znižana za deset odstotkov.«.
V petnajstem odstavku se v prvem stavku besedilo
»1 MW« nadomesti z besedilom »500 kW«, za besedilom »ki
jo za posamezno leto določi agencija« pa se doda vejica in
besedilo »znižani za deset odstotkov«.
43. člen
V 373. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Agencija v skladu z letnim načrtom za izvajanje
podporne sheme objavi javni poziv za vstop v podporno
shemo, ki mora biti odprt najmanj en mesec, s katerim povabi
investitorje in promotorje k prijavi projektov za proizvodne naprave na obnovljive vire energije in za soproizvodnjo z visokim
izkoristkom, ki se na javnem pozivu potegujejo za dodelitev
pravice za prejem podpore. Prijavi za projekte ali za skupine
projektov morajo investitorji oziroma promotorji priložiti podrobno obrazložitev, iz katere so razvidne vse predpostavke,
na podlagi katerih je bila oblikovana ponujena cena. Odpiranje
vlog na javni poziv je javno. Agencija na svoji spletni strani
vodi javno evidenco prejetih vlog urejeno po datumih prejema
vloge, izbrani tehnologiji in viru, o predvideni električni moči
proizvodnih naprav ter o predvidenem zaključku projektov.«.
Tretji in četrti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(3) Agencija po opravljenem izbirnem postopku s sklepom odloči o potrditvi ali zavrnitvi projekta. Na spletni strani
javno objavi podatke o izbranih projektih z navedbo investitorja ali promotorja, izbrane tehnologije, moči proizvodne
naprave in ponujene cene električne energije za izbrane
projekte, ki bo podlaga za določitev višine podpore ob vstopu
v podporno shemo.
(4) Investitor, ki prejme sklep o potrditvi projekta, ali
investitor, ki se vključi v izvedbo projekta oziroma posamičnega projekta iz skupine projektov, za katere je promotor
prejel sklep o potrditvi projekta, mora pridobiti deklaracijo za
proizvodno napravo v treh letih od vročitve sklepa investitorju
ali promotorju, v nasprotnem primeru ni upravičen do podpore
za potrjen projekt. Za projekte, ki se po predpisih o graditvi
objektov uvrščajo med zahtevne objekte, lahko investitor ali
promotor agencijo že v vlogi za razpis zaprosi za daljši rok,
ki pa ne sme biti daljši od petih let. Za izvedbo projekta oziroma posamičnega projekta iz skupine projektov, za katere je
promotor prejme sklep o potrditvi projekta, je lahko investitor
tudi promotor. Investitor ali promotor, ki prejme sklep o zavrnitvi projekta, lahko z istim projektom ponovno kandidira v
naslednjem letu.«
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se
glasi:
»(5) Agencija lahko od promotorjev zahteva predložitev
ustreznega zavarovanja za izvedbo projektov, ki se unovči v
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primeru zamude roka za pridobitev deklaracije iz prejšnjega
odstavka. V primeru unovčitve je upravičenec do sredstev iz
unovčenega zavarovanja center za podpore. Vlada z uredbo
iz enajstega odstavka 372. člena tega zakona podrobneje
predpiše merila za zagotavljanje ustreznega zavarovanja,
vrste oblik zavarovanj in merila za določitev njihove višine.«.
44. člen
Za 382. členom se dodata novo VII. poglavje in nov
382.a člen, ki se glasita:
»VII. poglavje: STATISTIČNI PRENOSI ENERGIJE
IZ OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE
382.a člen
(statistični prenos energije)
(1) Vlada lahko sklene z državami članicami Evropske
unije dogovore o statističnih prenosih določene količine energije iz obnovljivih virov energije za obdobje enega ali več
let, če sprejeti cilji za rabo obnovljivih virov energije ne bodo
doseženi.
(2) Statistično prenesena količina energije iz obnovljivih
virov se doda količini energije iz obnovljivih virov, proizvedeni v Republiki Sloveniji, tudi če se ne uvozi v Republiko
Slovenijo.
(3) Republika Slovenija o dogovorih iz prvega odstavka
tega člena obvesti Evropsko komisijo, in sicer najpozneje v
treh mesecih po koncu vsakega leta, v katerem ti dogovori
veljajo. Podatki, poslani Evropski komisiji, vključujejo količino
in ceno energije, ki je predmet dogovorov.
(4) Za zagotovitev statističnega prenosa se sredstva
zagotavljajo v finančnem načrtu ministrstva, pristojnega za
energijo, in v finančnem načrtu ministrstva, pristojnega za
okolje.«.
45. člen
V 413. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če se spor nanaša na obveznosti, ki izvirajo iz
uredbe Evropske unije, tega zakona ali na njegovi podlagi
izdanega podzakonskega akta ali akta za izvrševanje javnih
pooblastil, je agencija pristojna za odločanje v naslednjih sporih iz razmerij med uporabniki sistema elektrike iz 42. točke
36. člena tega zakona, uporabniki sistema zemeljskega plina
iz 56. točke 159. člena tega zakona, dobavitelji elektrike oziroma dobavitelji zemeljskega plina na eni strani in operaterji
oziroma operaterjem trga z elektriko na drugi strani:
– o dostopu do sistema;
– v zvezi z obračunanim zneskom za uporabo sistema;
– v zvezi s kršitvami sistemskih obratovalnih navodil;
– v zvezi z ugotovljenimi odstopanji in zneski za pokrivanje stroškov izravnave odstopanj ter v zvezi s kršitvami
splošnih aktov, ki urejajo odstopanja in njihovo izravnavo;
– v zvezi s kršitvami predpisov s področja samooskrbe;
– za katere tako določa ta zakon.«.
46. člen
V 432. členu se naslov spremeni tako, da se glasi: »(odprava in prenehanje kršitev)«.
V prvem odstavku se za piko doda besedilo, ki se glasi:
»Agencija lahko zavezancu za nadzor naloži tudi takojšnje
prenehanje ugotovljenih kršitev.«.
V drugem odstavku se za piko doda besedilo, ki se glasi:
»Za zahtevo za odpravo kršitev se v smislu tega zakona šteje
tudi prepoved nadaljnjih kršitev, če je taka narava kršitve.«.
47. člen
V 434. členu se 9. točka spremeni tako, da se glasi:
»9. izdelavo in vzdrževanje primerjalnika cen za gospodinjske in male poslovne odjemalce;«.
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48. člen
V 451. členu se v drugem odstavku za besedilom
»energijskim označevanjem in oglaševanjem iz 328. člena
tega zakona« doda besedilo »ter nad izvajanjem 3. do
6. člena, drugega in četrtega odstavka 9. člena, trinajstega
odstavka 11. člena ter tretjega odstavka 20. člena Uredbe
2017/1369/EU in delegiranih aktov, sprejetih na podlagi Uredbe 2017/1369/EU«.
49. člen
V 460. členu se v prvem odstavku v drugi alineji besedilo
»podatkovne kartice« nadomesti z besedilom »informacijski
listi«.
V trinajsti alineji se pika nadomesti s podpičjem in dodajo
nove štirinajsta do osemnajsta alineja, ki se glasijo:
»– zahtevati, da se nalepka, tudi prevrednotena, vidno
prikaže, tudi pri spletni prodaji na daljavo;
– zahtevati podatke v skladu s šestim odstavkom
12. člena Uredbe 2017/1369/EU;
– v primeru neskladnosti zahtevati povračilo stroškov za
pregled dokumentacije in fizične preskuse proizvodov;
– zahtevati elektronsko različico tehnične dokumentacije;
– zahtevati od dobavitelja podatek, ali je od končnega
uporabnika pridobil izrecno soglasje za vse spremembe, ki
jih je na proizvodu, povezanem z energijo, izvedel s posodobitvami.«.
50. člen
V 464. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če je zaradi nesreče, poškodbe in drugih izrednih
dogodkov ali okoliščin potrebno izvesti nujna dela in druge
ukrepe v zvezi z zavarovanjem ali zagotovitvijo obratovanja
infrastrukture, pa njihovo hitro in učinkovito izvedbo ni mogoče zagotoviti v okviru pridobljenih služnosti v javno korist
in drugih pravic na nepremičninah, mora lastnik ali posestnik
nepremičnine, preko katere je potreben nujen začasni dostop
do infrastrukture oziroma na kateri se nahaja infrastruktura,
ki je potrebna za izvedbo nujnih del in ukrepov, proti pravični
odškodnini dovoliti nujen začasni dostop do nepremičnine in
izvajanje potrebnih del ter ukrepov. Nujno potreben začasni
dostop je glede na potrebe zavarovanja ali zagotovitve obratovanja infrastrukture potrebno izvesti na način, ki čim manj
obremenjuje lastnika ali posestnika nepremičnine in povzroča
najmanjšo škodo. Pravična odškodnina pripada lastniku ali
posestniku nepremičnine za čas od dejanske uporabe nepremičnine zaradi izvedbe del na energetski infrastrukturi v
primeru izrednih dogodkov oziroma okoliščin, do prenehanja
nujnega začasnega dostopa do nepremičnine.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»(3) Za izredne okoliščine iz prvega odstavka tega člena
se štejejo dogodki ali ukrepi, ki bi ogrozili delovanje energetske infrastrukture in s tem oskrbo širše skupnosti z energijo
oziroma bi nedelovanje energetske infrastrukture ogrozilo
delovanje druge državne ali občinske javne infrastrukture ali
ji povzročilo nesorazmerne stroške.«.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti
odstavek.
471. člen se črta.

51. člen

52. člen
472. člen se spremeni tako, da se glasi:
»472. člen
(javna korist in razlastitveni namen)
(1) Gradnja in prevzem objektov in zemljišč, ki so potrebni za:
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– prenos in distribucijo elektrike, zemeljskega plina, distribucijo toplote in oskrbo z drugimi energetskimi plini, ali
– proizvodnjo elektrike, skladišča zemeljskega plina,
terminal za utekočinjen zemeljski plin ali transport tekočih
goriv po vodih,
sta v javno korist in se zanju nepremičnine lahko razlastijo, omejijo s pravico uporabe za določen čas ali obremenijo
z začasno ali trajno služnostjo.
(2) Za vprašanja glede razlastitve in omejitve lastninske
pravice, ki niso posebej urejena s tem zakonom, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja razlastitev in omejitev lastninske
pravice.«.
53. člen
V 473. členu se v četrtem odstavku beseda »operaterja«
nadomesti z besedilom »investitorja ali lastnika«, beseda
»operater« pa se nadomesti z besedilom »investitor ali lastnik
infrastrukture«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Ne glede na določbe o pridobitvi lastninske pravice
in posesti v nujnem postopku v zakonu, ki ureja razlastitev
in omejitev lastninske pravice, so postopki za omejitev lastninske pravice in za razlastitev po tem zakonu nujni, če je
javna korist izkazana skladno z določbami zakona, ki ureja
razlastitev in omejitev lastninske pravice in če razlastitveni
upravičenec pri sodišču ali notarju da v hrambo znesek v višini
ocenjene odškodnine za nepremičnino, ki je predmet postopka razlastitve ali omejitve lastninske pravice, in varščino v
višini ene polovice ocenjene odškodnine za morebitno drugo
škodo po predpisih o razlastitvi, s čimer se šteje, da je izpolnjen pogoj za prevzem posesti na razlaščeni nepremičnini.
Nujnosti postopkov ni treba posebej obrazložiti in utemeljiti.«.
Sedmi in osmi odstavek se spremenita tako, da se
glasita:
»(7) Ne glede na določbe o javni koristi v zakonu, ki ureja
razlastitev in omejitev lastninske pravice, se v postopku razlastitve ali omejitve lastninske pravice na nepremičninah na
območju prostorskega akta za prostorske ureditve državnega
pomena ne ugotavlja, ali država razpolaga z drugo ustrezno
nepremičnino za dosego razlastitvenega namena ali namena
omejitve lastninske pravice.
(8) Ne glede na določbe zakona, ki ureja razlastitev
in omejitev lastninske pravice, se postopek razlastitve ali
omejitve lastninske pravice na nepremičninah, ki so potrebne
za namene iz 472. člena tega zakona, ne uvede z odločbo,
temveč po prejemu popolne zahteve za razlastitev ali omejitev lastninske pravice pristojni organ izda sklep o začetku
razlastitvenega postopka. Zoper ta sklep ni pritožbe. Sklep o
začetku postopka razlastitve se po uradni dolžnosti zaznamuje v zemljiški knjigi.«.
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tega zakona ali zakona, ki ureja razlastitev, pripada lastniku
nepremičnine odškodnina za uporabo nepremičnine za čas od
začetka dejanske uporabe nepremičnine zaradi gradnje energetske infrastrukture do izdaje odločbe o razlastitvi ali do ustanovitve služnosti v javno korist oziroma do pridobitve pravice
do posesti v razlastitvenem postopku. O začetku dejanske
uporabe nepremičnine na podlagi te določbe investitor obvesti
organ, pristojen za razlastitev, in lastnika nepremičnine.
(4) Odškodnina iz prejšnjega odstavka se določi v višini
tržne vrednosti najema take ali primerljive nepremičnine glede
na obseg njene uporabe za gradnjo. Višino odškodnine oceni
sodno zapriseženi cenilec ustrezne stroke, določi pa se v postopku določitve višine odškodnine po predpisih o razlastitvi
kot njen posebni del.«.
Dosedanji tretji odstavek postane peti odstavek.
56. člen
V devetem delu zakona se dodata novo III. poglavje in
nov 485.a člen, ki se glasita:
»III. poglavje: UPRAVLJANJE KAPITALSKIH NALOŽB
S PODROČJA ENERGETIKE
485.a člen
(upravljanje kapitalskih naložb s področja energetike)
(1) Vlada v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske
družbe, izvršuje pravice Republike Slovenije kot delničarke
oziroma družbenice v gospodarskih družbah v večinski ali
100-odstotni lasti Republike Slovenije, ki opravljajo gospodarsko javno službo dejavnost operaterja prenosnega sistema, dejavnost sistemskega operaterja in dejavnost distribucijskega operaterja ter dejavnost operaterja trga z elektriko
v Republiki Sloveniji. Za spremljanje teh naložb je pristojno
ministrstvo, pristojno za energijo.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka vlada
izvršuje pravice iz prejšnjega odstavka v družbi, ki izvaja
gospodarsko javno službo dejavnost operaterja prenosnega
sistema, če ta družba na podlagi certifikata iz 204. člena tega
zakona izvaja dejavnost v lastniško ločeni obliki v skladu s
182. do 188. členom tega zakona.«.

54. člen
V 474. členu se v prvem odstavku besedilo »občinskega
podrobnega prostorskega načrta, državnega prostorskega
načrta« nadomesti z besedilom »prostorskega akta«.
V desetem odstavku se beseda »tretji« nadomesti z
besedo »peti«.

57. člen
V 490. členu se v tretjem odstavku doda nova prva alineja, ki se glasi:
»– sama ali preko posrednikov oziroma zastopnikov pri
prodaji elektrike uporablja zavajajoče ali nepoštene poslovne
prakse (enajsti odstavek 48. člena tega zakona);«.
Dosedanje prva do osma alineja postanejo druga do
deveta alineja.
V šestem odstavku se za štirinajsto alinejo doda nova
petnajsta alineja, ki se glasi:
»– prevzemno-predajnega mesta ne izključi iz bilančne
skupine dosedanjega dobavitelja (peti odstavek 151. člena
tega zakona);«.
Dosedanje petnajsta do sedemnajsta alineja postanejo
šestnajsta do osemnajsta alineja.

55. člen
V 475. členu se v prvem odstavku besedilo »Zakonu o
graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS,
111/05 – odločba US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11
– odločba US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr in 110/13)« nadomesti z besedilom »zakonu, ki ureja graditev objektov«.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Če investitor pridobi gradbeno dovoljenje za gradnjo
na določeni nepremičnini na podlagi osme alineje prvega
odstavka tega člena in začne z gradnjo na tej nepremičnini
pred pridobitvijo pravice do prevzema posesti na podlagi

58. člen
V 491. členu se v tretjem odstavku doda nova prva alineja, ki se glasi:
»– sama ali preko posrednikov oziroma zastopnikov pri
prodaji zemeljskega plina uporablja zavajajoče ali nepoštene
poslovne prakse (enajsti odstavek 172. člena tega zakona);«.
Dosedanje prva do tretja alineja postanejo druga do
četrta alineja.
V šestem odstavku se za štirinajsto alinejo doda nova
petnajsta alineja, ki se glasi:
»– odjemnega mesta ne izključi iz bilančne skupine
dosedanjega dobavitelja (peti odstavek 274. člena tega zakona);«.
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Dosedanje petnajsta do sedemnajsta alineja postanejo
šestnajsta do osemnajsta alineja.

glasi:

59. člen
V 493. členu se v prvem odstavku tretja alineja črta.
V osmem odstavku se prva alineja spremeni tako, da se

»– ne namesti energetske izkaznice na vidno mesto skladno z drugim in tretjim odstavkom 336. člena tega zakona;«.
Trinajsti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(13) Z globo v višini 1.000 eurov se za prekršek kaznuje
upravljavec stavbe ali posameznega dela stavbe, če ne namesti veljavne energetske izkaznice na vidno mesto skladno z
drugim odstavkom 336. člena tega zakona.«.
60. člen
Za 493. členom se doda nov 493.a člen, ki se glasi:
»493.a člen
(prekrški za peti del zakona s področja obnovljivih virov
energije v prometu)
(1) Z globo od 50.000 eurov do 2 % letnega prometa od
prodaje goriv končnim odjemalcem v Republiki Sloveniji namenjenih uporabi v prometu, v predhodnem poslovnem letu,
se za prekršek kaznuje pravna oseba, če ne da na trg biogoriv
ali drugih obnovljivih virov energije v skladu s 380. členom
tega zakona.
(2) Z globo od 150.000 eurov do 2 % letnega prometa
od prodaje goriv končnim odjemalcem v Republiki Sloveniji
namenjenih uporabi v prometu, v predhodnem poslovnem letu,
se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja
gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko
družbo, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 15.000 eurov do 2 % letnega prometa od
prodaje goriv končnim odjemalcem v Republiki Sloveniji namenjenih uporabi v prometu, v predhodnem poslovnem letu,
se za prekršek kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 2.000 do 10.000 eurov se za prekršek
kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba
samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika,
ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.«.
61. člen
V 494. členu se v šestem odstavku druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– ne opremi proizvodov z nalepko in informacijskim
listom proizvoda (druga alineja prvega odstavka 328. člena
tega zakona);.
V tretji alineji se besedilo »podatkovne kartice proizvoda«
nadomesti z besedilom »informacijskega lista proizvoda«, beseda »drugi« pa se nadomesti z besedo »tretji«.
Četrta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– ne izdela ali ne hrani tehnične dokumentacije, ki zadostuje za oceno točnosti podatkov na nalepki in informacijskem listu proizvoda v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka
328. člena tega zakona, tretjim odstavkom 3. člena in šestim
odstavkom 4. člena Uredbe 2017/1369/EU in delegiranimi akti,
sprejetimi na podlagi Uredbe 2017/1369/EU;«.
Za četrto alinejo se dodata novi peta in šesta alineja, ki
se glasita:
»– ne zagotovi elektronske različice tehnične dokumentacije za proizvode dane na trg ali v uporabo v skladu s tretjim
odstavkom 20. člena Uredbe 2017/1369/EU;
– ne vnese proizvoda v zbirko podatkov o izdelkih in v
predpisanem roku ne zagotovi elektronske različice tehnične
dokumentacije v skladu s 4. členom Uredbe 2017/1369/EU.«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Z globo od 1.000 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik
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ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v zvezi z
opravljanjem dejavnosti kot dobavitelj oziroma distributer:
– trgovcem brezplačno ne zagotovi potrebne nalepke,
tudi prevrednotene nalepke, in informacijskega lista proizvoda v skladu s prvim in drugim odstavkom 3. člena Uredbe
2017/1369/EU;
– ne pridobi soglasja končnega uporabnika proizvoda za
izvedbo posodobitev proizvoda v skladu s četrtim odstavkom
3. člena Uredbe 2017/1369/EU;
– na poziv nadzornega organa ne priskrbi potrebne tehnične dokumentacije, iz katere je razvidna pravilnost podatkov
na nalepki in informacijskem listu proizvoda, v skladu s tretjim
odstavkom 3. člena Uredbe 2017/1369/EU.«.
Deveti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Z globo od 1.000 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba oziroma z globo od 800 do 1.500 eurov
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v zvezi z opravljanjem dejavnosti kot
dobavitelj, distributer ali trgovec:
– ne zagotovi pravilne nalepke, pravilne vsebine nalepke
in pravilnega informacijskega lista proizvoda, v slovenskem
jeziku (tretji odstavek 328. člena tega zakona);
– vidno ne prikaže nalepke, tudi pri spletni prodaji na
daljavo, v skladu s točko a) prvega odstavka 5. člena Uredbe
2017/1369/EU;
– končnim uporabnikom ne izroči informacijskega lista
proizvoda tudi v fizični obliki na prodajnih mestih v skladu s
točko b) prvega odstavka 5. člena Uredbe 2017/1369/EU;
– v vizualnih oglasih ali tehničnem promocijskem gradivu
za določen model ne navede razreda energijske učinkovitosti
izdelka in razpona razredov energijske učinkovitosti na nalepki
v skladu z ustreznim delegiranim aktom v skladu s točko a)
6. člena Uredbe 2017/1369/EU;
– ne sodeluje z organi za nadzor trga in na lastno pobudo
ali na zahtevo organov za nadzor trga nemudoma ne ukrepa za odpravo primerov neskladnosti z zahtevami iz Uredbe
2017/1369/EU in ustreznih delegiranih aktov, ki so v njihovi
pristojnosti v skladu s točko b) 6. člena Uredbe 2017/1369/EU;
– za proizvode, zajete v delegiranih aktih, daje na voljo ali prikazuje druge nalepke, znake, simbole ali napise, ki
niso v skladu z zahtevami iz Uredbe 2017/1369/EU in ustreznih delegiranih aktov v skladu s točko c) 6. člena Uredbe
2017/1369/EU;
– za proizvode, ki niso zajeti v delegiranih aktih ali ki niso
povezani z energijo, zagotovi ali prikazuje nalepke, ki posnemajo nalepko, določeno Uredbi 2017/1369/EU in ustreznih
delegiranih aktih v skladu s točkama d) in e) 6. člena Uredbe
2017/1369/EU;
– ne izvede pravilnega postopka za uvedbo in prevrednotenje nalepk v skladu z 11. členom Uredbe 2017/1369/EU;
– ne izvede vseh ustreznih popravljalnih ali omejevalnih ukrepov v skladu z drugim odstavkom 9. člena Uredbe
2017/1369/EU glede vseh zadevnih izdelkov, katerih dostopnost je omogočil na trgu po vsej Evropski Uniji v skladu s
četrtim odstavkom 9. člena Uredbe 2017/1369/EU.«.
62. člen
Prvi odstavek 495. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo do 0,1 % letnega prometa v predhodnem poslovnem letu se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost, če ne ravna v skladu z izvršljivo odločbo agencije
o ukrepih za odpravo kršitev iz drugega odstavka 432. člena
tega zakona.«.
63. člen
500. člen se spremeni tako, da se glasi:
»500. člen
(prekrški za kršitve določb Uredbe 2017/1938/EU)
(1) Z globo od 5.000 do 125.000 eurov se kaznuje za
prekršek podjetje plinskega gospodarstva, ki je pravna oseba,
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samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, če:
– v rokih ali po vsebini ne izvede ukrepov, ki jih nalaga
veljavni načrt preventivnih ukrepov, ki ga v skladu z 9. členom
Uredbe 2017/1938/EU sprejme pristojni organ iz 167. člena
tega zakona;
– ne izpolni obveznosti iz četrtega odstavka 5. člena Uredbe 2017/1938/ES;
– ne zagotovi standarda oskrbe z zemeljskim plinom zaščitenim odjemalcem v skladu s prvim odstavkom 6. člena Uredbe
2017/1938/EU;
– v rokih ali po vsebini ne izvede ukrepov, ki jih nalaga
veljavni načrt za izredne razmere, ki ga v skladu z 10. členom
Uredbe 2017/1938/EU sprejme pristojni organ iz 167. člena
tega zakona;
– ob razglasitvi ene izmed kriznih stopenj pristojnemu organu iz 167. člena tega zakona ne zagotavlja informacij v skladu
s prvim in četrtim odstavkom 14. člena Uredbe 2017/1938/EU;
– pristojnemu organu iz 167. člena tega zakona ne priglasijo podrobnosti glede pogodb o dobavi plina v skladu s šestim in
sedmim odstavkom 14. člena Uredbe 2017/1938/EU.
(2) Z globo od 2.000 do 10.000 eurov se za prekršek
iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne
osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja
dejavnost.«.
64. člen
501. člen se spremeni tako, da se glasi:
»501. člen
(prekrški za kršitve določb Uredbe 1227/2011/EU)
(1) Z globo od 25.000 do 125.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ACER ne predloži evidence o transakcijah, povezanih
z veleprodajnimi energetskimi trgi, v skladu s prvim odstavkom
8. člena Uredbe 1227/2011/EU;
– pred sklepanjem transakcij, o katerih mora poročati, transakcij ne prijavi agenciji v skladu z 9. členom Uredbe
1227/2011/EU ali nemudoma ne obvesti agencije o spremembah
podatkov, ki jih vsebuje prijava za vpis v register udeležencev iz
sedmega odstavka 435. člena tega zakona;
– nemudoma uradno ne obvesti agencije o utemeljenem sumu, da bi transakcija lahko pomenila kršitev 3. ali
5. člena Uredbe 1227/2011/EU v skladu s 15. členom Uredbe
1227/2011/EU.
(2) Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se za prekršek kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost,
ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 0,1 % do 10 % letnega prometa v predhodnem poslovnem letu se za prekršek kaznuje pravna oseba,
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, če:
– uporabi notranje informacije o veleprodajnem energetskem proizvodu v nasprotju s točko a) prvega odstavka 3. člena
Uredbe 1227/2011/EU;
– razkrije notranje informacije kateri koli drugi osebi v nasprotju s točko b) prvega odstavka 3. člena Uredbe
1227/2011/EU;
– na podlagi notranje informacije kateri koli drugi osebi
priporoči sklenitev posla v nasprotju s točko c) prvega odstavka
3. člena Uredbe 1227/2011/EU ali jo k temu napelje;
– ne objavi notranjih informacij, ki se nanašajo nanj
ali na z njim povezane osebe v skladu s 4. členom Uredbe
1227/2011/EU;
– sklene kakršen koli posel ali izda kakršna koli naročila
za trgovanje ali razširja informacije na način, ki pomeni ali bi
lahko pomenil tržno manipulacijo v nasprotju s 5. členom Uredbe
1227/2011/EU.
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(4) Če se letni promet v predhodnem poslovnem letu
iz prejšnjega odstavka ne da določiti, se za prekršek iz
prejšnjega odstavka pravna oseba kaznuje z globo od
15.000 do 250.000 eurov, pravna oseba, ki se po zakonu, ki
ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se kaznuje z globo od 30.000 do 500.000 eurov, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, pa se kaznuje z globo od
5.000 do 150.000 eurov.
(5) Z globo od 4.000 do 10.000 eurov se za prekršek
kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja
dejavnost, ki stori prekršek iz tretjega odstavka tega člena.
(6) Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se za prekršek
kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prve, druge in tretje
alineje tretjega odstavka tega člena.«.
65. člen
V 512. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: »(prenos 110 kilovoltnega prenosnega omrežja)«.
Za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, se
doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Odplačni prenos iz prejšnjega odstavka se izvede
po vrednosti, ki jo oceni pooblaščeni ocenjevalec nepremičnin in opreme, ki ga skupaj izbereta sistemski operater in lastnik omrežja. Ocena mora upoštevati metodologijo agencije
iz drugega odstavka 116. člena tega zakona in zlasti način
določitve vrednosti sredstev, ki jih za določitev priznane
amortizacije in donosa upošteva agencija. Postopek in način
določitve ocene vrednosti iz prejšnjega stavka se uporabita
tudi za sredstva, ki do uveljavitve tega zakona pri omrežnini
niso bila upoštevana.«.
66. člen
V 554. členu se za šestim odstavkom doda nov sedmi
odstavek, ki se glasi:
»(7) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena
se za določanje višine podpor proizvodnim napravam OVE
in SPTE, ki so vstopile v podporno shemo pred 22. septembrom 2014, do konca veljavnosti pogodb o zagotavljanju podpore uporabljajo določbe 7., 8., 12. in 13. člena
ter prilog I, II in III Uredbe o podporah električni energiji,
proizvedeni iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS,
št. 37/09, 53/09, 68/09, 76/09, 17/10, 94/10, 43/11, 105/11,
43/12, 90/12 in 17/14 – EZ-1) ter 5., 9., 10. in 12. člena
in prilog I, II in III Uredbe o podporah električni energiji,
proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z
visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 37/09, 53/09, 68/09,
76/09, 17/10, 81/10 in 17/14 – EZ-1).«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
67. člen
(uskladitev sporazuma o izdajanju enotnega računa)
(1) Agencija vzorec sporazuma o izdajanju enotnega
računa iz drugega odstavka 249. člena zakona uskladi s
spremenjenim tretjim odstavkom 249. člena zakona najpozneje v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
(2) Sporazumi o izdajanju enotnega računa, sklenjeni
pred uskladitvijo vzorca sporazuma iz prejšnjega odstavka,
se morajo z vzorcem uskladiti v enem mesecu po prejemu
dobaviteljeve zahteve za uskladitev.
68. člen
(odškodnina za uporabo nepremičnine)
Če je investitor začel z gradnjo na podlagi tretjega odstavka 475. člena zakona pred uveljavitvijo tega zakona,
pripada lastniku odškodnina iz četrtega odstavka 475. člena
zakona za čas od dejanske uporabe nepremičnine zaradi
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gradnje energetske infrastrukture do izdaje odločbe o razlastitvi
ali do ustanovitve služnosti v javno korist oziroma do pridobitve
pravice do posesti v razlastitvenem postopku.
69. člen
(začetek uporabe določb o izdaji in namestitvi
energetske izkaznice)
Tretji odstavek 336. člena zakona se za upravljavce ali
lastnike stavb začne uporabljati tri mesece po uveljavitvi tega
zakona.
70. člen
(dokončanje začetih postopkov)
Postopki glede zavajajočih ali nepoštenih poslovnih praks
začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo po dosedanjih
predpisih.
71. člen
(uporaba določb o prekrških)
Do sprememb določb o višinah in razponih glob, ki jih
določa zakon, ki ureja prekrške, se višina in razpon globe, ki je
določena v prvem, drugem in tretjem odstavku 493.a člena zakona, uporablja ne glede na določbe zakona, ki ureja prekrške.
72. člen
(rok za izdajo predpisov in drugih splošnih aktov)
(1) Vlada izda uredbo iz novega petega odstavka
314. člena zakona v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
(2) Vlada, minister, pristojen za energijo, sistemski operater in agencija v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona
uskladijo naslednje predpise z določbami tega zakona:
– Uredbo o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih
virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim
izkoristkom (Uradni list RS, št. 74/16),
– Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih
izkaznic stavb (Uradni list RS, št. 92/14),
– Pravilnik o finančnih spodbudah za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije
(Uradni list RS, št. 52/16 in 59/16 – popr.),
– Sistemska obratovalna navodila za prenosni sistem električne energije Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 29/16),
– Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira in
metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje
(Uradni list RS, št. 46/18).
73. člen
(razveljavitev predpisa in prenehanje uporabe)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Uredba o označevanju proizvodov, povezanih z energijo, glede rabe
energije in drugih virov (Uradni list RS, št. 65/14).
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehata uporabljati:
– Uredba o zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom (Uradni list RS, št. 8/07);
– Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom (Uradni list RS, št. 78/12).
74. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 320-01/19-4/27
Ljubljana, dne 18. junija 2019
EPA 571-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan
predsednik

Uradni list Republike Slovenije
1926.

Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona
o nematerializiranih vrednostnih papirjih
(ZNVP-1B)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvi
Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih
(ZNVP-1B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o
nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. junija 2019.
Št. 003-02-6/2019-5
Ljubljana, dne 26. junija 2019
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVI ZAKONA
O NEMATERIALIZIRANIH VREDNOSTNIH
PAPIRJIH (ZNVP-1B)
1. člen
V Zakonu o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 75/15, 74/16 – ORZNVP48, 5/17 in 15/18 – odl.
US) se besedilo 27. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Naloge za prenos nematerializiranih vrednostnih papirjev na podlagi odločb državnih organov ali nosilcev javnih
pooblastil v centralni register vnaša centralna depotna družba.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko nalog za prenos
na podlagi sklepa o dedovanju v centralni register vnese tudi
član centralne depotne družbe, ki vodi račun nematerializiranih
vrednostnih papirjev, na katerega se prenos nanaša, če je tak
prenos mogoč glede na stanje centralnega registra in pravila
opravljanja vpisov v centralnem registru.
(3) Centralna depotna družba ne sme odkloniti prenosa
samo zato, ker bi ga lahko opravil tudi član, član pa ne sme
odkloniti prenosa samo zato, ker bi ga lahko opravila tudi centralna depotna družba.
(4) Če nalog vnaša centralna depotna družba, se ne uporablja tretji odstavek 17. člena tega zakona.«.
2. člen
V 48. členu se v prvem odstavku drugi in tretji stavek črtata.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Člani centralne depotne družbe razen stroškov, določenih z njeno tarifo, fizičnim osebam ne smejo zaračunavati
dodatnih stroškov za odprtje in zaprtje računa.«.
3. člen
48.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»48.a člen
(prenos opuščenih in preostalih nematerializiranih
vrednostnih papirjev na ukinjenih registrskih računih)
(1) Centralna depotna družba vpiše vse nematerializirane
vrednostne papirje, ki so se jim imetniki izrecno odpovedali,
v dobro posebnega računa, imetnik katerega je Kapitalska
družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. (v
nadaljnjem besedilu: KAD).
(2) Centralna depotna družba prenese vse nematerializirane vrednostne papirje, ki do 31. avgusta 2019 ostanejo vpisani
na ukinjenih registrskih računih, v dobro skupnega namenskega
računa za prenos na KAD. Skupni namenski račun vodi centralna
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depotna družba, ki tudi uresničuje pravice iz teh nematerializiranih
vrednostnih papirjev, z izjemo glasovalnih pravic iz delnic ciljnih
družb, za katere se uporabljajo določbe zakona, ki ureja prevzeme (v nadaljnjem besedilu: ciljna družba), in sicer do njihovega
dejanskega prenosa upravičencu iz tretjega odstavka tega člena
oziroma na posebni račun KAD iz prejšnjega odstavka.
(3) Oseba, katere nematerializirani vrednostni papirji so bili
v skladu s prejšnjim odstavkom preneseni na skupni namenski
račun, lahko do 31. decembra 2021 zahteva, da se preneseni
nematerializirani vrednostni papirji oziroma nematerializirani vrednostni papirji, ki so slednje nadomestili, prenesejo na račun pri
članu centralne depotne družbe. Oseba, ki vloži takšno zahtevo
(v nadaljnjem besedilu: vložnik zahteve), mora nematerializirane
vrednostne papirje sprejeti v stanju, v katerem so, brez donosov
ali drugih izplačil zanje, za obdobje od dneva njihovega prenosa
na skupni namenski račun do dneva vložitve zahteve, podpis na
zahtevi pa mora biti upravno ali notarsko overjen.
(4) Centralna depotna družba v breme skupnega namenskega računa izroči nematerializirane vrednostne papirje, ki so
bili predmet prenosa v breme ukinjenega registrskega računa
vložnika zahteve, v 60 dneh od prejema zahteve. Če so prenesene nematerializirane vrednostne papirje nadomestili drugi
nematerializirani vrednostni papirji, centralna depotna družba
izroči te druge vrednostne papirje v ustreznem razmerju nadomestitve. Če vložniku zahteve prenesene nematerializirane
vrednostne papirje ali druge vrednostne papirje, ki so nadomestili te nematerializirane vrednostne papirje, ni mogoče izročiti
zaradi izvedbe korporacijskega dejanja, v okviru katerega je
centralna depotna družba prejela denarno nadomestilo za te
vrednostne papirje, je vložnik zahteve upravičen do prejema
denarnega nadomestila za prevzete oziroma izročene vrednostne papirje brez dodatnih obresti do izteka 60 dnevnega roka
in zmanjšano za morebitne stroške.
(5) Po izteku roka iz tretjega odstavka tega člena centralna depotna družba prenese nematerializirane vrednostne
papirje ali druge vrednostne papirje, ki so slednje nadomestili,
za katere niso bile vložene zahteve iz tretjega odstavka tega
člena, s skupnega namenskega računa iz drugega odstavka
tega člena na posebni račun KAD iz prvega odstavka tega
člena. Ob tem centralna depotna družba izroči KAD v 15 dneh,
šteto od dneva prenosa nematerializiranih vrednostnih papirjev, tudi vse donose, izplačila in denarna nadomestila, ki jih je
prejela za nematerializirane vrednostne papirje, prenesene v
dobro skupnega namenskega računa za prenos na KAD po
drugem odstavku tega člena brez dodatnih obresti do izteka
15 dnevnega roka.
(6) Centralna depotna družba ni upravičena zaračunavati KAD nobenih stroškov in nadomestil za nematerializirane
vrednostne papirje, ki se vpišejo v dobro njenega posebnega
računa iz prvega odstavka tega člena, in za nematerializirane
vrednostne papirje, ki so bili preneseni v dobro skupnega namenskega računa za prenos na KAD.
(7) KAD mora o pridobitvi delnic ciljnih družb, ki jih je
pridobila v skladu s petim odstavkom tega člena, obvestiti
agencijo v treh delovnih dneh po pridobitvi.
(8) Z globo od 12.000 do 250.000 eurov se za prekršek
kaznuje KAD, če o pridobitvi delnic ciljnih družb, ki jih je pridobila
v skladu s petim odstavkom tega člena, ne obvesti agencije v
treh delovnih dneh po pridobitvi v skladu s prejšnjim odstavkom.
(9) Z globo od 800 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba KAD, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.«.
4. člen
Za 48.a členom se doda nov 48.b člen, ki se glasi:
»48.b člen
(ugotavljanje deleža glasovalnih pravic ter uresničevanje
glasovalnih pravic iz delnic cilje družbe)
(1) Ne glede na določbe zakona, ki ureja prevzeme, se
pri ugotavljanju deleža glasovalnih pravic centralne depotne
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družbe in oseb, ki po zakonu, ki ureja prevzeme, s centralno
depotno družbo delujejo usklajeno v ciljni družbi, ne upoštevajo
glasovalne pravice iz delnic ciljne družbe, ki so vpisane na skupnem namenskem računu iz drugega odstavka prejšnjega člena. Centralna depotna družba ne sme uresničevati glasovalnih
pravic iz delnic ciljne družbe, vpisanih na skupnem namenskem
računu iz drugega odstavka prejšnjega člena.
(2) Ne glede na določbe zakona, ki ureja prevzeme, se pri
ugotavljanju deleža glasovalnih pravic KAD in oseb, ki po zakonu, ki ureja prevzeme, s KAD delujejo usklajeno v ciljni družbi, ne
upoštevajo glasovalne pravice iz delnic ciljne družbe, ki jih KAD
pridobi v skladu s prvim oziroma petim odstavkom prejšnjega
člena. KAD ne sme uresničevati glasovalnih pravic iz delnic
ciljnih družb, ki jih pridobi v skladu s prvim oziroma petim odstavkom prejšnjega člena. KAD je upravičena izvrševati glasovalna
upravičenja iz vseh tistih nematerializiranih vrednostnih papirjev
družb, ki jih pridobi v skladu s prvim oziroma petim odstavkom
prejšnjega člena, za katere se ob upoštevanju stanja, ki je podano na dan prenosa nematerializiranega vrednostnega papirja
na poseben račun KAD iz prvega odstavka prejšnjega člena, ne
uporabljajo določbe zakona, ki ureja prevzeme.«.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 450-12/19-2/15
Ljubljana, dne 18. junija 2019
EPA 540-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan
predsednik

1927.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o osebnem imenu (ZOI-1A)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o osebnem imenu (ZOI-1A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o osebnem imenu (ZOI-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. junija 2019.
Št. 003-02-6/2019-11
Ljubljana, dne 28. junija 2019
Borut Pahor l.r.
predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O OSEBNEM IMENU (ZOI-1A)
1. člen
V Zakonu o osebnem imenu (Uradni list RS, št. 20/06) se
v 3. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
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»(2) Ime in priimek sta vsak zase lahko sestavljena iz
besede ali besed oziroma nedeljivih celot ali besed oziroma
nedeljivih celot in črk.«.
2. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(izbira osebnega imena za pravni promet)
(1) Državljan, ki ima ime in priimek sestavljen iz več besed
oziroma nedeljivih celot ali iz več besed oziroma nedeljivih celot
in črk, lahko da izjavo o izbiri osebnega imena za pravni promet
in mora izbrano osebno ime v pravnem prometu tudi uporabljati.
(2) Osebno ime za pravni promet je lahko sestavljeno
iz besed oziroma nedeljivih celot in črk imena in priimka, pri
čemer imena ali priimka za pravni promet ne more sestavljati
samo ena črka.
(3) Državljan lahko za pravni promet izbere tudi okrajšavo
imena in priimka, pri čemer imena ali priimka za pravni promet
ne more sestavljati samo okrajšava imena ali priimka.«.
3. člen
V 7. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če eden od staršev ni znan, ni več živ ali je zadržan
izvajati starševsko skrb, določi otroku osebno ime drugi od
staršev.«.
V četrtem odstavku se besedilo »izvrševati roditeljskih
pravic« nadomesti z besedilom »izvajati starševske skrbi«.
4. člen
V 9. členu se v drugem odstavku beseda »roditeljema«
nadomesti z besedo »staršema«.
5. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
(načini spremembe osebnega imena)
Celotno osebno ime ali samo priimek ali samo ime se lahko
spremeni ob spremembi nekaterih družinskopravnih razmerij, na
podlagi prošnje državljana, ki je popolno poslovno sposoben, na
podlagi prošnje zakonitega zastopnika oziroma zastopnice (v nadaljnjem besedilu: zakoniti zastopnik) za spremembo osebnega
imena mladoletne osebe ali na podlagi prošnje skrbnika oziroma
skrbnice osebe, postavljene pod skrbništvo.«.
6. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
(sprememba priimka ob sklenitvi zakonske
ali partnerske zveze)
(1) Zakonec ali partner lahko ob sklenitvi zakonske ali partnerske zveze obdrži svoj priimek, izbere priimek zakonca ali
partnerja, svojemu priimku doda priimek zakonca ali partnerja
ali izbere priimek zakonca ali partnerja in temu priimku doda
svoj priimek.
(2) Če je izbrani priimek iz prejšnjega odstavka sestavljen
iz več besed oziroma nedeljivih celot ali iz več besed oziroma
nedeljivih celot in črk, lahko zakonec ali partner ob sklenitvi zakonske ali partnerske zveze da izjavo o izbiri osebnega imena
za pravni promet iz 4. člena tega zakona.«.
7. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen
(priimek po sklenitvi zakonske ali partnerske zveze s tujcem)
Če državljan Republike Slovenije sklene zakonsko ali partnersko zvezo pred organi tuje države z državljanom te države,
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lahko izbrani priimek po sklenitvi zakonske ali partnerske zveze
v Republiki Sloveniji uporablja v obliki in na način, kakor se
uporablja v državi zakonca ali partnerja, v skladu z veljavnimi
predpisi te države ter v skladu z razpoložljivim naborom črk in
znakov za zapis osebnega imena v Republiki Sloveniji, ki je
urejen v skladu s podzakonskim aktom, ki ureja vpis osebnega
imena v matični register.«.
8. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen
(sprememba priimka po vpisu razveze, razveljavitve
ali neobstoja zakonske ali partnerske zveze)
(1) Ob razveljavitvi ali razvezi zakonske ali partnerske
zveze razvezana zakonca ali partnerja obdržita priimek, ki sta
ga izbrala ob sklenitvi zakonske ali partnerske zveze.
(2) Zakonec ali partner, ki je ob sklenitvi zakonske ali
partnerske zveze spremenil priimek, lahko pri pristojnem organu v letu dni po pravnomočnosti sodne odločbe o razvezi ali
razveljavitvi zakonske ali partnerske zveze oziroma v letu dni
po podpisu notarskega zapisa ali druge enakovredne listine
o sporazumni razvezi da izjavo, da želi imeti priimek, ki ga je
imel pred sklenitvijo te zakonske ali partnerske zveze. Izjavo
lahko da le, če v času trajanja zakonske ali partnerske zveze
priimka ni spreminjal.
(3) Po vpisu neobstoječe zakonske ali partnerske zveze
posameznik pridobi priimek, ki ga je imel pred sklenitvijo zakonske ali partnerske zveze, če priimka v času trajanja zakonske
ali partnerske zveze ni spreminjal.«.
9. člen
V 18. členu se v prvem odstavku beseda »polnoletnega«
črta, za besedo »državljana« pa se dodata vejica in besedilo
»ki je popolno poslovno sposoben«.
10. člen
V 19. členu se v prvem odstavku besedilo »trajajo pravne
posledice obsodbe« nadomesti z besedilom »traja preizkusna
doba ali pravne posledice obsodbe«.
V tretjem odstavku se črta besedilo »petega odstavka
139. člena«, besedilo »Zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02, 73/04 in 119/05)« pa
se nadomesti z besedilom »zakona, ki ureja splošni upravni
postopek«. Doda se nov stavek, ki se glasi: »Državljan Republike Slovenije, ki prebiva v tujini, mora v postopku spremembe
osebnega imena predložiti tudi potrdilo o nekaznovanju pristojnega tujega organa.«.
11. člen
V 20. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(5) Soglasje drugega od staršev ni potrebno, če eden od
staršev ni več živ, ni znan, njegovega prebivališča ni mogoče
ugotoviti ali če mu je odvzeta starševska skrb.«.
12. člen
V 21. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da
se glasita:
»(1) Sprememba osebnega imena velja od dneva, ko je
bila podana izjava o priznanju očetovstva, izjava o priimku po
razvezi ali razveljavitvi zakonske ali partnerske zveze oziroma
od dneva pravnomočnosti odločbe o posvojitvi, sprememba
priimka zaradi sklenitve zakonske ali partnerske zveze pa velja
od dneva sklenitve zakonske ali partnerske zveze.
(2) Sprememba osebnega imena na podlagi odločbe velja
za popolno poslovno sposobno osebo od dneva vročitve odločbe, za mladoletno osebo in osebo, postavljeno pod skrbništvo,
pa od dokončnosti odločbe.«.
13. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
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»22. člen
(zapis osebnih imen)
Osebno ime se v matični register in javne listine zapisuje z
naborom črk in znakov, ki so določeni v skladu s podzakonskim
aktom, ki ureja vpis osebnega imena v matični register.«.
14. člen
V 24. členu se v prvem odstavku znesek »50.000 tolarjev« nadomesti z zneskom »200 eurov«.
V drugem odstavku se za besedo »ne« doda besedilo
»določi in ne«, znesek »25.000 tolarjev« pa se nadomesti z
zneskom »100 eurov«.

Št.

Državni zbor priporoča vsem pristojnim državnim in drugim organom, da sprejmejo vse potrebne ukrepe za uresničevanje priporočil državnega preventivnega mehanizma.
Št. 000-04/19-6/11
Ljubljana, dne 20. junija 2019
EPA 421-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan
predsednik

15. člen

Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan
predsednik

5299

PRIPOROČILO

(začetek veljavnosti in uporabe)

Št. 213-12/19-1/12
Ljubljana, dne 20. junija 2019
EPA 528-VIII

Stran

Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim
krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za
leto 2018, sprejel naslednje

KONČNA DOLOČBA

(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se spremenjeni 4. člen
zakona začne uporabljati leto dni po uveljavitvi tega zakona. Do
takrat se uporablja 4. člen Zakona o osebnem imenu (Uradni
list RS, št. 20/06).
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1929.

Priporočilo Državnega zbora v zvezi
s Štiriindvajsetim rednim letnim poročilom
Varuha človekovih pravic Republike Slovenije
za leto 2018

Državni zbor je na podlagi 272. in 111. člena Poslovnika
državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) na seji 20. junija 2019, ob
obravnavi Štiriindvajsetega rednega letnega poročila Varuha
človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2018, sprejel
naslednje

PRIPOROČILO
1928.

Priporočilo Državnega zbora v zvezi
s Poročilom Varuha človekovih pravic
Republike Slovenije o izvajanju nalog
državnega preventivnega mehanizma
po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN
proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim
ali poniževalnim kaznim ali ravnanju
za leto 2018

Državni zbor je na podlagi 272. in 111. člena Poslovnika
državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) na seji 20. junija 2019, ob
obravnavi Poročila Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po

Državni zbor priporoča vsem institucijam in funkcionarjem
na vseh ravneh, da upoštevajo priporočila Varuha človekovih
pravic Republike Slovenije, zapisana v Štiriindvajsetem rednem
letnem poročilu Varuha človekovih pravic Republike Slovenije
za leto 2018.
Št. 000-04/19-5/16
Ljubljana, dne 20. junija 2019
EPA 420-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan
predsednik

Stran
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Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2019–2023
(ReNPPZK19–23)

Na podlagi 135. člena Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 66/09 – uradno prečiščeno besedilo, 22/10, 26/11 – odl. US, 58/11
– ZDT-1, 40/12 – ZUJF, 96/12 – ZPIZ-2, 15/13 – ZNPPol in 15/13 – ZODPol) in 109. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni
list RS, št. št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) je Državni zbor na seji 20. junija 2019 sprejel

RESOLUCIJO
o nacionalnem programu preprečevanja
in zatiranja kriminalitete za obdobje 2019–2023 (ReNPPZK19–23)
UVOD
Republika Slovenija in Evropska unija (v nadaljnjem besedilu: EU) že ves čas namenjata veliko pozornost varnosti. Številni
varnostno težavni in pomembni dogodki v bližnji preteklosti, še posebno tisti, ki jih spremljamo v današnjem času, vplivajo na to,
da se vse države EU z varnostjo intenzivno ukvarjajo in tudi ustrezno ukrepajo.
Postopno oblikovanje prostora, v katerem vladajo svoboda, varnost in pravičnost, je bil eden izmed ciljev, ki si jih je zastavila
EU v Amsterdamski pogodbi. Na tesnejše sodelovanje držav na področjih, ki so povezana z državljanskimi pravicami, nacionalno
suverenostjo in nacionalnim interesom, oziroma na postopno integracijo teh področij so vplivale tudi razmere v širši mednarodni
skupnosti, in sicer s pojavom mednarodnega terorizma in spreminjajočo se obliko organiziranega kriminala, ki je postal globalen
in transnacionalen. Že v letu 1999 so bile tako določene ključne prednostne naloge pravosodja in notranjih zadev za obdobje 1999–2004. V tako imenovanem Programu iz Tampereja so bile oblikovane osnove za skupni evropski azilni sistem, enotno
politiko priseljevanja, harmoniziran nadzor na mejah ter tesnejše policijsko in pravosodno sodelovanje, ki temelji na medsebojnem
zaupanju in priznavanju. Obdobje izvajanja programa so zaznamovali teroristični napad v New Yorku in Madridu, povečanje pritiska
nezakonitih priseljencev na zunanje meje EU in vse večja grožnja (čezmejnega) organiziranega kriminala.
Odgovor na te izzive je dal nov večletni program za obdobje 2004–2009, poimenovan Haaški program – krepitev svobode,
varnosti in pravice v EU, ki je vsebinsko nadgradil politike in ukrepe, vzpostavljene s predhodnim programom. V tem obdobju je v
EU pristopilo 12 novih držav, močno pa so se povečali migracijski pritiski, brezposelnost in tudi gospodarska negotovost.
Haaški program in Program iz Tampereja sta vzpostavila visoko stopnjo varnosti državljanov v članicah EU in širši regiji, ob
tem pa sta pripisala velik pomen tudi spoštovanju temeljnih človekovih pravic.
Leta 2009 je bil sprejet že tretji večletni program, imenovan Stockholmski program, ki je opredelil prednostne naloge in določil
cilje za obdobje 2010–2015.
Program je pozival države članice, agencije, organe in institucije EU, naj pripravijo usklajene dejavnosti za zagotavljanje
varnosti evropskih državljanov s tem, da se uspešno zatirajo oblike organizirane kriminalitete, terorizem, trgovina s prepovedanimi
drogami, korupcija, trgovina z ljudmi, tihotapljenje ljudi, spolno izkoriščanje otrok, nelegalna preprodaja orožja, računalniška in
čezmejna kriminaliteta ter druge grožnje za varnost državljanov, ki so nadnacionalne. Zlasti države članice je pozival, naj krepijo
in izboljšajo preventivne ukrepe za zatiranje kriminalitete in večdisciplinarno sodelovanje.
Ta program v skladu s prednostnimi nalogami navaja številne konkretne naloge, med drugim razvoj strategije notranje varnosti
za EU, nadgradnjo sredstev, potrebnih za zaščito državljanov, vzpostavitev arhitekture informacijskih sistemov, boj proti različnim
oblikam kriminala in terorizma ter proti korupciji, razvoj prožne politike priseljevanja, povečanje solidarnosti med državami članicami
za sprejem beguncev in prosilcev za azil, okrepitev raziskav glede varnosti ter okrepitev sodelovanja EU in držav članic s tretjimi
državami glede pravosodja, notranjih zadev in zaščite ter reševanja.
Navedeni programi oziroma smernice in prioritete so bili upoštevani tudi pri opredelitvi strateških programov v resoluciji o
nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobji 2007–2011 in 2012–2016.
Statistični podatki policije1 o gibanju in stanju kriminalitete v Sloveniji v obdobju od leta 2013 do 2017 kažejo, da je bilo v tem
času storjenih 369.743 kaznivih dejanj, v povprečju torej 74.000 kaznivih dejanj na leto. Največ obravnavanih kaznivih dejanj je
bilo leta 2013 (93.833), najmanj pa leta 2017 (58.052). Zaznano je izrazito zmanjšanje števila obravnavanih kaznivih dejanj v letu
2015, kar je posledica množičnega angažiranja policistov2 in kriminalistov pri reševanju migrantske krize, v naslednjih dveh letih
pa se je trend zmanjševanja nadaljeval. Preiskanost kaznivih dejanj se je gibala od 47 do 52 odstotkov, pri čemer sta se delež
preiskanih kaznivih dejanj in delež kaznivih dejanj, ki jih je policija odkrila z lastno dejavnostjo do leta 2015 povečevala, potem pa,
kljub zmanjšanju obsega obravnavane kriminalitete, ponovno upadla.
Policija deli kriminaliteto na splošno in gospodarsko. Organizirano kriminaliteto sestavljajo kazniva dejanja splošne in gospodarske kriminalitete, ki so po ugotovitvah policistov posledica organiziranega kriminalnega delovanja. Mladoletniška kriminaliteta
obsega predvsem kazniva dejanja splošne kriminalitete, za katera so ovadene osebe, stare od 14 do 17 let. Posebej se prikazuje
t. i. posebne oblike kriminalitete, ki so statistično sicer zajete pri splošni ali gospodarski kriminaliteti.
Tabela 1: Vrsta kriminalitete v obdobju 2013–2017 (MNZ, Policija, 2017)
Število kaznivih dejanj
Kriminaliteta

2013

2014

2015

2016

2017

Celotna

93.833

87.474

68.810

61.574

58.052

splošna

77.500

70.700

56.257

51.377

49.165

gospodarska

16.333

16.774

12.553

10.197

8.887

Organizirana

483

382

387

403

409

Mladoletniška

2.026

1.909

1.308

1.269

1.334

https://www.policija.si/index.php/sl/statistika.
Izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, se štejejo kot nevtralni za ženske in za moške, razen če ni iz besedila razvidno
drugače.
1
2
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Gospodarska kriminaliteta in korupcija
Gospodarska kriminaliteta je pojav, ki se količinsko in kakovostno spreminja. Njene pojavne oblike so odvisne od družbenega
in gospodarskega sistema, veljavne zakonodaje, razvoja novih tehnologij in drugih dejavnikov, ki vplivajo na poslovanje. Zanjo
je značilno precejšnje tako imenovano temno polje, saj posledice teh kaznivih dejanj največkrat niso neposredno vidne, zlasti
če so oškodovane države in kršene njihove pravne norme. Gospodarska in finančna kriza ter večja brezposelnost so v zadnjih
letih nedvomno vplivale na povečevanje števila kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete, predvsem kaznivih dejanj, ki ustvarjajo
velike premoženjske koristi oziroma škodo, ter dejanj tako imenovane organizirane gospodarske kriminalitete in korupcije. Število kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete se je od leta 2014 do 2017 zmanjševalo, in sicer za 47,0 odstotkov v navedenem
triletnem obdobju, njen delež v celotni kriminaliteti pa se je zmanjšal z 19,2 odstotka v letu 2014 na 15,3 odstotka v letu 2017 ali
za 3,9 odstotne točke.
Korupcija je ogromno temno polje, zato statistični podatki policije ne odražajo družbenih razmer, ampak bolj pripravljenost
posameznikov in ustanov za prijavljanje teh kaznivih dejanj, predvsem pa zmožnost policije, da zbere dovolj dokazov za kazensko
ovadbo.
V zadnjih letih policija namenja posebno skrb odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj ter njihovih storilcev s področja
korupcije in gospodarske kriminalitete, vključno s kaznivimi dejanji v škodo bank.
Pri poslovni kriminaliteti, kriminaliteti javnega sektorja in davčni kriminaliteti je bilo prioritetno delovanje policije v
obdobju 2013–2017 usmerjeno v odkrivanje in preiskovanje gospodarskih kaznivih dejanj, pri katerih je bila dosežena največja
materialna škoda, in kaznivih dejanj v škodo proračunskih sredstev Republike Slovenije in sredstev EU. Še posebno izstopajoča
so bila kazniva dejanja, povezana s prevzemi, plačilno nesposobnostjo, bančno problematiko, javnim naročanjem ter povečanjem
števila kaznivih dejanj kršitev temeljnih pravic delavcev. Prav tako so bile aktivnosti usmerjene v varovanje finančnih interesov
Republike Slovenije in EU. Pri davčnih utajah je od leta 2012 dalje zaznan statistični upad, in to predvsem zaradi spremembe
zakonodaje, ki je zvišala cenzus za inkriminacijo. V letu 2015 se je ponovno spremenila davčna zakonodaja, tokrat v načinu zajemanja utajenih zneskov glede na obdobje izvršitve in skupno višino (seštevek) utajenih obveznosti, zaradi česar predvidevamo
povečanje števila kaznivih dejanj davčne zatajitve. Prav tako so bile izvedene številne aktivnosti za preprečevanje goljufij v škodo
EU, tudi v projektnem izobraževanju, usposabljanju ter zaznavanju kaznivih dejanj pri pristojnih institucijah.
Bančna kriminaliteta je bila ena ključnih prioritet dela policije. Pri odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj v škodo bančnega
sistema je policija obravnavala največ kaznivih dejanj zlorab položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, sledijo poslovne goljufije, preslepitve pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, pranja denarja in kazniva dejanj, povezana s stečajno problematiko.
Pomembno vlogo pri preprečevanju in zatiranju gospodarske kriminalitete imajo številni nadzorni organi in institucije. Z nekaterimi so bili sklenjeni tudi sporazumi o sodelovanju. Tako na strateški kot operativni ravni pa so potekale aktivnosti za krepitev
sodelovanja, še posebno za večjo uspešnost zaznavanja kaznivih dejanj.
Problematika gospodarske kriminalitete v domačem okolju je močno povezana tudi s tujino, saj storilci delujejo globalno in
izvajajo kazniva dejanja s čezmejnim delovanjem prav z namenom težjega odkrivanja in preiskovanja njihovih dejanj, zaradi česar
je za uspešno dokazovanje nujno hitro in aktivno sodelovanje s tujimi varnostnimi organi in agencijami EU.
Znotraj finančne kriminalitete in pranja denarja je treba izpostaviti finančne preiskave, pranje denarja in zlorabe negotovinskih plačilnih sredstev. Vsi strateški dokumenti boja zoper gospodarsko kriminaliteto namenjajo velik pomen izvajanju finančnih
preiskav. V policiji si nenehno prizadevajo za krepitev in povečanje števila finančnih preiskav, preiskanih fizičnih in pravnih oseb
ter tudi podanih pobud za začasno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi. Odvzem premoženjske koristi oziroma
premoženja, ki ustreza takšni koristi, je pomembno in učinkovito orodje v boju zoper vse oblike kriminalitete.
Problematika pranja denarja je deležna ustrezne pozornosti. Vlada Republike Slovenije je ustanovila medresorsko delovno
skupino za izvedbo nacionalne ocene tveganja (NOT) za pranje denarja in financiranje terorizma v Republiki Sloveniji. Prav zaradi
varnostnih pojavov je policija na tem področju zaradi večje učinkovitosti samega preiskovanja tovrstnih kaznivih dejanj okrepila in
izboljšala sodelovanje z državnimi organi in institucijami, na primer z Uradom Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja.
Pri zlorabi negotovinskih plačilnih sredstev moramo kot varnostni pojav izpostaviti predvsem novejše oblike tovrstnih kaznivih dejanj, s poudarkom na obravnavanju zadev, ki povzročajo večjo premoženjsko škodo bankam v Sloveniji. Zaradi trendov
in razvoja informacijske tehnologije je mogoče pričakovati povečanje števila kaznivih dejanj zlorab plačilnih kartic na svetovnem
spletu, napadov na bankomate (na primer skimming – posnemanje plačilne kartice; malware – uporaba zlonamerne programske
opreme) ter kaznivih dejanj, povezanih z virtualnimi valutami.
V boju proti korupciji si je policija prizadevala s pooblastili v predkazenskem postopku čim uspešneje preprečevati, odkrivati
in preiskovati korupcijska kazniva dejanja, ki se nanašajo na zlorabo politične, javne in gospodarske moči v zasebne interese. S
pojavom gospodarske oziroma finančne krize so se korupcijska tveganja na posameznih področjih dela še povečala, zaznati pa
je bilo kar nekaj kaznivih dejanj, ki so bila izvedena pred in med gospodarsko krizo. Varnostne grožnje s korupcijskimi tveganji
so se v preteklem obdobju navezovale predvsem na uradno dolžnost in javna pooblastila, bančništvo, energetiko, zdravstvo in
zaščito finančnih interesov EU. Omenjena področja ostajajo težava tudi v prihodnje. Dejstvo je, da je odkrivanje in preiskovanje
korupcije kompleksno. Kazniva dejanja se čedalje pogosteje izvajajo s pomočjo informacijske tehnologije in v mednarodnih okoljih.
V prihodnje bo tako treba okrepiti mednarodno in medinstitucionalno sodelovanje na nacionalni ravni.
Organizirana kriminaliteta
Dejavnost policije pri organizirani kriminaliteti je bila usmerjena predvsem v odkrivanje in preiskovanje organiziranih oblik
čezmejne kriminalitete, ki je pogosto tesno povezana z območjem jugovzhodne Evrope in zahodnega Balkana ali celo izvira od tam.
Podatki o organizirani kriminaliteti za obdobje 2013–2017 kažejo, da je policija povprečno obravnavala 413 tovrstnih kaznivih dejanj na leto. Njihovo število se je od 2013 do 2017 zmanjšalo za 20,7 odstotkov, delež organizirane kriminalitete v celotni
kriminaliteti pa je ostal majhen.
Posebne oblike kriminalitete
V zadnjem petletnem obdobju je policija povprečno obravnavala 1.790 kaznivih dejanj zlorabe prepovedanih drog na leto.
Njihovo število se je od leta 2013 do 2017 zmanjšalo za 6,8 odstotka. Policija je v povprečju obravnavala tudi 215 kaznivih dejanj
računalniške kriminalitete.
Ogroženost Republike Slovenije zaradi hudih3 in organiziranih oblik kriminalitete4
Republika Slovenija je kot članica EU izpostavljena podobnim varnostnim grožnjam kot celotno območje EU. Še naprej ostajajo ključna varnostna tveganja, povezana z organizirano kriminaliteto in drugimi resnimi pojavnimi oblikami kriminalitete. Posebno
3 Huda kriminaliteta za potrebe te analize vključuje vse pojavne oblike kriminalitete, ki ne ustrezajo merilom organizirane kriminalitete,
imajo pa nekatere njene elemente ali nesorazmeren učinek v primerjavi z (zaznanim) obsegom kaznivih dejanj.
4 Predstavljena spoznanja izhajajo iz Ocene ogroženosti Republike Slovenije zaradi hudih in organiziranih oblik kriminalitete 2015
(vmesna SI SOCTA 2015), št. 230-319/2016/1 (2241-02), z dne 21. decembra 2016.
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tveganje so terorizem in z njim povezana odklonska ravnanja, zlasti radikalizacija, ki vodi v nasilni ekstremizem in novačenje za
namen terorizma. Zaradi objektivnih dejavnikov, kot so geografska lega, velikost nacionalnega trga, zgodovinske in kulturne povezave ter etnična in demografska struktura prebivalstva, se vrsta in obseg teh pojavov v Sloveniji ponekod pomembno razlikujeta
od pojavov v drugih državah EU. Sodobna varnostna tveganja so izrazito čezmejna.
Na javno varnost Republike Slovenije močno vplivajo pojavi in procesi, ki potekajo na območju jugovzhodne Evrope in v
globalni periferiji EU, zlasti v regiji MENA (Middle East and North Africa – območje držav Bližnjega Vzhoda ter Severne Afrike, ki
se razteza od Maroka na severozahodu Afrike pa vse do Irana na jugozahodu Azije).
Zahodni Balkan so intenzivni procesi evroatlantskih povezav v zadnjih dveh desetletjih nekoliko prešli ali izpustili. Zaradi
oteženih procesov preoblikovanja ekonomskih, pravnih in političnih sistemov po padcu blokovske razdelitve sveta je organizirani
kriminal na tem območju dobil možnosti za okrepitev in razvoj. Republika Slovenija je zaradi svoje lege, kulturnih, manjšinskih,
jezikovnih in zgodovinskih okoliščin ter geografsko-ekonomskih interesov pod vplivom procesov, ki oblikujejo politično, družbeno,
ekonomsko in varnostno podobo zahodnega Balkana ter posledično tudi organiziranega kriminala.
Varnostno nestabilne razmere na obsežnem območju regije MENA (še posebno v Siriji, Iraku in Libiji), Afganistana in Pakistana bodo dolgoročno vplivale na problematiko ilegalnih migrantov s teh območij. Balkanska pot je po številu ilegalnih migrantov,
ki jo prečkajo, poleg srednje sredozemske poti najbolj obremenjena vstopna smer proti EU. Prizadevanje držav v regiji, da bi z
različnimi fizičnimi ovirami zaustavile tokove ilegalnih migrantov, bo sosednje države najverjetneje izpostavilo povečanemu migracijskemu pritisku.
Struktura organiziranega kriminala in kriminalnih združb se nenehno spreminja in prilagaja družbenim, političnim, tehnološkim
in drugim okoliščinam, ki jo opredeljujejo. Kriminalne združbe v EU kot tiste, ki so aktivne na območju Republike Slovenije, izgubljajo
nekatere elemente in lastnosti tradicionalno organiziranih kriminalnih združb (v nadaljnjem besedilu: OKZ). Položaj in povezave
med posamezniki so vse bolj mrežni, pri čemer imajo ključno povezovalno vlogo kriminalno aktivni posamezniki z dolgoletnimi
kriminalnimi izkušnjami in dobrimi osebnimi povezavami v izvornih in ciljnih državah.
Pregled dinamike organizirane kriminalitete in drugih hudih pojavnih oblik kriminalitete v zadnjih dveh letih ne kaže bistvenih
odstopanj od dolgoročnega trenda. Vrste, pojavne oblike in obseg groženj ostajajo relativno nespremenjeni.
Preiskovalne aktivnosti policije potrjujejo vse večjo vpetost Republike Slovenije v mednarodne tokove vseh vrst prepovedanih drog, odtujenih vozil in tihotapljenja cigaret. Za mednarodne kriminalne združbe je ozemlje Republike Slovenije pomembno
tranzitno območje na poti iz zahodnobalkanske regije v EU. Čez območje Republike Slovenije in na njenem ozemlju so prisotna
predvsem albansko govoreča in zahodnobalkanska kriminalna omrežja, ki za nemoteno izvajanje kriminalnih aktivnosti močno
izkoriščajo povezave, vzpostavljene v nekdanji skupni državi.
Kriminalna omrežja posameznikov, ki so aktivna na slovenskem nacionalnem ozemlju, so precej odvisna od mednarodnih
tokov, da čeznje kot posredniki oskrbujejo slovenski črni trg. Posredniška vloga jih postavlja v podrejen položaj do logističnih
središč na zahodnem Balkanu in v EU.
Tako kot države članice se tudi Republika Slovenija spopada z vse večjo problematiko novih psihoaktivnih snovi (NPS).
Večinoma so to sintetične droge, označene kot »legal highs« oziroma »dovoljena omamna sredstva«, ker še niso na seznamu
prepovedanih drog. Za vse te snovi je značilno, da posnemajo učinke tradicionalnih prepovedanih drog, so podobno nevarne
za zdravje, njihova prodaja poteka po svetovnem spletu, izvirajo pa predvsem iz Azije. Navedene snovi so po spletu tako rekoč
prosto dostopne in domneva se, da jih bo vedno več. K temu, pa ne samo glede drog, bo bistveno pripomogel tako imenovani
darknet oziroma nedosegljivi, temni splet. Profil povprečnega uporabnika novih psihoaktivnih snovi se razlikuje od klasičnega profila uporabnikov prepovedanih drog, zato je tudi njegovo zaznavanje in spremljanje bolj problematično. Podobna je problematika
nedovoljenih snovi v športu.
Varnostni organi EU opažajo, da strelno orožje, ki ga uporabljajo OKZ, izvira z območja zahodnega Balkana. Za tihotapske
tokove orožja, ki gredo čez Slovenijo, je značilno, da potekajo na podlagi predhodnih naročil glede na količino in vrsto. Na območje Slovenije pretihotapijo posamezne kose orožja ali celo razstavljeno orožje, na območju Nizozemske in Belgije pa se to orožje
pogosto zamenjuje za sintetične droge in kokain, ki jih nato tihotapijo v obratni smeri.
Čez Slovenijo se z območja zahodnega Balkana in vzhodne Evrope tihotapijo cigarete proti zahodni Evropi. Količinski obseg
in organizacijski okvir teh tokov je slabo poznan, značilnost zaznanih transportov pa je, da potekajo v manjših količinah in zelo
pogosto. Glede na močno povečano gostoto prometa različnih vozil iz potencialno tveganih regij se lahko domneva, da se problematika pojavlja v precej večjem obsegu, kot jo policija zaznava in obravnava.
Republika Slovenija je tranzitno območje za mobilne kriminalne združbe z območja jugovzhodne Evrope (zlasti iz Bolgarije in
Romunije), ki v Sloveniji nastavljajo skimming naprave. Policija zaznava spremembo regij in držav, v katerih se zlorabljajo podatki,
pridobljenih iz skimming napadov v Sloveniji. Trenutno so aktualne lokacije in države jugovzhodne Azije, kjer so po podatkih tujih
varnostnih organov tudi vodilni člani teh kriminalnih združb.
Problematika mobilnih kriminalnih združb, ki so na območju Slovenije storile različne oblike premoženjskih kaznivih dejanj,
tatvin in ropov, se je zmanjšala. Aktivnosti policije v zadnjih dveh letih so pokazale obstoj omrežja manjših kriminalnih skupin, ki
na območju Slovenije in v sosednjih čezmejnih regijah izvajajo tatvine vozil bodisi za potrebe nacionalnega črnega trga rezervnih
delov bodisi za mednarodni črni trg vozil višjega cenovnega razreda.
Mednarodni tokovi ilegalnih migracij potekajo tudi čez ozemlje Republike Slovenije. Pri tem je najbolj izpostavljena
slovensko-hrvaška schengenska meja, čez katero organizirane kriminalne skupine tihotapijo ilegalne migrante v notranjost države in naprej čez notranje meje v sosednje države članice EU. Še naprej vzbujajo posebno skrb različne oblike zlorabe zakonitih
institutov vstopa na območje Republike Slovenije, predvsem na podlagi zaposlitev v fiktivnih gospodarskih družbah.
Republika Slovenija je ciljna država za žrtve trgovine z ljudmi z namenom prostitucije. Izpostavljene so predvsem žrtve iz
držav vzhodne Evrope (Ukrajina in Moldavija), vključno z žrtvami iz držav članic EU (Madžarska, Slovaška in Romunija), pa tudi
žrtve iz držav zahodnega Balkana (Srbija in Makedonija).
Republika Slovenija je podobno kot druge razvite države EU deležna hitrega razvoja informacijskih tehnologij in omrežij.
Različne plačilne (brezstično plačevanje), bančne (spletno bančništvo) in poslovne storitve (spletne trgovine) se digitalizirajo in
prenašajo na svetovni splet. Na začetku leta 2015 je SI-CERT (Slovenian Computer Emergency Response Team – nacionalni
odzivni center za obravnavo incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij in informacij) zaznal množičen phishing napad
(kraja podatkov, ki storilcu omogočijo dostop do spletnih storitev v imenu oškodovanca) na komitente slovenskih bank, ki je trajal
več kot en teden. Izpostavljenih je bilo 100.000 elektronskih poštnih naslovov, ki so prejeli elektronsko obvestilo, navidezno poslano
iz komitentove banke. V njem je »banka« zahtevala vpis podatkov za dostop do elektronskega bančništva.
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Grožnja so tudi okužbe z izsiljevalskimi virusi, ki se širijo v priponkah elektronske pošte in zašifrirajo vse uporabniške datoteke.
Posebno varnostno tveganje je tudi izpostavljenost kritične infrastrukture kibernetskim napadom. Ocenjeno je, da se bosta stopnja
sofisticiranosti in obseg tovrstnih napadov v prihodnje še stopnjevala. Ob stalnem razvoju informacijske tehnologije in svetovnega
spleta se vse več oblik kriminalitete seli na svetovni splet, kar je za storilce dodatna priložnost, za organe odkrivanja in pregona
pa dodatna oteževalna okoliščina.
V zadnjih letih so tudi v Sloveniji zaznali organizirane skupine, ki se ukvarjajo s pošiljanjem in preprodajo odpadkov v tretje
države. Tako so nekatere italijanske kriminalne skupine prek uradnih slovenskih podjetij prepošiljale nevarne odpadke na Kitajsko.
Zaznati je tudi povečano delovanje slovenskih podjetij, ki poskušajo nelegalno pošiljati odpadke predvsem na območje vzhodne
Evrope (waste trafficking). Na svetovni ravni pa se izpostavlja zlasti problem nezakonitega trgovanja z odpadno električno in
elektronsko opremo, ki vsebuje nevarne snovi in redke kovine ter ravnanja z odpadki iz plastike v povezavi s preprečevanjem
onesnaževanja morij in oceanov. Zaradi dviga cen ravnanj z določenimi vrstami odpadkov, kateremu so vzrok notranje razmere
na ravni Slovenije ali EU (primer lahkih gorljivih frakcij komunalnih odpadkov) ali zunanje razmere (na primer omejitev možnosti
izvoza plastike), prihaja do nelegalnega ravnanja (tudi odstranjevanja) odpadkov znotraj Slovenije, vključno s poskusi, da se
želenim ravnanjem izogne pod krinko navidezne nesreče (primer morebitna povzročitev požarov). Republika Slovenija je kot
država na prehodu bolj kot druge države članice EU izpostavljena delovanju posameznikov in organiziranih kriminalnih skupin na
področju nezakonite trgovine z ogroženimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (wildlife trafficking). Glede tega je bil od pristopa Slovenije h konvenciji CITES (2000) narejen velik napredek tako v zakonodaji kakor tudi pri odkrivanju in procesiranju kaznivih dejanj
ter kaznovanju storilcev. Slovenski organi odkrivanja in pregona ter sodstvo so uspešno končali številne primere, kar je močno
prispevalo k zatonu ali preusmeriti nekaterih tihotapskih poti (denimo lovske trofeje iz BiH v EU, ptice ujede za arabske države,
plazilci iz jugozahodne Evrope v EU, ZDA ter na Japonsko, ptice iz jugovzhodne Evrope v Italijo itd.).
Na ravni EU se je v zadnjem obdobju ponovno začelo intenzivno poudarjati pomembnost boja zoper okoljsko kriminaliteto.
Okolje, ki nas obdaja, je le eno in vse nezakonite dejavnosti človeka puščajo predvsem hude dolgoročne, celo trajne posledice na
okolje, zdravje ljudi, biotsko raznovrstnost in druge naravne vire.
Pri odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj je bila ena od prednostnih nalog policije odkrivanje in preiskovanje gospodarskih
kaznivih dejanj z veliko premoženjsko škodo, kaznivih dejanj v škodo slovenskega bančnega sistema, kriminalitete, ki posledično
ogroža finančne interese slovenske države in EU, ter organiziranih oblik korupcije tam, kjer so korupcijska tveganja največja. Velik
poudarek je bil tudi na izvajanju finančnih preiskav.
Pri obravnavi mladoletnikov se je policija pogosto srečevala s spolnimi zlorabami otrok in spletnim spolnim izkoriščanjem
otrok, nasiljem v družini, nad otroki in ranljivimi skupinami (starostniki, begunci, hendikepirane osebe idr.) ter mladoletniškim prestopništvom. Z vse večjo dostopnostjo interneta oziroma različnih komunikacijskih orodij, družbenih omrežij, globokega interneta
(deep-web) ter cenovno dosegljivostjo elektronskih naprav se je modus operandi storilcev povsem spremenil. Zaradi navedenega
je bil olajšan vdor v njihovo zasebnost in zasebnost potencialnih žrtev, zaradi nevednosti in naivnosti otrok ter brezbrižnosti staršev
pa lahko mladoletne osebe tudi hitro postanejo celo storilci najrazličnejših kaznivih dejanj (spolne zlorabe otrok, mladoletno prestopništvo). Nasilje v družini, nad otroki in ranljivimi skupinami je stalen pojav. Obstajajo različne iniciative in zakonodaja, ki omogoča
ustrezne odzive na pojav vsakršnega nasilja. Policija je tudi v to področje vložila veliko sredstev in znanja, za sam napredek pa ji
mnogo institucij priznava uspešnost pri spopadanju s tem fenomenom.
Pri tem se je treba zavedati, da policija ni edina, ki se ukvarja s preprečevanjem in zatiranjem kriminalitete. Zelo pomembno
vlogo pri zagotavljanju varnosti oziroma varovanju ljudi in premoženja, v okviru svojih pristojnosti, imajo tudi družbe za zasebno
varovanje ter občinska redarstva, organizirana v samoupravnih lokalnih skupnostih.
Za ustrezno odzivanje na ogrožanje varnosti je odgovorna predvsem policija, ki naj bi s preostalimi subjekti (ministrstva, lokalna skupnost, nevladne organizacije in organizacije civilne družbe), pa tudi z ustrezno ravnjo partnerstva med javnim in zasebnim
(varnostnimi službami), ustvarjala razmere za uspešno spopadanje s kriminaliteto.
V zadnjih letih se dogaja hiter razvoj stroke zasebnega varovanja in pojavlja veliko podjetij z več kot 6000 zaposlenimi, zato
lahko trdimo, da je zasebno varovanje postalo nenadomestljivo pri zagotavljanju varnosti. Naročnikom omogoča visok standard
varnosti, obenem pa odpravlja ali zmanjšuje tveganja, pri čemer išče sinergije, povezovanje in sodelovanje z drugimi dejavniki pri
zagotavljanju varnosti.
Družbe za zasebno varovanje tako pomembno prispevajo k notranji varnosti, saj pri svoji dejavnosti opravljajo največ aktivnosti pri varovanju ljudi ter premoženja in tudi pri varovanju kritične infrastrukture. Policija in Zbornica za razvoj slovenskega
zasebnega varovanja sta leta 2013 sklenili Protokol o medsebojnem sodelovanju. Protokol je bil sklenjen z namenom izboljšanja
sodelovanja pri varovanju javnega reda, javne varnosti, varstva naročnikov, tretjih oseb in varnostnega osebja.
Sodelovanje z družbami za zasebno varovanje je ustrezen odziv na tveganje nacionalnih groženj (javna varnost in varovanje
kritične infrastrukture) ter tudi groženj, ki izhajajo iz nadnacionalnih virov ogrožanja in tveganj (terorizem in organizirani kriminal),
saj te družbe opravljajo naloge tudi na letališčih, v pristaniščih in pri varovanju jedrskega objekta, kjer je medsebojno sodelovanje
policije in družb zasebnega varovanja še toliko pomembnejše.
Sodelovanje med policijo in družbami zasebnega varovanja pa se nadgrajuje tudi v sodelovanju občin oziroma občinskih
redarstev z zasebnim varovanjem. Tako je Mestna občina Ljubljana leta 2016 podpisala Protokol o sodelovanju Mestnega redarstva
Mestne uprave Mestne občine Ljubljana in Zbornice za razvoj slovenskega zasebnega varovanja. S protokolom si zagotavljata
pomoč in izmenjavo informacij pri zagotavljanju varnosti.
Sodelovanje med policijo in občinskimi redarstvi je opredeljeno tudi v 35. členu Zakona o organiziranosti in delu v policiji
(Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17 in 36/19), in sicer v obliki različnih svetov, sosvetov in komisij za zagotavljanje
varnosti. Na operativni ravni se sodelovanje odraža tudi pri pripravi občinskih programov varnosti, s katerimi se na podlagi ocene
varnostnih razmer, v sodelovanju s policijo, podrobneje določita vrsta in obseg nalog občinskega redarstva. Občinski program
varnosti tako pomeni oceno varnosti v lokalni skupnosti, opredelitev potreb in prioritetnih področij za njegovo uresničitev, konkretne nosilce ter razdelitev nalog med občinskim redarstvom in policijo oziroma dogovor o skupnih aktivnostih. Občinski program
varnosti določa splošne cilje in ukrepe za njihovo doseganje. Zasnovan je razvojno in pomeni priporočilo in smernico občini pri
uresničevanju letnih programov dela občinskih redarstev, pri čemer je opredeljeno tudi sodelovanje z drugimi občinami, državnimi
organi in nevladnim sektorjem.
1. RAZLOGI ZA SPREJETJE RESOLUCIJE
Republika Slovenija je pripravila in sprejela številne strateške dokumente, s katerimi se je odzivala na dogodke in okoliščine,
ki pomembno vplivajo na varnost in tudi na posameznikovo dojemanje varnosti. Vsi ti dokumenti – predvsem tisti, ki se nanašajo
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na najhujše dejavnike ogrožanja – so tudi pomemben vir za pripravo te resolucije. Osnovni namen sprejetja vseh strateških dokumentov je skrb za ohranjanje varnosti in varnostne kulture v družbi ter spodbujanje zavedanja, kako pomemben segment je
varnost pri ohranjanju svobode, ki mora temeljiti na demokratičnih načelih in uravnoteženem delovanju vseh, ki lahko in morajo
kakor koli vplivati na te dejavnike. To sta tudi razlog in namen te resolucije, ki kontinuirano nadaljuje prizadevanje za ohranjanje
že sprejetih zavez in standardov varnostne politike ter vsebinsko nadgrajuje do zdaj veljavno Resolucijo o nacionalnem programu
preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2012–2016 (ReNPPZK12–16, Uradni list RS, št. 83/12).
2. CILJI RESOLUCIJE
Temeljni cilj Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2019–2023 (v nadaljnjem
besedilu: resolucija) je učinkovito oblikovanje in izvajanje politike preprečevanja in zatiranja kriminalitete oziroma zagotavljanje
takšnega družbenega okolja, ki bo dolgoročno vplivalo na zmanjšanje kriminalitete, zagotavljalo varnost, prebivanje in delo v varnem okolju, ter na podlagi predlaganih ukrepov doseči tako družbeno stanje, da bi se ljudje počutili varne.
Pri tem je treba za vzpostavitev in dosego začrtanega stanja na posameznih področjih doseči naslednje cilje:
– ugotavljanje varnostnih problemov ter iskanje rešitev, metod in oblik dela, ki so potrebni za njihovo rešitev;
– več partnerskega sodelovanja s posamezniki, lokalno skupnostjo, državnimi organi, civilno družbo in drugimi varnostnimi
subjekti;
– proaktivno sodelovanje z lokalno skupnostjo oziroma vzpostavitev novih, učinkovitejših oblik sodelovanja;
– čim širšo skupnost je treba ozavestiti o pomenu spoštovanja človekovih pravic, enakosti žensk in moških ter prepoznavanja
vseh oblik nasilja ter o ukrepanju zoper njih;
– na različnih vsebinskih področjih je treba vzpostavljati možnosti za ustvarjanje zagotovljene varnosti v širši skupnosti z
namenom izboljšanja kakovosti življenja vseh starostnih skupin prebivalstva;
– vzpostavitev delovanja skupin kriminalistov na državni in regionalni ravni za izvajanje identifikacij mladoletnih oseb, ki so
žrtve spolnih zlorab, in storilcev teh dejanj;
– kakovostnejše zbiranje dokazil v predkazenskem postopku;
– vzpostaviti je treba sistem, ki bo omogočal znanstvene raziskovanje družbeno občutljivejših oblik nasilja (na primer medvrstniško nasilje, nasilje nad ženskami, nasilje v družini, kibernetsko nasilje);
– okrepljeno sodelovanje z mednarodnimi organizacijami in institucijami, in sicer zlasti z Interpolom, Europolom, Eurojustom,
tujimi varnostnimi in pravosodnimi organi, pa tudi organizacijami in institucijami, ki sodelujejo znotraj svojih pristojnosti pri odkrivanju, preiskovanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost otrok;
– zmanjšati je treba obseg vseh oblik in pojavov sovražnega govora oziroma javnega spodbujanja sovraštva in nestrpnosti;
– onemogočanje zlorab pri gospodarskem poslovanju;
– pošteno, vestno in odgovorno korporativno upravljanje ter gospodarno vodenje velikih projektov državnega pomena, omejevanje, preprečevanje in sankcioniranje konflikta interesov ter nedovoljenega vplivanja;
– etično, transparentno in očitkov nasprotja interesov, klientelizma, nepotizma, diskriminacije zaradi spola in korupcije
neobremenjeno kadrovanje na položaje članov, predsednikov uprav in nadzornih organov družb v neposrednem in posrednem
lastništvu države;
– uveljaviti je treba poenotenje prakse in popolno transparentnost vodenja postopkov javnih razpisov z dosledno spletno
objavo informacij iz javnih razpisov za razdeljevanje proračunskih sredstev in poročil o opravljenem delu na enotnem spletnem
portalu ter izvajanje evalvacije porabe sredstev znotraj posameznih razpisov;
– zagotoviti je treba ustrezno povezovanje pristojnih institucij ter njihovo učinkovito ukrepanje pri ponarejanju medicinskih
izdelkov;
– čim širšo skupnost je treba ozavestiti o pomenu spoštovanja človekovih pravic v povezavi z varovanjem zdravja in prepoznavanjem vseh oblik tveganja in kršitev ter o ukrepanju zoper njih;
– izboljšati je treba sistem ozaveščanja javnosti o družbenih vidikih darovanja organov in tkiv v Sloveniji, pravicah in dolžnostih
ljudi v povezavi z darovanjem in prejemanjem organov ter nevarnostih, ki iz tega izhajajo;
– vzpostavitev in sistemska ureditev nacionalnega sistema informacijske/kibernetske varnosti;
– zaščita ustavne ureditve in varnosti ter zaščita posameznika in skupnosti pred grožnjo terorizma z upoštevanjem temeljnih
vrednot in interesov;
– krepitev operativnih zmogljivosti (razvoj prikritih preiskovalnih ukrepov in skupnih čezmejnih policijskih dejavnosti) za preprečevanje, odkrivanje, prepoznavanje in preiskovanje organiziranih kriminalnih skupin in mrež;
– učinkovito črpanje EU-sredstev iz Sklada za notranjo varnost (ISF-P) v obdobju 2018–2020;
– aktivno sodelovanje v projektih Evropske večdisciplinarne platforme proti grožnjam kriminala (EMPACT)-projektih političnega
cikla EU za boj proti hudim oblikam organiziranega mednarodnega kriminala v obdobju 2018–2021;
– izboljšati je treba sodelovanje na nacionalni ravni z drugimi organi, ki prav tako zaznavajo kazniva dejanja, in zagotoviti
pravočasno izmenjavo informacij;
– krepitev operativnih zmogljivosti (razvoj prikritih preiskovalnih ukrepov in skupnih čezmejnih policijskih dejavnosti) za preprečevanje, odkrivanje, prepoznavanje in preiskovanje organiziranih kriminalnih skupin in mrež;
– priprava projekta konceptualnih sprememb organizacije in dela kriminalistične policije na državni in regionalni ravni v smislu
organizacijske, normativne in kadrovske reforme;
– učinkovitejše izvajanje in uveljavljanje zakonodaje ter boj proti organiziranemu kriminalu, povezanemu z ogroženimi in
zavarovanimi prostoživečimi rastlinskimi in živalskimi vrstami ter nezakonitim ravnanjem z odpadki;
– vzpostavitev ustrezne organizacijske strukture ter razmislek o izboljšanju pravnih podlag, z namenom da se zagotovi
učinkovitejši odvzem premoženja nezakonitega izvora in s tem zmanjšanje stopnje škode povzročene s strani organizirane in
gospodarske kriminalitete v družbi.
3. POMEN PREVENTIVNIH DEJAVNOSTI
Povečanje števila vseh oblik kriminalitete nas obvezuje, da poiščemo učinkovite rešitve za njeno zmanjšanje, med katerimi
so tudi preventivne aktivnosti. Učinkovito preprečevanje kriminalitete je odvisno od številnih dejavnikov, zato je treba v preventivne
aktivnosti vključiti različne družbene dejavnike od lokalne do državne ravni, zasebnega sektorja in civilne družbe. Gre za dejav-
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nost, ki preprečuje razvoj deviantnih ravnanj in zagotavlja boljšo varnost v družbi. Učinkovite preventivne dejavnosti se pozitivno
odražajo v varnosti v okolju, občutku varnosti in kakovosti življenja v družbi. Učinki preventivnih aktivnosti niso takoj vidni, imajo
pa dolgoročne pozitivne učinke.
Uspešno preprečevanje kriminalitete pomeni pripravljenost za načrtno in organizirano določanje ter izvajanje aktivnosti in
ukrepov vseh deležnikov v družbi. Od pripravljenosti za sodelovanje ter uvajanja preventivnih programov in njihove implementacije
so odvisni rezultati, ki bodo vplivali na zmanjšanje kriminalitete. Uspeh preventivnih aktivnosti je močno odvisen od informiranosti,
politike, pripravljenosti in odprtosti neke sredine ali družbe za sprejemanje in izvajanje preventivnih aktivnosti ter splošnega stališča
in vrednot v njej.
Preprečevanje kriminalitete je skupek vseh zasebnih pobud in dejavnosti države z namenom zmanjšati škodo, ki bi jo povzročila dejanja, določena kot kazniva (Van Dijk in De Waard, 1991). Preprečevanje kriminalitete je predmet zanimanja strokovnjakov, aktivistov in vseh drugih zainteresiranih posameznikov in skupin. Pri odločanju za preprečevalno dejavnost in pri njenem
načrtovanju je zmeraj dobro preučiti izkušnje različnih preprečevalnih programov iz domače in tuje prakse. Pri preprečevanju,
načrtovanju in pripravi preprečevalnih ukrepov je treba upoštevati družbene, kulturne, ekonomske, pravne in politične dejavnike
v družbi, saj ukrepi niso neposredno prenosljivi iz ene kulture v drugo. Mehanično prenašanje modelov lahko povzroči številne
neželene in nehotene učinke.
Preprečevanje kriminalitete delimo na več vrst, odvisno od oblike kriminalitete oziroma področja varnostne problematike: na
pravno in nepravno, na namenjeno žrtvam ali storilcem, na posredno in neposredno, na poboljševalno in kaznovalno, na situacijsko,
razvojno in skupnostno. Najosnovnejša je delitev na primarno, sekundarno in terciarno prevencijo. Vsak model prevencije je podprt
z različnimi teorijami, pogledi in stališči, pogosto hkrati uporabnimi za marsikatero od njih, kot je modele mogoče implementirati
pri odzivanju na različne oblike kriminalitete. Tri primarne modele je mogoče razdeliti glede na tri kategorije ukrepov, in sicer na
ukrepe, ki se nanašajo na storilce, oškodovance in kraj oziroma okoliščine, v katerih se pojavlja kriminaliteta.
Kriminalna prevencija mora biti sestavni del socialne politike, kar obsega zagotavljanje kakovosti življenja, socialne in zdravstvene varnosti ter izobraževalnega sistema, zaščito in pomoč tveganim skupinam ter programe vključevanja marginalnih družbenih skupin v družbo. Pristojni organi si morajo prizadevati za večjo povezanost med različnimi politikami, kot so izobraževalna
in kaznovalna politika, politika trga dela in socialna politika, s posebnim poudarkom na tveganih družbenih skupinah prebivalstva.
Poiskati je treba odgovore na vprašanja, ki so ključnega pomena za oblikovanje kriminalitetne politike, med drugim, kdo je
odgovoren za preprečevanje kriminalitete, na kakšni stopnji je država glede razvoja preventivne dejavnosti, kateri so glavni kriminalitetni problemi in katere so glavne značilnosti kriminalitete v urbanih ter ruralnih okoljih.
Preventiva v socialnem varstvu pomembno vpliva na odpravljanje ključnih vzrokov za nastanek kriminalitete.
Situacijska prevencija je za državljane najpreprostejša in tudi relativno učinkovita oblika preprečevanja premoženjske in
nasilniške kriminalitete. Ni je mogoče pojmovati le kot videonadzorovanje javnih površin, temveč vanjo spadajo ukrepi za povečanje truda za storitev kaznivega dejanja, ukrepi za povečanje tveganja za prijetje, ukrepi za zmanjševanje dobička in ukrepi, ki
preprečujejo opravičila, da posameznik ni vedel, da je neko dejanje prepovedano. Učinek situacijske prevencije je precej odvisen
od ozaveščenosti javnosti o nujnosti teh ukrepov ter vedenja o dostopnih oblikah situacijske prevencije in višini vloženih sredstev.
Kombinacija socialne in situacijske prevencije daje učinkovito možnost odzivanja na vzroke za nastanek/pojav kriminalitete.
Gre za odzivanje na konkretne, specifične oblike kriminalitete, ki jih je mogoče preprečiti, omiliti oziroma storilce odvrniti od kaznivega dejanja.
Kriminalitetna politika mora temeljiti na znanju, informacijah in raziskavah ter biti pojmovana kot del socialne politike.
4. METODOLOGIJA IN PODLAGE ZA IZDELAVO RESOLUCIJE
Pri pripravi resolucije je bila uporabljena metodologija, ki zagotavlja njeno vključitev v strateške in razvojne cilje Republike
Slovenije, ob sočasnem upoštevanju in proaktivni vključenosti v strateške programe na mednarodni ravni, na izvedbeni ravni pa
zagotavlja sledljivost realizacije zastavljenih ciljev in trajnost dejavnosti pri preprečevanju in zatiranju kriminalitete.
Pri nastajanju gradiva je bila posebna pozornost namenjena objektivnosti pripravljenih vsebin, natančni določitvi obsega
obravnavanih problemov, ki se ugotavljajo pri preprečevanju in zatiranju kriminalitete, in sistematičnemu pristopu, ki za vsak
identificiran problem navaja opis konkretnega problema, ugotavlja vzroke za takšno stanje in nakaže možne rešitve. Predvidene
rešitve so nadgrajene s postavitvijo cilja, ki se ga želi doseči, iz njega pa so izpeljane konkretne strategije oziroma programi za
uresničitev postavljenega cilja. V okviru vsake strategije oziroma programa so določene ključne dejavnosti in ukrepi, nosilec načrtovanih dejavnosti in vsi sodelujoči, roki za izvedbo strategije oziroma programa in kazalniki za merjenje uspešnosti izvršenih nalog.
Za pripravo resolucije je bila ustanovljena medresorska delovna skupina, v kateri so bili predstavniki z vseh ministrstev in
predstavnik Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru. Pri pripravi resolucije je delo potekalo v manjših delovnih skupinah,
ki so obravnavale posamezno vsebinsko področje resolucije in prispevale vsebinske rešitve ter besedilo, pa tudi na skupnih sejah
medresorske delovne skupine.
Podlaga za pripravo resolucije o nacionalnem programu so bili področni resorni programi ter načrti in drugi akti, ki so že
določali ukrepe in naloge, ki lahko vplivajo na preprečevanje kriminalitete. Upoštevani so bili različni resorni strateški dokumenti
in programi dela, povezani s preprečevanjem kriminalitete. Na mednarodni ravni so bili upoštevani akti in dokumenti Organizacije
združenih narodov, EU, Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi ter Sveta Evrope.
5. MEDNARODNO ODZIVANJE NA KRIMINALITETO
5.1 Evropska unija
5.1.1 Lizbonska pogodba
Z veljavnostjo nove Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije, imenovane tudi Lizbonska pogodba,
je konec leta 2009 nastal nov pomemben primarni pravni okvir sodelovanja držav članic pri preprečevanju in zatiranju kriminalitete. V delovanje EU prinaša številne novosti, med njimi večjo demokratičnost procesov odločanja v EU, številne institucionalne
spremembe in zagotovljene višje standarde varstva človekovih pravic. Bistvene novosti so opazne prav v pravosodju in notranjih
zadevah, kjer se ključne spremembe v primerjavi s prejšnjimi pogodbami nanašajo zlasti na posodobljen pravni okvir in spremenjene postopke, vzpostavljene pa so tudi nekatere strukturne in organizacijske novosti.
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Države članice EU so si za cilj zadale vzpostavitev ukrepov za notranjo varnost, s katerimi bodo bolje usposobljene za
ukrepanje glede svobode, varnosti in pravic, kar bo neposredno povečalo učinkovitost boja proti kriminaliteti in terorizmu. V
pravnosistemskem pogledu je največja pridobitev Lizbonske pogodbe pravni temelj, ki zakonodajnim aktom glede policijskega in
pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah omogoča sprejetje v obliki uredb in direktiv in s tem neposredne veljave oziroma
prenosa v zakonodajo držav članic, kar bo pripomoglo k skladnejšemu razvoju skupnih okvirov za preprečevanje in zatiranje kriminalitete. Ravno na tem področju pa je bila Evropski komisiji in Sodišču EU dana večja vloga za nadzor nad ustreznim izvajanjem
sprejetih zakonodajnih aktov v državah.
Evropski policijski urad (v nadaljnjem besedilu: Europol), ki je v letu 2010 postal agencija EU, pristojna za organizirani kriminal,
terorizem in druge hujše oblike kriminala, ki prizadenejo dve državi članici ali več, zaradi obsega, pomena in posledic kaznivih
dejanj pa je potrebno skupno delovanje držav članic, je dobil ključno vlogo pri podpori pristojnim državnim organom, določenim
za zatiranje kriminalitete. Njegova vloga je podpirati in krepiti dejavnosti policijskih organov in drugih služb kazenskega pregona
držav članic ter njihovo medsebojno sodelovanje pri preprečevanju hudih oblik kriminala, ki vplivajo na dve državi članici ali več,
terorizma in oblik kriminala, ki vplivajo na skupni interes politike EU, ter pri boju proti njim.
Lizbonska pogodba je kot ključno novost uvedla tudi nov mehanizem za usklajevanje ukrepov za preprečevanje in zatiranje
kriminalitete v EU. Ustanovljen je bil Stalni odbor za operativno sodelovanje na področju notranje varnosti (COSI), ki je namenjen
krepitvi sodelovanja in boljšemu usklajevanju operativnih ukrepov glede notranje varnosti med državami članicami EU. V tem okviru
poteka usklajevanje ukrepov pri policijskem in carinskem sodelovanju, varovanju zunanjih meja in pravosodnem sodelovanju v
kazenskih zadevah. Stalni odbor znotraj EU zagotavlja pospeševanje in krepitev operativnega sodelovanja pri notranji varnosti, v
njem pa sodelujejo države članice ter institucije in agencije EU.
5.1.2 Prenovljena strategija notranje varnosti za Evropsko unijo
Najvišji predstavniki držav EU so v marcu 2010 sprejeli Strategijo notranje varnosti za Evropsko unijo. V njej so določeni
glavni izzivi in grožnje notranje varnosti, hkrati pa je bil prvič vzpostavljen koncept notranje varnosti, ki ga je treba razumeti kot
celovit koncept, ki vključuje številne resorje v državah članicah in institucijah, katerih področja dela prispevajo k izvedljivosti tako
imenovanega evropskega varnostnega modela.
Nova evropska agenda za varnost nadomešča prejšnjo strategijo, sprejeto leta 2010 (strategijo notranje varnosti za obdobje
2010–2014, IP/10/1535). Z novo evropsko agendo za varnost Komisija vzpostavlja strategijo za odzivanje EU na grožnje varnosti
v EU za obdobje 2015–2020. Agenda opredeljuje tri problemska področja za ukrepanje EU:
– terorizem in radikalizacija, ki sta veliki grožnji za notranjo varnost EU, saj se je pri nedavnih terorističnih napadih v EU izrazila
potreba po odločnem skupnem odzivu EU, zlasti glede pojava velikega števila vračajočih se tujih borcev;
– organizirani kriminal, kot je tihotapljenje migrantov, trgovina z ljudmi in trgovanje s strelnim orožjem, drogami in cigaretami,
ter okoljski, finančni in gospodarski kriminal jemljejo življenja in povzročajo družbeno in gospodarsko škodo;
– kibernetska kriminaliteta ponuja storilcem kaznivih dejanj veliko možnosti, saj izkorišča spletno trgovanje in bančništvo,
pa tudi dejstvo, da je na spletu vse več osebnih podatkov. Ta kriminal ogroža osebno varnost in zasebnost, saj je v digitalni obliki
shranjenih vse več osebnih podatkov. Storilci kaznivih dejanj zlorabljajo sodobne tehnologije, kot je internet, za nezakonito spletno
trgovino z drogami in orožjem ali za druge kaznive transakcije. Boj proti spletnemu kriminalu med drugim obravnava tudi spolno
izkoriščanje otrok. Izboljšanje kazenskega pregona in odziv sodstva na kibernetsko kriminaliteto sta prednostna naloga evropske
agende za varnost.
Namen agende je obravnavati te grožnje z obsežnejšo in učinkovitejšo izmenjavo informacij med organi kazenskega pregona
in boljšim operativnim sodelovanjem med državami članicami, agencijami EU ter IT-sektorjem ter boljše usposabljanje in povečano
sofinanciranje za varnost na ravni EU.
Namen evropske agende za varnost je tudi okrepitev orodij, ki jih EU zagotavlja organom kazenskega pregona v državah
članicah za boj proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu. Poleg tega agenda določa usmerjene ukrepe, ki jih je treba sprejeti na
ravni EU.
Cilj agende je izboljšati izmenjavo informacij ter operativno sodelovanje med policijskimi in sodnimi organi držav članic in z
agencijami EU, ki niso v celoti izkoriščeni. Ta okvir je mogoče dodatno razviti z vidika operativnega sodelovanja.
Glede boja proti terorizmu agenda predlaga, da bi Europol zavzel pomembnejšo vlogo, zato ustanavlja Evropsko središče
za boj proti terorizmu, s katerim naj bi se ob opiranju na uspešne izkušnje Evropskega centra za boj proti kibernetski kriminaliteti
(EC 3) omogočila varna izmenjava informacij med nacionalnimi organi pregona. Okrepil se bo tudi boj proti financiranju terorizma.
Za preprečevanje radikalizacije na svetovnem spletu bo Komisija vzpostavila forum za IT-podjetja na ravni EU. Ta naj bi razvil
orodja za boj proti teroristični propagandi.
V boju proti organiziranemu kriminalu bo agenda vzpostavila učinkovite ukrepe za tako imenovano zasledovanje denarja. Za
uresničitev tega se bodo okrepile pristojnosti finančnih obveščevalnih enot, da bodo lahko te bolje sledile finančnim poslom mrež
organiziranega kriminala. To se bo kazalo v pooblastilih pristojnih nacionalnih organov za zamrznitev in zaplembo nezakonito
pridobljenega premoženja. Poleg tega se bo revidiral pravni okvir glede orožja. To naj bi storilcem kaznivih dejanj in teroristom
preprečevalo dostop do orožja.
Preiskovanje kibernetske kriminalitete je povezano s številnimi izzivi, zato sta v agendi predlagana okrepitev zmogljivosti
organov pregona, zlasti prek Europolovega Evropskega centra za boj proti kibernetski kriminaliteti, in obravnava ovir za kazenske
preiskave pri kibernetski kriminaliteti, predvsem v povezavi z dostopom do dokazov. Hkrati bo prednostna pozornost namenjena
izvajanju zakonodaje za napade na informacijske sisteme in boj proti spolnemu izkoriščanju otrok.
5.1.3 Ocena ogroženosti glede organizirane kriminalitete EU
Skladno s Stockholmskim programom so države članice sprejele Sklepe Sveta o oblikovanju in izvajanju političnega cikla
EU za organizirano kriminaliteto in hude oblike mednarodne kriminalitete na osnovah Evropskega kriminalističnoobveščevalnega
modela kot sistema nadgradnje za zaznavo groženj posameznih vrst kriminalitete, na podlagi katerega se določajo prednostne
dejavnosti.
Politični cikel EU za boj proti hudim oblikam organiziranega mednarodnega kriminala je metodologija, ki jo je leta 2010
določila EU in ki je namenjena boju proti najpomembnejšim grožnjam v povezavi s kriminalom, s katerimi se spopada EU. Vsak
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cikel traja štiri leta in prispeva k izboljšanju usklajevanja določenih prednostnih nalog na področju kriminala ter sodelovanja pri
teh nalogah. S kriminalom povezane grožnje se ugotavljajo na podlagi kriminalističnoobveščevalnih informacij (Europolova ocena
ogroženosti zaradi hudih oblik organiziranega kriminala – SOCTA 2017), nato pa se opredelijo na politični ravni kot Sklepi Sveta
o določitvi prednostnih nalog EU v boju proti hudim kaznivim dejanjem in organiziranemu kriminalu za politični cikel (2018–2021).
Evropska komisija, države članice in agencije pripravijo večletne strateške načrte, ki se izvajajo z operativnimi akcijskimi načrti za
posamezno prednostno nalogo in leto. Omenjeni načrti vključujejo skupne ukrepe držav članic, ki se izvajajo kot projekti Evropske
večdisciplinarne platforme proti grožnjam kriminala (EMPACT). Države članice, institucije in agencije EU so s tem zavezane upoštevanju ugotovitev in opredeljenih prioritet ter njihovemu vključevanju v svoje dejavnosti za preprečevanje in zatiranje kriminalitete.
5.1.4 Strateški ukrepi EU kot odziv na posamezne vrste kriminalitete
Države članice EU so sprejele strateške dokumente, ki so usmerjeni k skupnemu pristopu za določeno vrsto kriminalitete.
Ti dokumenti so:
– Globalna strategija za zunanjo in varnostno politiko EU, dokument Sveta 10715/16;
– Strategija notranje varnosti za EU: Oblikovanje evropskega modela varnosti, dokument Sveta 5842/2/2010;
– Resolucija Evropskega parlamenta o obnovitvi strategije notranje varnosti EU (2014/2918(RSP));
– prenovljena strategija notranje varnosti za EU 2015–2020, ki zajema:
– sklepe Sveta z dne 16. junija 2015 o prenovljeni strategiji notranje varnosti za EU 2015–2020, 9798/15, ki temeljijo na
sporočilu Komisije z naslovom Evropska agenda za varnost (COM (2015) 185 final, 28. 4. 2015), in
– sklepe Sveta z dne 4. in 5. decembra 2014 o razvoju prenovljene strategije notranje varnosti za EU,15670/14;
– Resolucija Evropskega parlamenta z dne 9. julija 2015 o evropski agendi za varnost (2015/2697(RSP));
– Izvedbeni dokument prenovljene strategije notranje varnosti za Evropsko unijo 2015–2020, dokument Sveta (5298/1/16);
– Sklepi Sveta o oblikovanju in izvajanju političnega cikla EU za organizirani kriminal in hude oblike mednarodnega kriminala,
dokument Sveta 15358/10;
– Sklepi Sveta o določitvi prednostnih nalog EU v boju proti hudim kaznivim dejanjem in organiziranemu kriminalu za obdobje
2014–2017, dokument Sveta 12095/13;
– Projekti EMPACT, dokument Sveta 14518/12;
– Sklepi Sveta EU z dne 3. decembra 2015 o integrativnem in komplementarnem pristopu k boju proti terorizmu na zahodnem
Balkanu, 14986/15;
– Integrativen načrt ukrepanja v sklopu pobude EU za boj proti terorizmu na zahodnem Balkanu, dokument Sveta 13887/15;
– Strategija EU na področju drog (2013–2020) (UL C 402/1, 29. 12. 2012);
– Akcijski načrt EU za boj proti drogam (2013–2016) (UL C 351/1, 30. 11. 2013);
– Strategija Evropske unije za kibernetsko varnost: odprt, varen in zanesljiv kibernetski prostor, dokument Sveta 6225/13;
– Direktiva 2013/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. avgusta 2013 o napadih na informacijske sisteme in
nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2005/222/PNZ (UL L 218/8, 14. 8. 2013);
– Direktiva (EU) 2016/1148/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 2016 o ukrepih za visoko skupno raven varnosti
omrežij in informacijskih sistemov v Uniji (UL L št. 194 z dne 19. 7. 2016, str. 1);
– Strategija Evropske unije za boj proti terorizmu, dokument Sveta 14469/4/05;
– Strategija EU za boj proti radikalizaciji in novačenju (CS/2008/15175);
– Resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. februarja 2015 o boju proti terorizmu (2015/2530 (RSP));
– Smernice Sveta za strategijo EU za boj proti radikalizaciji in novačenju teroristov, dokument Sveta 13469/1/14 REV 1;
– Direktiva evropskega parlamenta in sveta o boju proti terorizmu in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ
o boju proti terorizmu, COM (2015) 625 final;
– Akcijski načrt za okrepitev boja proti financiranju terorizma, COM (2016) 50 final;
– Akcijski načrt EU za boj proti tihotapljenju migrantov (2015–2020), (COM (2015) 285 final, 27. 5. 2015);
– Strategija EK za boj proti goljufijam (COM (2011) 376 final);
– Uredba (EU) št. 250/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o uvedbi programa za spodbujanje
dejavnosti na področju zaščite finančnih interesov Evropske unije (program Herkul III) in razveljavitvi Sklepa št. 804/2004/ES
(UL L 84/6, 20. 3. 2014);
– Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema
za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi
Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (OJ L 141, 5. 6. 2015);
– Akcijski načrt EU za boj proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami (COM 2016) 87 final, 26. 2. 2016;
– Sklepi sveta za Akcijski načrt za boj proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami, sprejeti 20. junija 2016 (ST 10512/16).
Te strategije in druge dokumente je treba šteti kot operativne, akcijsko usmerjene instrumente posameznih politik, ki jih morajo
pristojni organi držav članic izvajati skladno s svojo zakonodajo in upoštevati pri načrtovanju svojih dejavnosti.
Ključno sporočilo vseh strateških dokumentov je, da pristojni resorji aktivno sodelujejo z drugimi državami, hkrati pa k sodelovanju pritegnejo vse druge državne organe, da se zagotavlja večagencijski pristop pri preprečevanju in zatiranju kriminalitete.
Poudarja se tudi, da je zelo uspešen instrument za preprečevanje in zatiranje kriminalitete odvzem premoženjske koristi, pridobljene
s kaznivim dejanjem, ali drugega premoženja, povezanega s kaznivimi dejanji.
5.2 Organizacija združenih narodov
Organizacija združenih narodov (v nadaljnjem besedilu: OZN) kot globalna mednarodna organizacija skladno z načelom
vzpostavljanja in zagotavljanja pravne države izvaja dejavnosti za razvoj, promocijo in implementacijo mednarodnih norm in standardov mednarodnega prava. Dejavnosti OZN za preprečevanje kriminala in obravnavanje storilcev kaznivih dejanj so usmerjene
v iskanje skupnih rešitev za zatiranje in preprečevanje različnih oblik kriminalitete na globalni ravni. Znotraj te organizacije deluje
tudi Urad Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC) kot globalni akter za boj proti prepovedanim drogam, terorizmu,
mednarodni kriminaliteti in korupciji. Deklaracija Združenih narodov za novo tisočletje (A/RES/55/2, 8. plenarno zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov, točka VIII/30) je zavezala države članice razvojnim ciljem, na podlagi katerih morajo te vložiti
dodatne napore za zatiranje vseh oblik transnacionalne kriminalitete, razvijati ukrepe za boj proti drogam in uskladiti dejavnosti
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proti mednarodnemu terorizmu ter drugim transnacionalnim grožnjam. Republika Slovenija je ratificirala vse ključne mednarodne
pravne akte OZN, prav tako pa kot članica organizacije upošteva vse strateške dokumente in dejavnosti, ki izhajajo iz njih, ter jih
vključuje v razvojne načrte in dejavnosti pristojnih organov.
5.3 Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi
Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (v nadaljnjem besedilu: OVSE) je največja regionalna organizacija, ki temelji
na sodelovanju in celostnem pristopu do problemov. Glavne naloge so: ukrepi za krepitev zaupanja in varnosti, zgodnje opozarjanje,
preventivna diplomacija, preprečevanje konfliktov, pokonfliktna obnova, varstvo človekovih pravic, nadzor nad orožjem, krepitev
civilne družbe, demokratizacija, vzpostavitev institucij, opazovanje volitev, vzpostavitev sodnega sistema, usposabljanje policije
ter boj proti terorizmu, organiziranemu kriminalu in trgovini z ljudmi. OVSE tako kot evropska regionalna organizacija spodbuja
izvajanje mednarodnih pravnih aktov med državami članicami te organizacije in na podlagi drugih strateških dokumentov spodbuja
razvoj dejavnosti za preprečevanje in zatiranje oblik kriminalitete, ki zahtevajo skupen pristop v širši regiji. Republika Slovenija je
njena aktivna članica in tako njeni pristojni organi vključujejo sprejete razvojne dokumente v svoje dejavnosti in naloge.
5.4 Svet Evrope
Temeljni cilj držav članic Sveta Evrope je ustvariti skupen demokratičen in pravni prostor na vsej evropski celini ob spoštovanju
ključnih vrednot: človekovih pravic, demokracije in vladavine prava. Glavne naloge so: varstvo človekovih pravic, demokracije in
pravne države; ozaveščanje ljudi ter spodbujanje razvoja evropske kulturne identitete in raznolikosti; iskanje skupnih rešitev za
težave, s katerimi se srečuje evropska družba (diskriminacija manjšin, sovraštvo do tujcev, nestrpnost, varstvo okolja, bioetika,
trgovina z ljudmi, organizirani kriminal, nasilje nad otroki itd.); pomoč pri utrjevanju demokratičnih sistemov v Evropi s podporo
političnim, zakonodajnim in ustavnim reformam.
Z namenom preprečevanja in zatiranja različnih transnacionalnih oblik kriminalitete so države članice Sveta Evrope sprejele
več mednarodnih pogodb, ki vzpostavljajo skupne standarde in pravne okvire za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon
določenih oblik kriminalitete. Že Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2007–2011
je vsebovala nekatere ključne instrumente, ki so veljavni in se bodo uporabljali tudi v prihodnje, kot specifičen in referenčni globalni
okvir za zatiranje kibernetske kriminalitete na svetovni ravni pa je treba omeniti Konvencijo o kibernetski kriminaliteti, ki jo je sprejel
Svet Evrope 23. novembra 2001, in pripadajoče protokole (Zakon o ratifikaciji Konvencije o kibernetski kriminaliteti in Dodatnega
protokola h Konvenciji o kibernetski kriminaliteti, ki obravnava inkriminacijo rasističnih in ksenofobičnih dejanj, storjenih v informacijskih sistemih – MKKKDP; Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 17/04), Konvencijo Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini
z ljudmi, ki so jo države članice Sveta Evrope in druge podpisnice konvencije sklenile v Varšavi 16. maja 2005 (Zakon o ratifikaciji
Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi – MKUTL; Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 14/09). Prav tako
je Republika Slovenija sprejela Zakon o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, in o financiranju terorizma (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 4/10), Zakon
o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (Uradni list
RS – Mednarodne pogodbe, št. 1/15) ter Zakon o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem
in spolno zlorabo (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 13/13).
5.5 Regionalne in dvostranske pobude sodelovanja
V skladu z Resolucijo o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije in drugimi strateškimi dokumenti Republike Slovenije, EU, OZN in drugih mednarodnih organizacij ter pobud o sodelovanju držav za namene zatiranja kriminalitete je za uspešnost
pristojnih organov nujno čezmejno sodelovanje. Tako se spodbuja aktivno sodelovanje v mednarodnih organizacijah ali pri drugih
pobudah držav, ki podpirajo dejavnosti za zatiranje kriminalitete in zagotavljanje javne varnosti v ožjih geografskih regijah.
6. PODROČJA PREPREČEVANJA IN ZATIRANJA KRIMINALITETE
6.1 Varnost v lokalnih skupnostih
6.1.1 Opis problema
Policija si je v različnih obdobjih prizadevala vzpostavljati ustrezen stik z državljani in lokalno skupnostjo pri vprašanjih, povezanih z varnostjo. Pri tem je bila različno uspešna, uspeh pa je bil odvisen tudi od družbene ureditve in pozornosti, ki jo je država
namenjala temu področju. Vloga policije v skupnosti se je spremenila po osamosvojitvi Slovenije in ob uvedbi novega družbenega
sistema, zaradi česar je bil potreben drugačen pristop policije pri delu v skupnosti. S spremembo družbenega sistema se je nekoliko
spremenil tudi način dela policije. Policijsko delo je lahko učinkovito samo takrat, ko so policisti prisotni v skupnosti in skupaj z njo
sodelujejo pri ugotavljanju težav in odpravljanju vzrokov za njihov nastanek.
Raziskave kažejo, da je policijsko delo v skupnosti v Sloveniji dobro opredeljeno predvsem v strateško usmerjevalnih in
operativnih dokumentih Ministrstva za notranje zadeve in Policije, kar pa za implementacijo ni dovolj, saj manjkajo spremembe pri
organizaciji dela in ocenjevanja njegove uspešnosti.
Policijsko delo v skupnosti se najočitneje odraža v delovanju lokalne ravni uslužbencev policije in varnostnih sosvetov. Glavni
izzivi za prihodnost so, kako pritegniti lokalno prebivalstvo k sodelovanju v prizadevanjih za večjo varnost, kako utrditi uvajanje
in izvajanje filozofije policijskega dela v skupnosti ter kako zagotoviti visoko stopnjo integritete na obeh straneh partnerskega
sodelovanja.
Raziskava je pokazala tudi, da se prebivalci na splošno počutijo zelo varno v svojem okolju. Obstaja povezanost med pripravljenostjo za sodelovanje in sprejemanjem policijskega dela kot pravičnega in legitimnega. Posamezniki, ki menijo, da policija
ravna postopkovno pravično, slednjo pogosteje obravnavajo kot legitimno in so se bolj pripravljeni vključiti v preprečevanje in
zatiranje kriminalitete ter drugih kršitev javnega reda. Kljub navedenemu prebivalci na splošno glede zagotavljanja varnosti največ
pričakujejo prav od policije.
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6.1.2 Vzroki
V zadnjih letih je policija veliko pozornosti namenila izvajanju preventivnih aktivnosti na različnih področjih dela. Za izvedbo
tega so bila izdelana številna gradiva, ki so bila državljanom in različnim skupnostim predstavljena na različne načine (predavanja,
okrogle mize, sodelovanje na sejemskih prireditvah, nastopi v medijih, igre s preventivno vsebino itd.). Glavni nosilci teh aktivnosti
na lokalni ravni so bili policisti – vodje policijskih okolišev, na regijski in državni ravni pa posamezni inšpektorji oziroma delavci
službe znotraj Generalne policijske uprave, ki so sočasno tudi usklajevali večino aktivnosti. Z zavedanjem, da preventivno delo ni
dovolj za uspešno in učinkovito policijsko delo v skupnosti, je treba zagotoviti celovit pristop k policijskemu delu, kar pomeni, da
je treba učinkovito in uspešno izvajati preventivne in represivne naloge, da bodo interesi in potrebe lokalne skupnosti kar najbolj
zadovoljeni.
Policijsko delo v skupnosti ni samo preventivno, ampak tudi represivno. Naloge morajo biti vsebinsko kakovostne in usmerjene
v čim hitrejše odpravljanje varnostnih problemov, s tem pa je mogoče pomembno vplivati na zadovoljstvo ljudi oziroma na njihov
občutek varnosti. Število izvedenih represivnih ukrepov je le obstranski kazalnik uspešnosti policijskega dela v skupnosti. Tega
ni mogoče primerjati z usmerjenimi aktivnostmi za doseganje rezultatov na posameznih področjih dela, na katerih so pomembni
tudi kvantitativni rezultati.
Pomembno vlogo pri zagotavljanju varnosti v lokalni skupnosti imajo tudi občinska redarstva. Vse občine so zavezane sprejeti
občinski program varnosti, ki je usklajen s strateškimi dokumenti Ministrstva za notranje zadeve in Policije. S programom se na
podlagi ocene varnostnih razmer podrobneje določita vrsta in obseg nalog občinskega redarstva, prioritete dela in sodelovanje s
policijo, občinski organi pa enkrat letno ocenijo izvajanje občinskega programa varnosti.
Pomena policijskega dela v skupnosti se morajo ob vsakem stiku z občani zavedati vsi uslužbenci policije, ne glede na to,
kakšno je delo in na kateri ravni ga opravljajo. Zelo pomembno pa je, da se preventivni in represivni ukrepi izvajajo na visoki profesionalni ravni, kar pomeni, da je treba delo opravljati ne le strokovno, ampak tudi etično, humano in pravično. Integriteta policistov
in spoštljivi medsebojni odnosi znotraj in navzven morajo biti na prvem mestu, saj se zaupanje ljudi lahko izgubi že z najmanjšimi
napakami. Pri opravljanju nalog se je treba zavedati temeljnega poslanstva policije – služiti ljudem.
6.1.3 Rešitve
– Sodelovanje s skupnostmi, občinskimi redarstvi in posamezniki mora biti prilagojeno nastalim oziroma pričakovanim varnostnim problemom. Biti mora pravočasno in izvedeno tako, da bo učinkovito in bo izboljšalo varnost na nekem območju. Skupnost
bo z delom policije zadovoljna le, če se bo ta na varnostni problem odzvala čim prej.
– Sprememba miselnosti o vlogi policijskega dela v skupnosti v smislu, da to niso samo preventivne aktivnosti, temveč
predvsem usmerjenost v ugotavljanje varnostnih problemov, ki so specifični za posamezno lokalno okolje. V nadaljevanju sledi
iskanje rešitev, metod in oblik dela, sodelovanje z vsemi deležniki, ki so potrebni za skupen nastop ter popis števila tako rešenih
varnostnih problemov, ocenjevanje pravilnosti pristopov itd. Spodbujati je treba ustvarjalnost policistov ter razmisliti o izbiri ustreznih
oblik in metod dela policije.
– Povečevati je treba zavedanje, da je policijsko delo v skupnosti naloga vseh policistov, in ne samo vodij policijskih okolišev.
Brez ustrezne odgovornosti za izvajanje policijskega dela v skupnosti ni mogoče pričakovati ustreznih rezultatov. Vsi uslužbenci
policije se morajo zavedati te odgovornosti, vodstva enot pa morajo temu prilagoditi svoje aktivnosti.
– Strokovna služba na državni ravni je odgovorna za strateški razvoj tega področja, medtem ko je vodstvo regionalne in
lokalne ravni odgovorno za uspešno in učinkovito izvajanje nalog policijskega dela v skupnosti.
– Policijsko delo v skupnosti naj bo usmerjeno k »uporabnikom« varnostnih storitev policije, temeljiti pa na partnerskem sodelovanju in medsebojnem zaupanju. Policija in javnost morata skupaj ugotavljati varnostne probleme in jih reševati za izboljšanje
kakovosti življenja vseh prebivalcev.
6.1.4 Cilji
– Ugotavljanje varnostnih problemov ter iskanje rešitev, metod in oblik dela, ki so potrebni za rešitev.
– Več partnerskega sodelovanja s posamezniki, lokalno skupnostjo, državnimi organi, civilno družbo in drugimi varnostnimi
subjekti.
– Prepoznava dobrih praks in širitev na preostale policijske uprave ter policijske postaje znotraj države.
– Proaktivno sodelovanje z lokalno skupnostjo oziroma vzpostavitev novih, učinkovitejših oblik sodelovanja.
– Večja vidnost in okrepljena prisotnost policistov v lokalni skupnosti.
6.1.4.1 Strategija/program – varnost v lokalnih skupnostih
Ključne dejavnosti/ukrepi
Pobude policije lokalnim skupnostim za ustanovitev varnostnih sosvetov in proaktivno delovanje, učinkovito reševanje varnostnih problemov, sodelovanje z državljani in predstavniki lokalne skupnosti pri preventivnih projektih, večja vidnost in okrepljena
prisotnost policistov v lokalni skupnosti, usklajevanje občinskih programov varnosti z lokalno skupnostjo, izvajanje aktivnosti, določenih v protokolih o sodelovanju z občinskimi redarstvi, profesionalno opravljanje nalog in odnos do ljudi, načrtno in sistemsko
usposabljanje policistov na tem področju.
Nosilec:
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija.
Sodelujoči:
– vodstva samoupravnih lokalnih skupnosti – župani in občinski sveti;
– Skupnost občin Slovenije;
– Združenje občin Slovenije;
– Združenje mestnih občin Slovenije;
– državljani in preostala civilna združenja z javnim interesom.
Rok za izvedbo:
– stalna naloga.
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Kazalniki za merjenje uspešnosti:
– število vsebinsko kakovostnih in dobrih rešitev ter praks pri delu v skupnostih;
– število prenesenih dobrih praks v druge regionalne in lokalne enote policije;
– število pritožb zoper delo policistov;
– število preventivnih aktivnosti skupaj s predstavniki lokalne skupnosti in vsebina izvedenih nalog.
6.1.4.2 Strategija/program – analiza uspešnosti izvajanja 35. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji
Ključne dejavnosti/ukrepi
35. člen Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17 in 36/19) določa, da
policijske uprave in območne policijske postaje znotraj svojih pristojnosti sodelujejo z organi samoupravnih lokalnih skupnosti na
področjih, ki se nanašajo na izboljšanje varnosti v samoupravni lokalni skupnosti. V anketi bodo tudi vprašani o njihovih predlogih
za izboljšanje sodelovanja.
Nosilec:
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija.
Sodelujoči:
– vodstva samoupravnih lokalnih skupnosti – župani in občinski sveti;
– Skupnost občin Slovenije;
– Združenje občin Slovenije;
– Združenje mestnih občin Slovenije.
Rok za izvedbo:
– 31. december 2019.
Kazalniki za merjenje uspešnosti:
– izdelana analiza.
6.2 Nasilje
6.2.1 Opis problema
Nasilje je splošen družbeni problem, pri čemer obstajajo različne oblike nasilja, vsaka posebej pa vpliva na občutek varnosti
in kriminaliteto nasploh. V vsaki izmed omenjenih oblik nasilja gre za specifičen sociološki položaj, povezan z mnogo dejavniki, ki
posredno in neposredno vplivajo na posamezno nasilje. Tako na družinsko in medvrstniško nasilje ter nasilje nad ženskami lahko
vpliva socialno-ekonomski položaj posameznikov, uporaba oziroma zloraba sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij,
stopnja tradicionalizacije družbe ter stopnja enakosti žensk in moških. Nasilje na športnih prireditvah pa izhaja predvsem iz subkulturnega okolja posamezne skupine, ki se identificira z določeno ideologijo.
Nasilje v družini – obravnava tega problema presega meje zasebnosti družine kot ustavne kategorije, ki simbolizira zasebnost in svobodno izbiro. Republika Slovenija se je z uveljavitvijo Zakona o preprečevanju nasilja v družini (Uradni list RS, št. 16/08,
68/16 in 54/17 – ZSV-H), Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini 2009–2014 in Akcijskega načrta za
preprečevanje nasilja v družini 2010–2011 zavezala ustvarjanju družbe, v kateri nobena oblika nasilja ni sprejemljiva, in temu, da
se, kadar vendarle pride do nasilja, ustrezno ukrepa, kot je predvideno v področni zakonodaji. Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti na podlagi novelirane zakonodaje o nasilju v družini pripravlja nov strateški dokument v obliki nacionalnega programa za preprečevanje nasilja v družini in nasilja nad ženskami, ki bo vključeval aktivnosti za obdobje 2018–2024.
Nasilje nad ženskami – nasilje nad ženskami je kompleksen pojav, saj se dogaja tako v zasebni kot v javni sferi. Pomeni
nasilje, ki je usmerjeno proti ženski, ker je ženska, ali nesorazmerno prizadene ženske. Ima številne pojavne oblike, od nasilja v
partnerskih odnosih do zalezovanja, spolnega nasilja, prisilnih porok, pohabljanja ženskih spolovil, prisilnih prekinitev nosečnosti in
prisilne sterilizacije, spolnega nadlegovanja do spletnega nasilja. Kljub temu, da je Republika Slovenija zlasti v zadnjem desetletju
že sprejela pomembno zakonodajo (npr. Zakon o preprečevanju nasilja v družini, spremembe Kazenskega zakonika) in izvedla
številne ozaveščevalne kampanje, da se daje velik poudarek usposabljanju strokovnega kadra, pa s stanjem na področju nasilja
nad ženskami ne moremo biti zadovoljni, saj pojav še ni izkoreninjen. Treba je torej zagotoviti razumevanje ključnih vzrokov za
nastanek nasilja nad ženskami in kontinuirano izvajati dejavnosti za njihovo odpravo.
Medvrstniško nasilje5 – potrebno je zavedanje, da je medvrstniško nasilje kompleksen pojav, v katerem se odražajo številna
družbena vprašanja in težave, za celostno razumevanje pa je treba na pojav pogledati tudi z vidika spola. Mladostniki niso ločeni
od širše družbe, zato omenjeno obliko nasilja ni mogoče obravnavati ločeno od širših družbenih vprašanj, povezanih s socialno-ekonomskim položajem družin, položajem mladih v družbi, nestrpnostjo do različnih družbenih skupin in drugimi okoliščinami ter
dejavniki, ki vplivajo na mlade. Omenjeno nasilje se v fizičnem prostoru največkrat dogaja v šolskih okoliših ali na javnih površinah
v neposredni bližini, vključuje pa tudi kibernetski prostor. Posebna oblika psihičnega nasilja med vrstniki namreč vključuje zlorabo
sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij (interneta, mobilne telefonije). Zaradi tega je pomembno razumevanje vloge
izobraževalnih institucij, ki se morajo neposredno vključevati v preprečevanje in zatiranje omenjenih oblik medvrstniškega nasilja.
Nasilje na športnih prireditvah – to je posebna oblika nasilja, ki se v zadnjih letih vse pogosteje pojavlja pri različnih športnih panogah. Tudi tukaj gre za poseben družbeni fenomen, saj posamezna subkulturna skupina z različnimi aktivnostmi poskuša
neposredno in posredno vplivati na družbo in njena pravila. V Evropski konvenciji o nasilju in nedostojnem obnašanju gledalcev
na športnih prireditvah, zlasti na nogometnih tekmah (Uradni list SFRJ-MP, št. 14-34/90), je določeno, da so vse oblike nasilja
prepovedane oziroma nesprejemljive. Ob tem je potrebno zavedanje, da pri tej obliki nasilja z odgovornostjo posredno nastopajo
tudi druge fizične in pravne osebe, ki pa v vseh primerih ne morejo uresničevati svoje politike zagotavljanja varnosti.
Nasilje nad otroki na svetovnem spletu
V zadnjih 20 letih je opazen izreden napredek v razvoju informacijsko-komunikacijske (IK) tehnologije, zlasti strojne opreme in
programskih orodij. Predvsem internet, različne spletne aplikacije in družbena omrežja so dostopni tudi otrokom in mladostnikom,
ki so pravzaprav generacija, rojena v obdobju najnovejših digitalnih storitev in možnosti. S tega vidika je tehnologija pozitiven
5 Medvrstniško nasilje v okviru omenjene resolucije je nasilje, ki ga izvajajo mladostniki v starosti 12–19 let v šolskih okoliših (okolica
šol, javne površine v neposredni bližini ali javna prevozna sredstva na poti v šolo in domov) in kibernetskem prostoru.
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dejavnik v razvoju človeštva in družbe. Kljub pozitivnim lastnostim pa ranljivost IK-tehnologije, kot tudi neznanje, naivnost otrok
in mladostnikov ter pasivnost njihovih staršev, s pridom izkoriščajo posamezni storilci ali celo organizirane kriminalne združbe,
ki želijo uresničiti svoje finančne oziroma materialne interese, pa tudi izživljanje svojih spolnih parafilij oziroma preferenc. Ciljna
populacija, ki je žrtev teh dejanj, so predvsem otroci in mladostniki.
Preprečevanje in odkrivanje vseh oblik nasilja ob upoštevanju vidika spola je obsežna naloga države, ki za uspešnost nujno
potrebuje usklajeno delovanje vseh pristojnih organov. Ciljno usmerjene preventivne in vzgojne komponente prispevajo k oblikovanju temeljih vrednot, ki jih ima posameznik vse življenje.
6.2.2 Vzroki
Vzroki za pojav omenjenih oblik nasilja so največkrat socialno-ekonomski, vpliva pa tudi splošen družbeni položaj in družbeni
ter kulturni vzorci vedenja žensk in moških. Pri tem prihaja tudi do zmanjševanja pomena vrednostnega sistema, predvsem z občutkom do sočloveka, in do zmanjšanja solidarnosti. Dejstvo je, da so socialno-ekonomski položaj in okoliščine, v katerih živimo,
vse bolj različni. Drugače kot v preteklosti je razumljen tudi položaj posameznika v družbi, kar vpliva na oblikovanje pedagoških
strategij in vzgojnih pristopov. V kompleksni družbi se spreminjajo tudi razumevanje, položaj in vloga nekaterih trdnih kategorij.
Posameznik naj bi bil vse bolj soočen s posledicami tako imenovane družbe tveganja, zato je toliko ranljivejši.
Družba od posameznikov veliko pričakuje in ta pričakovanja so si vsaj na videz nasprotujoča. Vsakič znova je treba iskati
načine, kako hkrati uresničevati zahteve po univerzalnosti in partikularnosti, kolektivnosti in individualnosti, čim večji vključenosti
in hkrati odličnosti ipd.
Nasilje v družini je od uvedbe Zakona o preprečevanju nasilja v družini obravnavano bistveno drugače kot pred letom 2008.
Prej se številne žrtve dolgo časa niso odločile za prijavo nasilneža, ker niso verjele, da bo tako njim samim kot tudi njihovim otrokom
zagotovljena ustrezna pomoč. Splošna toleranca do nasilja v družini se je v Sloveniji predolgo skrivala za lažnim izgovorom, da se
v posamezno družino nima nihče pravice vpletati oziroma v njej posredovati, s čimer se je nasilnežem dajala tiha legitimnost pri
njihovem ravnanju. Kriminološke raziskave kažejo, da na obseg nasilja v družini ni mogoče bistveno vplivati s kazenskopravnimi
ukrepi, temveč predvsem z zagotavljanjem sodelovanja različnih organov in organizacij ter s strokovnim delom, ki je vedno usmerjeno k dolgoročni ureditvi življenjskih razmer žrtve. Ta cilj Zakon o preprečevanju nasilja v družini dosega z različnimi instituti, kar
je pokazala tudi analiza njegovega delovanja v triletnem obdobju.
Nasilje nad ženskami je ena najbolj razširjenih oblik kršitev človekovih pravic ter oblika diskriminacije zaradi spola. Izhaja
iz neenakovrednih družbenih odnosov med ženskami in moškimi ter utrjuje in krepi družbeno neenakost žensk in moških. Med
dejavniki tveganja za nastanek najrazličnejših oblik in vrst nasilja nad ženskami so tako tudi spolni stereotipi, torej zakoreninjene
in trdovratne predstave o vlogi žensk in o vlogi moških tako v družbi kot v zasebni sferi. Nacionalna raziskava leta 2010 o nasilju v
zasebni sferi in v partnerskih odnosih6 je pokazala, da je od dopolnjenega 15. leta dalje eno od oblik nasilja v zasebni sferi doživela
vsaka druga ženska. Raziskava, opravljena v EU-287, pa je pokazala, da je spolno nadlegovanje v zadnjem letu doživela dobra
desetina vprašanih, zalezovanju je bilo izpostavljenih približno 3 odstotki anketirank, spolnemu nasilju pa 2 odstotka.
Med dejavniki tveganja za medvrstniško nasilje je mogoče navesti številne, med drugim odnose, vzgojo, komunikacijo,
vrednote v družini otroka, osebnostno strukturo, samospoštovanje, čustveno pismenost otrok, sposobnost empatije, vedenjske
vzorce, sposobnost za reševanje konfliktov, skupinsko dinamiko v razredu in okolju, odnose dominacije in podrejanja, vloge, ki jih
imajo otroci, toleranco do nasilja znotraj šolskih okolišev in v družbi ter vplive širšega družbenega okolja. Ob vseh že navedenih
dejavnikih je pomembno poudariti tudi vpliv socialno-ekonomskih dejavnikov na učno uspešnost. Prav slednja je namreč pomemben dejavnik tveganja za mladoletniško nasilje.
Dejavniki tveganja pri nasilju na športnih prireditvah so zavedanje subkulture posamezne skupine, ki z različnimi aktivnostmi
poskuša opozarjati na nepravilnosti v družbi. Pri tem te skupine s sociološkega in psihološkega vidika državo dojemajo kot segment
represije in omejevanja splošnih pravic. Tako velikokrat z ideološko podporo posameznih drugih subkulturnih skupin poskušajo
spreminjati demokratizacijo države. V teh okvirih je bistveno zavedanje pomena izobraževanja in podajanja vrednostnega sistema
v družbi.
Ob sočasni vse bolj povezovalni in digitalni družbi, v kateri praktično vsak posameznik vsaj pričakuje, če že ne kar zahteva,
hiter, natančen in učinkovit pretok informacij ter njihov stalni dostop, se pojavljajo potrebe po preprostem in varnem komuniciranju.
Dandanes je vsa IK-tehnologija dejansko dostopna vsem brezplačno ali ob plačilu. Enako velja, da je vsa ta tehnologija, zlasti internet, različne spletne aplikacije in družbena omrežja, dostopna tudi otrokom in mladostnikom, ki so pravzaprav generacija, rojena v
obdobju najnovejših digitalnih storitev in možnosti. Kriminalni trendi se sproti spreminjajo, storilci teh dejanj pa na različnih forumih
(pogosteje v zaprtem ali zasebnem omrežju, poznanem z angleškim izrazom darknet) drug drugega poučujejo, kako storiti spolno
zlorabo in kako poskrbeti za uničenje dokazov. Potreba po odnosih in družbeni pripadnosti se pri storilcih pojavi tudi z nadvlado,
premočjo in nadzorom nad šibkejšimi (pogosto so to otroci in mladostniki), do katerih zelo preprosto dostopajo z uporabo različnih
komunikacijskih programskih orodij in družbenih omrežij; neznanci torej vstopajo v njihove otroške sobe in z njimi intenzivno komunicirajo, v nadaljevanju pa jih pripravijo, da počnejo stvari na njihovo zahtevo, sami pa to posnamejo. Obstaja tudi popolnoma
nasproten vidik: številni otroci in mladostniki iščejo pozornost drugod namesto v domačem okolju, iščejo lastno osebno in spolno
identiteto, uveljavljajo svoj položaj v družbi, potrebujejo takojšnje potrditve, razpoloženje in samozavest jim lahko naglo nihata itn.
Ravno zato objavljajo svoje posnetke na svetovnem spletu.
6.2.3 Rešitve
– Zagotoviti je treba večjo ozaveščenost javnosti o človekovih pravicah, nediskriminaciji, enakosti žensk in moških, prepoznavanju vseh oblik nasilja in ukrepanju zoper njega (krepitev izobraževalne vloge medijev pri zmanjševanju vseh oblik nasilja).
– Izvesti je treba proces spreminjanja družbenih in kulturnih vzorcev vedenja obeh spolov za odstranitev predsodkov, običajev
in druge prakse, ki temelji na ideji nadrejenosti/podrejenosti spolov ter na stereotipnih vlogah obeh spolov.
– Zmanjšati je treba tvegano in škodljivo rabo alkohola in prepovedanih drog.
– Skrajšati je treba čas prijavljanja in odkrivanja povzročiteljev nasilnih dejanj ter zagotoviti učinkovito medinstitucionalno
sodelovanje.
6

Vir: Leskošek et al. 2010. Nacionalna raziskava o nasilju v zasebni sferi in v partnerskih odnosih. Ljubljana, Fakulteta za socialno
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Vir: Violence againstwomen: an EU-widesurvey. 2014. Agencija EU za temeljne pravice.
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– Izboljšati je treba zakonsko varstvo in zaščito otrok ter mladih žrtev spolnih zlorab.
– Zagotoviti je treba specialistično usposobljenost vseh strokovnjakov, ki se vključujejo v obravnavo oseb z izkušnjo nasilja
ali povzročiteljev tovrstnih dejanj (socialno delo, policija, pravosodje, zdravstvo, šolstvo in nevladni sektor), vključno z znanji o
enakosti med ženskami in moškimi, o potrebah in pravicah žrtev ter preprečevanju sekundarne viktimizacije.
– Poskrbeti je treba za izobraževanje otrok v vrtcih in šolah o pomenu vrednostnega sistema, s poudarkom na razumevanju
pomena preprečevanja vseh oblik nasilja, nestrpnosti itd. ter vključitev vprašanj kot so enakost med ženskami in moškimi, nestereotipne vloge spolov, medsebojno spoštovanje, nenasilno reševanje sporov v medosebnih odnosih, nasilje nad ženskami zaradi
spola in pravica do osebne integritete, prilagojenega razvijajočim se sposobnostim udeležencev izobraževanja.
– Z javnimi razpisi je treba zagotoviti zadostna sredstva, da bodo imele nevladne organizacije možnost izvajati že uveljavljene
programe pomoči in razvijati nove oblike.
– Poskrbeti je treba za preventivne aktivnosti, s katerimi se bo že v predhodni fazi opozarjalo na morebitne oblike nasilja.
– Zagotoviti je treba ustrezno in usklajeno implementacijo nacionalnega odzivnega modela za zaščito otrok.
– Uvesti je treba celovito in sistematično usposabljanje kriminalistov za izvajanje preiskav kaznivih dejanj, povezanih s spolno nedotakljivostjo mladoletnih oseb, ter za izvajanje forenzičnega intervjuja z mladoletnimi osebami po mednarodno priznanih
standardih.
– Z znanstvenim raziskovanjem različnih oblik nasilja je treba pridobiti vpogled v pojavne oblike nasilja in identifikacijo ključnih
vzrokov za njihov pojav, pri čemer je posebno pozornost treba nameniti vidiku spola.
– Poskrbeti je treba za izvajanje različnih preventivnih aktivnosti na nacionalni, regionalni in mednarodni ravni ter za vzpostavitev skupne nacionalne koordinacije različnih preventivnih programov z enakimi cilji in ciljnimi skupinami.
– Zagotoviti zakonodajne ali druge ukrepe za vzpostavitev ali podporo programov za učenje storilcev nasilja v družini o
nenasilnem vedenju v medosebnih odnosih z namenom preprečevanja nadaljnjega nasilja in spreminjanja nasilnih vedenjskih
vzorcev ter ukrepe za vzpostavitev ali podporo programom, katerih namen je preprečiti storilcem, posebej spolnim prestopnikom,
da bi ponovili dejanje.
– Zagotoviti je treba ustrezne kadrovske, materialno-tehnične in finančne vire za izvajanje nalog iz te resolucije.
6.2.4 Cilji
– Čim širšo skupnost je treba ozavestiti o pomenu spoštovanja človekovih pravic, nediskriminaciji, enakosti žensk in moških
in prepoznavanja vseh oblik nasilja ter o ukrepanju zoper njih.
– Izvesti je treba ustrezne preventivne ukrepe v povezavi z nasiljem nad ženskami, nasiljem v družini, med mladimi in na športnih prireditvah, ob tem pa pravočasno prepoznavati nasilje in oblikovati vrednote za življenje v družbi z ničelno toleranco do nasilja.
– Glede vseh pojavnih oblik nasilja je treba v programe osnovnih in srednjih šol vključiti vsebine, ki bodo obravnavale preventivne mehanizme v smislu preprečevanja nasilja, vključno z vprašanji enakosti med ženskami in moškimi, nestereotipnih vlogah
spolov, medsebojnem spoštovanju, nenasilnem reševanju sporov v medosebnih odnosih, nasilju nad ženskami zaradi spola in
pravico do osebne integritete.
– Zagotoviti je treba uspešno preprečevanje vseh oblik nasilja in takoj zaščititi žrtev, ob tem pa vzpostaviti mehanizme, s
katerimi se bodo povzročitelji nasilja rehabilitirali.
– Izboljšati je treba zakonsko varstvo in zaščito otrok ter mladih žrtev spolnih zlorab.
– Zagotoviti je treba strokovno (specialistično) usposobljenost vseh strokovnjakov, ki se vključujejo v obravnavo otrok in mladih
z izkušnjo nasilja (socialno delo, policija, pravosodje, zdravstvo, šolstvo in nevladni sektor).
– Na različnih vsebinskih področjih je treba vzpostavljati možnosti za ustvarjanje zagotovljene varnosti v širši skupnosti z
namenom izboljšanja kakovosti življenja vseh starostnih skupin prebivalstva.
– V okviru Kataloga programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju
je treba zagotoviti sofinanciranje usposabljanja ključnih strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju pri obravnavi vseh oblik
nasilja. Pri primarni preventivi je treba podpirati usposabljanje strokovnih delavcev za krepitev njihovih kompetenc za uspešno
prepoznavanje in preprečevanje nasilja.
– Vzpostaviti je treba delovanje skupin kriminalistov na državni in regionalni ravni za izvajanje identifikacij mladoletnih oseb,
ki so žrtve spolnih zlorab, in storilcev teh dejanj.
– Poskrbeti je treba za kakovostnejše zbiranje dokazil v predkazenskem postopku.
– Vzpostavitev, posebno varno delovanje, servisiranje in nadgrajevanje evidence gradiv spolnega izkoriščanja mladoletnih
oseb.
– Urediti je treba postavitev sodobne računalniške učilnice za usposabljanje in izpopolnjevanje pri kibernetski kriminaliteti.
– Izvesti je treba celovito in sistematično usposabljanje kriminalistov in policistov za izvajanje forenzičnega intervjuja z otroki
in mladostniki po ustreznih mednarodnih standardih.
– Vzpostaviti je treba sistem, ki bo omogočal znanstveno raziskovanje družbeno najobčutljivejših oblik nasilja (na primer
medvrstniško nasilje, nasilje nad ženskami, nasilje v družini in kibernetsko nasilje) z upoštevanjem vidika spola.
– Okrepljeno je treba sodelovati z mednarodnimi organizacijami in institucijami, zlasti z Interpolom, Europolom, Eurojustom,
tujimi varnostnimi in pravosodnimi organi, pa tudi organizacijami in institucijami, ki sodelujejo v okviru svojih pristojnosti pri odkrivanju, preiskovanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost otrok.
6.2.4.1 Strategija/program – v programih vrtcev in šol je treba izvajati vsebine, povezane s prepoznavanjem in preprečevanjem nasilja
Ključne dejavnosti/ukrepi
Vsebine za ozaveščanje otrok in mladih o problematiki nasilja bodo povečale občutljivost glede vprašanja temeljnih človekovih pravic posameznika. Pri tem je treba urediti tudi izmenjavo dobrih praks med vrtci in šolami ter izkoristiti različne možnosti, ki
jih vzgojno-izobraževalni programi ponujajo za izvajanje vsebin/programov, ki prispevajo k prepoznavanju in preprečevanju vseh
oblik nasilja.
Nosilec:
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
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Sodelujoči:
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija;
– centri za socialno delo;
– Ministrstvo za zdravje.
Rok za izvedbo:
– stalna naloga.
Kazalniki za merjenje uspešnosti:
– število letnih aktivnosti, povezanih s prepoznavanjem in preprečevanjem nasilja.
6.2.4.2 Strategija/program – nadaljevanje aktivnosti za ozaveščanje ali preventivo pri prepoznavi in ukrepanju ob
zaznavi nasilja v vzgojno-izobraževalnih zavodih (VIZ) med ravnatelji, strokovnimi delavci, predstavniki sindikalnih združenj in starševskih aktivih v teh zavodih
Ključne dejavnosti/ukrepi
Izvajanje postopkov in aktivnosti, predvidenih v Pravilniku o obravnavanju nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode
ter v Navodilih za obravnavo medvrstniškega nasilja v vzgojno-izobraževalnih zavodih.
Nosilec:
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Sodelujoči:
– centri za socialno delo;
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija;
– Ministrstvo za zdravje.
Rok za izvedbo:
– stalna naloga.
Kazalniki za merjenje uspešnosti:
– število in vrsta aktivnosti.
6.2.4.3 Strategija/program – krepitev kompetenc strokovnih delavcev
Ključne dejavnosti/ukrepi
Nadaljevati z izvajanjem programov za nadaljnje strokovno usposabljanje strokovnih delavcev in vseh zaposlenih za razpoznavanje in obvladovanje različnih oblik nasilja v vrtcu in šoli, vključno z znanji o enakosti med ženskami in moškimi.
Nosilec:
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Sodelujoči:
– prijavitelji, ki izpolnjujejo pogoje, skladne s Pravilnikom o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.
Rok za izvedbo:
– stalna naloga.
Kazalniki za merjenje uspešnosti:
– število vključenih strokovnih delavcev;
– število programov.
6.2.4.4 Strategija/program – oblikovanje predloga mreže institucij za podporo šolam
Ključne dejavnosti/ukrepi
Izdelati je treba predlog mreže različnih specializiranih institucij, katerih strokovno znanje je nujno za uspešno delo v šolah
(svetovalni centri za mladostnike, centri za socialno delo, zdravstvene ustanove ipd.), opredeliti načine in oblike sodelovanja (protokol) ter zagotoviti ustrezna sredstva za izvajanje dogovorjenih nalog.
Nosilec:
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Sodelujoči:
– Ministrstvo za zdravje;
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija;
– Svetovalni center;
– centri za socialno delo.
Rok za izvedbo:
– leto 2020.
Kazalniki za merjenje uspešnosti:
– razvit predlog mreže institucij za podporo vzgojno-izobraževalnim zavodom.
6.2.4.5 Strategija/program – priprava podpornih gradiv za dvig socialnih kompetenc
Ključne dejavnosti/ukrepi
Zagotavljati je treba strokovna gradiva za učitelje in otroke za izvajanje vsebin/programov, ki prispevajo h krepitvi socialnih
kompetenc ter prepoznavanju in obvladovanju nasilja, vključno z znanji o enakosti med ženskami in moškimi.
Nosilec:
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Sodelujoči:
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti;
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija;
– Ministrstvo za zdravje.
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Rok za izvedbo:
– stalna naloga.
Kazalniki za merjenje uspešnosti:
– priprava kakovostnih in dostopnih gradiv za učitelje in otroke.
6.2.4.6 Strategija/program – zmanjšanje tvegane in škodljive rabe alkohola ter števila uporabnikov vseh prepovedanih drog
Ključne dejavnosti/ukrepi
Vsebine za ozaveščanje o posledicah rabe alkohola oziroma prepovedanih drog in novih psihoaktivnih snovi ter o povezavi
med rabo alkohola oziroma prepovedanih drog in novih psihoaktivnih snovi ter nasiljem. Aktivnosti bodo usmerjene v izvajanje
programov znotraj mreže socialnovarstvenih programov, namenjenih zmanjševanju tveganega in škodljivega pitja alkohola, ter
v ozaveščanje javnosti o škodljivosti pitja alkohola oziroma uporabe prepovedanih drog in novih psihoaktivnih snovi. Prav tako
bodo aktivnosti usmerjene v izvajanje socialnovarstvenih programov za zmanjševanje rabe vseh prepovedanih drog in novih
psihoaktivnih snovi ter vključevanje tem o zasvojenosti v izobraževanja za strokovne delavce, ki se ukvarjajo z nasiljem v družini.
Nosilec:
– Ministrstvo za zdravje;
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Sodelujoči:
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport;
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija;
– Univerza v Ljubljani;
– Univerza v Mariboru;
– nevladne organizacije.
Rok za izvedbo:
– stalna naloga.
Kazalniki za merjenje uspešnosti:
– število preventivnih programov, programov zdravljenja, socialne rehabilitacije in reintegracije v družbo;
– število uporabnikov, vključenih v programe zdravstvenih ustanov, in uporabnikov, vključenih v socialno rehabilitacijo (prepovedane droge, alkohol ipd.);
– število o tem izvedenih izobraževanj in posvetov.
6.2.4.7 Strategija/program – krepitev univerzalnih, selektivnih, indiciranih in okoljskih preventivnih dejavnosti za
preprečevanje uporabe drog in zmanjševanje z njo povezane kriminalitete
Ključne dejavnosti/ukrepi
Preventivna dejavnost mora biti usmerjena univerzalno, na celotno populacijo in selektivno, na ranljive skupine, katerih pripadniki bi lahko zaradi različnih dejavnikov tveganja začeli zlorabljati droge. Z osredotočanjem intervencij na ogrožene skupine
in posameznike s ciljem zadovoljevanja njihovih konkretnih potreb se poveča verjetnost, da bo intervencija uspešna. Indicirana
preventiva je usmerjena na posameznike, pri katerih je zaznano povečano tveganje za razvoj zasvojenosti v poznejšem življenju.
Namen indicirane preventive sta zgodnja prepoznava in ciljna obravnava posameznikov. Preventivni programi potekajo na lokalni
in državni ravni.
Nosilec:
– Ministrstvo za zdravje.
Sodelujoči:
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti;
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport;
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija;
– Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke;
– nevladne organizacije;
– samoupravne lokalne skupnosti.
Rok za izvedbo:
– stalna dejavnost.
Kazalniki za merjenje uspešnosti:
– število preventivnih programov za preprečevanje uporabe prepovedanih drog in novih psihoaktivnih snovi ter zasvojenosti
z njimi za različne ciljne skupine, še posebno v šolah in drugih okoljih,
– zagotavljanje sprotnega in doslednega obveščanja o pojavu novih psihoaktivnih snovi.
6.2.4.8 Strategija/program – učinkovito medinstitucionalno sodelovanje, izobraževanje in usposabljanje strokovnih
delavcev
Ključne dejavnosti/ukrepi
Z učinkovitim medinstitucionalnim sodelovanjem in ozaveščenimi, strokovno usposobljenimi svetovalci, ki pridejo v stik z
žrtvijo ali povzročitelji nasilja, bodo ukrepi za preprečevanje nasilja in s tem kaznivih dejanj oziroma kaznivih ravnanj učinkovitejši
in medinstitucionalno usklajeni. Usklajenost se dosega na več načinov, in sicer s skupnimi, medinstitucionalnimi izobraževanji in
strokovnimi posveti, s pripravo skupnih smernic in protokolov za delovanje, pripravo skupnih strateških dokumentov ter razvijanjem
medresorskih projektov in programov. Usposabljanja morajo biti kontinuirana, periodična, tako da se vanje vključuje kar največ različnih institucij, vključujoč zaposlene v policiji, pravosodju, osebje v zaporih in novoustanovljenih probacijskih službah, zaposlene v
zdravstvenem, socialnem in izobraževalnem sektorju itd. Vzpostaviti bi bilo treba sistematično, načrtno in stalno medinstitucionalno
sodelovanje ter sodelovanje institucij z nevladnimi organizacijami.
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Nosilec:
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Sodelujoči:
– Ministrstvo za zdravje;
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija;
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport;
– Ministrstvo za pravosodje;
– Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja;
– Skupnost občin Slovenije;
– Združenje občin Slovenije;
– Združenje mestnih občin Slovenije;
– nevladne organizacije.
Rok za izvedbo:
– stalna naloga.
Kazalniki za merjenje uspešnosti:
– število o tem izvedenih izobraževanj in posvetov.
6.2.4.9 Strategija/program – priprava nove resolucije o nacionalnem programu za preprečevanje nasilja v družini in
nasilja nad ženskami
Ključne dejavnosti/ukrepi
Znotraj medresorske delovne skupine za pripravo resolucije o preprečevanju nasilja v družini se bo uskladil predlog nove resolucije o nacionalnem programu za preprečevanje nasilja v družini in nasilja nad ženskami. V njej bodo zajeta naslednja poglavja:
ocena stanja in opredelitev ključnih problemov pri preprečevanju nasilja v družini in nasilja nad ženskami; temeljni cilji, usmeritve
in naloge pri preprečevanju nasilja v družini in nasilja nad ženskami v obdobju, ki ga obsega resolucija; nosilci akcijskih načrtov
za izvajanje usmeritev in nalog iz nacionalnega programa na posameznih področjih; preventivne dejavnosti; podatki, ki se bodo
znotraj dejavnosti državne statistike zbirali, obdelovali, povezovali, shranjevali, analizirali in izkazovali; usmeritve za obvezno in
redno sistematično izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev vseh organov in organizacij; zagotavljanje finančnih in
drugih sredstev tudi za delovanje nevladnih organizacij pri preprečevanju nasilja; usmeritve za delo z otroki, žrtvami spolne zlorabe;
delo s povzročitelji nasilja.
Nosilec:
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Sodelujoči:
– Ministrstvo za zdravje;
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija;
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport;
– Ministrstvo za pravosodje;
– nevladne organizacije.
Rok za izvedbo:
– 31. december 2019.
Kazalniki za merjenje uspešnosti:
– sprejetje resolucije;
– število realiziranih nalog v resoluciji.
6.2.4.10 Strategija/program – programi psihosocialne pomoči žrtvam nasilja v družini ter specializiranje krizne namestitve in mreže
Ključne dejavnosti/ukrepi
Aktivnosti bodo usmerjene v mrežo socialnovarstvenih programov, ki žrtvam nasilja dajejo psihosocialno podporo. Pristojno
ministrstvo mora še naprej zagotavljati kapacitete za žrtve nasilja v družini znotraj kriznih namestitev ter mrežo prilagoditi uporabnikom iz ranljivih družbenih skupin, kot so gibalno ovirani, starejši, osebe s posebnimi potrebami idr. Z mrežo socialnovarstvenih
programov je treba zagotavljati delovanje podpornih programov za žrtve nasilja po odhodu iz kriznih namestitev, varnih hiš in
materinskih domov. Posebno skrb je treba nameniti tudi ukrepom zmanjšanja nasilja nad starejšimi, še posebno nad osebami z
demenco, in sicer z zagotavljanjem mreže podpornih programov, ki so v pomoč starejšim in njihovim svojcem pri prepoznavanju
nasilja nad starejšimi. Poskrbeti je treba tudi za programe, ki ponujajo pomoč in svetovanje ter zagotavljanje možnosti kriznih
namestitev za žrtve nasilja, ki so gibalno ovirane, ter za starejše osebe. Prav tako je potrebno enotno sistemsko urediti področje
dolgotrajne oskrbe, v okviru katere bo možno upravičencem zagotoviti dostop do integrirane storitve v skupnosti, s poudarkom na
krepitvi samostojnosti upravičenca ter nadzorom nad ustrezno oskrbljenostjo.
Nosilca:
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti;
– Ministrstvo za zdravje.
Sodelujoči:
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport;
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija;
– nevladne organizacije.
Rok za izvedbo:
– sprejem zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo in vzpostavitev sistema nadzora nad
oskrbljenostjo uporabnikov do leta 2020,
– stalna naloga.
Kazalniki za merjenje uspešnosti:
– število specializiranih namestitev;
– število sofinanciranih programov;
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– sprejem zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo;
– vzpostavitev sistema nadzora nad ustrezno oskrbljenostjo oseb vključenih v dolgotrajno oskrbo (tako v formalni, kot neformalni oskrbi).
6.2.4.11 Strategija/program – strategija dela s povzročiteljem nasilja
Ključne dejavnosti/ukrepi
Širiti je treba mrežo programov za delo s povzročitelji nasilja, predvsem nasilja v družini, in spodbujati vključevanje povzročiteljev v programe, kot je trening socialnih veščin, in individualno svetovanje. Zagotavljati je treba pomoč za otroke, ki so nasilni
do staršev, in posebno pozornost namenjati varstvu starejših.
Nosilec:
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Sodelujoči:
– Ministrstvo za pravosodje;
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija;
– centri za socialno delo;
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport;
– Ministrstvo za zdravje;
– vzgojno-izobraževalni zavodi;
– nevladne organizacije.
Rok za izvedbo:
– stalna naloga.
Kazalniki za merjenje uspešnosti:
– število vključenih v programe, namenjene povzročiteljem nasilja.
6.2.4.12 Strategija/program – vzpostavitev ustreznih mehanizmov prepoznavanja simbolov in simbolnih ravnanj, ki
spodbujajo nasilje na športnih prireditvah
Ključne dejavnosti/ukrepi
V okviru različnih javnih zbiranj, predvsem pa na športnih prireditvah, se pojavljajo simboli, s katerimi se posredno in neposredno spodbujajo različne oblike nasilja, prav tako pa se spodbuja nestrpnost do drugačnih. Zaradi tega je treba vzpostaviti sistem
prepoznavanja simbolov in simbolnih ravnanj, ki spodbujajo nasilje.
Nosilec:
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija.
Sodelujoči:
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport;
– Ministrstvo za pravosodje;
– Ministrstvo za kulturo;
– Olimpijski komite Slovenije in panožne zveze;
– Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja;
– Skupnost občin Slovenije;
– Združenje občin Slovenije;
– Združenje mestnih občin Slovenije;
– nevladne organizacije.
Rok za izvedbo:
– stalna naloga.
Kazalniki za merjenje uspešnosti:
– zmanjšanje prekrškov in kaznivih dejanj na športnih prireditvah,
– zmanjšanje sankcij disciplinskih sodnikov panožnih zvez.
6.2.4.13 Strategija/program – z ustreznimi programi prepoznavanje oblik medvrstniškega nasilja in izvedba ukrepov
za preprečitev tega
Ključne dejavnosti/ukrepi
V policiji zaznavajo različne oblike nasilja, ki se dogajajo predvsem med mladoletniki in mladostniki, in sicer večinoma v okolici
šol ali na njihovih poteh ter javnih površinah. Zaradi tega je treba vzpostaviti sistem prepoznavanja prvih znakov medvrstniškega
nasilja.
Nosilec:
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija.
Sodelujoči:
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport;
– Ministrstvo za pravosodje;
– Skupnost občin Slovenije;
– Združenje občin Slovenije;
– Združenje mestnih občin Slovenije;
– nevladne organizacije.
Rok za izvedbo:
– stalna naloga.
Kazalniki za merjenje uspešnosti:
– zmanjšanje števila prekrškov in kaznivih dejanj v šolskih okoliših.
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6.2.4.14 Strategija/program – učinkovita obravnava spolnega izkoriščanja otrok
Ključne dejavnosti/ukrepi
Identifikacija otrok na gradivih njihovega spolnega izkoriščanja, izmenjava informacij s tujimi varnostnimi organi, Interpolom
in Europolom ter usposabljanje kriminalistov.
Nosilec:
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija.
Sodelujoči:
– Ministrstvo za notranje zadeve;
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti;
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport;
– Vrhovno državno tožilstvo;
– Ministrstvo za pravosodje;
– Ministrstvo za zdravje.
Rok za izvedbo:
– stalna naloga.
Kazalniki za merjenje uspešnosti:
– število kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost mladoletnih oseb (otrok) in delež preiskanih kaznivih dejanj;
– število identificiranih mladoletnih oseb (otrok) na gradivih njihovega spolnega izkoriščanja (število oškodovanih mladoletnih
oseb po 176. členu KZ-1);
– število mednarodnih in nacionalnih kriminalističnih preiskav;
– število usposabljanj in število usposobljenih preiskovalcev.
6.3 Javno spodbujanje sovraštva in nestrpnosti – sovražni govor
6.3.1 Opis problema
Sovražni govor se lahko izraža v različnih pojavnih oblikah, zato zanj obstaja več opredelitev. Pri prepovedanem oziroma
kaznivem sovražnem govoru, kot ga opredeljujejo mednarodne konvencije o človekovih pravicah in drugi dokumenti meddržavnih institucij (OZN, Svet Evrope8, OVSE in EU9) in kot ga pri nas, tudi na podlagi tega, opredeljujejo Ustava Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 75/16), Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno
prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) in drugi področni zakoni (Zakon o varstvu
javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06; v nadaljnjem besedilu: ZJRM-1, Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16 in
39/16; v nadaljnjem besedilu: ZMed), Zakon o varstvu pred diskriminacijo (Uradni list RS, št. 33/16 in 21/18 – ZNOrg; v nadaljnjem
besedilu: ZVarD) idr.)), gre za izražanje mnenj in idej, ki so diskriminatorne, seksistične, ksenofobične, homofobične, rasistične
ipd. in naperjene predvsem zoper razne manjšine (etnične, rasne, verske, kulturne, spolne idr.), ali družbene skupine (ženske,
moški) ter zajema govorno, pisno in nebesedno komunikacijo. Takšen sovražni govor temelji na prepričanju, da so nekateri ljudje
manjvredni, ker zaradi posamezne osebne okoliščine pripadajo določeni skupini. Te osebne okoliščine so lahko narodnost, rasa
ali etnično poreklo, versko ali drugo prepričanje, spol, zdravstveno stanje, jezik, spolna usmerjenost, invalidnost, starost, gmotno
stanje, izobrazba, družbeni položaj in druge okoliščine.
V Republiki Sloveniji sovražni govor prepoveduje Ustava Republike Slovenije, ki v 63. členu določa, da je protiustavno vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali drugega
sovraštva in nestrpnosti ter da je protiustavno tudi vsakršno spodbujanje k nasilju in vojni. Prepoved sovražnega govora je dopustna
omejitev svobode izražanja, vendar mora biti ta omejitev tudi v primeru, ko gre za kategorijo izražanja, ki jo ustava očitno šteje
za posebno škodljivo in tako dopustno podvrženju omejitvam in prepovedim, v skladu z ustavnim načelom sorazmernosti in mora
slediti legitimnemu cilju ter biti primerna in nujna za dosego tega cilja.
Najbolj odklonski in zavržni pojavi sovražnega govora so v Republiki Sloveniji določeni kot kazniva dejanja. KZ-1 tako v
297. členu določa kazensko odgovornost za vse, ki javno spodbujajo sovraštvo, nasilje ali nestrpnost. Opredelitev omenjenega
kaznivega dejanja je bila nazadnje spremenjena z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (v nadaljnjem
besedilu: KZ-1B) iz leta 2011, in sicer tako, da je bila usklajena z Okvirnim sklepom Sveta 2008/913/PNZ (z dne 28. novembra 2008)
o boju proti nekaterim oblikam in izrazom rasizma in ksenofobije s kazenskopravnimi sredstvi (OJ L 328/55 z dne 6. decembra
2008). Prvi odstavek 297. člena KZ-1 je bil z novelo KZ-1B dopolnjen z dodatno zahtevo po konkretnem ogrožanju javnega reda
ali motenju miru oziroma z uporabo grožnje, zmerjanja ali žalitev kot dodatnim znakom tudi zato, da je kaznivo dejanje natančneje
opredeljeno in se s tem ustrezno razlikuje od prekrškov po 20. členu ZJRM-1. Ustavno sodišče Republike Slovenije je namreč že
v več odločbah presodilo, da KZ-1 ni v skladu z Ustavo Republike Slovenije, če se zakonski znaki kaznivega dejanja popolnoma
prekrivajo z zakonskimi znaki prekrška. Z novelo KZ-1B je bila v tretjem odstavku 297. člena KZ-1 v okvir zakonskih znakov, s
katerimi se kazniva dejanja javnega spodbujanja sovraštva storijo na način, ki je zaradi večjega pomena podlaga za predpisano
strožjo sankcijo, vključena tudi »objava na spletnih straneh«, ki postajajo prevladujoče javno komunikacijsko sredstvo in s tem
tudi sredstvo za storitev kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. Z navedenim dopolnilom je
bil odpravljen dvom, ali »sredstva javnega obveščanja« vključujejo tudi spletne strani kot javni del spleta, kar vključuje možnost
kaznovanja tudi za urednika oziroma tistega, ki ga je nadomeščal.
8 Svet Evrope sovražni govor označuje kot »vsako obliko izražanja, ki širi, razpihuje, spodbuja ali opravičuje rasno sovraštvo, ksenofobijo, antisemitizem ali druge oblike sovraštva, ki temeljijo na nestrpnosti, kar vključuje nestrpnost, izraženo z agresivnim nacionalizmom
in etnocentrizmom, diskriminacijo in sovraštvom proti manjšinam, migrantom ali osebam z migrantskim ozadjem«.
9 Evropska komisija za boj proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI) sovražni govor označuje kot »zagovarjanje, spodbujanje ali razpihovanje blatenja, sovraštva ali očrnitve osebe ali skupine oseb, kot nadlegovanje, žaljenje, negativno stereotipiziranje, stigmatiziranje ali grožnje
osebi ali skupini oseb ter kot vsako upravičevanje navedenih oblik izražanja, ki temelji na nedokončnem seznamu osebnih lastnosti ali
statusov, ki vključuje tako raso, barvo kože, jezik, versko pripadnost ali versko prepričanje, narodnost ali narodni ali etnični izvor kot tudi
poreklo, starost, invalidnost, spol, spolno identiteto in spolno usmerjenost«.
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Z vidika ukrepanja pravne države v skladu z načelom ultima ratio mora biti kazenski pregon zadnje možno sredstvo za odpravo
negativnih pojavov v družbi, zato so drugi, manj zavržni pojavi prepovedanega sovražnega govora v Republiki Sloveniji opredeljeni
kot prekrški. Tako ZJRM-1 kot prekrške opredeljuje tudi nasilno in drzno vedenje, ki povzroči občutek ponižanosti, ogroženosti,
prizadetosti ali strahu (6. člen), nedostojno vedenje na javnem kraju (7. člen) in pisanje po objektih (13. člen). 20. člen ZJMR-1
določa, da se storilec kaznuje z višjo globo, če so ta in nekatera druga dejanja storjena z namenom vzbujanja narodnostne, rasne,
spolne, etnične, verske, politične in spolne nestrpnosti. Pri tem omenjeni zakon kot prekrške ne opredeljuje posebej tudi izrazov
sovraštva in nestrpnosti, ki so posredovani prek spleta in drugih novih sredstev posredovanja vsebin (družbena omrežja).
Prepoved sovražnega govora je kot prekršek opredeljena tudi v zakonodaji o medijih. ZMed v 8. in Zakon o avdiovizualnih
medijskih storitvah (Uradni list RS, št. 87/11 in 84/15) v 9. členu določata, da je z razširjanjem programskih vsebin oziroma z avdiovizualnimi medijskimi storitvami prepovedano spodbujati k narodni, rasni, verski, spolni ali drugi neenakopravnosti, nasilju in
vojni ter izzivati narodno, rasno, versko, spolno ali drugo sovraštvo in nestrpnost. Pri omenjenih določbah, ki veljata le za medije
in avdiovizualne medijske storitve, ne pa tudi za druge spletne platforme in družbena omrežja, gre sicer le za tako imenovani
usmeritveni normi, saj zanje ni predpisana sankcija globe (lex imperfecta). Enako velja tudi pri prepovedi sovražnega govora po
Zakonu o verski svobodi (Uradni list RS, št. 14/07, 46/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 100/13), ki v 3. členu prepoveduje vsakršno
spodbujanje k verski diskriminaciji, razpihovanje verskega sovraštva in nestrpnosti ter diskriminacijo zaradi verskega prepričanja,
izražanja ali uresničevanja tega prepričanja.
ZVarD v 7. členu kot obliko diskriminacije določa tudi pozivanje k diskriminaciji. Sovražni govor je tako v zakonu definiran kot
pozivanje k diskriminaciji, ki pomeni vsako spodbujanje drugih oseb k dejanjem diskriminacije. K hujšim prepovedanim ravnanjem
šteje zlasti podajanje ali širjenje rasističnih, versko, narodnostno in spolno razlikovalnih pozivov, napeljevanje, ščuvanje, hujskanje
k sovraštvu in diskriminaciji ter širše javno pozivanje, ki spodbuja k diskriminaciji.
Poleg pravno opredeljenega sovražnega govora pa poznamo tudi tako imenovano sociološko opredelitev sovražnega govora,
ki zajema še druge, za normalno oziroma kulturno družbo nesprejemljive oblike in načine javnega govora, kot so grožnje ali žalitve
posameznikov in uporaba neprimernih, žaljivih, poniževalnih ali vulgarnih izrazov. Tovrstno sovražno oziroma žaljivo javno izražanje
ni podvrženo kaznovalnim sankcijam in zaradi načela sorazmernosti pri omejevanju svobode izražanja in načela ultima ratio pri
izvrševanju kazenskega pregona tudi ne sme biti. Kljub temu pa si je treba prizadevati tudi za zmanjšanje nekaznive sovražne
retorike, ki je lahko škodljiva tudi za družbo, saj lahko spodbuja in vpliva na pojave kaznivega in nedopustnega sovražnega govora, in sicer s preventivnimi izobraževalnimi in promocijskimi aktivnostmi. Kot namreč prikazujejo letna poročila Varuha človekovih
pravic in statistični podatki samoregulatornih nevladnih teles (Spletno oko, Svet za odziv na sovražni govor idr.), razširjenost
sovražnega govora v vseh segmentih družbe, njegova relativna družbena sprejetost in odsotnost sankcioniranja sicer nekaznive,
vendar nestrpne, ksenofobne in diskriminatorne javne retorike na družbo vplivajo izrazito razdiralno in konfliktno. Sovražni govor
utrjuje diskriminacijo, izključevanje in neenakost v družbi. Škodljiv in nevaren pojav je zlasti sovražni govor, usmerjen proti družbenim manjšinam in ranljivim skupinam, katerega namen je zatiranje in podrejanje teh skupin ter ustvarjanje zastrašujočega in
ponižujočega okolja. Skrb vzbuja tudi dejstvo, da je sovražni govor vse pogostejši pojav v političnih razpravah in javnosti, vključno
z internetom, družbenimi omrežji, forumi in komentarji pod spletnimi medijskimi prispevki.10
6.3.2 Vzroki
Po ugotovitvah Varuha človekovih pravic je mogoče zaznati močno povezanost aktualnih družbenih dogodkov in sovražnega
izražanja. Tako se je s pojavom migrantske oziroma begunske problematike že konec avgusta 2015 močno povečalo število prijav
sovražnega govora na verski in narodnostni podlagi oziroma sovražnega govora, usmerjenega proti beguncem. Podobno se je
povečalo število prijav sovražnih izjav na podlagi spolne usmerjenosti med referendumsko kampanjo o noveli Zakona o zakonski
zvezi in družinskih razmerjih.11
Vzroke za pogostejši sovražni govor v digitalnem okolju, na družbenih omrežjih, forumih in v komentarjih pod spletnimi medijskimi prispevki je mogoče pripisati dejstvu, da je internet relativno nereguliran, vsebine so večinoma brez pravega (uredniškega)
nadzora, uporabniki pa se zaradi anonimnosti počutijo varne pred morebitnim pravnim sankcioniranjem.
Ker je sovražni govor tudi odraz, simptom družbenih neenakosti, je razloge zanj mogoče najti tudi v družbeni in socialni
neenakosti, diskriminaciji in izključevanju ranljivih skupin.12
6.3.3 Rešitve
– Priprava poglobljene študije o prisotnosti, obsegu, pojavnih oblikah ter prihodnjih trendih sovražnega govora in dejavnikih,
ki ga spodbujajo v Sloveniji.
– Vzpostaviti je treba metodologijo za enoten in konsistenten zajem podatkov o pojavu sovražnega govora.
– Priprava akcijskega načrta ali drugega strateškega dokumenta, ki bo celovito urejal problematiko omejevanja sovražnega
govora na sistemski ravni.
– Izvajanje koordinacije preventivnih izobraževalnih in promocijskih aktivnosti glede sovražnega govora na institucionalni
ravni (znotraj pristojnosti Varuha človekovih pravic).
– Zagotavljati je treba večje povezovanje in sodelovanje med vsemi pristojnimi in relevantnimi deležniki glede sovražnega
govora, tako državnih organov in institucij kot tudi nevladnega sektorja, civilnih iniciativ, interesnih združenj, izobraževalnega, znanstvenega in raziskovalnega sektorja, ponudnikov interneta in medijev – posebna vloga naj bo namenjena praktikom na lokalni ravni.
– Podpirati je treba preventivne izobraževalne in promocijske aktivnosti glede sovražnega govora, začenjati javne razprave
o tej problematiki in izvajati akcije ozaveščanja javnosti o sovražnem in diskriminatornem javnem diskurzu, ki spodbuja sovražni
govor.
– Zagotavljati je treba redna izobraževanja otrok znotraj učnih programov ali posebnih delavnic o toleranci, nastanku stereotipov in predsodkov v družbi ter sovražnem govoru, o pomenu razumevanja in sprejemanja različnosti v družbi, konfliktnosti družbe
ter o konstruktivnih načinih odzivanja na sovražni govor.
– Zagotavljati je treba ustrezna usposabljanja zaposlenih v vzgoji in izobraževanju o učnih vsebinah glede obravnave sovražnega govora.
Mirovni inštitut, http://www.mirovni-institut.si/govor/#o-projektu.
Varuh človekovih pravic RS, http://www.varuh-rs.si/publikacije-gradiva-izjave/letna-porocila-priporocila-dz-odzivna-porocila-vlade/.
12 Mirovni inštitut, http://www.mirovni-institut.si/govor/#o-projektu.
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– Zagotavljati je treba ustrezna redna usposabljanja policistov in drugih pristojnih oseb v organih odkrivanja in pregona ter
inšpekcijskih organih, in sicer z vsebinami o človekovih pravicah in etiki, ki omogočajo prepoznavanje, razumevanje in pravilno
odzivanje na primere sovražnega govora.
– Pripraviti je treba program za izboljšanje ozaveščenosti o sovražnem govoru med funkcionarji in uslužbenci državnih
organov.
– Prizadevati si je treba za ničelno toleranco do vsakršne nestrpne, ksenofobne in diskriminatorne javne retorike – s tem
namenom morajo izraziti odklonilno stališče do vseh oblik sovražnega govora predvsem predstavniki oblasti in politike.
– Spodbujati je treba sprejetje kodeksov etičnega ravnanja in vzpostavitve mehanizmov samoregulacije, in sicer zlasti v
medijskem in digitalnem okolju, Državnem zboru Republike Slovenije, športnih organizacijah ter vseh javnih institucijah in drugih
organizacijah.
– Spodbujati je treba izhajanje strokovne periodike in spletnih medijskih portalov, ki kritično evidentirajo in analizirajo medijske
politike in medijske prakse, vključno s pojavnimi oblikami nestrpnosti v slovenskih medijih.
– Nujna je nadaljnja proučitev predpisov o preprečevanju, odkrivanju, preiskovanju ter opredelitvi kaznivih dejanj in prekrškov
z znaki sovražnosti, in to z namenom priprave morebitnih ustreznejših zakonskih rešitev.
6.3.4 Cilji
– Zmanjšati je treba obseg vseh oblik in pojavov sovražnega govora oziroma javnega spodbujanja sovraštva in nestrpnosti.
– Zagotoviti in okrepiti je treba izobraževalne, promocijske in druge preventivne dejavnosti za zmanjševanje sovražnega
govora in izboljšanje kulture javnega dialoga.
6.3.4.1 Strategija/program – oblikovanje programov za zmanjševanje javnega spodbujanja sovraštva in nestrpnosti
Ključne dejavnosti/ukrepi
Pripraviti je treba programe in akcijske načrte za zmanjševanje vseh oblik sovražnega govora oziroma javnega spodbujanja
sovraštva in nestrpnosti. Za uresničitev tega je treba predvsem podpirati izobraževalne, promocijske in druge preventivne dejavnosti glede sovražnega govora, začenjati javne razprave o tej problematiki in izvajati akcije ozaveščanja javnosti o sovražnem in
diskriminatornem javnem diskurzu. Treba je spodbujati sprejem kodeksov etičnega ravnanja in vzpostavitve mehanizmov samoregulacije ter zagotoviti večje povezovanje in sodelovanje med vsemi pristojnimi in relevantnimi deležniki na področju sovražnega
govora, tako državnih organov in institucij kot tudi nevladnega sektorja, civilnih iniciativ, interesnih združenj, izobraževalnega,
znanstvenega in raziskovalnega sektorja ter ponudnikov interneta in medijev. Nadaljevati je treba proučevanje predpisov o odkrivanju, preprečevanju, preiskovanju ter opredelitvi kaznivih dejanj in prekrškov z obeležjem sovražnosti, in to z namenom priprave
morebitnih ustreznejših zakonskih rešitev.
Nosilec:
– Ministrstvo za kulturo.
Sodelujoči:
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport;
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija;
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti;
– Ministrstvo za pravosodje;
– Ministrstvo za javno upravo;
– Vrhovno državno tožilstvo;
– Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja;
– Skupnost občin Slovenije;
– Združenje občin Slovenije;
– Združenje mestnih občin Slovenije;
– Varuh človekovih pravic.
Rok za izvedbo:
– stalna naloga.
Kazalniki za merjenje uspešnosti:
– število izvedenih izobraževalnih, promocijskih in drugih preventivnih dejavnosti;
– število sprejetih kodeksov etičnega ravnanja in vzpostavljenih mehanizmov samoregulacije;
– število obravnavanih kaznivih dejanj in prekrškov z obeležjem sovražnosti (cilj je zmanjšanje kriminalitete ter povečanje
preiskanosti kaznivih dejanj in prekrškov).
6.4 Gospodarska kriminaliteta pri varovanju finančnih interesov v Republiki Sloveniji in EU
6.4.1 Opis problema
Za storilce gospodarskih kaznivih dejanj je vse značilnejša organizirana oblika delovanja z mednarodnim elementom. Tovrstno
delovanje ni omejeno le na teritorij države, ampak ima tudi mednarodne razsežnosti v smislu, da je delovanje subjektov na območju
Republike Slovenije le del mednarodne verige; glavni akterji so tuji državljani, subjekti v Republiki Sloveniji pa imajo le vlogo tako
imenovanih slamnatih pomočnikov, lahko pa delovanje glavnih organizatorjev sega čez meje teritorija države.
Organiziranje mreže gospodarskih družb in poslovanje prek slamnatih zastopnikov z namenom utajevanja davčnih obveznosti
in povzročitve drugih gospodarskih kaznivih dejanj (lažni stečaji, oškodovanje upnikov, zloraba položaja) ne povzročata le finančne
škode državnemu proračunu oziroma proračunu EU, ampak hkrati izkrivljata konkurenčnost gospodarskih subjektov na trgu pod
krinko svobodne gospodarske pobude.
Pri organiziranih mrežah gospodarskih družb govorimo o najširšem pomenu organizacije, pri kateri gre za združevanje oseb,
katerih način delovanja je zlorabljen za pridobitne namene, pri tem pa niso še nujno izpolnjeni elementi kaznivega dejanja hudodelskega združevanja oziroma podani pogoji za odgovornost članov in vodij hudodelske združbe.
Organizirane družbe pogosto delujejo tako, da pravno osebo zastopa tako imenovani slamnati zastopnik, dejanski organizator
posla pa je neznan. Pri tem so slamnati zastopniki osebe z družbenega dna, tujci brez stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji
ali pa osebe, ki so v odvisnem položaju z organizatorjem (njegovi zaposleni).
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Takšen način delovanja je povezan tudi z nezakonitimi migracijami v smislu različnih oblik zlorab zakonitih institutov, predvsem
s fiktivnimi zaposlitvami v gospodarskih družbah ali ustanavljanjem novih družb.
Plačilna nedisciplina med gospodarskimi subjekti in tudi v razmerju do države je razvejana. Še posebno skrb vzbujajoče
je neplačevanje prispevkov delavcem in ogrožanje njihove eksistence, v najskrajnejših primerih pa tudi pojav trgovine z ljudmi.
Opaziti je mogoče trend ustanavljanja družb na zalogo in nato prodajo poslovnih deležev (že ustanovljenih družb) po ceni,
nižji od zakonsko zahtevanega osnovnega kapitala. Financiranje poteka tako, da se zahtevani osnovni kapital vloži v družbo, nato
novoustanovljena družba da posojilo tretji družbi v višini osnovnega kapitala (s tem se izogne pravilu 495. člena ZGD-1), ta družba
pa je tako brez osnovnega kapitala (le terjatev do tretje družbe) in se proda po zelo nizki ceni (na primer 300 evrov). Pridobitelj
dobi družbo brez učinkovitega osnovnega kapitala, takšno družbo pa lahko zlorabi za oškodovanje upnikov (proračunov Republike
Slovenije ali EU oziroma drugih poslovnih subjektov). Pogosto je veliko takšnih družb registriranih na istem naslovu, tam pa je v
najboljšem primeru le njihov poštni nabiralnik. Povpraševanje za nakup deležev v že ustanovljenih družbah z urejenim statusom
zavezanca za DDV se je izkazalo za poslovno priložnost gospodarskih subjektov, ki sicer opravljajo podporne dejavnosti, kot so
računovodstvo in svetovanje. Za to predvsem številni računovodski servisi izvajajo in oglašujejo kot dejavnost prodajo podjetij,
po prodaji pa opravljajo tudi vse podporne funkcije (omogočajo svoj naslov kot sedež, sprejemajo pošto, vodijo računovodstvo in
nastopajo kot pooblaščenci). Pod krinko davčne optimizacije omogočajo različne sheme agresivnega davčnega izogibanja.
Družbe so pogosto izrabljene za ekonomsko neupravičene finančne transakcije, ki med drugim kažejo tudi sum pranja denarja, kar je razvidno iz številnih in visokih gotovinskih dvigov pooblaščenih oseb brez kakršne koli podlage v poslu.
Ukrepanje zoper takšne načine poslovanja je zelo oteženo. Takšnemu zavezancu se sicer lahko naloži plačilo obveznosti
(davkov, prispevkov) ali se oseba celo sankcionira v prekrškovnem postopku, izterjava pa ni mogoča. Tako upravni in kazenski
ukrepi so velikokrat izvedeni le zoper slamnate osebe (fizične osebe in gospodarske družbe), kar pa omogoča dejanskim izvajalcem
oziroma organizatorjem nadaljevanje izvedbe protipravnih dejanj z drugimi slamnatimi osebami in gospodarskimi družbami. Posle
iz ozadja neformalno vodijo iste osebe, državni organi pa v istih procesih na različnih ravneh vrsto let izvajajo ukrepe ter odkrivajo
in preganjajo slamnate osebe istih organizatorjev, ne pa dejanskih storilcev.
6.4.2 Vzroki
Država je zaradi spodbujanja gospodarske rasti in tujih investicij, uresničevanja svobodne gospodarske pobude in zmanjševanja administrativnih ovir za gospodarstvo ustvarila razmere, ki niso pripomogle le k uresničevanju navedenih ciljev, ampak tudi k
ustanovitvi številnih gospodarskih družb, katerih namen ni bilo doseganje dobička v smislu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni
list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17). Prost pretok
kapitala in oseb ter hiter prenos finančnih sredstev med različnimi računi tudi zunaj ozemlja države sta še pripomogla k hitremu
doseganju protipravnih ciljev organizatorjev različnih mrež gospodarskih subjektov in k različnim modelom, ki brišejo sledi transparentnosti poslovanja. Gospodarska kriza in socialna stiska številnih, ob hkratni sprostitvi pretoka oseb/delovne sile znotraj EU,
sta olajšali in hkrati omogočili širšo izbiro subjektov, ki so tudi zaradi neizobraženosti/neukosti pripravljeni sprejeti vlogo slamnatih
zastopnikov v mreži subjektov. Republika Slovenija je obenem tranzitna in ciljna država za ilegalne migracije, za zlorabo delovne
sile iz tretjih držav ter za izkoriščanje državljanov tretjih držav pri ustanovitvi in poslovanju gospodarskih družb.
Zakonodaja je v skladu z načelom svobodne gospodarske pobude omogočila preprosto ustanavljanje, preprodajo in prenehanje gospodarskih družb, obenem pa je s tem posameznikom omogočila, da poslujejo brez izpolnjevanja obveznosti do delavcev,
poslovnih partnerjev in države.
Ob tem so se zaradi zmanjševanja obsega sredstev za krepitev nadzornih organov in obsega izobraževanja v državi zmanjšali
obseg, kakovost in učinkovitost nadzorov.
Številnost in nadaljnje večanje števila spornih praks organov na tem področju sta tako posledica več dejavnikov.
6.4.3 Rešitve
Rešitev je odpravljanje vzrokov. Zakonodaja mora biti takšna, da bo po eni strani omogočena svobodna gospodarska pobuda
subjektom, ki poslujejo v skladu z zakonom, ter hkrati onemogočena zloraba gospodarskih družb za namene davčnih utaj, pranja
denarja in drugih gospodarskih kaznivih dejanj. Hkrati se morajo pristojni organi v čim krajšem možnem času odzvati na morebitne anomalije pri gospodarskem poslovanju, jih zaustaviti in storilce ustrezno sankcionirati, kar je mogoče ob ustrezni zakonodaji
ter usposobljenosti pristojnih organov. Prav tako je pomembno ozaveščanje širše javnosti o problematiki ter škodljivosti tovrstnih
pojavov.
6.4.4 Cilji
– Priprava in analiza problematike organizatorjev oziroma dejanskih storilcev gospodarskih kaznivih dejanj v povezavi s
slamnatimi osebami in neplačujočimi subjekti.
– Priprava predlogov za spremembo zakonodaje.
– Krepitev plačilne discipline.
– Zagotovitev spoštovanja pravic delavcev.
– Identifikacija glavnih organizatorjev oziroma dejanskih storilcev.
– Povečanje števila odkritih organiziranih mrež.
– Onemogočanje zlorab pri gospodarskem poslovanju.
– Okrepitev zavesti glede škodljivosti tovrstnih pojavov ter povečanje znanja splošnega zaznavanja protipravnosti sodelovanja
v tovrstnih organiziranih združbah.
6.4.4.1 Strategija/program – analiza problematike organizatorjev oziroma dejanskih storilcev gospodarskih kaznivih
dejanj v povezavi s slamnatimi osebami in neplačujočimi subjekti
Ključne dejavnosti/ukrepi
Problematika dejanskih storilcev je kompleksna in zahtevna. Za sistemski in strokovni pristop je potrebno predvsem poznavanje vsebine in celotne širine problema, še prej pa je treba izdelati analizo poslovanja subjektov v Republiki Sloveniji s poudarkom
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na dejanskih storilcih, slamnatih osebah, davčnih dolžnikih, osebah, ki se kot lastniki ali zakoniti zastopniki pojavljajo v velikem
številu družb, ter družbah, ki se ukvarjajo s prodajo družb.
Nosilec:
– Finančna uprava Republike Slovenije.
Sodelujoči:
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija;
– Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja;
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo;
– Vrhovno državno tožilstvo.
Rok za izvedbo:
– 31. december 2019.
Kazalniki za merjenje uspešnosti:
– izdelana analiza.
6.4.4.2 Strategija/program – priprava predlogov za spremembo zakonodaje na podlagi izdelane analize o škodljivih
praksah pri gospodarskem poslovanju
Ključne dejavnosti/ukrepi
Na podlagi izdelane analize poslovanja se preuči obstoječa zakonodaja in po potrebi predlagajo ustrezne spremembe, ki ne
bodo posegale v svobodno gospodarsko pobudo, omejile pa bodo škodljive prakse pri poslovanju gospodarskih družb. Preučiti je
treba zakonodajo glede ustanavljanja in prenehanja gospodarskih družb, davčno zakonodajo, zakonodajo glede preprečevanja
pranja denarja, nalog in pooblastil pristojnih organov ter prekrškovno in kazensko zakonodajo.
Nosilci:
– Ministrstvo za finance;
– Ministrstvo za pravosodje;
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Sodelujoči:
– Finančna uprava Republike Slovenije;
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija;
– Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja.
Rok za izvedbo:
– 31. december 2020.
Kazalniki za merjenje uspešnosti:
– opredelitev do potrebe po zakonskih spremembah in priprava predlogov za spremembo zakonodaje.
6.5 Korupcija in zaščita javnih sredstev
6.5.1 Opis problema
Sistemska korupcija in okoliščine, ki pomenijo korupcijska tveganja, ne morejo biti odpravljene le s kazenskim pregonom v
primerih, ko gre za sume storitve kaznivih dejanj (in je škoda torej praviloma že nastala), ampak je treba identificirati okoliščine,
ki so omogočile navedena korupcijska dejanja, ter uvesti ukrepe za njihovo pravočasno identifikacijo in odpravo, predvsem pa
usposobiti vse, ki so deležniki v teh procesih za prepoznavanje teh okoliščin in pravilnega odzivanja nanje. Znotraj te resolucije se
v povezavi z navedenim osredotočamo na korupcijo in zaščito javnih sredstev s poudarkom tudi na preventivnih aktivnostih v štirih
sklopih, ki so medsebojno povezani in sovplivajo drug na drugega. Obravnavamo problematiko korupcijskih tveganj, gospodarskega in drugih oblik kriminala na naslednjih področjih: v povezavi z velikimi projekti državnega pomena, še posebno glede okolja
in prostora oziroma infrastrukture, zdravstva in javnih naročil, javnih razpisov za dodeljevanje javnih sredstev, uprav in nadzornih
organov ter imenovanj in zaposlovanj na vodilne položaje v gospodarskih družbah v lasti države. Posledice neskladnih ravnanj
in opustitev dolžnih ravnanj ter pomanjkljivega nadzora na omenjenih področjih so breme javnih sredstev, zaradi česar se dražijo
javne storitve, krči njihov obseg in omejuje dostop do njih. S tem se uničujeta zaupanje v pravno in socialno državo ter občutek
pravne in siceršnje varnosti državljanov. Kot ugotavlja Komisija za preprečevanje korupcije, je zmanjševanje zaupanja državljanov
v institucije pravne države in nosilce javnih funkcij ter njihovo verodostojnost kljub podobnemu trendu v mnogo drugih državah
članicah EU v Sloveniji med najizrazitejšimi.13
Veliki projekti državnega pomena – nesorazmerna povišanja vrednosti investicij in posledično obremenjevanje
davkoplačevalcev
V Republiki Sloveniji se med drugimi projekti pričakujejo projekti oziroma investicije tudi v novi finančni perspektivi EU. Različni državni organi pri reviziji, nadzoru in analizah velikih državnih projektov ugotavljajo, da se neobvladovanje tveganj, opustitve
dolžnih ravnanj pri načrtovanju, izvajanju, nadzoru in poročanju o velikih projektih državnega pomena oziroma investicijah kažejo
v nesorazmernem povečanju vrednosti projektov oziroma investicij v škodo javnega interesa in javnih sredstev ter nazadnje v
breme davkoplačevalcev.14 Zaradi navedenega je treba analizirati dejansko stanje pravnih okvirov, postopkov za načrtovanje in
izvajanje projektov državnega pomena in projektov državne uprave ter podlag za uveljavljanje osebne odgovornosti vpletenih. Ena
od nalog je, da je projekte državnega pomena in projekte državne uprave treba tudi definirati ter urediti ustrezne pravne podlage
v povezavi s pristojnostmi posameznih subjektov projektne organizacijske strukture.
Letna poročila KPK in ocene stanja – https://www.kpk-rs.si/sl/komisija/letna-porocila.
Revizijsko poročilo Računskega sodišča – Obvladovanje denarnih tokov skupine HSE zaradi investicije v blok 6:
http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/K6AD89899214CBCFCC1257EA60040D11B/$file/DenTok_HSE_web_OCR.pdf
Porevizijsko poročilo Računskega sodišča – Obvladovanje denarnih tokov skupine HSE zaradi investicije v blok 6:
Mnenje Vlade Republike Slovenije o projektu TEŠ 6:
http://www.vlada.si/medijsko_sredisce/sporocila_za_javnost/sporocilo_za_javnost/article/vlada_sprejela_mnenje_glede_tes_6_40357/.
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Preplačila istovrstnih zdravil in medicinskih pripomočkov v primerjavi z drugimi državami
Slovensko javno zdravstvo ni dovolj učinkovito pri naročanju zdravil, medicinskih pripomočkov in opreme za potrebe zdravstva. Kot ugotavlja Komisija za preprečevanje korupcije, se pri mnogo nabavnih odločitvah v zdravstvu pojavlja nasprotje interesov,
analiza podatkov finančnih tokov pa kaže, da je tudi trg dobave zdravil najverjetneje kartelno razdeljen.15
Odgovornost za vodenje in odločanje ni določena oziroma se v odškodninskih in kazenskih postopkih ne da določiti
individualne odgovornosti v javnih zavodih in gospodarskih družbah
Komisija za preprečevanje korupcije zaznava, da se ob ugotovljenih kršitvah sicer sprožajo ustrezni kazenskopravni oziroma
civilnopravni (odškodninski) postopki, vendar pa se pojavljajo težave z določanjem in dokazovanjem individualne odgovornosti
oseb, katerih odločitve so pomembno prispevale h kršitvi oziroma nastanku prepovedane posledice ali škode. Slednje je še posebno opazno v primerih, ko je do kršitve prišlo v večfaznih postopkih odločanja, pri katerih je v nizu dejanj odločalo več posameznikov,
in pri odločanju kolegijskih organov, pri katerem prihaja do (navidezne) razpršitve odgovornosti.
Kadrovanje na položaje upravljanja in nadzora v gospodarskih družbah v neposrednem in posrednem lastništvu
države
Pri kadrovanju v gospodarskih družbah v neposrednem in posrednem lastništvu države je Komisija za preprečevanje korupcije
nemalokrat ugotovila nespoštovanje načela transparentnosti postopka (pomanjkljivo dokumentiranje posameznih faz kadrovanja),
nejasno določena merila za zasedbo vodilnih delovnih mest, sprejemanje odločitve o izpolnjevanju razpisnih pogojev, čeprav
posamezni kandidat vlogi ni predložil ustreznih dokazil, idr.
Javni razpisi – znotraj javnih razpisov se sredstva iz državnega oziroma občinskih proračunov podeljujejo po neenotnih postopkih in nepregledno
Pri javnih razpisih, ki jih izvajajo ministrstva oziroma lokalne skupnosti, se transparentnosti in sledljivosti učinkovitosti porabe
teh sredstev ne namenja dovolj pozornosti, zato so ta javna sredstva izpostavljena tveganjem negospodarne rabe, korupcijskim
tveganjem in tveganjem kršitve integritete.
6.5.2 Vzroki
– Dosedanje ugotovitve glede velikih projektov državnega pomena kažejo, da je del vzrokov v prepletenosti lastniške, vodstvene in nadzorne strukture v slovenskem gospodarskem oziroma korporativnem prostoru, glede na posledice pa je razloge
zagotovo treba iskati tudi v normativni, organizacijski, upravljavski in izvajalski urejenosti oziroma neurejenosti tega področja, kar
bo predmet preverjanja med aktivnostmi za dosego cilja.
– V zdravstvu Komisija za preprečevanje korupcije ugotavlja, da se v več nabavnih odločitvah pojavlja nasprotje interesov,
analiza podatkov finančnih tokov pa kaže, da je tudi trg dobave zdravil najverjetneje kartelno razdeljen. Poleg tega je v sistem
nabave zdravil in medicinskih pripomočkov vključenih veliko zaporednih posrednikov, kar povečuje nabavne cene.
– Pomanjkljiva zakonodaja ali nespoštovanje določil pri ugotavljanju individualne odgovornosti uprave in nadzornikov v javnih
zavodih in gospodarskih družbah.
– V postopkih kadrovanja na položaje upravljanja in nadzora v gospodarskih družbah v neposrednem in posrednem lastništvu
države se še vedno ne sledi načelom integritete, transparentnosti in strokovnosti.
– Težava javnih razpisov, pri katerih se podeljujejo javna sredstva iz državnega oziroma občinskih proračunov, so predvsem
neenotni postopki in sektorsko različni pristopi, ki povzročajo breme tistim, ki se na razpise prijavljajo, ter tudi večja korupcijska
tveganja na ravni države in občin. Dodatna težava je ustrezna evalvacija učinkov javnih razpisov – pristopi so pogosto nedodelani
in posledično ne omogočajo ustrezne evalvacije.
6.5.3 Rešitve
– Uvesti je treba mehanizme, ki bodo poleg preprečevanja nepravilne in negospodarne porabe javnih sredstev ter nesmotrnih javnih investicij prispevali tudi h krepitvi notranjih in zunanjih nadzornih mehanizmov, identifikaciji sistemskih pomanjkljivosti
in slabosti ter njihovi odpravi ali omejevanju njihovih negativnih učinkov. Pri upravljanju investicijskih naložb oziroma projektov
državnega pomena je potrebno učinkovito upravljanje vseh tveganj v vseh fazah izvedbe projekta.
– Izboljšati je treba učinkovitost izvajanja naročanja in nabave zdravil ter medicinskih pripomočkov, ki bo zagotavljal doseganje primerljivih nabavnih cen z drugimi državami, nujna pa je tudi vzpostavitev registra medicinskih pripomočkov za vse javne
zdravstvene zavode.
– Ugotoviti in odpraviti je treba pomanjkljivosti glede ugotavljanja in uveljavljanja individualne odgovornosti uprave in nadzornikov v javnih zavodih in gospodarskih družbah.
– V postopkih kadrovanja na položaje upravljanja in nadzora v gospodarskih družbah v neposrednem in posrednem lastništvu
države je treba zagotoviti transparentnost postopkov ter vnaprej določiti pogoje in merila, ki bodo enaki za vse v kandidacijskem
postopku ali postopku imenovanja.
– Treba je uvesti mehanizme, ki bodo zagotavljali transparentnost in sledljivost učinkovitosti porabe sredstev dodeljenih v
okviru javnih razpisov.
6.5.4 Cilji
– Pošteno, vestno in odgovorno korporativno upravljanje ter gospodarno vodenje velikih projektov državnega pomena, omejevanje, preprečevanje in sankcioniranje konflikta interesov ter nedovoljenega vplivanja.
Poročilo o delu komisije 2016 (https://www.kpk-rs.si/sl/komisija/letna-porocila)
in mnenja s priporočili in ukrepi zdravstvu, ki jih je podala KPK:
● https://www.kpk-rs.si/sl/nadzor-in-preiskave/odlocitve-in-mnenja-komisije/nacelna-mnenja/03/2014/sistemsko-nacelno-mnenje-glede-ocene-ugotovljenih-tveganj-v-zdravstvenem-sistemu-republike-slovenije-in-priporocila-za-ukrepanje;
● https://www.kpk-rs.si/sl/nadzor-in-preiskave/odlocitve-in-mnenja-komisije/nacelna-mnenja/12/2016/nacelno-mnenje-in-priporocilo-glede-vzpostavitve-registra-medicinskih-pripomockov-in-vigilancnih-zapletov.
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– Odprava kartelnih dogovorov in nedovoljenih vplivov ter nasprotja interesov v procesu nabave v zdravstvu in s tem odprava
preplačil zdravil in medicinskih pripomočkov in opreme ter prelaganje stroškov na paciente. Zagotoviti je treba javni interes, to pa
je mogoče le z zagotavljanjem poštene konkurence in gospodarne porabe javnih sredstev.
– Dosledno je treba uveljavljati individualne odškodninske odgovornosti uprav in nadzornikov v javnih zavodih in gospodarskih
družbah.
– Etično, transparentno in očitkov nasprotja interesov, klientelizma, nepotizma in korupcije neobremenjeno kadrovanje na
položaje članov, predsednikov uprav in nadzornih organov družb v neposrednem in posrednem lastništvu države.
– Uveljaviti je treba poenotenje prakse in popolno transparentnost vodenja postopkov javnih razpisov prek dosledne spletne
objave informacij iz javnih razpisov za razdeljevanje proračunskih sredstev in poročil o opravljenem delu na enotnem spletnem
portalu ter izvajanje evalvacije porabe sredstev znotraj posameznih razpisov.
6.5.4.1 Strategija/program – vzpostavitev in/ali okrepitev pravnih, nadzornih in institucionalnih mehanizmov za
identifikacijo, preprečevanje in omejevanje tveganj nepravilnosti, negospodarnosti oziroma stroškovne neupravičenosti
in neučinkovitosti velikih projektov državnega pomena
Ključne dejavnosti/ukrepi
Oblikovanje medinstitucionalne strokovne delovne skupine (v nadaljnjem besedilu: MDS), ki bo izvedla analizo normativne,
organizacijske in institucionalne ureditve načrtovanja, priprave in vodenja velikih projektov državnega pomena z namenom identifikacije sistemskih pomanjkljivosti. Po opravljeni analizi MDS pripravi poročilo stanja s predlogi izhodišč za sistemsko ureditev
opredelitve projektne organizacijske strukture, določitve pristojnosti in nalog te strukture ter ureditev postopkov načrtovanja, priprave, potrjevanja, izvajanja, spremljanja in nadzorovanja ter poročanja v povezavi z velikimi projekti državnega pomena.
Nosilec:
– Ministrstvo za infrastrukturo.
Sodelujoči:
– Ministrstvo za okolje in prostor;
– Ministrstvo za finance;
– Računsko sodišče Republike Slovenije;
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo;
– Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna;
– Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.
Rok za izvedbo:
– MDS pripravi terminski načrt o izvedbi posameznih ukrepov v enem mesecu po prejemu sklepov o imenovanju.
Kazalniki za merjenje uspešnosti:
– izdelana analiza normativne, organizacijske in institucionalne ureditve načrtovanja, priprave in vodenja velikih projektov;
– identificirane sistemske pomanjkljivosti;
– pripravljeno poročilo MDS s predlogi izhodišč za sistemsko ureditev področja;
– izdelan terminski načrt aktivnosti priprave sistemske ureditve na podlagi predlaganih izhodišč.
6.5.4.2 Strategija/program – ureditev javnega naročanja v javnem zdravstvu z vključitvijo centralizacije in informatizacije
(ter s tem izboljšanje njegove transparentnosti)
Ključne dejavnosti/ukrepi
V zdravstvu je javno naročanje še bolj izpostavljeno, saj je to področje, ki je neposredno povezano z interesi tako družbe
kot celote kot tudi posameznikov. Poleg dejanske vrednosti nabav, ki je relativno visoka, vendar bistveno manjša kot na drugih
področjih, na primer v energetiki ali obrambi, je ravno človeški dejavnik tisti, ki vpliva na veliko pozornost nabave v zdravstvu:
kakšne so dosežene cene za posamezno zdravilo ali medicinski pripomoček, kakšna je kakovost, kako potekajo postopki javnega
naročanja, kakšne so morebitne anomalije ali katera so tveganja oziroma pojavi morebitne korupcije.
Pregled stanja na tem področju izkazuje, da je treba nekatere elemente dodatno urediti. Aktivnosti vključujejo izvedbo ukrepov
za vzpostavitev preglednejšega in učinkovitejšega izvajanja javnega naročanja:
– z delujočo bazo podatkov o cenah zdravil in medicinskih pripomočkov, ki mora biti upravljana tako, da se podatki ves čas
posodabljajo;
– z nadaljevanjem izvajanja skupnega javnega naročanja za tiste predmete, za katere je to strokovno in ekonomsko utemeljeno;
– z uvajanjem standardizacije medicinskih pripomočkov, tako da se pripravijo tehnične specifikacije in enotni tehnični opisi
za posamezne skupine medicinskih pripomočkov, ki bodo veljali za vse slovenske bolnišnice;
– s striktnim izvajanjem preverjanja trga pred izvedbo postopkov javnega naročanja, predvsem z namenom zagotovitve
objektivnosti in transparentnosti;
– z vzpostavitvijo sistemskih rešitev izvajanja skupnih javnih naročil bolnišnic.
Skupno javno naročanje naj bi bilo oblika javnega naročanja, ki ni nujno na ravni celotne države, ampak je treba spodbuditi
bolnišnice, da se povezujejo pri nabavah med seboj glede na dejavnost, ki jo izvajajo, sposobnost nabavnih služb, zahtevnost in
ceno posamezne skupine medicinskih pripomočkov.
Nosilec:
– Ministrstvo za zdravje.
Sodelujoči:
– Ministrstvo za javno upravo;
– Komisija za preprečevanje korupcije;
– Zavod za zdravstveno zavarovanje;
– Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke;
– raziskovalne institucije;
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija;
– Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence.
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Rok za izvedbo:
– 31. december 2019.
Kazalniki za merjenje uspešnosti:
– izdelana analiza;
– izdelan predlog sprememb;
– register standardov medicinskotehničnih pripomočkov in opreme;
– centralizacija za tiste predmete, za katere je to potrebno;
– nižje cene.
6.5.4.3 Strategija/program – priprava in uveljavitev sistema usposabljanja zdravstvenega osebja in njegovega
financiranja tako, da ne bo tveganj odvisnosti od dobaviteljev, posrednikov in ponudnikov farmacevtskih izdelkov in
medicinske opreme
Ključne dejavnosti/ukrepi
Opraviti analizo izobraževanj in strokovnih izpopolnjevanj zdravstvenih poklicev v javnih zavodih z ugotovitvijo vira financiranja
ter morebitnih finančnih transakcij prek različnih društev, ki delujejo v zdravstvu.
Nosilec:
– Ministrstvo za zdravje.
Sodelujoči:
– Komisija za preprečevanje korupcije;
– Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke;
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija.
Rok za izvedbo:
– 31. december 2019.
Kazalniki za merjenje uspešnosti:
– izdelana analiza;
– izdelan predlog sprememb.
6.5.4.4 Strategija/program – identifikacija razlogov in okoliščin, ki preprečujejo uveljavljanje odškodninske odgovornosti nadzornikov in uprav javnih in zasebnih gospodarskih družb
Ključne dejavnosti/ukrepi
Pripraviti je treba analizo zakonskih določil, analizo vloženih odškodninskih tožb in očitanih kršitev ter zlasti analizo sodb,
ki niso potrdile očitkov tožb. Na podlagi analize je treba predlagati spremembo zakonskih določil o odgovornosti. Ugotovljeni so
primeri, da se z vlaganjem odškodninskih tožb proti posameznikom, ki so v preteklosti odločali o kreditih znotraj svojega članstva
v kreditnih odborih, čaka do zaključka kazenske zadeve glede istih primerov. V primerih odločanja več oseb, naj bo to uprava
družbe, kreditni odbori v bankah ali nadzorni sveti družb, se pojavlja tudi problematika odgovornosti kolektivnih organov. V povezavi
s tem obstaja Sklep o skrbnosti članov uprave in članov nadzornega sveta družbe za upravljanje in dokumentaciji o izpolnjevanju
pogojev za opravljanje funkcije člana uprave družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 11/16), ki daje članom v primeru glasovanja
pravico in obveznost, da zahtevajo vpis nasprotovanja sprejeti odločitvi v zapisnik seje (četrti in šesti odstavek 6. člena navedenega
sklepa), s čimer se lahko ugotavlja odgovornost posameznega člana.
Nosilec:
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Sodelujoči:
– Ministrstvo za finance;
– Ministrstvo za pravosodje;
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija;
– Ministrstvo za javno upravo.
Rok za izvedbo:
– 31. december 2019.
Kazalniki za merjenje uspešnosti:
– izdelana analiza;
– izdelan predlog ukrepov;
– realizacija načrtovanih ukrepov.
6.5.4.5 Strategija/program – vzpostavitev enotnega spletnega mesta za objavo javnih razpisov
Ključne dejavnosti/ukrepi
V skladu z veljavno zakonodajo glede spletne objave dokumentacije iz javnih razpisov (Zakon o dostopu do informacij javnega
značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18),
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16)) je potrebna vzpostavitev enotnega
spletnega portala, prek katerega bi se lahko javnost in zainteresirani subjekti pregledno seznanili z javnimi razpisi ter finančnimi
sredstvi in aktivnostmi, opravljenimi znotraj financiranih razpisov. V začetni fazi razvijanja enotnega portala za objavo podatkov iz
javnih razpisov bo oblikovan skupni portal v smislu centraliziranega dostopa do dokumentacije iz javnih razpisov organov državne
uprave, nato bo nabor postopoma razširjen na celoten javni sektor, z dodajanjem funkcionalnosti portala in enotnimi postopkovnimi pravili. Ministrstvo za javno upravo prevzema koordinacijo vzpostavitve enotnega spletnega mesta za objavo javnih razpisov.
Nosilec:
– Ministrstvo za javno upravo.
Sodelujoči:
– Ministrstvo za finance;
– preostala ministrstva;
– Uradni list Republike Slovenije.
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Rok za izvedbo:
– v 18 mesecih od sprejetja resolucije.
Kazalniki za merjenje uspešnosti:
– vzpostavljen enoten portal za javno objavo informacij o javnih razpisih;
– delež ministrstev, ki objavljajo dokumentacijo iz javnih razpisov na enotnem portalu.
6.6 Ogrožanje javnega zdravja
6.6.1 Opis problema
Javno zdravje je javni interes. Poudarjen je populacijski pristop z namenom izboljšanja zdravja prebivalstva z uporabo različnih družbenih strategij varovanja in krepitve zdravja, odzivanja na različne grožnje zdravju, izvajanja preventivnih programov
ali pa usklajevanja medsektorskih politik za izboljšanje zdravja, zmanjševanje neenakosti v zdravju in zmanjševanje tveganja za
ogroženost za zdravje. Zdravje je splošna vrednota in glavni vir za produktivno in kakovostno življenje slehernega posameznika
in skupnosti kot celote. Je temelj socialnega in gospodarskega razvoja ter odsev razmer v družbi, preteklih in sedanjih dogajanj,
učinkov dednosti in okolja ter človekovega ravnanja in odzivanja. Nanj vplivajo biološke, socialne, kulturne, tehnološke, psihološke,
demografske, politične in civilizacijske razmere ter odzivanje zdravstvenega in preostalih sistemov na zdravstvene potrebe ljudi.16
Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« je dokument, v katerem so
navedene ključne težave zdravja in sistema zdravstvenega varstva v Sloveniji ter so določeni temelji za zdravje v vseh politikah.
Z vlaganji v zdravje in zdravstvo, ki jih predvideva resolucija, naj bi v prihodnje tudi učinkoviteje prispevali k trajnostnemu razvoju
Slovenije. Pri obvladovanju dejavnikov tveganja smo v Sloveniji v preteklih letih dosegli napredek, obstaja pa še veliko priložnosti
za izboljšanje stanja, in sicer predvsem v uveljavljanju dokazano učinkovitih javnozdravstvenih ukrepov, kot so zvišanje cen za
zdravju škodljive izdelke, zmanjšanje njihove dostopnosti in prepoved oglaševanja. Pri tem se oblikuje novo področje preventivnega
delovanja preprečevanja in zatiranja kriminalitete z vidika ogrožanja javnega zdravja, kar vključuje preprečevanje in ponarejanje
medicinskih izdelkov ter trgovanje z ljudmi in človeškimi organi ipd.
V državah članicah EU, kakor tudi v tretjih državah, so vdor ponarejenih zdravil in medicinskih pripomočkov (v nadaljnjem
besedilu: medicinski izdelki) v legalno distribucijsko verigo, kraja medicinskih izdelkov iz legalne distribucijske verige ter njihova
nadaljnja nelegalna prodaja (tako imenovana ulična prodaja) vse resnejše težave. Z namenom poenotenega pristopa preprečevanja vdora ponarejenih zdravil v legalno distribucijsko verigo je Komisija EU izdala Direktivo 2011/62/EU Evropskega parlamenta in
sveta z dne 8. junija 2011 o spremembi Direktive 2001/83/ES o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini glede
preprečevanja vstopa ponarejenih zdravil v zakonito dobavno verigo. Dodatno je bila sprejeta tudi Delegirana uredba Komisije
(EU) 2016/161 z dne 2. oktobra 2015 o dopolnitvi Direktive 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo podrobnih
pravil za zaščitne elemente na ovojnini zdravil za uporabo v humani medicini, ki se mora v EU začeti izvajati 9. februarja 2019.
Zaradi dolgih čakalnih dob za presaditev organov in velikega povpraševanja po organih se ta oblika trgovine v svetu krepi.
Organi so pogosto odstranjeni tudi s prevaro in brez pristanka žrtve. Prodajajo se vsi organi, ki so primerni za presaditev. Organi
potujejo od revnih k bogatim, z globalnega juga proti severu.17 Naša država je kot članica EU podvržena podobnim varnostnim
grožnjam na tem področju kot celotno območje EU. Povečanje števila vseh oblik kriminalitete nas obvezuje, da poiščemo učinkovite
rešitve za njeno zmanjšanje, med katerimi so tudi preventivne aktivnosti za zmanjševanje ogrožanja javnega zdravja.
6.6.2 Vzroki
Omenjena direktiva ne daje ustrezne pravne podlage za učinkovito ukrepanje na ravni EU, ker ureja le področje zdravil znotraj
legalne distribucijske verige; enako velja na nacionalni ravni, kjer je omenjeno področje urejeno v Zakonu o zdravilih (Uradni list
RS, št. 17/14). Poleg navedenega je ugotovljeno, da kriminalne družbe pogosto izvajajo svoje aktivnosti trgovanja s ponarejenimi
medicinskimi izdelki v več državah članicah EU hkrati ali celo zunaj EU, kar pomeni, da so njihove aktivnosti grožnja za zdravje
ljudi na območju EU in pogosto tudi v tretjih državah.
Presaditev organov in tkiv kot oblika metode zdravljenja je pomembno napredovala, in sicer tako v stopnji preživelih pacientov po presaditvi kot tudi v razvijanju novih presaditvenih metod. Uspešnost presaditve kot metode zdravljenja pa poraja veliko
nesorazmerje med številom organov, ki so na voljo za presaditev, in številom ljudi, ki čakajo na presaditev. Metoda presaditve lahko
doseže svoj potencial šele, ko jo družba odprto sprejme in je število ljudi, ki so pripravljeni darovati svoje organe po smrti, v skladu
s povpraševanjem po organih za presaditev. Povpraševanje po vitalnih organih se je v zadnjih desetletjih eksponentno povečalo,
saj je za veliko kroničnih srčnih in pljučnih bolnikov ter oseb, ki so zbolele na jetrih, presaditev edina možnost za preživetje. V
Sloveniji je trenutno na čakalnem seznamu za presaditev 245 pacientov, ki jim bo presaditev podaljšala življenjsko dobo in znatno
izboljšala kakovost življenja; samo v letu 2013 je med čakanjem na presaditev v Sloveniji umrlo deset ljudi, ker je njihova bolezen
tako napredovala, da presaditev ni bila več mogoča.18
Trgovina za namen nezakonite presaditve človeških organov je v mednarodnih dokumentih vključena v opredelitev trgovine
z ljudmi tako kot vse druge oblike ali nameni izkoriščanja. Dogajanje na tem področju spremlja tudi Zavod Republike Slovenije za
presaditve organov in tkiv Slovenija Transplant.
6.6.3 Rešitve
Učinkovito preprečevanje kriminalitete z vidika ogrožanja javnega zdravje je odvisno od številnih dejavnikov, zato je treba
v preventivne aktivnosti vključiti različne družbene dejavnike od lokalne do državne ravni, zasebnega sektorja in civilne družbe.
Nujno je ugotavljanje varnostnih problemov ter iskanje rešitev, metod in oblik dela, ki so potrebni za rešitev varnostnih problemov
v povezavi s tveganjem za zdravje, pa tudi izvedba celovitega in sistematičnega usposabljanja oziroma ozaveščanja.
Http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javna_razprava_2013/Strategija_javnega_zdravja-jr_24-6-2013.pdf.
Http://www.vlada.si/teme_in_projekti/boj_proti_trgovini_z_ljudmi/boj_proti_trgovini_z_ljudmi/trgovina_z_ljudmi/trgovanje_s_cloveskimi_organi_tkivi_in_krvjo/.
18 Http://www.slovenija-transplant.si/index.php?id=novica&tx_ttnews[tt_news]=147&cHash=595b3ee90b1160ba73e82042fdf051c9.
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Slovenska kazenska zakonodaja že inkriminira kazniva dejanja s področja proizvodnje in prometa škodljivih sredstev za zdravljenje, vendar ne nudi ustrezne pravne podpore za reševanje dejanskega obsega problematike na področju ponarejanja zdravil ter
vdora ponarejenih zdravil v legalno distribucijsko verigo. Za učinkovito preprečevanje ponarejanja medicinskih izdelkov in podobnih dejanj, ki ogrožajo javno zdravje tako na nacionalni ravni kakor tudi na ravni EU, je treba ustrezno dopolniti kazenskopravne
določbe ter sinhronizirati druge predpise s področja zdravil, carinske službe, odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja, itd., ki
bodo v medsebojni povezavi omogočali jasno opredelitev nezakonitega prometa z medicinskimi izdelki tudi na področjih v katere
navedena direktiva in Zakon o zdravilih ne moreta posegati, ter omogočali učinkovito ukrepanje tako z vidika preprečevanja kakor
tudi pregona in sankcioniranja trgovanja s ponarejenimi medicinskimi izdelki. Urediti je treba tudi pravne podlage za učinkovito
sodelovanje med državami članicami EU ter posameznimi pristojnimi institucijami na ravni EU.
Pri preprečevanju trgovine z organi je ključno približati javnosti vsebine za ozaveščanje o nevarnostih pri trgovini s človeškimi
organi v povezavi z obveščanjem o javnem sistemu v transplantacijski dejavnosti ter prizadevanji za kakovost delovanja celotnega
sistema in posameznih elementov (uvrstitev na čakalni seznam, vodenje seznama, pridobivanje in transport organov, presaditev
in kakovost življenja po njej ter po darovanju organa).
Aktivnosti je treba usmeriti v ozaveščanje javnosti o družbenih vidikih darovanja organov in tkiv v Sloveniji, pravicah in dolžnostih ljudi v povezavi z darovanjem in prejemanjem organov ter nevarnostih, ki izhajajo iz tega. Prav tako so nujne zdravstvenovzgojne aktivnosti, usmerjene v varen način življenja, tudi v povezavi s potovanji v okolja s povečanim tveganjem za tovrstna
kazniva dejanja, in v ukrepe v primerih nespoštovanja osebnega dostojanstva, nevarnosti za zdravje oziroma življenje v povezavi
s trgovanjem s človeškimi organi.
Nujni so medsektorski nadzor in preprečevanje kakršnih koli kartelnih dogovorov in nedovoljenih vplivov ter nasprotja interesov v procesu transplantacijske dejavnosti, nabave v zdravstvu in s tem odprava preplačil zdravil, medicinskih pripomočkov in
opreme ter prelaganje stroškov na paciente.
6.6.4 Cilji
– Opredeliti je treba področja in predpise na nacionalni ravni, ki bi jih bilo treba dopolniti in spremeniti tako, da bo možno
izvajati cilje Konvencije Sveta Evrope o ponarejanju medicinskih izdelkov in podobnih kaznivih dejanjih, ki ogrožajo javno zdravje.
– Zagotoviti je treba ustrezno povezovanje pristojnih institucij ter njihovo učinkovito ukrepanje glede ponarejanja medicinskih
izdelkov.
– Čim širšo skupnost je treba ozavestiti o pomenu spoštovanja človekovih pravic v povezavi z varovanjem zdravja in prepoznavanjem vseh oblik tveganj in kršitev ter o ukrepanju zoper njih.
– Javnost je treba ozavestiti o nevarnostih trgovine s človeškimi organi v povezavi z obveščanjem o javnem sistemu v transplantacijski dejavnosti ter prizadevanjih za kakovost delovanja celotnega sistema in posameznih elementov (uvrstitev na čakalni
seznam, vodenje seznama, pridobivanje in transport organov, presaditev in kakovost življenja po njej ter po darovanju organa).
– Izboljšati je treba sistem ozaveščanja javnosti o družbenih vidikih darovanja organov in tkiv v Sloveniji, pravicah in dolžnostih
ljudi v povezavi z darovanjem in prejemanjem organov ter nevarnostih, ki izhajajo iz tega.
– Implementirati je treba zdravstvenovzgojne aktivnosti, usmerjene v varen način življenja, tudi v povezavi s potovanji v okolja
s povečanim tveganjem za tovrstna kazniva dejanja, in v ukrepe v primerih nespoštovanja osebnega dostojanstva, nevarnosti za
zdravje oziroma življenje v povezavi s trgovanjem s človeškimi organi.
– Podpirati je treba integriran medsektorski trajnostno zasnovan sistem sistematičnega zmanjševanja tveganj za zdravje pri
preprečevanju trgovine s človeškimi organi.
6.6.4.1 Strategija/program – preprečevanje ponarejanja medicinskih izdelkov in podobnih dejanj, ki ogrožajo javno
zdravje
Ključne dejavnosti/ukrepi
Aktivnosti bodo usmerjene najprej v dopolnitev pravnih podlag za učinkovito preprečevanje in pregon kaznivih dejanj ponarejanja medicinskih izdelkov in podobnih kaznivih dejanj, ki ogrožajo javno zdravje. Za uresničitev tega je v Sloveniji treba podpisati,
ratificirati in implementirati Konvencijo Sveta Evrope o ponarejanju medicinskih izdelkov in podobnih kaznivih dejanjih, ki ogrožajo
javno zdravje (Konvencija Medicrime), ter ustrezno dopolniti kazenskopravno zakonodajo z določbami, ki bodo omogočale pregon
in sankcioniranje ponarejanja medicinskih izdelkov in sinhronizirati nekatere druge predpise, ki urejajo področje zdravil, carinske
službe in odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja itd.
V nadaljevanju bo vzpostavljena medresorska koordinacijska skupina za izvajanje konvencije in predpisov na podlagi nje.
Po podatkih Evropske komisije se je na območju EU močno povečalo število odkritih zdravil, ki so ponarejena, kar zadeva
njihovo istovetnost, zgodovino ali vir. Ta zdravila ponavadi vsebujejo sestavine slabše kakovosti ali ponarejene sestavine, ne
vsebujejo zdravilnih učinkovin ali vsebujejo sestavine, vključno z zdravilnimi učinkovinami, v napačnih odmerkih, zaradi česar
zelo ogrožajo javno zdravje, seveda pa pristojni organi niso preverili njihove kakovosti, varnosti in učinkovitosti. Izkušnje kažejo,
da taka ponarejena zdravila do bolnikov ne pridejo samo po nezakonitih poteh, ampak tudi po zakoniti dobavni verigi. To še zlasti
ogroža zdravje ljudi in lahko povzroči, da bolniki izgubijo zaupanje tudi v zakonito dobavno verigo.
Pristojni organ v Sloveniji je pri svojem delu z mednarodnim sodelovanjem že odkril nelegalno trgovino z izdelki, predstavljenimi kot prehranska dopolnila, ki so jim bile namerno dodane nedeklarirane zdravilne učinkovine, kar poveča tveganje za uporabnika,
ki je tako zaveden, posledično pa je zaradi tega ogroženo njegovo zdravje.
Tovrstno kriminaliteto je treba zatreti, preden se tako razširi, da bo število teh dejanj začelo ogrožati javno zdravje in s tem
tudi življenje kot kazenskopravno varovano dobrino.
Preprečevanje in pregon teh kaznivih dejanj sta izrazito medresorska in zahtevata dobro sodelovanje med pristojnimi organi.
Zahtevata tudi programe izobraževanja, ozaveščanja in opolnomočenja vseh deležnikov.
Nosilec:
– Ministrstvo za zdravje.
Sodelujoči:
– Ministrstvo za pravosodje;
– Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke;
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija;
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– Finančna uprava Republike Slovenije;
– Državno odvetništvo Republike Slovenije.
Rok za izvedbo:
– podpis konvencije v letu 2019,
– konvencija mora biti ratificirana v letu 2019;
– dopolnitev zakonodaje mora biti izvedena v letu 2019;
– preprečevanje in pregon kaznivih dejanj sta stalna naloga.
Kazalniki za merjenje uspešnosti:
– ratifikacija konvencije, prilagoditev zakonodaje, preventivni program za preprečevanje tovrstnih kaznivih dejanj;
– vzpostavitev medresorske koordinacije in število srečanj;
– število uspešno izvedenih pregonov tovrstnih kaznivih dejanj;
– število izvedenih izobraževanj in posvetov o tem.
6.6.4.2 Strategija/program – preprečevanje trgovine s človeškimi organi
Za usklajen mednarodni pristop in učinkovito preprečevanje in pregon kaznivih dejanj trgovanja s človeškimi organi je v Sloveniji treba podpisati in ratificirati Konvencijo Sveta Evrope proti trgovini s človeškimi organi in ustrezno dopolniti kazenskopravno
zakonodajo z določbami, ki bodo inkriminirala vsa dejanja iz te konvencije in sinhronizirati nekatere druge predpise, ki urejajo
področje zdravil, carinske službe, odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja, itd., ter izobraževati in ozaveščati vse deležnike.
Sprejetje te konvencije pomeni zgodovinski mejnik v boju proti enemu od zavržnih dejanj. Konvencija je prvi pravni dokument,
ki uveljavlja mednarodno dogovorjeno definicijo trgovine s človeškimi organi ter opredeljuje dejavnosti, ki pomenijo trgovanje s človeškimi organi. Z ratifikacijo konvencije se države podpisnice vključijo v boj proti tovrstnemu kriminalu. Konvencija vsebuje določbe
za pregon in preprečevanje teh praks ter za zaščito žrtev. Ta instrument dopolnjuje druge pravne okvire, ki že urejajo nekatere
vrste trgovine z ljudmi in organi, ter dodatno pokriva nekaj vrzeli, ki obstajajo in so povezane z zločini v dejavnosti transplantacijske medicine. Trgovanje z organi in trgovina z ljudmi za namen pridobivanja organov za presaditve sta pogosto mednarodni, to
pa zahteva usklajen pristop in usklajene nacionalne zakonodaje. Konvencija ponuja edinstveno priložnost, da dosežemo ta cilj z
vzpostavitvijo jasnih pravnih norm glede dejanj, ki jih je kot kriminal treba definirati na mednarodni ravni. Da bi se ta pravni instrument izkazal kot resnično učinkovit, sta potrebna skupni pristop h konvenciji in trdno skupno stališče, da se te prakse nikakor ne
nadaljujejo in da se izkoreninijo.
Vsebine za ozaveščanje vsebujejo informacije o nevarnostih pri trgovini s človeškimi organi v povezavi z obveščanjem o
javnem sistemu v transplantacijski dejavnosti ter prizadevanjih za kakovost delovanja celotnega sistema in posameznih elementov
(uvrstitev na čakalni seznam, vodenje seznama, pridobivanje in transport organov, transplantacija in kakovost življenja po njej ter
po darovanju organa). Aktivnosti bodo usmerjenje v ozaveščanje javnosti o družbenih vidikih darovanja organov in tkiv v Sloveniji,
pravicah in dolžnostih ljudi v povezavi z darovanjem in prejemanjem organov ter nevarnostih, ki izhajajo iz tega. Usmerjene bodo
tudi v zdravstvenovzgojne aktivnosti o varnem načinu življenja, tudi v povezavi s potovanji v okolja s povečanim tveganjem za
tovrstna kazniva dejanja, in ukrepe v primerih nespoštovanja osebnega dostojanstva, nevarnosti za zdravje/življenje v povezavi
s trgovanjem s človeškimi organi.
Nosilec:
– Ministrstvo za zdravje.
Sodelujoči:
– Ministrstvo za pravosodje;
– Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke;
– Zavod Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv Slovenija Transplant;
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija;
– Finančna uprava Republike Slovenije;
– Državno odvetništvo Republike Slovenije;
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport;
– nevladne organizacije.
Rok za izvedbo:
– podpis konvencije leta 2019,
– konvencija mora biti ratificirana v letu 2019;
– dopolnitev zakonodaje v letu 2019;
– preprečevanje in pregon kaznivih dejanj je stalna naloga.
Kazalniki za merjenje uspešnosti:
– ratifikacija konvencije, prilagoditev zakonodaje, preventivni program za preprečevanje tovrstnih kaznivih dejanj;
– vzpostavitev medresorske koordinacije in število srečanj;
– število uspešno izvedenih pregonov tovrstnih kaznivih dejanj;
– število izvedenih izobraževanj, posvetov in publikacij o tem.
6.7 Informacijska varnost
6.7.1 Opis problema
Vse hitrejši razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologij prinaša koristi za moderno družbo, a obenem vpliva na pojav
novih in tehnološko vse bolj dovršenih kibernetskih groženj. V zadnjih letih se povečuje uporaba informacijsko-komunikacijskih
sistemov in omrežij, zato se povečujeta tudi pomen in vrednost, ki jih ti sistemi pomenijo za javni in zasebni sektor, uspešen razvoj
gospodarstva, nevladne organizacije in individualne uporabnike. Odvisnost od teh sistemov je čedalje večja, saj ne omogočajo le
stabilnega in učinkovitega delovanja gospodarstva ter domače in mednarodne trgovine, temveč tudi tekoče delovanje družbenega,
kulturnega in političnega življenja ter nemoteno in zanesljivo delovanje kritične infrastrukture. Varnost omrežij in informacij v njih
prispeva k spoštovanju pomembnih vrednot in ciljev v družbi, kot so demokracija, spoštovanje zasebnosti, gospodarska rast, prost
pretok idej ter gospodarska in politična stabilnost.
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Vzporedno s tem se vsak dan porajajo nove in tehnološko vse bolj izpopolnjene kibernetske grožnje, ki so pogosto odraz globalnih geopolitičnih razmer. Vse izrazitejše so težnje po uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij za politično, gospodarsko
in vojaško prevlado. Kibernetski napadi in posledično s tem povezana kibernetska kriminaliteta so ena izmed najpomembnejših
varnostnih groženj sodobnemu razvitemu svetu.
Podobno kot v fizičnem svetu tudi do kibernetske kriminalitete ne smemo biti strpni in jo je treba preganjati. Težava, ki se
pojavlja pri spopadanju z njo, je veliko temno polje, ki onemogoča presojo njenega dejanskega stanja. Gre za obliko kriminalitete, ki
je žrtve pogosto ne zaznajo ali pa za zaznavo potrebujejo ogromno časa, kar posledično onemogoča učinkovite reakcije in preiskovanje. Prijave informacijskih incidentov in kibernetskih napadov uradnim organom so zelo redke, zato večina uresničenih groženj
ni ustrezno obravnavana, nizka stopnja verjetnosti odkritja in kaznovanja pa je zagotovo spodbujevalna okoliščina za motivacijo
storilcev. Pri tem so zelo pomembne vloga organov odkrivanja, pregona in sojenja, njihova učinkovita organiziranost, mednarodna
povezanost ter strokovna usposobljenost. To pomeni, da se morajo poleg kriminalistov tudi tožilci in sodniki čim prej seznaniti vsaj
z osnovami komunikacijsko-informacijskih sistemov, spoznati najpomembnejše gradnike teh sistemov in načine komunikacije ter v
postopke priprave zakonodaje s tega področja vključevati ustrezne tehnične strokovnjake. Še pomembnejše je dobro poznavanje
postopkov za preiskovanje omrežnih varnostnih incidentov, torej digitalne forenzike. Vse to znanje je pomembno tudi za uspešen
pregon »običajnih« vrst kaznivih dejanj, saj se tudi za njihovo izvedbo vedno bolj uporabljajo storitve, ki jih omogočajo internet in
druge vrste omrežij. Poleg tega je vse bolj pomembno tudi povezovanje organov pregona z drugimi deležniki. To pomeni, da se
morajo poleg kriminalistov tudi tožilci in sodniki čim prej seznaniti vsaj z osnovami komunikacijsko-informacijskih sistemov, spoznati
najpomembnejše gradnike teh sistemov in načine komunikacije, v postopke priprave zakonodaje s tega področja pa je potrebno
vključevati tudi ustrezne tehnične strokovnjake. Še pomembnejše je dobro poznavanje postopkov za preiskovanje omrežnih varnostnih incidentov, torej digitalne forenzike. Vse to znanje je pomembno tudi za uspešen pregon »običajnih« vrst kaznivih dejanj,
saj se tudi za njihovo izvedbo vedno bolj uporabljajo storitve, ki jih omogočajo internet in druge vrste omrežij. Poleg tega je vse
bolj pomembno tudi povezovanje organov pregona z drugimi deležniki.
Vrednost črnega elektronskega trga se ocenjuje na tisoče milijard evrov. Sestavljajo ga manjše elektronske goljufije, ponarejanje elektronske identitete, vdori v računalnike, kraja podatkov, kibernetsko izsiljevanje, kibernetski terorizem in distribucija
nelegalnih vsebin – od piratstva in prepovedanih izdelkov do fotografij in posnetkov spolnih zlorab otrok.
6.7.2 Vzroki
Evropska agenda za varnost (The European Agenda on Security – COM (2015) 185 final) iz leta 2015 kibernetsko kriminaliteto
navaja kot eno od treh groženj za evropsko varnost (poleg terorizma in organiziranega kriminala). V skladu s to agendo je kibernetska kriminaliteta vedno večja grožnja temeljnim državljanskim pravicam in gospodarstvu, pa tudi razvoju uspešnega enotnega
digitalnega trga. Ker se vedno več aktivnosti opravlja po svetovnem spletu (trgovina, bančništvo …), je to ogromen potencialni
dobiček za storilce kaznivih dejanj. Kibernetski kriminalci lahko kriminalna dejanja izvajajo iz tretjih držav, ob minimalni izpostavljenosti zaradi uporabe tehnik anonimiziranja in izkoriščanja anonimnih plačilnih mehanizmov za nedovoljeno spletno trgovino z
drogami in orožjem, pranjem denarja itd. V naslednjih letih se bodo verjetno okrepili tudi kibernetski terorizem in hibridne grožnje.
Kibernetska kriminaliteta je tesno povezana tudi s spolnim izkoriščanjem otrok.
Za posameznike in organizirane kriminalne združbe je kibernetska kriminaliteta zelo privlačna, saj z majhnim tveganjem omogoča velike zaslužke. Kazni za tovrstne prestopke so običajno nižje od tistih, ki so zagrožene za, denimo, oborožene rope. Zaradi
globalnosti in tehnične dovršenosti je kibernetsko kriminaliteto težko preganjati, osebni računalniki in pametni telefoni pa ostajajo
za večino uporabnikov le črne škatle. Med glavne ovire, ki otežujejo učinkovito odzivanje na kibernetsko kriminaliteto, spadajo:
anonimnost in geografska oddaljenost med žrtvijo in storilcem, stalen razvoj novih tehnologij in vrst ranljivosti, različni pravni redi
med državami, ki so vpletene v primere, in počasnejše zaznavanje oškodovanosti, predvsem na ravni individualnih uporabnikov.
Uspešne strategije za preganjanje kibernetskega kriminala še ni. Ponudniki digitalnih storitev se bojijo, da bi prestroge varnostne zahteve uporabnike odvrnile od elektronskega poslovanja, na katerem temelji celotna digitalna ekonomija, zato prevzemajo
stroške prevar ali jih skupaj z zavarovalnicami neopazno povrnejo z višjimi premijami. Številne države, ki so znane po razširjenosti
elektronskega kriminala (Nigerija, Rusija, Kitajska...), domačih kriminalcev ne preganjajo, dokler so njihove žrtve v drugih državah.
6.7.3 Rešitve
– Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep št. 38600-2/2016/8, s katerim je Uradu Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: UVTP) naložila, naj pripravi pravne podlage, ki bodo osnova za prevzem pristojnosti
Nacionalnega organa za kibernetsko varnost, ter jih pošlje v potrditev Vladi Republike Slovenije. Potrebo po vzpostavitvi osrednje
koordinacije nacionalnega sistema zagotavljanja kibernetske varnosti opredeljujeta Strategija kibernetske varnosti, ki jo je Vlada
Republike Slovenije sprejela 25. februarja 2016, in Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 27/10).
– Skladno z navedenim je Vlada Republike Slovenije sprejela Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi, nalogah in organizaciji
Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov (Uradni list RS, št. 17/17), ki določa, strokovne naloge in organizacijo
UVTP na področju kibernetske varnosti. UVTP tako v skladu z navedenim sklepom koordinira zmogljivosti za zagotavljanje informacijske varnosti na vseh ravneh v državi ter pomeni enotno kontaktno točko znotraj mednarodnega sodelovanja. S to dopolnitvijo
ustanovitvenega akta UVTP je Republika Slovenija začela izpolnjevati tudi dano zavezo zvezi NATO o prioritetni krepitvi državnih
zmogljivosti kibernetske varnosti (obrambe).
– Zakon o informacijski varnosti (Uradni list RS, št. 30/18, v nadaljnjem besedilu: ZInfV), v pravni red Republike Slovenije
prenaša Direktivo (EU) 2016/1148/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 2016 o ukrepih za visoko skupno raven varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji (UL L št. 194 z dne 19. 7. 2016, str. 1). ZInfV sistemsko ureja področje informacijske
varnosti in ukrepe za doseganje visoke ravni varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Republiki Sloveniji.
– Za učinkovito zagotavljanje informacijske/kibernetske varnosti je ključnega pomena sodelovanje vseh relevantnih deležnikov. ZInfV v posebnem poglavju predvideva organizacijo nacionalnega sistema informacijske varnosti (sprejem strategije informacijske varnosti, delovanje pristojnega nacionalnega organa, nacionalnega CSIRT in CSIRT organov državne uprave).
– ZInfV kot zavezance po zakonu predvideva izvajalce bistvenih storitev, ponudnike digitalnih storitev in organe državne
uprave, ki upravljajo z informacijskimi sistemi in deli omrežja oziroma izvajajo informacijske storitve, nujne za nemoteno delovanje

Uradni list Republike Slovenije

Št.

43 / 28. 6. 2019 /

Stran

5329

države ali za zagotavljanje nacionalne varnosti. Tako izvajalce bistvenih storitev kot prej omenjene organe državne uprave bo še
potrebno določiti.
– V perspektivi bo treba na ravni države in procesov, ki potekajo v njej, tesneje povezati dve področji, ki se pogosto obravnavata ločeno, a sta dejansko pomembno prepleteni. To sta informacijska/kibernetska varnost in zaščita kritične informacijske
infrastrukture. Obe področji sta seveda tudi povezani s kibernetsko kriminaliteto, saj ta nanju škodljivo vpliva. Morda se zdi, da
kibernetska kriminaliteta na kritično informacijsko infrastrukturo nima opaznega ali pomembnega vpliva, vendar se je treba zavedati,
da je ta, če do njega pride, lahko izjemno uničujoč. Vsekakor pa je zaščita kritične informacijske infrastrukture v očitni povezavi s
kibernetsko obrambo države, ki je prav tako povezana z vsemi do zdaj omenjenimi področji.
– Za boljše razumevanje kibernetske kriminalitete je treba okrepiti in spodbuditi znanstvenoraziskovalne aktivnosti na domenskem področju, predvsem pa študije, s katerimi bomo bolje razumeli značilnosti viktimizacije, vedenje uporabnikov, (splošne
in specifične) značilnosti kibernetskih groženj med uporabniki in organizacijami v Sloveniji (zasebno in pri delu) ter učinkovitost
posameznih varnostnih rešitev. S tovrstnim znanjem lahko izboljšamo (preventivno) delovanje organov pregona in uporabnikov.
– Vse državljane/uporabnike je treba stalno ozaveščati o pomenu informacijske/kibernetske varnosti, saj to prispeva k
oblikovanju oziroma izboljšanju kulture informacijske varnosti. Nadaljevati je treba izvajanje že obstoječih programov ozaveščanja ter vzpostavljati nove na področjih, ki še niso ustrezno pokrita. V te aktivnosti je treba vključiti tudi civilno družbo. Vsebine
informacijske/kibernetske varnosti je treba vključiti v učne programe izobraževalnih ustanov na vseh ravneh izobraževalnega
sistema.
6.7.4 Cilji
– Vzpostavitev in sistemska ureditev nacionalnega sistema informacijske/kibernetske varnosti.
– Varnost državljanov v kibernetskem prostoru.
– Izboljšanje informacijske/kibernetske varnosti v gospodarstvu.
– Zatiranje kibernetske kriminalitete.
6.7.4.1 Strategija/program – vzpostavitev nacionalnega sistema informacijske varnosti
Ključne dejavnosti/ukrepi
Razvijati je treba kibernetske zmogljivosti, ki bodo sposobne samostojno in v sodelovanju z drugimi državami varovati komunikacijsko-informacijske sisteme. Vzpostaviti je potrebno celovit nacionalni sistem informacijske/kibernetske varnosti ter deležnike
v tem sistemu kadrovsko, finančno, strokovno in tehnološko ustrezno okrepiti.
Nosilec:
– Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov.
Sodelujoči:
– Ministrstvo za javno upravo;
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija;
– Ministrstvo za zunanje zadeve;
– Ministrstvo za obrambo;
– Slovenska obveščevalno-varnostna agencija.
Rok za izvedbo:
– pristojni nacionalni organa za informacijsko varnost začne z delovanjem najkasneje do 1. januarja 2020;
– stalna dejavnost.
Kazalniki za merjenje uspešnosti:
– vzpostavitev delovanja deležnikov (organov) v nacionalnem sistemu informacijske varnosti.
6.7.4.2 Strategija/program – varnost državljanov v kibernetskem prostoru
Ključne dejavnosti/ukrepi
Državljane je treba seznaniti z nevarnostmi in tveganji v kibernetskem prostoru, načini za njihovo obvladovanje ter s tem
povezano odgovornostjo vsakega posameznika za lastno varnost. Ozaveščanje in izobraževanje sta izredno pomembna, saj
prispevata k oblikovanju oziroma izboljšanju varnostne kulture uporabnikov kibernetskega prostora. Še naprej je treba zagotavljati izvajanje že obstoječih nacionalnih programov ozaveščanja in izobraževanja (Varni na internetu, Center za varnejši internet
(SAFE.SI, TOM telefon, Spletno oko)), jih nadgrajevati, razširiti ter z njimi nagovarjati nove ciljne skupine uporabnikov. Vsebine
informacijske/kibernetske varnosti je nujno treba sistemsko vključiti v šolski prostor oziroma učno okolje izobraževalnih ustanov
na vseh, še prav posebno pa na nižjih (osnovnošolska in srednješolska) ravneh izobraževalnega sistema.
Nosilec:
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Sodelujoči:
– Ministrstvo za javno upravo;
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija;
– Ministrstvo za obrambo;
– Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov.
Rok za izvedbo:
– stalna dejavnost.
Kazalniki za merjenje uspešnosti:
– število izobraževanj glede informacijske/kibernetske varnosti in kriminalitete;
– število preventivnih programov za preprečevanje kibernetske kriminalitete;
– nadgradnja in širitev obstoječih nacionalnih programov ozaveščanja in izobraževanja;
– vnos vsebin informacijske/kibernetske varnosti v šolski prostor in učno okolje izobraževalnih ustanov.
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6.7.4.3 Strategija/program – izboljšanje ravni informacijske/kibernetske varnosti v gospodarstvu
Ključne dejavnosti/ukrepi
Zagotavljanje informacijske/kibernetske varnosti v gospodarstvu je posebno pomembno v okolju digitalnega podjetništva in
industrije, ko so praktično že vsi procesi vsaj informacijsko podprti oziroma vse bolj tudi utemeljeni. Poleg tega je treba spodbujati
razvoj, raziskave in inovacije pri informacijski/kibernetski varnosti ter vpeljavo novih tehnologij, ki so potrebne za dodaten preboj
na tem področju. Država mora spodbujati povezovanje akademsko-raziskovalnih institucij in gospodarstva tako na nacionalni kot
tudi na mednarodni ravni. Vzporedno je treba izvajati programe ozaveščanja podjetij o tveganjih kibernetskega prostora in varni
uporabi informacijsko-telekomunikacijskih tehnologij.
Nosilec:
– Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov.
Sodelujoči:
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo;
– Ministrstvo za javno upravo;
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija;
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Rok za izvedbo:
– stalna dejavnost.
Kazalniki za merjenje uspešnosti:
– število izobraževanj/ozaveščanj glede informacijske/kibernetske varnosti in kriminalitete;
– število vpeljanih novih tehnologij;
– število inovacij v informacijski/kibernetski varnosti.
6.7.4.4 Strategija/program – zatiranje kibernetske kriminalitete
Ključne dejavnosti/ukrepi
Pri zatiranju kibernetske kriminalitete je treba razvijati dodatne zmogljivosti policije in pravosodnih organov. Večjo pozornost
je treba nameniti razvoju digitalne forenzike in ustrezni usposobljenosti organov odkrivanja in pregona. Zagotoviti je treba ustrezne
zmogljivosti organov odkrivanja in pregona za odkrivanje, preiskovanje in pregon kibernetske kriminalitete ter redno usposabljanje
o informacijskih tehnologijah in kibernetski kriminaliteti za organe odkrivanja in pregona.
Nosilec:
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija.
Sodelujoči:
– Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov;
– Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja;
– Ministrstvo za pravosodje;
– Vrhovno državno tožilstvo.
Rok za izvedbo:
– stalna dejavnost.
Kazalniki za merjenje uspešnosti:
– število preventivnih programov glede informacijske/kibernetske varnosti;
– število preiskanih kaznivih dejanja kibernetske kriminalitete;
– število mednarodnih kriminalističnih preiskav kibernetske kriminalitete;
– dopolnitev ustrezne zakonodaje.
6.8 Ogroženost Republike Slovenije zaradi radikalizacije, ekstremnega nasilja in terorizma
6.8.1 Opis problema
Republika Slovenija z izrazom terorizem razume sistematično uporabo nasilja ali grožnjo z nasiljem kot sredstvom za dosego
političnih, verskih, ideoloških ali drugih ciljev v skladu z opredelitvami OZN (Resolucija Generalne skupščine Združenih narodov
A/RES/49/60 o ukrepih za uničenje terorizma iz leta 1994) in EU (Okvirni sklep Sveta EU 2002/475/PNZ o boju proti terorizmu iz
leta 2002).
Teroristične aktivnosti zadnjih dveh let kažejo, da prihaja do izrazite spremembe trendov, ki jih zaznamujeta močna dinamika
in kompleksnost. Vlogo dobro uveljavljenih večjih terorističnih organizacij, kot sta Islamska država (IS) oziroma Daesh in Al Kaida,
prevzemajo manjše, slabo strukturirane skupine ali posamezniki, ki delujejo pod njihovim pokroviteljstvom ali pa jih te organizacije
novačijo za samostojno teroristično delovanje.
Tako pri versko podprtem terorizmu kot tudi pri levo in desno usmerjenem nasilnem ekstremizmu ter drugih oblikah kriminalitete prihaja do vse večje individualizacije. Za Slovenijo je skrb vzbujajoč zlasti versko podprt nasilni ekstremizem v regiji zahodnega
Balkana, Avstriji in Italiji.
Posebno tveganje pomenijo vplivni verski in ideološki voditelji, ki so pogosto odgovorni za krepitev radikalizacije in novačenje
za namen terorizma. Povezava s Slovenijo se kaže predvsem v logistični podpori, ki jo zagotavljajo posamezniki ali skupine pri
novačenju tako imenovanih tujih terorističnih borcev. Pri tem pomenijo posebno varnostno tveganje tako imenovani povratniki, ki
se po daljši izpostavljenosti indoktrinaciji in nasilju – ter obenem dodatno usposobljeni za uporabo vojaškega orožja in taktik – v
slabem psihofizičnem stanju vračajo v svoje domovine. Tveganje so tudi samoradikalizirani posamezniki, ki živijo v Evropi, pa jim
je bil odhod na bojišča preprečen in so zato pripravljeni izvajati osebni džihad v državi svojega izvora, pa tudi posamezniki, ki jih
Daesh usmerjeno pošilja na opravljanje operacij zunaj svojega ozemlja.
Republika Slovenija je zaradi specifičnega geostrateškega položaja in vloge pri zagotavljanju miru ter stabilnosti na kriznih
območjih in v regiji jugovzhodne Evrope izpostavljena različnim vplivom od drugod, ki bi lahko posredno ali neposredno ogrozili
njeno nacionalno varnost. Članstvo naše države v EU in NATO ter prisotnost ali dejavnost vojaških struktur NATO na našem ozemlju pomenita potencialno možnost terorističnih napadov.
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Republika Slovenija v terorističnih napadih v preteklih letih ni bila neposredno prizadeta, vendar pa teroristična dejanja posredno vplivajo na varnostne razmere v državi. Po oceni pristojnih organov terorizem naše države trenutno ne ogroža neposredno,
ni pa mogoče izključiti morebitnih terorističnih aktivnosti, predvsem na tuja predstavništva pri nas (diplomatsko-konzularna in
trgovska predstavništva, kulturne centre ipd. zlasti najaktivnejših držav članic tako imenovane protiteroristične koalicije in drugih
mednarodnih organizacij oziroma agencij). Čez Republiko Slovenijo poteka zahodnobalkanska pot, ki jo teroristične skupine in
posamezniki uporabljajo za tranzit med EU in kriznimi območji. Novi varnostni izzivi, kot so migrantski val in drugi, lahko vplivajo
na dodatno destabilizacijo bližnje regije. Pomembno je upoštevati tveganje, ki ga prinaša ogroženost javnih krajev ali prireditvenih
prostorov, tj. mehkih tarč.
Ker terorizem v Sloveniji doslej ni bil prisoten v obsegu in obliki kot v nekaterih drugih državah članicah EU, javnost, laični
strokovni krogi pa tudi mediji nimajo ustreznega razumevanja značilnosti in obsega radikalizacije, ki vodi v nasilni ekstremizem,
ekstremnega nasilja in terorizma. Celotna družba ne prepoznava varnosti kot sprejemljive komponente zagotavljanja temeljnih
človekovih pravic in svoboščin, ki se lahko v polni meri uresničujejo le z vzajemnostjo varnosti in svobode. Zato na nacionalni ravni
ni enotne strategije komuniciranja, s katero bi se lahko ustrezno obračali na posamezne ciljne skupine.
6.8.2 Vzroki
Varnost je v precejšnjem številu držav na kriznih območjih ogrožena zaradi slabega gospodarskega stanja, revščine, kršenja
človekovih pravic in vse hujših podnebnih sprememb. V upanju na boljšo prihodnost ljudje zapuščajo ta območja, vendar jih le
manjši del dejansko doseže pričakovanja. Neuresničena pričakovanja vodijo v frustracije in pogosto v še večje stiske, zato so
takšne osebe posebno ranljive, da zapadejo v proces radikalizacije, ki lahko vodi v nasilni ekstremizem. Na stiske posameznikov
dodatno vplivajo še pomanjkanje politične stabilnosti na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki ter s tem povezana trgovina z ljudmi,
tihotapstvo, spreminjanje verskih meja ter sposobnost teroristov za pripravo, organizacijo in izvedbo uporabe nasilja zoper civiliste
v ogroženi regiji in tudi v EU.
Terorizem se krepi tako na globalni kot tudi regionalni ravni, kar posledično vpliva na varnostno stanje na nacionalni ravni,
kjer je primarnega pomena krepitev drugih oblik varnostnih tveganj, kot je na primer radikalizacija, ki s polarizacijo družbe pogosto
vodi v nasilje.
Povečane zaznave sovražnega govora, vse večje število radikalnih skupin, kršitve javnega reda, uporaba nasilja med posameznimi skupinami pa tudi do tujcev, drugačnih in deprivilegiranih skupin kažejo na krepitev tveganj, ki vodijo v nasilni ekstremizem oziroma terorizem. Za precejšen del povratnikov ni znano, kje so, nekateri pa so že v zaporih. Ocenjujemo, da imajo lahko v
procesu radikalizacije, novačenja za terorizem in izvajanja terorizma zelo pomembno vlogo. Republika Slovenija pri tem ni imuna
proti tem tveganjem, kar kažejo posamezni primeri.
Grožnjo je povečal begunski val v Evropo, ki ima tudi sekundarni učinek. Poleg tveganja, da se med begunci v EU pretihotapijo
teroristi, lahko ta posebno ranljiva ciljna skupina pomeni tudi druga tveganja:
– so primerna tarča nasprotnikov drugačnih;
– ker so sestavljeni iz različnih skupin, so lahko vir nasilja;
– razlika med pričakovanji in dejanskim stanjem lahko pri posameznikih povzroči frustracije, ki lahko vodijo v sovražnost in
nasilje.
Begunski val se je med drugim odrazil v krepitvi različnih gibanj, ki bolj ali manj organizirano izkazujejo sovražnost do beguncev. Takšne oblike sovražnosti so praviloma del procesa radikalizacije, ki vodi v nasilni ekstremizem. Obenem se kot protiutež
pojavljajo vse bolj radikalne skupine, ki nasprotujejo prvim pa tudi vladni politiki, ki ureja tujsko problematiko.
6.8.3 Rešitve
– Terorizem je treba obravnavati celovito, načrtno in sistemsko urejeno. Za to je treba predvsem zagotoviti ustrezne nacionalne kapacitete in zmogljivosti. Nacionalne strukture so, ob navidezni odsotnosti grožnje, podhranjene in nezadostne, kar vzbuja
dvom o njihovi učinkovitosti, ki je ključnega pomena za varnost državljanov in samo nacionalno varnost.
– Pri omejevanju terorizma je pomemben enoten nastop predvsem na nacionalni, pa tudi na regionalni in globalni ravni. Ob
upoštevanju temeljnih načel solidarnosti, vzajemnosti in zaupanja je treba zagotoviti ustrezno komunikacijo, koordinacijo in sodelovanje vseh, ki lahko kakor koli prispevajo k omejevanju grožnje terorizma.
– Zagotovljen mora biti celovit sistemski pristop, ki temelji na mednarodnih pravnih aktih19. Ti ob opredeljevanju prioritet
med drugim predvsem pozivajo države, naj vzpostavijo ustrezne kapacitete in zmogljivosti na nacionalni ravni, ki bodo poleg na
nacionalni ravni vzpostavljene komunikacije sposobne učinkovitega mednarodnega sodelovanja. Ob obveznostih, ki izhajajo iz
članstva v mednarodnih organizacijah (OZN, NATO, OVSE, Svet Evrope in EU), je treba nadaljevati uresničevanje ciljev, zajetih v
sklopu različnih regionalnih formatov sodelovanja, in s tem omejevanje grožnje pri neposrednem izvoru.
– Pravočasen, celovit, dopolnjujoč in učinkovit odziv na s terorizmom povezana tveganja zahteva ustrezne normativne, organizacijske in funkcionalne spremembe, pa tudi prilagoditve v delovanju kriminalistične policije in slovenskih obveščevalno-varnostnih
organov, s poudarkom na proaktivnem pristopu, ki bi temeljil na obveščevalno vodeni policijski dejavnosti. Z načrtnim in sistematičnim spremljanjem in preiskovanjem, še zlasti v tako imenovani zgodnji fazi nastanka grožnje, se lahko bistveno oslabi možnost
uresničitve terorističnega dejanja. Tako in z uporabo novih tehnoloških dosežkov ter prikritih preiskovalnih metod in ukrepov bodo
zagotovljene možnosti za pravočasno preprečitev in odkrivanje pripravljalnih terorističnih dejanj.
– Doktrina boja zoper terorizem se je premaknila iz represivnega v izrazito preventivno področje, k splošnim prevencijam.
Terorizem zaradi svoje kompleksnosti zahteva horizontalen pristop, ki vključuje vse na nacionalni ravni pristojne deležnike, s posebnim poudarkom na sodelovanju vladnega sektorja z nevladnim, civilnimi iniciativami, lokalnimi oblastmi in zasebnim sektorjem.
Posebno vlogo imata pri tem raziskovalno in akademsko področje. Horizontalen pristop zahteva, poleg vloge policije in obveščevalnega sektorja, tudi nujno vključevanje in sodelovanje vseh na nacionalni ravni pristojnih deležnikov.
– Vlada Republike Slovenije je v letu 2017 ustanovila Medresorsko delovno skupino za protiterorizem (MDS PTR). Medresorska delovna skupina je bila ustanovljena z namenom oblikovanja mnenj in predlogov za usklajeno delovanje državnih organov
na področju protiterorizma ter za pripravo poročil in ocen ogroženosti Republike Slovenije z vidika mednarodnega terorizma, po
19 UN Comprehansive Counter Terrorism Strategy, Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju terorizma, EU Internal Strategy, EU
Counter Terrorism Strategy, EU Radicalisation and Recruitment Strategy idr.
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potrebi pa naj bi pripravila tudi preostale dokumente s področja terorizma in drugih oblik ekstremnega nasilja, ki vodi v terorizem.
Vsa ta gradiva naj bi pripravila za Svet za nacionalno varnost ali njegov sekretariat. Delovno skupino sestavljajo predstavniki in
strokovnjaki za protiterorizem iz državnih organov in agencij (Slovenska obveščevalno-varnostna agencija, Uprava kriminalistične
policije, Finančna uprava Republike Slovenije, Generalštab Slovenske vojske, Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za zunanje
zadeve, Obveščevalno-varnostna služba Ministrstva za obrambo, Služba za varnostno načrtovanje Ministrstva za notranje zadeve
in Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja).
– V Republiki Sloveniji je še vedno premalo zavedanja in prepoznavanja lastne vloge večine resorjev, katerih operativa se
na terenu prva srečuje s pojavnimi oblikami radikalizacije, ki lahko vodi v ekstremno nasilje in terorizem. Primarne ciljne skupine
so družina, socialno delo, šolstvo, zdravstvo in zapori, zato bi morali poiskati način za njihovo postopno vključevanje, da bi lahko
prispevali k učinkovitejšemu preprečevanju.
6.8.4 Cilji
– Trajna naloga Vlade Republike Slovenije je zaščita njene ustavne ureditve in varnosti ter zaščita posameznika in skupnosti
pred grožnjo terorizma z upoštevanjem temeljnih vrednot in interesov. Zaščita pred terorizmom se zagotavlja v tako imenovanem
štiristebrnem modelu: preprečevanje, zaščita, pregon in odzivanje. Primarnega pomena pri tem so:
– zgodnje prepoznavanje;
– odkrivanje in preprečevanje nastanka pogojev v družbi, ki spodbujajo posameznika, da bi podlegel procesu radikalizacije,
ki vodi v nasilni ekstremizem.
– S to resolucijo se želi spodbuditi državne, zasebne in vse druge oblike institucionalnega delovanja družbe ter vsakega
posameznika k povezovanju, sodelovanju, razmišljanju in uresničevanju zagotavljanja varnosti na vseh ravneh z ukrepi, ki kar
najbolj izhajajo iz realno zaznanih in ovrednotenih groženj. Konkretno to predstavlja naslednje:
– nadaljevanje vzpostavitve celovitega sistemskega pristopa za omejevanje grožnje terorizma na nacionalni ravni in postopno zagotavljanje zadostno usposobljenih človeških virov;
– priprava in dokončanje nacionalne strategije za preprečevanje terorizma;
– nadgradnja enotne metodologije za izdelavo ocene tveganj in ranljivosti ter teroristične ogroženosti;
– v sklopu že vzpostavljene nacionalne mreže strokovnjakov za ozaveščanje o radikalizaciji, ki vodi v nasilni ekstremizem
(Radicalisation Awareness Network – RAN), je treba nadaljevati napore krepitve medsebojne komunikacije in koordinacije, potrebne za učinkovito omejevanje s terorizmom povezanih tveganj, dokončanje njene formalizacije in umestitve ter uresničitev njenih
prioritetnih ciljev; nujna sta tudi identifikacija in postopno vključevanje vseh na nacionalni ravni pristojnih deležnikov;
– nadaljevanje aktivnosti za radikalizacijo, družbene medije in odzive na grožnje ekstremistov znotraj NATO-vega panela
Človeški dejavniki in medicina (Human Factors and Medicine-HFM);
– uveljavitev interesov Republike Slovenije v sklopu Protiteroristične pobude držav zahodnega Balkana (Western Balkan
Counter Terrorism Initiative – WBCTi);
– podpora obveščevalno-varnostnim in policijskim organom ter sodelovanje in usklajevanje z drugimi državami članicami
EU in NATA, Europolom, Interpolom, CTG (Skupina za boj proti terorizmu) ipd. ter tretjimi državami, prioritetno zahodnim Balkanom,
kjer Republika Slovenija nadaljuje vodenje operativne mreže za boj proti terorizmu (Counter Terrorism Inititative CTi);
– krepitev operativnih zmogljivosti (razvoj prikritih preiskovalnih ukrepov in skupnih čezmejnih policijskih dejavnosti) za
preprečevanje, odkrivanje, prepoznavanje in preiskovanje organiziranih kriminalnih skupin in mrež;
– učinkovito črpanje EU-sredstev iz Sklada za notranjo varnost (ISF-P) v obdobju 2018–2020.
6.8.4.1 Strategija/program – vzpostavitev celovitega sistemskega pristopa omejevanja grožnje terorizma
Ključne dejavnosti/ukrepi
Nadaljuje se celovita ocena ustreznosti nacionalnih protiterorističnih zmogljivosti tako na sistemsko strateški kot tudi na operativni ravni, vključujoč zakonodajni, sistemski, kadrovski kot tudi tehnološki vidik. Zagotovijo se pogoji za delovanje Medresorske
delovne skupine za protiterorizem ((v nadaljnjem besedilu: MDS PTR) ter vzpostavi ustrezen sistem, ki bo omogočal učinkovito
komunikacijo, koordinacijo in sodelovanje vseh na nacionalni ravni pristojnih deležnikov. Zaradi kompleksnosti teroristične grožnje in obremenjenosti posameznih nosilcev, povezanih z mednarodnimi in domačimi obveznostmi, je kot možna prihodnja oblika
delovanja predlagano prihodnje preoblikovanje MDS PTR v (analitični) protiteroristični center, ki bi na enem mestu združeval
strokovnjake nosilnih organov.
Nosilec:
– Medresorska delovna skupina za protiterorizem.
Sodelujoči:
– Ministrstvo za notranje zadeve;
– Ministrstvo za pravosodje;
– Ministrstvo za zunanje zadeve;
– Ministrstvo za obrambo;
– Finančna uprava Republike Slovenije;
– Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja;
– Slovenska obveščevalno-varnostna agencija;
– Obveščevalno-varnostna služba;
– drugi zainteresirani nacionalni/mednarodni organi ter raziskovalni sektor.
Rok za izvedbo:
– stalna naloga.
Kazalniki za merjenje uspešnosti:
– število razprav, predlogov in sistemsko strateških rešitev na ravni MDS PTR;
– izdelana enotna strategija komuniciranja glede terorizma;
– sistemska umestitev protiterorističnega koordinatorja.
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6.8.4.2 Strategija/program – priprava prve nacionalne strategije za preprečevanje terorizma
Ključne dejavnosti/ukrepi
Na nacionalni ravni se nadaljuje razprava o ustrezni obliki nacionalne strategije. V sodelovanju z drugimi nacionalnimi in
tujimi organizacijami se identificirajo ključna področja oziroma tveganja, ki bodo zajeta v strategiji. Sledi priprava strategije in
akcijskega načrta.
Nosilec:
– Medresorska delovna skupina za protiterorizem.
Sodelujoči:
– Ministrstvo za notranje zadeve;
– Ministrstvo za pravosodje;
– Ministrstvo za zunanje zadeve;
– Ministrstvo za obrambo;
– Finančna uprava Republike Slovenije;
– Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja;
– Slovenska obveščevalno-varnostna agencija;
– Obveščevalno-varnostna služba;
– Vrhovno državno tožilstvo.
Rok za izvedbo:
– 31. december 2019.
Kazalniki za merjenje uspešnosti:
– oblikovana nacionalna strategija in akcijski načrt.
6.8.4.3 Strategija/program – okrepitev delovanja Nacionalne platforme za preprečevanje radikalizacije – RAN
Ključne dejavnosti/ukrepi
Nadaljujeta se identifikacija in postopno vključevanje vseh za preprečevanje radikalizacije, ki vodi v nasilni ekstremizem
pristojnih deležnikov na nacionalni ravni. Okrepijo se komunikacija, koordinacija in sodelovanje sodelujočih deležnikov, zagotovita
se ustrezna ozaveščenost in prepoznavanje vloge posameznih deležnikov ter nadaljujeta oblikovanje in prenos na nacionalni in
mednarodni ravni prepoznanih dobrih praks za pravočasno in učinkovito preprečevanje radikalizacije, ki vodi v nasilni ekstremizem.
Okrepi se sodelovanje in zastopanje interesov Slovenije v različnih mednarodnih sestavih ter zagotovita ažurno oblikovanje lastnih
in implementacija tujih dobrih praks ter obveznosti.
Nosilec:
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija.
Sodelujoči:
– Ministrstvo za notranje zadeve;
– Ministrstvo za pravosodje;
– Ministrstvo za zunanje zadeve;
– Ministrstvo za obrambo;
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti;
– Ministrstvo za zdravje;
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport;
– Slovenska obveščevalno-varnostna agencija;
– Obveščevalno-varnostna služba,
– zainteresirane nevladne organizacije;
– Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede;
– Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede.
Rok za izvedbo:
– stalna naloga.
Kazalniki za merjenje uspešnosti:
– število plenarnih, dvo- in večstranskih zasedanj, ki jih omogoča nacionalna platforma;
– število predlogov in sistemskih rešitev SNAV/SSNAVm;
– število udeležb v relevantnih mednarodnih sestavih.
6.8.4.4 Strategija/program – priprava enotne metodologije za izdelavo ocene tveganj in ranljivosti ter teroristične
ogroženosti
Ključne dejavnosti/ukrepi
Izdelujejo in zagotavljajo se periodične ocene ogroženosti, pripravi se enotna metodologija za izdelavo ocene teroristične
ogroženosti Republike Slovenije, vključno z oceno tveganja in ranljivosti. Poleg tega se pripravi ocena pregleda ukrepov državnih
organov ob spremembi stopnje ogroženosti, pripravijo pa se tudi smernice in priporočila glede ukrepov za odzivanje glede na
stopnjo ogroženosti.
Nosilec:
– Medresorska delovna skupina za protiterorizem.
Sodelujoči:
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija;
– Ministrstvo za pravosodje;
– Ministrstvo za zunanje zadeve;
– Ministrstvo za obrambo;
– Finančna uprava Republike Slovenije;
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– Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja;
– Slovenska obveščevalno-varnostna agencija;
– Obveščevalno-varnostna služba.
Rok za izvedbo:
– stalna naloga.
Kazalniki za merjenje uspešnosti:
– število razprav o neki temi;
– oblikovana enotna metodologija;
– priprava smernic in priporočil glede ukrepov za odzivanje na stopnjo ogroženosti.
6.8.4.5 Strategija/program – uveljavitev interesov Republike Slovenije v sklopu Protiteroristične iniciative držav
zahodnega Balkana (Western Balkan Counter Terrorism Initiative – (WBCTi)
Ključne dejavnosti/ukrepi
Gostitev sestankov Odbora za integrativno upravljanje notranje varnosti v regiji Zahodni Balkan (WB IISG Board) v okviru Brdo
procesa ter predstavljanje načrtov in rezultatov dela IISG procesa v Svetu EU in na njegovih delovnih telesih. Sovodenje WBCTi
stebra Integrativnega upravljanja notranje varnosti skupaj z Ženevskim centrom za nadzor nad oboroženimi silami (DCAF Ljubljana)
in Avstrijo. Sodelovanje pri pripravi večletnih načrtov aktivnosti stebra WBCTi, pri pripravi poročil, spremljanju in evalvaciji aktivnosti
ter potrebni koordinaciji mednarodnih partnerjev pri izvajanju načrtovanih aktivnosti. Predsedovanje Neformalni delovni skupini
WBCTi, ki deluje v okviru Delovne skupine za boj proti terorizmu pri Svetu EU in je namenjena koordinaciji skupine EU partnerjev
v WBCTi stebru IISG strukture. Aktivna udeležba na sestankih IISG Podporne skupine s partnerji WBCTi, ki bo vključevala predvidoma 4 sestanke letno z vsemi WBCTi partnerji, redne koordinativne sestanke vodilnih partnerjev v stebru WBCTi in sestanke
horizontalne koordinacije z vodilnimi partnerji drugih dveh stebrov IISG. Vodenje in organizacija CTI sestankov ter sodelovanje pri
izvajanju operativnih aktivnosti CTI, kjer bo udeležena slovenska policija. Promocija WBCTi in vloge Slovenije oziroma slovenske
policije na relevantnih mednarodnih dogodkih.
Nosilec:
– Ministrstvo za notranje zadeve.
Sodelujoči:
– Ministrstvo za zunanje zadeve;
– Ministrstvo za pravosodje;
– Vrhovno državno tožilstvo;
– Specializirano državno tožilstvo;
– Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja.
Rok za izvedbo:
– stalna naloga.
Kazalniki za merjenje uspešnosti:
– število sestankov procesa Brdo v sestavi Usmerjevalnega odbora na visoki ravni za integrativno upravljanje notranje varnosti – IISG HL SC;
– število mednarodnih dogodkov, na katerih je slovenska policija predstavljala WBCTi;
– število razprav, predlogov in sistemsko strateških odločitev oblikovanih na sestankih CTI; število razprav, predlogov in
sistemsko strateških rešitev oblikovanih na sestankih WBCTi;
– izvajanje aktivnosti v projektu First Line, ki predstavlja preventivno komponentno WBCTi stebra ter nadaljevanje teh aktivnosti v okviru procesa izgradnje Prevent-Refer-Address (P-R-A) mehanizmov v državah regije zahodni Balkan.
6.8.4.6 Strategija/program – vodenje regionalne mreže nacionalnih protiterorističnih enot držav zahodnega Balkana
(Counter Terrorism Inititative (CTi))
Ključne dejavnosti/ukrepi
Okrepi in poveča se operativno sodelovanje protiterorističnih enot držav zahodnega Balkana, Avstrije, Češke, Hrvaške,
Europola in Interpola. Pripravi se načrt aktivnosti CTi 2018–2020 in njegovo uresničevanje. Izvede se uveljavljanje interesov CTi
v sodelovanju z drugimi mednarodnimi in regionalnimi skupinami. Zagotavljajo se operativne aktivnosti za pravočasno odkrivanje
novih s terorizmom povezanih tveganj.
Nosilec:
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija.
Sodelujoči:
– Ministrstvo za pravosodje;
– Vrhovno državno tožilstvo;
– Specializirano državno tožilstvo;
– Finančna uprava Republike Slovenije;
– Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja;
– Ministrstvo za zunanje zadeve;
– Slovenska obveščevalno-varnostna agencija.
Rok za izvedbo:
– stalna naloga.
Kazalniki za merjenje uspešnosti:
– število operativnih srečanj;
– priprava načrta aktivnosti CTi za obdobje 2018–2020;
– uresničene aktivnosti, opredeljene v načrtu aktivnosti CTi za obdobje 2018–2020;
– identificirane nove potrebe na operativni ravni ter število predlogov, posredovanih v sklopu uresničevanja WBCTi aktivnosti.
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6.8.4.7 Strategija/program – učinkovito črpanje EU-sredstev iz Sklada za notranjo varnost – Policijsko sodelovanje,
tveganje in krize (ISF-P) v obdobju 2018–2020
Ključne dejavnosti/ukrepi
Načrtovanje, upravljanje in izvajanje operativnih in sistemskih projektov za učinkovitejše omejevanje in preprečevanje radikalizacije, ki vodita v nasilni ekstremizem na nacionalni ter mednarodni ravni. Podpora mednarodnemu policijskemu sodelovanju
v boju zoper terorizem, priprava posvetov, delavnic in strokovnih srečanj z udeležbo EU in tretjih držav na temo preprečevanja
radikalizacije, ki vodi v nasilni ekstremizem. Priprava in izvedba ukrepov za učinkovito preprečevanje radikalizacije, ki vodi v nasilni
ekstremizem na nacionalni ravni.
Nosilec:
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija.
Sodelujoči:
– Vrhovno državno tožilstvo;
– Specializirano državno tožilstvo;
– Finančna uprava Republike Slovenije;
– Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja.
Rok za izvedbo:
– stalna naloga.
Kazalniki za merjenje uspešnosti:
– število delavnic, posvetov, delovnih in operativnih srečanj;
– višina in vrsta EU-sredstev iz sklada za notranjo varnost;
– število in vrsta ukrepov.
6.8.4.8 Strategija/program – znanstvenoraziskovalno proučevanje radikalizacije, terorizma ter hudih in organiziranih
oblik kriminalitete
Ključne dejavnosti/ukrepi
Vključitev univerz in drugih raziskovalnih institucij v znanstvenoraziskovalno spoznavanje pojavnih oblik, vzrokov, dejavnikov,
možnih odzivov in dobrih praks pri radikalizaciji, ki vodi v nasilni ekstremizem, terorizmu ter hudih in organiziranih oblikah kriminalitete. Zagotovitev podlage za skupno kandidiranje ene ali več slovenskih raziskovalnih institucij z drugimi državami pri evropskih
projektih s tega področja. Spoznavanje pojavnih oblik, vzrokov, dejavnikov, možnih odzivov in dobrih praks. Skupno kandidiranje
za evropske projekte.
Nosilec:
– Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede.
Sodelujoči:
– univerze in raziskovalne institucije;
– Ministrstvo za notranje zadeve;
– Ministrstvo za pravosodje;
– Ministrstvo za zunanje zadeve;
– Ministrstvo za obrambo;
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti;
– Ministrstvo za zdravje;
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport;
– Slovenska obveščevalno-varnostna agencija;
– Obveščevalno-varnostna služba;
– zainteresirane nevladne organizacije.
Rok za izvedbo:
– stalna naloga.
Kazalniki za merjenje uspešnosti:
– število uspešno izvedenih projektov.
6.9 Ogroženost Republike Slovenije zaradi hudih in organiziranih oblik kriminalitete
6.9.1 Opis problema
V Republiki Sloveniji je zagotovljena visoka stopnja varnosti, saj spada med deset najvarnejših držav na svetu20. Kljub temu
njeno nacionalno varnost ogrožajo hude in organizirane21 oblike kriminalitete, ki povzročajo škodo žrtvam in tudi družbi kot celoti.
Glavna s kriminalom povezana tveganja in grožnje so gospodarska kriminaliteta s korupcijo, čezmejna kriminaliteta v povezavi s
tihotapstvom prepovedanih drog in strelnega orožja, nezakonitimi migracijami in trgovino z ljudmi ter kibernetska kriminaliteta in
zloraba informacijskih tehnologij. Nobena država se s tovrstnimi varnostnimi izzivi ne more spopadati sama, zato je nujno skupno
ukrepanje na ravni EU in v sodelovanju s tretjimi državami.
Finančno ovrednotena škoda, ki jo državi povzroča gospodarska kriminaliteta, je velika. V zadnjih petih letih je znašala skupno
3.294,7 milijona evrov22 in obsegala 89 odstotkov vse zaznane materialne škode, ki jo je v Sloveniji povzročila kriminaliteta. Zato
Deseta objava globalnega mirovnega indeksa (Global Peace Index-GPI) je 163 držav razvrstila glede na stopnjo varnosti.
Za opredelitev organizirane kriminalne dejavnosti morajo biti izpolnjena štiri obvezna in najmanj dve od sedmih izbirnih meril. Obvezna merila so: obstoj skupine vsaj treh ljudi, delovanje v daljšem časovnem obdobju, pridobivanje premoženjske koristi in/ali družbene moči
ter storitev kaznivih dejanj, katerih storilci se preganjajo po uradni dolžnosti. Izbirna merila so: uporaba nasilja in/ali korupcije, delovanje na
mednarodni ravni, sodelovanje pri pranju denarja, notranja pravila ravnanja ter delitev vlog in nalog med člani skupine, podjetniški način
delovanja ter vplivanje na medije, gospodarstvo, državno upravo in/ali politiko.
22 Vsota je seštevek podatkov iz poročil o delu Policije za leta 2013, 2014, 2015, 2016 in 2017.
20
21
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policija posebno skrb namenja odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj in njihovih storilcev s področja korupcije in gospodarske
kriminalitete, vključno s kaznivimi dejanji v škodo bank. Pri tem se nenehno srečuje s potrebo po zagotavljanju ustreznega števila
visoko usposobljenih preiskovalcev, da bi bila še bolj uspešna in učinkovita pri odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj pranja
denarja ter finančnih malverzacij v škodo bank, javnih financ in finančnih sredstev EU.
Dogajanja v okviru organizirane kriminalitete v Sloveniji zaznamuje njen geografski položaj z neposredno izpostavljenostjo
balkanski poti. Europolove analize opredeljujejo zahodni Balkan kot ključno kriminalno žarišče, kjer je osredotočena logistika, ki
olajšuje trgovino z nezakonitim blagom (prepovedane droge, strelno orožje, visoko trošarinsko blago in ponarejen denar, ogrožene
živalske in rastlinske vrste ter odpadki), ustvarja nove trge kriminalnih dejavnosti in zagotavlja priložnosti organiziranim kriminalnim združbam, za katere je ozemlje naše države pomembno tranzitno območje za vstop na trge EU. Najdejavnejše so albansko
govoreče kriminalne združbe in zahodnobalkanska kriminalna omrežja, ki močno izkoriščajo vezi in povezave, vzpostavljene v
nekdanji skupni državi, zato pri izvajanju različnih kriminalnih aktivnosti zasledimo tudi slovenske državljane.
Tradicionalen trg prepovedanih drog v Republiki Sloveniji in preostalih članicah EU še vedno vključuje največ organiziranih
kriminalnih združb (približno tretjino). Nacionalni trg prepovedanih drog se, odvisno od vrste prepovedane droge, oskrbuje z različnih območij. Kokain in sintetične droge predvsem iz Nizozemske, Belgije in Španije, heroin in kanabis pa z zahodnega Balkana.
Kriminalistične preiskave nezakonitega prometa in proizvodnje prepovedanih drog postajajo vse kompleksnejše in so praviloma
mednarodne. Vedno večja povezanost domačih kriminalnih združb s tujimi zahteva ustrezne prilagoditve pri delu kriminalistične
policije. Ugotavlja se povečana aktivnost kriminalnih združb z zahodnega Balkana. Njihove kriminalne aktivnosti se nanašajo tudi
na druge nezakonite dejavnosti. Posebno skrb vzbuja eksponenten pojav novih psihoaktivnih snovi, ki se ponujajo na prodaj po
svetovnem spletu.
Mednarodni tokovi ilegalnih migracij potekajo čez ozemlje Republike Slovenije. Pri tem je najbolj izpostavljena slovensko-hrvaška schengenska meja, čez katero organizirane kriminalne skupine tihotapijo ilegalne migrante v notranjost države in naprej čez
notranje meje v sosednje države članice EU. Še naprej posebno skrb vzbujajo različne oblike zlorab zakonitih institutov vstopa na
območje Slovenije, predvsem na podlagi zaposlitev v fiktivnih gospodarskih družbah. Republika Slovenija je tranzitna in tudi ciljna
država za trgovino z ljudmi, predvsem z ženskami, z namenom spolnega izkoriščanja. Žrtve izvirajo iz držav srednje in vhodne
Evrope ter zahodnega Balkana.
Interpol, Europol in varnostni organi držav članic EU opozarjajo na nezakonito trgovino s strelnim orožjem, ki izvira z območja
zahodnega Balkana. Glede na močno povečano gostoto prometa različnih vozil iz potencialno tveganih regij lahko domnevamo,
da je problematika prisotna v precej večjem obsegu, kot jo policija zaznava in obravnava. Za tihotapstvo predhodnih sestavin za
izdelavo prepovedanih drog, nevarnih snovi in odpadkov je značilno, da poteka v obratni smeri, iz EU na zahodni Balkan.
Republika Slovenija je zaradi značilnega geografskega položaja na balkanski poti pomembna tudi za nezakonito trgovino z
ogroženimi živalskimi in rastlinskimi vrstami ter nezakonito ravnanje z odpadki. V zadnjih letih je zaradi spremenjenega povpraševanja zaznati spremembe v delovanju posameznikov in organiziranih kriminalnih skupin na tem področju (naša država je postala
izvozna točka za antično slonovino iz EU, več je tudi zasegov izdelkov tradicionalne kitajske medicine ter poštnih pošiljk, ki vsebujejo dele zavarovanih vrst). K temu, med drugim, prispevajo tudi povečano število priseljencev zlasti iz azijskih držav, nesluten
razmah spletne trgovine ter preprosta in cenena dostava tovrstnih pošiljk.
Republika Slovenija je podobno kot druge članice EU deležna hitrega razvoja informacijskih tehnologij in omrežij. Kibernetska
kriminaliteta postaja pomemben vir ogrožanja nacionalne varnosti, varnosti ljudi in njihovega premoženja. Število kibernetskih
kaznivih dejanj (napadi na informacijske sistema, spolne zlorabe otrok prek spleta, spletne goljufije in zlorabe bančni kartic) se bo
v prihodnje povečalo, zato je treba povečati operativno zmogljivost za boj proti kibernetskemu kriminalu.
Organizirana kriminaliteta deluje v obliki kompleksnih mrež, ki delujejo funkcionalno in z organiziranim delovanjem diferenciranih skupin posameznikov, ki se s kriminalno dejavnostjo preživljajo. Največja težava za organe pregona je preboj do centrov teh
omrežij, ki jih je zaradi pogosto neučinkovitega mednarodnega sodelovanja težje odkriti. V takih primerih je eno najučinkovitejših
orodij sledenje premoženju (finančne preiskave), ki pa niso dovolj, če ne vodijo do zavarovanja ter do končnega odvzema nezakonito pridobljenega premoženja. Upoštevajoč, da je glavni motiv (čezmejnega) organiziranega kriminala finančna korist, storilce
tovrstnih kaznivih dejanj najbolj prizadene, da se jim odvzame protipravno pridobljena premoženjska korist. Z nevtraliziranjem
premoženjske koristi pridobljene s kaznivim dejanjem se deluje tudi preventivno, saj tega premoženja kasneje ni moč vložiti v
načrtovanje novih kaznivih dejanj in ga tudi ne prenesti v legalno sfero delovanja. Republika Slovenija je sicer vzpostavila nekatere
mehanizme za učinkovitejše ukrepanje na tem področju, kot je uvedba možnosti civilne zaplembe, a zaenkrat še ni vzpostavila
učinkovite institucionalne strukture. Ker storilci tovrstnih kaznivih dejanj praviloma delujejo čezmejno, se funkcionalno povezujejo
s tujimi omrežji ter s kaznivo dejavnostjo pridobljeno premoženje skrivajo izven meja svojega prebivališča, je mednarodno sodelovanje pri tem ključnega pomena.
V okviru EU je mednarodno sodelovanje na tem področju predvideno preko uradov za odvzem premoženjske koristi (Asset Recovery Office – ARO) na podlagi Sklepa Sveta 2007/845/PNZ o sodelovanju med uradi za odvzem premoženjske koristi,
pridobljene s kaznivim dejanjem, ali drugega premoženja, povezanega s kaznivimi dejanji. V skladu s tem sklepom je Republika
Slovenija dolžna vzpostaviti nacionalni urad, ki bo pristojen za sledenje in identifikacijo premoženjske koristi, z namenom da se to
premoženje učinkovito identificira, sledi ter da o tem poteka čim hitrejša izmenjava podatkov med državami članicami. Republika
Slovenija je ta sklep zgolj delno implementirala, tako da je na Vrhovnem državnem tožilstvu vzpostavila kontaktno točko, ki pa v
trenutni obliki ne more učinkovito in v predvidenih časovnih okvirih izvajati opravil, ki jih predvideva navedeni sklep, zaradi česar
je Republika Slovenija že bila deležna kritike s strani EU.
Leta 2009 je bila ustanovljena medresorska delovna skupina, v kateri so sodelovali predstavniki Ministrstva za pravosodje, Vrhovnega državnega tožilstva, Ministrstva za notranje zadeve/Policije, Urada za preprečevanje pranja denarja in današnje
Finančne uprave Republike Slovenije, ki je predlagala, da je v Republiki Sloveniji potrebno čimprej ustanoviti urad oziroma drug
funkcionalno samostojen organ za odvzem premoženjske koristi. Žal se ta predlog kasneje iz različnih razlogov ni uresničil, kljub
temu da je pregon organizirane in gospodarske kriminalitete ves čas visoko na agendi vseh dosedanjih vlad.
Prav tako v Republiki Sloveniji ni centralnega urada zadolženega za upravljanje z zavarovanim in odvzetim premoženjem,
ampak je le-to razpršeno med različne organe oziroma institucije (Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Finančna uprava Republike Slovenije, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za finance, Slovenski državni holding). V zvezi s
tem je bila ustanovljena medresorska delovna skupine za pripravo ukrepov za bolj učinkovito hrambo in upravljanje z zaseženim
premoženjem po Zakonu o kazenskem postopku in Zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, ki je leta 2016 zavzela
stališče, da je treba ustanoviti oziroma oblikovati centralni organ za hrambo in upravljanje, ni pa bilo doseženo soglasje o umestitvi
in organizacijski obliki centralnega organa. Nakazane so bile tudi tri možne umestitve centralnega organa.
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6.9.2 Vzroki
Stanje gospodarske kriminalitete v Sloveniji je v zadnjem obdobju močno zaznamovala ena izmed največjih gospodarskih kriz
v zadnjem stoletju, ki v nasprotju z nekaterimi prejšnjimi, ki so imele izvor v realni ekonomiji, izvira iz finančne panoge, kjer je še
posebno izstopala manjša učinkovitost pristojnih nadzornih organov. V tako zaostrenih razmerah gospodarskega poslovanja so se
izkazale čezmerna zadolženost gospodarskih subjektov, nezmožnost refinanciranja dolgov in posledično nezmožnost dokončanja
investicijskih in drugih začetih poslov, kar je povzročilo številna oškodovanja, obenem pa priložnosti za pridobivanje protipravne
premoženjske koristi. Posledično je Republika Slovenija kot majhno, relativno odprto gospodarstvo podlegla omenjenim vplivom,
pri čemer je aktualno stanje gospodarske kriminalitete nedvomno tudi posledica načina poteka gospodarske tranzicije, lastninskega
preoblikovanja in splošnega socialnega, družbeno-političnega in gospodarskega stanja v državi.
Republika Slovenija je kot tranzitno-logistična in ciljna država močno izpostavljena delovanju organiziranih kriminalnih združb,
zlasti tistih vzdolž balkanske poti. Geografski položaj, zgodovinska in jezikovna pogojenost ter vpetost v kulturno-ekonomske odnose z republikami nekdanje Jugoslavije, tudi članstvo v EU, zaznamujejo njen posebni položaj, ko gre za pomembne čezmejne
varnostne grožnje organiziranega kriminala, povezane s tihotapstvom prepovedanih drog, strelnega orožja, nezakonitimi migracijami in trgovino z ljudmi ter kibernetsko kriminaliteto. Kriminalna omrežja posameznikov, ki so aktivna na slovenskem ozemlju, so
zelo odvisna od mednarodnih tokov, da čeznje kot posredniki oskrbujejo slovenski črni trg. Njihova posredniška vloga jih postavlja
v podrejen položaj do logističnih središč na zahodnem Balkanu in v EU.
Nezakonita proizvodnja prepovedanih drog, promet z njimi ter njihova zloraba so globalni problem. Povečano povpraševanje
po prepovedanih drogah prinaša mednarodnim kriminalnim združbam velik finančni dobiček in bogastvo. Kriminaliteta, povezana s
prepovedanimi drogami, je pojav, za katerega so značilne množičnost, organiziranost, profesionalnost in prikritost. Republika Slovenija zaradi svoje geografske lege spada med pomembne tranzitne in tudi ciljne države za ilegalno distribucijo prepovedanih drog.
Vzrok nezakonitih migracij so tako krizni dogodki (oboroženi konflikti, krizna žarišča, naravne katastrofe...) kakor tudi ekonomska neenakost posameznih držav in s tem povezana revščina. Globalizacija in široka dostopnost informacij po svetovnem spletu
prav tako spodbujata migrante, ki iščejo boljše življenjske razmere, kar organizirane kriminalne združbe izkoriščajo za ustvarjanje
dobička pri tihotapljenju slednjih. Migracij brez širokih sistemskih ukrepov razvitih držav ne bo mogoče preprečiti ali omejiti.
Republika Slovenija je zaradi že omenjenih geografskih, zgodovinskih, ekonomskih in etničnih povezav naravno tranzitno in
vstopno območje za tokove nezakonitega strelnega orožja z zahodnega Balkana. Problematika trgovine z orožjem in eksplozivi se
navezuje na kriminalne aktivnosti posameznikov z dobrimi in razvejani osebnimi in/ali sorodstvenimi povezavami tako v izvornih
kot ciljnih državah EU. Trgovina z orožjem in eksplozivi je večinoma dopolnilna dejavnost. Kriminalne združbe iz drugih območij EU
iščejo stik s posamezniki z namenom, da bi si zagotovile dostop do orožja. Orožje se čez mejo tihotapi v zelo omejenih količinah,
po posameznih kosih ali razstavljeno na podlagi specifičnih naročil in vnaprejšnjih dogovorov.
Kibernetska kriminaliteta, ki poteka v nam nevidnem oziroma virtualnem prostoru, je zaradi nenehnega razvoja informacijsko-komunikacijske tehnologije vedno večja varnostna grožnja. Ker se trgovanje in bančno poslovanje selita na splet, kibernetska
kriminaliteta storilcem kaznivih dejanj prinaša ogromne dobičke, državljanom in družbi pa veliko škodo. Storilci kaznivih dejanj
izkoriščajo tehnike anonimizacije in mehanizme anonimnih plačil za nezakonito trgovino s prepovedanimi drogami ali strelnim orožjem, kriminalne transakcije in pranje denarja. Kibernetska kriminaliteta je tesno povezana s spolnim izkoriščanjem otrok, pojavlja
pa se vedno večji trend zlorabe otrok s prenosom v živo po spletu v realnem času.
Trenutna organiziranost delovanja kriminalistične policije s preveliko avtonomijo, samostojnostjo in razpršenostjo regionalnih
enot (sektorji kriminalistične policije na osmih policijskih upravah) zmanjšuje učinkovitost in uspešnost odkrivanja ter preiskovanja
hudih in organiziranih oblik kriminalitete na državni in mednarodni ravni. Avtonomnost policijskih uprav pri določanju prioritet pri
preiskovanju kaznivih dejanj zmanjšuje prožnost za preiskovanje kompleksnih nacionalnih in mednarodnih organiziranih kriminalnih
združb. Decentralizirano delovanje enot, prevlada regionalno specifičnih prioritet, prepletanje upravnega in strokovnega odločanja, prevladovanje partikularnih interesov, ne dovolj učinkovita izmenjava informacij, reaktivno usmerjeno policijsko delovanje,
oslabljene preiskovalne kapacitete na nacionalni ravni – to so ovire in težave za načrtno, usmerjeno in sistematično spremljanje in
preiskovanje nacionalnih ter mednarodnih hudodelskih združb na temelju obveščevalno vodene policijske dejavnosti.
Za učinkovit odvzem premoženja nezakonitega izvora in njegovo upravljanje je pomembno, da ima država poleg sistematično
določenega pravnega okvira, ki omogoča čim širši nabor poti za odvzem (kazenski, civilni in upravni), vzpostavljene tudi ustrezne
organizacijske strukture za odvzem premoženjske koristi kot je Asset Recovery Office – ARO in Asset Management Office – AMO
za upravljanje z zavarovanim in odvzetim premoženjem.
Zmanjšana učinkovitost pri odzivanju pristojnih organov na izzive in težave v zvezi z odvzemom premoženja nezakonitega
izvora je tudi v dejstvu, da za naloge njegovega odkrivanja, odvzema in upravljanja ni vzpostavljen celovit organizacijski in funkcionalni okvir v katerem bi bilo povezano in usklajeno delovanje pristojnih organov na tem področju.
6.9.3 Rešitve
– Pri omejevanju mednarodnega organiziranega kriminala je vse pomembneje, da se države članice EU in institucije, tudi v
sodelovanju s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami, skupaj uprejo grožnjam z ukrepi, ki omogočajo organom odkrivanja
in kazenskega pregona sistematično, celovito in usklajeno delovanje.
– Politični cikel EU za boj proti hudim oblikam organiziranega mednarodnega kriminala je metodologija, ki jo je leta 2010
določila EU in je namenjena boju proti najpomembnejšim grožnjam v povezavi s kriminalom, s katerimi se spopada EU. Vsak cikel
traja štiri leta in prispeva k izboljšanju usklajevanja določenih prednostnih nalog glede kriminala ter sodelovanja pri teh nalogah.
S kriminalom povezane grožnje se ugotavljajo na podlagi kriminalističnoobveščevalnih informacij (Europolova ocena ogroženosti
zaradi hudih oblik organiziranega kriminala – SOCTA 2017), nato pa se opredelijo na politični ravni kot Sklepi Sveta o določitvi
prednostnih nalog EU v boju proti hudim kaznivim dejanjem in organiziranemu kriminalu za politični cikel (2018–2021). Evropska
komisija, države članice in agencije pripravijo večletne strateške načrte, ki se izvajajo z operativnimi akcijskimi načrti za posamezno
prednostno nalogo in leto. Ti načrti vključujejo skupne ukrepe držav članic, ki se izvajajo kot projekti Evropske večdisciplinarne
platforme proti grožnjam kriminala (EMPACT). Večletne strateške načrte in operativne akcijske načrte za tiste prednostne naloge, v
katerih bo sodelovala Republika Slovenija, bo treba upoštevati pri pripravi srednjeročnega načrta razvoja in dela policije v obdobju
2018–2022 ter v letnih načrtih dela policije.
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– EU zagotavlja ustrezno finančno podporo za delo pristojnih organov držav članic in izvedbo ukrepov, s katerimi bo zagotovljena zaščita državljanov EU pred vse bolj nadnacionalnimi grožnjami kriminala. Za uresničitev tega je Evropska komisija
vzpostavila instrument finančne podpore pri policijskem sodelovanju, preprečevanju kriminala in boju proti hudim oblikam čezmejnega kriminala znotraj Sklada za notranjo varnost (ISF-P). Na podlagi sklepa Evropske komisije z dne 29. julija 2015 o odobritvi
nacionalnega programa Republike Slovenije za podporo iz Sklada za notranjo varnost za obdobje 2014–2020 in v skladu z Akcijskim načrtom za črpanje sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje ter Sklada za notranjo varnost z dne 14. julija 2016
(različica 1.2) je kriminalistični policiji za obdobje od leta 2014 do 2020 dodeljenih slabih 9,9 milijona evrov. Predvideni projekti
za črpanje odobrenih EU-sredstev so usmerjeni v krepitev operativnih zmogljivosti za preprečevanje, odkrivanje, prepoznavanje
in preiskovanje organiziranih kriminalnih skupin in mrež, podpori policijskemu sodelovanju in usklajevanju z drugimi državami
članicami, Europolom in tretjimi državami (zahodni Balkan) pri izvajanju skupnih operacij, podpori in razvoju prikritih preiskovalnih
ukrepov ter skupnih čezmejnih policijskih dejavnosti in tudi pri izboljšanju usposobljenosti preiskovalcev za odkrivanje in preiskovanje gospodarskega kriminala in korupcije.
– Hiter, učinkovit in celovit odziv na sodobne grožnje mednarodnega organiziranega in gospodarskega kriminala zahteva
ustrezne normativne, organizacijske in funkcionalne spremembe ter prilagoditve v delovanju slovenske kriminalistične policije s
poudarkom na proaktivnem pristopu na temelju obveščevalno vodene policijske dejavnosti. Navedene okoliščine kriminalistični
policiji določajo načrtno in sistematično spremljanje in preiskovanje delovanja hudodelskih združb ob upoštevanju Europolovih
meril in subjektnega pristopa, katerega namen je identifikacija celotne hudodelske združbe, in to ne glede na vrsto kaznivih dejanj.
Tako in z uporabo prikritih preiskovalnih metod in ukrepov bo kriminalistična policija zagotovila možnosti za uspešno kazensko
procesiranje identificiranih združb in njihovih članov.
– Na uspešnost preiskovanja gospodarske kriminalitete vpliva več dejavnikov, med katerimi je treba izpostaviti izobrazbeno
strukturo zaposlenih, njihovo usposobljenost, motiviranost, organizacijo dela in zadostno število usposobljenih preiskovalcev.
Odkrivanje in preiskovanje gospodarske kriminalitete je kompleksno, strokovno zahtevno in odgovorno delo, ki zahteva visoko usposobljene človeške vire z dolgoletnimi izkušnjami na tem področju. Zaradi velike fluktuacije kriminalistov, ki odkrivajo in
preiskujejo gospodarsko kriminaliteto, kar povzroča pomanjkanje človeških virov s primernimi izkušnjami in znanjem, bo treba z
aktivnim zaposlovanjem vzdrževati ustrezno število zaposlenih. Za izboljšanje strokovne usposobljenosti preiskovalcev v enotah
za gospodarsko kriminaliteto bo treba v sodelovanju z drugimi državnimi organi in institucijami zagotoviti osnovne in specialistične
programe usposabljanja in izpopolnjevanja doma in v tujini.
– Ustanovi se medresorska delovna skupina pod vodstvom Ministrstva za pravosodje, ki pripravi predlog zakonodajnih sprememb, na podlagi katerih se ustanovi multidisciplinarni urad oziroma drug funkcionalno samostojen organ za izvajanje nalog, s
katerim se omogoča učinkovit odvzem premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem ali zaradi njega, in premoženja nezakonitega izvora (ARO) ter učinkovita hramba in upravljanje z zavarovanim in odvzetim premoženjem (AMO). Ta delovna skupina
tudi analizira možnosti za izboljšanje zakonodaje na področju odvzema premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem ali
zaradi njega, in premoženja nezakonitega izvora.
6.9.4 Cilji
– Aktivno sodelovanje v EMPACT-projektih političnega cikla EU za boj proti hudim oblikam organiziranega mednarodnega
kriminala v obdobju od leta 2018 do 2021.
– Identificirati in omejiti nezakonite dejavnosti hudodelskih združb na balkanski poti.
– Podpora policijskemu sodelovanju in usklajevanju z drugimi državami članicami, Europolom, Interpolom in tretjimi državami
(zlasti z zahodnega Balkana) pri izvajanju skupnih operacij.
– Pravočasna mednarodna izmenjava varnostno pomembnih informacij in kriminalističnoobveščevalnih informacij z Europolom, UNODC ter policijami držav članic EU in zahodnega Balkana.
– Nadaljnji razvoj kriminalističnoobveščevalne dejavnosti za učinkovito sodelovanje slovenske policije znotraj političnega cikla
EU za boj proti hudim oblikam organiziranega mednarodnega kriminala in Evropskega kriminalističnoobveščevalnega modela.
– Izboljšanje sodelovanja na nacionalni ravni z drugimi organi, ki prav tako zaznavajo kazniva dejanja, in zagotovitev pravočasne izmenjave informacij.
– Krepitev operativnih zmogljivosti (razvoj prikritih preiskovalnih ukrepov in skupnih čezmejnih policijskih dejavnosti) za preprečevanje, odkrivanje, prepoznavanje in preiskovanje organiziranih kriminalnih skupin in mrež.
– Izboljšanje zmogljivosti za boj proti kibernetski kriminaliteti.
– Učinkovito črpanje EU-sredstev iz Sklada za notranjo varnost (ISF-P) v obdobju 2018–2022.
– Priprava projekta konceptualnih sprememb organizacije in dela kriminalistične policije na državni in regionalni ravni v smislu
organizacijske, normativne in kadrovske reforme.
– Reorganizacija kriminalistične policije v smeri centralizacije odkrivanja in preiskovanja hudih in organiziranih oblik kriminalitete na državni ravni po vzoru že obstoječega Nacionalnega preiskovalnega urada.
– Vzpostavitev enovite, pretežno centralizirane in avtonomne kriminalistične policije.
– Ustanovitev centra mobilnih kriminalističnih enot po vstopu Hrvaške v schengensko območje ter vzpostavitev ciljnega
iskanja oseb na državni ravni.
– Trajnostni pristop pri načrtovanju in ohranjanju kadrov, ki preiskujejo gospodarsko kriminaliteto in korupcijo.
– Izboljšanje usposobljenosti preiskovalcev za odkrivanje in preiskovanje gospodarskega kriminala, korupcije in izvajanja
finančnih preiskav.
– Učinkovitejše izvajanje in uveljavljanje zakonodaje ter boj proti organiziranemu kriminalu, povezanemu z ogroženimi in
zavarovanimi prostoživečimi rastlinskimi in živalskimi vrstami.
– Izboljšanje zmogljivosti ter učinkovitejše izvajanje in uveljavljanje zakonodaje ter boj proti organiziranemu kriminalu, povezanemu z nezakonitim ravnanjem z odpadki.
– Vzpostavitev ustrezne organizacijske strukture ter razmislek o izboljšanju pravnih podlag, z namenom da se zagotovi
učinkovitejši odvzem premoženja nezakonitega izvora in s tem zmanjšanje stopnje škode povzročene s strani organizirane in
gospodarske kriminalitete v družbi. Prav tako pa je potrebno sprejeti ustrezne ukrepe za učinkovito upravljanje sredstev, zaseženih oziroma začasno zavarovanih pred odvzemom, vse s ciljem učinkovitejše organizacije upravljanja s tem premoženjem, da
Republika Slovenija ne bo po nepotrebnem plačevala visokih stroškov hranjenja ter da to premoženje ne bo izgubljalo vrednosti.
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6.9.4.1 Strategija/program – izvajanje ukrepov/projektov Evropske večdisciplinarne platforme proti grožnjam kriminala (EMPACT) znotraj političnega cikla EU za boj proti hudim oblikam organiziranega mednarodnega kriminala v obdobju
2018–2021
Ključne dejavnosti/ukrepi
Skupno operativno ukrepanje ter policijsko sodelovanje z državami članicami EU, Europolom in tretjimi državami pri izmenjavi informacij in kriminalističnoobveščevalnih informacij. Načrtovanje in izvajanje skupnih policijskih aktivnosti za odkrivanje in
preprečevanje delovanja organiziranih kriminalnih združb, ki se ukvarjajo s prepovedanimi drogami, strelnim orožjem, nezakonitimi migracijami, trgovino z ljudmi, premoženjskimi kaznivimi dejanji, goljufijami z udeležbo neplačujočih gospodarskih subjektov,
davčnimi utajami pri trošarinah, ponaredki, pranjem denarja in kibernetsko kriminaliteto.
Nosilec:
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija.
Sodelujoči:
– Vrhovno državno tožilstvo;
– Finančna uprava Republike Slovenije;
– Ministrstvo za pravosodje.
Rok za izvedbo:
– stalna naloga.
Kazalniki za merjenje uspešnosti:
– število EMPACT-projektov, v katerih sodeluje Republika Slovenija;
– število skupnih mednarodnih policijskih preiskav;
– število skupnih aktivnosti Policije in Finančne uprave Republike Slovenije.
6.9.4.2 Strategija/program – učinkovito črpanje evropskih sredstev iz Sklada za notranjo varnost (ISF-P) v obdobju
2018–2022
Ključne dejavnosti/ukrepi
Načrtovanje, upravljanje in izvajanje operativnih projektov (izvajanje prikritih preiskovalnih ukrepov, podpora mednarodnemu
policijskemu sodelovanju v boju proti kriminalu in terorizmu), projektov za zagotovitev informacijsko-telekomunikacijske in druge
materialno-tehnične podpore enotam kriminalistične policije ter usposabljanja in izpopolnjevanja, ki se financirajo iz Sklada za
notranjo varnost (ISF-P), ki je osredotočen na policijsko sodelovanje, preprečevanje kriminala in boj proti hudim in organiziranim
oblikam čezmejnega kriminala.
Nosilec:
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija.
Sodelujoči:
– Ministrstvo za notranje zadeve;
– Vrhovno državno tožilstvo.
Rok za izvedbo:
– stalna naloga.
Kazalniki za merjenje uspešnosti:
– delež izvedenih projektov znotraj nacionalnega cilja »Preprečevanje kriminala in boj proti njemu (ISF-P.SO5)« glede na
število načrtovanih v veljavnem Akcijskem načrtu za črpanje sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje ter Sklada za notranjo varnost;
– delež porabljenih EU-sredstev za izvedbo projektov znotraj nacionalnega cilja »Preprečevanje kriminala in boj proti njemu
(ISF-P.SO5)« glede na načrtovana sredstva v veljavnem Akcijskem načrtu za črpanje sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje ter Sklada za notranjo varnost.
6.9.4.3 Strategija/program – reorganizacija kriminalistične policije
Ključne dejavnosti/ukrepi
Organizacijsko strukturo in delovne procese kriminalistične policije na državni in regionalni ravni je treba spremeniti na podlagi
organizacijske, normativne in kadrovske reforme, ki bo omogočila učinkovito in uspešno preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje
hudih ter organiziranih oblik kriminalitete.
Nosilec:
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija.
Sodelujoči:
– Ministrstvo za javno upravo;
– Ministrstvo za pravosodje;
– Vrhovno državno tožilstvo.
Rok za izvedbo:
– stalna naloga.
Kazalniki za merjenje uspešnosti:
– priprava projekta konceptualnih sprememb organizacije in dela kriminalistične policije na državni in regionalni ravni;
– izvedena reorganizacija kriminalistične policije.
6.9.4.4 Strategija/program – izboljšanje strokovne usposobljenosti preiskovalcev v enotah za odkrivanje in preiskovanje gospodarske kriminalitete ter zmanjšanje fluktuacije človeških virov v teh enotah
Ključne dejavnosti/ukrepi
Izvedba osnovnih in specialističnih usposabljanj (skupne oblike) za izboljšanje strokovne usposobljenosti preiskovalcev na
državni, regionalni in lokalni ravni. Zagotoviti je treba udeležbo preiskovalcev na usposabljanjih (individualne oblike) forenzičnega
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računovodstva, notranje revizije in ocenjevanja vrednosti podjetij. Vzdrževanje ustreznega števila zaposlenih z aktivnim zaposlovanjem.
Nosilec:
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija.
Sodelujoči:
– Ministrstvo za notranje zadeve;
– Ministrstvo za pravosodje;
– Finančna uprava Republike Slovenije;
– Vrhovno državno tožilstvo;
– Univerza v Ljubljani;
– Univerza v Mariboru.
Rok za izvedbo:
– stalna naloga.
Kazalniki za merjenje uspešnosti:
– število izvedenih usposabljanj in izpopolnjevanj;
– število usposobljenih preiskovalcev;
– število novozaposlenih v enotah za odkrivanje in preiskovanje gospodarske kriminalitete.
6.9.4.5 Strategija/program – učinkovito izvajanje akcijskega načrta EU za boj proti nezakoniti trgovini z ogroženimi
živalskimi in rastlinskimi vrstami
Ključne dejavnosti/ukrepi
Posebna oblika organiziranega okoljskega kriminala je povezana s prostoživečimi vrstami. Nezakonita trgovina s prostoživečimi vrstami je posebno privlačna, saj je zelo donosna. V večini držav je v primerjavi z drugimi oblikami kriminala precej nizko na
prednostni lestvici kaznivih dejanj, zato je možnost, da bodo storilci odkriti in kaznovani, majhna. V Sloveniji od leta 2002 deluje
Medresorska delovna skupina za preprečevanje nezakonite trgovine z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, ki vključuje predstavnike policije, carine, inšpekcije in upravne organe Ministrstva za okolje in prostor. V skladu z akcijskim
načrtom EU bo poudarek na krepitvi zmogljivosti v državah članicah EU in tretjih državah za skupni boj proti nezakoniti trgovini
s prostoživečimi vrstami, predvsem na (1) boljši uporabi obstoječih virov, izboljšanju sodelovanja med vsemi akterji, učinkovitejši
rabi obstoječih orodij in politik ter dobrem medsektorskem povezovanju in usklajevanju, obveščanju in pretoku podatkov (izboljšati je treba poznavanje primerov nezakonite trgovine s prostoživečimi vrstami in usposabljanje nadzornih organov); (2) vključitvi
širšega pomena ohranjanja biotske raznovrstnosti, vlogi Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi
in rastlinskimi vrstami (CITES) ter povezovanju z drugimi biodiverzitetnimi konvencijami; (3) vključevanju držav članic pri izvajanju
aktivnosti na nacionalni ravni skladno z njihovimi kapacitetami, vendar z doseganjem ciljev do leta 2020; (4) vključevanju pomena
ohranjanja prostoživečih vrst in problematike nezakonite trgovine z njimi v ozaveščanje in seznanjanje tako strokovne kot širše javnosti; izboljšanju ozaveščenosti strokovnjakov za organizirani kriminal, kibernetsko kriminaliteto in pranje denarja; (5) zagotavljanju,
da zakonodaja o organiziranem kriminalu zajema tudi nezakonito trgovino s prostoživečimi vrstami, ter omogočanju primernega
kaznovanja kršiteljev.
Nosilec:
– Ministrstvo za okolje in prostor.
Sodelujoči:
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija;
– Finančna uprava Republike Slovenije;
– Ministrstvo za pravosodje;
– Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor;
– Agencija Republike Slovenije za okolje;
– Vrhovno državno tožilstvo.
Rok za izvedbo:
– stalna naloga.
Kazalniki za merjenje uspešnosti:
– število izvedenih usposabljanj in izpopolnjevanj/število usposobljenih;
– število mednarodnih akcij;
– število primerov v sodni obravnavi.
6.9.4.6 Strategija/program – učinkovito izvajanje akcijskega načrta EU za boj proti nezakoniti trgovini z odpadki
Ključne dejavnosti/ukrepi
Krepitev zmogljivosti za skupni boj proti nezakoniti trgovini z odpadki, še posebej odpadni električni in elektronski opremi
ter drugimi odpadki, ki vsebujejo okolju škodljive snovi kot tudi odpadkov iz plastike, kjer je prišlo do prepovedi izvoza plastičnih
odpadkov na Kitajsko. Kitajska je tudi za naslednja leta napovedala še dodatne prepovedi uvoza odpadkov, ki se bodo nanašale
na mešanice kovinskih odpadkov, jekla, odpadkov, ki vsebujejo titan in lesnih odpadkov. Po vzoru Kitajske se vse več držav jugovzhodne Azije odloča za omejitev oziroma prepoved uvoza »zelenih« odpadkov, predvsem odpadne plastike. Izboljšati je treba
poznavanje vzrokov in primerov nezakonite trgovine. V ta namen je na državni ravni treba določiti sodelujoče organe in organizacije
ter pripraviti ustrezno strategijo tega področja.
Nosilec:
– Ministrstvo za okolje in prostor.
Sodelujoči:
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija;
– Ministrstvo za pravosodje;
– Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor;
– Agencija Republike Slovenije za okolje;
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– Vrhovno državno tožilstvo;
– univerze in raziskovalne institucije.
Rok za izvedbo:
– stalna naloga.
Kazalniki za merjenje uspešnosti:
– število izvedenih usposabljanj in izpopolnjevanj/število usposobljenih;
– število mednarodnih akcij;
– število primerov v sodni obravnavi.
6.9.4.7 Strategija/program – vzpostavitev učinkovitih mehanizmov začasnega zavarovanja in odvzema premoženjske
koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem ali zaradi njega, in premoženja nezakonitega izvora ter njegove hrambe in upravljanja
Ključne dejavnosti/ukrepi
Ustanovi se medresorska delovna skupina pod vodstvom Ministrstva za pravosodje, ki pripravi predlog zakonodajnih sprememb, na podlagi katerih se ustanovi multidisciplinarni urad oziroma drug funkcionalno samostojen organ za izvajanje opisanih
nalog, s katerim se omogoča učinkovit odvzem premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem ali zaradi njega, in premoženja nezakonitega izvora (ARO) ter učinkovita hramba in upravljanje z zavarovanim in odvzetim premoženjem (AMO). Ta delovna
skupina tudi analizira možnosti za izboljšanje zakonodaje na področju odvzema premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim
dejanjem ali zaradi njega, in premoženja nezakonitega izvora.
Nosilec:
– Ministrstvo za pravosodje.
Sodelujoči:
– Vrhovno državo tožilstvo;
– Vrhovno sodišče Republike Slovenije;
– Ministrstvo za notranje zadeve – Policija;
– Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja;
– Komisija za preprečevanje korupcije;
– Finančna uprava Republike Slovenije;
– Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije;
– Slovenski državni holding;
– Agencija za upravljanje kapitalskih naložb,
– Javni nepremičninski sklad Republike Slovenije.
Rok za izvedbo:
– pravne podlage za ustanovitev ARO in AMO, do 31. januarja 2021;
– predlog drugih sprememb, do 31. januarja 2022.
Kazalniki za merjenje uspešnosti:
– izdelana analiza izboljšanja zakonodaje;
– izdelan predlog zakonodajnih sprememb.
7. SPREMLJANJE IZVAJANJA RESOLUCIJE
Izvajanje resolucije nadzira Vlada Republike Slovenije, ki zagotovi stalno medsebojno sodelovanje med ministrstvi in organi
v njihovi sestavi.
Za koordinacijo in nadzor nad izvajanjem resolucije Vlada Republike Slovenije najpozneje v šestih mesecih po sprejetju resolucije ustanovi medresorsko delovno skupino, in sicer iz skupine strokovnjakov, tako da sodelujejo v njej predstavniki ministrstev
in drugih organov, ki med svojimi pristojnostmi in nalogami delujejo na področju preprečevanja in zatiranja kriminalitete. Na seje
medresorske delovne skupine se lahko vabijo tudi strokovnjaki iz znanstvenoraziskovalnih institucij, organizacij civilne družbe
in predstavniki samoupravnih lokalnih skupnosti. Delovno skupino vodi predstavnik ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.
Delovna skupina opravlja zlasti naslednje naloge:
– usklajuje, usmerja in koordinira delo nosilcev in sodelujočih pri pripravi in izvajanju strategij in programov;
– spremlja učinkovitost izvajanja programov in strategij iz resolucije;
– skrbi za promocijo resolucije in s svojimi dejavnostmi zagotavlja širšo družbeno podporo;
– analizira stanje pri preprečevanju in zatiranju kriminalitete ter zbira predloge za načrtovanje dodatnih programov, ki so
utemeljeni na podlagi izsledkov raziskav in strokovno utemeljenih predlogov.
Vlada Republike Slovenije najmanj enkrat letno obravnava poročilo delovne skupine o izvajanju resolucije z vidika izvajanja
strategij in programov.
Obenem predloži letno poročilo o izvajanju resolucije Državnemu zboru Republike Slovenije najpozneje do 1. julija v tekočem
letu za preteklo leto.
8. FINANCIRANJE STRATEGIJ/PROGRAMOV DOLOČENIH V RESOLUCIJI
Za izvedbo resolucije kot strateškega dokumenta in doseganje opredeljenih ciljev so potrebna finančna sredstva, ki bodo natančneje opredeljena v področnih strategijah, programih in akcijskih načrtih nosilcev ter preostalih sodelujočih. Finančne posledice
za državni proračun so trenutno ocenjene na 8,5 milijona evrov.
Poleg sredstev iz proračuna Republike Slovenije so in bodo v pravosodju in notranjih zadevah na voljo tudi evropska sredstva.
V aktualni Finančni perspektivi EU 2014–2020 so tako v okviru naslova 3 Svoboda, varnost in pravica na voljo različni instrumenti
za pridobivanje evropskih sredstev.
V večletnem finančnem okviru EU za obdobje od leta 2014 do 2020 je uvedenih nekaj sprememb glede programov ter njihovega upravljanja. Pri notranjih zadevah sta bila vzpostavljena tako imenovani Sklad za notranjo varnost ter Sklad za azil, migracije
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in integracijo. Sklad za notranjo varnost je v tej finančni perspektivi oblikovan kot nacionalna ovojnica, za katero prav tako velja
deljeno upravljanje, ter je razdeljen na dve zaokroženi vsebinski področji, in sicer:
– policijsko sodelovanje, preprečevanje in boj proti kriminaliteti ter krizno upravljanje;
– meje in vizumi.
Večji del sredstev notranjih zadev je državam članicam podeljen v obliki nacionalnih ovojnic, za katere velja deljeno upravljanje med državo članico in Evropsko komisijo. Manjši del sredstev Evropska komisija upravlja s posebnimi programi, za katere
na letni ravni pripravi ustrezne delovne programe in razpise za sofinanciranje ukrepov skupnosti (Community actions) oziroma
projektov držav članic.
Kljub navedenim spremembam bo Evropska komisija delež sredstev še vedno upravljala na centralni ravni, in sicer za posebne transnacionalne projekte za zagotavljanje notranje varnosti na ravni EU.
Nov večletni finančni okvir je nekaj podobnih sprememb uvedel v pravosodju. Trenutne programe bosta nadomestila program
Pravosodje in program Pravice in državljanstvo, pri katerih upravljanje sredstev ostaja pri Evropski komisiji na centralni ravni.
Glede na to, da so v resoluciji navedena področja, ki so tudi prioritetna področja EU, so na ravni EU in bodo v okviru posameznih programov na voljo tudi ustrezna finančna sredstva.
V aktualni finančni perspektivi znaša višina subvencij oziroma donacij, za katere lahko države članice zaprosijo, tudi do
90 odstotkov upravičenih stroškov projekta. Slednje ob uspešni kandidaturi lahko znatno razbremeni nacionalni proračun.
Sedanja finančna perspektiva in s tem tudi finančni instrumenti bodo v takšni obliki ter načinom upravljanja veljavni do leta
2020.
Za implementacijo resolucije bi bilo tako treba pripraviti načrt, ki bi upošteval aktualno Finančno perspektivo (2014–2020) in
tudi nov finančni okvir za obdobje po letu 2021 ter bo predvideval oziroma določal ustrezne možne oblike pridobivanja evropskih
sredstev.
Temeljni vir financiranja resolucije o nacionalnem programu je določen delež rednih proračunskih sredstev za delovanje posameznih ministrstev in vladnih služb. Določen je v deležih po vsebini in višini za posamezna področja pri proračunskih uporabnikih,
ki so nosilci ali sodelujoči pri izvedbi posameznih strategij, programov ali akcijskih načrtov. Upoštevati morajo prioritete, ki so opredeljene v tej resoluciji. Poleg javnih sredstev je treba šteti tudi sredstva nevladnih organizacij in zasebna sredstva zainteresiranih
pravnih oseb ter posameznikov (ekonomski interes, kot na primer zavarovalnice ipd.).
Na predlog nosilcev in sodelujočih organov se potrebna finančna sredstva na podlagi konkretno ovrednotene strategije,
programa ali akcijskega načrta kot prioritete predvidijo že v fazi sprejemanja državnega proračuna.
Št. 214-02/19-11/8
Ljubljana, dne 20. junija 2019
EPA 562-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan
predsednik
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PREDSEDNIK REPUBLIKE
1931.

Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije
na Japonskem

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 –
UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43,
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148 in
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS,
št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO,
76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 ZKZaš) izdajam

UKAZ
o postavitvi izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije
na Japonskem
Za izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike Slovenije na Japonskem postavim dr. Ano Polak Petrič.
Št. 501-03-6/2019-2
Ljubljana, dne 21. junija 2019
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

MINISTRSTVA
1932.

Pravilnik o tehničnih pregledih motornih
in priklopnih vozil

Na podlagi 3. in 6. točke prvega odstavka 46. člena ter
2. in 3. točke prvega odstavka 61. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/17) ministrica za infrastrukturo izdaja

PRAVILNIK
o tehničnih pregledih motornih
in priklopnih vozil
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa pogoje glede prostorov, naprav,
opreme, dokumentacije in osebja, ki jih morajo izpolnjevati strokovne organizacije, ki izvajajo tehnične preglede motornih in
priklopnih vozil (v nadaljnjem besedilu: vozilo), način izvajanja
tehničnih pregledov vozil, zahteve, ki jih morajo izpolnjevati vozila, da so tehnično brezhibna, in način sporočanja podatkov o
izvedenih tehničnih pregledih vozil v evidenco registriranih vozil.
(2) S tem pravilnikom se delno prenaša v pravni red Republike Slovenije:
1. Direktiva 2014/45/EU Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 3. aprila 2014 o rednih tehničnih pregledih motornih vozil
in njihovih priklopnih vozil ter razveljavitvi Direktive 2009/40/ES
(UL L št. 127 z dne 29. 4. 2014, str. 51) in
2. Direktiva 2014/46/EU Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 3. aprila 2014 o spremembi Direktive Sveta 1999/37/ES
o dokumentih za registracijo vozil (UL L št. 127 z dne 29. 4.
2014, str. 129).
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2. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. »elektronsko podprta preskuševalna steza« je preskuševalna steza, ki omogoča elektronski zajem podatkov o
vozilu in rezultatov meritev iz merilnih naprav, vnos vizualno
ugotovljenih nepravilnosti in elektronsko potrditev tehnične
brezhibnosti vozila ter prenos teh podatkov v evidenco registriranih vozil;
2. »elektronska potrditev tehnične brezhibnosti« je potrditev tehnične brezhibnosti vozila v evidenci registriranih vozil, ki
jo iz elektronsko podprte preskuševalne steze izvede kontrolor
tehničnih pregledov ob prenosu podatkov o izvedenem tehničnem pregledu vozila v evidenco registriranih vozil;
3. »kontrolor tehničnih pregledov« je oseba, ki pridobi
pooblastilo Javne agencije Republike Slovenije za varnost
prometa (v nadaljnjem besedilu: agencija) za kontrolorja tehničnih pregledov;
4. »nepravilnosti« so tehnične napake in drugi primeri
neskladnosti, ugotovljene med tehničnim pregledom vozila;
5. »poslovni prostor« obsega preskuševalni prostor in
ostale prostore, v katerih se izvajajo tehnični pregledi vozil,
vključno z dovoznimi in odvoznimi potmi, parkirnimi prostori
in površinami za dinamični preskus zavor in merjenje hrupa
vozil;
6. »potrdilo o tehničnem pregledu vozila« je potrdilo strokovne organizacije o tehničnem pregledu vozila, ki vsebuje
rezultate tehničnega pregleda vozila;
7. »preskuševalni prostor« je prostor, namenjen izvajanju tehničnih pregledov vozil, z eno ali več preskuševalnimi
stezami;
8. »preskuševalna steza« je površina, na kateri so vgrajene merilne naprave in oprema za ugotavljanje tehničnega
stanja določenih vrst vozil, razen površin za dinamično preskušanje zavor in merjenje hrupa vozil;
9. »preskuševalna steza za osebne avtomobile« je preskuševalna steza, ki omogoča preskušanje vozil, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, razen motornih
koles in mopedov;
10. »preskuševalna steza za gospodarska vozila« je preskuševalna steza, ki omogoča preskušanje vozil, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg;
11. »preskuševalna steza za motorna kolesa« je preskuševalna steza, ki omogoča preskušanje motornih koles in
mopedov;
12. »preskuševalna steza na terenu« je površina, ki
omogoča preskušanje vozil, za katere se lahko izvede tehnični pregled zunaj poslovnih prostorov na priglašeni lokaciji
na terenu.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku pomenijo
enako kot izrazi, ki jih določajo zakon, ki ureja motorna vozila,
in predpisi, ki urejajo področje ugotavljanja skladnosti vozil,
registracije vozil in tehničnih pregledov vozil.
3. člen
(pooblastilo za izvajanje tehničnih pregledov vozil)
Tehnične preglede vozil izvajajo strokovne organizacije
za izvajanje tehničnih pregledov vozil (v nadaljnjem besedilu:
strokovna organizacija), ki jih je za to pooblastila agencija.
II. POSLOVNI PROSTOR, NAPRAVE, OPREMA
IN DOKUMENTACIJA
4. člen
(prostori za izvajanje tehničnih pregledov vozil)
(1) Strokovna organizacija mora imeti poleg poslovnega
prostora za tehnične preglede vozil tudi prostore za registracijo
vozil.
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(2) Prostori za registracijo vozil morajo izpolnjevati zahteve iz predpisa, ki ureja področje registracije vozil.
(3) Poslovni prostor mora biti vzdrževan tako, da omogoča varno izvajanje postopkov v skladu s tem pravilnikom.
(4) Poslovni prostor obsega:
1. zaprt preskuševalni prostor, ki izpolnjuje naslednje
pogoje:
a) v preskuševalnem prostoru so preskuševalne steze, za
katere se zagotavlja videonadzor;
b) vzdolž preskuševalne steze je prostor za zadrževanje
strank, ki je ločen od preskuševalne steze;
c) v preskuševalnem prostoru je na vidnem mestu opozorilni napis o prepovedi zadrževanja strank na preskuševalnih
stezah;
č) v preskuševalnem prostoru je vgrajena zaprta kabina
ali poseben prostor, namenjen odpiranju in zaključevanju zapisnika o tehničnih pregledih vozil v evidenci registriranih vozil,
z nameščeno povezavo elektronsko podprtih preskuševalnih
stez do evidence registriranih vozil;
2. zaprto kabino ali poseben prostor, namenjen napravam, opremi in dokumentaciji za videonadzor preskuševalnih
stez, ki je ustrezno zavarovan pred dostopom nepooblaščenih
oseb;
3. prostor za izvajalce tehničnih pregledov vozil in shranjevanje opreme;
4. površine za parkiranje čakajočih vozil ter dovozne in
odvozne poti;
5. prosto površino za dinamični preskus zavor vozil, ki
izpolnjuje naslednje pogoje:
a) dolga je najmanj 70 m in široka najmanj 3 m;
b) je ravna, vodoravna in asfaltirana po vsej površini;
c) med preskušanjem vozil je ustrezno označena (npr.
talne označbe, stožci, opozorilne table) in varovana, da preskušanje ne more ogroziti oseb;
6. prosto površino za merjenje hrupa vozil, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
a) dolga je najmanj 25 m in široka najmanj 9 m;
b) je vodoravna in asfaltirana po vsej površini.
(5) Za uporabo površin iz 5. in 6. točke prejšnjega odstavka mora imeti strokovna organizacija urejeno medsebojno
razmerje z lastnikom ali upravljavcem, v kolikor ni sama njihov
lastnik ali upravičenec uporabe.
(6) Na dovoznih poteh na preskuševalne steze morajo biti
na vidnem mestu naslednji napisi:
1. na dovozni poti za osebne avtomobile napis »OSEBNI
AVTOMOBILI«;
2. na dovozni poti za gospodarska vozila napis »GOSPODARSKA VOZILA«;
3. na dovozni poti za motorna kolesa in mopede napis
»MOTORNA KOLESA«, če je to samostojna dovozna pot.
(7) Dovozne poti so lahko namesto z napisi iz prejšnjega
odstavka, označene tudi z ustreznimi talnimi označbami na
vozišču. Na dovoznih in odvoznih poteh morajo biti talne označbe, ki označujejo smer vožnje.
(8) Pred vstopom v preskuševalni prostor mora biti na
vidnem mestu obvestilo, da se izvaja videonadzor preskuševalnih stez, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih
podatkov.
(9) Preskuševalni prostor mora biti fizično ločen od drugih
prostorov, da se preprečijo vplivi emisij hrupa, plinov in drugih
nevarnih snovi ter vlage. V preskuševalnem prostoru morajo
biti zagotovljeni pogoji za pravilno delovanje naprav in opravljanje vseh postopkov, predpisanih s tem pravilnikom.
5. člen
(naprave, oprema in dokumentacija)
(1) Naprave, oprema in dokumentacija, ki jo mora imeti
strokovna organizacija, so navedene v Prilogi 1, ki je sestavni
del tega pravilnika.
(2) Oprema registracijskih organizacij je določena v predpisu, ki ureja področje registracije vozil.
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(3) Naprave in oprema za tehnične preglede vozil morajo
biti vzdrževane v skladu s specifikacijami, ki jih določa proizvajalec naprav in opreme.
6. člen
(varovanje prostorov, naprav, opreme in dokumentacije)
Prostori, v katerih se nahajajo računalniki, s katerih je
omogočen dostop do evidence registriranih vozil, posnetkov
in podatkov o izvajanju tehničnih pregledov, obrazcev listin
ter žigov, morajo biti ustrezno tehnično varovani s protivlomno
zaščito in vgrajeno alarmno napravo, ki je povezana z intervencijskim centrom. Vsa delovna mesta, s katerih je možen
dostop do osebnih podatkov, morajo biti zaradi varstva osebnih
podatkov ustrezno varovana tako, da je nepooblaščenim osebam onemogočen dostop do računalnika in vpogled na zaslon
računalnika.
7. člen
(mesto izvajanja tehničnih pregledov vozil)
(1) Tehnični pregledi vozil se izvajajo v preskuševalnem
prostoru na ustrezni preskuševalni stezi in zunaj poslovnih
prostorov na priglašeni lokaciji na terenu.
(2) Na vozilih, na katerih se zaradi konstrukcijske izvedbe vozila ne more meriti zavornih učinkov na zavornih valjih,
se zavorni učinek izmeri z napravo za merjenje pojemkov
vozila na površini iz 5. točke četrtega odstavka 4. člena tega
pravilnika.
(3) Hrup vozil se meri z napravo za merjenje jakosti
zvoka na površini iz 6. točke četrtega odstavka 4. člena tega
pravilnika.
8. člen
(tehnični pregledi vozil na terenu)
(1) Strokovna organizacija lahko izvaja tehnične preglede
zunaj svojih poslovnih prostorov na priglašeni lokaciji na terenu, za naslednja vozila:
1. 	 mopede, pri katerih konstrukcijsko določena hitrost
ne presega 25 km/h;
2. traktorje, pri katerih konstrukcijsko določena hitrost ne
presega 40 km/h;
3. traktorske priklopnike do 3.500 kg največje dovoljene
mase.
(2) Za izvajanje tehničnih pregledov mopedov iz 1. točke
prejšnjega odstavka, na terenu, mora strokovna organizacija
na vsaki lokaciji zagotavljati:
1. prostor za izvajanje administrativno tehničnih opravil
(lahko je tudi ustrezno opremljeno vozilo);
2. preskuševalno stezo na terenu, ki je ravna prosta
površina za tehnični pregled vozil, vodoravna in asfaltirana
po vsej površini, dolga najmanj 10 m in široka najmanj 3 m v
primeru preskusa z zavornimi valji ali dolga najmanj 40 m in
široka najmanj 3 m v primeru dinamičnega preskusa zavor;
med preskušanjem je ustrezno označena (npr. talne označbe,
stožci, opozorilne table) in varovana tako, da preskušanje ne
more ogroziti oseb;
3. površino za parkiranje čakajočih vozil.
(3) Za izvajanje tehničnih pregledov traktorjev in traktorskih priklopnikov iz 2. in 3. točke prvega odstavka tega
člena na terenu mora strokovna organizacija na vsaki lokaciji
zagotavljati:
1. prostor za izvajanje administrativno tehničnih opravil
(lahko je tudi ustrezno opremljeno vozilo);
2. preskuševalno stezo na terenu, ki je ravna prosta površina za tehnični pregled vozil in dinamični preskus zavor, dolga
najmanj 40 m in široka najmanj 3 m, vodoravna in asfaltirana
po vsej površini; med preskušanjem je ustrezno označena (npr.
talne označbe, stožci, opozorilne table) in varovana tako, da
preskušanje ne more ogroziti oseb;
3. površino za parkiranje čakajočih vozil.
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(4) Za uporabo prostorov in površin iz drugega in tretjega
odstavka tega člena mora imeti strokovna organizacija dokazilo
o lastništvu ali pisno soglasje lastnika ali upravljavca, v kolikor
ni sama njihov lastnik ali upravičenec uporabe.
(5) Prostori in površine iz drugega in tretjega odstavka
tega člena morajo biti taki, da omogočajo varno izvajanje postopkov v skladu s tem pravilnikom.
(6) Strokovne organizacije, ki izvajajo tehnične preglede
vozil iz prvega odstavka tega člena na terenu, priglasijo agenciji
lokacije, na katerih nameravajo izvajati te preglede. Za vsako
lokacijo predložijo naslednje podatke:
1. kraj in lokacijo;
2. tloris površine iz drugega in tretjega odstavka tega
člena v ustreznem merilu in vpisanimi dimenzijami ter GPS
koordinatami lokacije;
3. fotografije, ki prikazujejo površine iz prejšnje točke;
4. dokazila iz četrtega odstavka tega člena;
5. izjavo, katera enota strokovne organizacije bo izvajala
preglede na posamezni lokaciji, če ima strokovna organizacija
pooblastila za delo v več enotah;
6. izjavo, da lokacija izpolnjuje pogoje za izvajanje pregledov na terenu;
7. šifro strokovne organizacije, ki bo izvajala preglede.
(7) Agencija preveri izpolnjevanje pogojev za posamezne
lokacije in odobrene lokacije objavi na svoji spletni strani.
Strokovna organizacija lahko izvaja tehnične preglede vozil na
terenu samo na lokacijah, ki jih je sama priglasila.
(8) Strokovna organizacija mora najpozneje 14 dni pred
pričetkom izvajanja tehničnih pregledov vozil na določeni lokaciji o tem elektronsko obvestiti agencijo, ki to sporoči inšpektoratu, pristojnemu za promet. Obvestilo mora vključevati
vrsto vozil, ki se bodo pregledovala, kraj in lokacijo, datum in
uro pričetka ter predvideni čas zaključka izvajanja tehničnih
pregledov vozil.
(9) Tehnične preglede vozil na določeni lokaciji v določenem času izvaja le ena strokovna organizacija.
9. člen
(preskuševalna steza za osebne avtomobile)
Preskuševalna steza za osebne avtomobile izpolnjuje
naslednje pogoje:
1. dolžina steze, od vhoda do izhoda, je najmanj 20 m;
2. širina posamezne preskuševalne steze je najmanj
4,5 m, robovi preskuševalne steze pa so označeni s črno - rumeno črto, široko 100 mm;
3. dovoz in izvoz s steze ne sme biti oviran, niti ne sme
ovirati dela na drugih preskuševalnih stezah.
10. člen
(preskuševalna steza za gospodarska vozila)
(1) Preskuševalna steza za gospodarska vozila izpolnjuje
naslednje pogoje:
1. dolžina steze, od vhoda do izhoda, je najmanj 40 m;
2. širina posamezne preskuševalne steze je najmanj 5 m,
robovi preskuševalne steze pa so označeni s črno - rumeno
črto, široko 100 mm;
3. dovoz in izvoz s steze ne sme biti oviran, niti ne sme
ovirati dela na drugih preskuševalnih stezah.
(2) Na preskuševalni stezi za gospodarska vozila se lahko
izjemoma preskušajo tudi vozila, katerih največja dovoljena
masa ne presega 3.500 kg, v kolikor se na preskuševalni stezi
za osebne avtomobile izvajajo vzdrževalna dela, popravila,
overjanje ali kalibracije naprav, vendar pod pogojem, da steza
omogoča preskušanje teh vozil.
11. člen
(preskuševalna steza za motorna kolesa)
Preskuševalna steza za motorna kolesa izpolnjuje nasled
nje pogoje:
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1. dolžina steze, od vhoda do izhoda, je najmanj 8 m;
2. širina posamezne preskuševalne steze je najmanj
1,2 m, robovi preskuševalne steze pa so označeni s črno - rumeno črto, široko 100 mm;
3. dovoz in izvoz s steze ne sme biti oviran, niti ne sme
ovirati dela na drugih preskuševalnih stezah.
12. člen
(elektronsko podprta preskuševalna steza)
Na elektronsko podprto preskuševalno stezo iz 9., 10.
in 11. člena tega pravilnika morajo biti povezane naprave za:
1. merjenje motnosti dizelskih motorjev;
2. merjenje emisij izpušnih plinov bencinskih motorjev;
3. tehtanje mase vozila po oseh;
4. merjenje zavornih sil na obodu koles (zavorni valji);
5. merjenje hitrosti mopedov;
6. preverjanje nastavitve žarometov (regloskop);
7. vnos vizualno ugotovljenih nepravilnosti.
13. člen
(videonadzor preskuševalnih stez)
(1) Skladno s 5. točko prvega odstavka 56. člena Zakona
o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/17; v nadaljnjem besedilu: zakon) in predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov,
se izvaja videonadzor preskuševalnih stez.
(2) Preskuševalna steza mora biti opremljena z najmanj
eno napravo za zajem slikovnih posnetkov, s katero zagotavlja
zajem posnetkov najmanj:
1. zadnjega dela vozila pri vozilih kategorij O in R,
2. zadnjega in bočnega dela vozila pri vozilih kategorije L,
ali
3. sprednjega in zadnjega dela vozila pri vseh ostalih
kategorijah vozil in skupinah vozil.
(3) Videonadzor preskuševalnih stez se izvaja za vsako
preskuševalno stezo posebej s svojo napravo za zajem slikovnih posnetkov tako, da ne zajema prostora za zadrževanje
strank.
(4) Videonadzor preskuševalnih stez mora zagotavljati:
1. zajem slikovnih posnetkov v času med odpiranjem in
zapiranjem zapisnika o tehničnem pregledu vozila v skladu z
drugim odstavkom tega člena;
2. tako ločljivost slikovnega posnetka, da je možna prepoznava registrske označbe na registrski tablici, če je vozilo
registrirano, in vozila samega (znamka, tip in barva vozila) ter
podatkov o datumu in času zajema slikovnega posnetka;
3. da je iz slikovnega posnetka vidna nedvoumna povezava z opravljenim tehničnim pregledom tega vozila (npr. oznaka
preskuševalne steze).
(5) Za zajem slikovnih posnetkov je odgovoren kontrolor,
ki vodi tehnični pregled vozila.
(6) Videonadzorni sistem mora imeti naslednje funkcije:
1. omogoča shranjevanje slikovnih posnetkov iz drugega
odstavka tega člena za čas šest mesecev, razen v primeru,
ko je uveden postopek v zvezi z odvzemom pooblastila ali
postopek zaradi prekrška ali kaznivega dejanja, ko se hranijo
posnetki do zaključka postopka;
2. omogoča shranjevanje slikovnih posnetkov s povezavo
na izveden tehnični pregled vozila;
3. omogoča dostop do slikovnih posnetkov s posebnim
vstopnim geslom;
4. omogoča dostop do nastavitev videonadzornega sistema s posebnim vstopnim geslom;
5. zagotavlja učinkovit izbris ali uničenje slikovnih posnetkov;
6. beleži vsak vstop v pregledovalni del slikovnih posnetkov in beleži številko vpogleda ali iznosa, osebno ime osebe,
ki je vstopila, ter čas njenega vstopa v sistem pregledovanja
slikovnih posnetkov, namen dostopa ter katere slikovne posnetke je obdelovala.
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(7) Strokovna organizacija imenuje pooblaščeno osebo za
videonadzor preskuševalnih stez, ki vodi dnevnik videonadzora
preskuševalnih stez iz Priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika, kamor se vpisujejo:
1. naprave za zajem slikovnih posnetkov;
2. prekinitve videonadzora preskuševalnih stez;
3. uporabe slikovnih posnetkov;
4. posredovanja slikovnih posnetkov;
5. brisanja oziroma uničenja slikovnih posnetkov;
6. servisne posege v videonadzorni sistem.
(8) Naloge pooblaščene osebe iz prejšnjega odstavka so:
1. upravljanje in spremljanje delovanja videonadzora preskuševalnih stez;
2. spremljanje vpogledov in dajanje informacij o videonadzoru in o shranjevanju posnetkov na prenosne medije;
3. sodelovanje z nadzornimi organi;
4. vodenje dnevnika videonadzora preskuševalnih stez iz
prejšnjega odstavka;
5. spreminjanje nastavitve videonadzornega sistema po
nalogu nadzornih organov ali zaradi drugih tehničnih zadev
(ura, datum, ipd.);
6. ustrezno usposobljenost za upravljanje in uporabo
videonadzornega sistema.
(9) Slikovni posnetki in podatki videonadzora preskuševalnih stez se v skladu s sedmim odstavkom 56. člena zakona
hranijo in vodijo v posamezni strokovni organizaciji.
(10) Dostop do nastavitev videonadzornega sistema iz
4. točke šestega odstavka tega člena ima samo pooblaščena
oseba iz sedmega odstavka tega člena oziroma zunanji pogodbeni izvajalec.
(11) Strokovna organizacija mora zagotavljati stalno in
nemoteno delovanje videonadzora preskuševanih stez.
(12) Na prenosne medije se shranjuje slikovne posnetke
in podatke posameznih tehničnih pregledov le kadar to zahteva
pooblaščena oseba agencije, inšpektorat ali organ pregona.
III. OSEBJE
14. člen
(izvajalci tehničnih pregledov)
(1) Strokovna organizacija mora imeti sklenjene pogodbe
o zaposlitvi za nedoločen ali določen čas za naslednje izvajalce
tehničnih pregledov:
1. vodjo tehničnih pregledov in
2. kontrolorje tehničnih pregledov (v nadaljnjem besedilu:
kontrolor).
(2) Vodja tehničnih pregledov je odgovoren, da se tehnični
pregledi vozil izvajajo v skladu s predpisanimi zahtevami, pisnimi postopki in navodili. Naloge vodje tehničnih pregledov so:
1. organiziranje, razporejanje in usklajevanje izvajanja
postopkov tehničnih pregledov vozil;
2. pripravljanje navodil za izvajanje postopkov tehničnih
pregledov vozil;
3. zagotavljanje nadzora nad izvajanjem tehničnih pregledov vozil in kontrolorji;
4. skrb za seznanjanje kontrolorjev s predpisi in navodili,
skrb za interna usposabljanja kontrolorjev in ugotavljanje njihove usposobljenosti oziroma potrebe po izobraževanju;
5. sodelovanje z organi, ki izvajajo nadzor;
6. zagotavljanje nadzora nad merilnimi napravami in
opremo, načrtovanje periodičnih pregledov oziroma kalibracije
naprav.
(3) Naloga kontrolorja je izvedba tehničnega pregleda
vozila v skladu z zakonom, tem pravilnikom in s tehnično specifikacijo za vozila TSV 605.
15. člen
(strokovna izobrazba, delovne izkušnje in usposabljanje)
(1) Izvajalci tehničnih pregledov morajo imeti ustrezno
strokovno izobrazbo, delovne izkušnje, opravljen preskus
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usposobljenosti in pooblastilo v skladu z drugim odstavkom
59. člena zakona ter v predpisanih rokih obnavljati znanje.
(2) Ustrezna strokovna izobrazba je najmanj:
1. za vodje tehničnih pregledov: višja strokovna izobrazba katerekoli smeri;
2. za kontrolorje:
a) višješolska izobrazba: avtoservisni inženir, inženir
elektroenergetike, inženir elektronike, inženir logistike, inženir
mehatronike, inženir strojništva,
b) poklicna-tehnična izobrazba: avtoservisni tehnik, elektrotehnik, elektrotehnik elektronik, elektrotehnik energetik,
logistični tehnik, prometni tehnik, strojni tehnik, tehnik mehatronike,
c) srednja strokovna izobrazba: elektrotehnik, elektrotehnik elektronik, elektrotehnik energetik, logistični tehnik,
prometni tehnik, strojni tehnik, tehnik mehatronike, ali
č) mojstrski izpit: avtokleparski mojster, avtoličarski mojster, elektroinštalaterski mojster, mojster avtoelektrikar, mojster avtomehanik, mojster strojne mehanike, mojster strojnih
inštalacij.
(3) Ustrezne delovne izkušnje so:
1. za vodje tehničnih pregledov najmanj dve leti delovnih
izkušenj na področju servisiranja ali popravil vozil;
2. za kontrolorje najmanj tri leta delovnih izkušenj v
avtoservisni stroki na področju servisiranja ali popravil vozil.
(4) V dobo delovnih izkušenj iz prejšnjega odstavka se
lahko šteje tudi doba, ki je bila opravljena v strokovni organizaciji na delovnem mestu, povezanim s servisiranjem, identifikacijo in oceno tehničnega stanja ali tahografi.
(5) Program usposabljanja in preskusov usposobljenosti
kot tudi pogostnost in programe obnavljanja znanja določa
predpis, ki ureja usposabljanje in preverjanje znanja izvajalcev nalog v strokovnih organizacijah.
IV. TEHNIČNI PREGLED VOZILA
16. člen
(obseg tehničnega pregleda vozila)
(1) Tehnični pregled vozila obsega ugotavljanje podatkov
o vozilu, stanju in učinkovitosti delov in opreme vozila ter izpolnjevanje drugih zahtev za vozila, določenih z zakonom in
predpisi s področja ugotavljanja skladnosti vozil in tehničnih
pregledov vozil.
(2) Tehnični pregled vozila se izvede brez razstavljanja vozila in v celoti, tudi če je med pregledom ugotovljena
posamezna nepravilnost, zaradi katere vozilo ni tehnično
brezhibno.
(3) Pri tehničnem pregledu vozila se ugotavljajo in preverjajo:
1. podatki o vozilu:
a) znamka;
b) tip;
c) komercialna oznaka;
č) identifikacijska številka vozila (VIN);
d) registrska označba;
e) kategorija;
f) oblika nadgradnje;
g) dodatni opis nadgradnje;
h) namen uporabe vozila;
i) število prevoženih kilometrov po stanju na števcu;
j) ostali podatki iz evidence registriranih vozil;
2. stanje in učinkovitost delov in opreme vozila.
(4) Za vsak tehnični pregled vozila se v evidenci registriranih vozil določi enotno številko tehničnega pregleda vozila,
pod katero se vodi celotni pregled. Za popravni tehnični pregled vozila iz 26. člena tega pravilnika se določi novo številko
in doda povezavo na predhodni tehnični pregled vozila.
(5) Tehnični pregledi vozil se izvajajo na elektronsko
podprtih preskuševalnih stezah, ki izpolnjujejo pogoje, določene v Prilogi 1 tega pravilnika.
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17. člen
(izredni tehnični pregled vozila)
(1) Izredni tehnični pregled vozila se izvede tako, kot je
predpisano za tehnični pregled vozila. Ugotovitve izrednega
tehničnega pregleda vozila se priložijo odredbi, s katero je
policist oziroma inšpektor odredil izredni tehnični pregled vozila, ali poročilu o podrobnejšem cestnem pregledu tehnične
brezhibnosti vozila.
(2) Ne glede na drugi odstavek prejšnjega člena in prejšnji
odstavek pri izrednem tehničnem pregledu vozila, v primeru
suma inšpektorja ali policista, kontrolor lahko odstrani del vozila
in podrobneje pregleda delovanje posameznih delov vozila, za
katere se sumi, da predelani ali spremenjeni povzročijo poslabšanje varnostnih ali okoljevarstvenih lastnosti vozila.
18. člen
(izvedba tehničnega pregleda vozila)
(1) Tehnični pregled vozila izvedeta najmanj dva kontrolorja, od katerih eden vodi pregled, in ki morata biti pri pregledu
vozila ves čas prisotna. Med pregledom se rezultati meritev in
ugotovljene nepravilnosti vnašajo v bazo podatkov elektronsko podprte preskuševalne steze. Rezultati meritev se lahko
vnašajo le z elektronskim prenosom iz naprav, ki so povezane
z elektronsko podprto preskuševalno stezo. Ročni vnos rezultatov meritev je dovoljen le za tiste naprave, ki niso povezane
z elektronsko podprto preskuševalno stezo. Vsak kontrolor
vnese nepravilnosti, ki jih je ugotovil, in poda oceno stanja
vozila v obsegu, ki ga je pregledal. Po izvedenem pregledu
podata končno oceno o brezhibnosti vozila in kontrolor, ki je
pregled vodil, zaključi pregled z elektronsko potrditvijo tehnične
brezhibnosti vozila.
(2) Strokovna organizacija mora zagotoviti, da je tehnični
pregled vozila izveden skladno z določbami zakona, tega pravilnika in s tehnično specifikacijo za vozila TSV 605 ter da je
zagotovljena sledljivost posameznih faz pregleda. Razviden
mora biti obseg tehničnega pregleda vozila, ki ga je izvedel in
potrdil posamezni kontrolor.
(3) Po izvedenem tehničnem pregledu vozila se izda potrdilo o tehničnem pregledu vozila na obrazcu iz Priloge 2, ki je
sestavni del tega pravilnika, in kontrolor, ki je pregled vodil, s
podpisom potrdi, da je tehnični pregled vozila izveden.
(4) Kontrolorja izvajata tehnični pregled vozila neodvisno
in nepristransko, brez vpliva lastnika ali uporabnika vozila,
svojega nadrejenega, policista, inšpektorja ali druge osebe.
(5) Med tehničnim pregledom vozilo ne sme biti obremenjeno s tovorom ali potniki, razen v primeru izrednega tehničnega pregleda vozila iz prejšnjega člena. Oprema in pripomočki v
vozilih z obliko nadgradnje »SG – vozilo za posebne namene«
so med tehničnim pregledom vozila lahko nameščeni v vozilu.
(6) Med tehničnim pregledom vozilo praviloma upravlja
kontrolor. Za vozila, ki so po konstrukciji izvedena tako, da je
treba posebno znanje za upravljanja vozila, lahko vozilo med
posameznimi fazami tehničnega pregleda upravlja voznik, ki je
vozilo pripeljal na tehnični pregled.
19. člen
(stanje vozila)
(1) Vozilo mora biti za tehnični pregled nepoškodovano
in očiščeno.
(2) Kontrolor lahko odkloni izvajanje tehničnega pregleda
vozila, če je tako okvarjeno, da tehničnega pregleda vozila ni
mogoče izvesti v celoti (motor ne deluje, motor v slabem stanju
ipd.) ali je vozilo poškodovano ali neočiščeno, razen kadar
pregled takega vozila odredi policist ali inšpektor.
20. člen
(tehnični podatki o vozilu)
(1) Tehnični podatki o vozilu, potrebni za ugotavljanje
tehnične brezhibnosti vozila in skladnosti vgrajenih predpisanih
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naprav in opreme, se zajemajo iz evidence izdanih potrdil o
skladnosti oziroma soglasij k registraciji oziroma se pridobijo
neposredno iz dokumenta o skladnosti vozila oziroma soglasja
k registraciji. Za vozilo, za katero ni na voljo tehničnih podatkov
o vozilu v tej evidenci oziroma zanj ni bil izdan dokument o skladnosti vozila, se tehnični podatki o vozilu zajemajo iz tehničnih
katalogov o vozilih oziroma se upoštevajo mejne vrednosti, ki
so določene s predpisi, ki urejajo področje vozil.
(2) Če iz razpoložljivih tehničnih podatkov kontrolor ne
more ugotoviti ali so skladni z dejanskim stanjem vozila, se
vozilo napoti na tehnično službo, da ugotovi prave tehnične
podatke o vozilu.
21. člen
(identifikacija vozila)
(1) Na tehnični pregled vozila je treba pripeljati vozilo in
predložiti njegovo prometno dovoljenje ter dokument o skladnosti vozila ali soglasje k registraciji vozila. Če je dokument
o skladnosti ali soglasje k registraciji kontrolorju dosegljiv v
elektronski obliki, ga ni treba predložiti.
(2) Tehnični pregled vozila se začne z identifikacijo vozila,
pri kateri se ugotovi, ali se tehnični in identifikacijski podatki
o vozilu ujemajo s podatki v prometnem dovoljenju, evidenci
registriranih vozil in v dokumentu o skladnosti vozila ali na
soglasju k registraciji.
(3) Ob identifikaciji vozila se v evidenco registriranih vozil
vpiše tudi stanje prevoženih kilometrov na števcu vozila. Če je
v vozilu vgrajen števec, ki kaže prevoženo razdaljo v miljah, se
vpiše stanje na števcu brez preračunavanja v kilometre. Stanje
števca opravljenih delovnih ur (npr. traktor, delovni stroj) na
vozilu se ne vpiše.
22. člen
(sum o pristnosti dokumentov oziroma
identifikacijske številke)
(1) Če se ugotovitve o vozilu ujemajo s podatki v listinah
o vozilu, kontrolor pa na podlagi pregleda vozila sumi, da listina o vozilu ali identifikacijska številka vozila (VIN) ali tablica
proizvajalca na vozilu ni izvirna ali je predrugačena, postopek
izvede do konca, ugotovitve kontrolorja in razloge za ta sum pa
strokovna organizacija takoj sporoči policiji.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek, kontrolor potrdi tehnično brezhibnost vozila, če je vozilo tehnično brezhibno.
23. člen
(pregled delov vozila)
(1) Po opravljeni identifikaciji vozila se izvede pregled
vozila, ki obsega naslednja področja:
1. zavorna oprema;
2. krmiljenje;
3. vidljivost;
4. svetlobna in električna oprema;
5. osi, kolesa, pnevmatike in obesitev;
6. podvozje in povezava podvozja;
7. druga oprema;
8. emisije;
9. dodatni preskusi za vozila za prevoz potnikov kategorij
M2 in M3.
(2) V tehnični specifikaciji za vozila TSV 605 so podani
obseg in podroben način izvajanja tehničnega pregleda določene kategorije vozila, kriteriji za razporeditev nepravilnosti
iz 25. člena tega pravilnika oziroma kriteriji za oceno njegove
tehnične brezhibnosti.
(3) Pri izvajanju tehničnih pregledov vozil se uporabljajo
metode, določene v tehnični specifikaciji za vozila TSV 605 in
oprema, določena v Prilogi 1 tega pravilnika, ne uporablja pa se
orodja za demontažo ali odstranitev katerega koli dela vozila,
razen v primeru izrednega tehničnega pregleda iz drugega
odstavka 17. člena tega pravilnika.
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24. člen

(neskladje med vozilom in dokumenti)
(1) Če se pri tehničnem pregledu vozila ugotovi predelava
v skladu z 18. členom zakona ali sprememba na vozilu v skladu
z 52. členom zakona, zaradi katerih se podatki v prometnem
dovoljenju in evidenci registriranih vozil ne ujemajo z ugotovljenim stanjem vozila, kontrolor temu vozilu poda oceno, da
ni tehnično brezhibno in napoti stranko na tehnično službo, da
izvede pregled tega vozila.
(2) Pri tehničnem pregledu vozila, ki je predelano ali spremenjeno, kontrolor preveri ujemanje dejanskega stanja vozila
z opisanimi predelavami oziroma spremembami. Če ugotovi
neskladje, temu vozilu poda oceno, da ni tehnično brezhibno
in napoti stranko na tehnično službo, da izvede pregled tega
vozila.
(3) Pri tehničnem pregledu starodobnega vozila mora
stanje in delovanje naprav ter sistemov ustrezati stanju vozila
v času izdelave. Kontrolor preveri skladnost vozila s poročilom
in potrdilom o razvrstitvi vozila v določen razred starodobnega vozila ali dokumentom, na podlagi katerega je bilo vozilo
razvrščeno v starodobna vozila. Če ugotovi neskladje, temu
vozilu poda oceno, da ni tehnično brezhibno in napoti stranko
na tehnično službo, da izvede pregled tega vozila.
(4) Če so na vozilu vgrajeni deli, ki niso homologirani ali
posamično odobreni v skladu s predpisi, ki urejajo področje
ugotavljanja skladnosti vozil, kontrolor vozilu poda oceno, da
ni tehnično brezhibno.
(5) Če se pri tehničnem pregledu vozila ugotovi neustreznost identifikacijske številke vozila (VIN), se napoti vozilo na
tehnično službo, da v skladu s šestim odstavkom 19. člena
zakona opravi postopek ponovnega vtisa izvirne identifikacijske številke v skladu s predpisom, ki ureja področje delov in
opreme vozil.
25. člen
(ocenjevanje nepravilnosti)
(1) Pri tehničnem pregledu vozila na podlagi ugotovljenega dejanskega stanja vozila kontrolorja ocenita posamezne
nepravilnosti.
(2) Ugotovljene nepravilnosti na vozilu se ocenijo in razporedijo v tri skupine glede na njihov vpliv na varnost vozila
oziroma varovanje okolja:
1. »pomanjkljivost« je nepravilnost, ki je brez pomembnega učinka na varnost vozila ali vpliva na okolje in druge manjše
neskladnosti. Vozilo je samo pogojno tehnično brezhibno in je
lahko udeleženo v cestnem prometu, lastnik vozila oziroma
uporabnik vozila pa je dolžan odpraviti to pomanjkljivost v roku
15 dni;
2. »napaka« je nepravilnost, ki lahko vpliva na varnost
vozila ali na okolje ali ogrozi druge udeležence na cesti, in
druge večje neskladnosti. Vozilo ni tehnično brezhibno, vendar
je v času veljavnosti prometnega dovoljenja lahko udeleženo v
cestnem prometu zaradi prevoza na popravilo;
3. »kritična napaka« je nepravilnost, ki pomeni neposredno in takojšnje tveganje za varnost v cestnem prometu ali vpliv
na okolje. Vozilo ni tehnično brezhibno in do njene odprave ne
sme biti udeleženo v cestnem prometu.
(3) Če ugotovljene nepravilnosti na vozilu spadajo v več
različnih skupin iz prejšnjega odstavka, se kot merodajna za
oceno tehnične brezhibnosti vozila upošteva nepravilnost, ki je
uvrščena v višjo skupino nepravilnosti. Če se na vozilu ugotovi
več nepravilnosti na istih področjih pregleda vozila, opredeljene
v tehnični specifikaciji za vozila TSV 605, ki sicer spadajo v isto
skupino, se tako vozilo lahko uvrsti v naslednjo višjo skupino
nepravilnosti, če njihov skupni učinek pomeni večje tveganje
za varnost v cestnem prometu ali zmanjšanje varovanja okolja.
(4) Vozilu, pri katerem je ugotovljena pomanjkljivost,
se potrdi pogojna tehnična brezhibnost in po odpravi te nepravilnosti vozila ni treba ponovno pregledati v strokovni
organizaciji.
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(5) Če so ugotovitve tehničnega pregleda vozila očitno
napačne, rezultate tehničnega pregleda vozila lahko spremeni
le pooblaščena oseba ministrstva, pristojnega za promet (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
26. člen
(popravni tehnični pregled vozila)
(1) Za vozilo, za katerega je bilo ugotovljeno, da ni tehnično brezhibno, se lahko izvede popravni tehnični pregled
samo v isti strokovni organizaciji, najpozneje v petih delovnih
dneh po izvedenem tehničnem pregledu vozila, na katerem je
bilo ugotovljeno, da to vozilo ni tehnično brezhibno. Kontrolor
pregleda postavke, ki so bili razlog za zavrnitev, in če ugotovi,
da so vse napake oziroma kritične napake odpravljene, z novim
potrdilom o tehničnem pregledu vozila potrdi tehnično brezhibnost vozila. Ta popravni tehnični pregled vozila se ne šteje kot
nov tehnični pregled.
(2) Če je od tehničnega pregleda vozila, pri katerem je bilo
ugotovljeno, da vozilo ni tehnično brezhibno, preteklo več kot
pet delovnih dni, se izvede nov tehnični pregled vozila v celoti.
27. člen
(dokazilo o izvedenem tehničnem pregledu vozila)
(1) Po izvedenem tehničnem pregledu vozila se stranki
izda potrdilo iz tretjega odstavka 18. člena tega pravilnika, v
katerem je navedeno tudi ugotovljeno stanje tehnične brezhibnosti vozila, ugotovljene nepravilnosti na vozilu in njihova
ocena ter označen rok naslednjega tehničnega pregleda vozila.
(2) Za lahki priklopnik se pred začetkom njegove uporabe
v cestnem prometu stranki izda obvestilo o datumu prvega
tehničnega pregleda lahkega priklopnika na obrazcu iz Priloge
3, ki je sestavni del tega pravilnika.
28. člen
(shranjevanje podatkov)
(1) Vsi podatki o rezultatih meritev in vizualno ugotovljenih
nepravilnostih, končni oceni o brezhibnosti vozila, datumu izvedenega tehničnega pregleda vozila in elektronska potrditev tehničnega pregleda vozila se hranijo v evidenci registriranih vozil.
(2) Elektronska potrditev tehničnega pregleda vozila je
izvedena z uporabniškim imenom in geslom ali osebnim certifikatom kontrolorja.
(3) Strokovna organizacija hrani podatke o izvedenih tehničnih pregledih vozil v varnostni kopiji najmanj tri leta.
29. člen
(nacionalna kontaktna točka za tehnične preglede vozil)
Ministrstvo opravlja naloge nacionalne kontaktne točke
kot pristojnega organa, določenega za izmenjavo podatkov z
drugimi nacionalnimi kontaktnimi točkami držav članic Evropske unije in držav Evropskega gospodarskega prostora ter
Evropsko komisijo za namen čezmejne izmenjave informacij o
tehničnih pregledih vozil.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
(uporaba obrazcev potrdila in obvestila)
(1) Ne glede na določbe o potrdilu o izvedenem tehničnem pregledu vozila iz tretjega odstavka 18. člena in Priloge 2
tega pravilnika se lahko do 16. septembra 2019 uporablja
obrazec potrdila o tehničnem pregledu vozila iz Priloge II Pravilnika o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil (Uradni
list RS, št. 44/13, 97/13, 31/14, 9/17, 47/17 in 75/17 – ZMV-1).
(2) Ne glede na določbe o obrazcu obvestila o datumu
prvega tehničnega pregleda lahkega priklopnika iz drugega
odstavka 27. člena in Priloge 3 tega pravilnika se lahko do
16. septembra 2019 uporablja obrazec obvestila o datumu pr-
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vega tehničnega pregleda lahkega priklopnika iz Priloge III Pravilnika o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil (Uradni
list RS, št. 44/13, 97/13, 31/14, 9/17, 47/17 in 75/17 – ZMV-1).
31. člen
(pooblastila za opravljanje tehničnih pregledov)
Nova pooblastila strokovnim organizacijam lahko agencija
podeli tudi, če preskuševalna steza ne izpolnjuje pogojev iz
tega pravilnika, vendar je bilo za objekt, v katerem je ta preskuševalna steza, že pridobljeno pooblastilo za izvajanje tehničnih
pregledov vozil.
32. člen
(potrdilo o tehničnem pregledu vozila)
Potrdilo o tehničnem pregledu vozila, izdano na podlagi
Pravilnika o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil
(Uradni list RS, št. 44/13, 97/13, 31/14, 9/17, 47/17 in 75/17
– ZMV-1), še naprej velja v skladu z roki o tehničnih pregledih
vozil, določenimi v zakonu.
33. člen
(začetek uporabe)
(1) Naslednje določbe se začnejo uporabljati 6. januarja
2020:
– določba točke a) 1. točke četrtega odstavka 4. člena
tega pravilnika;
– določba 2. točke četrtega odstavka 4. člena tega pravilnika v delu, ki se nanaša na videonadzor preskuševalnih stez;
– določba osmega odstavka 4. člena tega pravilnika;
– določba prvega odstavka 8. člena tega pravilnika,
do takrat se uporablja določba prvega odstavka 7. člena
Pravilnika o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil
(Uradni list RS, št. 44/13, 97/13, 31/14, 9/17, 47/17 in 75/1
7 – ZMV-1) v delu, ki določa, da strokovna organizacija lahko
izvaja tehnične preglede mopedov, pri katerih trajna nazivna
moč pogonskega motorja ne presega 4 kW in konstrukcijsko
določena hitrost ne presega 25 km/h, traktorjev in traktorskih
priklopnikov zunaj svojih poslovnih prostorov na priglašeni
lokaciji na terenu;
– določba 13. člena tega pravilnika;
– Priloga 4 tega pravilnika.
(2) Naslednje določbe se začnejo uporabljati 20. maja
2023:
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– določbi 6.3.3. in 6.3.4. točke Priloge 1 tega pravilnika,
do takrat se uporablja določba 6.2.8. točke Priloge I Pravilnika o
tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS,
št. 44/13, 97/13, 31/14, 9/17, 47/17 in 75/17 – ZMV-1);
– določba druge alineje 14.1. točke Priloge 1 tega pravilnika.
34. člen
(podaljšanje uporabe)
Do začetka uporabe predpisov, izdanih na podlagi zakona, se uporabljajo naslednje določbe Pravilnika o tehničnih
pregledih motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, št. 88/05,
119/07, 106/10 – ZMV, 44/13, 44/13 in 75/17 – ZMV-1):
– 10. točka 2. člena;
– 19. do 44. člen, ki se nanašajo na usposabljanje strokovnih delavcev in izpit oziroma preizkus usposobljenosti;
– 52. člen, ki določa barve vozila;
– 53. do 71. člen, ki se nanašajo na način opravljanja
tehničnega pregleda vozila, če niso v nasprotju s tem pravilnikom in tehnično specifikacijo za vozila iz drugega odstavka
22. člena tega pravilnika;
– Priloge 7 do 11 pravilnika.
35. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil
(Uradni list RS, št. 44/13, 97/13, 31/14, 9/17, 47/17 in 75/17
– ZMV-1), razen Priloge II in Priloge III, ki se uporabljata do
16. septembra 2019.
36. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-222/2018
Ljubljana, dne 16. maja 2019
EVA 2018-2430-0049
Mag. Alenka Bratušek
ministrica
za infrastrukturo
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PRILOGA 1
NAPRAVE, OPREMA IN DOKUMENTACIJA
A

OSNOVNE ZAHTEVE

1
1.1

Merilne naprave, ki jih mora imeti strokovna organizacija:
napravo za merjenje emisij izpušnih plinov motorjev na kompresijski vžig (dizelskih
motorjev) v skladu s predpisom, ki določa meroslovne zahteve za merjenje
izpušnih plinov motornih vozil na kompresijski vžig. Konstrukcijsko mora biti
izvedena kot merilnik motnosti (dimljenja) delnega toka izpušnih plinov, odvzetega
na koncu izpušne cevi motornega vozila. Omogočati mora merjenje koeficienta
motnosti (absorpcijskega koeficienta - k) v izpušnih plinih (dimnosti) in merjenje
vrtilne frekvence ter temperature olja v motorju. Na merilni napravi mora biti
nameščena ustrezna programska oprema za vodenje merilnega postopka. Merilnik
mora omogočati zajem podatkov o vrtilni hitrosti in temperaturi motorja z
odčitavanjem z naprave On Board Diagnostic (v nadaljnjem besedilu: OBD);
napravo za merjenje emisij izpušnih plinov bencinskih motorjev, ki mora omogočati
meritev vsebnosti ogljikovega monoksida (CO), ogljikovega dioksida (CO2),
ogljikovodikov (HC), kisika (O2), temperature olja v motorju, vrtilne frekvence
motorja in izračun lambda faktorja. Naprava mora izpolnjevati pogoje razreda I, v
skladu s predpisom, ki določa meroslovne zahteve za merjenje izpušnih plinov
motornih vozil z bencinskim motorjem, in predpisom, ki ureja merilne instrumente.
Na merilni napravi mora biti nameščena ustrezna računalniška programska
oprema za vodenje merilnega postopka. Merilnik mora omogočati zajem podatkov
o vrtilni hitrosti in temperaturi motorja z odčitavanjem z naprave OBD;
naprava za merjenje jakosti zvoka, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:
ustrezati mora zahtevam standardov IEC 61671-1 in IEC 61672-2, razred I, (po
karakteristiki A), ki lahko deluje v hitrem (»fast«) načinu, z merilnimi pripomočki
(stojalo, kabli in pripadajoči pribor) ter mikrofonom;
omogočati mora določitev povprečne ekvivalentne vrednosti jakosti zvoka (RMS –
Root Mean Square);
omogočati mora merjenje vrtilne frekvence motorja, z merilnim območjem od 0 do
najmanj 6.000 min-1, s točnostjo ± 1 % od izmerjene vrednosti, oziroma ± 5 min-1
pri vrtilni frekvenci do 500 min-1. Merilnik vrtilne frekvence mora biti kalibriran v vsaj
desetih merilnih točkah;
elektronski regloskop na nivelirani podlagi za kontrolo nastavitve žarometov, z
vgrajeno vizirno napravo in merilnim območjem najmanj od -0,5 % do -3,5 %
naklona, s točnostjo ± 0,25 % (absolutno). Regloskop mora biti kalibriran v vsaj
petih merilnih točkah, ki so znotraj merilnega območja enakomerno porazdeljene,
vgrajen mora imeti standarden vmesnik za priključitev na druge naprave oziroma
na elektronsko podprto preskuševalno stezo;
regloskop za kontrolo nastavitve žarometov, z vgrajeno vizirno napravo in merilnim
območjem najmanj od -0,5 % do -3,5 % s točnostjo ± 0,25 % (absolutno), kadar
organizacija izvaja tehnične preglede na terenu. Regloskop mora biti kalibriran v
vsaj petih merilnih točkah, ki so znotraj merilnega območja enakomerno
porazdeljene;
napravo za merjenje pojemkov vozila, z merilnim območjem najmanj od 0 ms-2 do
10 ms-2, s točnostjo ± 0,2 ms-2, z dinamometrom za merjenje pritisne sile na
stopalki oziroma ročici zavore, točnosti ± 15 N, z nosilcem, ki omogoča pritrditev
na motornem vozilo. Merilna naprava mora omogočati tiskanje rezultatov meritev,
beležiti in hraniti meritve s presledki vsaj 10-krat na sekundo. Merilna naprava
mora biti kalibrirana v vsaj petih merilnih točkah, ki so znotraj merilnega območja
enakomerno porazdeljene;
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kalibre z ustreznimi tolerančnimi polji za kontrolo mehanskih naprav za spenjanje
vozil;
dolžinski merili, dolžine 3 m in najmanj 20 m;
napravo za merjenje globine profila na pnevmatikah z merilnim območjem najmanj
od 0 do 10 mm, s točnostjo ± 0,05 mm. Merilna naprava za merjenje globine profila
na pnevmatikah mora biti kalibrirana v vsaj petih merilnih točkah, ki so znotraj
merilnega območja enakomerno porazdeljene;
manometer za merjenje tlaka v pnevmatikah v skladu s predpisom, ki določa
meroslovne zahteve za merilnike tlaka v pnevmatikah, ali v skladu s predpisom ki
določa meroslovne zahteve za merilnike tlaka v pnevmatikah, ki lahko nosijo
oznake in znake EEC.
Oprema, ki jo mora imeti strokovna organizacija:
napravo za simulacijo vztrajnostne sile pri vztrajnostnih zavorah priklopnih vozil, ki
omogoča nastavljanje vztrajnostne zaviralne sile izražene v N, s točnostjo ± 20 N.
Naprava za simulacijo vztrajnostne sile mora biti kalibrirana v vsaj petih točkah
nastavitve;
napravo za funkcionalno kontrolo električnih priključkov za vlečna in priklopna
vozila;
barvni katalog za določanje barve vozila;
dve podložni zagozdi za kolesa;
prenosno svetilko za pregled podvozja;
indikator za ugotavljanje puščanja pogonskega plina (LPG, CNG, LNG).

3.2
3.3

Zbirke tehnične dokumentacije in predpisov, ki jih mora imeti strokovna
organizacija:
ustrezen vir tehničnih podatkov o vozilih, ki so potrebni za identifikacijo vozil in
izvajanje tehničnih pregledov vozil;
predpise, ki se nanašajo na tehnične preglede vozil in ugotavljanje skladnosti vozil;
navodila proizvajalcev merilnih naprav in opreme za njihovo uporabo.

4

Strokovna organizacija mora imeti elektronski naslov.

B

SPECIFIČNE NAPRAVE IN OPREMA

5

Na preskuševalnih stezah za osebne avtomobile mora imeti strokovna organizacija
poleg merilnih naprav in opreme iz 1. in 2. točke te priloge še naslednje naprave in
opremo:
tehtnico za tehtanje mase vozila po posamični osi vozila, z merilnim območjem od
0 kg do najmanj 2.000 kg;

3.1

5.1
5.2
5.2.1

5.2.2

napravo za merjenje zavornih sil vozil, katerih največja dovoljena masa ne presega
3.500 kg, v skladu s predpisom, ki določa meroslovne zahteve za naprave z valji
za preverjanje zaviralne sile, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:
omogočati mora merjenje zavornih sil vozil, ki imajo stalni pogon na več osi; če
ima strokovna organizacija več preskuševalnih stez za vozila, katerih največja
dovoljena masa ne presega 3.500 kg, mora to omogočati naprava na najmanj eni
stezi;
izdelana mora biti tako, da omogoča poleg merjenja zavornih sil tudi ugotavljanje
pomanjkljivosti zavornega sistema, in sicer kotalnega upora, ovalnost zavornega
bobna ali opletanje zavornega koluta, neenakomernost blokiranja koles,
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neenakomernost popuščanja zavor ter nenormalna zakasnitev v delovanju zavore
na obeh kolesih merjene osi;
imeti mora dinamometer za merjenje sile na stopalki zavore z merilnim območjem
od 0 do najmanj 1.000 N s točnostjo ± 15 N;
mora meriti, prikazovati in beležiti zavorne sile v skladu s predpisom, ki določa
meroslovne zahteve za naprave z valji za preverjanje zaviralne sile;
napravo za pregled obesitve vzmetenja koles (detektor zračnosti koles) brez
dviganja osi, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
naprava mora imeti najmanj dve elektro-hidravlični plošči, ki ju je mogoče premikati
v nasprotno smer, tako po dolžini kot prečno;
kontrolor mora nadzirati premikanje plošč s položaja pregleda;
kanal za kontrolo spodnjega dela vozila, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:
najmanjše dimenzije: dolžina 8 m in širina 0,80 m, globina 1,6 m;
opremljen mora biti z vgrajenimi svetlobnimi telesi za stalno osvetljevanje, ki
morajo biti zaščitena;
opremljen mora biti z zaščitnim robom, visokim najmanj 50 mm, ki preprečuje
padec vozila v kanal;
vgrajeno mora imeti varovanje, ki preprečuje vklop zavornih valjev kanalske
izvedbe, kadar je v kanalu ena ali več oseb;
imeti mora talno prezračevanje za odvod težkih plinov;
vgrajeno mora imeti hidravlično ali pnevmatsko dvigalo nosilnosti najmanj 2.000
kg;
do kanala in ob kanalu do naprave za merjenje zavornih sil morajo biti vgrajene
kovinske rešetke za čiščenje pnevmatik in odvod vode;
merilno mesto za merjenje emisij izpušnih plinov vozil, ki mora imeti:
vgrajeno napravo za odsesavanje izpušnih plinov iz motorja med meritvijo. Pretok
zraka na odsesovalnem priključku mora znašati najmanj 900 m3/h in največ
1.200 m3/h;
odsesovalni lijak, nastavljiv po višini in kotu osi izstopa iz izpušne cevi, pri čemer
mora biti omogočeno odsesavanje izpušnih plinov iz vseh vrst horizontalnih in
vertikalnih izpušnih sistemov;
odsesovalno cev, odporno na temperaturne in kemične vplive izpušnih plinov;
kot dodatna oprema sta na preskuševalni stezi lahko vgrajeni tudi naslednji
napravi:
naprava za kontrolo geometrije koles;
naprava za kontrolo blažilnikov vzmetenja vozil, katerih največja dovoljena masa
ne presega 3.500 kg.
Na preskuševalnih stezah za gospodarska vozila mora imeti strokovna
organizacija poleg naprav in opreme iz 1. in 2. točke te priloge, še naslednje
naprave in opremo:
tehtnico za tehtanje mase vozila po posamični osi vozila, z merilnim območjem od
0 kg do najmanj 12.000 kg;
napravo za merjenje zavornih sil gospodarskih vozil v skladu s predpisom, ki
določa meroslovne zahteve za naprave z valji za preverjanje zaviralne sile, ki mora
izpolnjevati naslednje pogoje:
omogočati mora merjenje zavornih sil vozil, ki imajo stalni pogon na več osi; če
ima strokovna organizacija več preskuševalnih stez za gospodarska vozila, mora
to omogočati naprava na najmanj eni stezi;
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izdelana mora biti tako, da omogoča poleg merjenja zavornih sil tudi ugotavljanje
pomanjkljivosti zavornega sistema, in sicer kotalnega upora, ovalnost zavornega
bobna ali opletanje zavornega koluta, neenakomernost blokiranja koles,
neenakomernost popuščanja zavor ter nenormalna zakasnitev v delovanju zavore
na katerem koli kolesu;
imeti mora dinamometer za merjenje sile na stopalki zavore z merilnim območjem
od 0 do najmanj 1.000 N s točnostjo  15 N;
imeti mora komplet najmanj petih senzorjev za merjenje tlaka v pnevmatskih
zavornih sistemih z merilnim območjem od 0 barov do najmanj 15 barov;
mora meriti, prikazovati in beležiti zavorne sile in zračni tlak v zračnih zavornih
sistemih v skladu s predpisom, ki določa meroslovne zahteve za naprave z valji za
preverjanje zaviralne sile;
imeti mora napravo za simulacijo obremenitve vozila oziroma drugo ustrezno
pripravo, ki omogoča merjenje zavornih sil in zavornih učinkov pnevmatskih
zavornih sistemov po postopkih, določenih v tehnični specifikaciji TSV 605;
napravo za pregled obesitve vzmetenja koles (detektor zračnosti koles) brez
dviganja osi, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
naprava mora imeti najmanj dve elektro-hidravlični plošči, ki ju je mogoče premikati
v nasprotno smer, tako po dolžini kot prečno;
kontrolor mora nadzirati premikanje plošč s položaja pregleda;
plošči se morata vzdolžno in prečno premikati vsaj 95 mm;
hitrost vzdolžnega in prečnega premikanja plošč mora biti od 5 cm/s do 15 cm/s;
kanal za kontrolo spodnjega dela vozila, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:
najmanjše dimenzije: dolžina 21 m, širina 0,90 m in globina 1,4 m;
opremljen mora biti z vgrajenimi svetlobnimi telesi za stalno osvetljevanje, ki
morajo biti zaščitena;
opremljen mora biti z zaščitnim robom, visokim najmanj 80 mm, ki preprečuje
padec vozila v kanal;
vgrajeno mora imeti varovanje, ki preprečuje vklop zavornih valjev kanalske
izvedbe, kadar je v kanalu ena ali več oseb;
imeti mora talno prezračevanje za odvod težkih plinov;
vgrajeno mora imeti hidravlično ali pnevmatsko dvigalo nosilnosti najmanj 12.000
kg;
do kanala in ob kanalu do naprave za merjenje zavornih sil morajo biti vgrajene
kovinske rešetke za čiščenje pnevmatik in odvod vode;

6.5.3

merilno mesto za merjenje emisij izpušnih plinov, ki mora imeti:
vgrajeno napravo za odsesavanje izpušnih plinov iz motorja med meritvijo. Pretok
zraka na odsesovalnem priključku mora znašati najmanj 1.700 m3/h in največ
2.300 m3/h;
odsesovalni lijak, nastavljiv po višini in kotu osi izstopa iz izpušne cevi, pri čemer
mora biti omogočeno odsesavanje izpušnih plinov iz vseh vrst horizontalnih in
vertikalnih izpušnih sistemov;
odsesovalno cev, odporno na temperaturne in kemične vplive izpušnih plinov;

6.6

kot dodatna oprema je lahko vgrajena tudi naprava za kontrolo geometrije koles.

7

Na preskuševalnih stezah za motorna kolesa mora imeti strokovna organizacija
poleg naprav in opreme iz 1. in 2. točke te priloge še naslednje naprave in opremo:

6.5.2

Stran

5354 /

7.1
7.2

Št.

43 / 28. 6. 2019

Uradni list Republike Slovenije

tehtnico za tehtanje mase vozila po posamičnem kolesu, z merilnim območjem od
0 kg do najmanj 200 kg;
napravo za merjenje zavornih sil motornih koles in koles z motorjem v skladu s
predpisom, ki določa meroslovne zahteve za naprave z valji za preverjanje
zaviralne sile, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:

7.2.1

izdelana mora biti tako, da omogoča poleg merjenja zavornih sil tudi ugotavljanje
pomanjkljivosti zavornega sistema;

7.2.2

imeti mora dinamometer za merjenje sile na ročici in stopalki zavore z merilnim
območjem od 0 N do najmanj 500 N s točnostjo  15 N;
omogočati mora grafični prikaz zavorne sile v odvisnosti od sile na stopalki
oziroma ročici zavore;

7.2.3
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.4

napravo za merjenje hitrosti mopedov, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:
imeti mora prikazovalnik hitrosti, ki omogoča natančno odčitavanje (simulacija
kazalcev na ekranu);
omogočati mora simulacijo voznih uporov;
imeti mora merilno območje najmanj do 70 km/h;
zagotavljati mora točnost merjenja najmanj  1 km/h. Merilna naprava mora biti
kalibrirana v vsaj petih merilnih točkah, ki so znotraj merilnega območja
enakomerno porazdeljene; dve od teh točk morata biti pri 25 km/h in 45 km/h;
merilni napravi iz točk 7.2 in 7.3 te priloge morata imeti napravo za vpenjanje
motornega kolesa ali mopeda med preskušanjem z ustreznim podstavkom za
noge.

8

Merilne naprave in oprema, ki niso predpisane s tem pravilnikom, se lahko vgradijo
in uporabljajo le ob predhodnem soglasju agencije.

8.1

Za namen kontrole tahografov ali taksimetrov so na stezi za tehnične preglede
vozil lahko vgrajeni tudi valji za kontrolo tahografov ali taksimetrov.

C

ZAHTEVE ZA NAPRAVE IN OPREMO

9

Preskuševalne steze morajo biti elektronsko podprte.

10
10.1

Programska oprema preskuševalne steze mora zagotavljati:
zajem podatkov o vozilu in številko tehničnega pregleda vozila iz evidence
registriranih vozil v skladu s specifikacijami ter tehničnimi zahtevami ministrstva.
Poizvedba za vozilo v evidenci registriranih vozil, za katerega bo izveden tehnični
pregled vozila, se opravi z uporabo iskalnika na stezi;
zajem podatkov o vozilu in rezultatov meritev iz merilnih naprav ter vnos
nepravilnosti, ugotovljenih z vizualnim pregledom vozila, preko namenskih
terminalov ali računalnika v podatkovno bazo v skladu s specifikacijami in
tehničnimi zahtevami, ki jih določi ministrstvo;
preprečitev spreminjanja in popravljanja rezultatov meritev;
vpis tehničnih sprememb, ugotovljenih na vozilu;
kreiranje varnostne kopije naslednjih podatkov o vozilu:
registrska označba vozila;
kategorija vozila;

10.2

10.3
10.4
10.5
10.5.1
10.5.2
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10.5.3
10.5.4
10.5.5
10.5.6
10.5.7
10.5.8
10.5.9
10.5.10
10.5.11
10.5.12
10.5.13
10.5.14
10.5.15
10.5.16

oblika nadgradnje;
dodatni opis nadgradnje
namen uporabe;
znamka in tip vozila;
komercialna oznaka;
oznaka držav registracije;
barva vozila;
vrsta goriva;
identifikacijska številka vozila (VIN);
število prevoženih kilometrov;
tip motorja;
datum izvedenega tehničnega pregleda;
rezultati meritev in ugotovljene nepravilnosti;
osebna imena kontrolorjev, ki so izvedli pregled vozila;

10.6

preprečitev spreminjanja varnostne kopije, vpogled vanjo pa omogočiti le s
posebnim geslom odgovorni osebi tehničnih pregledov vozil in osebam, ki
opravljajo nadzor nad izvajanjem tehničnih pregledov vozil;

10.7

iskanje podatkov po registrski označbi vozila, identifikacijski številki vozila (VIN),
datumu izvedenega tehničnega pregleda vozila ali številki tehničnega pregleda
vozila;

10.8

statistično obdelavo podatkov o izvedenih tehničnih pregledih vozil;

10.9
10.9.1
10.9.2
10.9.3
10.9.4
10.9.5
10.9.6
10.9.7

omogočati mora priključitev najmanj naslednjih naprav za:
merjenje motnosti dizelskih motorjev;
merjenje emisij izpušnih plinov bencinski motorjev;
tehtanje mase vozila po oseh;
merjenje zavornih sil na obodu koles (zavorni valji);
merjenje hitrosti mopedov;
preverjanje nastavitve žarometov (regloskop);
vnos vizualno ugotovljenih nepravilnosti;

10.10

tako izvedbo, da se ugotovljene nepravilnosti in rezultati meritev ne morejo
spreminjati in prenašati na druga vozila. Izvedena mora biti tako, da tehničnega
pregleda vozila ni mogoče zaključiti, če niso izvedene vse meritve, ki se za
posamezno vrsto vozila zahtevajo;

10.11

elektronsko potrditev tehnične brezhibnosti vozila in potrditev pregleda
posameznega sklopa elementov ali naprav vozila oziroma izvedbe posameznih
meritev, ki jih izvedejo kontrolorji;

10.12

samodejno kontrolo ocene ustreznosti oziroma neustreznosti vozila predpisanim
zahtevam in ne sme dopuščati pozitivne potrditve tehnične brezhibnosti vozila, če
se ugotovi, da vozilo ni tehnično brezhibno.

11

Ročni vnos rezultatov meritev je dovoljen le za tiste merilne naprave, ki niso
povezane z elektronsko podprto preskuševalno stezo.

12

Pri ročnem vnosu zavornega učinka iz prejšnjega odstavka ni dovoljen vpis
zavornih sil in tlakov, arhivirati pa je treba izpis rezultatov meritev iz naprave za
merjenje pojemkov vozila.

13

Strokovna organizacija lahko na elektronsko podprtih preskuševalnih stezah
uporablja le programsko opremo, ki jo odobri ministrstvo.
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Vse merilne naprave, ki jih uporablja strokovna organizacija pri tehničnih pregledih
vozil in za katere so predpisane meroslovne zahteve, morajo biti pregledane in
označene v skladu s predpisi, izdanimi na podlagi zakona, ki ureja meroslovje.
Merilne naprave morajo biti overjene najmanj v naslednjih rokih:
– 12 mesecev za merjenje mase, sil, tlaka in emisij izpušnih plinov motorjev na
kompresijski vžig,
– 8 mesecev za merjenje emisij bencinskih motorjev.

15

Merilne naprave, za katere ni predpisanih meroslovnih zahtev, morajo biti
kalibrirane v akreditiranem kalibracijskem laboratoriju za opravljanje kalibracij
skladno z zahtevami standarda za preskuševalne in kalibracijske laboratorije (SIST
EN ISO/IEC 17025) vsakih 12 mesecev, razen kalibrov za kontrolo dimenzij
mehanskih naprav za spenjanje vozil, mikrometrov, naprav za merjenje globine
profila na pnevmatikah, napravo za merjenje jakosti zvoka in naprave za
nastavitev vztrajnostne zaviralne sile priklopnih vozil, ki se kalibrirajo vsakih 24
mesecev.

16

Za vse odsesovalne naprave, predpisane s tem pravilnikom, morajo biti opravljene
meritve pretoka zraka na vstopu v posamezne odsesovalne priključke pred prvim
obratovanjem te naprave in nato vsakih 24 mesecev. Meritve mora opraviti
organizacija, ki je za take meritve pooblaščena.

17

Dolžinsko merilo, kotomer, merilnik puščanja plinov se uporabljajo kot indikatorji.

18

Strokovna organizacija mora voditi evidenco o overitvah oziroma kalibracijah in
popravilih za vsako merilno napravo.

19

Evidenca iz točke 18 mora vsebovati naslednje podatke o napravi: vrsta, znamka
in tip, serijska številka, leto izdelave, merilno območje, merilna točnost, datum, ko
je bila naprava dana v uporabo, datum overitve oziroma kalibracije, datum okvare
in datum popravila.

20

Če strokovna organizacija vgradi na preskuševalno stezo dodatno napravo, ali
zamenja obstoječo z drugo, lahko nadaljuje z izvajanjem tehničnih pregledov vozil,
ko o tem predhodno pisno obvesti agencijo.

D

NAPRAVE IN OPREMA ZA DELO NA TERENU

21

Strokovna organizacija mora imeti na lokaciji, določeni za izvajanje tehničnih
pregledov traktorjev in traktorskih priklopnikov zunaj svojih poslovnih prostorov,
naslednje naprave in opremo:
napravo za merjenje pojemkov vozila, ki omogoča izpis rezultatov meritev.
Naprava mora beležiti in hraniti meritve s presledki vsaj 10-krat na sekundo;
regloskop, kot ga določa točka 1.5 te priloge;
dolžinski merili, dolžine 3 m in najmanj 20 m;
napravo za funkcionalno kontrolo električnih priključkov za vlečna in priklopna
vozila;
barvni katalog za določanje barve vozila;
ustrezen vir tehničnih podatkov o vozilih, ki so potrebni za identifikacijo vozil in
izvajanje tehničnih pregledov vozil;

21.1
21.2
21.3
21.4
21.5
21.6
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21.7

prenosni računalnik z ustrezno programsko opremo za elektronsko podprto
preskuševalno stezo, »on-line« dostop do evidence registriranih vozil in tiskalnik
za izpis potrdila;

21.8

ročni vnos rezultatov meritev je dovoljen le za tiste merilne naprave, ki niso
povezane z elektronsko podprto preskuševalno stezo.

22

Strokovna organizacija mora imeti na lokaciji, določeni za izvajanje tehničnih
pregledov mopedov, pri katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25
km/h, zunaj svojih poslovnih prostorov, naslednje naprave in opremo:
napravo za merjenje hitrosti mopedov;
napravo za merjenje zavornih sil na obodu koles (zavorni valji) ali napravo za
merjenje pojemkov vozila, ki omogoča izpis rezultatov meritev. Naprava mora
beležiti in hrani meritve s presledki vsaj 10-krat na sekundo;
regloskop, kot ga določa točka 1.5 te priloge;
dolžinski merili, dolžine 3 m in najmanj 20 m;
barvni katalog za določanje barve vozila;
ustrezen vir tehničnih podatkov o vozilih, ki so potrebni za identifikacijo vozil in
izvajanje tehničnih pregledov vozil;
prenosni računalnik z ustrezno programsko opremo za elektronsko podprto
preskuševalno stezo, »on-line« dostop do evidence registriranih vozil in tiskalnik
za izpis potrdila;

22.1
22.2
22.3
22.4
22.5
22.6
22.7

22.8

ročni vnos rezultatov meritev je dovoljen le za tiste merilne naprave, ki niso
povezane z elektronsko podprto preskuševalno stezo.
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PRILOGA 2

(9) Strokovna organizacija:

Stran 1

POTRDILO O TEHNIČNEM PREGLEDU VOZILA
(5) Kategorija in vrsta vozila:

Št.:

Znamka vozila:

Tip vozila:

Komercialna oznaka vozila:

Oblika nadgradnje:

Dodatni opis nadgradnje:

(1) Identifikacijska št. vozila –
VIN:

Najv. konst. dov. hitrost [km/h]:

Masa vozila [kg]:

Naj. teh. dov. masa vozila [kg]:

Hrup
v
[dB(A)]:

mirovanju

Veza:

Absorpcijski koef. [m-1]:

CO %
frekv.:

(2) Reg. označba:
(2) Oznaka drž. reg.:
Namen uporabe:

Vrsta goriva:
(4) Štev. prevoženih km:

Razp. najv. teh. dov. mase na osi [kg]:

pri

nizki

vrt.

CO % pri pov. vrt. frekv.:

Barva vozila:

(6) I. VIZUALNI PREGLED – UGOTOVLJENE NEPRAVILNOSTI NA VOZILU IN NJIHOVA OCENA

Nadaljevanje na drugi strani.
Osi vozila

I. os

Leva [daN]
Neobr.
Obr.

II. MERITEV ZAVORNIH UČINKOV

Desna [daN]
Neobr.
Obr.

Skupaj [daN]
Neobr.
Obr.

Razlika [%]
Neobr.
Obr.

Gj [daN]
Neobr.
Obr.

pj [kPa]
Neobr.
Obr.

pN [kPa]

II. os
III. os
IV. os
Skupaj:

Parkirna

I. os
II. os
III. os
IV. os

Skupaj:
Izmerjena teža [daN]:

Učinek del. zav. [%] –
neobremenjeno:

Učinek del. zav. [%] –
obremenjeno:

Učinek park. zav. [%]:

Najmanjša globina
kanalov v dezenu
pnevmatik [mm]:

III. MERITEV EMISIJ IZPUŠNIH PLINOV IN HRUPA

Izmerjena hitrost [km/h]:

Vrt. frekv. pr. t. [min-1]:

CO % pri nizki vrt. frekv.:

Lambda [λ]:

Hrup v mirov. [db(A) / min-1]:

Pov. vrt. frekv. [min-1]:

CO % pri pov. vrt. frekv.:

Abs. koef. [m-1]:

Temp. olja [oC]:

Predp. naklon [%]

IV. KONTROLA NASTAVITVE ŽAROMETOV

Ustreznost kratk. svet. snopa

Ustreznost dolg. svet. snopa

Žaromet za meglo

Levi:
Desni:

OPOMBE:

(7) TEHNIČNA BREZHIBNOST VOZILA:
Vozilo JE TEHNIČNO BREZHIBNO
Vozilo JE POGOJNO TEHNIČNO BREZHIBNO – pomanjkljivosti je treba odpraviti v 15 dneh – ponovni pregled ni potreben!
Vozilo NI TEHNIČNO BREZHIBNO – vozilo MORA PONOVNO NA TEHNIČNI PREGLED!
Vozilo NI TEHNIČNO BREZHIBNO – KRITIČNA NAPAKA – vozilo do popravila NE SME BITI UDELEŽENO V CESTNEM PROMETU
in nato MORA PONOVNO NA TEHNIČNI PREGLED!

(3) Kraj in datum:

(9) Pregled izvedel:

(8) NASLEDNJI TEHNIČNI PREGLED OPRAVITI DO:

(9) Podpis:

Žig
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(6) I. VIZUALNI PREGLED – UGOTOVLJENE NEPRAVILNOSTI NA VOZILU IN NJIHOVA OCENA- NADALJEVANJE

(3) Kraj in datum:

(9) Pregled izvedel:

(9) Podpis:

Žig

Stran
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PRILOGA 3
(Vzorec obvestila o datumu prvega tehničnega pregleda lahkega priklopnika)
(velikost obrazca A5 – pokončno)
(Prostor za logotip registracijske organizacije)
OBVESTILO
V skladu s petim odstavkom 50. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/17),
mora lahki priklopnik, za katerega je izdan dokument o skladnosti vozila oziroma soglasje k
registraciji številka: .....................................................................................................................
Kategorija vozila:
Znamka vozila:
Tip vozila:
Komercialna oznaka:
Identifikacijska številka
vozila (VIN):
opraviti prvi tehnični pregled:......................................................................................................
(datum prvega tehničnega pregleda)

Kraj in datum:

Podpis in žig:

UPORABNIK LAHKEGA PRIKLOPNIKA MORA IMETI DO PRVEGA TEHNIČNEGA
PREGLEDA TO OBVESTILO PRI SEBI, KADAR UPORABLJA TA PRIKLOPNIK IN GA NA
ZAHTEVO POKAZATI KONTROLNEMU ORGANU!

Št.

Na Listu 1 se vodi ažuren seznam naprav za zajem slikovnih posnetkov, ki vsebuje oznake in področje pokrivanja posamezne naprave.
Na Listu 2 se evidentirajo prekinitve videonadzora preskuševalnih stez in njihove razloge.
Na Listu 3 se evidentirajo vse uporabe oziroma obdelave slikovnih posnetkov (pregledovanje, kopiranje).
Na Listu 4 se evidentirajo vsa posredovanja slikovnih posnetkov zunanjim uporabnikom.
Na Listu 5 se evidentira brisanje oziroma uničenje slikovnih posnetkov, če je do tega prišlo pred potekom roka hrambe.
Na Listu 6 se evidentira vsak servisni poseg na napravi videonadzornega sistema.

SEZNAM LISTOV DNEVNIKA:
List 1
Seznam naprav za zajem slikovnih posnetkov
List 2
Evidenca prekinitev videonadzora preskuševalnih stez
List 3
Evidenca uporabe slikovnih posnetkov
List 4
Evidenca posredovanja slikovnih posnetkov
List 5
Evidenca brisanja oziroma uničenja slikovnih posnetkov
List 6
Evidenca servisnih posegov v videonadzorni sistem

OPOZORILO
 Vpogled v videonadzorni sistem, presnemavanje, brisanje in ostala obdelava slikovnih posnetkov je dovoljena izključno pooblaščenim osebam v skladu
z veljavno zakonodajo in internimi pravili (oziroma zunanjim pogodbenim izvajalcem po nalogu pooblaščene osebe).
 Vsak dostop, uporaba, kopiranje ali druga vrsta obdelave slikovnih posnetkov mora biti zabeležena.
 Evidenca uporabe videonadzornega sistema se hrani skladno z določbami 24. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07).
 Strokovna organizacija hrani slikovne posnetke in podatke šest mesecev, po tem času pa jih izbriše, razen kadar je uveden postopek v zvezi z
odvzemom pooblastila ali postopek zaradi prekrška ali kaznivega dejanja, ko se hranijo do zaključka postopka (sedmi odstavek 56. člena Zakona o
motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/17)).

Videonadzor uveden s sklepom št. __________ z dne __________

Pooblaščena oseba (oseba, ki lahko obdeluje oz. ima dostop do zbirke slikovnih posnetkov):____________________________________________

Objekt, kjer se izvaja videonadzor: __________________________________________________________

Naziv in naslov strokovne organizacije: ________________________________________________________________

DNEVNIK VIDEONADZORA PRESKUŠEVALNIH STEZ

PRILOGA 4
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PODROČJE SLIKOVNEGA SNEMANJA NAPRAVE

OPOMBA

Št.

43 / 28. 6. 2019

* IOK: identifikacijska oznaka naprave za zajem slikovnih posnetkov

VRSTA NAPRAVE

List 1
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IOK*

SEZNAM NAPRAV ZA ZAJEM SLIKOVNIH POSNETKOV
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IOK*

datum

ura

datum

KONEC
ura

RAZLOG PREKINITVE ‐ opis
(npr. okvara, zahteva direktorja)

IME in PRIIMEK, PODPIS
POOBLAŠČENE/ODGOVORNE OSEBE

List 2

Št.

* IOK: identifikacijska oznaka naprave za zajem slikovnih posnetkov

ZAP.
ŠT.

ZAČETEK

EVIDENCA PREKINITEV VIDEONADZORA PRESKUŠEVALNIH STEZ
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ura

IOK*

datum
posnetka

ura
posnetka
IOM*

št. kopij

IZDELAVA KOPIJ

43 / 28. 6. 2019

* IOK: identifikacijska oznaka naprave za zajem slikovnih posnetkov
* IOM: identifikacijska oznaka medijev (CD, USB, trdi disk – ime datoteke...)

datum

RAZLOG PREGLEDOVANJA/KOPIRANJA
SLIKOVNIH POSNETKOV

IME in
PRIIMEK,
PODPIS
POOBLAŠČEN
E/ODGOVOR
NE OSEBE

Št.

ZAP.
ŠT.

KATERI SLIKOVNI POSNETKI SO BILI
PREGLEDANI oz. KOPIRANI

List 3

5364 /

PREGLEDOVANJE/KOPIRAN
JE SLIKOVNIH POSNETKOV

EVIDENCA UPORABE SLIKOVNIH POSNETKOV

Stran
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datum

ura

IOK*

datum
posnetka

ura
posnetka

KATERI SLIKOVNI POSNETKI SO BILI
POSREDOVANI
IOM*

Št.
kopij

PREJEMNIK:
(naziv organa,
naslov)

PRAVNA PODLAGA
(določba zakona ali
podzakonskega akta, ki
uporabnika pooblašča za
pridobitev slikovnih posnetkov)

IME in PRIIMEK,
PODPIS
POOBLAŠČENE/
ODGOVORNE
OSEBE

IME in
PRIIMEK,
PODPIS
PREJEMNIKA

List 4

Št.

* IOK: identifikacijska oznaka naprave za zajem slikovnih posnetkov
* IOM: identifikacijska oznaka medijev (CD, USB, trdi disk – ime datoteke...)

ZAP.
ŠT.

POSREDOVANJE

EVIDENCA POSREDOVANJA SLIKOVNIH POSNETKOV
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IOK*

IOM*

datum
posnetka

ura
posnetka

IME in PRIIMEK, PODPIS
POOBLAŠČENE OSEBE

IME in PRIIMEK, PODPIS
ODGOVORNE OSEBE
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* IOK: identifikacijska oznaka naprave za zajem slikovnih posnetkov
* IOM: identifikacijska oznaka medijev (CD, USB, trdi disk – ime datoteke...)

ura

datum

RAZLOG IZBRISA/UNIČENJA
SLIKOVNEGA POSNETKA

Št.

ura

datum

KATERI SLIKOVNI POSNETKI SO BILI
IZBRISANI/UNIČENI

List 5
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ZAP.
ŠT.

UNIČENJE
SLIKOVENGA
POSNETKA

BRISANJE
SLIKOVNEGA
POSNETKA

EVIDENCA BRISANJA OZIROMA UNIČENJA SLIKOVNIH POSNETKOV
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Pravilnik o vzdrževanju tirnih vozil, ki niso
tovorni vagoni

Na podlagi šestega odstavka 15. člena Zakona o varnosti
v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 30/18) ministrica za
infrastrukturo izdaja

PRAVILNIK
o vzdrževanju tirnih vozil, ki niso tovorni vagoni
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa pogoje in način izpolnjevanja pogojev, ki jih mora izpolnjevati subjekt, zadolžen za vzdrževanje
tirnih vozil, ki niso tovorni vagoni (v nadaljnjem besedilu: subjekt, zadolžen za vzdrževanje) oziroma nosilec posamezne
funkcije sistema vzdrževanja.
(2) Ta pravilnik delno prenaša Direktivo (EU) 2016/798
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o varnosti na železnici (UL L št. 138 z dne 26. 5. 2016, str. 102).
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. »nosilec posamezne funkcije sistema vzdrževanja« je
pravna ali fizična oseba, ki ima s subjektom, zadolženim za
vzdrževanje, sklenjeno pisno pogodbo o izvajanju posamezne funkcije ali dela funkcije sistema vzdrževanja in izpolnjuje
pogoje po tem pravilniku za posamezno funkcijo sistema vzdrževanja, določeno z zakonom, ki ureja varnost v železniškem
prometu;
2. »priročnik o vzdrževanju« je dokument, ki ga subjekt,
zadolžen za vzdrževanje, izdela za izvajanje posameznih funkcij sistema vzdrževanja;
3. »sprostitev v obratovanje« je potrdilo, ki ga nosilec
funkcije izvajanja vzdrževanja, izroči nosilcu funkcije upravljanja vzdrževanja voznega parka, da je bilo vzdrževanje opravljeno po nalogih za vzdrževanje;
4. »tirna vozila« so tirna vozila, ki niso tovorni vagoni in
obsegajo vlake z motorji z notranjim zgorevanjem na lastni
pogon in električne vlake na lastni pogon, parne lokomotive,
vlečne enote z motorji z notranjim zgorevanjem in električne
vlečne enote, potniške in druge sorodne vagone ter mobilno
železniško opremo za gradnjo in vzdrževanje infrastrukture;
5. »vrnitev v uporabo« je potrdilo, izdano na podlagi sprostitve v obratovanje, ki ga subjekt, zadolžen za vzdrževanje,
izda prevozniku ali imetniku. S tem zagotavlja, da so bila vzdrževalna dela končana in da so tirna vozila, ki so bila umaknjena
iz obratovanja, znova v takem stanju, da omogočajo varno
uporabo, pri čemer so mogoče začasne omejitve uporabe;
6. »vzdrževanje« je preventivno ohranjanje zadovoljivega
tehničnega stanja tirnih vozil, s katerim se stalno zagotavlja
zanesljiv, varen, urejen, gospodaren in okolju prijazen železniški promet.
3. člen
(odnosi med upravljavcem, prevoznikom, imetnikom
in subjektom, zadolženim za vzdrževanje)
(1) Kadar ima prevoznik ali upravljavec tirna vozila uvrščena v vlak, mora ves čas spremljati njihovo tehnično brezhibnost in v primeru ugotovljenih nepravilnosti sprotno obveščati
subjekt, zadolžen za vzdrževanje, o ugotovitvah glede obratovanja, ki vplivajo na vzdrževanje.
(2) Če prevoznik ali upravljavec ni imetnik tirnega vozila, uvrščenega v vlak, mora z imetnikom skleniti pogodbo o
uporabi tirnih vozil, v kateri natančno opredelita medsebojna
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razmerja tako, da je zagotovljena tehnična brezhibnost tirnih
vozil, uvrščenih v vlak.
(3) Pogodbe med prevoznikom, imetnikom in subjektom,
zadolženim za vzdrževanje, morajo biti v skladu s postopki,
ki jih prevoznik določi v svojem sistemu varnega upravljanja,
vključno z izmenjavo informacij.
(4) Prevoznik mora v svojem sistemu varnega upravljanja zagotoviti nadzor nad vsemi tveganji v zvezi z izvajanjem
dejavnosti vzdrževanja. Nadzor vključuje tudi dejavnosti podizvajalcev.
(5) Imetnik mora:
– s subjektom, zadolženim za vzdrževanje, skleniti pogodbo v pisni obliki, s katero se dogovorita o vzdrževanju tirnih
vozil,
– varnostnemu organu nemudoma sporočiti vsako spremembo podatkov o tirnih vozilih, ki se vodijo v registru tirnih
vozil,
– zagotoviti, da je tirno vozilo pravočasno na voljo subjektu, zadolženemu za vzdrževanje, zaradi vzdrževanja,
– izvesti postopke za odpravo ugotovljenih tehničnih težav, nastalih pri obratovanju tirnega vozila,
– nemudoma obvestiti prevoznika oziroma upravljavca,
s katerim ima sklenjeno pogodbo o uporabi tirnega vozila, če
tirno vozilo ne izpolnjuje pogojev za obratovanje.
II. VZPOSTAVITEV SISTEMA VZDRŽEVANJA
TIRNIH VOZIL
4. člen
(splošno)
(1) Subjekt, zadolžen za vzdrževanje, mora imeti vzpostavljen sistem vzdrževanja, ki obsega vse funkcije sistema vzdrževanja, določene z zakonom, ki ureja varnost v železniškem
prometu in mora zagotoviti stalno spremljanje in nadzorovanje
učinkovitosti vseh funkcij sistema vzdrževanja. Subjekt, zadolžen za vzdrževanje, je odgovoren za škodo, ki bi utegnila
nastati zaradi neustreznega vzdrževanja.
(2) Za vzpostavitev sistema vzdrževanja mora subjekt,
zadolžen za vzdrževanje, izdelati priročnik o vzdrževanju, ki
vsebuje:
– organizacijsko strukturo, naloge in obveznosti odgovornih,
– dejavnost subjekta, zadolženega za vzdrževanje,
– varnostne cilje vzdrževanja,
– strukturiran način izpolnjevanja pogojev za izvajanje
posameznih funkcij sistema vzdrževanja.
(3) Priročnik o vzdrževanju mora subjekt, zadolžen za
vzdrževanje, preverjati in ga po vsaki organizacijski ali tehnični
spremembi posodobiti.
1. Funkcija upravljanja
5. člen
(pogoji za izvajanje funkcije upravljanja)
Subjekt, zadolžen za vzdrževanje, mora za izvajanje funkcije upravljanja izpolnjevati naslednje pogoje:
1. vodstvo – zavezanost razvoju in uporabi sistema vzdrževanja ter stalnemu izboljševanju njegove učinkovitosti,
2. ocena tveganja – strukturiran pristop pri ocenjevanju tveganj, povezanih z vzdrževanjem tirnih vozil, vključno
s tveganji, ki neposredno izhajajo iz operativnih procesov in
dejavnosti podizvajalcev, ter pri opredeljevanju ukrepov za
obvladovanje tveganj,
3. spremljanje – strukturiran pristop, s katerim se zagotovijo uvedba in pravilno delovanje ukrepov za obvladovanje
tveganj ter uresničevanje ciljev organizacije,
4. stalno izboljševanje – strukturiran pristop, ki omogoča analizo informacij, zbranih z rednim spremljanjem ali
presojami, ali informacij iz drugih pomembnih virov ter uče-
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nje in sprejemanje preventivnih ali korektivnih ukrepov za
ohranjanje ali izboljševanje ravni varnosti na podlagi zadevnih rezultatov,
5. struktura in odgovornost – strukturiran pristop, ki omogoča opredelitev odgovornosti posameznikov in skupin ter s
tem zanesljivo izvajanje varnostnih ciljev organizacije,
6. upravljanje usposobljenosti – strukturiran pristop, ki
zagotavlja, da so zaposleni ustrezno usposobljeni za varno,
uspešno in učinkovito doseganje ciljev organizacije v vseh
razmerah,
7. informacije – strukturiran pristop, ki zagotavlja, da so
pomembne informacije na voljo tistim, ki sprejemajo mnenja in
odločitve na vseh ravneh organizacije, popolnost in ustreznost
informacij,
8. dokumentacija – strukturiran pristop, ki zagotavlja sledljivosti vseh pomembnih informacij,
9. pogodbene dejavnosti – strukturiran pristop, s katerim
se zagotovi ustrezno upravljanje podizvajalskih dejavnosti, ki
omogočajo uresničitev ciljev organizacije in zajemajo vse kompetence in zahteve.
6. člen
(vodstvo)
Subjekt, zadolžen za vzdrževanje, mora za izpolnjevanje
pogoja iz 1. točke prejšnjega člena določiti:
1. postopke za izdelavo politike vzdrževanja, ki ustreza
vrsti in področju njegovih storitev, ki jo odobri direktor,
2. varnostne cilje, ki morajo biti načrtovani v skladu s
predpisi, ki urejajo varnost v železniškem prometu, ob upoštevanju vrste, obsega in povezanih tveganj,
3. postopke za oceno učinkovitosti sistema vzdrževanja v
zvezi z varnostnimi cilji,
4. postopke za doseganje varnostnih ciljev,
5. postopke za ugotavljanje in obvladovanje vpliva drugih
dejavnosti na sistem vzdrževanja,
6. postopke za informiranje vodstva glede spremljanja,
ocenjevanja učinkovitosti in izboljšanja sistema vzdrževanja.
7. člen
(ocena tveganja)
Subjekt, zadolžen za vzdrževanje, mora za izpolnjevanje
pogoja iz 2. točke 5. člena tega pravilnika določiti postopke
za analizo, oceno in obvladovanje tveganj glede tehnične,
organizacijske ali kadrovske strukture, pomembnih za obseg
dejavnosti, ki jih izvaja, vključno s tveganji, ki izhajajo iz okvar
in neskladnosti ali napak v celotnem življenjskem ciklu tirnega
vozila. Postopki morajo biti določeni v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 402/2013 z dne 30. aprila 2013 o skupni
varnostni metodi za ovrednotenje in oceno tveganja ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 352/2009 (UL L št. 121 z dne 3. 5. 2013,
str. 8), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije (EU)
2015/1136 z dne 13. julija 2015 o spremembi Izvedbene uredbe
(EU) št. 402/2013 o skupni varnostni metodi za ovrednotenje in
oceno tveganja (UL L št. 185 z dne 14. 7. 2015, str. 6).
8. člen
(spremljanje)
(1) Subjekt, zadolžen za vzdrževanje, mora za izpolnjevanje pogoja iz 3. točke 5. člena tega pravilnika določiti
postopke za:
– spremljanje učinkovitosti vzdrževanja,
– spremljanje in analizo informacij o napakah, okvarah in
izvedenem vzdrževanju,
– prijavo in analizo nesreč in incidentov tirnih vozil.
(2) Subjekt, zadolžen za vzdrževanje, mora imeti za redni
pregled vseh procesov izdelan notranji sistem presoje. Ta sistem mora imeti vzpostavljene postopke za:
– izdelavo in posodabljanje notranjega načrta presoje,
– metodološko in periodično izvajanje notranjih presoj
v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1078/2012 z dne 16. no-
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vembra 2012 o skupni varnostni metodi spremljanja, ki jo
uporabljajo prevozniki v železniškem prometu in upravljavci infrastrukture po prejemu varnostnega spričevala ali varnostnega
pooblastila ter subjekti, zadolženi za vzdrževanje (UL L št. 320
z dne 17. 11. 2012, str. 8), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1078/2012/EU),
– analiziranje in ocenjevanje ugotovitev notranjih presoj,
– predlaganje in izvajanje preventivnih ali korektivnih
ukrepov,
– preverjanje učinkovitosti uvedenih preventivnih in korektivnih ukrepov.
9. člen
(stalno izboljševanje)
(1) Subjekt, zadolžen za vzdrževanje, mora za izpolnjevanje pogoja iz 4. točke 5. člena tega pravilnika določiti
postopke za:
1. odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti,
2. uporabo novih razvojnih dosežkov na področju varnosti,
3. upoštevanje notranjih presoj za izboljšanje sistema,
4. uvedbo preventivnih ali korektivnih postopkov za zagotovitev usklajenosti sistema vzdrževanja s standardi opredeljenimi v tehničnih specifikacijah za interoperabilnost (v nadaljnjem besedilu: TSI), ki urejajo mobilne podsisteme,
5. preučitev izsledkov preiskav nesreč in incidentov in
v primeru ugotovitve, da vzrok izvira iz sistema vzdrževanja,
za sprejetje ukrepov za izboljšanje ravni varnosti, izsledkov
preiskav o vrednotenju in upoštevanju priporočil varnostnega
ali preiskovalnega organa oziroma priporočil na podlagi industrijskih ali notranjih preiskav,
6. obravnavo in upoštevanje poročil in informacij glede
obratovanja tirnega vozila,
7. nadzor sistema vzdrževanja za njegovo izboljšanje.
(2) Subjekt, zadolžen za vzdrževanje, mora vsako leto
do 31. maja predložiti letno poročilo o vzdrževanju, ki mora
vsebovati:
– opis nadzora nad storitvami, pomembnimi za varnost,
– preverjanje usposobljenosti osebja,
– vzorčno preverjanje zapiskov vzdrževanja,
– izredne in načrtovane dejavnosti vzdrževanja.
10. člen
(struktura in odgovornost)
Subjekt, zadolžen za vzdrževanje, mora za izpolnjevanje
pogoja iz 5. točke 5. člena tega pravilnika:
– določiti odgovornost posameznih fizičnih oseb ali skupin
za izvajanje vseh svojih nalog,
– zagotavljati vsa sredstva, ki so pri dejavnosti vzdrževanja potrebna,
– določiti postopke za usklajevanje dejavnosti, kar pomeni
zagotovitev prenosa vseh informacij o vzdrževanju posameznim izvajalcem funkcij sistema vzdrževanja, kadar so take
informacije potrebne.
11. člen
(upravljanje usposobljenosti)
(1) Subjekt, zadolžen za vzdrževanje, mora za izpolnjevanje pogoja iz 6. točke 5. člena tega pravilnika vzpostaviti sistem
usposobljenosti s tem, da:
– določi delovna mesta z odgovornostjo izvajanja vseh
procesov v sistemu,
– določi delovna mesta za naloge, povezane z vzdrževanjem delov in naprav tirnih vozil, ki neposredno vplivajo na
varno obratovanje,
– imenuje osebje z ustrezno usposobljenostjo za ustrezne
naloge.
(2) Pri vzpostavitvi sistema usposobljenosti je treba za
upravljanje usposobljenosti osebja določiti:
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– znanja, spretnosti in izkušnje za izvajanje nalog, ki neposredno vplivajo na varnost,
– osnovno raven izobrazbe, duševno sposobnost in telesno pripravljenost,
– programe stalnega usposabljanja in rednega izobraževanja,
– postopke za redno preverjanje usposobljenosti, duševne sposobnosti in telesne pripravljenosti,
– postopke v primeru nesreč, incidentov in daljše odsotnosti z dela.
12. člen
(informacije)
(1) Subjekt, zadolžen za vzdrževanje, mora za izpolnjevanje pogoja iz 7. točke 5. člena tega pravilnika vzpostaviti
postopke za poročanje v okviru sistema vzdrževanja, ki vključujejo poslovanje s podizvajalci, dobavitelji, prevozniki, imetniki,
upravljavci in drugimi subjekti, zadolženi za vzdrževanje, o
pomanjkljivostih na komponentah tirnih vozil, s katerimi se
zagotovi pretok informacij:
1. iz registra tirnih vozil, ki jih subjekt, zadolžen za vzdrževanje, vzdržuje,
2. o dokumentaciji za vzdrževanje,
3. za zagotavljanje podpore imetnikom in drugim stranem,
vključno s prevozniki in upravljavci,
4. o usposobljenosti osebja in poznejšem nadzoru med
vzdrževanjem,
5. o obratovanju, vključno z informacijami o prevoženih razdaljah v kilometrih, o vrstah in obsegu obratovanja, o
morebitnih nesrečah in incidentih ter zahtevke prevoznikov,
imetnikov in upravljavcev glede vzdrževanja,
6. o pomanjkljivostih, ki so jih pri pregledih ugotovili prevozniki ali upravljavci (npr. pri pregledih in spremljanju pred
odhodom vlaka ali med vožnjo),
7. o korektivnih ukrepih oziroma vzdrževalnih delih, ki so
jih izvedli prevozniki ali upravljavci,
8. o sprostitvi v obratovanje in vrnitvi v uporabo,
9. o nalogih za vzdrževanje,
10. o tehničnih informacijah, ki morajo biti zagotovljene
prevoznikom, upravljavcem in imetnikom kot navodila za vzdrževanje,
11. o omejitvah uporabe tirnih vozil, ki jih subjekt, zadolžen za vzdrževanje, vzdržuje,
12. o drugih tirnih vozilih iste serije v zvezi z varnostnimi
vprašanji, ki nastanejo med vzdrževanjem (npr. o pomanjkljivostih, ugotovljenih na komponentah, ki so skupne več
vrstam ali serijam vozil), potrebne za predložitev letnega
poročila o vzdrževanju certifikacijskemu organu, imetnikom
in varnostnemu organu na njegovo zahtevo, ki morajo biti
veljavne, pravilne, popolne, posodobljene, nadzorovane, dosledne in enostavne za razumevanje (vključno z uporabljenim
jezikom) in dostopne fizičnim osebam, ki sodelujejo v sistemu
vzdrževanja.
(2) Postopki poročanja iz prejšnjega odstavka so vzpostavljeni in zagotavljajo učinkovit pretok informacij, če omogočajo
prejem, obdelavo, razpoložljivost, zanesljivost in posodabljanje
vseh informacij v zvezi s sistemom vzdrževanja.
(3) Subjekt, zadolžen za vzdrževanje, mora poročati varnostnemu organu o morebitnem neizpolnjevanju zahtev pri
uporabi sistema za upravljanje, ki bi lahko povzročili nesreče in incidente, ter voditi preiskavo in analizo takšnih primerov, pa tudi sprejetje preventivnih ukrepov v skladu z Uredbo
1078/2012/EU.
13. člen
(dokumentacija)
Subjekt, zadolžen za vzdrževanje, mora za izpolnjevanje
pogoja iz 8. točke 5. člena tega pravilnika določiti postopke za
izdelavo, posodabljanje in arhiviranje dokumentacije o izvedbi
vzdrževanja.
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14. člen
(pogodbene dejavnosti)
(1) Subjekt, zadolžen za vzdrževanje, mora imeti za izpolnjevanje pogoja iz 9. točke 5. člena tega pravilnika vzpostavljene postopke, s katerimi določi način izbire in sodelovanja s
podizvajalci in dobavitelji blaga ali storitev.
(2) Postopek izbire podizvajalcev oziroma dobaviteljev in
način sodelovanja z njimi je učinkovito vzpostavljen, če vsebuje
preverjanje njihove usposobljenosti in ima vzpostavljen dokumentiran postopek dobave blaga in storitev.
(3) Pogodba o medsebojnem sodelovanju, sklenjena med
subjektom, zadolženim za vzdrževanje, in podizvajalcem oziroma dobaviteljem mora vsebovati vsaj:
– naloge in odgovornosti podizvajalca oziroma dobavitelja, povezanih z dejavnostjo vzdrževanja,
– obveznosti, ki jih mora podizvajalec oziroma dobavitelj izpolnjevati glede pogoja »informacije« iz 12. člena tega pravilnika,
– obveznosti, ki jih mora podizvajalec oziroma dobavitelj
izpolnjevati glede pogoja »dokumentacija« iz 13. člena tega
pravilnika.
2. Funkcija razvoja vzdrževanja
15. člen
(pogoji za izvajanje funkcije razvoja vzdrževanja)
Za izvajanje funkcije razvoja vzdrževanja mora nosilec
funkcije razvoja vzdrževanja izpolnjevati naslednje pogoje:
1. določiti postopke za izvajanje funkcije razvoja vzdrževanja,
2. zagotoviti in preveriti skladnost z osnovnimi zahtevami
interoperabilnosti,
3. načrtovati in preverjati uporabo objektov, opreme in
orodja za vzdrževanje,
4. določiti postopke pred izdajo dovoljenja za dajanje
tirnega vozila na trg,
5. določiti postopke za posodabljanje dokumentacije,
6. določiti postopke za upravljanje usposobljenosti osebja,
ki izvaja funkcijo razvoja vzdrževanja.
16. člen
(postopki za izvajanje funkcije razvoja vzdrževanja)
Nosilec funkcije razvoja vzdrževanja mora za izpolnjevanje pogoja iz 1. točke prejšnjega člena določiti postopke za
opredelitev in upravljanje:
– vseh dejavnosti vzdrževanja, ki vplivajo na varnost in
varnostno kritične komponente,
– sprememb v dejavnosti vzdrževanja, ki morajo temeljiti na pravilih stroke, navodilih proizvajalcev in izkušnjah pri
obratovanju.
17. člen
(skladnost z osnovnimi zahtevami interoperabilnosti)
Nosilec funkcije razvoja vzdrževanja mora pri vzdrževanju tirnega vozila za izpolnjevanje pogoja iz 2. točke 15. člena
tega pravilnika vzpostaviti postopke, za doseganje skladnosti z
osnovnimi zahtevami interoperabilnosti, s katerimi:
– stalno preverja skladnost dokumentacije o vzdrževanju,
– upravlja zamenjave delov tirnega vozila,
– ugotavlja potrebe po analizi tveganj glede učinka zamenjave delov, ki vplivajo na varnost,
– upravlja uvajanje tehničnih sprememb in tehnik vzdrževanja, ki vplivajo na varnost.
18. člen
(načrtovanje in preverjanje uporabe objektov, opreme
in orodja za vzdrževanje)
Nosilec funkcije razvoja vzdrževanja mora za izpolnjevanje pogoja iz 3. točke 15. člena tega pravilnika določiti postopek, s katerim pred začetkom vzdrževanja načrtuje predvideno
uporabo prostorov za vzdrževanje ter opremo in orodja, ki so
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bili posebej določeni in zahtevani za izvajanje vzdrževanja. Z
omenjenim postopkom mora določiti način uporabe, umerjanja,
shranjevanja in vzdrževanja prostorov, opreme in orodja, v
skladu z navodili za uporabo.
19. člen
(postopki pred izdajo dovoljenja za dajanje tirnega vozila na
trg)
Nosilec funkcije razvoja vzdrževanja mora imeti za izpolnjevanje pogoja iz 4. točke 15. člena tega pravilnika pred
izdajo dovoljenja za dajanje tirnega vozila na trg vzpostavljene
postopke, s katerimi določi način:
– zagotavljanja razpoložljivosti tehnične dokumentacije
tirnega vozila (tehnična datoteka, določena v TSI, tehnična dokumentacija proizvajalca, vključno z navodili za vzdrževanje, garancijskimi izjavami glede tirnega vozila in njegovih komponent),
– zbiranja informacij o načrtovanem obratovanju tirnega
vozila,
– analiziranja tehnične dokumentacije in informacij o načrtovanem obratovanju,
– uporabe dokumentacije iz prejšnje alineje ob izdaji
nalogov za vzdrževanje.
20. člen
(postopki za posodabljanje dokumentacije)
(1) Nosilec funkcije razvoja vzdrževanja mora za izpolnjevanje pogoja iz 5. točke 15. člena tega pravilnika vzpostaviti postopke za posodabljanje dokumentacije o vzdrževanju v celotnem
obratovalnem obdobju tirnega vozila, s katerimi določi način:
1. zbiranja informacij v zvezi z vrsto in obsegom vzdrževalnih dejavnosti, ki se izvajajo,
2. zbiranja informacij v zvezi z nesrečami in incidenti, ki
so nastali med obratovanjem tirnih vozil in bi lahko vplivali na
varnost,
3. uporabe informacij iz prejšnje točke pri določitvi vrste
in obsega načrtovanih vzdrževalnih dejavnosti,
4. posodobitve dokumentacije z upoštevanjem mejnih
vrednosti za obratovanje tirnih vozil,
5. posodabljanja dokumentacije o vzdrževalnih dejavnosti
na podlagi analize tveganj,
6. izvedbe nadzora nad izvajanjem vzdrževalnih dejavnosti v skladu s posodobljeno dokumentacijo.
(2) Pri posodabljanju dokumentacije iz prejšnjega odstavka mora biti zagotovljena sledljivost:
– dokumentacije o razvoju, ocenjevanju, potrjevanju in
odobritvi zamenjave komponent tirnih vozil med vzdrževanjem,
– izvedenih vzdrževalnih del,
– izsledkov študij o izmenjavi izkušenj,
– dokumentacije o vzdrževanju,
– poročil o ustreznosti vzdrževalnih dejavnosti in upravljanja vzdrževanja tirnih vozil ter nadzoru nad tem.
21. člen
(postopki za upravljanje usposobljenosti)
Nosilec funkcije razvoja vzdrževanja mora za izpolnjevanje pogoja iz 6. točke 15. člena tega pravilnika določiti postopke
za upravljanje usposobljenosti osebja, ki mora biti sposobno:
– oceniti pomembnost sprememb dokumentacije o vzdrževanju,
– uveljaviti tehnike spajanja, vzdrževanja zavornih sistemov, kolesnih dvojic in vlečnih naprav, neporušnega preizkušanja in vzdrževanja posebnih komponent tirnih vozil.
3. Funkcija upravljanja vzdrževanja voznega parka
22. člen
(pogoji za izvajanje funkcije upravljanja vzdrževanja
voznega parka)
Za izvajanje funkcije upravljanja vzdrževanja voznega
parka, mora nosilec te funkcije določiti postopke za:
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1. izvajanje funkcije upravljanja vzdrževanja voznega
parka,
2. upravljanje usposobljenosti človeških virov,
3. način spremljanja obratovanja tirnih vozil in izdajo naloga za vzdrževanje,
4. opredelitev nadzornih ukrepov pri vzdrževanju tirnih
vozil in pred sprostitvijo teh v obratovanje,
5. zagotavljanje informacij,
6. zagotavljanje dokumentacije.
23. člen
(postopki za izvajanje funkcije upravljanja vzdrževanja
voznega parka)
(1) Nosilec funkcije upravljanja vzdrževanja voznega parka mora za izpolnjevanje pogoja iz 1. točke prejšnjega člena
določiti postopek za preverjanje usposobljenosti in razpoložljivosti nosilcev funkcije izvajanja vzdrževanja pred izdajo naloga
za vzdrževanje.
(2) Postopek za preverjanje usposobljenosti in razpoložljivosti nosilcev funkcije izvajanja vzdrževanja je vzpostavljen, če
izpolnjuje naslednje zahteve:
– ima narejen seznam vseh nosilcev funkcije izvajanja
vzdrževanja, s katerimi sodeluje,
– ima vzpostavljen informacijski sistem za upravljanje
vzdrževanja voznega parka in s tem dostop do zapiskov o
opravljenih in potrebnih ukrepih za vzdrževanje tirnih vozil,
– ima vzpostavljene postopke za pripravo, obdelavo in
pošiljanje informacij nosilcem funkcije izvajanja vzdrževanja o
obratovanju in vzdrževanju tirnih vozil.
24. člen
(postopki za upravljanje usposobljenosti človeških virov)
Nosilec funkcije upravljanja vzdrževanja voznega parka mora za izpolnjevanje pogoja iz 2. točke 22. člena tega
pravilnika vzpostaviti postopek za upravljanje usposobljenosti
človeških virov, s katerim določi način za kakovostno in varno
izvajanje dejavnosti, povezanih z vzdrževanjem.
25. člen
(postopki za spremljanje obratovanja tirnih vozil in izdajo
naloga za vzdrževanje)
Nosilec funkcije upravljanja vzdrževanja voznega parka
mora za izpolnjevanje pogoja iz 3. točke 22. člena tega pravilnika določiti postopek za spremljanje obratovanja tirnih vozil in
za izdajo naloga za vzdrževanje, s katerim zagotavlja:
– pravočasni umik vozil iz obratovanja zaradi načrtovanih,
preventivnih ali korektivnih vzdrževalnih del oziroma kadar koli,
če se ugotovi, da je prišlo do okvar ali je to potrebno iz drugih
razlogov,
– pravočasno napotitev tirnih vozil v vzdrževanje v skladu
z roki za vzdrževanje,
– uporabo komponent in materiala, kot je določeno v nalogih za vzdrževanje in v dokumentaciji dobavitelja,
– shranjevanje, ravnanje in prevoz komponent in materiala, kot je določeno v nalogih za vzdrževanje in dokumentaciji
dobavitelja.
26. člen
(postopki za opredelitev nadzornih ukrepov pri vzdrževanju
tirnih vozil in pred sprostitvijo v obratovanje)
(1) Nosilec funkcije upravljanja vzdrževanja voznega parka mora za izpolnjevanje pogoja iz 4. točke 22. člena tega
pravilnika določiti postopek za opredelitev nadzornih ukrepov
pri vzdrževanju tirnih vozil in pred sprostitvijo v obratovanje, s
katerim zagotavlja:
– izvedbo vseh načrtovanih del, vsebovanih v nalogu za
vzdrževanje,
– vzpostavitev postopka, s katerim se na podlagi ugotovitev iz prejšnje alineje in dokumentacije o sprostitvi v obrato-
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vanje izda obvestilo o vrnitvi v obratovanje, ki lahko vključuje
omejitve uporabe tirnega vozila,
– ukrepe za nadzorovanje kakovosti.
(2) Nosilcu funkcije upravljanja vzdrževanja voznega
parka mora nosilec funkcije izvajanja vzdrževanja omogočiti
dostop do prostorov za vzdrževanje, vpogled v dokumentacijo
o vzdrževanju in v dokumentacijo o sprostitvi v obratovanje.
27. člen
(postopki za zagotavljanje informacij)
(1) Nosilec funkcije upravljanja vzdrževanja voznega parka mora za izpolnjevanje pogoja iz 5. točke 22. člena tega
pravilnika določiti postopke, s katerimi bo zagotavljal posodab
ljanje, hrambo in obdelavo informacij.
(2) Nosilec funkcije upravljanja vzdrževanja voznega
parka mora izdelati postopek, s katerim določi način pretoka
informacij nosilcu funkcije izvajanja vzdrževanja, ki obsegajo:
– veljavne standarde, navodila in tehnične specifikacije,
– načrt vzdrževanja za vsako tirno vozilo,
– seznam nadomestnih delov in materialov, vključno s
tehničnim opisom,
– informacije v zvezi z zdravjem in varnostjo.
28. člen
(postopki za pripravo dokumentacije)
Nosilec funkcije upravljanja vzdrževanja voznega parka
mora za izpolnjevanje pogoja iz 6. točke 22. člena tega pravilnika določiti postopke za pripravo dokumentacije glede:
– nalogov za vzdrževanje,
– vrnitve v uporabo (potrdilo),
– omejitev uporabe tirnih vozil.
4. Funkcija izvajanja vzdrževanja
29. člen
(pogoji za izvajanje funkcije izvajanja vzdrževanja)
Za izvajanje funkcije izvajanja vzdrževanja mora nosilec
te funkcije določiti postopke za:
1. izvajanje funkcije izvajanja vzdrževanja,
2. zagotavljanje upravljanja usposobljenosti človeških
virov,
3. ravnanje s sredstvi za delo,
4. upoštevanje posebnih zahtev,
5. zagotavljanje informacij,
6. ravnanje z dokumentacijo.
30. člen
(postopki za izvajanje funkcije izvajanja vzdrževanja)
Nosilec funkcije izvajanja vzdrževanja mora za izpolnjevanje pogoja iz 1. točke prejšnjega člena določiti postopke za:
1. zagotovitev celovitosti in ustreznosti informacij, ki jih
predloži nosilec funkcije upravljanja sistema vzdrževanja pri
naročanju vzdrževalnih del,
2. zagotovitev nadzora nad uporabo dokumentacije o
vzdrževanju in veljavnih standardov za izvajanje vzdrževanja
v skladu z nalogi za vzdrževanje,
3. zagotovitev, da so za vsa vzdrževalna dela, opredeljena v nalogih za vzdrževanje, izdelana delovna navodila za
vzdrževanje, ki so na voljo vsem udeležencem pri izvajanju
funkcije izvajanja vzdrževanja,
4. pretok informacij za izmenjavo informacij pri nosilcu
funkcije izvajanja vzdrževanja in udeležencih v sistemu vzdrževanja,
5. določiti postopek arhiviranja dokazil o opravljenih vzdrževalnih delih za vsako tirno vozilo, pri čemer rok arhiviranja
ne sme biti krajši od roka uporabe vzdrževanega dela tirnega
vozila,
6. izvedbo vzdrževalnih del v skladu z nalogi za vzdrževanje in za izdajo potrdila o sprostitvi v obratovanje, ki vključuje
morebitne omejitve uporabe.
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31. člen
(postopki za zagotavljanje upravljanja usposobljenosti
človeških virov)
Nosilec funkcije izvajanja vzdrževanja mora za izpolnjevanje pogoja iz 2. točke 29. člena tega pravilnika določiti postopke
za upravljanje usposobljenosti človeških virov v zvezi:
– z izvedbo vseh meritev, končnega preskušanja in sprostitve vozila v obratovanje,
– s tehnikami spajanja, vzdrževanja zavornih sistemov,
kolesnih dvojic in vlečnih odbojnih naprav, neporušnega preizkušanja in vzdrževanja varnostnih naprav tirnih vozil.
32. člen
(postopki za ravnanje s sredstvi za delo in za upoštevanje
posebnih zahtev)
(1) Nosilec funkcije izvajanja vzdrževanja mora za izpolnjevanje pogojev iz 3. točke 29. člena tega pravilnika določiti
postopke, na podlagi katerih se merilna oprema, orodja, delovni
prostori, nadomestni deli in drug material določajo, opredelijo,
zagotavljajo, dokumentirajo, namensko uporabljajo, umerjajo in
vzdržujejo v skladu z nalogi za vzdrževanje, navodili proizvajalcev in navodili za varno delo.
(2) Nosilec funkcije izvajanja vzdrževanja mora za izpolnjevanje pogojev iz 4. točke 29. člena tega pravilnika določiti
postopke za izvedbo tehnik spajanja, vzdrževanja zavornih
komponent, vzdrževanja kolesnih dvojic, vzdrževanja podstavnih vozičkov, vzdrževanja vlečnih odbojnih naprav, vzdrževanja
varnostnih naprav, neporušnih metod preizkušanja in končnih
preizkušanj tirnih vozil v skladu z navodili proizvajalcev, standardi SIST EN, obveznimi objavami UIC in drugimi standardi,
ki so opredeljeni v tehničnih specifikacijah za interoperabilnost,
ki urejajo mobilne podsisteme.
33. člen
(postopki za zagotavljanje informacij)
(1) Nosilec funkcije izvajanja vzdrževanja mora imeti za
izpolnjevanje pogoja iz 5. točke 29. člena tega pravilnika vzpostavljene postopke, s katerimi določiti način zbiranja informacij o:
– izvedenih vzdrževalnih delih, ki morajo biti v skladu z
nalogi za vzdrževanje,
– sprostitvi v obratovanje,
– morebitni omejitvi uporabe tirnega vozila po vzdrževanju.
(2) Nosilec funkcije izvajanja vzdrževanja mora nosilcu
funkcije upravljanja vzdrževanja, nosilcu funkcije razvoja vzdrževanja in nosilcu funkcije upravljanja vzdrževanja voznega
parka zagotoviti informacije o:
– vseh izvedenih vzdrževalnih delih,
– okvarah ali napakah, nastalih pri drugih podobnih sklopih oziroma delih tirnih vozil med obratovanjem, ki bi lahko
vplivale na varnost v železniškem prometu,
– sprostitvi v obratovanje.
(3) Nosilec funkcije izvajanja vzdrževanja mora vzpostaviti postopke, s katerimi določi način izvajanja internega nadzora nad vsemi postopki, ki se izvajajo pri opravljanju funkcije
izvajanja vzdrževanja.
34. člen
(postopki za pripravo dokumentacije)
Nosilec funkcije izvajanja vzdrževanja mora za izpolnjevanje pogoja iz 6. točke 29. člena tega pravilnika pri izvajanju svoje
funkcije določiti postopke za pripravo dokumentacije, ki obsega:
1. seznam prostorov, opreme, orodja, nadomestnih delov
in drugega materiala, uporabljenih pri vzdrževanju tirnega vozila,
2. podatke, ki opredeljujejo izvedbo vzdrževalnih del, ki
mora vključevati navedbo vseh oseb, ki so pri vzdrževalnih
delih sodelovale,
3. pisno opredelitev predpisov, zahtev in mednarodnih
oziroma nacionalnih standardov, ki so bili upoštevani pri
izvedbi vzdrževalnih del,
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4. rezultate končnega preizkušanja,
5. odločitev v zvezi s sprostitvijo v obratovanje,
6. rezultate nadzornih ukrepov,
7. rezultate kalibriranja merilne opreme.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
35. člen
(izpolnjevanje pogojev)
(1) Vzdrževalne delavnice, ki so pridobile spričevala za
izvajanje funkcije vzdrževanja tirnih vozil, razen tovornih vagonov, do uveljavitve tega pravilnika, izpolnjujejo pogoje po tem
pravilniku za funkcijo izvajanja vzdrževanja.
(2) Prevozniki in upravljavci, ki imajo ob uveljavitvi tega
pravilnika veljavno varnostno spričevalo ali varnostno pooblastilo, morajo izpolniti pogoje po tem pravilniku v enem letu od
uveljavitve tega pravilnika.
36. člen
(sistem varnega upravljanja – SVU)
(1) Šteje se, da je v SVU upravljavca in prevoznikov, ki
imajo veljavno varnostno spričevalo oziroma varnostno pooblastilo na dan uveljavitve tega pravilnika, vključena vsebina Pravilnika o vzdrževanju železniških vozil (Uradni list RS, št. 70/08,
4/17 in 30/18 – ZVZelP-1), kot njihov sestavni del.
(2) Prevozniki in upravljavec morajo za spremembo pravil
v svojem SVU, določenimi s Pravilnikom o vzdrževanju železniških vozil (Uradni list RS, št. 70/08, 4/17 in 30/18 – ZVZelP-1),
pridobiti predhodno potrditev varnostnega organa.

bljati:

37. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehata upora-

– Pravilnik o preverjanju usposobljenosti delavnic za vzdrževanje železniških vozil (Uradni list RS, št. 16/09 in 30/18
– ZVZelP-1) in
– Pravilnik o vzdrževanju železniških vozil (Uradni list RS,
št. 70/08, 4/17 in 30/18 – ZVZelP-1).
38. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.

1934.

Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika
o načinu ocenjevanja obstoječih snovi

Na podlagi 37. člena Zakona o kemikalijah (Uradni list RS,
št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06
– ZBioP, 16/08, 9/11 in 83/12 – ZFfS-1) minister za zdravje izdaja

PRAVILNIK
o prenehanju veljavnosti Pravilnika o načinu
ocenjevanja obstoječih snovi
1. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik
o načinu ocenjevanja obstoječih snovi (Uradni list RS, št. 74/02).

Stran

5373

2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-52/2019/10
Ljubljana, dne 21. junija 2019
EVA 2019-2711-0033
Aleš Šabeder
minister
za zdravje

1935.

Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika
o postopku prijave in načinu ocenjevanja
novih snovi

Na podlagi tretjega odstavka 23. člena Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo,
47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP, 16/08, 9/11 in 83/12 – ZFfS-1)
minister za zdravje izdaja

PRAVILNIK
o prenehanju veljavnosti Pravilnika o postopku
prijave in načinu ocenjevanja novih snovi
1. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o postopku prijave in načinu ocenjevanja novih snovi
(Uradni list RS, št. 73/02 in 51/04).
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-53/2019/12
Ljubljana, dne 21. junija 2019
EVA 2019-2711-0034
Aleš Šabeder
minister
za zdravje

Št. 007-110/2019
Ljubljana, dne 3. junija 2019
EVA 2019-2430-0002
Mag. Alenka Bratušek
ministrica
za infrastrukturo
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1936.

Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika
o razvrščanju, pakiranju in označevanju
nevarnih snovi

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni
list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl.
US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16) minister za zdravje
izdaja

PRAVILNIK
o prenehanju veljavnosti Pravilnika
o razvrščanju, pakiranju in označevanju
nevarnih snovi
1. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi
(Uradni list RS, št. 35/05, 54/07, 88/08 in 6/14).
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2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
list RS, št. 76/14) se v 5. členu v prvem odstavku črta besedilo
»Sektor za podnebne spremembe NVO, šolstvo in knjigovodstvo«.

Št. 0070-54/2019/12
Ljubljana, dne 21. junija 2019
EVA 2019-2711-0035
Aleš Šabeder
minister
za zdravje

1937.

Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika
o razvrščanju, pakiranju in označevanju
nevarnih pripravkov

KONČNA DOLOČBA
2. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-135/2019
Ljubljana, dne 14. junija 2019
EVA 2019-2330-0068
Dr. Aleksandra Pivec
ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list
RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US,
126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12,
47/13, 12/14, 90/14 in 51/16) minister za zdravje izdaja

PRAVILNIK
o prenehanju veljavnosti Pravilnika
o razvrščanju, pakiranju in označevanju
nevarnih pripravkov
1. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov
(Uradni list RS, št. 67/05, 137/06, 88/08, 81/09 in 6/14).
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-55/2019/12
Ljubljana, dne 21. junija 2019
EVA 2019-2711-0036
Aleš Šabeder
minister
za zdravje

1938.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o delovanju
mreže za zbiranje računovodskih podatkov
o dohodkih in poslovanju kmetijskih
gospodarstev, ki vodijo kmetijsko
knjigovodstvo po metodologiji FADN

1939.

Na podlagi sedmega odstavka 17. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS,
št. 1/18 – uradno prečiščeno besedilo in 31/18) ministrica za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja

ODREDBO
o spremembi Odredbe o določitvi poklicev,
v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela
1. člen
V Odredbi o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni
vezana na trg dela (Uradni list RS, št. 32/17, 52/17, 5/18, 44/18
in 82/18), se v 3. členu datum »30. junija 2019« nadomesti z
datumom »31. decembra 2019«.
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-9/2019
Ljubljana, dne 11. junija 2019
EVA 2019-2611-0043
Mag. Ksenija Klampfer
ministrica
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

Na podlagi četrtega in šestega odstavka 171. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12
– ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) ministrica za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o delovanju mreže
za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih
in poslovanju kmetijskih gospodarstev, ki vodijo
kmetijsko knjigovodstvo po metodologiji FADN
1. člen
V Pravilniku o delovanju mreže za zbiranje računovodskih
podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev, ki
vodijo kmetijsko knjigovodstvo po metodologiji FADN (Uradni

Odredba o spremembi Odredbe o določitvi
poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana
na trg dela

1940.

Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi
ustanove »Ustanova Fundacija Femmes Sans
Frontières, Ženske brez meja«

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti izdaja na podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah
(Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05
– popr.) v upravni zadevi izdaje soglasja k Aktu o ustanovitvi
ustanove »Ustanova Fundacija Femmes Sans Frontières, Ženske brez meja«, naslednjo

Uradni list Republike Slovenije

Št.

ODLOČBO
1. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove
»Ustanova Fundacija Femmes Sans Frontières, Ženske brez
meja«, sestavljenemu v obliki notarskega zapisa z opr. št. SV
885/19 z dne 25. 4. 2019, pri notarju Miru Košaku, Trg republike 3, Ljubljana, s katerim je ustanoviteljica Jerca Legan
Cvikl, Lončarska steza 8, 1000 Ljubljana, ustanovila ustanovo
z imenom Ustanova Fundacija Femmes Sans Frontières,
Ženske brez meja, s poslovnim naslovom Lončarska steza 8,
1000 Ljubljana.
2. Namen ustanove je splošnokoristen in trajen. Ustanova
je ustanovljena z namenom opolnomočenja in polnega vključevanja žensk, spodbujanja k intenzivnejšemu izobraževanju,
doseganju njihove ekonomske neodvisnosti in splošne družbene osamosvojitve, prispevanja h končnemu cilju večje enakopravnosti žensk na vseh področjih družbenega in zasebnega
življenja po vsem svetu.
3. Ustanovitveno premoženje ustanove predstavljajo denarna sredstva v znesku 3.000,00 eurov.
4. Članice prve uprave so:
– Nadja Furlan Štante, Čufarjeva 17, 1000 Ljubljana,
– Veronika Podgoršek, Perkova 3, 1230 Rodica Domžale,
– Daniela Bervar Kotolenko, Stari trg 26, 1000 Ljubljana,
– Jerca Legan Cvikl, Lončarska steza 8, 1000 Ljubljana.
5. V skladu z 12. členom Zakona o ustanovah (Uradni list
RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.)
stroške objave soglasja v Uradnem listu Republike Slovenije
nosi ustanova. Drugi stroški v postopku niso nastali.
Št. 12200-2/2019
Ljubljana, dne 11. junija 2019
EVA 2019-2611-0039
Mag. Ksenija Klampfer
ministrica
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
1941.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o pridobitvi
potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje
nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti
podjetij

Na podlagi četrte alineje prvega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K
in 84/18) in 4. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta
za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09) je Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na seji dne 11. 6. 2019 sprejel,
Agencija za javni nadzor nad revidiranjem pa podala soglasje
št. 0603-15/2019-2 z dne 17. 6. 2019

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o pridobitvi potrdila
o strokovnih znanjih za opravljanje nalog
pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij
1. člen
Pravilnik o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za
opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij, objavljen v Uradnem listu RS, št. 93/11 in 56/13 (odslej
Pravilnik), se spremeni tako, da se drugi odstavek 3. člena
glasi

jetij,
jetij,
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(2) V prvem delu se preizkusijo kandidatova znanja iz
– celovite analize poslovnega okolja, dejavnosti in pod– finančnega modeliranja,
– gospodarskega prava, prava družb in upravljanja pod-

– izdelava ocene vrednosti podjetja na izbranem primeru,
– izbranih tem iz sodobnih poslovnih financ,
– metod ocenjevanja vrednosti podjetij,
– obdavčitve pravnih oseb in davčnega vidika poslovnih
združitev,
– poklicne etike in poslovnega komuniciranja,
– posebnih poglavji pri ocenjevanju vrednosti podjetij,
– pregleda slovenskih računovodskih standardov ter
osnov revidiranja,
– standardov ocenjevanja vrednosti.
2. člen
Ta Pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3/19
Ljubljana, dne 17. junija 2019
Predsednik strokovnega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo
dr. Samo Javornik

1942.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o kartici zdravstvenega zavarovanja,
profesionalni kartici in pooblastilih za branje
in zapisovanje podatkov v zalednem sistemu

Na podlagi šestega odstavka 78. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list
RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG,
91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 –
ZUTD-A, 63/13 – ZIUPTDSV, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13
– ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 –
ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K), prvega odstavka
21. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni
list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03,
84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09,
30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14, 85/14, 10/17
– ZČmIS in 64/18) ter 13. točke prvega odstavka 22. člena v
zvezi s 5. točko prvega odstavka 70. člena in drugim odstavkom 71. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) je Upravni odbor
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 20. redni seji
17. 6. 2019 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o kartici zdravstvenega zavarovanja,
profesionalni kartici in pooblastilih za branje
in zapisovanje podatkov v zalednem sistemu
1. člen
V Pravilniku o kartici zdravstvenega zavarovanja, profesionalni kartici in pooblastilih za branje in zapisovanje podatkov
v zalednem sistemu (Uradni list RS, št. 12/17 in 57/18) se v
30. členu v prvem odstavku 25.a in 25.b točka spremenita tako,
da se glasita:
»– 25.a zapis podatkov elektronskega potrdila o upravičeni zadržanosti od dela;
– 25.b branje podatkov elektronskega potrdila o upravičeni zadržanosti od dela;«.«

Stran
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2. člen
Priloga 1 in Priloga 2 se nadomestita z novima Prilogo 1 in
Prilogo 2, ki sta kot Priloga sestavni del tega pravilnika.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Spremenjeni 25.a in 25.b točka prvega odstavka 30. člena
pravilnika ter novi Priloga 1 in Priloga 2 pravilnika se začnejo
uporabljati od vzpostavitve tehničnih možnosti, ki bodo izvajalcem zdravstvenih storitev omogočale zapis podatkov v zaledne
sisteme, katere datum generalni direktor Zavoda objavi na
spletnih straneh Zavoda.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9001-9/2019-DI/12
Ljubljana, dne 17. junija 2019
EVA 2019-2711-0030
Tatjana Čerin
predsednica Upravnega odbora
Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
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Priloga
»Priloga 1: Izjemni primeri dostopa brez KZZ
Šifra

Naziv primera

Opis primera za dostop brez KZZ

Seznam funkcij on-line, ki so dostopni v izjemnih
primerih
Branje osnovnih osebnih podatkov osebe
Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe

1

Nujna medicinska
pomoč ali nujno
zdravljenje

Branje podatkov o izbranih osebnih zdravnikih
Nujna medicinska pomoč ali nujno
zdravljenje.

Branje podatkov o izdanih MP
Branje podatkov o predpisanih MP
Branje podatkov o nosečnosti
Branje podatkov o izdanih zdravilih

2

3

4

Oseba ima Potrdilo
KZZ

Zavarovana oseba nima KZZ, ima pa
Potrdilo KZZ.

Priprava na hišni
obisk ali reševalni
prevoz

Priprava na hišni obisk zdravnika,
patronažne sestre ali babice oziroma
za druge storitve, ki se opravljajo na
terenu na podlagi listine Delovni
nalog pri vnaprej znani zavarovani
osebi. Priprava na reševalni prevoz
vnaprej znane zavarovane osebe.

Pridobitev podatkov
po hišnem obisku ali
reševalnem prevozu

Po opravljenem hišnem obisku
zdravnika, patronažne sestre ali
babice oziroma za druge storitve, ki so
bile opravljene na terenu na podlagi
listine Delovni nalog ali reševalnem
prevozu (ob nudenju zdravstvene
storitve na terenu je bila pridobljena
ZZZS številka ali EMŠO ali
priimek+ime+rojstni datum
zavarovane osebe ali je bil status
zavarovanja preverjen z uporabo
mobilne rešitve).

Branje podatkov o dopolnilnih PZZ (doplačila)
Dostop do vseh podatkov kot s KZZ v skladu s
pooblastili izvajalca
Branje osnovnih osebnih podatkov osebe
Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe
Branje podatkov o dopolnilnih PZZ (doplačila)
Branje podatkov o nadstandardnih PZZ
Branje podatkov o izbranih osebnih zdravnikih
Branje podatkov o izdanih MP
Branje podatkov o predpisanih MP
Branje podatkov o izdanih zdravilih
Branje podatkov eBOL
Branje podatkov o mobilnih preverjanjih zavarovanja
Branje osnovnih osebnih podatkov osebe
Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe
Branje podatkov o dopolnilnih PZZ (doplačila)
Branje podatkov o nadstandardnih PZZ
Branje podatkov o izbranih osebnih zdravnikih
Branje podatkov o izdanih MP
Branje podatkov o predpisanih MP
Branje podatkov eBOL
Branje osnovnih osebnih podatkov osebe

5

Predpisovanje in
izdaja MP na
mesečno zbirno
naročilnico v DSO in
PVSZ

Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe
Predpisovanje in izdaja MP na
Branje podatkov o dopolnilnih PZZ (doplačila)
mesečno zbirno naročilnico v domu za
Branje podatkov o nadstandardnih PZZ
starejše občane, posebnem, vzgojnem
Branje podatkov o izbranih osebnih zdravnikih
in drugem socialnem zavodu.
Branje podatkov o izdanih MP
Branje podatkov o predpisanih MP

6

7

Obdobno
preverjanje
veljavnosti
zavarovanja za
skupino - PVSZ
Obdobno
preverjanje
veljavnosti
zavarovanja za
skupino – DSO

Obdobno preverjanje veljavnosti
zavarovanja za skupino zavarovanih
oseb – varovancev v posebnem,
vzgojnem in drugih socialnih zavodih
(644 405, 645 406-410, 602 401-403).
Obdobno preverjanje veljavnosti
zavarovanja za skupino zavarovanih
oseb – varovancev v domovih za
starejše občane (645 411-418, 602
419).

Branje osnovnih osebnih podatkov osebe
Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe
Branje podatkov o dopolnilnih PZZ (doplačila)
Branje osnovnih osebnih podatkov osebe
Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe
Branje podatkov o dopolnilnih PZZ (doplačila)
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Obdobno
preverjanje
veljavnosti
zavarovanja za
skupino – dnevni
obračun
Obdobno
preverjanje
veljavnosti
zavarovanja za
skupino – zdravilišča

Obdobno preverjanje veljavnosti
zavarovanja za skupino zavarovanih
oseb v podaljšanem bolnišničnem
zdravljenju, zdravstveni negi in
paliativni oskrbi, pri invalidni mladini
in doječih materah.
Obdobno preverjanje veljavnosti
zavarovanja za skupino zavarovanih
oseb na zdraviliškem zdravljenju (204
503, 104 501-502).

Uradni list Republike Slovenije
Branje osnovnih osebnih podatkov osebe
Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe
Branje podatkov o dopolnilnih PZZ (doplačila)
Branje osnovnih osebnih podatkov osebe
Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe
Branje podatkov o dopolnilnih PZZ (doplačila)
Branje podatkov o nadstandardnih PZZ
Branje osnovnih osebnih podatkov osebe
Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe
Branje podatkov o dopolnilnih PZZ (doplačila)

10

KZZ ne deluje

Zavarovana oseba ima KZZ, a KZZ ne
deluje.

Branje podatkov o nadstandardnih PZZ
Branje podatkov o izbranih osebnih zdravnikih
Branje podatkov o izdanih MP
Branje podatkov o predpisanih MP
Branje podatkov eBOL

11

Preverjanje PZZ za
osebe, ki niso
vključene v OZZ

Oseba nima KZZ in ni vključena v OZZ.

Branje podatkov o dopolnilnih PZZ (doplačila)
Branje osnovnih osebnih podatkov osebe
Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe

12

On-line sistem ni
deloval

Naknadno preverjanje zavarovanja
zaradi nedelovanja on-line sistema.

Branje podatkov o dopolnilnih PZZ (doplačila)
Branje podatkov o nadstandardnih PZZ
Branje podatkov o predpisanih MP
Branje podatkov eBOL

13

Preverjanje
zavarovanja, ko se
storitev lahko opravi
brez prisotnosti
zavarovane osebe

Preverjanje zavarovanja za potrebe
izdaje listin za uveljavljanje pravic iz
OZZ in izvedba storitve, ko po presoji
zdravnika prisotnost zavarovane
osebe ni potrebna. Velja tudi za
obračunavanje dialize tipa 4 (CAPD) in
5 (APD), ki jo zavarovana oseba
opravlja na domu.

Branje osnovnih osebnih podatkov osebe
Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe
Branje podatkov o dopolnilnih PZZ (doplačila)
Branje podatkov o izbranih osebnih zdravnikih
Branje podatkov o izdanih MP
Branje podatkov o predpisanih MP
Branje podatkov o izdanih zdravilih
Branje podatkov eBOL
Branje osnovnih osebnih podatkov osebe

14

Priprava na
sistematični ali
preventivni pregled
šolske mladine

Priprava na sistematični ali
preventivni pregled šolske mladine, ki
bo opravljen na terenu (šoli).

Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe
Branje podatkov o izbranih osebnih zdravnikih
Branje podatkov o izdanih MP
Branje podatkov o predpisanih MP

15

Izdaja zdravil in živil
za posebne
zdravstvene namene
v lekarni za
varovance socialno
varstvenih zavodov

Izdaja zdravil in živil za posebne
zdravstvene namene, razvrščenih na
listo v lekarni za varovance socialno
varstvenih zavodov.

Izdaja zdravila iz
priročne zaloge
zdravil (depo)

Izdaja zdravila iz priročne zaloge
zdravil (depo). Opomba: ta izjemni
primer lahko uporablja le lekarna, ki
ima pri zdravniku depo zdravil.

Branje osnovnih osebnih podatkov osebe
Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe
Branje podatkov o dopolnilnih PZZ (doplačila)
Branje podatkov o nadstandardnih PZZ
Branje podatkov o izbranih osebnih zdravnikih
Branje osnovnih osebnih podatkov osebe

16

Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe
Branje podatkov o dopolnilnih PZZ (doplačila)
Branje podatkov o nadstandardnih PZZ
Branje podatkov o izbranih osebnih zdravnikih

17

Obračun dnevne

Preverjanje zavarovanja za potrebe

Branje osnovnih osebnih podatkov osebe
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izposojnine

18

19

Izdaja zdravil in živil
za posebne
zdravstvene namene
na domu

Oseba ima Potrdilo
MedZZ

obračuna dnevne izposojnine –
izposojevalnica MP.

Izdaja zdravil in živil za posebne
zdravstvene namene, razvrščenih na
listo, ko farmacevt zaradi
zdravstvenega stanja zavarovanca
dostavi zdravila na dom in poda
potrebne informacije za varno
uporabo.
Tuja zavarovana oseba nima KZZ ali
EU-KZZ, ima pa Potrdilo MedZZ, ki ga
zavarovanci držav, s katerimi je
sklenjen meddržavni sporazum, lahko
pridobijo in z njim lahko uveljavljajo
pravico do nujnega zdravljenja.
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Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe
Branje podatkov o dopolnilnih PZZ (doplačila)
Branje podatkov o nadstandardnih PZZ
Branje seznama zavarovanih oseb, ki imajo izposojen
MP
Branje osnovnih osebnih podatkov osebe
Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe
Branje podatkov o dopolnilnih PZZ (doplačila)
Branje podatkov o nadstandardnih PZZ
Branje podatkov o izbranih osebnih zdravnikih
Branje osnovnih osebnih podatkov osebe
Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe
Branje podatkov o izdanih MP
Branje podatkov o predpisanih MP
Branje podatkov o izdanih zdravilih
Branje podatkov eBOL
Branje podatkov o tuji zavarovani osebi

20

Oseba ima EUKZZ,
certifikat ali kartico
Medicare

Tuja zavarovana oseba nima KZZ, ima
pa EU-KZZ, Certifikat ali kartico
Medicare.

Branje podatkov o izdanih MP
Branje podatkov o predpisanih MP
Branje podatkov o izdanih zdravilih
Branje podatkov eBOL

21

Zdravstvena vzgoja
na lokaciji brez online sistema

23

Preverjanje IOZ v
primeru napotitve iz
samoplačniške
ambulante

Izvedba delavnice zdravstvene vzgoje
na lokaciji, ki nima dostopa do on-line
sistema.
Preverjanje izbranega osebnega
zdravnika (IOZ) za potrebe uvrstitve
zavarovane osebe v čakalni seznam,
če gre za napotitev iz samoplačniške
ambulante.

Branje osnovnih osebnih podatkov osebe
Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe
Branje osnovnih osebnih podatkov osebe
Branje podatkov o izbranih osebnih zdravnikih
Branje osnovnih osebnih podatkov osebe
Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe

24

Obračun aplikativnih
točk

Preverjanje podatkov za potrebe
obračuna storitve aplikacije MP.

Branje podatkov o dopolnilnih PZZ (doplačila)
Branje podatkov o nadstandardnih PZZ
Branje podatkov o izdanih MP
Branje podatkov o predpisanih MP

25

26

27

Obdobno
preverjanje
veljavnosti
zavarovanja za
skupino - CPZOPD
Preverjanje
zavarovanja
zavarovane osebe za
zapis eBOL
Preverjanje
zavarovanja
povezane osebe za
zapis eBOL

Obdobno preverjanje veljavnosti
zavarovanja za skupino zavarovanih
oseb – centri za preprečevanje in
zdravljenje odvisnosti od
prepovedanih drog.
Preverjanje zavarovanja za potrebe
zapisa podatkov BOL.
Preverjanje zavarovanja za potrebe
zapisa podatkov eBOL.

Branje osnovnih osebnih podatkov osebe
Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe
Branje podatkov o dopolnilnih PZZ (doplačila)

Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe

Branje osnovnih osebnih podatkov povezane osebe
Branje podatkov o OZZ povezane osebe

5/9
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Pojasnila kratic:
DSO – dom starejših občanov
PVSZ – javni socialno varstveni zavodi in javni vzgojno-izobraževalni zavodi ter koncesionarji, ki so v mreži javne službe na področju
socialnega varstva oziroma vzgoje in izobraževanja
Potrdilo MedZZ – potrdilo mednarodnega zdravstvenega zavarovanja, s katerim imajo zavarovane osebe držav (sporazumi z Republiko
Severno Makedonijo, Bosno in Hercegovino, Republiko Srbijo in Črno goro)
pravico do uveljavljanja nujnih zdravstvenih storitev. Obrazec RM/SI 3, BIH/SI 3, SRB/SI 03 in MNE/SI 03 se predloži ZZZS, ki izda Potrdilo
MedZZ.
CPZOPD – centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog
eBOL – elektronsko potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela

6/9

11
12
13
14
15
16
17
22
23
24
25
26
27

Branje podatkov o izdanih MP

Branje podatkov o predpisanih MP

Zapis podatkov o opravljenem postopku OBMP

Branje podatkov o postopkih OBMP

Zapis podatkov o izdaji zdravila

Branje podatkov o izdanih zdravilih 11

Branje podatkov o izjavi za darovanje organov

Branje podatkov o dobi zavezanosti za doplačila

Branje podatkov o dopolnilnih PZZ pri ostalih zavarovalnicah

Preverjanje delovanja sistema

Branje podatkov o mobilnih preverjanjih zavar.

Zapis podatkov o tuji zavarovani osebi

Branje podatkov o tuji zavarovani osebi

32

Branje seznama pošiljk podatkov

36
37

Zapis podatkov elektronskega potrdila o upravičeni zadržanosti od dela

35
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X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Izvajalec reševalnega
X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bolnišnični in centralni
14 transplantacijski
X

X

X

16 Referent PZZ
X

X

X

18 Sistemska PK - robot9
X

6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Branje podatkov elektronskega potrdila o upravičeni zadržanosti od dela

Branje podatkov iz Centralne baze zdravil

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10 Izdajatelj MP
X
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Urejanje pooblastil imetnikov PK in kvalificiranih digitalnih potrdil, naročanje PK 34

33

31

Branje odgovora o poslani pošiljki podatkov

8

30

Zapis pošiljke podatkov

Branje podatkov o zdravstvenih delavcih

29

Zapis seznama zavarovanih oseb, ki imajo izposojen MP

28

10

Zapis podatkov o izdanih MP

7

X

9

X

X

X

X

X

za izvajalce

Št.

Branje seznama zavarovanih oseb, ki imajo izposojen MP

X

8

Zapis podatkov o predpisanih MP

X

X

X

X

X

X

Branje podatkov o nosečnosti

X

X

X

X

X

X

7

X

X

X

X

X

6

X

X

X

X

X

Zapis podatkov o nosečnosti

X

X

X

X

X

Branje podatkov o izbranih osebnih zdravnikih

X

X

X

X

X

5

X

X

X

X

Zapis podatkov o izbiri osebnega zdravnika

X

X

X

X

4

X

X

3

X

Branje podatkov o nadstandardnih PZZ

Splošni, družinski,

Branje podatkov o dopolnilnih PZZ (doplačila)

DSO, pediater

2

Ginekolog
2

1

Zobozdravnik
3

Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe

X

Drug zdravstveni

Branje osnovnih osebnih podatkov osebe

podatkov v on-line sistemu

Funkcije za branje in zapisovanje

17 Medicinska sestra2

Lekarna

Ambulantni, NMP
5

Napotni zdravnik

Zdraviliški
6

Drugi zdr. delavci

Bolnišnični
7

Izbrani osebni zdravnik

Farmacevt
8

s PK na portalu

Uporabnik pošiljk za

s PK v on-line sistemu

Farmacevtski

Skupine imetnikov PK

šolski, IOZ v
1

3

20 DMS

1

delavec

4

tehnik

9

prevoza

11

delovnem nalogu

Izvajalec storitev po
13

izmenjavo podatkov

Uporabnik pošiljk za
19

izmenjavo podatkov
19

Pooblastila se uporabljajo

19 Urejevalec pooblastil10

Priloga 2: Seznam pooblastil za branje in zapisovanje podatkov v zalednih sistemih
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koordinator

5

1 – V skupino ˝Drugi zdravstveni d

«.

DSO – dom starejših občanov

DMS – diplomirana medicinska sestra
NMP – služba nujne medicinske pomoči
PK – profesionalna kartica
IOZ – izbrani osebni zdravnik

OBMP – oploditev z biomedicinsko pomočjo
PZZ – prostovoljno zdravstveno zavarovanje
OZZ – obvezno zdravstveno zavarovanje

9/9

«.

DSO – dom starejših občanov

DMS – diplomirana medicinska ses
NMP – služba nujne medicinske p
PK – profesionalna kartica
IOZ – izbrani osebni zdravnik

OBMP – oploditev z biomedicinsk
PZZ – prostovoljno zdravstveno za
OZZ – obvezno zdravstveno zavar

Pojasnila kratic:
MP – medicinski pripomočki

11 – Izdana protiretrovirusna zdravi

10 – Imetnikom PK je omogočen pr

9 – Samo za uporabo na Zavodu, z

8 – Imetnikom PK je omogočen do

43 / 28. 6. 2019

Pojasnila kratic:
MP – medicinski pripomočki

11 – Izdana protiretrovirusna zdravila za zdravljenje HIV bere le splošni oziroma družinski izbrani osebni zdravnik imetnika KZZ.

10 – Imetnikom PK je omogočen pregled in urejanje pooblastil za vse zaposlene izvajalca, če ima poleg pooblastila 19 še pooblastilo delodajalca "Urejevalec pooblastil" za portal.

9 – Samo za uporabo na Zavodu, za preverjanje delovanja sistema.

8 – Imetnikom PK je omogočen dostop do tistih podatkov in o tistih zdravstvenih delavcih, ki jih je mogoče opredeliti kot javne po posebnih predpisih, ali ki so v neposredni zvezi z obravnavanim pacientom in konkretno zdravstveno oskrbo.

7 – Imetnikom PK je omogočeno br

6 – Za izmenjavo pošiljk z obračun

Št.

7 – Imetnikom PK je omogočeno branje seznama tistih zavarovanih oseb, ki imajo izposojen MP, katerim je dotični dobavitelj MP izposodil MP.

6 – Za izmenjavo pošiljk z obračunskimi podatki zadostuje pooblastilo 19, za izmenjavo pošiljk s podatki o izbirah osebnih zdravnikov mora uporabnik poleg pooblastila 19 imeti tudi eno od naslednjih pooblastil: 1, 2, 3, 4, 17 ali 20.

5 – Skupina »Bolnišnični in centraln

4 – V skupino »Izvajalci storitev po

5382 /

5 – Skupina »Bolnišnični in centralni koordinator«, kot določa 38. člen Zakona o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (Uradni list RS, št. 56/15).

4 – V skupino »Izvajalci storitev po delovnem nalogu« spada tudi patronaža.

3 – V skupino »DMS« spadajo diplomirane medicinske sestre, ki delajo npr. v referenčnih ambulantah, nujni medicinski pomoči.

2 – V skupino ˝Medicinske sestre˝
2 – V skupino ˝Medicinske sestre˝ spadajo delavci, ki opravljajo dela medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in administracije, in imajo pravico zapisa podatkov o izbranem osebnem zdravniku, nosečnostih in opravljenih postopkih oploditve z biomedicinsko3 – V skupino »DMS« spadajo dipl

1 – V skupino ˝Drugi zdravstveni delavci˝ spadajo delavci, ki opravljajo dela medicinskih sester in administracije, pa nimajo pravice zapisa podatkov o izbranem osebnem zdravniku, nosečnostih in opravljenih postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo.
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1943.

Sklep o razpisu nadomestnih volitev za člana
Skupščine Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

Na podlagi petega odstavka 71. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list
RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG,
91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13
– ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C,
111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17
– ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19), 16. člena Statuta Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01
1/02 – popr.) in Pravilnika o volitvah in imenovanju članov v
organe upravljanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, št. 007-2/7-93 z dne, 6. 7. 1993 (št. 0201-11/6-2011 z
dne, 15. 3. 2001 in št. 0201-15/2b-2005 z dne, 23. 6. 2005), je
Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na
7. redni seji 20. 6. 2019 sprejela

SKLEP
o razpisu nadomestnih volitev
za člana Skupščine Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
1. člen
Dan razpisa nadomestnih volitev člana Skupščine Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije iz vrst delodajalcev je
1. julij 2019. S tem dnem začnejo teči roki za volilna opravila.
2. člen
Dan glasovanja za izvolitev nadomestnega člana Skupščine Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije iz vrst
delodajalcev je 3. september 2019.
3. člen
Nadomestnega člana Skupščine Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije iz vrst delodajalcev volijo organizacije
in delodajalci, organizirani v gospodarski zbornici in drugih
združenjih delodajalcev, ki so organizirani za območje države.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-5/2019-DI/7
Ljubljana, dne 20. junija 2019
Predsednica Skupščine
Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Lučka Böhm

1944.

Sklep o uporabi Smernic o poročanju
o internaliziranih poravnavah na podlagi
člena 9 CSDR

Na podlagi drugega odstavka 469.a člena Zakona o trgu
finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3,
78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 9/17 in
77/18 – ZTFI-1) v zvezi s prvim odstavkom 557. člena Zakona
o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19
– popr.) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

Št.
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SKLEP
o uporabi Smernic o poročanju o internaliziranih
poravnavah na podlagi člena 9 CSDR
1. člen
(namen smernic)
(1) Evropski organ za vrednostne papirje in trge (v nadaljevanju ESMA) je na podlagi 9. člena Uredbe (EU) št. 909/201423
(v nadaljevanju CSDR) izdal Smernice o poročanju o internaliziranih poravnavah na podlagi člena 9 CSDR (v nadaljevanju
smernice).
(2) Smernice so objavljene na spletnih straneh Agencije
za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju agencija) in ESMA.
(3) Namen smernic je zagotoviti skupno, enotno in usklajeno uporabo člena 9 uredbe CSDR ter ustreznih določb Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/39124 in Izvedbene uredbe
Komisije (EU) 2017/39325, vključno z izmenjavo informacij med
organom ESMA in pristojnimi organi v zvezi z internalizirano
poravnavo.
2. člen
(opredelitev pojmov)
Pojmi, ki se uporabljajo v teh smernicah, imajo enak
pomen kot v uredbi CSDR in Delegirani uredbi Komisije (EU)
2017/391.
3. člen
(obseg uporabe smernic)
S tem sklepom agencija določa uporabo smernic za:
– agencijo kot pristojnemu organu na podlagi člena
11 uredbe CSDR in
– internalizatorje poravnave, kot so opredeljeni v 11. točki
prvega odstavka 2. člena uredbe CSDR.
4. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-11/2019-2
Ljubljana, dne 19. junija 2019
EVA 2019-1611-0085
Predsednik Sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
mag. Miloš Čas

23 UREDBA (EU) št. 909/2014 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 23. julija 2014 o izboljšanju ureditve poravnav
vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah ter o spremembi direktiv 98/26/ES in 2014/65/EU ter Uredbe
(EU) št. 236/2012
24 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/391 z dne
11. novembra 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o podrobnejši določitvi vsebine poročanja o internaliziranih
poravnavah
25 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/393 z dne 11. novembra 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi
s predlogami in postopki za poročanje in posredovanje informacij
o internaliziranih poravnavah v skladu z Uredbo (EU) št. 909/2014
Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 65, 10.3.2017, str. 116–144).
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Poročilo o gibanju plač za april 2019

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

POROČILO
o gibanju plač za april 2019
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za april 2019 je znašala 1.730,70 EUR in je bila za
1,2 % nižja kot za marec 2019.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za april 2019 je znašala 1.114,98 EUR in je bila za
1,2 % nižja kot za marec 2019.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–april
2019 je znašala 1.731,69 EUR.
Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar–april
2019 je znašala 1.116,81 EUR.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje februar–april
2019 je znašala 1.732,54 EUR.
Št. 9611-211/2019/4
Ljubljana, dne 26. junija 2019
EVA 2019-1522-0019
Genovefa Ružić
v. d. generalne direktorice
Statističnega urada
Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
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OBČINE
BELTINCI
1946.

Sklep o imenovanju podžupana

Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1
in 30/18) in 34. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS,
št. 22/16 – UPB1 in 56/17) župan Občine Beltinci Marko Virag
sprejme

SKLEP
o imenovanju podžupana
1.
Za podžupana Občine Beltinci imenujem Romana Činča,
rojenega dne 24. 10. 1962, stanujočega Beltinci, Travniška
ulica 16, 9231 Beltinci, EMŠO: 2410962500383, davčna
št.: 76815293, ki bo svojo funkcijo opravljal nepoklicno.
2.
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja
posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan
pooblasti.
3.
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti.
V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz
pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.

9231 Beltinci, EMŠO: 1008979501255, davčna št.: 70960917,
ki bo svojo funkcijo opravljal nepoklicno.
2.
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja
posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan
pooblasti.
3.
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti.
V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge
iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.
4.
Podžupan v primeru predčasnega prenehanja mandata
župana, opravlja funkcijo župana do nastopa mandata novoizvoljenega župana.
5.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 6.
2019 dalje.
Št. 032-7/2019-1
Beltinci, dne 31. maja 2019
Župan
Občine Beltinci
Marko Virag

4.
Podžupan v primeru predčasnega prenehanja mandata
župana, opravlja funkcijo župana do nastopa mandata novo
izvoljenega župana.
5.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 6.
2019 dalje.
Št. 032-6/2019-1
Beltinci, dne 31. maja 2019
Župan
Občine Beltinci
Marko Virag

1947.

Sklep o imenovanju podžupana

Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1
in 30/18) in 34. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS,
št. 22/16 – UPB1 in 56/17) župan Občine Beltinci Marko Virag
sprejme

SKLEP
o imenovanju podžupana
1.
Za podžupana Občine Beltinci imenujem Bojana Žerdina, rojenega dne 10. 8. 1979, stanujočega Lipa 135 b,

BRASLOVČE
1948.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za del območja PA 5 – Vikend naselje
ob Savinji v Malih Braslovčah (Lednik, Onič)

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, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2)
in v povezavi z 273. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/17 – ZUreP-2) ter 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12, 22/17) je Občinski svet Občine
Braslovče na 6. seji dne 19. 6. 2019 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za del območja PA 5 – Vikend naselje ob Savinji
v Malih Braslovčah (Lednik, Onič)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V skladu s Strategijo prostorskega razvoja občine in Prostorskim redom Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08,
46/11, 8/15) ter 119. členom Odloka o Občinskem prostorskem
načrtu Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 61/18) Občinski
svet sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PA 5 – Vikend naselje ob Savinji v Malih
Braslovčah (Lednik, Onič) (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je
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izdelal AR PROJEKT d.o.o., Sevnica, pod št. 1/18 z datumom
april 2019 in je sestavni del tega odloka.
Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: 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,
14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) v povezavi z 273. členom
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2)
ter podzakonski predpisi.
2. člen
OPPN vsebuje naslednje sestavine:
I. TEKSTUALNI DEL
II. SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
III. PRILOGE
IV. GRAFIČNE PRILOGE.
II. UREDITVENO OBMOČJE OPPN
3. člen
Predmet občinskega podrobnega prostorskega načrta je:
1. Ureditveno območje A parcelna št. 449/58 k.o. Male
Braslovče v naselju Male Braslovče je na vzhodni strani omejena z obstoječo stanovanjsko pozidavo, na severni strani
z nepozidanimi stanovanjskimi površinami, na južni strani s
kmetijskimi površinami in na zahodni strani s potokom Letuška
struga.
2. Ureditveno območje B parcelna št. 449/197 k.o. Male
Braslovče v naselju Male Braslovče je na južni in severni strani
omejeno z obstoječo stanovanjsko pozidavo, na vzhodni strani
z JP990200 (odsek 990201 Preserje–Male Braslovče), na zahodni strani z obstoječimi nepozidanimi površinami.
Ureditveno območje A in B sta v neposredni bližini vodotoka Savinja, ki poteka na vzhodni strani.
Velikost območja prostorske ureditve A znaša cca 845,00 m2.
Velikost območja prostorske ureditve B znaša cca 649,00 m2.
Izven območja OPPN poteka izvedba priključitve območja
na cestno, električno, vodovodno, telefonsko in optično omrežje.
III. MERILA IN POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA
IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
4. člen
Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste dejavnosti:
– stanovanjska dejavnost
– storitvena dejavnost.
5. člen
Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste gradenj,
oziroma drugih del:
– gradnja novega objekta, legalizacije
– redna investicijska in vzdrževalna dela
– spremembe namembnosti in sprememba rabe
– rekonstrukcija objektov
– rušitve in nadomestne gradnje
– dozidave in nadzidave.
6. člen
Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste dopustnih objektov glede na namen:
– stanovanjski objekti
– gradbeno inženirski objekti (prometna, komunalna in
energetska infrastruktura)
– gradnja manj zahtevnih in enostavnih objektov na podlagi obstoječih predpisov
– zelene površine.
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7. člen
Na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta
je pri oblikovanju novega objekta ter ureditvi zunanjih površin
ustvarjena takšna kompozicija arhitekturnih in krajinskih elementov, ki so za prostor sprejemljive in je nadaljevanje naselja
v njegovi morfologiji.
Ureditveno območje A in B:
– lega objektov: po geodetski zazidalni situaciji; dovoljene
so tolerance v smeri sever–jug in vzhod–zahod, pod pogojem,
da se ne posega v cono preglednosti, da so zagotovljeni odmiki
od sosednjih zemljišč in upravljavcev komunalnega omrežja.
Odmik od sosednjih zemljiških parcel je lahko tudi manjši kot
je prikazano v geodetski zazidalni situaciji s soglasjem lastnika
sosednjega zemljišča;
– horizontalni gabariti: pri projektiranju objektov se mora
ohranjat min. razmerje med stranicami 1:1,2 do 1:1,6 pod
pogojem, da se ne presega faktor zazidanosti in faktor izrabe
parcele, ter da je zagotovljena požarna varnost objekta in
ustrezno število parkirnih mest. Tloris osnovnega volumna
objekta je praviloma podolgovate oblike. Na osnovni volumen
je možno dodajati in odvzemati manjše svobodno oblikovane volumne, do skupne max. površine, ki je enaka največ
1/3 osnovnega objekta brez vpliva na bivalne pogoje sosednjih objektov;
– vertikalni gabarit: dovoljena je izvedba K+P+M ali P+M
pri čemer se šteje, da posamezna etaža ne presega višine
3,0 m, da je klet delno ali v celoti vkopana, kolenčni zid v mansardi pa ne presega višine 1,20 m. V primeru izvedbe kletne
etaže se le-ta mora izvesti v kesonski izvedbi zaradi bližine
vodotoka Savinje;
– konstrukcija: klasična – zidana ali montažna;
– kota pritličja: po geodetsko zazidalni situaciji;
– kolenčni zid: do 1,20 m (od plošče do lege);
– streha: v osnovi dvokapnica s čopi ali brez. Pri novogradnji je naklon strešine 30˚–45˚, z minimalnimi napušči, kritina
pretežno opečnata, naravna rdeče ali temne barve. Pri legalizaciji objekta je možno tudi drugačno oblikovanje streh (manjši
naklon), ki naj bo skladno s prevladajočimi elementi naselja.
– fasada: finalna obdelava fasad je klasični zaglajeni omet
v svetlih, pastelnih barvah, dovoljena izvedba balkonov in lož.
Pri fasadah je možna kombinacija več barv;
– oblikovanje odprtin: svobodno;
– osvetlitev mansarde: strešna okna in/ali frčade (klasične
ali moderno oblikovane);
– zunanja ureditev gradbene parcele: dovozni priključki do
enodružinskih stanovanjskih hiš se izvedejo iz kategoriziranih
občinskih cest. Manipulativne površine na gradbeni parceli se
asfaltirajo ali tlakujejo. Ostali del parcele se hortikulturno uredi
z avtohtono zasaditvijo.
8. člen
Enostavni objekti:
Znotraj zemljiške parcele je v ureditvenem območju A in
B možna gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov skladno
z obstoječo zakonodajo. Gradijo se lahko kot prizidek k osnovnemu objektu ali samostojno. Oblikovani morajo biti usklajeno
z osnovnim objektom. Objekti so lahko lesene, zidane in kovinske konstrukcije.
Vsi pomožni objekti skladni z obstoječo zakonodajo se
lahko gradijo 2,00 m od zemljiške parcele. V kolikor investitor
pridobi soglasje lastnika sosednjega zemljišča je možno graditi objekt z manjšim odmikom pod pogojem, da so izpolnjene
požarno varnostne zahteve.
Medsosedske ograje za ograjevanje parcele do max. višine 1,80 m so lahko postavljene do posestne meje zemljiških
parcel, tako, da ne posegajo na sosednje zemljišče razen v
primerih, ko je sosednje zemljišče javna cesta in je potrebno
upoštevati predpise s področja varnosti v cestnem prometu.
Infrastrukturni objekti:

9. člen
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Infrastrukturni objekti v ureditvenem območju A in B obsegajo vse objekte in naprave vezane na prometno, komunalno
energetsko infrastrukturo, postavitev cestne in urbane opreme
(ograje, prometna signalizacija, svetilke) ter objekte zvez in
telekomunikacij.
Oblikovanje infrastrukturnih objektov je svobodno, če s
tem odlokom ni določeno drugače:
– cesta se asfaltira, manipulativne površine in parkirišča
se asfaltirajo ali tlakujejo.
10. člen
Gradbena parcela:
Parcelacija, oziroma določitev funkcionalnih zemljišč –
oziroma gradbenih parcel v OPPN ni predpisana. Dovoljuje se
združitev in delitev parcel. V grafičnem delu OPPN je v ureditvenem območju A objekt lociran na sedanje lastniško stanje
parc. št. 449/58 k.o. Male Braslovče v velikosti 845,00 m2 in
v ureditvenem območju B na sedanje lastniško stanje parc.
št. 449/197 k.o. Male Braslovče v velikosti 649,00 m2.
V območju A je na severovzhodni strani dovoljen odmik zidu stanovanjskega objekta, ki se legalizira od parcele
št. 449/126 k.o. Male Braslovče 2,00 m ter na severozahodni
strani od parcele št. 449/109 k.o. Male Braslovče 3,20 m. Ostali
dovoljeni odmiki zidu stanovanjskega objekta od sosednjih
parcelnih mej so večji od 4,00 m.
V območju B je dovoljen odmik zidu stanovanjskih objektov od sosednjih parcelnih mej 4,00 m. V kolikor investitor
pridobi soglasje lastnika sosednjega zemljišča je možno graditi
objekt z manjšim odmikom pod pogojem, da so izpolnjene požarno varnostne zahteve.
Gradbena parcela je lahko pozidana do 40 % površine,
kar vključuje glavni objekt in pomožne objekte, nepozidane
površine je 60 %. Pri določanju razmerja se upošteva bruto
etažna površina pritličja.
IV. POGOJI ZA INFRASTRUKTURNO
UREJANJE OBMOČJA
11. člen
Dovozi in dostopi ter parkiranje:
Prometno se ureditveno območje A preko privatnega obstoječega skupnega cestnega priključka priključuje na javno občinsko
cesto kategorizirano kot JP990200 (odsek JP990201 Preserje–
Male Braslovče), ki se ne spreminja. Na delu ceste, ki poteka po
privatnih zemljiščih je potrebno pridobiti služnostno pravico uporabe in dostopa do zemljišča parc. št. 449/58 k.o. Male Braslovče,
na katerem je predvidena legalizacija stanovanjskega objekta.
V B območju, ki obsega zemljišče parc. št. 449/197
k.o. Male Braslovče je predviden nov individualni cestni priključek na javno občinsko cesto kategorizirano kot JP990200
(odsek JP990201 Preserje–Male Braslovče).
V ureditvenem območju A in B v polju preglednosti ni dovoljeno saditi dreves, grmovja ali visokih kultur, postavljati predmetov ali naprav ali storiti karkoli drugega, kar bi oviralo preglednost
občinske ceste. Predvideti je potrebno, da se s postavitvijo ograj
ali živih mej proti javni cesti poleg polja preglednosti upošteva
obvezen minimalni odmik ograje 1 m izven cestišča oziroma od
posestne meje, ki ne smejo biti višje od 1,80 m. Ograje ne smejo
zmanjševati preglednosti na cesti ter ovirati pluženja in opravljanja drugih komunalnih dejavnosti. Na križiščih, kjer je zahtevana
preglednost, pa ne smejo presegati višine 0,80 m. Na kompleksu
zemljiške parcele je potrebno zagotoviti prostor za obračanje
vozil, tako da se prepreči vzratno vključevanje na cesto.
Zaradi prihodnjega razvoja občinskih cest JP990201 je
potrebno predvideti, da se bosta javni poti razširili na minimalno
širino 5 m.
12. člen
Vodovod:
Oskrba novih in obstoječih objektov z vodo na obravnavanem območju možna preko izgrajenega javnega vodovoda v

Št.

43 / 28. 6. 2019 /

Stran

5387

izvedbi NL DN 100 mm, ki poteka vzhodno od obravnavanega
območja po robu cestnega telesa ter preko že izvedenega
odcepa za hišni priključek za parcelo št. 449/197 k.o. Male Braslovče (Območje B) ter preko izgrajenega javnega vodovoda
v izvedbi PE DN 110 mm, ki poteka po obravnavani parceli ter
obstoječega hišnega priključka za parcelo št. 449/58 k.o. Male
Braslovče (Območje A).
Upoštevati je potrebno obstoječo poselitev na področju
nove pozidave.
V primeru, ko se jašek nahaja na območju povoznih površin, mora biti jašek opremljen s povoznim pokrovom. Na trasi
vodovoda ni dovoljena gradnja nadzemnega in podzemnega
objekta, saditi dreves in drugih trajnih nasadov ter postavljati škarpe, ograje ali drogove. Vodovod je potrebno vgraditi
najmanj 1,2 m pod koto terena. Pod utrjenimi površinami je
obvezna uporaba materialov iz modularne litine. Minimalni
odmik novih objektov od javnega vodovoda znaša 4,00 m.
Predvidena objekt se navezuje na obstoječe hidrantno omrežje
na tem območju.
13. člen
Kanalizacija – odvod komunalnih in meteornih voda:
Fekalna kanalizacija:
Na obravnavanem območju je izgrajeno javno kanalizacijsko omrežje, ki se zaključuje s centralno čistilno napravo.
Fekalne vode je potrebno odvajati v javno kanalizacijo skladno
z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode
(Uradni list RS, št. 98/15), Uredbo o emesiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list
RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15) ter Pravilnikom o tehnični izvedbi
in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje
odpadnih komunalnih ter padavinskih voda (Uradni list RS,
št. 66/07 in 16/08).
Objekt na parceli št. 449/197 k.o. Male Braslovče (Območje B) bo odvajal fekalne vode v vakumsko kanalizacijo, v kanal
Male Braslovče veja 3.0 PVC DN 160 mm, preko revizijskega
jaška VJ34 in na novo izgrajenega hišnega priključnega jaška
na parceli št. 449/196 k.o. Male Braslovče. Obstoječi objekt
na parceli št. 449/58 k.o. Male Braslovče (Območje A) je že
priključen na javno kanalizacijo, kanal Male Braslovče veja
3.0 PE DN 110 mm, preko revizijskega jaška VJ3.0-1 in hišnega priključnega jaška HP.
Meteorna kanalizacija:
Čiste meteorne vode se v obeh ureditvenih območjih A in
B preko peskolovov in revizijskih jaškov zbirajo v zadrževalnikih
meteornih vod, višek teh vod pa lahko ponikajo v podtalje skladno z geološkima mnenjema. Onesnažene vode je potrebno
pred zadrževalnikom očistiti preko lovilca olj in maščob.
14. člen
Električno omrežje:
Ureditveno območje A
V območju prostorske ureditve A se nahaja obstoječi NN
podzemni el. en. vod s kovinsko merilno omarico, ki služi za
napajanje predmetnega objekta, kateri se legalizira. V primeru
kakršnega koli posega izven obstoječih gabaritov (v primeru
rekonstrukcije, prizidave, izgradnje objektov v sklopu zunanje
ureditve …) je obstoječi NN podzemni el. en vod potrebno
upoštevati kot omejitveni faktor v smislu varovanega pasu,
kateri znaša minimalno 1 m od osi NN podzemnega voda v
obe smeri.. Gradnja oziroma posegi v skladu z prej navedenim
v varovalnem pasu NN podzemnega el. en. voda ni dopustna.
V nasprotnem primeru je potrebno NN podzemni vod prestaviti
izven območja.
Obstoječi objekt, kateri se legalizira je že priključen na
distribucijsko omrežje preko merilnega mesta št. 2-19421 z
zakupljeno priključno močjo 6 kW, kar ustreza omejevalcu toka
1 x 25 A. Merilno mesto se napaja iz transformatorske postaje
TP M.B. Cvikl – NN izvod 103: Rp – 8. Pred kakršno koli rekonstrukcijo, spremembo namembnosti, povečavo priključne moči
in podobno bo potrebno preurediti nizkonapetostni priključek.
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Ob dovozu na stalno dostopnem mestu bo potrebno predvideti
novo prostostoječo priključno omarico v katero se prestavi
obstoječi števec iz kovinske PMO in tarifne varovalke iz R-8.
Ureditveno območje B
V območju ureditve se nahaja obstoječa transformatorska
postaja TP M.B. Cvikl s priključnim SN nadzemnim el. en. vodom, kar je potrebno upoštevati kot omejitveni faktor v smislu
varovalnega pasu, ki znaša za TP minimalno 2 m od skrajnega
dela TP in SN priključni nadzemni el. en. vod, ki znaša minimalno
10 m od osi SN nadzemnega el. en. voda v obeh smereh. Prav
tako ob robu območja čez parcelo poteka več NN podzemnih el.
en. vodov katere je prav tako potrebno upoštevati kot omejitveni
faktor v smislu varovalnega pasu, ki znaša minimalno 1 m od
skrajnega zunanjega vodnika v obeh smereh.
Obstoječi objekt v območju ureditve je že priključen na
distribucijsko omrežje preko merilnega mesta št. 2-40272 z
zakupljeno močjo 5kW, kar ustreza omejevalcu toka 1 x 20 A.
Merilno mesto se napaja iz TP M.B. Cvikl – NN izvod 104:
Rp – 5 – Rp – 8. Obstoječi NN priključek je potrebno preurediti
novo prostostoječo priključno merilno omarico, v kateri se predvidi novo merilno mesto za napajanje predvidenega objekta.
Od PS R-6 je potrebno predvideti nov nizkonapetostni el. en.
podzemni vod. Pred rušitvijo obstoječega objekta je potrebno
obstoječe merilno mesto fizično odstraniti.
V fazi nadaljnjega načrtovanja in pridobitve gradbenih
dovoljenj za posamezna objekta si je potrebno od Elektra
Celje d.d. pridobiti projektne pogoje, soglasja za priključitev in
soglasja k projektu v skladu z veljavno zakonodajo.
15. člen
Telefonsko omrežje, kabelski razdelilni sistem:
Na obravnavanih območjih je potrebno upoštevati trase
obstoječega TK omrežja, katerega je potrebno glede na pozidavo oziroma komunalno ureditev ustrezno zaščititi ali prestaviti,
ter si pridobiti soglasje Telekom Slovenije k projektnim rešitvam. Trase obstoječih TK vodov se določijo na kraju samem
z zakoličbo kjer se določi tudi trasa novega TK priključka in
točka priključitve na javno TK omrežje, ki mora biti usklajena z
ostalimi komunalnimi vodi.
Cevna KK KKS je umeščena v prostor izven območja
predvidenih gradbenih posegov. Cevna KK KKS je položena v
zemljino javnih površin in omogoča omejeno širitev (potrebna
rekonstrukcija). Pri načrtovanju gradbenih posegov se upošteva, da je priključitev predvidenih objektov na že zgrajeno
omrežje KKS možna z izgradnjo nove (dodatne) dovodne kabelske kanalizacije s PVC ∅ 110 mm od enega od obstoječih
jaškov KK KKS. Dovodna cevna KK KKS do vsakega posameznega objekta mora biti izvedena v sistemu zvezdišča s
PVC cevmi premera ∅ 50 mm. Zvezišče mora biti projektirano
tako, da so dovodne cevi z glavnimi linijami povezane preko
revizijskih jaškov (BC ∅ 80 cm in pokriti z LTŽ pokrovi ustrezne
nosilnosti).
16. člen
Plinovodno omrežje:
Na obravnavanem območju OPPN ni zgrajenega plinovodnega omrežja. Ogrevanje objektov bo možno vršiti preko
vkopanih plinskih cistern na parceli stanovanjskega objekta, z
lahkim kurilnim oljem ali trdega goriva preko lastne kotlovnice
v objektu, ter preko alternativnih virov energije.
17. člen
Odpadki:
Za vsak stanovanjski objekt je potrebno zagotoviti zbirno
mesto za odpadke, to je urejen prostor v ali ob objektu kamor
se postavijo zabojniki za mešane komunalne odpadke in odjemno mesto, kjer izvajalec javne službe odpadke prevzame.
Odjemno mesto je lahko tudi zbirno mesto, če je zagotovljen
nemoten dovoz vozilom za odvoz odpadkov. Vsi koristniki
odvoza komunalnih odpadkov so dolžni ravnati v skladu z odlokom, veljavnim na območju Občine Braslovče.
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V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJA NARAVE TER TRAJNOSTNO RABO
NARAVNIH DOBRIN
18. člen
Varstvo pred hrupom:
Raven hrupa mora v naselju ostati v mejah dovoljenega.
Glede na dejansko in namensko rabo prostora se obravnavano območje, skladno s 4. členom Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05,
34/08, 109/09, 62/10), uvršča v območje s III. stopnjo varstva
pred hrupom.
S predvidenim posegom menimo, da ne bodo presežene
kritične vrednosti kazalcev hrupa LDAN za III. stopnje varstva
pred hrupom.
19. člen
Varstvo zraka:
Snovi, ki se izpuščajo v ozračje, ne smejo presegati mejnih vrednosti, določenih z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka
(Uradni list RS, št. 9/11 in 8/15) in Uredbo o emisiji snovi v zrak
iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 23/11 in
24/13).
Dimnovodne naprave morajo biti zgrajene tako, da zagotavljajo varno, zanesljivo in trajno delovanje kurišča, torej
ne smejo presegati maksimalne dovoljene emisije določene v
navedeni uredbi.
20. člen
Odvajanje in čiščenje padavinskih in komunalnih odpadnih vod je usklajeno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15),
Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda
v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14
in 98/15). Za odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin in
strešin je v skladu z 92. členom Zakona o vodah (ZV-1, Uradni
list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZDRL-a, 41/04 –
ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) predvidena izvedba zadrževalnega bazena pred iztokom v ponikovalnico. Pridobljena geološka mnenja izkazujeta da je višek meteornih vod
iz zadrževalnika možno zaradi geološke sestave tal ponikniti.
Na obravnavanem območju je izgrajeno javno kanalizacijsko omrežje, ki se zaključuje s centralno čistilno napravo.
Fekalne vode se bodo odvajale v javno kanalizacijo. Območje
načrtovane gradnje je bilo ob visokih vodah Savinje poplavljeno. V študiji »Karte poplavne nevarnosti in karte razredov
poplavne nevarnosti na širšem območju DPN Savinja: Ločica
Letuš«, št. projekta A99-FR/10, februar 2010, ki ga je izdelal
Inženiring za vode, Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana, je ugotovljeno, da sta parceli št. 449/58 in 449/197 k.o. Male Braslovče
v razredu majhne poplavne nevarnosti.
Pri načrtovanju je upoštevana Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih,
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih
voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08) ter njeni prilogi 1 in 2.
Koto terena na območju OPPN – ureditveno območje A in B
(parkirišča, ceste, manipulativne površine, zelenice …) se ne
nadviša nad koto sosednjih zemljišč. Koto pritličja stanovanjskega objekta pa je dopustno dvigniti nad poplavno varno koto
visoke vode, vsaj 50 cm nad okoliškim terenom.
Del ureditvenega območja A – parcela št. 449/58 k.o. Male
Braslovče se delno nahaja v območju 5,00 m priobalnega zemljišča vodotoka 2. reda Letuška struga. V priobalnem pasu
niso dovoljeni posegi glede gradnje objektov, kot zunanje ureditve območja.
Po evidencah DRSV, se obravnavana lokacija ne nahaja
v območju vodovarstvenega pasu vodnih virov.
Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali
na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvedejo samo na podlagi mnenja, ki ga v sklopu postopka za pridobitev gradbenega
dovoljenja izda Direkcija RS za vode.
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21. člen
Ohranjanje narave:
Na območju obravnavanega OPPN ni vsebin ohranjanja
narave (zavarovanih območij, naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij, območje Natura 2000) kot to določa Zakon
o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04, v nadaljevanju
ZON-UPB), zato celovite presoje vplivov na okolje ni treba
izvesti.
22. člen
Varstvo kulturne dediščine:
Območje, predvideno za pozidavo individualne stanovanjske hiše s prometno in komunalno infrastrukturo se nahaja
izven ediventiranih in zavarovanih območij nepremične kulturne
dediščine.
Arhitektura novih objektov naj sledi kontinuiteti obstoječe
pozidave na tem območju, tako, da novo nastala gradnja ne bo
vplivala negativno na kvaliteto obravnavanega območja. Arhitekturno oblikovanje zunanjščine naj sloni na tradiciji stavbarstva širšega prostora. Ureditev okolice objektov naj upošteva
obstoječe kvalitete kulturne krajine, brez večjih umetnih barier
in netipične urbane opreme ter z avtohtono zasaditvijo.
Površine znotraj območja OPPN še niso bile arheološko
pregledane. Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja, da
mora najditelj v primeru odkritja arheološke ostaline, najdbo
zavarovati nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj
obvestiti pristojno enoto zavoda za varstvo kulturne dediščine,
ki nadalje ukrepa v skladu s predpisi s področja varstva kulturne dediščine.
Investitor mora o začetku del vsaj 10 dni prej obvestiti pristojno enoto zavoda za varstvo kulturne dediščine. Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno zavodu za varstvo kulturne
dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala
zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.
VI. UKREPI ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI
IN DRUGIMI NESREČAMI
23. člen
Potres
Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila
za potresno odporno gradnjo Pravilnik o mehanski odpornosti
in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/05 in 61/17 –
GZ) EC8 (SIST EN-1998). Ureditveno območje obravnavanega
občinskega podrobnega prostorskega načrta se nahaja na
območju, ki je na osnovi Ocene potresne ogroženosti RS, julij
2018 (Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje) uvrščeno v VII. stopnjo MCS s pospeškom tal 0,150 g,
kar mora biti upoštevano v projektni dokumentaciji za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
Vsi posegi v območju prostorske ureditve morajo biti
dimenzionirani, projektirani in izvedeni z upoštevanjem pridobljenega geološkega – geotehničinega poročila.
V nobenem primeru se ne sme spuščati meteorne in
drenažne vode nekontrolirano po terenu.
Požar
Za zagotovitev požarne varnosti je zgrajeno hidrantno
omrežje. Zaščita pred širjenjem požara med objekti, kjer ni
možno zagotoviti požarnovarnostnega odmika oziroma med
prostori različne namembnosti, se izvede s protipožarnimi zidovi (zidovi brez odprtin), v primeru eventualnih odprtin morajo biti
le-te izdelane iz ognjeodpornega materiala. V primeru požara
je omogočen dostop gasilskim vozilom neposredno do objekta.
Zaščitni ukrepi
Glede na odločbo Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96, 54/15) ni potrebno predvideti
zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za zaščito
pred vojnimi udejstvovanji.
Ureditveni območji A in B obravnavanega OPPN sta poplavno ogroženi z visokimi vodami Savinje. Ugotovljeno je da
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ureditveni območji A in B s parcelami št. 449/58 in 449/197
k.o. Male Braslovče spadata v razred majhne poplavne nevarnosti. Koto pritličja stanovanjskih objektov je dopustno dvigniti
nad poplavno varno koto visoke vode, to je vsaj 50 cm nad
okoliškim terenom.
Na predlagani parceli se naj vsaj do celovite poplavne
zaščite Malih Braslovč ne gradijo drugi objekti (npr. zidovi,
goste žive meje, ograje), ki bi lahko zavirali ali preusmerili tok
poplavnih vod in s tem poslabšali razmere sosednjim prebivalcem. Okoliški teren naj ostane na obstoječih kotah.
Za območje Malih Braslovč je izdelan tudi idejni projekt
ureditve Savinje za zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih območij. Po realizaciji predlaganih ukrepov bo območje Malih Braslovč poplavno in erozijsko varno pred stoletnimi vodami.
Umestitve objektov v prostor ob upoštevanju predlaganih
usmeritev ne bo imela negativnega vpliva na vodni režim. Prav
tako v tej fazi in ob upoštevanju pričakovane celovite ureditve
Savinje ni smiselno izvajati dodatnih nadomestnih ukrepov.
Vsi posegi v območju OPPN morajo biti dimenzionirani,
projektirani in izvedeni skladno z izdelanimi geološko – geomehanskimi poročili.
24. člen
Način ravnanja s plodno zemljo:
Ob izkopu gradbene jame je potrebno odstraniti plodno
zemljo, je deponirati na primernem mestu, in uporabiti za ureditev zelenic.
VII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
25. člen
Ureditveno območje A in B v OPPN, je mogoče izvajati
postopno v takšnem obsegu, da je zagotovljena funkcija posameznih objektov in naprav in da se s tem ne poslabšujejo
razmere na celotnem območju.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
PRI IZVAJANJU OPPN
26. člen
Pri izvajanju posegov v prostor na obravnavanem območju je izvajalec dolžan zagotoviti dostope do obstoječih objektov in zemljišč v času gradnje, racionalno urediti gradbišče in
pri posegih na prometnicah zagotoviti varen promet.
Pri urejanju okolice in javnih površin mora investitor:
– ob izvedbi posega odstraniti plodno zemljo in jo začasno
deponirati;
– po končani gradnji odstraniti začasne objekte, odvečni
gradbeni material in urediti okolico ter višino zemljišča na parcelni meji prilagoditi sosednjemu zemljišču;
– pred pričetkom gradnje mora investitor pravočasno obvestiti upravljavce objektov, naprav in vodov gospodarske javne
infrastrukture, ki so tangirani pri predmetni gradnji.
IX. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD FUNKCIONALNIH,
OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV
27. člen
Na območju urejanja so dovoljene naslednje tolerance:
– za lego objektov: načrtovani objekti se lahko gradijo v
sklopu gradbene parcele z večjim odmikom kot je določeno
v grafičnih prilogah, pod pogojem da se upošteva dovoljen
odmik ali soglasje soseda od sosednjih gradbenih parcel in
komunalne infrastrukture, ter da je zagotovljena varnost cestnega prometa,
– za horizontalni gabarit: načrtovani objekti se lahko gradijo večjega tlorisnega gabarita kot je določeno v grafičnih prilogah, pod pogojem, da se ne spreminja razmerje pozidanosti
gradbene parcele,
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– za kote pritličja manipulativnih površin so tolerance ±
50cm, vendar kota manipulativnih površin se prilagaja vozišču
javne ceste z maksimalnim naklonom do 3 %,
– dovoljena so odstopanja od določitve vhodov v objekt ali
uvozov na gradbeno parcelo, pod pogojem, da je zagotovljena
preglednost na cesti in varnost prometa,
– pri prometni, komunalni in energetski infrastrukturi je
možno odstopanje potekov predvidenih vodov, v kolikor se
pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč ali ustrezne
projektne dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri in ekonomičnejša invensticijska vlaganja ob
pogoju, da prestavitev ne spreminjajo vsebinskega koncepta
OPPN.
X. KONČNE DOLOČBE
28. člen
OPPN je stalno na vpogled pri pristojni občinski službi v
Občini Braslovče in Upravni enoti Žalec, Oddelek za okolje in
prostor.
29. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe za posamezna področja.
30. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35050-5/2016-14
Braslovče, dne 19. junija 2019
Župan
Občine Braslovče
Tomaž Žohar

1949.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za del enote
urejanja prostora Male Braslovče: MB05 – 1

Na podlagi 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine
Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12, 22/17) je župan Občine
Braslovče dne 21. 6. 2019 sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del enote urejanja
prostora Male Braslovče: MB05 – 1
1. člen
(pravna podlaga)
S tem sklepom določa župan Občine Braslovče začetek
in način priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta
za del enote urejanja prostora Male Braslovče: MB05 – 1 (v nadaljevanju: OPPN).
Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o urejanju
prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju:
ZUreP-2) in Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine
Braslovče (Uradni list RS, št. 61/18, v nadaljevanju: OPN).
2. člen
(izhodišča za pripravo OPPN)
Priprava OPPN temelji na odločitvah in usmeritvah iz
OPN ter na pobudi investitorjev priprave OPPN z dne 6. 3. 2019
in dne 31. 5. 2019.
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Ker so usmeritve za pripravo OPPN celovito in dovolj
podrobno določene v OPN, priprava izhodišč po 108. členu
ZUreP-2 ni potrebna.
OPN za celotno enoto urejanja prostora (EUP) Male Braslovče: MB05 v drugem odstavku 86. člena določa postopek
predhodne izdelave OPPN. Za posamezne dele EUP so ti
prostorski akti že sprejeti, za območje parcel 449/24 in 449/91,
k.o. Male Braslovče, ki je predmet tega OPPN, pa še ne.
Podrobna namenska raba zemljišč znotraj EUP je SS – stanovanjske površine.
Kot okvirne usmeritve za izdelavo novega OPPN se na
podlagi tretjega odstavka 86. člena uporabljajo okvirne usmeritve iz tretjega odstavka 84. člena, in sicer:
– območje se vizualno, komunalno in funkcionalno sanira,
– določi se enotna podoba EUP
– oblikuje se jedro naselja s kupnimi javnimi površinami
– prvenstveno naj bo dopustna gradnja naslednjih stavb:
111 Enostanovanjske stavbe, 1121 Dvostanovanjske stavbe,
1242 Garažne stavbe, 127 Druge nestanovanjske stavbe,
2 Gradbeni inženirski objekti in drugi objekti, ki niso v nasprotju
s podrobnejšo namensko rabo EUP
– izjemoma naj bo dopustna gradnja naslednjih stavb:
121 Gostinske stavbe 123 Trgovske stavbe in druge stavbe
za storitvene dejavnosti, 125 Industrijske stavbe in skladišča
vendar samo v sklopu parcele, namenjene gradnji objektov
111 Enostanovanjske stavbe ali 11210 Dvostanovanjske stavbe
– predlagan faktor izrabe parcele, namenjene gradnji
je 0,8
– predlagan faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji
je 0,4
– višina novih objektov naj se omeji z višino obstoječih
objektov v EUP
– predlagana max. etažnost je K+P+1 ali K+P+M, pri
čemer je klet (delno) vkopana, kolenčni zid v mansardi pa ne
presega višine 1,00 m
– predlagano oblikovanje objektov je: značilnosti objektov
naj v čim večji možni meri sledijo značilnostim zunanje podobe
sosednjih obstoječih objektov, pri čemer so izjemoma možni
balkoni in drugi arhitekturni elementi, ki naj bodo skladni s prevladujočimi elementi naselja, fasade bele barve ali v zemeljskih
odtenkih, nakloni strešin od 30° do 45°, zaželene dvokapnice,
brez posebnih arhitekturnih elementov streh, z minimalnimi napušči, kritina pretežno opečnata, naravna rdeča barva, možno
drugačno oblikovanje streh, ki naj bo skladno s prevladujočimi
elementi v naselju, sleme mora potekati vzporedno z daljšo
stranico
– pri nadaljnjem načrtovanju je še posebej potrebno upoštevati ukrepe glede varstva pred podtalnico, poplavno varnost
in območja ohranjanja narave ob Savinji.
Poleg tega se kot okvirne usmeritve za izdelavo novega
OPPN na območjih ohranjanja narave, smiselno pa tudi na
preostalem območju, skladno s četrtim odstavkom 86. člena
uporabljajo naslednje usmeritve s področja ohranjanja narave;
odstopanje od teh usmeritev je v postopku priprave OPPN
možno le v soglasju pristojnega nosilca za področje ohranjanja
narave:
– gradnja novih objektov in ureditve okolice objektov naj
se načrtuje v čim večji oddaljenosti od brežin vodotoka oziroma
meje naravne vrednote
– regulacij in ostalih tehničnih ureditev, s katero bi povzročili spremembo smeri, obliko ali globino struge (spremembo
vzdolžnega in prečnega profila struge), izolacijo in fragmentacijo habitata, naj se ne izvaja
– v primeru nujnosti utrjevanja brežin zaradi bočne erozije, naj se brežina utrjuje s sonaravnimi ukrepi (vrbovi popleti,
leseni piloti)
– krčitev vlagoljubne obvodne vegetacije naj se ne izvaja,
iz sestoja se lahko odstranijo le poškodovana drevesa in grmičevje, oziroma le v primeru močno oviranega pretoka, vendar
tako, da se odstranijo le debla in veje (pušča naj se panje in
korenine)
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– posamična drevesa naj se ohranja
– propadla drevesa naj se nadomesti z zasaditvijo avtohtonih vrst
– sadnja alohtonih vrst grmovnic ali dreves naj se ne
izvaja
– pri izvajanju gradbenih del naj se večja drevesa fizično
zaščiti pred poškodbami
– območja naj se ne ograjuje
– odlaganje kakršnegakoli materiala v strugo in na bregove vodotoka naj se ne izvaja
– morfologija brežine in dna struge vodotoka se ne spreminja z izgradnjo dostopov do vode
– ureditve na območju naj ne omejujejo dostopa do vode
– objektov, ki prekinjajo zveznost vodnega toka naj se
ne gradi, v primeru, ko drugih možnosti ni, pa naj se gradijo
tako, da se ob njih z dodatnimi tehničnimi rešitvami vzpostavi
povezava s celotnim tokom
– za ureditve zelenih površin naj se uporabijo avtohtone
vrste trav, grmovnic in drevja; pri zasaditvi naj se upošteva
naravni izgled in ne linijska parkovna zasaditev
– ureditev površin naj se izvede brez škarp, teras, ograj in
drugih objektov za premoščanje višinskih razlik
– pohodne oziroma vozne površine naj bodo izdelane iz
naravnih materialov pesek, sekanci, les ipd.)
– odpadne vode iz novozgrajenih objektov naj se odvajajo
v vodotesne greznice ali v kanalizacijski sistem
– osvetljena naj bo le okolica objektov; osvetljevanje naj
se uredi tako, da je z ustreznimi tehničnimi rešitvami svetloba
prostorsko usmerjena proti tlom in stran od vodotoka ter časovno omejena.
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Predmet načrtovanja OPPN je:
1. na delu parcele št. 449/24, k.o. Male Braslovče: Možnost gradnje ene enostanovanjske stavbe (klasifikacija stavb
razred CCSI:11100) z vso pripadajočo komunalno, prometno
in energetsko infrastrukturo. Novogradnja se bo v gabaritih
prilagodila gabaritom obstoječe zazidave in ne bo presegala
višine dveh etaž. Hkrati bo novogradnja upoštevala usmeritve
iz OPN.
2. Na parceli št. 449/91, k.o. Male Braslovče: Možnost
gradnje prizidkov k enostanovanjski stavbi na parceli s parcelno št. 449/91, k.o. Male Braslovče. Novogradnja se bo v gabaritih prilagodila gabaritom obstoječe hiše in ne bo presegala
višine dveh etaž. Hkrati bo novogradnja upoštevala usmeritve
z OPN.
Okvirno območje OPPN zajema zemljišča s parcelno številko 449/24 (del parcele) in 449/91 (celotna parcela), k.o. Male
Braslovče. Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede
na pogoje nosilcev urejanja prostora, vendar le, če bistveno
ne spreminja vsebine tega sklepa. V nasprotnem primeru je
potrebno ta sklep dopolniti.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve za izvedbo OPPN bodo temeljile na
usmeritvah iz OPN.
Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage vključno z geodetskim načrtom za izdelavo
OPPN ter geološkim poročilom zagotovita investitorja. V
postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi morebitne
dodatne strokovne podlage glede na zahteve nosilcev urejanja prostora.
Kot obvezna strokovna podlaga za pripravo OPPN se
izdela elaborat ekonomike.
V kolikor bo za predvideno načrtovanje potrebno izvesti
celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno med pripravo
osnutka OPN zagotoviti okoljsko poročilo.
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5. člen
(vrsta postopka)
Za postopek priprave in sprejetja OPPN se na podlagi
119. člena ZUreP-2 smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za
postopek priprave in sprejema OPN.
6. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz so
naslednji:
(1)

Župan sprejme sklep o začetku priprave
OPPN, objava sklepa na spletnih straneh
občine, dodelitev identifikacijske številke
prostorskega akta

(2)

Pridobivanje mnenj nosilcev
urejanja prostora (NUP) o verjetnosti
pomembnejših vplivov OPPN na okolje

30 dni

(3)

Pridobivanje odločbe MOP, ali je potrebna
izvedba celovite presoje vplivov na okolje
(CPVO) po pridobitvi mnenj iz faze (2)

21 dni

(4)

Pridobivanje konkretnih smernic (državnih)
NUP – faza se izvede samo v primeru,
če se presodi, da splošne smernice
ne zadoščajo ali če to narekujejo
posebnosti načrtovane prostorske ureditve

junij 2019

30 dni,
hkrati
s fazo (2)

(5)

Izdelava osnutka OPPN

60 dni
po prejemu
vseh
smernic
iz faze (4)

(6)

Občina izvede sodelovanje z javnostjo

tekom faze
(5)

(7)

Izdelava okoljskega poročila (OP),
če je z odločbo potrjena izdelava CPVO

(8)

Objava osnutka OPPN in OP na spletni
strani občine in pridobivanje mnenj NUP
na osnutek OPPN in mnenj NUP
o ustreznosti OP

(9)

Pridobivanje odločbe MOP, ali je OP
ustrezno

3. člen
(območje in predmet načrtovanja OPPN)

Stran

(10) Dopolnitev osnutka OPPN in OP
na podlagi mnenj iz faze (8)
(11) Objava osnutka OPPN in OP na spletni
strani občine in javna razgrnitev ter javna
obravnava (v tej fazi se javnost seznani
tudi z morebitnim nasprotjem interesov)
(12) Občina zavzame stališča do pripomb
in predlogov javnosti, objava stališč
na spletni strani občine in na krajevno
običajen način

90 dni
30 dni
(+30 dni,
v kolikor
to zahteva
NUP)
30 dni
30 dni

min. 30 dni

15 dni

(13) Izdelava predloga OPPN in dopolnitve OP
na podlagi stališč iz faze (12)

30 dni / po
prejemu
stališč

(14) Objava predloga OPPN in OP na spletni
strani občine in pridobivanje mnenj NUP
na osnutek OPPN in mnenj NUP
o ustreznosti OP (če ga niso podali v fazi
(8))

30 dni
(+30 dni,
v kolikor
to zahteva
NUP)

(15) Izpeljava postopka prevlade javne koristi
(samo v primeru negativnih mnenj NUP
iz faze (14))

MOP

(16) Pridobivanje odločbe MOP, ali so vplivi
izvedbe OPPN na okolju sprejemljivi

MOP

Stran
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10. člen

(17) Sprejem OPPN z odlokom (po pridobitvi
vseh pozitivnih mnenj iz faze (14)
in ugotovitvi MOP iz faze (16),
da so vplivi izvedbe predloga OPPN
na kolje sprejemljivi

30 dni

(18) Posredovanje Odloka o OPPN na MOP,
javna objava na spletni strani MOP

15 dni

(določitev objave)

Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev
in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta, Občina Braslovče na to ne more imeti nikakršnega
vpliva.

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Občina Braslovče skladno z 298. členom ZUreP-2 objavi
ta sklep tudi na svetovnem spletu, in sicer spletni strani Občine
Braslovče: http://www.braslovce.si/Prostor/VPripravi.
Št. 35050-1/2019-3
Braslovče, dne 21. junija 2019
Župan
Občine Braslovče
Tomaž Žohar

7. člen
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora)
Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj in konkretnih smernic, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode –
območna pisarna Celje
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ljubljana
3. Elektro Celje d.d. – javno podjetje za distribucijo električne energije
4. Telekom Slovenije – poslovna enota Celje
5. Telemach d.d. Ljubljana
6. Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.
7. Simbio d.o.o.
8. Zavod RS za varstvo narave – OE Celje
9. Občina Braslovče.
Občina pozove nosilce urejanja prostora o verjetnosti
pomembnejših vplivov OPPN na okolje, in sicer:
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode
3. Zavod RS za varstvo narave
4. Ministrstvo za zdravje
5. Ministrstvo za kulturo.
Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za celovito presojo
vplivov na okolje v skladu z 110. členom ZUreP-2 odloči, ali je
za OPPN potrebno izvesti CPVO.
V kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno
vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v
prvem odstavku tega člena, se njihove smernice in mnenja
pridobijo v postopku.
8. člen
(načrt vključevanja javnosti)
Javnost se seznani s sklepom o pripravi OPPN z objavo
na svetovnem spletu, t.j. na spletni strani Občine Braslovče:
http://www.braslovce.si/Prostor/VPripravi
Javnost se seznani z okvirnim predmetom načrtovanja in
območjem OPPN v fazi izdelave osnutka OPN kot je predvideno v 6. členu, faza (6), in sicer na javnem posvetu ali podobnem
načinu sodelovanja z javnostjo.
Javnost se seznani s podrobnejšimi načrtovanimi rešitvami in območjem OPPN z objavo osnutka OPN na spletni
strani občine in javno razgrnitvijo ter javno obravnavo kot je
predvideno v 6. členu, faza (11).
9. člen
(podatki in strokovne podlage ter obveznosti udeležencev
glede njihovega zagotavljanja)
Podatke in sredstva za izdelavo OPPN zagotovita investitorja.
Sredstva v zvezi s financiranjem postopka priprave
OPPN, izvedbo CPVO, v kolikor bo potrebna, izdelava geodetskega načrta, elaborat ekonomike in pripravo vseh strokovnih
rešitev zagotovita investitorja.
Sredstva za uradne objave (v uradnem glasilu, spletni
strani ipd.) zagotovi občina.

1950.

Sklep o višini enkratne denarne pomoči
za novorojence v Občini Braslovče v letu 2019

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list
RS, št. 69/12 in 22/17) in Odloka o proračunu Občine Braslovče
za leto 2019 (Uradni list RS, št. 17/19) je Občinski svet Občine
Braslovče na 6. redni seji dne 19. 6. 2019 sprejel

SKLEP
o višini enkratne denarne pomoči
za novorojence v Občini Braslovče v letu 2019
1. člen
Višina enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini
Braslovče v letu 2019 znaša 150 EUR.
2. člen
Sredstva za izplačilo enkratne denarne pomoči za novorojence se v proračunu zagotavljajo na postavki 20860 – Pomoč
staršem ob rojstvu otrok.
3. člen
S tem sklepom preneha veljati Sklep o višini enkratne
denarne pomoči za novorojence v Občini Braslovče, objavljen
v Uradnem listu RS, št. 60/07.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-1/2019
Braslovče, dne 19. junija 2019
Župan
Občine Braslovče
Tomaž Žohar

1951.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni
list RS, št. 69/12, 22/17) je Občinski svet Občine Braslovče na
seji dne 19. 6. 2019 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
Občina Braslovče ukine status javnega dobra na nepremičninah:

Uradni list Republike Slovenije
– parc. št. 765/7 v izmeri 114 m2, k.o. 1008 Gomilsko,
– parc. št. 1355/2 v izmeri 226 m2, parc. št. 1355/3 v izmeri 140 m2, parc. št. 1355/4 v izmeri 163 m2 in parc. št. 1355/5
v izmeri 21 m2, vse k.o. 984 Letuš.
II.
V zemljiški knjigi se pri parc. št. 765/7 k.o. 1008 Gomilsko in parc. št. 1355/2, 1355/3, 1355/4 in 1355/5, vse k.o. 984
Letuš, vknjiži lastninska pravica na imetnika Občina Braslovče.
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-22/2019
Braslovče, dne 19. junija 2019
Župan
Občine Braslovče
Tomaž Žohar

BREŽICE
1952.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za IPC Brezina – SD OPPN 1

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, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO
in 61/17 – ZUreP-2), 29. 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,
14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in
30/18) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS,
št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na seji dne
20. 6. 2019 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za IPC Brezina – SD OPPN 1
1. člen
(1) V Odloku o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za IPC Brezina (Uradni list RS, št. 36/13) se spremeni naslov
1. člena tako, da se glasi: »(podlaga in predmet OPPN)«.
(2) Na koncu prvega odstavka se črta besedilo okrajšave
tako, da se glasi: »(v nadaljnjem besedilu: OPPN)«.
(3) V drugem odstavku se črta besedilo, ki se glasi:
»– IPC Brezina«.
(4) Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Spremembe in dopolnitve OPPN (v nadaljevanju: SD
OPPN 1) je izdelalo podjetje M MUNDUS, Mateja Sušin Brence
s.p., pod št. PA-1821. S SD OPPN 1 se ohranja predvideni
program in zasnova cone, kot jo določa izvedeno prometno in
infrastrukturno omrežje ter predvidena parcelacija. Predmet
sprememb se nanaša na vzpostavitev fleksibilnejših pogojev za
umeščanje in oblikovanje objektov s katerimi bo investitorjem
omogočena racionalnejša raba zemljišč in se nanaša zgolj na
tekstualni del.«
2. člen
(1) V prvem in drugem odstavku 2. člena se črta besedilo,
ki se glasi: »– IPC Brezina«.
(2) V drugi alineji drugega odstavka 2. člena se znaki »–«
spremenijo v točke »a), b), c), d)«.
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(3) V tretjem odstavku se črta sedma vrstica, ki se glasi:
»05c Zazidalna situacija,«.
(4) Dodata se nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) SD OPPN 1 se nanaša na spremembe odloka in ne
posega v grafični del OPPN. Skladno z veljavno zakonodajo
ima obvezne priloge.«
(6) Kjer se grafični prikaz razhaja od navedenega v tem
odloku (velikost objektov, odmiki ipd.), veljajo določila odloka.
O tem poda Občina kot soglasodajalec mnenje oziroma soglasje.«
3. člen
(1) Doda se naziv 3. člena tako, da se glasi: »(koncept)«.
(2) V prvem odstavku se doda naziv odstavka, ki se glasi:
»Obstoječe stanje«.
(3) Spremenita se drugi in tretji odstavek tako, da se
glasita:
»(2) Izhodišča prostorskih ureditev OPPN
– ureditev industrijske cone kot razvojno zaposlitvenega
potenciala občine,
– pretežen namen cone je umeščanje za okolje neobremenjujočih industrijskih dejavnosti proizvodnje, skladiščenja,
prometa, obrti, veleprodaje ipd., skupaj s spremljajočim programom trgovine, poslovnih, gostinskih in raziskovalnih dejavnosti,
v zahodnem delu pa je cona vezana na funkcionalne površine
naravne vrednote vodnih površin z možnostjo rekreacije,
– celovit racionalen in prometno pretočen pristop z dopolnilno gradnjo cestne in železniške infrastrukture,
– racionalna sodobna infrastrukturna opremljenost z navezavo na obstoječa omrežja.
(3) Urejevalne enote
Obravnavano območje se deli na sedem urejevalnih enot,
ki izhajajo iz delitve prostora z notranjim prometnima omrežjem
in iz enotnih dopustnih sklopov dejavnosti.«
(4) V četrtem odstavku se prva alineja spremeni tako, da
se glasi:
»– dopolnilna gradnja industrijske cone,«
(5) Spremenijo se peti, šesti in sedmi odstavek tako, da
se glasijo:
»(5) Prometna zasnova
Do cone se dostopa preko lokalne ceste LK 027601
industrijska cona Brezina, ki se navezuje na lokalno cesto LC
024661 Šentlenart–Glogov Brod. S širitvijo in popolnitvijo območja se načrtujejo nove povezave, dograditev industrijskega
železniškega tira in ureditev nakladalnega terminala ob železniškem tiru. Notranji promet bo omogočal dobro dostopnost in
pretočnost in ustvaril možnost za nadaljnjo širitev cone.
(6) Ureditve javnih površin in dostopov
Poleg funkcionalnih potreb posamezne dejavnosti, zagotavljanja potrebnih parkirnih mest in manipulativnih površin
na posamezni parceli objekta je potrebno zagotavljati urejen
obulični prostor ob glavnih prometnicah notranjega omrežja.
(7) Racionalna infrastrukturna opremljenost
Območje OPPN je deloma infrastrukturno že opremljeno.
Glede na dinamiko zapolnitve cone se obstoječe omrežje dogradi oziroma po potrebi rekonstruira.«
4. člen
(1) Spremeni se naslov 4. člena tako, da se glasi: »(območje OPPN)«.
(2) Spremeni se prvi odstavek tako, da se glasi:
»(1) Obravnavano območje se nahaja pretežno znotraj
območja mesta Brežice, v manjšem delu na severu pa na
območju naselja Trebež. Območje OPPN sovpada z enoto
urejanja prostora, določeno v veljavnem Občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice (v nadaljevanju: OPN) z oznako
BRŽ-05 z namensko rabo IP – površine za industrijo in z
oznako BRŽ-146 z namensko rabo ZS – površine za oddih,
rekreacijo in šport.«
(3) V drugem odstavku se besedilo »IPC – Brezina« nadomesti z besedilom: »OPPN«.
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(4) Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Urejevalne enote:
Za potrebe podrobnega načrtovanja se območje deli na
urejevalne enote:
Urejevalna
enota

Ime območja

Namen

Površina v ha

A1

Brezina – osrednji del

„Terra“

Območje proizvodnih dejavnosti večjih gabaritov

A2

Brezina – zahod

„Skala“

Območje proizvodnih dejavnosti, ki meji na naravno vrednoto

7,92

A3

Bezina – jug

„KZ“

Območje proizvodnih dejavnosti ob regionalni cesti,
ki je pretežno že pozidano

4,93

A4

Brezina – vzhod

„Kovis“

Območje proizvodnih dejavnosti z industrijskimi tiri

4,10

10,89

Vplivno območje

Korekcija meje za izvedbo industrijskega tira „Kovis“

0,33

B

Brezina – blagovne rezerve

Območje proizvodnih dejavnosti

4,51

C1

Šentlenart – glinokopi

Območje naravne vrednote z vodnimi površinami
in površinami za oddih, rekreacijo in šport

9,06

C2

Brezina – Treppova vila

Spremljajoče dejavnosti cone, obrtne dejavnosti

1,37

5. člen
(1) Črtata se 5. in 6. člen.
(2) Naslov poglavja, ki se glasi: »IV. UMESTITEV NAČRTOVANIH UREDITEV V PROSTOR«, se prestavi pred 8. člen.
6. člen
Spremeni se 7. člen tako, da se glasi:
»(1) Do cone se z vzhodne smeri dostopa preko lokalne
ceste LK027601 industrijska cone Brezina, ki se navezuje na
lokalno cesto LC 024661 Šentlenart–Glogov Brod. Razvojni
koncept prometnega omrežja širšega območja načrtuje nadaljevanje te ceste z navezavo na regionalno cesto R1/220-1334
Krško–Brežice.
(2) Severno od OPPN je načrtovana severna obvoznica,
prav tako z navezavo na regionalno cesto R1/220-1334 Krško–Brežice. Zasnova notranjega prometnega skeleta načrtuje
napajanje in navezavo na obe omenjeni prometnici. Predvidena
je tudi možnost dostopa do območja iz naselja Brezina na severovzhodnem delu cone s podaljšanjem obstoječe javne poti
JP 524011 Brezina (Petan) – vas.
(3) Neposredni vplivi na mejah OPPN, in sicer:
– načrtuje se dopolnitev veje notranjega industrijskega
železniškega tira, ki s svojimi tehničnimi zahtevami umestitve
v manjšem delu posega izven plansko določene meje OPPN
na enoto urejanja prostora BRŽ-120, ki z namensko rabo IP –
površine za industrijo tvori funkcionalno povezavo z območjem
OPPN,
– na južnem delu se med železniškim tirom in industrijskim tirom uredi nakladalni plato za uporabnike IPC Brezina,
za kar bo potrebno izvesti navezave na obstoječe prometnice,
– ureditev vodnih in obvodnih površin in njihovega odtekanja na južni strani. Manjši del vodnih površin je izven območja
OPPN,
– novogradnja, dograditev in prestavitve vodov javne
gospodarske javne infrastrukture.
(4) Na območju OPPN se nahajajo naslednja varovana
območja:
– registrirana kulturna dediščina: Brežice – Treppova vila
(EŠD 23268) v južnem delu OPPN z vplivnim območjem, ki pa
je v zelo slabem gradbeno statičnem stanju,
– registrirana naravna vrednota (RNV): Šentlenart – opuščeni glinokopi (EŠ 8454) v zahodnem delu OPPN in Struga
(EŠ 8336) v skrajnem JZ delu OPPN,
– vodovarstveno območje: občinski, 3. nivo. JV od območja OPPN se nahaja črpališče Brezina, vendar kvaliteta vode
tega črpališča ni primerna za pitno vodo.«

7. člen
Spremeni se 8. člen tako, da se glasi:
»Vrste dopustnih gradenj in drugih del, povezanih z grad
njo so:
– odstranitev obstoječih objektov,
– novogradnja,
– rekonstrukcija,
– vzdrževanje objekta in
– vzdrževalna dela v javno korist.«
8. člen
Spremeni se 9. člen tako, da se glasi:
»(1) Izhodišče za določitev dopustnih vrst objektov in
dejavnosti, kot jih določa 10. člen tega odloka, je namen posamezne urejevalne enote, kot je določen v šestem odstavku
4. člena tega odloka.
a) Urejevalne enote A se namenijo proizvodni dejavnosti.
Sicer je osnovno izhodišče tendenca po fleksibilnosti območja,
vendar se mestotvorne dejavnosti in s tem povezane vrste objektov na območju OPPN ne dopuščajo, saj se prioritetno usmerjajo v
mesto kot centralne dejavnosti – npr. dejavnosti namenjene oskrbi
prebivalcev, izobraževanju, znanosti, upravi, poslovni dejavnosti,
gostinstvu ipd.. Skladno z dopustnimi spremljajočimi dejavnostmi,
določenimi v 10. členu tega odloka, se dopusti nekatere vrste
objektov kot spremljajoč objekt primarni dejavnosti (trgovina, prehrambni obrat, poslovne stavbe, stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo). Poleg mestotvorne narave tovrstnih
dejavnosti, je cilj izkoristiti potencial večjega sklopa nepozidanih
stavbnih zemljišč, ki omogočajo gradnjo večjih objektov, med tem
ko se poslovne in obrtne dejavnosti umeščajo na druge površine.
Hkrati je območje cone odmaknjeno od naselij in ni moteče bivanju, kar je za tovrstne dejavnosti še dodatna prednost.
b) Urejevalna enota B je namenjena za državne blagovne
rezerve, zato se tu dopusti gradnja objektov, namenjenih za
potrebe izvajanje tovrstne dejavnosti.
c) Urejevalni enoti C imata znotraj cone nekoliko drugačen namen, kateremu se prilagodi dopustna vrsta objektov. V
urejevalni enoti C1 je dopustna gradnja objektov, ki so namenjeni prezentiranju naravne vrednote in prostočasnim aktivnostim. Urejevalna enota C2 pa ima podporno funkcijo coni.
Vrsta, velikost in oblikovnost objektov pa hkrati odgovarjajo na
izpostavljeno in pomembno lokacijo ob vhodu v mesto in hkrati
ohranja dominantno pojavnost Treppove vile. Zaradi prehoda
iz krajine v grajeno strukturo večjih gabaritov cone se na tem
območju načrtuje drobnejša grajena struktura. Območje se
navezuje na vodne in zelene površine.
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(2) Po klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) je v A1, A2, A3,
A4, B in C2 dopustna gradnja objektov s pretežnim namenom
kot sledi iz naslednje tabele:
A1

A2

A3

A4

B

C2

-

+(1)

-

-

-

+

vrsta
objekta

podrobnejša določitev

1 STAVBE
12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev *
(1) prioritetno v skrajno južnem delu območja, kjer je v grafiki označena
poz. objekta A2/1
-

-

-

-

-

+

12112 Gostilne, restavracije in točilnice *

+

+

+

+

-

+

od tega prehrambni obrat kot spremljajoč objekt primarne dejavnosti
za potrebe zagotavljanja malice zaposlenim v podjetju ali v coni

-

-

+

+

-

+

od tega samo nočni klub

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

-

-

-

+(2)

-

-

+

+

+

+

+

-

-

od tega samo trgovska stavba kot spremljajoč objekt primarne
dejavnosti za potrebe proizvodne dejavnosti na gradbeni parceli

+

+

+

+

-

+

trgovina na debelo (veleprodaja)

12203 Druge poslovne stavbe *
od tega samo poslovna stavba kot spremljajoč objekt primarne
dejavnosti na gradbeni parceli
12301 Trgovske stavbe *

(2) od tega samo na gradbeni parceli objekta A3/3
+(3)

-

-

-

-

-

12303 Oskrbne postaje
(3) od tega bencinska črpalka v S delu A1

+

+

+

+

-

-

oziroma bencinska črpalka za lastne potrebe kot spremljajoč objekt
primarne dejavnosti – logistični oziroma transportni dejavnosti
12304 Stavbe za storitvene dejavnosti*

+

+

+

+

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

-

od tega avtopralnice in avtomehanične delavnice ipd.
12410 Postajna poslopja,
terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe

+(4) 12420 Garažne stavbe
(4) od tega samo kot spremljajoč objekt primarne dejavnosti
na gradbeni parceli

+

+

+

+

+

+(5) 12510 Industrijske stavbe
(5) od tega manjše delavnice*

+

+

+

+

+

-

12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe

-

-

-

-

-

-

12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo*

+

+

+

+

-

-

kot spremljajoč objekt za potrebe proizvodne dejavnosti na gradbeni
parceli

-

-

-

-

-

-

+

+

-

+

-

-

12712 Stavbe za rejo živali

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

od tega stavbe za odkup in skladišče pridelkov za potrebe trgovine
na debelo s kmet. pridelki

-

-

-

-

+

-

od tega stolpni kmetijski silosi

od tega psarne, zavetišča in hoteli za živali, pesjaki
12713 Stavbe za skladiščenje pridelka

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

-

+

12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
od tega stavba za potrebe zaščite, reševanja in pomoč

+

+

+

+

-

+

gasilski domovi

+

+

+

+

+

+

nadstrešnice
2 GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKTI

+

+

+

+

+

+

21121 Lokalne ceste in javne poti, nekatego. ceste in gozdne ceste

+

+

+

+

+

-

21122 Samostojna parkirišča

-

+

-

-

-

+

samo za osebna vozila za potrebe uporabnikov zelenih površin (ZS)
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A1

A2

A3

A4

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+
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B

C2

-

-

-

+

+

-

+

+

vrsta
objekta

podrobnejša določitev

21210 Glavne in regionalne železniške proge
od tega industrijski tir
21520 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti
od tega vkopani zadrževalniki in podobni objekti za akum. vode

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

22210 Lokalni (distribucijski) plinovodi

od tega objekti za zaščito rečnih in morskih bregov in ureditev strug

+

+

+

+

+

+

22221 Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko vod

+

+

+

+

+

+

22222 Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak

+

+

+

+

+

+

22231 Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija)

+

+

+

+

+

+

22241 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi

+

+

+

+

+

+

22242 Lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

23

Industrijski gradbeni kompleksi

23010 Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin
od tega objekti za proizvodnjo mavca, opeke, strešnikov ipd. betonarna
23020 Elektrarne in drugi energetski objekti
sončna elektrarna kot spremljajoč objekt na parceli glavnega objekta,
za lastne potrebe ali kot naprava kot del objekta
24203 Objekti za ravnanje z odpadki
od tega odprta skladišča, površine za obdelavo nenevarnih odpadkov,
od tega samo zbirna mesta za komunalne odpadke
24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje, od tega ograje,
ograje za zaščito pred hrupom, oporni zidovi
3 DRUGI GRADBENI POSEGI

+

+

+

+

+

+

31110 Nasipi

+

+

+

+

+

+

31120 Izkopi in odkopi

+

+

+

+

+

+

31130 Utrjene površine

+

+

+

+

+

+

32110 Ekološki otoki

+

+

+

+

+

+

32120 Urbana oprema

+

+

+

+

+

+

32130 Objekti za oglaševanje in informacijski panoji

+

+

+

+

+

+

33140 Merilna mesta za opazovanje naravnih pojavov, naravnih virov
in stanja okolja

* Dejavnosti objektov tega razreda oziroma podrazreda so mestotvorne (namenjene npr. oskrbi prebivalcev, izobraževanju,
znanosti, upravi, poslovni dejavnosti, gostinstvu ipd.), zato se usmerjajo v mesto kot centralne dejavnosti.
(3) V enoti urejanja C1 je dopustna gradnja objektov za
potrebe prezentacije naravne vrednote in za potrebe souporabe območja za prostočasne in izobraževalne dejavnosti. V ta
namen so dopustni posegi predvsem za ureditev obrežnega
prostora z dostopi do vodnih površin, sprehajalne poti, manjše ploščadi, nadstrešnice, manjši objekti kot paviljoni, kioski,
začasni objekti. Po klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) je v C1
dopustna gradnja naslednjih objektov s pretežnim namenom:
12112 Gostilne, restavracije in točilnice, do 70 m2
12301 Manjše prodajalne, do 25 m2 koristne površine
pritličja
1261 Manjše stavbe za kulturo in razvedrilo,
do 50 m2 koristne površine kot npr. paviljon
ali nadstrešnica ipd.
12630 Manjše stavbe, nadstrešnice ali urejeni prostori
za izobraževanje ter znanstveno raziskovalno
delo, vezano na odprt prostor (opazovalnica,
razgledni stolp), do 25 m2 koristne tlorisne
površine objekta
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12650 Stavbe za šport, od tega
pomožne stavbe za šport (sanitarije, slačilnice,
prostori za športne rekvizite), do koristne
površine 25 m2
12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje, od tega
nadstrešnice do 25 m2
21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane
ceste in gozdne ceste, od tega
poti
parkirišča za potrebe zagotavljanja dostopa
do površin ZS do 200 m2
21410 Mostovi in viadukti, od tega
mostovi in brvi
21510 Pristanišča in plovbne poti, od tega
pomoli, privezni pontoni ipd., ki so javna
površina, do 20 m2, ostali do 10 m2
21520 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti,
od tega
vkopani zadrževalniki in podobni objekti
za akumulacijo vode
objekti za zaščito rečnih in morskih bregov
in ureditev strug
nasipi in podobni objekti za zaščito pred
poplavami
22140 Daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi
24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport,
rekreacijo in prosti čas, od tega
otroška in druga javna igrišča
naravna kopališča
trim ipd. steze
ploščadi z opremo za prosti čas (počivališča)
razgledne ploščadi, opazovalnice
24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso
uvrščeni drugje, od tega
samo varnostne ograje ploščadi, ki so
transparentne, do max. višine 1 m nad
raščenim terenom ali vodno gladino
oporni zidovi do max. višine 1,5 m
31110 Nasipi
31120 Izkopi in odkopi
31130 Utrjene površine
32120 Urbana oprema
32130 Objekti za oglaševanje in informacijski panoji
33140 Merilna mesta za opazovanje naravnih pojavov,
naravnih virov in stanja okolja«
9. člen
Spremeni se 10. člen tako, da se glasi:
» 10. člen
(vrste dejavnosti)
(1) Vezano na izhodišča in dopustne vrste objektov, določenih v 9. členu tega odloka je območje primarno namenjeno
proizvodnji in skladiščenju (veletrgovina).
(2) Spremljajoča dejavnost je tista dejavnost, ki ni zajeta v
osnovni namenski rabi, a se jo lahko umešča pod pogojem, da
na osnovno namensko rabo nima negativnih vplivov. Dopustne
so spremljajoče dejavnosti, ki so potrebne za delovanje primarne dejavnosti oziroma le-to dopolnjujejo, in sicer poslovna, gostinska dejavnost, dejavnost kratkotrajnih nastanitev, trgovska,
storitvena, izobraževalno raziskovalna dejavnost. Za potrebe
spremljajočih dejavnosti se lahko zagotavljajo površine znotraj
glavnega objekta ali pa se zagotavljajo v sklopu samostojnega
objekta, kjer to dopušča 9. člen tega odloka.
(3) Izključujoče dejavnosti izhajajo iz izhodišč, navedenih
v 9. členu, in sicer predvsem iz usmerjanja mestotvornih dejavnosti v mesto. Izključujoče dejavnosti so: poslovno-upravna,
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storitvena, trgovska, gostinska, dejavnosti splošnega družbenega pomena (izobraževanje, znanost in raziskovanje, zdravstvena oskrba, šport), kmetijska dejavnost, obredna dejavnost, za okolje obremenjujoča industrijska dejavnost.«
10. člen
Za navedbo naslova odseka, ki se glasi: »V. REŠITVE
NAČRTOVANIH OBJEKTOV IN POVRŠIN« se dodata nova
10.a in 10.b člen, ki se glasita:
»10.a člen
(lega in velikosti objektov)
(1) Prikaz lege, velikosti in oblikovnosti objektov v grafičnem delu so simbolne narave.
(2) Gradnja objektov je dopustna na površini za razvoj
objekta, ki je določena z minimalnim odmikom (gradbeno mejo)
4 m od meje gradbene parcele, razen če ni določena z naslednjimi odmiki:
– z odmikom (gradbeno linijo) od roba izvedenega pločnika osrednje napajalne ceste 13,5 m (pri enostranskem parkiranju) oziroma 19,5 m (pri dvostranskem parkiranju),
– z minimalnim odmikom (gradbeno mejo) od roba izvedenega pločnika glavne dovozne ceste na severni strani 13,5 m,
na južni 4 m,
– z minimalnim odmikom (gradbeno mejo) 12 m od osi
skrajnega tira železniške proge in minimalnim odmikom 8 m od
osi skrajnega industrijskega tira, razen pri objektih in stavbah,
ki so del železniške infrastrukture ali so neposredno funkcijsko
povezani, odmik infrastrukturnih in komunalnih vodov mora biti
min. 8,00 m od osi skrajnega tira železniške proge,
– z minimalnim odmikom od zunanjega roba ostalih cest
(krožna cesta, povezovalna cesta, južna povezovalna cesta,
možne izvedbe cestne povezave ipd.) 4 m,
– z minimalnim odmikom od enote urejanja C1 (naravna
vrednota) 5 m,
– z minimalnim odmikom od severne obvoznice, ki ga v
fazi izdelave projektne dokumentacije določi upravljavec ceste.
(3) Med posameznimi gradbenimi parcelami, namenjenimi gradnji stavb, je dopusten manjši odmik s soglasjem lastnikov sosednje parcele. Odmik gradbene meje od mej sosednjih
zemljišč je tolikšen, da omogoča uporabo, vzdrževanje stavbe
in upošteva varstvene pogoje (sanitarni, požarni pogoji, intervencijske poti, prometno varnost – preglednost ipd.).
(4) V grafiki označene regulacijske linije pomenijo po definiciji regulacijskih črt po Prostorskem redu Slovenije gradbeno
linijo. Gradbena linija (GL) je črta, na katero morajo biti z enim robom – s fasado postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljiščih ob
tej črti. Dovoljeni so le manjši zamiki fasade od gradbene linije.
a) Dopustno je odstopanje od gradbene linije, v kolikor to
zahteva dejavnost in delovni proces, kar je potrebno dokazati
v projektni dokumentaciji – primerjava umestitve na gradbeno
linijo in umestitve z odstopanjem od gradbene linije. V kolikor
delovni proces omogoča, se na eno od obeh gradbenih linij
postavi prostorski element, ki vizualno vzpostavlja gradbeno
linijo. Vsekakor pa morajo posegi, ureditve in objekti, ki so
vizualno izpostavljeni iz omenjene ceste, izkazovati urejenost
in oblikovnost, saj sooblikujejo javni prostor.
b) V urejevalni enoti A3 je dopustno odstopanje od določenega odmika gradbene meje na območju sosednje gradbene
parcele, kjer je predvidena gradnja stavb, in sicer je lahko
odmik manjši od 4 m, kot ga določa 10.a člen tega odloka,
pri tem pa mora odmik zagotavljati požarno varnost, gradnjo
in vzdrževanje stavbe in manipulacijo na k stavbi pripadajoči
gradbeni parceli. Pri posegih (gradnji) na obstoječih objektih
(rekonstrukcija, nadzidava, dozidava) se lahko ohranja obstoječ odmik od meje gradbene parcele.
(5) Faktor zazidanosti parcele objekta (v nadaljevanju FZ)
je razmerje med zazidano površino vseh objektov (vključno s
tistimi nezahtevnimi in enostavnimi objekti, ki imajo enega ali
več prostorov in v katere človek lahko vstopi) in celotno površino parcele objekta. FZ je v urejevalnih enotah A in B maksi
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malno 0,8, razen v urejevalni enoti C2, kjer je max. dopustni
FZ 0,5, faktor zelenih površin pa 0,3.
(6) Višine objektov so primarno prilagojene funkciji objekta in njegovi tehnologiji. Vrh slemena ali zgornji rob atike je
max. 13 m nad utrjenim manipulativnim platojem, razen:
a) v urejevalni enoti A1 je maksimalno 16 m,
b) v urejevalni enoti C2 je etažnost novozgrajenih objektov P+N+M brez kolenčnega zidu in so nižji od kote napušča
Treppove vile.
c) v urejevalni enoti B obstoječi objekti ohranjajo obstoječe višinske gabarite (maksimalna višina silosov – TS je 22,70 m
in kontrolni stolp je visok 34,00 m). Dopolnilna gradnja ima
lahko višinske gabarite do obstoječih višin, in sicer:
– tehnološki objekti do višin silosov (TS) 22,70 m s posameznimi tehnološkimi deli do višine 34,00 m,
– mlin z dodatnim silosom v višinah: silos B11 je 21,50 m
in mlin B12 je 25,00 m.
(7) Število etaž se lahko znotraj maksimalnega gabarita
prosto tvori. Kletne etaže so dovoljene, v kolikor to dopuščajo
terenske izmere in komunalni priključki. Na objekte je možno
namestiti tehnične in tehnološke naprave (jaški dvigal, klima,
sončni kolektorji, fotovoltaika ...).
(8) Lega objektov na parcelah ob glavni dovozni cesti in
osrednji napajalni cesti: V kolikor delovni proces dopušča, se
reprezentativnejši deli objektov (poslovni del – pisarne, trgovina
ipd.) umeščajo ob navedenih cestah, prostori, namenjeni proizvodnji na prostem, odprta skladišča ipd. pa v zaledju teh parcel.
Izjemoma je dopustna postavitev odprtih skladiščno-prodajnih
prostorov ob navedenih cestah le, če je ob ulični strani teh
površin postavljena oblikovno obdelana kulisa oziroma visoko
gosto zelenje.
(9) V urejevalni enoti C1 se objekti umeščajo na način, da
se naravne vrednote ne poškoduje in da se ne spreminja njenih
lastnosti. Dostope do vode, pomole, ribolovna mesta ipd. naj
se prednostno izvaja oziroma umešča na mestih, kjer je zarast
že skrčena in teren utrjen. Dopustno je združevanje objektov,
ki jih določa 9. člen tega odloka, do skupne koristne površine
objekta 70 m2, v katero se šteje tudi nadstrešnica. Objekti so
pritlični. Maksimalna višina stavb je 4 m pri ravni strehi, sicer
6 m, za razgledni stolp oziroma opazovalnico do 10 m.
10.b člen
(oblikovanje objektov in površin)
(1) Strehe
Oblikovanje strehe sledi funkcionalni zasnovi. Na celot
nem območju so dovoljene ravne strehe z naklonom 2°–5°,
dvokapnica z naklonom od 10°–25° (v A3 in C2 do 35°) in
kombinacija le-teh. Strehe so lahko zazelenjene. Kritina ne
sme biti bleščeča. Na strehah stavb je dovoljena postavitev in
vgradnja nebleščečih naprav za izkoriščanje sončne energije.
(2) Fasade
Oblikovanje oziroma horizontalna in vertikalna členitev
fasad ter strukturiranje fasadnih odprtin in drugih fasadnih elementov naj bodo enostavni. Fasada proti javni cesti se oblikuje
kot glavna fasada. Izrazito podolgovate fasade objektov naj
bodo vertikalno členjene oziroma je pred njimi potrebno zasaditi drevje. Fasade naj bodo v svetlih oziroma pastelnih odtenkih.
Dovoljene so (med seboj usklajene) barvne kombinacije za poudarek posameznega dela fasade ali za členitev in popestritev
fasadnih ploskev. Intenzivnejši barvni toni niso dovoljeni razen
v detajlih in v primeru napisa imena podjetja oziroma logotipa.
Objekti ne smejo reflektirati svetlobe.
– V urejevalni enoti B oblikovanje proizvodnih in skladiščnih objektov primarne dejavnosti blagovnih rezerv sledi
tehnologiji. V večji meri so objekti zaprti, enostavnih oblik in
enotne obdelave.
– V urejevalni enoti C1 so objekti manjšega merila ali
sestavljeni objekti praviloma izdelani iz lahkih konstrukcij enostavnih oblik, leseni ali z uporabo sonaravnih materialov, lahko
v modernejšem sonaravnem konceptu. Pri tradicionalni zasnovi
objekta z opečnato streho opečne barve z naklonom 30°–45°,
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sicer lahko z ravno streho, pri sonaravnem konceptu, organski
obliki ali podobnem je streha oblikovana kot peta fasada. Lahko
zazelenjena. Fasade na funkcionalno povezanem območju
morajo biti izdelane po enotnem konceptu, s poudarkom na naravnem videzu in v spektru svetlih naravnih tonov do temnejših
peščenih tonov.
– V urejevalni enoti C2 so dovoljene nadstrešnice nad
vhodi in dostavnimi odprtinami do 1/3 oboda objekta ter na
parkiriščih.«
11. člen
Črtajo se členi od 11. do 18. člena.
12. člen
Spremeni se 19. člen tako, da se glasi:
»19. člen
(obstoječi objekti)
(1) Obstoječi objekti v stabilnem gradbeno-tehničnem
stanju se lahko redno vzdržujejo, v kolikor namenska raba
ustreza pogojem tega odloka. V primeru večjih obnovitvenih
del, investicijskega vzdrževanja, rekonstrukcij, dozidav, nadzidav, sprememb namembnosti je potrebno objekt prilagoditi
zahtevam tega odloka.
(2) V urejevalni enoti A3 sta dva obstoječa stanovanjska
objekta. Ker je bivanje izključujoča dejavnost namenske rabe
območja za proizvodnjo, se temu primerno prilagodijo tudi
dopustni posegi.
– Na obstoječem stanovanjskem objektu na območju
nakladalne ploščadi niso dovoljena investicijska vzdrževalna
dela, rekonstrukcije ali nova gradnja (dozidave in nadzidave).
Dovoljena so le nujna redna vzdrževalna dela in odstranitev
objekta. V grafičnem delu označena zelena površina na območju predmetnega stanovanjskega objekta se lahko funkcijsko
poveže s sosednjimi parcelami in se lahko nameni tudi gradnji
spremljajočih objektov za potrebe nakladalne ploščadi ali za
potrebe posegov za ureditve parcele objekta A3/15.
– Obstoječem stanovanjskem objektu, ki je v grafičnem
delu označen z A3/6, se lahko spremeni namembnost skladno
s tem odlokom. Posegi v objekt spremenjene namembnosti so
dopustni skladno z določili tega odloka.
(3) V urejevalni enoti C2 se nahaja varovani objekt kulturne dediščine – Treppova vila. Vila s svojimi gabariti in neposredno okolico se v celoti ohranja. Prenova objekta je nujna z
ustreznim programom oživljanja. Na vzhodni strani, do ostalih
delov IPC Brezina, se izvede gosta zelena ločnica. Ureditev
odprtih površin ter vrta vile mora ohranjati in poudarjati osno
kompozicijo celote in zagotoviti vili primeren prostorski okvir.
Parkiranje za potrebe vile se uredi na lokaciji gospodarskega
dvorišča ter odstranjenih gospodarskih objektov na severni
strani. Vsi posegi v območju vile z vrtom morajo biti predhodno
usklajeni s pristojno službo.«
13. člen
Spremeni se 20. člen tako, da se glasi:
»20. člen
(nezahtevni in enostavni objekti – drugi pogoji)
(1) Vrste dopustnih objektov, tudi nezahtevnih in enostavnih, določa 9. člen tega odloka.
(2) Lega nezahtevnih in enostavnih objektov na zemljišču:
– Dopustna je gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov
izven površine za razvoj objektov.
– Najbolj izpostavljen del nezahtevnih ali enostavnih
objektov, ki so po definiciji stavbe, mora biti od meje sosednjih
parcel oddaljen min. 1,5 m, lahko tudi manj, če s tem soglaša
lastnik sosednjega zemljišča, ob osrednji napajalni cesti in na
severni strani glavne dovozne ceste min. 4 m. Minimalni odmik
ostalih nezahtevnih in enostavnih objektov od parcelne meje
je 0,5 m.
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– Postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov, ki segajo
nad teren, v zeleni pas ob javnih cestah, ni dopustna.
(3) Oblikovnost nezahtevnih in enostavnih objektov:
– Strehe morajo biti enostavne in oblikovno skladne z
obstoječim objektom (enak naklon oziroma odstopanje do ±5°)
ali z ravno streho.
– Če je tovrsten objekt postavljen kot glavni objekt, je
oblikovanje le-tega smiselno enako, kot določa 10.b. člen tega
odloka.
– Oblikovnost nezahtevnih in enostavnih objektov v urejevalni enoti C1 sledi določbam 10.b člena tega odloka.
(4) Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na javno gospodarsko infrastrukturo, razen
v urejevalno enoti C1.
(5) Ograje in oporni zidovi:
– Dopustna je postavitev ograj in opornih zidov na oziroma ob meji parcele, namenjene gradnji, če s tem soglašajo lastniki sosednjih gradbenih parcel in v kolikor zasaditev
oziroma postavitev ne ovira poteka infrastrukturnih vodov. V
nasprotnem primeru se postavijo najmanj v odmiku od parcelne meje, ki še zagotavlja gradnjo in vzdrževanje ograje na
gradbeni parceli objekta. Postavitev ograj v zelenem pasu ob
javnih cestah ni dopustna.
– Ograje so maksimalne višine 2,2 m, razen v primerih
posebnih varstvenih ali zaščitnih zahtev, pri tem pa mora biti
višina usklajena s prometno-varstvenimi predpisi glede zahtevanih pregledov kotov vožnje.
– Ograja mora biti žična ali rešetkasta ter transparentna,
zgrajena iz montažnih elementov. V primeru postavitve ograje
iz betonskih montažnih elementov je potrebno takšno ograjo s
strani osrednje napajalne ceste in glavne dovozne ceste zazeleniti s pasom strnjene zgoščene zazelenitve, ki popolnoma
zakrije takšno ograjo. Dopustna je tudi zasaditev žive meje.
– Ograje v urejevalni enoti C1 se postavijo pod pogojem
9. člena tega odloka.
– Ograje v urejevalni enoti C2 so maksimalne višine
1,8 m. Lahko so transparentne (žična ali rešetkasta) ali zazelenjene ograje.
– Ograje morajo biti sive barve ali žičnate tudi naravne
zelene barve.
– Izjemoma je dopustna postavitev masivnih in/ali protihrupnih ograj, kjer narava dejavnosti zahteva postavitev takšnih
ograj, in sicer pod pogojem, da je na javni strani pas strnjene
zgoščene zasaditve, ki popolnoma zakrije takšno ograjo.
(6) Objekti za oglaševanje: Dopustno je oglaševanje ob
upoštevanju predpisov za postavljanje objektov za reklamiranje, obveščanje in oglaševanje in predpisov lokalne skupnosti.«
Črta se 21. člen.

14. člen

15. člen
Spremeni se 22. člen tako, da se glasi:
»22. člen
(parcelacija)
(1) Pred gradnjo objektov, ki mejijo na obstoječe ali načrtovane občinske javne ceste ali drugo grajeno javno dobro
lokalnega pomena, je treba izvesti postopek ureditve meje,
parcelacije, nove izmere ali drug postopek s katerim se uredi
dejansko stanje in prenese lastništvo občinskih javnih cest
ali drugega grajenega javnega dobra lokalnega pomena na
Občino.
(2) Gradbena parcela je sestavljena iz ene ali več zemljiških parcel, na katerih stoji objekt vključno z urejenimi površinami, ki služijo temu objektu oziroma na katerem je predviden
objekt vključno z urejenimi površinami, ki bodo služile temu
objektu.
– Določa se kot minimalno potrebno zemljišče, ki služi
objektu glede na program dejavnosti in njegov razvoj, potrebne
zelene površine, velikost objekta, potrebne manipulacijske po-
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vršine in dostope do objekta, potrebne površine za postavitev
pomožnih objektov ter potrebne površine za razvoj oziroma
širitev dejavnosti.
– Pri določanju parcele je potrebno upoštevati obstoječe
posestne meje, oblikovanost terena, lego sosednjih objektov,
potek infrastrukturnih vodov, lokacije infrastrukturnih objektov
in naprav, sanitarno tehnične in požarne zahteve.
– Na posamezni gradbeni parceli je možna gradnja enega
ali več objektov.
– Vsak investitor posameznega objekta mora imeti neposreden dostop do javne ceste in možnost direktne priključitve
na javno komunalno infrastrukturo. V kolikor predviden program
ne zaseda celotne »globine« razpoložljivega zemljišča, mora
dispozicija objektov in organizacija programa na zemljišču ob
cesti omogočiti dostop do zemljišča v zaledju in njegovo infrastrukturno opremljenost.
(3) Gradbene parcele je možno deliti ali združevati.
– Parcele je možno združevati in deliti tako, da ima nova
parcela dostop z javne površine in zagotovljeno infrastrukturno
opremljenost.
– Ob združevanju parcel je možno združiti oziroma povezati objekte, jih dograditi v primeru širitve dejavnosti ali ob
pojavu nove, ki potrebuje več površin, pri čemer ne sme biti
presežena stopnja izkoriščenosti zemljišča po tem odloku in
zagotovljena mora biti dostopnost do zaledja.
– Ob združevanju oziroma delitvi parcel se združijo oziroma delijo tudi površine za razvoj objektov, pri tem se ohranja princip določitve površine za razvoj objektov, kot določa
10.a člen tega odloka. Zunanja ureditev se smiselno prilagodi
novi parceli.
– Pri določanju gradbene parcele ni dopustno deliti nezazidanih stavbnih zemljišč, ki po merilih tega odloka ne ustrezajo
kriterijem samostojne parcele objekta.«
16. člen
Spremeni se 23. člen tako, da se glasi:
»(1) Ureditev okolice objektov – utrjene površine
– Kote dovozov se prilagodijo cesti, na katero se priključujejo.
– Izven območja za razvoj objekta so dopustni dovozi
in dostopi, manipulativne in parkirne površine. Vse povozne,
manipulativne in parkirne površine za potrebe dejavnosti morajo biti na pripadajoči parceli in morajo biti utrjene, omejene z
dvignjenimi robniki.
– Uvozi iz glavne dovozne ceste in osrednje napajalne ceste morajo biti urejeni tako (postavitev ograje, rampe, zapornice
in drugih objektov), da se vozila, ki dostopajo na posamezno
parcelo, ne ustavljajo na teh cestah in da ne ovirajo normalnega odvijanja ostalega prometa.
– V kolikor predviden program ne zaseda celotne »globine« razpoložljivega zemljišča, mora dispozicija objektov in
organizacija programa na zemljišču ob cesti omogočiti dostop
do objekta v drugi liniji oziroma do zemljišča v zaledju parcele.
– Na posamezni gradbeni parceli je potrebno zagotoviti
zadostno število parkirnih mest za določeno dejavnost, ki se
zagotovijo z ureditvami v okolici objekta ali v podzemnih garažah, v objektu ali na strehi objekta.
– Na posamezni gradbeni parceli je potrebno zagotoviti
manipulativne površine za potrebe dejavnosti. Odprte površine
se uredijo skladno z delovnim procesom posameznega obrata.
Pri tem je treba težiti k dobri organizaciji aktivnosti zunaj objektov, saj bo s tem dosežen urejen videz parcel. Vse aktivnosti, ki
se lahko odvijajo znotraj zaprtih prostorov, naj se odvijajo v njih.
Proti javnim cestam naj bodo orientirane bolj javno usmerjene
dejavnosti, v notranjosti pa naj bodo interne.
– Potrebno je zagotoviti parkirna mesta za kolesa, za
katera je priporočljivo, da so pokrita.
(2) Ureditev okolice objektov – zelene površine in zasaditve
– Območje se zazeleni v čim večji možni meri, tako zaradi
privlačnosti prostora, kot zaradi zadrževanja in ponikanja pa-
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davinske vode. Nepozidane in neutrjene proste površine gradbene parcele se uredijo kot zelenice oziroma se zasadijo s pokrivnim grmičevjem. Zasadi se avtohtono drevje in grmovnice.
– Na parceli objekta je potrebno zagotoviti najmanj 15 dreves/ha. Parkirne površine na nivoju terena, ki so večje od 10 PM
je treba ozeleniti z najmanj enim drevesom na 6 PM. Drevesa
morajo biti po parkirišču čim bolj enakomerno razporejena.
– Zasaditev na cestnih priključkih ne sme ovirati preglednosti za vključevanje v promet na napajalnih cestah. Rastline
ne smejo posegati v območje preglednostnega trikotnika. Sajenje dreves z globokimi koreninami v varovalnih pasovih posameznih objektov gospodarske javne infrastrukture se izvede z
odmikom od posameznih vodov najmanj 1,50 m, od vodovoda
in kanalizacije najmanj 2 m, od plinovoda pa v 2,5 m pasu ni
dovoljeno sejanje dreves ali grmičevja s koreninami globljimi
od 0,5 m. Krošnje dreves ne smejo ovirati tovornega prometa.
– Vzdolž glavne dovozne, osrednje napajalne ceste in
ceste južno od območja C2 se na posamezni gradbeni parceli
urediti zeleni pas minimalne širine 2 m, kjer se zasadijo drevesa
in grmovnice. Zeleni pas je dopustno prekiniti zaradi uvoza.
– Dopustna je zasaditev žive meje pod pogoji 20. člena
tega odloka.
– V urejevalni enoti C2 na severni in vzhodni parcelni meji
Treppove vile se izvede zelena bariera.
– Izvedejo se izravnave terena na mestih, kjer je to potrebno zaradi navezave na cestno omrežje in zagotavljanja
enovite površine platoja ureditev. Prehajanje višin terena se
prioritetno ureja z zelenimi brežinami, sicer je dopustna gradnja
opornih zidov.
(3) Zaradi tehnoloških zahtev zunanjih deponij ali ograjevanja tehnoloških naprav se postavijo polni delilni zidovi do tehnološko predpisane višine. Delilni zidovi se lahko postavijo do
meje gradbene parcele s soglasjem lastnikov sosednje parcele
ali v odmiku, ki dopušča gradnjo in vzdrževanje delilnih zidov
na predmetni gradbeni parceli. Delilni zidovi se ne postavljajo
v območje preglednosti cestnih priključkov (internih, skupnih
ali javnih cest).«
17. člen
Spremeni se 25. člen tako, da se glasi:
»25. člen
(primarno cestno omrežje)
(1) Osnovne prometne rešitve slonijo na prostorskih danostih in stanja obstoječega prometnega skeleta. Zasnova
obstoječega in načrtovanega prometnega omrežja upošteva
dobro dostopnost in pretočnost cest z navezavo na dolgoročno
predvidene prometnice širšega območja, kot sta severna obvoznica in skozi IPC Brezina potekajoča glavna dovozna cesta.
Dostopnost do območja je navedena v 7. členu tega odloka.
(2) Obstoječi objekti in zgrajeno cestno omrežje se napaja
iz lokalne ceste Brežice (LC 02 4661 Šentlenart–Glogov Brod)
preko lokalne ceste LK027601 industrijska cone Brezina. Ta
cesta je glavna dovozna cesta celotnega območja IPC Brezina.
Na to cesto se na zahodni strani navezuje pravokotno ležeča
osrednja napajalna cesta.«
18. člen
Spremeni se 26. člen tako, da se glasi:
»26. člen
(profili načrtovanih cest)
(1) Obstoječa glavna dovozna cesta območja IPC Brezina
se izven obravnavanega območja na vzhodni strani rekonstruira do ceste naselja Brezina. Na zahodni strani se podaljša na
južnem robu vodnih površin do regionalne ceste R1/220-1334
Krško–Brežice. Cesta je v območju cone izvedena z dvostranskim hodnikom za pešce in dvosmerno kolesarsko stezo.
(2) Osrednja napajalna cesta s krožiščem je osnovna za
izgradnjo cone, ki je izvedena v širini 6,50 m in dvostranskim
pločnikom.
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(3) Osrednja napajalna cesta se nadgradi z zahodnim
krakom dovozne obvozne ceste širine 7,00 m, ki omogoča
delu objektom dostavo iz zahodne strani. Na zahodnem delu
je iz ceste možen dostop do vodnih površin za vzdrževanje
in nadzor.
(4) Na severni strani IPC Brezina se preko obstoječega
krožišča (na parceli 323/5, k.o. Brezina) izvede krožna cesta,
ki omogoča dostop predvidenim objektom in v nadaljevanju navezavo na severno obvoznico. Krožna cesta je širine
7,00 m.
(5) Na zahodni krak krožne ceste priključujemo povezovalno cesto iz severnega zalednega dela Brezine. Povezovalna cesta je širine 5,50 m.
(6) Na povezovalno cesto, opredeljeno v prejšnjem odstavku tega člena, se na severni strani priključuje interna povezovalna cesta za območje blagovnih rezerv širine 6,50 m.
(7) Na južni strani območja v enoti urejanja A3 Brezina
jug – „KZ“ je načrtovan nakladalni plato ob obstoječem železniškem tiru. Do platoja je načrtovana nova južna povezovalna cesta širine 7,00 m, ki se priključuje na glavno dovozno
cesto.
(8) Dostop do urejevalne enote C2 se zagotavlja tudi iz
glavne dovozne ceste.
(9) Vse navedene ceste so javne ceste – grajeno javno
dobro lokalnega pomena. Gradnja cest je v javno korist.«
19. člen
Spremeni se 27. člen tako, da se glasi:
»27. člen
(izvedba cest)
(1) Prehodi med cestnimi površinami in hodniki za pešce
ter kolesarskimi stezami se izvedejo z utopljenimi robniki s
položno klančino.
(2) Vse ceste v območju so zgrajene tako, da prenesejo
osne obremenitve tovornih in komunalnih vozil.
(3) Vse ceste območja se opremijo z meteorno kanalizacijo. Odvod meteornih vod z vozišča in povoznih površin
je predviden preko lovilcev olj in speljan v obstoječ odvodni
kolektor, ki se izliva v površinsko vodo in s podaljšanjem v
naravni odvodnik na jugozahodni strani.«
20. člen
Spremeni se 28. člen tako, da se glasi:
»28. člen
(mirujoči promet)
(1) V območju OPPN se za potrebe parkiranja uredijo
parkirne površine v sklopu posamezne gradbene parcele
glede na podrobno namensko rabo in dejavnost objektov.
(2) Izhodišča za izračun zadostnega števila parkirnih
mest pri posameznih objektih se povzamejo po Občinskem
prostorskem načrtu Občine Brežice. V primeru, da je glede
na naravo dejavnosti potrebnih manj oziroma več parkirnih
mest, se le-to obrazloži v projektni dokumentacije – npr. glede
na število zaposlenih, pri tem se upoštevajo morebitni ukrepi
trajnostne mobilnosti.
(3) Vse parkirne in povozne površine morajo biti utrjene,
omejene z dvignjenimi betonskimi robniki in nagnjene proti
lovilcu olj ustreznih dimenzij.
(4) Parkirne površine se ozelenijo skladno s 23. členom
tega odloka.«
21. člen
Spremeni se 29. člen tako, da se glasi:
»(1) Invalidom ne sme biti oviran dostop do peš površin. Pločniki morajo imeti ob prehodu za pešce poglobljene
robnike.
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(2) Meteorna voda s cest se mora speljati preko cestnih
požiralnikov z usedalniki, lovilcev olj in zadrževalnikov v meteorno kanalizacijo.
(3) Parkirišča morajo biti ločena od javne ceste oziroma
hodnika za pešce z zelenico širine najmanj 2 m pod pogoji, kot
jih določa 23. člen tega odloka.
(4) Manipulacijske površine ob parkiriščih morajo biti dimenzionirane in urejene tako, da se prepreči vzvratno vključevanje vozil na javno cesto.
(5) Zaradi preglednosti križišč se mora zagotavljati in
omogočati varno in nemoteno vključevanje prometa. V preglednem delu trikotnika ceste se ne dovoli graditi objektov,
saditi drevja, grmičevja ali postavljati predmete, s katerimi bi
se zmanjšala preglednost ceste.
(6) Vse prometne površine morajo biti označene z ustrez
no vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo.
(7) Za celotno območje naj se določi enoten sistem ureditve zgornjega ustroja vseh javnih prometnih površin.
(8) Na prostih zelenih in tlakovanih površinah se skladno z
9. in 20. členom tega odloka postavi urbana oprema sodobnih
enostavnih oblik, kot so nadkrita čakalnica, javna kolesarnica,
objekt za oglaševanje, skulptura, vodnjak ipd., prostorska informatika in cestna razsvetljava, vendar tako, da ni zmanjšana
prometna varnost.
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23. člen
Spremeni se 30. člen tako, da se glasi:
»(1) Območje IPC Brezina je v delu komunalno opremljeno, deloma pa je še potrebna izgradnja infrastrukture.
(2) Vse sekundarno razvodno omrežje gospodarske javne
infrastrukture mora biti medsebojno usklajeno in izvedeno v
kabelski podzemni izvedbi in speljano vzporedno s potekom
prometnic in dovozov k stavbam. Pod asfaltiranimi površinami
je potrebno vse električne in telekomunikacijske vode obvezno
položiti v kabelsko kanalizacijo.
(3) Obstoječe in novozgrajene stavbe se priključijo na
gospodarsko javno infrastrukturo. Posamezen investitor lahko
zagotovi minimalno komunalno oskrbo na način, ki omogoča
samooskrbo objekta skladno z veljavno zakonodajo in sledi
napredku tehnike.
(4) Upoštevati je potrebno predpisane in priporočene odmike med posameznimi infrastrukturnimi vodi pri vzporednem
poteku in na območjih križanj. Odmiki od cest in infrastrukturnih koridorjev morajo omogočati nemoteno funkcioniranje in
vzdrževanje infrastrukturnih objektov. Prečkanja cest, uvozov,
dvorišč se izvedejo v zaščitnih ceveh, ki omogočajo kasnejše
rekonstrukcije in obnove brez posegov v cestno telo.
(5) Sajenje dreves v varovalnih območij infrastrukture je
dopustno pod pogoji, navedenimi v 23. členu tega odloka.
(6) Elektro omarice, omarice telekomunikacijskih in drugih tehničnih napeljav je potrebno namestiti tako, da so javno
dostopne in da praviloma niso na uličnih fasadah objektov.«
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(9) Dopustna je ureditev avtobusnega postajališča ob glavni dovozni cesti in osrednji napajalni cesti.«
22. člen
Doda se nov 29.a člen tako, da se glasi:
»(1) Območje IPC Brezina na južnem delu meji na železniško progo Ljubljana–Zagreb. V območju OPPN poteka industrijski tir za potrebe blagovnih rezerv.
(2) Železniška proga št. 10 d. m.- Dobova–Ljubljana je
elektrificirana z enosmerno napetostjo 3 kV, kar je potrebno upoštevati v nadaljnjih fazah načrtovanja, z upoštevanjem veljavne
zakonodaje, predvsem v smislu varnosti in vplivov. Posegi v železniško območje in infrastrukturo morajo biti projektno obdelani.
(3) V primeru gradnje objektov, komunalnih in drugih infrastrukturnih objektov v bližini elektrificirane proge s 3 kV DC električnim sistemom je potrebno izvesti zaščitne ukrepe proti učinkom blodečih tokov, ki jih povzročajo enosmerni vlečni sistemi.
(4) Predvidena je izgradnja dodatnega industrijskega tira
za potrebe območja A4 in nakladalna ploščad v južnem delu
IPC Brezina.
(5) Odmik od tirov je določen v 10.a členu tega odloka.
(6) Varovalni pasovi železniških tirnih naprav znašajo, merjeno od osi skrajnega tira meje progovnega pasu na vsako stran
proge:

železniška proga (progovni pas, to je prostor med osema skrajnih tirov proge, razširjen na vsako stran
od osi skrajnih tirov v naselju 6 m in zunaj naselja 8 m)
industrijski tir in proge drugih železnic (progovni pas v širini 4,5 m od osi skrajnih tirov)

(7) V varovalnih progovnih pasovih železnic je za vsako
nameravano gradnjo potrebno predhodno pridobiti projektne
pogoje in soglasje k projektni dokumentaciji s strani pristojnega
upravljavca železniške infrastrukture.
(8) Pri novogradnjah objektov in posegih v obstoječe
objekte v varovalnem progovnem pasu železniške proge mora
investitor posegov predvideti ukrepe za varovanje pred hrupom
zaradi odvijanja železniškega prometa.«
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24. člen
Spremeni se 31. člen tako, da se glasi:
»(1) Načrtovana infrastruktura v podaljšku osrednje napajalne ceste od obstoječega krožišča proti severu ter infrastruktura v južni povezovalni cesti je primarno javno omrežje.
Vse ostalo omrežje je sekundarno ali priključki za načrtovane
objekte.
(2) V primeru, da posamezen investitor sam zgradi del ali
celotno komunalno opremo za zemljišče, na katerem namerava
graditi, sklene z Občino Brežice pogodbo o opremljanju.«

glasi:

25. člen
(1) Spremeni se drugi odstavek 32. člena tako, da se

»(2) Zgradi se sekundarne vode in priključke za vse porabnike znotraj obravnavanega območja.«
(2) Črta se tretji odstavek.
(3) V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek, se za besedno zvezo »kar mora« doda beseda »biti«.
(4) Črtajo se šesti, sedmi odstavek, deveti do štirinajsti
odstavek.
(5) Dosedanji osmi odstavek postane peti odstavek.
26. člen
Spremeni se 33. člen tako, da se glasi:
»(1) Vse obstoječe in na novo predvidene objekte v IPC
Brezina je potrebno priključiti na obstoječi zbirni kanalizacijski
kolektor, ki vodi na ČN Brežice. Kolikor ni mogoča neposredna priključitev, je potrebno do objektov izvesti sekundarno
omrežje.
(2) Ponikovanje komunalnih odpadnih voda na območju
OPPN ni dovoljeno, saj se območje nahaja na 3. širšem (vplivni) varstvenem pasu zajetij pitne vode v Glogovem Brodu ter
v Brezini, kot ga navaja veljaven normativni akt za območje
občine.
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(3) Padavinske vode iz utrjenih povoznih površin je potrebno predhodno očistiti v lovilcu olj (vgradnja standardiziranega lovilca olj). Meteorne vode s strešin bodo vodene preko
peskolovov v zadrževalnike. Meteorne vode s prometnih površin bodo speljane preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev
olj v meteorno kanalizacijo območja. Očiščene padavinske
vode s strešin in utrjenih površin se lahko odvaja v naravno
vrednoto Šentlenart – glinokopi. Brežin vodnih površin naj se
v ta namen ne utrjuje.
(4) Izdelati je potrebno projektno dokumentacijo kanalizacije za glavne, sekundarne vode ter posamezne priključke.
(5) Upoštevati je potrebno pogoje upravljavca za odvod
fekalnih in meteornih voda. Celoten sistem komunalnih odpadnih vod se izvede v vodotesni izvedbi.«
27. člen
Spremeni se 34. člen tako, da se glasi:
»(1) Poleg električnega in plinovodnega omrežja cone,
lahko objekti izkoriščajo tudi druge obnovljive vire energije.
Fotovoltaični sistemi se lahko izvedejo skladno z drugim
odstavkom 9. člena, sedmim odstavkom 10.a člena in prvim
odstavkom 10.b člena tega odloka.
(2) Upravljavec naprave, ki je vir emisije snovi v zrak,
mora skladno z veljavno zakonodajo zagotavljati izpolnjevanje
zahtev iz okoljevarstvenih pogojev in soglasja.«
28. člen
Spremeni se 35. člen tako, da se glasi:
»35. člen
(cevovodi)
(1) Na območju OPPN-ja ni toplovodnega omrežja. Obstoječi objekti imajo individualno urejeno ogrevanje. V sklopu tega OPPN-ja se ne načrtuje gradnja skupnih naprav z
omrežjem.
(2) V kolikor uporabniki izrazijo interes, se lahko povežejo in zgradijo skupne kotlovnice, ki bi preko toplovodnega
omrežja napajale nove in obstoječe objekte.
(3) Dopustna je gradnja cevovoda za izrabo tehnološke
vode iz vodnega vira Brezina.«
29. člen
Spremeni se 36. člen tako, da se glasi:
»(1) Za energetsko oskrbo obravnavanega območja je
predviden zemeljski plin iz plinovodnega omrežja v Brežicah.
(2) Na območju tega OPPN-ja je zgrajen del plinovodnega omrežja z delovnim tlakom 4 barov. Za napajanje
celotnega območja tega OPPN-ja se načrtuje širitev plinovodnega omrežja praviloma ob predvidenih cestnih povezavah
pod pogoji upravljavca cest. Širitev plinovodnega omrežja se
lahko izvaja fazno.
(3) Novi objekti, ki ne načrtujejo uporabo obnovljivih
virov energije za ogrevanje, se obvezno priključujejo na plinovodno omrežje.«
30. člen
Spremeni se 37. člen tako, da se glasi:
»Za priklop predvidenih objektov na elektroenergetsko
omrežje bo za nove objekte potrebno zagotoviti možnost napajanja preko novih nizkonapetostnih razvodov iz obstoječih
TP oziroma ob izkazani potrebi po večji priključni moči zgraditi
nove TP v obliki individualnega objekta s pripadajočim SN
kabelskim vodom in NN razvodi, do katerega bo možen stalen
dostop z osebnimi avtomobili in gradbeno mehanizacijo.«
31. člen
Spremeni se 38. člen tako, da se glasi:
»(1) V območju OPPN-ja je obstoječe telekomunikacijsko omrežje.
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(2) Obstoječi objekti imajo TK priključke, katere je potrebno ustrezno zaščititi oziroma prestaviti po navodilih predstavnika skrbniške službe na kraju samem.
(3) Na območju OPPN-ja se izgradi optično telekomunikacijsko omrežje.
(4) Za predvideno območje je potrebno izvesti projekt
optičnih TK priključkov posameznih objektov. Pri posegih v
prostor je potrebno upoštevati trase obstoječega TK omrežja in
predhodno pridobiti soglasje upravljavca k projektnim rešitvam.
(5) Investitor objekta, kjer bo izveden TK priključek, predvidi
vgradnjo dovodne TK omarice in zagotovi ustrezni cevni dovod
do objekta. V primeru kovinske dovodne omarice, mora biti le-ta
ozemljena na skupno ozemljilo objekta. Dovodna TK omarica
mora biti vgrajena na mesto, kjer je omogočen 24-urni dostop.«
32. člen
Spremeni se 39. člen tako, da se glasi:
»39. člen
(cestna in zunanja razsvetljava)
(1) Glavna dovozna cesta ter osrednja napajalna cesta do
krožišča imata izvedeno javno razsvetljavo. Vse ceste morajo
biti opremljene s cestno razsvetljavo, tako da bo ob zmanjšani
naravni svetlobi ali ponoči zagotovljen varen in pravilen potek
prometa.
(2) Pri načrtovanju se mora upoštevati mejne vrednosti svetlobnega onesnaževanja in predvideti okolju prijazne
svetilke. Drogovi ob nadaljevanju obstoječih cest morajo biti
enakega tipa, kot so obstoječi.
(3) Za zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja naj se
uporabi čim manjše število svetilk oziroma le toliko, kolikor jih
je potrebno, da se še zadosti varnostnim potrebam. Uporabi
naj se le popolnoma zasenčena svetila z ravnim zaščitnim in
nepredušnim steklom in s čim manjšo emisijo UV svetlobe.
(4) Pri projektiranju je potrebno upoštevati pogoje upravljavca javne razsvetljave.«
33. člen
Spremeni se 40. člen tako, da se glasi:
»(1) V času izdelave OPPN ni na voljo podatkov glede
predvidenih procesov in s tem posledično o vrsti in količini
možnih odpadkov, zato OPPN obravnava ključne zahteve v
zvezi z ravnanjem odpadkov. V primeru specifičnih odpadkov
se v fazi priprave projektne dokumentacije ustrezno obravnava
ravnanje z odpadki skladno z veljavno zakonodajo in predpisi.
(2) Uredi se odvoz komunalnih odpadkov na komunalno
deponijo, surovinske odpadke pa se vrača v predelavo. Za
odvoz odpadnih surovin iz proizvodnje, ki ne spadajo v kategorijo komunalnih odpadkov, je potrebno predvideti posebne
zabojnike oziroma kontejnerje ter zagotoviti primeren odjem.
(3) Mesta za zbiranje in odjem smeti (odjemno in zbirno
mesto komunalnih odpadkov) se postavijo na utrjeno podlago.
Dovoljeno je ograjevanje in nadkritje odjemnih in zbirnih mest
z ravno streho na višini, ki omogoča normalno funkcijo. Zaradi
lažjega dostopa smetarskega vozila, se lahko formirajo tudi
skupna odjemna mesta.
(4) Lokacija prostora za odlaganje odpadkov naj bo v
območju proizvodno-skladiščnega dela in manipulativnih površin. V kolikor narava dejavnosti zahteva drugače, je dopustna
postavitev teh posod drugje, vendar ne v obcestnem zelenem
pasu. V tem primeru mora biti prostor vizualno ločen od linije
ceste in kvalitetneje obdelan. Stojna mesta za zabojnike je
potrebno primerno urediti.
(5) Velikost in tip posod se določi glede na predvideno
količino odpadkov za posamezno dejavnost.
(6) Predvideti je potrebno tudi ustrezno število ekoloških
otokov za zbiranje in odvoz sekundarnih surovin.«
Črta se 41. člen.

34. člen
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35. člen
Spremeni se 42. člen tako, da se glasi:
»42. člen
(stopnja varstva pred hrupom)
Glede na občutljivost za škodljive učinke hrupa so v
občinskem prostorskem načrtu določene stopnje varstva pred
hrupom, ki zagotavljajo varovanje pred onesnaženjem okolja s
hrupom za posamezne površine podrobnejše namenske rabe
prostora, in sicer:
Namenska raba /
Stopnja varstva pred hrupom
IP
ZS
PC, PŽ

III stopnja

IV stopnja
●

●
●

– III stopnja varstva pred hrupom je določena za površine
podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih so dopustni z
vidika hrupa manj moteči posegi v okolje;
– IV stopnja varstva pred hrupom je določena za stavbe
na površinah podrobnejše namenske rabe, na katerih je dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj moteč zaradi povzročanja
hrupa.«
36. člen
(1) Doda se naslov 43. člena tako, da se glasi: »(ukrepi
varstva pred hrupom)«.
(2) V prvi alineji osmega odstavka se beseda »Pravilniku«
nadomesti z besedo »predpisih«.
(3) V prvem stavku dvanajstega odstavka se beseda
»vzhodna« nadomesti z besedo »severna« in beseda »Brezina« nadomesti z besedo »Brezino«.
37. člen
Spremeni se 44. člen tako, da se glasi:
»(1) Zrak, ki se izpušča v ozračje, ne sme presegati
zakonsko določenih mejnih količin vsebnosti snovi. Osnovne
omilitvene ukrepe za zmanjšanje emisij onesnaževanj in toplogrednih plinov ter posledično zagotavljanje ustrezne kakovosti zunanjega zraka je potrebno izvajati tako med izvedbo
posameznih posegov kot med obratovanjem dejavnosti na
obravnavanem območju.
(2) Skladno z veljavnimi prepisi se uporabljajo tudi drugi
obnovljivi viri energije.«
38. člen
Spremeni se 45. člen tako, da se glasi:
»(1) Na območju OPPN je dovoljena gradnja, ki načrtuje
vse potrebne ukrepe za preprečevanje onesnaževanja voda v
fazi izgradnje, v času obratovanja ali tehnoloških zamenjav v
objektih. Zagotoviti je potrebno izpolnjevanje zakonsko predpisanih pogojev.
(2) V času gradnje je investitor dolžan zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da
bo preprečeno onesnaževanje tekočih in stoječih voda, izlitje
nevarnih tekočin na prosto ali v zemljo.
(3) Odvodnjavanje meteorne vode mora biti načrtovano
skladno s hidrološko hidravlično študijo. Zagotoviti je potrebno
kontroliran iztok meteorne vode v stoječo vodo. Predhodno
je potrebno zagotoviti zadrževanje vseh meteornih voda in
čiščenje onesnaženih meteornih voda preko usedalnikov in
lovilcev olj. lz stoječe vode je potrebno urediti kontroliran iztok
v obstoječ jarek za zaledne vode.
(4) Poleg osnovnega elaborata organizacije gradbišča
(izdela ga izbrani izvajalec gradbenih del), je potrebno v tem
dokumentu še posebej obdelati in poudariti organizacijske in
druge ukrepe v smislu varovanja podzemne vode med gradnjo
ter izdelati poslovnik oziroma načrt sanacijskih ukrepov v primeru havarije oziroma dogodkov, kot je npr. razlitje goriva ali
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olja, ki bi lahko povzročila kontaminacijo tal in vode. Za primere
nesreče z razlitjem ali razsutjem nevarnih tekočin ali drugih
materialov je potrebo ravnati skladno z določbami veljavnega
pravilnika.
(5) Med gradnjo in obratovanjem IPC Brezina je potrebno upoštevati določila veljavnega normativnega akta o
zavarovanju pitne vode na vrtinah in črpališčih in pravilnika za
določitev vodovarstvenih območij. Celotno območje obravnavanega OPPN sodi v 3. širši (vplivni) varstveni pas – cona 3.
V širšem (vplivnem) varstvenem pasu (cona 3) veljajo ukrepi,
ki so določeni z občinskim predpisom o zavarovanju pitne vode
vodnih virov.
(6) Sistem odvodnje meteornih vod mora omogočati ob
morebitnem izlitju nevarnih snovi kontrolirano zajetje onesnažene vode pred izpustom v stoječe ali tekoče vode.«
39. člen
Na koncu prvega odstavka 46. člena se črta besedilo, ki
se glasi »potoka in jarkov Struga in glinokopnih jezer«.
40. člen
(1) V prvem stavku drugega odstavka 47. člena se črta
besedilo, ki se glasi: »poplavnega prostora vodotoka in«.
(2) V zadnjem stavku petega odstavka se črta besedilo,
ki se glasi: »in energetske«.
41. člen
Spremeni se 48. člen tako, da se glasi:
»(1) Na območju OPPN ni območij Nature 2000, zavarovanih območij ali predlaganih zavarovanih območij. Znotraj
meje OPPN sta dve naravni vrednoti:
– NV Šentlenart – opuščeni glinokopi (ID 8454),
– NV Struga (ID 8336).
(2) Na vzhodnem robu naravne vrednote so površine
nasute z izkrčenim rastjem.«
42. člen
Na koncu drugega stavka prvega odstavka 49. člena se
za besedno zvezo »med obema jezeroma doda besedilo, ki se
glasi: », ki je že izveden«.
43. člen
(1) Na koncu prvega odstavka 50. člena se doda stavek,
ki se glasi: »Dopustna je gradnja objektov, kot jih določa 9. člen
tega odloka, ob ohranjanju lastnosti naravne vrednote.«
(2) Na koncu drugega stavka petega odstavka se za besedno zvezo »nujnih posegov« doda besedilo, ki se glasi: » in
predvidenih ureditev«.
44. člen
V prvem stavku četrtega odstavka 51. člena se za besedno
zvezo »NV Šentlenart« doda besedilo, ki se glasi »– opuščeni
glinokopi«. Na koncu četrtega odstavka se besedilo »katerega
najame občina« zamenja z besedilom, ki se glasi: »ki ga zagotovi investitor/izvajalec prostorskega akta (Občina Brežice)«.
45. člen
Spremeni se prvi odstavek 52. člena tako, da se glasi:
»(1) Objekti in območja kulturne dediščine
V JZ delu OPPN se nahaja registrirana enota kulturne
dediščine Treppova vila – Brežice (EŠD 23268).
Območje vile je potrebno v največji možni meri varovati
pred poškodovanjem ali uničenjem. Med gradnjo naj se čez
območje Treppove vile ne načrtuje gradbiščnih in transportnih
poti ter obvozov, lokacij viškov materiala, skladišč gradbenega
materiala in podobno.
– Pri oblikovanju objektov centralnih dejavnosti znotraj
vplivnega območja kulturne dediščine Brežice – Treppova vila
(EŠD 23268) naj se upošteva prostorsko skladnost, arhitekturne značilnosti Treppove vile in njeno vizualno dominantnost
– objekti naj ne zakrivajo pogledov nanjo.
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– Vizualna zelena bariera na severni strani Treppove
vile, ob glavni cesti, naj bo iz avtohtone vegetacije. Prav tako
naj se avtohtona vegetacije uporablja za ozelenitev okolice
predvidenih objektov in prometne infrastrukture na območju
proizvodnih dejavnosti.«
(2) Črta se zadnji stavek drugega odstavka.
46. člen
Spremeni se 53. člen tako, da se glasi:
»53. člen
(varstvo voda, ogrožena območja, potresna ogroženost)
(1) Znotraj območja so tekoče in stoječe površinske vode.
V tem delu industrijske cone ni visoke podtalnice. Prav tako ni
območje izpostavljeno eroziji ali plazovitosti.
(2) Brežice z okolico spada v IX. cono potresne ogroženosti. Pri statičnem izračunu se upošteva projektni gravitacijski
pospešek tal 0.25 g.«
47. člen
(1) Na koncu prve alineje prvega odstavka 54. člena se
črta besedilo, ki se glasi: »(5 m)«.
(2) Črta se drugi stavek četrtega odstavka.
(3) Črta se šesti odstavek.
48. člen
Spremeni se naslov X. poglavja, ki se glasi: »X. OSTALO«
49. člen
Spremeni se 55. člen tako, da se glasi:
»55. člen
(namembnost zemljišč do izvajanja gradnje)
Vsa zemljišča znotraj OPPN se lahko uporabljajo za enak
namen, kot so se uporabljala pred veljavnostjo tega odloka,
razen za stanovanjska objekta, kjer so dopustni posegi, kot jih
določa 19. člen tega odloka.«
50. člen
Črta se naslov XI. poglavja, ki se glasi: »XI. ETAPNOST
IZVAJANJA«
51. člen
Spremeni se 56. člen tako, da se glasi:
»56. člen
(etapnost izvajanja)
(1) Celotno območje se glede na primarno infrastrukturno
opremljenost deli na dva območja, in sicer:
– Območje 1 – JUG je popolnitev že delujoče IPC Brezina, ki je komunalno opremljena (GJI) in
– območje 2 – SEVER je nadaljevanje izgradnje IPC Brezina z dopolnitvijo GJI in povezavo na novo obvoznico Brežice.
(2) V besedilu tega odloka beseda etapa pomeni območje
gradnje. Beseda faza pa pomeni del ali fazo gradnje posameznega objekta.
(3) Ureditve, zasnovane v predmetnem OPPN-ju, se lahko izvajajo v več etapah v daljšem časovnem obdobju. Etapna
gradnja je možna v sklopu s potrebami in finančnimi možnostmi
investitorja. Posamezne etape gradnje morajo biti funkcionalno
zaključene celote in jih je možno združevati. Najmanjša etapa
je gradnja in ureditev gradbene parcele. Osnova za gradnjo
posamezne etape je izvedba dovozne ceste ali njen del ter
izvedba komunalne opreme s priključki za območje etape.
Za posamezno etapo gradnje je potrebno zagotoviti dovoze,
dostope, komunalno in energetsko infrastrukturo ter potrebno
število parkirnih mest in manipulativne prostore.
(4) Znotraj posamezne etape se gradnja posameznih
objektov lahko izvaja fazno. Najprej del objekta z zaključenim
programom, ki mu lahko sledijo druge faze. Do pridobitve
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uporabnega dovoljenja za posamezno fazo objekta mora biti
zagotovljena potrebna infrastruktura za delovanje posamezne
faze kot samostojnega objekta ter zaključena izvedba potrebnih
utrjenih in zelenih površin z zasaditvami.«
52. člen
Črta se naslov XII. poglavja, ki se glasi: »XII. DOPUSTNA
ODSTOPANJA OD NAČRTOVANIH REŠITEV«
53. člen
Spremeni se 57. člen tako, da se glasi:
»57. člen
(dovoljena odstopanja)
(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju
prometnih, geoloških, geomehanskih, hidroloških in drugih razmer ter na podlagi podrobnejših programskih in oblikovalskih
izhodišč najdejo tehnične rešitve, ki so racionalnejše in primernejše s prometno tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s
katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji.
(2) Infrastruktura:
a) Pri prometnem, komunalnem in energetskem urejanju
prostora so odstopanja dovoljena na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumentacije, če to pogojujejo primernejši
obratovalni parametri, ekonomsko primernejša investicijska
vlaganja in če se prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta načrta.
b) Z uporabo toleranc se ne smeta spreminjati vpliv
objektov in naprav na sosednje parcele ter načrtovani videz
območja. Prav tako se ne smejo poslabšati delovne razmere
obravnavanega območja.
(3) Zasnova:
a) Več gradbenih parcel lahko tvori eno funkcionalno
celoto, ki je lahko deljena tudi s cesto.
– Znotraj ene funkcionalne celote je potrebno zagotavljati pogoj maksimalne FZ, ob tem pa so lahko na gradbenih
parcelah različni FZ, tudi večji od maksimalno dopustnega ob
upoštevanju odmikov površine za razvoj objekta.
– Enako se znotraj posamezne funkcionalne celote zagotavljajo tudi ostali pogoji – zasaditev, parkirne in manipulativne
površine ipd.
– Funkcionalna celota je kot taka nerazdružljiva. V primeru delitve funkcionalne celote je potrebno na novih funkcionalnih celotah zagotavljati pogoje tega odloka – maksimalno
dopustni FZ, parkirna mesta in manipulativne površine, zasaditve, samostojne priključke na infrastrukturo ipd.
– V primeru razvoja in širitve funkcionalnih celot obstoječih objektov je urejanje meteornih voda možno z ukrepi, ki ne
poslabšujejo in spreminjajo vodnega režima.
b) V kolikor se ne izvede industrijski tir za urejevalno
enoto A4, se zemljišča, namenjena gradnji industrijskega tira,
namenijo gradnji objektov, kot določa OPPN za posamezno
urejevalno enoto (A3 in A4). V tem primeru je investitor dolžan
izdelati zasnovo nove parcelacije, dostopov, infrastrukturne
opremljenosti za sproščena zemljišča industrijskega tira v posamezni urejevalni enoti, pri tem pa je potrebno upoštevati
smiselno nadaljevanje zasnove posamezne urejevalne enote,
splošna določila in podrobnejša določila za posamezno urejevalno enoto tega odloka. Ob vzhodnem robu cone je potrebno
zagotoviti strnjen vegetacijski pas, ki naj zmanjša vizualno
izpostavljenost grajenih struktur. Zasnovo je potrebno uskladiti
z Občino. Odvisno od vplivov zasnove za sosednja območja
in lastništvo Občina ali izda soglasje kot soglasodajalec s področja urejanja prostora ali pa se zasnova sprejme v postopku
sprememb in dopolnitev tega OPPN.
c) V vzhodnem delu območja OPPN, ki meji na enoto
urejanja prostora BRŽ-120 in predstavlja širitveno območje
urejevalne enote A4, so dopustni posegi za potrebe smiselne
navezave in funkcionalne povezanosti območja BRŽ-120 z
IPC Brezina.
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d) V južnem delu OPPN, kjer je predvidena gradnja objektov z oznakami A1/1, A1/2, A1/3 in A1/4 ter A3/14 je dopustno
formiranje funkcionalne celote.
– Severno od obstoječega objekta A1/1 je dopusten manjši odmik površine za razvoj objekta od osrednje napajalne
ceste, in sicer smiselno enak kot odmik od ostalih cest, ki jih
določa četrta alineja drugega odstavka 10.b člena tega odloka,
in sicer 4 m.
– Do velikosti max. 30 % zazidane površine novogradnje
objekta severno od obstoječega objekta A1/1 je zaradi tehnoloških potreb proizvodnje dopustno odstopanje vertikalnega
gabarita do maksimalne višine 20 m.
– Dopustno je odstopanje od pogoja zagotavljanja minimalnega števila dreves, kot določa druga alineja drugega odstavka
23. člena tega odloka zaradi zagotavljanja zadostnih utrjenih in
pozidanih površin, ki jih potrebuje delovni proces. Zelene površine se uredijo skladno s prvo in četrto alinejo drugega ostavka
23. člena tega odloka. Zaželena je zasaditev na parkiriščih tudi
za potrebe senčenja in vzpostavitve vertikalne vegetacije na
večjih asfaltiranih parkirnih površinah, ter še posebej ob objektih
višjih dimenzij na zunanji strani funkcionalne celote.
e) Za manjše dele stavb oziroma samostojne tehnološke
objekte (dimnik, stolp, dvigalo, silos ipd.) je zaradi tehnoloških
zahtev dopustno odstopanje od maksimalne višine objektov,
ki jo določa šesti odstavek 10.a člena tega odloka, in sicer do
višine 22 m.
(4) Parcelacija:
a) Dopustno je manjše odstopanje od poteka parcel cest
prikazanega v grafičnem delu za zagotavljanje ustreznega dela
zemljišč, pripadajočih cestam.
b) Dopustna je parcelacija za potrebe TP in drugih infrastrukturnih ureditev.
c) Dopustno je odstopanje od parcelacijske mreže gradbenih parcel, prikazane v grafičnem delu, ki predstavlja osnovo
za določitev novih gradbenih parcel za prostorsko umestitev
stavb in za določitev parcel sekundarnega infrastrukturnega
omrežja. Poleg združevanja in delitve gradbenih parcel, ki jih
določa 22. člen tega odloka, je lahko parcelacija tudi drugačna,
vendar mora zmeraj celovito reševati območje, omogočati mora
dostopnost in funkcionalnost ostalih parcel ter druge pogoje za
določitev gradbene parcele, ki jih določa 22. člen tega odloka,
kar je potrebno posebej dokazati v projektni dokumentaciji.
d) Dopustna so odstopanja od parcelacije, prikazane v
grafičnem delu v primeru manjših prilagajanj obstoječi parcelaciji, ob upoštevanju določil in meril tega odloka, ki se nanašajo
na gradnjo objektov, ureditev parcel, zagotavljanja dostopa in
infrastrukturne opremljenosti.«
54. člen
Črta se naslov XIII. poglavja, ki se glasi: »XIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV«
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58. člen
Preštevilči se naslov XV. poglavja tako, da se glasi:
»XI. KONČNE DOLOČBE«.
59. člen
Spremeni se 60. člen tako, da se glasi:
(1) OPPN je skupaj z odlokom stalno na vpogled občanom, podjetjem in drugim pravnim osebam na sedežu Občine
Brežice v času uradnih ur.
(2) S sprejetjem tega odloka za obravnavano območje
prenehajo veljati določila Odloka o prostorsko ureditvenih pogojev za območje Občine Brežice PUP-UPB1 (Uradni list RS,
št. 103/06, 77/09, 8/10, 47/11, 48/11 – popr., 14/12).
60. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 3505-5/2018
Brežice, dne 20. junija 2019
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan

CERKNICA
1953.

Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen
za oskrbo s pitno vodo v Občini Cerknica

Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja (Uradni list RS, št. 87/12 s spremembami) in 17. člena
Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10 in 2/17 –
UPB-1) je Občinski svet Občine Cerknica na 7. redni seji dne
13. 6. 2019 sprejel

SKLEP
o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen
za oskrbo s pitno vodo v Občini Cerknica
1. člen
Občinski svet Občine Cerknica sprejme Sklep o potrditvi
Elaborata o oblikovanju cen za oskrbo s pitno vodo v Občini
Cerknica, ki je bil izdelan s strani izvajalca gospodarske javne
službe JP Komunala Cerknica d.o.o, z datumom izdelave maj
2019.

55. člen
(1) Doda se naslov 58. člena, ki se glasi: »(obveznosti
investitorjev)«.
(2) Spremeni se četrta alineja prvega odstavka tako, da
se glasi:
»– zagotoviti ustrezno odvijanje motornega, kolesarskega
in peš prometa po obstoječem omrežju cest in poti,«.
(3) Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Pogoji in obveznosti udeležencev pri gradnji v času
gradnje so predmet projektne dokumentacije.«

2. člen
Potrdijo se cene storitev obveznih občinskih javnih gospodarskih služb oskrbe s pitno vodo v Občini Cerknica (brez
DDV):
Vodarina: 1,0525 EUR/m3
Omrežnina:

56. člen
Črta se naslov XIV. poglavja, ki se glasi: »XIV. USMERITVE ZA DOLOČANJE MERIL IN POGOJEV PO PRENEHAJU
VELJAVNOSTI OPPN«
57. člen
Doda se naslov 59. člena, ki se glasi: »(usmeritve za
določanje meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN)«.

Dimenzija
vodomera

Faktor

Cena omrežnine
v €/mesec brez DDV

DN ≤ 20

1

8,2780

20 < DN < 40

3

18,6184

40 ≤ DN < 50

10

53,3916

50 ≤ DN < 65

15

81,7262

65 ≤ DN < 80

30

156,3317

80 ≤ DN < 100

50

254,7552

100 ≤ DN < 150

100

501,0484

150 ≤ DN

200

992,0606
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SKLEP
o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen
za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne
vode v Občini Cerknica

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 2019 naprej.
Št. 007-6/2019
Cerknica, dne 13. junija 2019

1. člen
Občinski svet Občine Cerknica sprejme Sklep o potrditvi
Elaborata o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v Občini Cerknica, ki je bil izdelan s strani
izvajalca gospodarske javne službe JP Komunala Cerknica
d.o.o., z datumom izdelave maj 2019.

Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar

1954.

Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen
za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne
vode v Občini Cerknica

Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja (Uradni list RS, št. 87/12 s spremembami) in 17. člena
Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10 in 2/17 –
UPB-1) je Občinski svet Občine Cerknica na 7. redni seji dne
13. 6. 2019 sprejel

Odvajanje

2. člen
Potrdijo se cene storitev obveznih občinskih javnih gospodarskih služb odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
v Občini Cerknica (brez DDV):
Storitev

cena brez DDV

Odvajanje kom. odpadne vode

0,2391

€/m3

Čiščenje kom. odpadne vode

0,8054

€/m3

Storitve povezane z greznicami in MKČN

0,8054

€/m3

cena brez DDV

omrežnina

DN ≤ 20

omrežnina

*cena brez DDV

9,3725 €/mesec

4,1990 €/mesec

20 < DN < 40

28,1176 €/mesec

12,5970 €/mesec

omrežnina

40 ≤ DN < 50

93,7252 €/mesec

41,9900 €/mesec

omrežnina

50 ≤ DN < 65

140,5878 €/mesec

62,9850 €/mesec

omrežnina

65 ≤ DN < 80

281,1755 €/mesec

125,9701 €/mesec

omrežnina

80 ≤ DN < 100

468,6258 €/mesec

209,9502 €/mesec

omrežnina

100 ≤ DN < 150

937,2517 €/mesec

419,9004 €/mesec

omrežnina

150 ≤ DN

1.874,5034 €/mesec

839,8008 €/mesec

cena brez DDV

*cena brez DDV

Čiščenje
omrežnina

DN ≤ 20

8,3500 €/mesec

3,9903 €/mesec

omrežnina

20 < DN < 40

25,0499 €/mesec

11,9708 €/mesec

omrežnina

40 ≤ DN < 50

83,4996 €/mesec

39,9028 €/mesec

omrežnina

50 ≤ DN < 65

125,2495 €/mesec

59,8542 €/mesec

omrežnina

65 ≤ DN < 80

250,4989 €/mesec

119,7083 €/mesec

omrežnina

80 ≤ DN < 100

417,4982 €/mesec

199,5139 €/mesec

omrežnina

100 ≤ DN < 150

834,9965 €/mesec

399,0278 €/mesec

omrežnina

150 ≤ DN

1.669,9929 €/mesec

798,0556 €/mesec

*cena s subvencijo
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 2019 naprej.
Št. 007-7/2019
Cerknica, dne 13. junija 2019
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar
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1955.

Št.

Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen
za ravnanje s komunalnim odpadki v Občini
Cerknica

Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja (Uradni list RS, št. 87/12 s spremembami) in 17. člena
Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10 in 2/17 –
UPB-1) je Občinski svet Občine Cerknica na 7. redni seji dne
13. 6. 2019 sprejel

SKLEP
o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen
za ravnanje s komunalnim odpadki
v Občini Cerknica
1. člen
Občinski svet Občine Cerknica potrdi Elaborat o oblikovanju cen za ravnanje s komunalnimi odpadki v Občini Cerknica,
ki je bil izdelan s strani izvajalca gospodarske javne službe
JP Komunala Cerknica d.o.o., z datumom izdelave maj 2019.
2. člen
Potrdijo se cene storitev obveznih občinskih javnih gospodarskih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini
Cerknica (brez DDV):
STORITEV

cena brez DDV
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ODLOK
o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja
Komunala Idrija d.o.o.
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(ustanovitev javnega podjetja)
(1) S tem odlokom se ureja ustanoviteljstvo, ustanoviteljske pravice ter organizacija in način upravljanja podjetja
Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o. (v nadaljnjem besedilu
tudi: javno podjetje).
(2) Ta odlok nadomešča ustanovitveni akt javnega podjetja, ki je bil sprejet z Odlokom o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. (Uradni list RS, št. 58/14,
52/16, 57/16 in 50/18), in je podlaga za vpis v sodni register.
(3) S tem odlokom Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o.
ne preneha in se ne ustanavlja novo podjetje, temveč se zgolj
spreminja organizacija in način upravljanja javnega podjetja.
2. člen
(uporaba predpisov)
Za vprašanja v zvezi z ustanovitvijo in poslovanjem javnega podjetja iz 1. člena tega odloka, ki niso urejena s tem
odlokom, se uporabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske
javne službe in zakona, ki ureja gospodarske družbe.

zbiranje določenih vrst kom. odpadkov

0,1878

€/kg

3. člen

obdelava določenih vrst kom. odpadkov

0,1380

€/kg

(uporaba izrazov)

odlaganje določenih vrst kom. odpadkov

0,0190

€/kg

ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki

0,1737

€/kg

javna infrastruktura

0,0036

€/kg

(1) V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen,
kot je določen v zakonu, ki ureja gospodarske javne službe in
v zakonu, ki ureja gospodarske družbe.
(2) V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški
spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 2019 naprej.

4. člen
(vsebina odloka)

Št. 007-5/2019
Cerknica, dne 13. junija 2019
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar

CERKNO
1956.

Odlok o ustanovitvi in organiziranju Javnega
podjetja Komunala Idrija d.o.o.

Na podlagi določila tretjega in četrtega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15
– ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 25. člena Zakona
o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93,
30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11
– ORZGJS40), 473. člena Zakona o gospodarskih družbah
(Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11,
91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17)
sta Občinski svet Občine Idrija na podlagi 23. člena Statuta
Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno
besedilo, 107/13 in 13/19) na 6. seji dne 9. 5. 2019 in Občinski svet Občine Cerkno na podlagi 16. člena Statuta Občine
Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) na 5. seji
dne 23. 5. 2019 sprejela

jetja,

S tem odlokom se ureja:
– imena in sedeži ustanoviteljic,
– čas delovanja in prenehanje,
– firma, skrajšana firma, sedež in dejavnost javnega pod-

– osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni deleži ustanoviteljic,
– razpolaganje s poslovnimi deleži,
– pravice, obveznosti in odgovornosti javnega podjetja v
pravnem prometu,
– upravljanje javnega podjetja,
– financiranje dejavnosti javnega podjetja,
– dobiček in izguba,
– vodenje evidenc,
– druge določbe v skladu z zakonom.
II. IMENA IN SEDEŽI USTANOVITELJIC
5. člen
(ime in sedež ustanoviteljic)
(1) Ustanoviteljici javnega podjetja sta:
– Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija,
– Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno.
(2) Ustanoviteljici sta družbenici javnega podjetja in svoje
pravice izvršujeta prek organov upravljanja, kot so opredeljeni
s tem odlokom, ter Sveta ustanoviteljic, kot se ga določi s posebnim odlokom o ustanovitvi skupnega organa Občine Idrije in
Občine Cerkno za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem
podjetju Komunala Idrija d.o.o.
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III. ČAS DELOVANJA IN PRENEHANJE
6. člen
(čas delovanja javnega podjetja)
Javno podjetje je ustanovljeno za nedoločen čas.
7. člen
(prenehanje delovanja javnega podjetja)
Javno podjetje lahko preneha:
– v primerih, določenih z zakonom,
– z združitvijo, pripojitvijo in razdelitvijo,
– na podlagi spremembe tega odloka z ukinitvijo statusa
javnega podjetja.
IV. FIRMA, SKRAJŠANA FIRMA, SEDEŽ IN DEJAVNOST
JAVNEGA PODJETJA
8. člen
(firma, skrajšana firma in sedež javnega podjetja)
(1) Firma javnega podjetja je: Javno podjetje Komunala
Idrija d.o.o.
(2) Skrajšana firma javnega podjetja je: Komunala d.o.o..
(3) Sedež javnega podjetja je: Idrija, Carl Jakoba ulica 4.
9. člen
(dejavnost javnega podjetja)
(1) Javno podjetje opravlja na območju občin ustanoviteljic tiste lokalne gospodarske javne službe, za katere tako s
svojimi akti določita občini ustanoviteljici.
(2) Javno podjetje prednostno opravlja gospodarske javne
službe za občini ustanoviteljici.
(3) Javno podjetje lahko na podlagi koncesije opravlja
lokalne gospodarske javne službe za občine, ki niso ustanoviteljice javnega podjetja.
(4) Javno podjetje sme opravljati tudi druge dejavnosti, s
katerimi zagotovi boljšo izkoriščenost svojih kapacitet, oziroma
mu omogoča pridobivanje dodatnih prihodkov, kolikor so tovrstne dejavnosti zajete v petem odstavku tega člena.
(5) Dejavnost javnega podjetja je v skladu z veljavno
Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščena v:
A02.200 Sečnja
A02.400 Storitve za gozdarstvo
B08.110 Pridobivanje kamna
B08.120 Pridobivanje gramoza, peska, gline
B09.900 Storitve za drugo rudarjenje
C16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
C16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo
C18.130 Priprava za tisk in objavo
C23.610 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo
C23.630 Proizvodnja sveže betonske mešanice
C23.690 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa,
mavca
C23.700 Obdelava naravnega kamna
C33.170 Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev
C33.190 Popravila drugih naprav
D35.119 Druga proizvodnja električne energije
D35.300 Oskrba s paro in vročo vodo
E36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
E37.000 Ravnanje z odplakami
E38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
E38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
E38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki
E38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki
E38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov
in odpadkov
E39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
F41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov

Uradni list Republike Slovenije
F41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
F42.110 Gradnja cest
F42.130 Gradnja mostov in predorov
F42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
F42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
F42.910 Gradnja vodnih objektov
F42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
F43.110 Rušenje objektov
F43.120 Zemeljska pripravljalna dela
F43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav
F43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih
napeljav in naprav
F43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah
F43.310 Fasaderska in štukaterska dela
F43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva
F43.330 Oblaganje tal in sten
F43.341 Steklarska dela
F43.342 Pleskarska dela
F43.390 Druga zaključna gradbena dela
F43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela
F43.990 Druga specializirana gradbena dela
G45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
G47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
drugim blagom
G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
H49.410 Cestni tovorni promet
H49.420 Selitvena dejavnost
H49.500 Cevovodni transport
H52.100 Skladiščenje
H52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem
prometu
H52.240 Pretovarjanje
J58.140 Izdajanje revij in druge periodike
J58.190 Drugo založništvo
J63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J63.120 Obratovanje spletnih portalov
J63.990 Drugo informiranje
L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami
L68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M69.103 Druge pravne dejavnosti
M69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
M70.100 Dejavnost uprav podjetij
M71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
M71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
M72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
področjih naravoslovja in tehnologije
M73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
M73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
M74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup
N77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem
in zakup
N77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
sredstev v najem in zakup
N80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
N81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N81.210 Splošno čiščenje stavb
N81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in
opreme
N81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
N81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
N82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
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N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
O84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
R90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R93.110 Obratovanje športnih objektov
R93.190 Druge športne dejavnosti
S96.030 Pogrebna dejavnost.
(6) Javno podjetje mora opravljati dejavnosti tako, da najprej zagotovi nemoteno opravljanje dejavnosti lokalnih gospodarskih javnih služb. Javno podjetje sme opravljati tudi vse druge
posle, potrebne za njegov obstoj in opravljanje dejavnosti, ne
pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.
(7) Posamezna ustanoviteljica lahko javnemu podjetju podeli javno pooblastilo, na podlagi katerega bo javno podjetje
na območju te ustanoviteljice izvajalo določene naloge za to
ustanoviteljico.

13. člen
(sklepanje poslov)
Direktor mora za sklepanje pravnih poslov v primerih, določenih s tem odlokom ali odlokom o ustanovitvi skupnega organa
Občine Idrije in Občine Cerkno za izvrševanje ustanoviteljskih
pravic v Javnem podjetju KOMUNALA Idrija d.o.o., pridobiti
predhodno soglasje pristojnega organa javnega podjetja.

V. OSNOVNI KAPITAL, OSNOVNI VLOŽKI
IN POSLOVNI DELEŽI USTANOVITELJIC

15. člen
(organi javnega podjetja)
(1) Organi javnega podjetja so:
– skupščina,
– nadzorni svet,
– direktor.
(2) Skupni organ ustanoviteljic je Svet ustanoviteljic Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: Svet
ustanoviteljic).
(3) Naloge Sveta ustanoviteljic se določi z odlokom o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o.

10. člen
(osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni deleži ustanoviteljic)
(1) Osnovni kapital javnega podjetja znaša 210.935,67 EUR.
(2) Ustanoviteljici sta na osnovnem kapitalu javnega podjetja udeleženi z naslednjimi deleži:
– Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija, na podlagi osnovnega vložka v višini 179.341,78 EUR pridobi 85,0220 % poslovni
delež javnega podjetja,
– Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, na podlagi osnovnega vložka v višini 31.593,89 EUR pridobi 14,9780 %
poslovni delež javnega podjetja.
VI. RAZPOLAGANJE S POSLOVNIMI DELEŽI
11. člen
(omejitve pri razpolaganju s poslovnimi deleži)
(1) Poslovnih deležev ali delov poslovnih deležev v javnem
podjetju ni dopustno prenesti na fizične osebe in pravne osebe
zasebnega prava ali na druge osebe javnega prava, ki niso
občine.
(2) Za odsvojitev poslovnega deleža javnega podjetja osebam, ki niso družbenice javnega podjetja, je potrebno soglasje
obeh občin ustanoviteljic. Soglasje za odsvojitev poslovnega
deleža se lahko da samo v primeru, da je pridobitelj poslovnega
deleža samoupravna lokalna skupnost.
(3) Če nobena od ustanoviteljic ni pripravljena kupiti poslovnega deleža, ustanoviteljici pa nista dali soglasja za prodajo
poslovnega deleža občini ali drugi samoupravni lokalni skupnosti, ki ni ustanoviteljica javnega podjetja v skladu z določilom
iz prejšnjega odstavka, lahko ustanoviteljica izstopi iz javnega
podjetja.
(4) Objekti in naprave, namenjene opravljanju gospodarske
javne službe (infrastrukturni objekti in naprave), ki so na podlagi
76. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,
št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in
57/11 – ORZGJS40), postali lastnina ustanoviteljic, niso vključeni
v osnovni kapital javnega podjetja.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI JAVNEGA
PODJETJA V PRAVNEM PROMETU
12. člen
(odgovornost za obveznosti javnega podjetja)
(1) Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem
svojim premoženjem.
(2) Ustanoviteljici za obveznosti javnega podjetja ne odgovarjata.

14. člen
(pooblastila javnega podjetja)
Javno podjetje ima v pravnem prometu s pravnimi in fizičnimi osebami vsa pooblastila.
VIII. UPRAVLJANJE JAVNEGA PODJETJA
1. Organi javnega podjetja

2. Skupščina
16. člen
(odločanje ustanoviteljic)
(1) Ustanoviteljici sprejemata sklepe na skupščini. Za vsa
vprašanja, ki se nanašajo na sklic skupščine in glasovanje na
skupščini, se uporabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske
družbe.
(2) Skupščina javnega podjetja odloča o:
– sprejetju letnega poročila,
– uporabi bilančnega dobička in kritju izgub,
– zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov,
– vračanju naknadnih vplačil,
– delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
– postavitvi prokurista in poslovnega pooblaščenca,
– uveljavljanju zahtevkov javnega podjetja proti direktorju
ali družbenicam v zvezi s povračilom škode, nastale pri ustanavljanju in poslovanju javnega podjetja,
– zastopanju javnega podjetja v sodnih postopkih proti
direktorju,
– uporabi rezerv javnega podjetja,
– sprejemu družbene pogodbe in njenih sprememb,
– sprejemu poslovnega načrta javnega podjetja,
– odobritvi pogodb med članom nadzornega sveta in javnim podjetjem,
– višini sejnin in povračil stroškov članom nadzornega
sveta,
– imenovanju družbe za revidiranje računovodskih izkazov,
– razrešnici organom vodenja in nadzora,
– drugih zadevah, za katere tako določa zakon, odlok ali
družbena pogodba.
(3) Skupščino sestavljata predstavnika ustanoviteljic, ki
ju imenujeta občinska sveta ustanoviteljic in sta pooblaščena
izvrševati glasovalno pravico za posamezno ustanoviteljico (v
nadaljevanju: člana skupščine). Mandat članov skupščine se
lahko določi za posamezno sejo ali za dobo štirih let. Po poteku
mandata sta lahko ponovno imenovana. Za vsa vprašanja, ki
se nanašajo na sklic skupščine in glasovanje na skupščini, se
uporabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske družbe, če ni
s tem odlokom v posameznem primeru določeno drugače.
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(4) Vsakih dopolnjenih 50 EUR osnovnega vložka daje
ustanoviteljici en glas.
(5) Glasovanje na skupščini je v razmerju poslovnega
deleža v skladu z 10. členom tega odloka.
3. Nadzorni svet
17. člen
(nadzorni svet)
(1) Javno podjetje ima nadzorni svet, ki nadzoruje vodenje
poslov družbe.
(2) Nadzorni svet ima pet članov. Vsi člani nadzornega
sveta javnega podjetja imajo enake pravice in dolžnosti. Za člana
nadzornega sveta je lahko imenovana fizična oseba, ki izpolnjuje
pogoje, določene z zakonom.
(3) Tri člane, ki zastopajo interese ustanoviteljic, izvolita
in odpokličeta občinska sveta ustanoviteljic javnega podjetja.
Dva člana v nadzorni svet javnega podjetja imenuje in potrdi
Občinski svet Občine Idrija, enega pa imenuje in potrdi Občinski
svet Občine Cerkno.
(4) Dva člana, ki zastopata interese delavcev, izvolijo in
odpokličejo zaposleni javnega podjetja v skladu z Zakonom o
sodelovanju delavcev pri upravljanju.
(5) Nadzorni svet mora med svojimi člani izvoliti predsednika in najmanj enega namestnika. Član, ki zastopa interese delavcev, ne more biti izvoljen za predsednika nadzornega sveta.
(6) Nadzorni svet se mora sestati najmanj štirikrat letno.
18. člen
(mandat članov nadzornega sveta)
Člani nadzornega sveta so imenovani za dobo štirih let in
so po preteku mandata lahko ponovno imenovani.

jetja.

19. člen
(pristojnosti nadzornega sveta)
(1) Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov javnega pod-

(2) Nadzorni svet:
– pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo javnega
podjetja, njegovo blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari,
– lahko skliče skupščino,
– da skupščini predlog za imenovanje družbe za revidiranje
računovodskih izkazov,
– preverja sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo
bilančnega dobička, ki ju predloži direktor, ter o rezultatih preveritve sestavi poročilo za skupščino,
– obravnava revizijsko poročilo ter do njega zavzame stališče,
– daje predlog skupščini za imenovanje in odpoklic direktorja,
– odloča o imenovanju in odpoklicu direktorja, na podlagi
predhodnega soglasja sveta ustanoviteljic,
– odloča o ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja,
– sprejme merila za določitev plače direktorja,
– odloča o prejemkih direktorja in sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– daje soglasje k odobritvi pogodb med članom nadzornega sveta in javnim podjetjem,
– daje direktorju soglasje za odpis osnovnih sredstev in
drobnega inventarja, nad s svojim sklepom določeno višino.
(3) Nadzorni svet lahko od direktorja zahteva kakršnekoli
informacije, potrebne za izvajanje nadzora. Informacije, potrebne
za izvajanje nadzora, lahko zahteva vsak član nadzornega sveta, direktor pa pošlje informacije nadzornemu svetu kot organu.
(4) Vodenje poslov se ne more prenesti na nadzorni svet.
Nadzorni svet lahko določi, da se smejo posamezne vrste poslov opravljati le z njegovim soglasjem. Če nadzorni svet zavrne
soglasje, lahko direktor zahteva, da o soglasju odloči skupščina.
Za sklep, s katerim skupščina da soglasje, je potrebna večina
oddanih glasov.
(5) Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje
delo s poslovnikom.

Uradni list Republike Slovenije
20. člen
(odločanje nadzornega sveta)
(1) Nadzorni svet opravlja svojo dejavnost na sejah. Seja
nadzornega sveta je sklepčna, če so na seji prisotni najmanj trije
člani. Odločitev na seji nadzornega sveta je sprejeta, če zanjo
glasuje večina oddanih glasov članov. Vsak član nadzornega
sveta ima en glas. V primeru neodločenega izida glasovanja,
odloča glas predsednika.
(2) Sodelovanje članov nadzornega sveta pri odločanju na
seji je možno tudi tako, da se glasovi oddajo s pomočjo pisem,
telefonsko, po elektronski pošti ali na drug podoben način, vendar le, če temu ne nasprotuje noben član nadzornega sveta.
21. člen
(plačilo članom nadzornega sveta)
Članom nadzornega sveta se za njihovo delo zagotovi plačilo. O plačilu članom nadzornega sveta odloči skupščina. Plačilo
mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega
sveta in finančnim položajem javnega podjetja. Člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri dobičku javnega podjetja.
4. Direktor
22. člen
(vodenje in zastopanje)
(1) Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor. Direktor na lastno odgovornost vodi posle podjetja in ga zastopa
brez omejitev, razen pri prometu z nepremičninami in osnovnimi
sredstvi nad vrednostjo, ki jo s sklepom določi skupščina. Za
omenjeno si mora predhodno pridobiti soglasje skupščine. Soglasje skupščine ni potrebno v primeru strojeloma osnovnega
sredstva do višine 30.000,00 EUR. Strojelom je dokazljiv z
zapisnikom zavarovalnice.
(2) Direktor javnega podjetja:
– zastopa in predstavlja javno podjetje brez omejitev,
– organizira in vodi delovni proces,
– predlaga temelje razvojne in poslovne politike, načrt in
program razvoja,
– izdela poslovni načrt javnega podjetja in ga predloži v
sprejem skupščini,
– sestavi letno poročilo in ga predlaga v potrditev nadzornemu svetu ter v sprejem skupščini,
– sprejema akt o organizaciji procesov in sistemizaciji delovnih mest javnega podjetja,
– odloča o vprašanjih iz delovnih razmerij,
– imenuje vodilne delavce in sklepa z njimi pogodbe o
zaposlitvi,
– izvršuje sklepe Sveta ustanoviteljic, skupščine in nadzornega sveta javnega podjetja,
– daje poročilo o rezultatih poslovanja po periodičnem
obračunu,
– pripravlja predloge za statusne spremembe javnega podjetja in prenehanje javnega podjetja ter spremembe v tehnično-tehnoloških postopkih,
– odgovarja za zakonitost dela javnega podjetja,
– sprejema splošne akte oziroma pravilnike javnega podjetja,
– določa cene za storitve, ki niso v pristojnosti občinskih
svetov in Sveta ustanoviteljic,
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon v razmerjih do
ustanoviteljic in nadzornega sveta ter odloča o drugih zadevah.
(3) Direktor je dolžan upoštevati omejitve pooblastil, ki mu
jih s posebnim poslovnikom ali posamičnimi sklepi lahko določi
skupščina ter je za spoštovanje navedenih omejitev osebno
odgovoren.
23. člen
(imenovanje ali odpoklic direktorja)
(1) Direktorja javnega podjetja imenuje in odpokliče nadzorni svet pod pogoji, na način in po postopku, določenem s
tem odlokom.
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(2) Direktorja se imenuje za štiri leta. Ista oseba je lahko
po preteku mandata ponovno imenovana.
24. člen
(pogoji za imenovanje direktorja in sklenitev pogodbe)
(1) Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje določene z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, in tem
odlokom ter družbeno pogodbo.
(2) Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje
splošne pogoje, določene z zakonom, in posebne pogoje,
določene z družbeno pogodbo javnega podjetja, in ima:
– najmanj 7. stopnjo izobrazbe (univerzitetni program ali
2. bolonjska stopnja),
– najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih ali
vodilnih delovnih mestih.
(3) Na podlagi sklepa o imenovanju direktorja sklene z
njim pogodbo o zaposlitvi v imenu nadzornega sveta njegov
predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za
določen čas, za čas trajanja mandata.
(4) Pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja se v
skladu z določili tega odloka podrobneje določijo s pogodbo
o zaposlitvi.
(5) Postopek imenovanja direktorja se mora pričeti najkasneje šest mesecev pred iztekom mandata dotedanjemu
direktorju, vendar ne prej kot eno leto pred iztekom mandata.
25. člen
(odpoklic direktorja)
(1) Direktorju predčasno preneha mandat:
– če tako zahteva direktor,
– če je direktor deloval v nasprotju z interesi javnega
podjetja ali ustanoviteljic ali v nasprotju z zakonom, tem odlokom ali pogodbo o zaposlitvi,
– če izgubi poslovno sposobnost,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje dela,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno
kazen zapora, daljšo od šest mesecev,
– v drugih primerih, določenih z zakonom in družbeno
pogodbo.
(2) Direktorju preneha mandat z dnem, ko nadzorni svet
odpokliče direktorja oziroma ko se ugotovi, da so nastali razlogi iz prejšnjega odstavka.
26. člen
(poročanje direktorja)
Ustanoviteljice imajo pravico do obveščenosti o poslovanju javnega podjetja v skladu z zakonom. Direktor je dolžan
pisno poročati skupščini in nadzornemu svetu.
IX. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI JAVNEGA PODJETJA
27. člen
(financiranje dejavnosti javnega podjetja)
Dejavnosti javnega podjetja se financirajo:
– s ceno storitev javnih služb, ki jih izvaja javno podjetje,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz proračunskih sredstev ustanoviteljic,
– iz drugih virov.
X. DOBIČEK IN IZGUBA
28. člen
(ugotavljanje poslovnega izida)
(1) Ugotavljanje poslovnega izida poteka v skladu s
predpisi in sprejeto poslovno politiko javnega podjetja.
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(2) O razporeditvi bilančnega dobička ali kritju izgube javnega podjetja odloča skupščina v skladu z veljavno zakonodajo
in družbeno pogodbo.
XI. VODENJE EVIDENC
29. člen
(vodenje evidenc)
Javno podjetje vodi evidence ločeno po dejavnostih, ki jih
opravlja, in občinah, kjer opravlja dejavnosti.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
(sklenitev družbene pogodbe)
(1) Ustanoviteljice so dolžne v roku šestih mesecev po
uveljavitvi tega odloka sprejeti in podpisati družbeno pogodbo
javnega podjetja, s katero podrobneje uredijo organizacijo in
delovanje javnega podjetja, delovanje in odločanje organov ter
druga vprašanja.
(2) Za pripravo družbene pogodbe podjetja in za izvedbo
vpisa podjetja v sodni register pri pristojnem okrožnem sodišču
je zadolžen direktor.
31. člen
(uporaba predpisov)
(1) Za vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, se neposredno uporabljajo določila veljavnega zakona, ki ureja gospodarske družbe.
(2) V primeru, da so določbe tega odloka v neskladju s
kogentnimi določbami drugih predpisov, se ti kogentni predpisi
neposredno uporabljajo.
32. člen
(opravljanje funkcije direktorja in članov nadzornega sveta)
(1) Direktor opravlja svojo funkcijo do izteka mandata, člani
nadzornega sveta pa morajo biti imenovani v roku treh mesecev
po sklenitvi družbene pogodbe.
(2) Do imenovanja članov nadzornega sveta, funkcijo nadzora nad vodenjem poslov javnega podjetja opravlja skupščina
javnega podjetja.
33. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Komunala Idrija
d.o.o. (Uradni list RS, št. 58/14, 52/16, 57/16 in 50/18).
34. člen
(objava in začetek veljavnosti odloka)
Po sprejemu odloka v obeh občinah ustanoviteljicah obe
občini ustanoviteljici objavita odlok v Uradnem listu Republike
Slovenije. Odlok začne veljati petnajsti dan po njegovi zadnji
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2014
Idrija, dne 9. maja 2019
Župan
Občine Idrija
Tomaž Vencelj
Št. 007-0001/2019-1
Cerkno, dne 23. maja 2019
Župan
Občine Cerkno
Gašper Uršič
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Odlok o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic
Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o.

Na podlagi določila četrtega odstavka 61. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), sta Občinski svet Občine
Idrija na podlagi 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS,
št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13 in 13/19) na 6.
seji dne 9. 5. 2019 in Občinski svet Občine Cerkno na podlagi
16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07,
94/14 in 75/15) na 5. seji dne 23. 5. 2019 sprejela

ODLOK
o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic
Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o.
1. člen
(ustanovitev skupnega organa občin)

Uradni list Republike Slovenije
– lahko zahteva sklic Skupščine in Nadzornega sveta,
– sprejema poslovnik o svojem delu,
– imenuje revizorja,
– odloča v drugih primerih, ko tako določa zakon ali drug
predpis.
5. člen
(način sprejemanja odločitev)
(1) Vsak član sveta ustanoviteljic ima 1 glas. Svet ustanoviteljic sprejema odločitve soglasno.
(2) Veljavno se glasuje, če sta na seji Sveta ustanoviteljic
prisotna oba člana.
(3) Če prisotnosti ali potrebnega soglasja za odločitev o
določenem vprašanju ni mogoče doseči, se to vprašanje ponovno predloži v odločanje Svetu ustanoviteljic po opravljenih
posvetovanjih. Če prisotnosti ali potrebnega soglasja ni mogoče doseči niti na ponovnem odločanju, se odločitev o tem
vprašanju prepusti skupščini.
6. člen
(usklajevanje odločitev)

(1) Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin v Javnem
podjetju Komunala Idrija d.o.o. in usklajevanje odločitev v zvezi
z zagotavljanjem javne službe se ustanovi skupni organ občin
ustanoviteljic Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o..
(2) Ime skupnega organa občin je Svet ustanoviteljic
Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. (v nadaljevanju Svet
ustanoviteljic).
(3) Sedež sveta ustanoviteljic je: Mestni trg 1, 5280 Idrija.
(4) Žig Sveta ustanoviteljic predstavljajo uradni žigi obeh
občin ustanoviteljic skupaj. Žig se uporablja na vseh aktih, ki
jih sprejema Svet ustanoviteljic.

(1) Svet ustanoviteljic usklajuje predloge predpisov in
drugih odločitev, ki jih v zvezi z zagotavljanjem obveznih
in izbirnih gospodarskih javnih služb na podlagi zakona in
tega akta sprejmejo organi občin, tako da doseže soglasje
članov sveta glede vsebine posameznih predpisov oziroma
odločitev.
(2) Svet ustanoviteljic usklajena besedila predpisov in
drugih odločitev posreduje v sprejem pristojnim organom občin.

2. člen

(strokovne in administrativne naloge ter sredstva
za delo Sveta ustanoviteljic)

(sestava in način dela Sveta ustanoviteljic)
(1) Občini ustanoviteljici sta:
– Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija in
– Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno.
(2) Svet ustanoviteljic sestavljata župana občin ustanoviteljic. Župana občin ustanoviteljic opravljata funkcijo predsednika Sveta ustanoviteljic izmenično za mandatno dobo dveh let.
Funkcijo prvega predsednika Sveta ustanoviteljic bo opravljal
župan Občine Idrija.
(3) Svet ustanoviteljic dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi
predsedujoči Sveta ustanoviteljic.
(4) Seje Sveta ustanoviteljic ne potekajo nujno na sedežu
organa, ampak na kraju, ki se določi v vabilu za sklic seje.
3. člen
(število glasov članov Sveta ustanoviteljic)
Vsak član sveta ustanoviteljic ima 1 glas.
4. člen
(pristojnosti Sveta ustanoviteljic)
Svet ustanoviteljic ima naslednje pristojnosti:
– določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– daje soglasje k odločitvam direktorja podjetja o poslovni
politiki, dolgoročnih programih dela in srednjeročnih in letnih
poslovnih načrtih podjetja,
– obravnava cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in jih daje v potrditev občinskim svetom
ustanoviteljic,
– sprejema letni poslovni načrt podjetja,
– sprejema poslovno poročilo in letne računovodske izkaze poslovanja,
– odloča o delitvi dobička in pokrivanju izgube,
– daje predhodno soglasje k imenovanju direktorja,
– daje predhodno soglasje k statutu podjetja in k statusnim spremembam podjetja,

7. člen

(1) Strokovne, organizacijske in administrativne naloge za
potrebe Sveta ustanoviteljic se zagotavljajo v skladu z določili
Zakona o lokalni samoupravi.
(2) Ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za izvajanje strokovnih, organizacijskih in administrativnih nalog za potrebe
Sveta ustanoviteljic v sorazmerju z njihovimi poslovnimi deleži
iz tretjega člena tega odloka.
(3) Vsaka ustanoviteljica krije stroške za delo njenega
člana v Svetu ustanoviteljic.
8. člen
(dolžnost obveščanja)
Svet ustanoviteljic o svojih odločitvah redno in sproti obvešča direktorja, Skupščino in Nadzorni svet Javnega podjetja
Komunala Idrija, d.o.o..
9. člen
(končna določba)
Po sprejemu odloka v obeh občinah ustanoviteljicah obe
občini ustanoviteljici objavita odlok v Uradnem listu Republike
Slovenije. Odlok začne veljati petnajsti dan po njegovi zadnji
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2019
Idrija, dne 9. maja 2019
Župan
Občine Idrija
Tomaž Vencelj
Št. 007-0001/2019-2
Cerkno, dne 23. maja 2019
Župan
Občine Cerkno
Gašper Uršič

Uradni list Republike Slovenije
ČRENŠOVCI
1958.

Pravilnik o subvencioniranju komunalnega
prispevka za gradnjo poslovnih objektov
v Občini Črenšovci

Na podlagi 13. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list
RS, št. 58/10 in 62/16) ter v skladu z 21. in 29. členom Zakona
o lokalni samoupravi – ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 –
uradno prečiščeno besedilo – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08,
100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10 in 84/10 – Odl.
US) je Občinski svet Občine Črenšovci na 6. redni seji dne
12. 6. 2019 sprejel

PRAVILNIK
o subvencioniranju komunalnega prispevka
za gradnjo poslovnih objektov
v Občini Črenšovci
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9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 7. 3. 2019
dalje.
Št. 0320-06/2019-61
Črenšovci, dne 12. junija 2019
Županja
Občine Črenšovci
Vera Markoja

DOBROVA - POLHOV GRADEC
1959.

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine
Dobrova - Polhov Gradec

1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopki za subvencioniranje komunalnega prispevka za gradnjo poslovnih
objektov v Občini Črenšovci.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov
Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine
Dobrova - Polhov Gradec na 5. redni seji dne 5. 6. 2019
sprejel

2. člen
Zavezancu za plačilo komunalnega prispevka za gradnjo
poslovnega objekta se subvencionira komunalni prispevek v
skladu s tem pravilnikom.
Do subvencije komunalnega prispevka so upravičeni investitorji, ki gradijo na območju Občine Črenšovci.

SPREMEMBE
IN DOPOLNITVE STATUTA
Občine Dobrova - Polhov Gradec

3. člen
Upravičenec je investitor, ki je zemljiškoknjižni lastnik
oziroma investitor gradnje, ki ima pravico graditi na podlagi
ustanovljene in zemljiško vpisane stavbne pravice, ter izpolnjuje pogoje iz 2. člena tega pravilnika.
4. člen
Vlagatelj lahko uveljavlja pravico do subvencioniranja komunalnega prispevka hkrati z vlogo za odmero komunalnega
prispevka.
5. člen
Upravičenec do subvencije iz tega pravilnika mora biti
investitor gradnje poslovnega objekta iz 3. člena tega pravilnika
na območju Občine Črenšovci.

torja.

6. člen
Subvencija se odobri na podlagi popolne vloge investi-

Vlogi za pridobitev subvencije mora biti priložena projektna dokumentacija za gradbeno dovoljenje.
7. člen
Vloge obravnava strokovna služba občinske uprave Občine Črenšovci, ki v roku 30 dni od prejetja popolne vloge s
sklepom odloči o upravičenosti do subvencije. Zoper sklep je
možna pritožba, ki se v roku 8 dni od prejema sklepa vloži pri
organu, ki je sklep izdal. O pritožbi odloči župan v 30 dneh od
prejema.
Za vodenje postopka glede odločanja o upravičenosti
vlagatelja do subvencioniranja komunalnega prispevka, se
uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
8. člen
Upravičencu se sofinancira 50 % vrednosti komunalnega prispevka določenega z odločbo o odmeri komunalnega
prispevka.

1. člen
V prvem stavku prvega odstavka 3. člena Statuta Občine
Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) se za besedami »Občine Dobrova - Polhov Gradec« besedilo spremeni
tako, da se glasi »so ustanovljene krajevne skupnosti kot ožji
deli občine«.
V drugem stavku prvega odstavka in v drugem odstavku
se besede »ožjih delov občine« nadomestijo z besedama »krajevnih skupnosti«.
2. člen
V četrtem odstavku 5. člena se pred piko postavi vejica in
doda besedilo »če tako določa zakon«.
3. člen
V prvem odstavku 6. člena se črtajo besede »širšimi
lokalnimi skupnostmi«.
4. člen
V 7. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Praznik občine je 25. junij.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
5. člen
Naziv 5. točke 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»5. Ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe tako, da:«.
Prva alineja 5. točke se spremeni tako, da se glasi:
»– določa izbirne lokalne javne službe ter obliko zagotavljanja in način opravljanja obveznih in izbirnih lokalnih javnih
služb,«.
Tretja alineja 5. točke se črta.
Naziv 9. točke se spremeni tako, da se glasi: »9. Skrbi za
varstvo zraka, tal, vode, za varstvo pred hrupom, za ravnanje
z odpadki in opravlja druge dejavnosti varstva okolja in ohranjanja narave tako, da:«.
Prva alineja 9. točke se spremeni tako, da se glasi:
»– izvaja naloge s področja varstva okolja in naravnih
dobrin,«.
V drugi alineji 9. točke se za besedilom »s katerimi
zagotavlja varstvo okolja« dodajo besede »in ohranjanja
narave«.
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Tretja alineja 9. točke se črta.
Naziv 11. točke se spremeni tako, da se glasi: »11. Skrbi
za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, tako da:«.
6. člen
V tretjem odstavku 9. člena se za besedilom »pridobiva
občina od upravljalcev zbirk podatke« doda besedilo »v skladu
z zakonom«.
Četrti odstavek se črta.
7. člen
Četrti odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog
župana s splošnim aktom, s katerim določi njene naloge in
notranjo organizacijo.«.
8. člen
V drugem stavku 12. člena se pred besedo »navzočih«
dodata besedi »opredeljenih glasov«.
9. člen
V drugem odstavku 13. člena se besede »sredstev javnega obveščanja« nadomestijo z besedo »medijev«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico
vpogleda v dokumente v skladu z zakonom, ki ureja dostop do
informacij javnega značaja.«.
Doda se novi peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Občina izdaja glasilo »Naš časopis«. Način izdajanja
in organizacija dela glasila se določi z odlokom.«.
10. člen
Črtajo se šesti, sedmi in osmi odstavek 14. člena.
11. člen
Drugi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Nezdružljivost funkcije člana občinskega sveta ureja
zakon.«.
12. člen
V drugem stavku tretjega odstavka 18. člena se pred
besedo »podžupan« doda beseda »pooblaščeni«.
V četrtem odstavku se črta beseda »navzoči«.
Šesti odstavek se črta.
13. člen
V 19. členu se črta beseda »organizacijsko«.
14. člen
V tretjem odstavku 20. člena se za besedilom »Vsak član
občinskega sveta dodajo besede »in delovno telo«.
V šestem odstavku se črtata drugi in tretji stavek.
Črta se sedmi odstavek.
15. člen
Četrti odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Za izvrševanje odločitev občinskega sveta je odgovoren župan.«.
16. člen
Drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek 22. člena se
črtajo.
23. člen se črta.
24. člen se črta.

17. člen
18. člen

19. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:

Uradni list Republike Slovenije
»25. člen
(stalna in občasna delovna telesa občinskega sveta)
(1) Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
(2) Občinski svet lahko ustanovi enega ali več odborov in
komisij kot svoja stalna ali občasna delovna telesa.
(3) Nazive, pristojnosti in število članov v stalnih delovnih
telesih določa poslovnik občinskega sveta.
(4) Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi naloge delovnega telesa, število članov
in opravi imenovanje.«.
26. člen se črta.
28. člen se črta.

20. člen
21. člen

22. člen
Prvi in četrti odstavek 29. člena se črtata.
31. člen se črta.

23. člen

24. člen
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
»34. člen
(podžupan)
Občina ima lahko dva podžupana.«.
35. člen se črta.

25. člen

26. člen
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
»37. člen
(predčasno prenehanje mandata župana)
Predčasno prenehanje mandata župana ureja zakon.«.
27. člen
38. člen se spremeni tako, da se glasi:
»38. člen
(naloge nadzornega odbora)
(1) Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne
porabe v občini.
(2) Nadzorni odbor poleg pristojnosti, kot jih določa zakon, ki ureja lokalno samoupravo, ugotavlja tudi zakonitost in
pravilnost poslovanja organov občine, občinske uprave, svetov
krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih
skladov ter drugih porabnikov sredstev proračuna občine in
pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim
premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe
občinskih javnih sredstev.«
28. člen
Drugi in tretji odstavek 39. člena se črtata.
29. člen
V drugem odstavku 40. člena se za besedo »predsednika« dodata besedi »in namestnika«.
30. člen
41. člen se spremeni tako, da se glasi:
»41. člen
(program dela nadzornega odbora)
(1) Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela,
ki vsebuje letni program nadzora in na njegovi podlagi pripra-
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vljen predlog finančnega načrta za prihodnje proračunsko leto.
Pri tem mora nadzorni odbor upoštevati roke glede priprave
proračuna občine. Z letnim programom dela nadzorni odbor
seznani tudi občinski svet.
(2) Nadzorni odbor lahko začne postopek nadzora le, če
je tak nadzor določen v nadzornem programu. Če nadzorni odbor želi izvesti nadzor, ki ni vključen v nadzorni program, mora
najprej dopolniti nadzorni program. Dopolnitev nadzornega programa posreduje županu in občinskemu svetu. Enako velja za
spremembo nadzornega programa. Dopolnitev in sprememba
nadzornega programa morata biti obrazložena.
(3) Nadzorni odbor posreduje letno poročilo o svojem delu
županu in občinskemu svetu do 28. februarja tekočega leta.«.
31. člen
Prvi odstavek 42. člena se črta.
Ostali odstavki se preštevilčijo.
32. člen
Določbe 43. do vključno 47. člena se črtajo.
33. člen
Drugi odstavek 48. člena se črta.
Tretji odstavek postane drugi.
49. člen se črta.

34. člen

35. člen
50. člen se spremeni tako, da se glasi:
»50. člen
(javnost dela nadzornega odbora)
(1) Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor
lahko o svojih ugotovitvah obvesti javnost šele, ko je njegovo
poročilo dokončno. Ob obveščanju javnosti mora spoštovati
pravice strank.
(2) Pri opravljanju svojega dela so člani nadzornega odbora dolžni varovati osebne podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti nadzorovanih organov, ki so tako opredeljene
z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in
uporabnikov proračunskih sredstev ter spoštovati dostojanstvo,
dobro ime in integriteto fizičnih in pravnih oseb.
(3) Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve
javnosti dela nadzornega odbora določa poslovnik nadzornega
odbora.
(4) Za obveščanje javnosti o delu nadzornega odbora je
pristojen predsednik nadzornega odbora oziroma oseba, ki jo
on pooblasti.«.
36. člen
51. člen se spremeni tako, da se glasi:
»51. člen
(strokovna in administrativna pomoč nadzornemu odboru)
(1) Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
(2) Za posamezne posebne strokovne naloge nadzora
lahko poda izvid in mnenje izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet.«.
37. člen
V prvem stavku 53. člena se za besedilom »v skladu z
aktom občinskega sveta« postavi pika, ostalo besedilo se črta.
38. člen
Drugi in tretji odstavek 66. člena se spremenita tako, da
se glasita:
»(2) Občinski svet lahko s spremembo statuta ukine krajevno skupnost ali spremeni njeno območje. Ta sprememba
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statuta začne veljati šele po izteku mandata sveta krajevne
skupnosti. Občinski svet izvede postopek za ukinitev krajevne
skupnosti ali spremembo njenega območja enkrat v obdobju
med rednimi volitvami v svet krajevne skupnosti. Postopek
mora biti končan najkasneje tri mesece pred rokom, ki je z
zakonom, ki ureja lokalne volitve, določen kot prvi rok za razpis
rednih volitev v svet krajevne skupnosti.
(3) Pobudo za ustanovitev krajevne skupnosti ali za spremembo njenega območja lahko da zbor občanov ali najmanj
pet odstotkov volivcev krajevne skupnosti ali dela območja
občine, na katerega se nanaša pobuda. Občinski svet mora
pobudo obvezno obravnavati. Pred ustanovitvijo ali spremembo območja krajevne skupnosti mora občinski svet na teh
območjih ugotoviti interes prebivalcev. Interes prebivalcev se
ugotovi na zborih občanov. Ugotavljanje interesa se nanaša na
ime in območje krajevne skupnosti.«.
39. člen
67. člen se spremeni tako, da se glasi:
»67. člen
(pristojnosti in naloge krajevne skupnosti)
(1) Pri opravljanju javnih zadev v občini sodeluje krajevna
skupnost z organi občine, občinsko upravo, drugimi krajevnimi
skupnostmi in organizacijami, katerih ustanoviteljica je občina,
in sicer:
I. Splošno:
– obravnava vprašanja, pomembna za delo in življenje
krajanov ter oblikuje stališča, pobude in mnenja v zvezi s temi
vprašanji,
– na krajevno primeren način obvešča občane o svojem
delu in drugih zadevah, pomembnih za krajevno skupnost,
– opozarja na neizvajanje predpisov občine,
– sodeluje pri organizaciji in izvedbi programov in aktivnosti, ki se izvajajo na območju krajevne skupnosti.
II. Na področju urejanja prostora in varstva okolja:
– spremlja stanje in opozarja na potrebe in probleme prebivalcev s področja urejanja prostora in varstva okolja,
– sodeluje in daje pripombe in predloge glede predvidene
prostorske ureditve na javnih razgrnitvah prostorskih aktov in
aktov o razglasitvi naravnih vrednot, ki obravnavajo območje
krajevne skupnosti,
– daje predloge s področja javne infrastrukture na območju krajevne skupnosti,
– sodeluje pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za
potrebe izvedbe izgradnje investicij,
– opozarja na zaznane nepravilnosti pri izvajanju javnih
gospodarskih služb,
– daje mnenja in pobude ter sodeluje pri urejanju pogojev
za zagotavljanje prometne varnosti,
– evidentira in daje predloge za sanacijo divjih odlagališč,
– sodeluje in izvaja olepševanje krajevne skupnosti (ocvetličenje, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.),
– sodeluje v postopkih določitve, spremembe in ukinitve
imen oziroma potekov ulic,
– spremlja nevarnosti na svojem območju in o tem obvešča pristojne službe ter organe vodenja v sistemu zaščite
in reševanja ter po potrebi prebivalstvo in sodeluje pri ostalih
nalogah s področja zaščite in reševanja,
– spremlja stanje in predlaga ukrepe za izboljšanje varnosti občanov,
– sodeluje pri evidentiranju škode v primeru naravnih
nesreč,
– opozarja na kršitve v zvezi z obratovalnim časom gostinskih obratov.
III. Na področju družbenih dejavnosti:
– spremlja socialno problematiko in problematiko varovanja zdravja ter predlaga ukrepe za njihovo reševanje,
– sodeluje in predlaga ukrepe pri zagotavljanju pomoči
socialno ogroženim in izključenim posameznikom, otrokom,
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mladim, starejšim osebam, družinam in drugim skupinam posameznikov,
– spremlja stanje in opozarja na neurejenost kulturne
dediščine,
– sodeluje pri pospeševanju kulturne, športne, rekreacijske, socialne, turistične dejavnosti in na področju drugih dejavnostih, ki jih izvajajo društva s sedežem na območju krajevne
skupnosti in so namenjene prebivalcem krajevne skupnosti,
– organizira kulturne, športne, rekreacijske in druge prireditve in pri tem sodeluje z organiziranimi in neformalnimi
oblikami združevanja občanov.
(2) Krajevne skupnosti lahko opravljajo tudi druge naloge,
ki jih občina prenese na krajevno skupnost z odlokom.
(3) Kriteriji za izvedbo nalog se določijo v odloku iz
77. člena statuta.
68. člen se črta.

40. člen

41. člen
V drugem stavku drugega odstavka 69. člena se pred
besedo »soglasja« doda beseda »predhodnega«.
Prvi stavek četrtega odstavka se črta.
42. člen
Drugi odstavek 70. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Nezdružljivost opravljanja funkcije člana sveta krajevne skupnosti ureja zakon.«.
43. člen
V naslovu 72. člena in besedilu členov se beseda »podpredsednik« nadomesti z besedama »namestnik predsednika«.
V drugem stavku drugega odstavka se za besedilom »ob
pisnem soglasju župana« napiše pika in črta ostalo besedilo.
44. člen
V 74. členu se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Pred sprejetjem odločitve, ki se nanaša na krajevno
skupnost, pridobi občinski svet mnenje sveta krajevne skupnosti in ga obravnava.«
Ostali odstavki se preštevilčijo.
45. člen
Prvi odstavek 77. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Financiranje krajevnih skupnosti ureja zakon. Sredstva, ki jih krajevna skupnost pridobi s prostovoljnimi prispevki
fizičnih in pravnih oseb ter s plačili za storitve, so namenjena
za financiranje njenih nalog.«.
V prvem stavku sedmega odstavka se črtata besedi »in
svet«, ostalo besedilo se postavi v ednino. V tretjem stavku se beseda »župan« nadomesti z besedilom »svet krajevne skupnosti«.
46. člen
Doda se novi 77.a člen, ki se glasi:
»77.a člen
(sredstva za delo)
(1) Prostore in opremo, ki jih za svoje delovanje potrebuje krajevna skupnost, zagotovi in z njimi upravlja občina, v
kolikor krajevna skupnost nima lastnega premoženja iz prvega
odstavka 76. člena.
(2) Kriteriji in način uporabe prostorov za delovanje krajevne skupnosti se določijo s pravilnikom, ki ga izda župan.«.
78. člen se črta.

47. člen

48. člen
Druga alineja prvega odstavka 80. člena se črta.
49. člen
V drugem odstavku 82. člena se za besedo »objaviti«
doda besedilo »na spletni strani občine in«.
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50. člen
V drugem stavku tretjega odstavka 83. člena se besedilo
za besedo »župana« spremeni tako, da se glasi: »in ga objavi
na spletni strani občine ter na krajevno običajen način.«.
51. člen
V prvem odstavku 88. člena se za besedo »osebnim«
dodata besedi »ali elektronskim«.
V tretjem odstavku se doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Volivec lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom,
overjenim s kvalificiranim potrdilom.«.
52. člen
V prvem odstavku 89. člena se za besedami »v skladu
s četrtim odstavkom prejšnjega člena« postavi pika, preostalo
besedilo se črta.
53. člen
V 102. členu se črtajo tretji, četrti in peti odstavek.
54. člen
Drugi odstavek 103. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Občina je upravičena do finančne izravnave in drugih
sredstev sofinanciranja iz državnega proračuna.«.
55. člen
V 104. členu se črtata tretji in četrti odstavek.
105. člen se črta.

56. člen

57. člen
Prvi odstavek 106. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan
lahko za izvrševanje proračuna pooblasti druge osebe.«.
Črtajo se drugi, tretji, četrti in peti odstavek.
58. člen
Črtata se 107. in 108. člen.
59. člen
Črtata se 110. in 111. člen.
60. člen
Doda se novi 119.a člen, ki se glasi:
»119.a člen
(odredba)
Z odredbo uredi občina določene razmere, ki imajo splošen pomen ali se odreja način ravnanja v takih razmerah.«.
61. člen
Doda se novi 120.a člen, ki se glasi:
»120.a člen
(navodilo)
Z navodilom se lahko podrobneje predpiše način dela
organov občinske uprave pri izvrševanju določb statuta ali
odloka.«
62. člen
121. člen se spremeni tako, da se glasi:
»121. člen
(uradna objava)
(1) Splošni akti občine se objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če
ni v njih drugače določeno.
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(2) V Uradnem listu Republike Slovenije se objavljajo tudi
drugi akti, za katere tako odloči občinski svet ali drugi organ
občine.«.
63. člen
Drugi odstavek 122. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Odločbe in sklepi se izdajajo v upravnem postopku in v
postopku o prekrških, v vseh drugih posamičnih zadevah pa sklepi, kolikor ni z zakonom ali drugim predpisom določeno drugače.«.

glasi:

64. člen
V prvem odstavku 123. člena se doda novi stavek, ki se
»Župan mora odločiti v skladu z zakonom.«.
65. člen
Črtata se poglavji 11 in 12 ter členi 124 do 129.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

66. člen
Nadzorni odbor mora uskladiti svoj poslovnik v roku treh
mesecev po uveljavitvi sprememb in dopolnitev statuta.
67. člen
Te spremembe in dopolnitve pričnejo veljati petnajsti dan
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0010/2019-1
Dobrova, dne 5. junija 2019
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar
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ve zaupne narave, kadar je utemeljeno pričakovati, da bodo v
razpravi lahko sprožena vprašanja v zvezi z zadevami zaupne
narave. Sklep o tem sprejme svet brez navzočnosti javnosti.
Predsedujoči sveta določi, kdo je lahko poleg župana, članov
sveta in predlagatelja gradiva navzoč na seji ali delu seje, ki
poteka brez navzočnosti javnosti.
(4) Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in
njegovih delovnih teles, ki so zaupne narave. Ravnanje z akti
in z gradivom zaupne narave določi župan s posebnim aktom.
(5) Šteje se, da je z objavo sklica seje na spletni strani
občine zagotovljena seznanitev javnosti. Z dnem objave na
spletu prične teči javna razprava, ki traja do pričetka seje sveta.
V času javne razprave mora biti zagotovljen tudi vpogled v predlog odloka v prostorih občine v času uradnih ur. Zainteresirana
javnost lahko o predlogu odloka posreduje mnenja, stališča,
predloge in pripombe. Povzetek sodelovanja javnosti pripravi
občinska uprava.«.
2. člen
V prvem odstavku 10. člena se besedilo »predlaga župan,
lahko pa predlaga tudi vsak član sveta« nadomesti z besedilom
»predlagajo člani sveta«.
3. člen
V tretjem odstavku 12. člena se pred piko doda besedilo
»ter v nadzornem odboru občine«.
4. člen
V prvem stavku prvega odstavka 13. člena se črtajo besede »na predlog župana«.
Drugi odstavek se črta.
5. člen
V tretji alineji tretjega odstavka 14. člena se črta beseda
»dopolnila« ter oklepaj pri besedi »amandmaje«.
6. člen
Črtata se 15. in 16. člen.

Spremembe in dopolnitve Poslovnika
Občinskega sveta Občine Dobrova - Polhov
Gradec

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov
Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine
Dobrova - Polhov Gradec na 5. redni seji dne 5. 6. 2019 sprejel

SPREMEMBE
IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA
Občinskega sveta
Občine Dobrova - Polhov Gradec
1. člen
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Dobrova - Polhov
Gradec (Uradni list RS, št. 31/12) se 4. člen spremeni tako, da
se glasi:
»4. člen
(javnost dela)
(1) Delo in dokumentacija sveta in njegovih delovnih teles
sta javna, razen če svet ali njegovo delovno telo obravnava
zadevo zaupne narave.
(2) Svet zagotavlja javnost dela z obveščanjem javnosti o
svojem delu, z navzočnostjo občanov in predstavnikov medijev
na sejah in na druge načine v skladu s predpisi občine. Svet
lahko odloči, da se o seji izda uradno obvestilo za javnost.
(3) Svet lahko na predlog predlagatelja obravnavane zadeve, župana, pristojnega delovnega telesa sveta, člana sveta
ali nadzornega odbora sklene, da bo seja ali del seje sveta
potekal brez navzočnosti javnosti, tudi če ne obravnava zade-

7. člen
V prvem odstavku 17. člena se za besedama »od župana« doda beseda »in«, črtajo pa se besede »in občinske
uprave«.
V tretjem odstavku se črtajo besede »ali direktorju občinske uprave«, besedilo pa se postavi v ednino.
8. člen
V drugem stavku tretjega odstavka 18. člena se besedilo
»župan ali za vodenje seje pooblaščeni podžupan oziroma član
sveta« nadomesti z besedo »predsedujoči«.
Doda se nov zadnji odstavek, ki se glasi:
»(9) Razprave o vprašanjih in pobudah ni.«.
9. člen
V 20. členu se črta tretji odstavek.
10. člen
V 21. členu se doda nov zadnji odstavek, ki se glasi:
»(4) Župan lahko skliče redno sejo sveta, preden je končana predhodno sklicana seja, svet pa nove redne seje ne
more pričeti, dokler ne konča prejšnje redne seje.«.
11. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen
(vabilo in gradivo)
(1) Sklic seje vsebuje vabilo in gradivo.
(2) Sklic redne seje sveta se pošlje članom sveta najkasneje devet dni pred dnevom, določenim za sejo. Posamezno
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gradivo se lahko pošlje tudi kasneje, če je vsebina gradiva
nujno potrebna pri odločanju o točki dnevnega reda.
(3) Sklic seje se pošlje županu, podžupanu, direktorju
občinske uprave in medijem. Sklic se pošlje tudi predsednikom svetov krajevnih skupnosti, vodjem političnih strank in list,
zastopanih v svetu ter predstavnikom medijev. Vabilo se pošlje
tudi vsem, katerih navzočnost je potrebna glede na dnevni red
seje.
(4) Sklic seje se pošlje po elektronski pošti v skladu s
predpisom, ki ureja elektronsko poslovanje, lahko pa tudi v
papirni obliki na izrecno pisno zahtevo prejemnika.
(5) Sklic seje je informacija javnega značaja. Sklic seje se
z dnem, ko se ga odpošlje članom sveta in ostalim prejemnikom sklica, objavi na spletni strani občine.«.
12. člen
V prvem odstavku 23. člena se črta besedilo »ali na zahtevo četrtine članov sveta«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Sklic seje mora biti vročen članom sveta najkasneje
tri dni pred sejo. Izredna seja sveta poteka po dnevnem redu,
ki je naveden v sklicu. O dnevnem redu svet ne razpravlja in
ne glasuje.«.
13. člen
V tretjem stavku prvega odstavka 24. člena se črta besedilo »ter z osebnim telefonskim glasovanjem ali glasovanjem
po elektronski pošti« ter se postavi pika. Doda se novi stavek,
ki se glasi: »Glasuje se lahko v fizični obliki pisno ali po elektronski pošti s podpisanim skeniranim dopisom.«.
V drugem odstavku se doda nov stavek, ki se glasi: »Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je sprejet, če je zanj
glasovala večina članov sveta, ki so do roka oddali svoj glas.«.
14. člen
V prvem odstavku 25. člena se besedilo »direktor občinske uprave« nadomesti z besedilom »drugi predlagatelj«.
15. člen
V 26. členu se dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se
glasita:
»(3) Posamezno točko dnevnega reda lahko poleg župana predlaga tudi član sveta, delovno telo, nadzorni odbor v
zadevah iz svoje pristojnosti in najmanj pet odstotkov volivcev.
(4) Na dnevni red ni mogoče uvrstiti akta, če še ni končan
postopek o aktu z enako ali podobno vsebino.«.
Črta se peti odstavek.
Ostali odstavki se preštevilčijo.
16. člen
28. člen se spremeni tako, da se glasi:
»28. člen
(javnost seje sveta)
(1) Seje sveta so javne. Javnost seje se zagotavlja z navzočnostjo občanov in predstavnikov medijev na sejah sveta.
Občani morajo svojo navzočnost najaviti vsaj en dan pred sejo
sveta. Predsedujoči mora poskrbeti, da ima javnost v prostoru,
v katerem seja sveta poteka, primeren prostor, da lahko spremlja delo sveta ter pri tem dela ne moti. Prostor za javnost mora
biti vidno ločen od prostora za člane sveta.
(2) Občani se lahko vključujejo v razpravo samo v primeru,
če to dovoli svet. Če občan, ki spremlja sejo ali predstavnik medija moti delo sveta, ga predsedujoči najprej opozori, če pa tudi
po opozorilu ne neha motiti dela sveta pa ga odstrani iz prostora.
(3) Svet lahko sklene, da se o seji izda uradno obvestilo
za javnost. Besedilo uradnega obvestila pripravi župan.«.
17. člen
V prvem odstavku 29. člena se pred piko doda besedilo
»ali če vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim
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predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali
zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost«.
Črta se 31. člen.

18. člen

19. člen
V 32. členu se dodata nov peti in šesti odstavek, ki se
glasita:
»(5) Prva točka dnevnega reda je praviloma sprejem
zapisnika seje sveta.
(6) Mandatne zadeve se uvrstijo na dnevni red takoj za
točko »potrditev zapisnika.«.
Ostali odstavki se preštevilčijo.
20. člen
V drugem odstavku 33. členu se doda nov stavek, ki se
glasi: »Spremembo vrstnega reda obravnave je potrebno ustno
obrazložiti.«.
21. člen
V prvem odstavku 39. člena se besedilo »na eno izmed
naslednjih sej« nadomesti z besedilom »na naslednjo sejo«.
22. člen
Tretji in četrti odstavek 42. člena se črtata.
23. člen
V drugem stavku drugega odstavka 44. člena se besedilo
»lahko da župan ali najmanj ena četrtina vseh članov sveta«
nadomesti z besedami »vsak član sveta«.
Četrti in sedmi odstavek se črtata.
24. člen
V drugem odstavku 46. člena se črta tretji stavek.
25. člen
V prvem odstavku 48. člena se za besedilom »ali ugotovitvi izida« doda besedilo »pri javnem glasovanju«.
26. člen
V drugem odstavku 49. člena se besedilo »sprejetem
dnevnem redu« nadomesti z besedilom »predlogu dnevnega reda, umiku točk, razširitvi dnevnega reda ter sprejetem
dnevnem redu«; besedi »predlogih sklepov« se nadomestita z
besedilom »predlogih amandmajev in sklepov«.
27. člen
50. člen se spremeni tako, da se glasi:
»50. člen
(1) Seja sveta se zvočno snema. Zvočno snemanje seje
sveta izvaja občinska uprava. Nepooblaščeno snemanje seje je
kršitev v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 41. člena tega
poslovnika. Šteje se, da so člani sveta s pričetkom mandata
seznanjeni z vsebino tega poslovnika in namenom snemanja
sej sveta, izdelavo prepisa in javno objavo zvočnega posnetka
seje ter s svojo udeležbo na seji podajajo svojo privolitev v
obdelavo osebnih podatkov, kadar soglasje predstavlja pravno
podlago za obdelavo osebnih podatkov. Enako se šteje za druge udeležence na seji, ki imajo pravico do besede, ter podajo
izjavo, da so seznanjeni s tem poslovnikom.
(2) Upravljalec osebnih podatkov je občinska uprava.
(3) Seje se snemajo z namenom obveščanja javnosti in
zagotavljanja nadzora javnosti nad delovanjem organov občine
ter izdelave zapisnika seje sveta, enako velja tudi za izdelavo
prepisa in javno objavo zvočnega posnetka seje.
(4) Zvočni zapis se objavi na uradni spletni strani občine v roku sedmih delovnih dni po seji sveta, če so izpolnjeni
pogoji za objavo, ter se izbriše najkasneje v roku 30 dni po
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konstitutivni seji naslednjega občinskega sveta. V kolikor se
izdela magnetogram seje, se zvočni zapis uniči v roku sedmih
delovnih dni po izdelavi magnetograma.
(5) Posnetki sej ali njihovih delov, iz katerih je javnost
izključena zaradi obdelave varovanih osebnih podatkov, se ne
objavljajo javno in se te seje oziroma ti deli sej zvočno snemajo
z namenom priprave zapisnika ali z drugim zakonitim namenom.
(6) Dobesedni zapisnik je prepis zvočnega zapisa seje
(magnetogram). Magnetogram seje se hrani v sejnem dosjeju
skupaj z zapisnikom in gradivom s seje, v skladu s predpisi, ki
urejajo ravnanje z dokumentarnim in arhivskim gradivom.
(7) Pravna podlaga za snemanje sej oziroma za javno
objavo zvočnih posnetkov sej je zagotavljanje zakonitih interesov, to je izvrševanje zakonitih pristojnosti, nalog in obveznosti
javnega sektorja, pod pogojem, da se s tako obdelavo ne poseže v upravičen interes posameznika, na katerega se osebni
podatki nanašajo. Javni uslužbenec pred vsako sejo, ki se
snema, in pred vsako javno objavo zvočnega posnetka izdela
oceno obstoja zakonitega interesa. V kolikor zakoniti interes za
zvočno snemanje seje ali javno objavo zvočnega posnetka ni
podan, je pravna podlaga za zvočno snemanje seje ali javno
objavo zvočnega posnetka privolitev posameznika. Posameznik lahko svojo privolitev kadarkoli prekliče, vendar velja ta
preklic samo za bodoče snemanje oziroma za bodoče javne
objave zvočnih zapisov.
(8) Pravice, njihov obseg in način uveljavitve, ki jih lahko
uveljavlja posameznik v zvezi s svojimi osebnimi podatki in
njihovo obdelavo, določa GDPR ali zakon, ki ureja varstvo
osebnih podatkov.
(9) Član sveta in drug udeleženec seje, če je za to dobil
dovoljenje predsedujočega, ima pravico poslušati zvočni zapis
seje, če ta ni javno objavljen. Poslušanje se opravi v prostorih občinske uprave ob navzočnosti pooblaščenega javnega
uslužbenca.«.
28. člen
Prvi odstavek 54. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Strokovno in administrativno delo za potrebe sveta
opravlja občinska uprava.«.
29. člen
55. člen se spremeni tako, da se glasi:
»55. člen
(komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja)
(1) Svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, ki jo imenuje izmed svojih članov.
(2) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima tri člane.
(3) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:
– predlaga kandidate za organe občine, delovna telesa
sveta in druge organe, ki jih imenuje svet,
– daje pobude in predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji
v občini, ki so v pristojnosti sveta,
– opravlja naloge v zvezi s preprečevanjem korupcije,
– izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi funkcionarjev,
– obravnava druga vprašanja, ki ji jih določi svet ali so
določena v zakonu.«.
30. člen
57. člen se spremeni tako, da se glasi:
»57. člen
(stalna delovna telesa)
Stalna delovna telesa sveta, ustanovljena s statutom občine, so naslednji odbori in komisija:
– odbor za zdravstvo in socialo,
– odbor za družbene dejavnosti,
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– odbor za gospodarske dejavnosti,
– odbor za komunalo in urbanizem,
– statutarno pravna komisija.«.
31. člen
V prvem stavku tretjega odstavka 58., 59., 60., 61. in
62. člena se besedilo »županu, predsedujočemu in predlagatelju« nadomesti z besedami »županu ali drugemu predlagatelju«. V drugem stavku se beseda »dopolnilih« nadomesti z
besedo »amandmajih«.
32. člen
V 60. členu se naslov člena in besedilo spremeni tako, da
se glasi: »(odbor za gospodarske dejavnosti)«.
33. člen
Črtata se 63. in 64. člen.
34. člen
V drugem odstavku 66. člena se doda novi prvi stavek, ki
se glasi: »Odbor oziroma komisija ima predsednika in namestnika predsednika.«
35. člen
Četrti, peti, šesti in sedmi odstavek 67. člena se nadomestijo z novim četrtim odstavkom, ki se glasi:
»(4) Za delo delovnih teles se smiselno uporabljajo določila tega poslovnika, ki se nanašajo na delo sveta.«.
36. člen
V 68. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»(1) Svet sprejema splošne akte (v nadaljevanju: akti) v
rednem, hitrem in skrajšanem postopku. V rednem postopku
svet sprejema akte po dvostopenjskem ali enostopenjskem
postopku.«.
Ostali odstavki se preštevilčijo.
37. člen
Prvi odstavek 73. člena se črta.
38. člen
V drugem odstavku 74. člena se črta besedilo »z večino
opredeljenih glasov navzočih članov«.
39. člen
V 75. členu se doda novi drugi stavek, ki se glasi: »Predlagatelj navede tudi rešitve, ki odstopajo od besedila predloga
odloka v prvi obravnavi.«.
40. člen
76. in 77. člen se spremenita tako, da se glasita:
»76. člen
(vlaganje amandmajev)
(1) V drugi obravnavi predloga odloka se vlagajo amandmaji. Splošna obravnava ni dovoljena.
(2) Amandma mora biti predložen v pisni obliki z obrazložitvijo najmanj tri dni pred dnem, določenim za sejo sveta, na kateri bo
obravnavan predlog odloka, h kateremu je predlagan amandma,
ali na sami seji, na kateri lahko predlagajo amandma predlagatelj
odloka, najmanj ena četrtina vseh članov sveta ali župan.
(3) Predlagatelj akta in župan lahko do konca razprave o
posameznem členu vložita amandma na amandma.
(4) Predlagatelj akta in župan se lahko opredelita do
amandmaja k predlogu tega akta.
77. člen
(glasovanje o amandmaju)
(1) O vsakem amandmaju se glasuje posebej.
(2) Če amandma ni predložen v pisni obliki ali je brez obrazložitve, ga predsedujoči ne sme dati v razpravo in odločanje.
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(3) O amandmajih k posameznemu členu se glasuje po
vrstnem redu, kot so bili vloženi.
(4) Če je k posameznemu členu predlaganih več amandmajev, ki se med seboj izključujejo, se najprej glasuje o amandmaju, ki najbolj odstopa od vsebine člena in nato po tem
kriteriju o drugih amandmajih. Po sprejemu prvega takega
amandmaja se o nadaljnjih ne glasuje.
(5) Če je predlagan amandma na amandma, se najprej
glasuje o amandmaju, ki je dan na amandma.
(6) Predlagatelj amandmaja lahko umakne amandma do
začetka glasovanja o amandmajih k členu, h kateremu je predlagal amandma.
(7) Za sprejem amandmaja je potrebna enaka večina kot
za sprejem akta v obravnavi.«.
41. člen
Dodata se nova 77.a in 77.b člena, ki se glasita:
»77.a člen
(uskladitveni amandma)
Če predlagatelj po sprejemu vseh amandmajev ugotovi,
da so zaradi sprejetih amandmajev posamezne določbe predloga akta medsebojno neusklajene, lahko predlaga uskladitveni
amandma še pred glasovanjem o aktu v celoti.
77.b člen
(nesprejetje akta)
Če svet v katerikoli fazi obravnave akta ne sprejme, je
postopek za njegov sprejem končan.«.
42. člen
Drugi odstavek 79. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Postopki sprejemanja aktov, ki se do poteka mandata sveta ne zaključijo, so končani in se v novem mandatu ne
nadaljujejo.«.
Tretji odstavek se črta.
43. člen
Peti odstavek 80. člena se črta.
44. člen
V prvem odstavku 81. člena se doda nova zadnja alineja,
ki se glasi:
»– obvezno razlago določb splošnih aktov.«
45. člen
Podpoglavje 5.5 in 82. člen se črtajo.
Ostala podpoglavja se preštevilčijo.
46. člen
Prvi odstavek 84. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Župan predloži predlog proračuna v roku, kot ga
določa zakon.«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Svet mora sprejeti proračun v roku, ki omogoča uveljavitev proračuna s 1. januarjem leta, za katero se sprejema
proračun.«.
V tretjem odstavku se doda nova predzadnja alineja, ki se
glasi »– kadrovski načrt«.
Doda se novi četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Predstavitev ni časovno omejena.«.
Ostali odstavki se preštevilčijo.
47. člen
V prvem odstavku 86. člena se besedilo »ožjih delov občine« nadomesti z besedama »krajevnih skupnosti«.
Drugi odstavek se črta.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Med javno razpravo je župan dolžan pojasniti predlog
proračuna občine.«.
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48. člen
V prvem odstavku 87. člena se doda novi drugi stavek, ki
se glasi: »S tem je splošna razprava zaključena.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Na dopolnjen predlog proračuna in odlok o proračunu
občine lahko člani sveta in delovna telesa vložijo amandmaje
najkasneje tri dni pred sejo sveta. Delovno telo, ki je pristojno
za določeno področje, lahko vloži amandmaje samo k tistim
delom predloga proračuna, ki zadevajo njegovo delovno področje, pri čemer lahko predlog za spremembo izdatkov na tem
področju uravnoteži s predlogom za spremembo izdatkov na
drugem področju.«.
49. člen
88. člen se spremeni tako, da se glasi:
»88. člen
(amandmajska obravnava)
(1) Pred začetkom obravnave predloga proračuna občine
in odloka o proračunu občine župan najprej pojasni, katere
pripombe iz prve obravnave in javne razprave je upošteval pri
pripravi predloga in katerih ni, ter obrazloži, zakaj jih ni upošteval. Pisna obrazložitev zavrnjenih pripomb in predlogov je
sestavni del gradiva predloga proračuna.
(2) V nadaljevanju župan poroča o prejetih amandmajih
k predlogu proračuna in odloku o proračunu občine ter poda
svoje mnenje o amandmajih. Po poročilu in mnenju lahko predlagatelj umakne predlagani amandma.
(3) Župan lahko vloži amandmaje do konca razprave na
seji sveta.
(4) Najprej se glasuje o amandmajih, ki jih je vložil župan,
nato pa o amandmajih, ki so jih vložili drugi predlagatelji, po
vrstnem redu vložitve.
(5) O amandmajih, ki niso vloženi v skladu z drugim in
tretjim odstavkom 87. člena, se ne glasuje.«.
50. člen
Naslov 91. člena se spremeni tako, da se glasi »(rebalans
in zaključni račun proračuna občine)«.
Doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Po skrajšanem postopku se sprejme tudi zaključni
račun proračuna občine.«.
51. člen
V drugem stavku četrtega odstavka 94. člena se beseda
»obravnave« nadomesti z besedo »razprave«.
V petem odstavku se črta besedilo »v uradnem glasilu«.
52. člen
Naziv poglavja 6 se spremeni tako, da se glasi »6. Volitve, imenovanja in razrešitve«. Pred 95. členom se doda novo
podpoglavje »6.1 Splošne določbe«.
53. člen
95. člen se spremeni tako, da se glasi:
»95. člen
Volitve in imenovanja funkcionarjev in drugih oseb, ki jih
po zakonu in statutu voli ali imenuje svet, se opravijo po določbah tega poslovnika, če zakon ali drug akt občine ne določa
drugače.«.
54. člen
Za 98. členom se doda novo podpoglavje »6.2 Imenovanje članov delovnih teles« in nov 98.a člen, ki se glasi:
»98.a člen
(imenovanje delovnih teles)
(1) Člane delovnih teles sveta imenuje svet na podlagi
liste kandidatov za člane, ki jo določi komisija za mandatna
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vprašanja, volitve in imenovanja. Kandidati morajo komisiji
predložiti svoje soglasje.
(2) Če kandidatna lista ni dobila potrebne večine glasov,
se na isti seji izvede posamično javno imenovanje članov.
(3) Če na ta način niso imenovani vsi člani, se glasovanje
ponovi na naslednji seji sveta tako, da se izvede nov kandidacijski postopek samo glede manjkajočih članov delovnega
telesa.«.
Ostala podpoglavja se preštevilčijo.

Št.

III.
Ta sklep se objavi Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0013/2019-1
Dobrova, dne 5. junija 2019
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar

57. člen
Poglavje 8. Javnost dela in 103. ter 104. člen se črtajo.
Ostala poglavja se preštevilčijo.

DOL PRI LJUBLJANI
1962.

58. člen
Prvi odstavek 106. člena se črta.

Št. 007-0011/2019-1
Dobrova, dne 5. junija 2019
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar

1961.

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
Občine Dobrova - Polhov Gradec

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08,
83/12 in 68/17) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov
Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine
Dobrova - Polhov Gradec na 5. redni seji 5. junija 2019 sprejel

SKLEP
o imenovanju občinske volilne komisije
Občine Dobrova - Polhov Gradec
I.
V občinsko volilno komisijo se imenujejo:
1. Alojzija ALIČ, predsednica, roj. 1960, Setnik 4, Polhov
Gradec,
Eva GOSTIŠA, namestnica predsednice, roj. 1970, Hruševo 103, Dobrova,
2. Marta BUTINA, članica, roj. 1955, Stara cesta 14,
Dobrova,
Jože KOŽUH, namestnik člana, roj. 1966, Črni Vrh 29/c,
Polhov Gradec,
3. Marko KOŠIR, član, roj. 1968, Črni Vrh 31, Polhov
Gradec,
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II.
Mandat občinske volilne komisije traja štiri leta.

56. člen
Prvi stavek prvega odstavka 102. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»(1) Za izvajanje odločitev sveta je odgovoren župan.«.

59. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Maja BRADEŠKO, namestnica člana, roj. 1987, Srednji
vrh 21 a, Polhov Gradec,
4. Andrej MALOVRH, član, roj. 1974, Pristava pri Polhovem Gradcu 5,
Boštjan RIHAR, namestnik člana, roj. 1971, Ul. Emila
Adamiča 41, Dobrova.

55. člen
V prvem stavku drugega odstavka 99. člena se črta besedilo »ali na predlog ene četrtine članov sveta«.
V četrtem odstavku se beseda »županu« nadomesti z
besedami »komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja«.
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43 / 28. 6. 2019 /

Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine
Dol pri Ljubljani za leto 2019 – 1. rebalans
proračuna

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, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1
in 30/18), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 – UPB2)
je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 5. redni seji dne
19. 6. 2019 sprejel

ODLOK
o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol
pri Ljubljani za leto 2019 – 1. rebalans proračuna
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto
2019 (Uradni list RS, št. 17/19) se 3. člen spremeni tako, da
se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

PRIHODKI

7

SKUPAJ PRIHODKI

6.217.000,00

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

5.552.000,00

DAVČNI PRIHODKI

4.452.000,00

70

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 3.666.000,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE

624.000,00

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITEV

152.000,00

706 DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI
71

NEDAVČNI PRIHODKI
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
711 TAKSE IN PRISTOJBINE

10.000,00
1.100.000,00
304.000,00
10.000,00
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712 GLOBE IN DRUGE DENARNE
KAZNI

74
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32.000,00

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV

200.000,00

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

554.000,00

TRANSFERNI PRIHODKI

665.000,00

740 TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ

565.000,00

741 PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
IZ SREDSTEV EU

100.000,00

II.

ODHODKI

4

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 7.117.000,00

40

TEKOČI ODHODKI
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST

41

TEKOČI TRANSFERI
410 SUBVENCIJE

42

43

298.500,00
46.200,00

III.

120.000,00
2.283.400,00
102.000,00

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM

1.309.000,00

412 TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

214.000,00

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI

658.400,00

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.791.000,00

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV

1.791.000,00

INVESTICIJSKI TRANSFERI

33.000,00

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM,
KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI

30.000,00

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

3.000,00
900.000,00

III/1. PRIMARNI PRIMANJKLJAJ

900.000,00

III/2. TEKOČI PRESEŽEK

259.000,00

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV

0

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU

NETO ZADOLŽEVANJE

0

XI.

NETO FINANCIRANJE

900.000,00

XII.

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

900.000,00

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0001/2018-15
Dol pri Ljubljani, dne 19. junija 2019
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Željko Savič l.r.

3.009.600,00

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 2.544.900,00
409 REZERVE

X.

0
–900.000,00

GORENJA VAS - POLJANE
1963.

Odlok o javni gasilski službi v Občini Gorenja
vas - Poljane

Na podlagi 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi
in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg), 3. in 6. člena Zakona
o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17 – GZ), 2. in 6. člena
Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo), Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS,
št. 92/07, 54/08 in 23/11 in 27/16) ter 17. člena Statuta Občine
Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13, 48/15 in 31/17)
je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 5. redni seji
13. junija 2019 sprejel

ODLOK
o javni gasilski službi
v Občini Gorenja vas - Poljane
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja dejavnosti varstva pred požarom ter naloge, organizacijo in status gasilstva v Občini Gorenja vas - Poljane (v nadaljevanju: občina).
2. člen
Občina je dolžna spodbujati razvoj požarno nenevarnih
tehnologij in takih posegov v prostor, ki zmanjšujejo ali preprečujejo nastanek požarov.
3. člen
(1) Gasilstvo je obvezna lokalna javna služba (v nadaljevanju: javna gasilska služba), katere trajno in nemoteno
opravljanje zagotavlja občina.
(2) Gasilstvo je humanitarna dejavnost, ki se opravlja v
javnem interesu in je za ogrožene in prizadete uporabnike ob
nesreči brezplačna.
4. člen
(1) Naloge gašenja in reševanja ob požarih, druge, zlasti
preventivne naloge varstva pred požarom, določene naloge
zaščite in reševanja ljudi ter premoženja ob naravnih in drugih
nesrečah ter določene storitve opravljajo gasilske enote prostovoljnih gasilskih društev.
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(2) Opravljanje storitev ne sme onemogočati opravljanja
temeljnih nalog gasilstva.
(3) Operativnih nalog gasilstva ni mogoče opravljati kot
pridobitno dejavnost.
II. NOSILCI IN NALOGE
5. člen
(1) Občina v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja
organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva.
(2) Na podlagi načrta varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami občina zagotavlja sredstva za:
– redno delovanje gasilskih enot,
– gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za
opazovanje, obveščanje in alarmiranje,
– vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme,
– izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov
gasilskih enot,
– gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva,
– povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju
nalog gasilstva,
– povračilo škode, povzročene tretjim osebam, na objektih
javne infrastrukture, ki je namenjena oskrbi s pitno vodo in na
hidrantnem omrežju javnega vodovoda, zaradi opravljanja nalog gasilstva, iz prvega odstavka 4. člena tega odloka,
– opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij.
(3) Občina zagotavlja opravljanje nalog gasilstva preko
prostovoljnih gasilskih društev.
6. člen
Občina lahko v skladu z določili Uredbe o varstvu pred
požarom v naravnem okolju glede na geografske, vremenske
in druge razmere razglasi stopnjo požarne ogroženosti v naravnem okolju na svojem območju, o čemer obvesti upravo ter
predpiše ali uveljavi posebne ukrepe za varstvo pred požarom.
III. GASILSKE ENOTE
7. člen
(1) Gasilske enote v občini so prostovoljne, glede na
območje delovanja pa teritorialne in industrijske.
(2) Gasilske enote opravljajo svoje naloge v skladu s
pravili stroke in pravili gasilske službe.
8. člen
(1) Za organiziranje in opremljanje gasilskih enot v občini
se morajo upoštevati merila Vlade Republike Slovenije za organiziranje in opremljanje gasilskih enot in načrt varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami občine.
(2) Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami izdelajo izvajalci javne gasilske službe v sodelovanju s pristojnim
organom občinske uprave.
9. člen
(1) Gasilske enote prostovoljnih gasilski društev opravljajo
javno gasilsko službo skladno s tem odlokom. Za opravljanje
javne gasilske službe mora gasilska enota z občino skleniti
pogodbo o opravljanju javne gasilske službe. S pogodbo se
določijo medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank
pri izvajanju javne gasilske službe.
(2) Za opravljanje javne gasilske službe v občini se lahko
določi le gasilska enota, ki je članica Gasilske zveze Škofja
Loka. Pogodbo o izvajanju javne gasilske službe podpiše tudi
Gasilska zveza Škofja Loka.
(3) V pogodbi o opravljanju javne gasilske službe v skladu
s tem odlokom se določi zlasti:
– obseg in način opravljanja javne gasilske službe,
– začetek ali obdobje opravljanja javne gasilske službe,
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– organizacijo javne gasilske službe in
– nadzor nad izvajanjem javne gasilske službe.
(4) Obseg in način opravljanja javne gasilske službe se
določi zlasti v skladu z merili za organiziranje in opremljanje
gasilskih enot, časi določenimi za izvoz enote na kraj nesreče,
merili za požarno pokrivanje posameznih vrst objektov, načrtom
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter načrti zaščite
in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah občine.
(5) V pogodbi o opravljanju javne gasilske službe se za
gasilske enote prostovoljnih gasilskih društev določijo sredstva,
ki jih zagotavlja občina za opravljanje javne gasilske službe,
zlasti za izvajanje intervencij, usposabljanje, plačevanje zdravstvenih pregledov, zavarovanja za primer poškodbe pri delu
ali poklicne bolezni ter za druge pravice iz delovnega razmerja
oziroma pravice, ki jih zakon določa za operativne gasilce,
ter sredstva, ki jih občina namenja za usposabljanje gasilske
mladine in druge društvene dejavnosti.
(6) V opravljanje javne gasilske službe v skladu s tem
odlokom se lahko na podlagi odločitve župana in pogodbe
o opravljanju javne gasilske službe, vključi tudi industrijska
gasilska enota, če ne glede na to gospodarska družba, zavod
ali druga organizacija, v kateri taka gasilska enota deluje, izpolnjuje obveznosti glede lastne gasilske službe, organizirane
v skladu z merili za organizacijo in opremljanje gasilskih enot.
10. člen
Občina mora organizirati požarno stražo, ko je razglašena povečana nevarnost požarov v naravnem okolju. Požarna
straža mora trajati, dokler traja povečana požarna nevarnost.
11. člen
Požarno stražo in požarno varovanje objektov, drugega
premoženja ter javnih prireditev opravljajo na območju občine
tisti gasilci in gasilske enote, ki izvajajo javno gasilsko službo
v skladu s tem odlokom, če z operativnim gasilskim načrtom
občine ali z zakonom ni določeno drugače. Stroški izvajanja
gasilskih operativnih nalog po tem členu bremenijo lastnika
ali upravljavca objekta in premoženja oziroma organizatorja
javne prireditve.
12. člen
Za zagotavljanje pripravljenosti ter usklajevanje delovanja
operativnih gasilskih enot v občini se ustanovi gasilsko poveljstvo občine, ki ga sestavljajo poveljniki prostovoljnih gasilskih
enot na območju občine. Gasilski poveljnik občine vodi gasilsko
poveljstvo občine, večje gasilske intervencije in je član štaba
Civilne zaščite občine.
13. člen
(1) Gasilska zaščitna in reševalna oprema, gasilski domovi in orodišča ne morejo biti predmet izvršbe ali stečaja.
(2) Gasilske domove in orodišča, gasilsko zaščitno in
reševalno opremo ob prenehanju prostovoljnega gasilskega
društva, ki je te nepremičnine oziroma opremo uporabljalo,
prevzame občina.
(3) Gasilsko zaščitno in reševalno opremo prostovoljnega
industrijskega gasilskega društva, ki je prenehalo delovati,
prednostno lahko prevzame občina, proti plačilu dejanske vrednosti te opreme gospodarski družbi, zavodu ali drugi organizaciji, v kateri je društvo delovalo, če je ta financirala nabavo
te opreme.
(4) Prostovoljno gasilsko društvo ne sme brez poprejšnjega soglasja gasilskega poveljstva občine oziroma gasilske zveze odtujiti gasilske zaščitne in reševalne opreme ter objektov,
namenjenih za opravljanje nalog gasilstva, razen če župan ne
odloči drugače.
14. člen
Kadar se ugotovi, da prostovoljno gasilsko društvo ne
opravlja javne gasilske službe v skladu s tem odlokom in pod
pogoji iz 9. člena tega odloka, župan o tem opozori prostovolj-
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no gasilsko društvo ter gasilsko zvezo in določi rok, v katerem
mora prostovoljno gasilsko društvo odpraviti pomanjkljivosti.
Če prostovoljno gasilsko društvo ne odpravi pomanjkljivosti
v določenem roku, se mu opravljanje javne gasilske službe
ustrezno omeji ali odvzame.
15. člen
Gasilec, ki prostovoljno opravlja operativne naloge v gasilstvu (v nadaljnjem besedilu: prostovoljni gasilec) je oseba, ki:
– je strokovno usposobljena za gašenje in reševanje ter
ima opravljen predpisani izpit za prostovoljnega gasilca,
– ima opravljen predpisan preizkus znanja, preizkus psihofizičnih sposobnosti in je zdravstveno sposobna za opravljanje gasilske službe,
– ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper
življenje, telo in premoženje,
– je star od 18 do 63 let – moški oziroma 18 do 55 let –
ženske.
16. člen
Na podlagi ocene požarnih in drugih nevarnosti ustanovijo
občani prostovoljno gasilsko društvo, ki opravlja predvsem
naslednje naloge:
– preventivne naloge varstva pred požarom ter druge
preventivne naloge na področju varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami,
– izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob požarih ter ob
naravnih in drugih nesrečah,
– vzgojo gasilske mladine,
– pomoč občanom na področju varstva pred požarom,
– druge naloge v zvezi z organizacijo in razvojem gasilstva.
17. člen
(1) Prostovoljno gasilsko društvo je dolžno v skladu s
sklepom župana in pogodbo o opravljanju javne gasilske službe imenovati gasilsko enoto za opravljanje preventivnega in
operativnega dela v zvezi z varstvom pred požarom ter zaščito
in reševanjem na območju ali delu območja občine, za katero
je bila ustanovljena.
(2) Prostovoljna gasilska enota mora imeti predpisano
število operativnih gasilcev, določeno z merili za organiziranje
in opremljanje gasilskih enot, potrebno gasilsko zaščitno in
reševalno opremo ter orodišče.
(3) Evidenco o prostovoljnih gasilskih enotah in o prostovoljnih gasilcih vodijo Gasilska zveza Slovenije ter prostovoljna
gasilska društva za svoje potrebe in mora biti usklajena z evidenco Uprave RS za zaščito in reševanje.
18. člen
V prostovoljnih gasilskih enotah se lahko v skladu z merili
za organiziranje in opremljanje gasilskih enot ustanovi poklicno jedro s poklicnimi gasilci kot sestavni del prostovoljne gasilske enote IV. ali V. kategorije. Pred ustanovitvijo poklicnega
jedra mora prostovoljno gasilsko društvo pridobiti soglasje župana. Poklicno jedro iz prvega odstavka tega člena se lahko
organizira tudi pri gasilski zvezi, če tako odločijo člani gasilske
zveze in občina.
19. člen
(1) Poveljnik prostovoljne gasilske enote organizira in vodi
strokovno-tehnične naloge enote.
(2) Poveljnik prostovoljne gasilske enote zlasti:
– skrbi za njeno intervencijsko pripravljenost in jo vodi
med intervencijo,
– organizira in nadzira strokovno usposabljanje, urjenje in
kondicijsko pripravljenost pripadnikov enote,
– skrbi za brezhibnost gasilske zaščitne in reševalne
opreme.
(3) Način izbire, naloge in pristojnosti poveljnikov prostovoljnih gasilskih enot in njihovih namestnikov so določene s
pravili gasilske službe.
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20. člen
(1) Prostovoljnemu gasilcu med intervencijo pripada nadomestilo plače. Nadomestilo plače mu pripada tudi med usposabljanjem na podlagi poziva pristojnega organa občine.
(2) Nadomestilo plače izplača delodajalec v breme občine.
(3) Če traja intervencija več kot štiri ure, imajo udeleženci
pravico do brezplačne prehrane.
(4) Prostovoljnega gasilca, zaradi udeležbe na intervenciji
ali na usposabljanju, delodajalec ne sme odpustiti, razporediti
na drugo delovno mesto ali ga kako drugače oškodovati.
21. člen
(1) Prostovoljni gasilec, ki se med intervencijo ali med
strokovnim usposabljanjem poškoduje ali zaradi opravljanja
nalog med intervencijo zboli, je zavarovan po predpisih o zdravstvenem, pokojninskem in invalidskem zavarovanju za primer
poškodbe pri delu in poklicne bolezni.
(2) Prostovoljnemu gasilcu, ki ni zaposlen ali za katerega
je to ugodneje, pripada nadomestilo za čas zadržanosti od dela
zaradi poškodbe pri delu iz prejšnjega odstavka v višini 100 %
povprečne mesečne plače na zaposlenega delavca v državi v
zadnjem mesecu pred nastankom poškodbe.
(3) Čas in kraj nastanka poškodbe ugotovi vodja intervencije, na kateri se je gasilec poškodoval, prijavi pa se gasilski zvezi.
(4) Če je prostovoljni gasilec med intervencijo ali med
strokovnim usposabljanjem izgubil življenje, imajo njegovi družinski člani pravico do:
– pokojnine v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
– enkratne denarne pomoči in
– povračila stroškov prevoza in pogreba.
(5) Če se prostovoljni gasilec med intervencijo ali med
strokovnim usposabljanjem poškoduje brez svoje krivde tako,
da je njegov organizem okvarjen najmanj za 20 %, ima pravico
do enkratne denarne pomoči po predpisih o vojaških invalidih.
(6) Vlada določi višino enkratne denarne pomoči, ki ne
sme biti manjša od 12 povprečnih plač zaposlenih v državi v
zadnjih šestih mesecih, ter višino povračil.
(7) Gasilska organizacija mora zavarovati operativne člane svoje gasilske enote za primer smrti, trajne izgube splošne
delovne zmožnosti in prehodne nezmožnosti za delo, nastale
v nesreči pri gašenju in reševanju, na vajah ali med šolanjem.
22. člen
(1) Občina krije izgubljeni zaslužek in nadomestilo plač,
stroške za prehrano iz 20. člena tega odloka ter prispevke in
stroške iz 21. člena tega odloka.
(2) Način pokrivanja obveznosti iz prvega odstavka tega
člena se določi v pogodbi o opravljanju javne gasilske službe.
23. člen
Občina lahko pooblasti gospodarsko družbo, zavod in
drugo organizacijo, v kateri je primerna gasilska enota, za
opravljanje nalog gasilstva na območju ali delu območja občine pod pogoji, ki jih določa zakon o gasilstvu za prostovoljne
gasilske enote.
IV. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
24. člen
Način in vsebino temeljnega in dopolnilnega usposabljanja prostovoljnih gasilcev in opravljanje izpitov prostovoljnih
gasilcev se izvaja v skladu z navodili, ki jih izda resorni minister
v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije.
V. GASILSKA ZVEZA ŠKOFJA LOKA
25. člen
(1) Prostovoljna gasilska društva v občini se povezujejo v
Gasilsko zvezo Škofja Loka (v nadaljevanju: gasilska zveza).
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(2) Gasilska zveza opravlja določene naloge javne gasilske službe, predvsem pa organizacijske in strokovne naloge
gasilstva v zvezi z:
– načrtnim kadrovanjem in usposabljanjem gasilcev,
– načrtnim in usklajenim razvojem ter opremljanjem gasilskih enot v skladu s predpisanimi merili,
– načrtovanjem in usklajevanjem uporabe gasilskih enot
gasilskih organizacij, ki so članice zveze,
– povezovanjem med članicami gasilske zveze in občino,
– izvajanjem nalog, ki jih na njih prenese občina,
– drugimi organizacijskimi in razvojnimi nalogami gasilstva.
(3) Gasilska zveza izvoli poveljnika gasilske zveze. Ker
gasilska zveza povezuje prostovoljna gasilska društva več
občin, poveljniki gasilskih enot v občini izvolijo gasilskega poveljnika občine. Občina imenuje gasilskega poveljnika občine
za člana štaba Civilne zaščite občine.
(4) Poveljnik gasilske zveze oziroma občinski gasilski
poveljnik skrbi za pripravljenost, organiziranost, opremljenost in
usposobljenost gasilskih enot, izvajanje določenih programov
usposabljanja ter vodi večje in zahtevnejše intervencije.
(5) Način izbire in pristojnosti poveljnika gasilske zveze,
gasilskega poveljnika občine, drugih gasilskih poveljnikov in njihovih namestnikov se izvede v skladu s pravili gasilske službe.
26. člen
(1) Gasilska zveza, v katero se povezujejo prostovoljna
gasilska društva v občini, daje:
– mnenja k letnim programom usposabljanja operativnih
gasilcev in gasilskih enot prostovoljnih gasilskih društev,
– mnenja k letnim programom opremljanja prostovoljnih
gasilskih enot z gasilsko zaščitno in reševalno opremo.
(2) Gasilska zveza lahko za posamezno leto določi oblike
usposabljanja, ki jih prostovoljna gasilska društva vključijo v
svoje letne programe, če je to potrebno zaradi usklajenega
razvoja, ustrezne pripravljenosti in drugih razlogov, utemeljenih z ocenami ogroženosti občine pred požarom ali drugimi
nesrečami.
(3) Sredstev iz proračuna Republike Slovenije ni mogoče
uporabiti za financiranje programov usposabljanja ali nabavo
gasilske zaščitne in reševalne opreme, če za izvedbo usposabljanja oziroma nabavo gasilske zaščitne in reševalne opreme
ni bilo dano pozitivno mnenje gasilske zveze.
(4) Pristojnosti iz prvega in drugega odstavka tega člena
ima gasilska zveza le ob članstvu v Gasilski zvezi Slovenije.
VI. GASILSKE INTERVENCIJE
1. Obveščanje in aktiviranje
27. člen
(1) V občini se zagotavlja enotno obveščanje in aktiviranje
gasilskih enot v skladu z operativnim gasilskim načrtom občine,
katerega sestavni del je tudi načrt obveščanja in aktiviranja
gasilskih enot. Operativni gasilski načrt občine izdela gasilsko
poveljstvo občine, potrdi pa ga župan oziroma oseba, ki jo on
pooblasti. Načrt obveščanja in aktiviranja gasilskih enot, ki ga
potrdi župan oziroma od njega pooblaščena oseba, mora občina predložiti Regijskemu centru za obveščanje, pristojnemu
za aktiviranje gasilcev v občini.
(2) Kadar gre gasilska enota na intervencijo zaradi požara
ali druge nesreče, mora vodja gasilske enote ali intervencije o
tem obvestiti pristojni center za obveščanje.
(3) Za obveščanje in aktiviranje v primeru gasilskih intervencij veljajo predpisi, ki urejajo opazovanje in obveščanje na
področju zaščite in reševanja.
(4) Aktiviranje gasilskih enot iz več občin se izvaja v skladu z načrti zaščite in reševanja oziroma na podlagi odločitve
pristojnega regijskega ali državnega poveljnika Civilne zaščite,
če z državnim načrtom aktiviranje gasilskih enot ni predvideno.
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Pri tem se mora zagotoviti, da v občini, na katero se odločitev
nanaša, ostanejo gasilske enote v takem obsegu, ki zagotavlja
nujno intervencijsko pripravljenost v občini.
(5) Gasilske enote uporabljajo zveze v sistemu zaščite
in reševanja.
28. člen
(1) Delodajalec je dolžan omogočiti opravičeno odsotnost
z dela v skladu s splošnimi predpisi o delovnih razmerjih operativnemu gasilcu, ki je bil med delom pozvan k opravljanju nalog
zaščite, reševanja in pomoči zaradi požara ali druge nesreče
v skladu z načrtom obveščanja in aktiviranja gasilskih enot iz
prejšnjega člena in je član gasilske enote, ki opravlja javno
gasilsko službo.
(2) Poziv prek tehničnih sredstev zvez, tihega alarmiranja
ali s sireno za javno alarmiranje preko pristojnega centra za obveščanje ali pisni poziv občine, se šteje kot poziv k opravljanju
dolžnosti zaščite in reševanja, na podlagi katerega delodajalec
opraviči operativnemu gasilcu odsotnost z dela. V primeru, da
je bil poziv dan s tehničnimi sredstvi, mora poveljnik gasilske
enote oziroma gasilski poveljnik občine ali poveljnik Civilne
zaščite občine, izdati tudi pisno potrdilo o odsotnosti z dela
operativnega gasilca najkasneje v sedmih dneh po končani
intervenciji. Nadomestilo za čas odsotnosti z dela povrne za
operativnega gasilca njegovemu delodajalcu občina v skladu
s tem odlokom in predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami.
(3) Določba prvega odstavka tega člena se uporablja tudi
za primer odsotnosti z dela zaradi vaj ali usposabljanja, h katerim je bil operativni gasilec v skladu s predpisi o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami pisno pozvan.
2. Medsebojna pomoč gasilcev
29. člen
(1) Gasilske enote si morajo ob večjih požarih ali drugih nesrečah medsebojno pomagati. Gasilske enote lahko
pomagajo na drugih območjih le, če zagotovijo ustrezno
intervencijsko pripravljenost na območju, za katerega so
ustanovljene.
(2) Pomoč iz prejšnjega odstavka odredi vodja intervencije, lahko pa tudi pristojni poveljnik Civilne zaščite.
3. Vodenje intervencij
30. člen
(1) Intervencije vodi poveljnik gasilske enote ali ustrezno
usposobljen član enote (vodja intervencije), na območju katere
je požar ali druga nesreča z vsemi pravicami in dolžnostmi
skladno z zakonom in pravili gasilske službe.
(2) Po končani intervenciji mora vodja intervencije napisati predpisano poročilo o intervenciji. Izdelati in posredovati
ga mora skladno s Pravilnikom o obveščanju in poročanju
v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in
pravili gasilske službe. Potek intervencije se mora ustrezno
arhivirati.
4. Dolžnosti lastnikov oziroma uporabnikov
31. člen
(1) Lastniki oziroma uporabniki zemljišč, stavb in drugih
objektov morajo ob požaru ali drugi nesreči gasilcem in drugim
sodelujočim v intervenciji dovoliti:
– prehod preko zemljišč, stavb in drugih objektov ter njihovo uporabo za gasilska in reševalna dela,
– uporabo njihovih zalog vode za gašenje in reševanje.
(2) Lastniki oziroma uporabniki morajo dopustiti izvajanje
ukrepov iz prejšnjega odstavka, ki jih odredi vodja intervencije,
imajo pa pravico do povrnitve nastale škode.
(3) Povračilo škode, povzročene lastnikom oziroma uporabnikom v času intervencije, bremeni občino.
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5. Stroški intervencije

32. člen
(1) Stroške intervencije, ki izhajajo iz nalog gasilstva v
skladu s tem odlokom krije občina.
(2) Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena
stroške intervencije krije:
– povzročitelj, ki je požar ali nesrečo povzročil namenoma
ali iz velike malomarnosti,
– kdor opusti predpisane varnostne ukrepe pri prevozu,
skladiščenju ali drugih opravilih z nevarnimi snovmi,
– kdor ne organizira požarne straže v skladu s predpisi,
– kdor namerno in brez razloga alarmira gasilsko enoto.
(3) Stroške intervencij v skladu s prejšnjim odstavkom
izterja občina na podlagi sklepa župana.
(4) Stroške intervencije gasilskih enot, nastale med intervencijo izven območja občine za katero so ustanovljene, krije
občina iz katere je gasilska enota.
(5) Stroški intervencije gasilskih enot, nastali med intervencijo izven območja občine, za katero so ustanovljene, se
krijejo iz proračuna Republike Slovenije, če je bila intervencija
izvršena na podlagi državnega načrta zaščite in reševanja oziroma na podlagi odločitve pristojnega regijskega ali državnega
poveljnika Civilne zaščite.
VII. UPRAVLJANJE IN VODENJE VARSTVA PRED
POŽAROM V OBČINI GORENJA VAS - POLJANE
33. člen
Občinski svet ima naslednje pristojnosti in naloge:
– z odlokom določi dejavnosti varstva pred požarom, ki se
opravljajo kot izbirna javna služba,
– sprejme program in načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki ne sme biti v nasprotju z nacionalnim programom in načrtom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– glede na geografske, vremenske, urbanistične ali druge
razmere lahko (z odlokom) predpiše posebne ukrepe varstva
pred požarom za naselje ali naravno okolje ter razglasi povečano požarno ogroženost na svojem območju,
– v proračunu zagotovi sredstva za financiranje požarne
varnosti.
34. člen
Župan ima naslednje pristojnosti in naloge:
– obvešča javnost o dejavnostih in drugih zadevah varstva pred požarom,
– organizira neobvezne oblike usposabljanja za varstvo
pred požarom,
– pristojnemu ministrstvu poroča o dogodkih povezanih s
požari in eksplozijami,
– odredi organiziranje požarne straže ob razglasu povečane nevarnosti požarov v naravnem okolju,
– razglasi povečano požarno nevarnost na območju občine,
– v času povečane požarne ogroženosti in ob velikih
požarih v naselju oziroma naravnem okolju daje opozorila,
napotila ali prepovedi prebivalstvu,
– imenuje odbor, ki načrtuje uporabo sredstev požarne
takse za sofinanciranje nalog varstva pred požarom. Odbor
sestavljajo predstavniki gasilcev, zavarovalništva in pristojnega
organa občine.
VIII. FINANCIRANJE
35. člen
(1) Dejavnosti gasilskih enot se financirajo iz:
– proračuna Republike Slovenije in občine,
– sredstev zavarovalnic in podjetij,
– dohodkov iz lastnih dejavnosti,

Uradni list Republike Slovenije
– prispevkov, daril in volil fizičnih in pravnih oseb.
(2) V skladu s tem odlokom se financirajo iz virov iz prejšnjega odstavka tudi dejavnosti gasilskih društev in zvez, ki so
pomembne za razvoj gasilstva.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
36. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 845-004/2019-003
Gorenja vas, dne 13. junija 2019
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Janez Čadež

1964.

Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami na območju Občine Gorenja vas Poljane

Na podlagi 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi
in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg), 6. člena Zakona o
varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17 – GZ), 6. člena Zakona o
gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo), Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil
za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/08
in 23/11 in 27/16) ter 17. člena Statuta Občine Gorenja vas Poljane (Uradni list RS, št. 85/13, 48/15 in 31/17) je Občinski
svet Občine Gorenja vas - Poljane na 5. redni seji 13. junija
2019 sprejel

ODLOK
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
na območju Občine Gorenja vas - Poljane
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja organizacijo in izvajanje varstva ljudi, živali,
premoženja, kulturne dediščine ter okolja pred naravnimi in
drugimi nesrečami na območju Občine Gorenja vas - Poljane
(v nadaljnjem besedilu: varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami).
2. člen
Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se organizira skladno z enotnim in celovitim sistemom varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami Republike Slovenije in obsega
programiranje, načrtovanje, organiziranje, izvajanje, nadzor in
financiranje ukrepov ter dejavnosti za varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami v miru, v spremenjenih razmerah, v izrednem in vojnem stanju.
II. DOLŽNOSTI IN PRAVICE OBČANOV
3. člen
Občani, ki izpolnjujejo zakonske pogoje, so dolžni sodelovati v Civilni zaščiti v Občini Gorenja vas - Poljane (v
nadaljnjem besedilu: občini), dajati materialna sredstva za potrebe izvajanja zaščite in reševanja (materialna dolžnost) ter

Uradni list Republike Slovenije
se usposabljati in pripravljati za osebno in vzajemno zaščito ter
izvajanje predpisanih zaščitnih ukrepov. Kdor sodeluje v zaščiti
in reševanju, mu pripadajo pravice in ima dolžnost, skladno z
veljavno zakonodajo.
4. člen
(1) Kdor sodeluje in je pozvan k izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči s pozivom, preko sredstev javnega
obveščanja, telefona ali preko sredstev javnega alarmiranja,
mu pripadajo pravice in ima dolžnosti, ki izhajajo iz veljavne
zakonodaje.
(2) Delodajalec je dolžan delavcu iz prvega odstavka
tega člena omogočiti sodelovanje pri izvajanju nalog zaščite in
reševanju in delavca zaradi sodelovanja v aktivnostih zaščite in
reševanja ne sme biti materialno oškodovan zaradi sodelovanja
v zaščiti in reševanju.
(3) Določila prvega in drugega odstavka tega člena se
smiselno uporabljajo tudi za primer odsotnosti z dela zaradi
usposabljanja in vaj. Delodajalec ima pravico do refundacije
stroškov v skladu z veljavno zakonodajo.

Št.

43 / 28. 6. 2019 /

Stran

5427

alarmiranja in seznanjanja občanov s posameznimi nevarnostmi skladno z veljavno zakonodajo.
V. ZAŠČITNI UKREPI
10. člen
Zaščitni ukrepi so:
– prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi tehnični ukrepi;
– evakuacija;
– sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev;
– radiološka, kemijska in biološka zaščita;
– zaklanjanje;
– zaščita kulturne dediščine.
11. člen
Pristojni občinski organi skladno z veljavno zakonodajo
skrbijo za izvajanje prostorskih, urbanističnih, gradbenih in
drugih tehničnih ukrepov, ki preprečujejo oziroma zmanjšujejo
škodljive vplive naravnih in drugih nesreč.

5. člen
Materialno dolžnost občani in pravne osebe izvajajo z dajanjem materialnih sredstev za potrebe izvajanja nalog zaščite,
reševanja in pomoči v skladu z veljavno zakonodajo.

12. člen
V primerih naravne ali druge nesreče lahko evakuacijo
odredi župan, v nujnih primerih pa tudi poveljnik Civilne zaščite. Način in postopek evakuacije se določi v načrtih zaščite in
reševanja.

III. PROGRAMIRANJE IN NAČRTOVANJE

13. člen
(1) Občina zagotovi zatočišče in nujno oskrbo občanom,
ki so zaradi naravne ali druge nesreče ostali brez doma ali
sredstev za preživetje in ki se zaradi ogroženosti zadržujejo
zunaj svojega prebivališča.
(2) Župan lahko izjemoma odredi, da morajo lastniki in
uporabniki stanovanjskih hiš začasno sprejeti na stanovanje
evakuirane in ogrožene osebe.

6. člen
(1) Občinski svet občine sprejme program in letne načrte
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(2) Predlog programa in letnih načrtov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami izdela pristojen organ občinske uprave skladno z nacionalnim programom varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami in letnim načrtom varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami.
(3) Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami predstavlja program dela za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
7. člen
(1) Ocena ogroženosti je kakovostna in količinska analiza
naravnih in drugih danosti za nastanek naravne in druge nesreče, z oceno možnega poteka in posledic nesreče, s predlagano
stopnjo zaščite pred nevarnostmi ter predlogom preventivnih in
drugih ukrepov za zaščito, reševanje in pomoč.
(2) Načrt zaščite in reševanja je na podlagi ocene ogroženosti in spoznanj stroke razdelana zamisel zaščite, reševanja
in pomoči ob določeni naravni ali drugi nesreči.
(3) Oceno ogroženosti ter načrte zaščite in reševanja za
posamezno nevarnost za območje občine izdela pristojni organ
občinske uprave, odobri jih poveljnik Civilne zaščite, sprejme
jih župan.
IV. OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE
8. člen
(1) Vsakdo je dolžan obvestiti Regijski center za obveščanje (tel. št. 112) ali policijo (tel. št. 113) o vsaki nevarnosti naravne ali druge nesreče takoj, ko jo je opazil ali je zanjo izvedel.
(2) Za vodenje ter izvajanje zaščite, reševanja in pomoči
ter za izvajanje drugih operativnih nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zagotavlja občina sistem zvez, ki je
skladen z nacionalnim sistemom zvez za potrebe varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami.
9. člen
Občina zagotavlja sredstva za alarmiranje za potrebe
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, sistem javnega

14. člen
(1) Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije na
območju občine, ki v delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo, prevažajo ali skladiščijo nevarne snovi oziroma kemikalije,
morajo načrtovati in izvajati obvezne varnostne ukrepe za
preprečevanje večjih nesreč s kemikalijami in za zmanjšanje
posledic teh nesreč za ljudi in okolje (zmanjšanje tveganja za
okolje) ter izdelati oceno ogroženosti ter načrt zaščite in reševanja, za nesreče, ki jih lahko povzročijo s svojo dejavnostjo in
ki lahko ogrozijo ljudi, živali, premoženje, kulturno dediščino ali
okolje zunaj območja organizacije.
(2) Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije
iz prejšnjega odstavka morajo na lastne stroške vzpostaviti in
vzdrževati pripravljenost za ukrepanje, organizirati potrebne
sile za reševanje in pomoč, zagotoviti obveščanje in alarmiranje delavcev in okoliškega prebivalstva o nevarnostih ter
sofinancirati sorazmeren del priprav lokalne skupnosti, glede
na obseg in stopnjo ogroženosti, ki jo povzroča njihova dejavnost, glede na določila v občinskih načrtih zaščite in reševanja
v skladu z oceno ogroženosti.
(3) Osebe, ki pri opravljanju poslovne dejavnosti na kakršen koli način ali v kakršni koli obliki obremenjujejo okolje z
nevarnimi snovmi oziroma kemikalijami, posredujejo podatke
občini o virih tveganja za potrebe načrtovanja skupnih zaščitnih
ukrepov ter reševanja in pomoči.
15. člen
(1) Zaščita prebivalcev pred vojnimi in drugimi nevarnostmi se organizira z gradnjo zaklonišč, v neposredni vojni
nevarnosti pa z gradnjo zaklonilnikov in drugimi prilagoditvami
obstoječih primernih prostorov.
(2) Gradnja, vzdrževanje, uporaba zaklonišč, nadzor nad
primernostjo zaklonišč in pripravljenost za uporabo se izvaja
ter financira v skladu z veljavno zakonodajo.
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16. člen
(1) Zaščita kulturne dediščine obsega priprave in izvajanje ukrepov za zmanjševanje nevarnosti ter preprečevanje in
zmanjševanje škodljivih vplivov naravnih in drugih nesreč na
kulturno dediščino.
(2) Priprave in ukrepe iz prejšnjega odstavka izvajajo
lastniki in uporabniki kulturne dediščine, strokovna služba za
varstvo kulturne dediščine, občine in država. Pri izvajanju zaščite kulturne dediščine ob naravnih in drugih nesrečah po
potrebi sodelujejo tudi ustrezne enote in službe Civilne zaščite,
gasilske enote ter druge sile za zaščito, reševanje in pomoč.
17. člen
(1) Povečano požarno ogroženost naravnega okolja v
občini razglasi župan ali Uprava Republike Slovenije za zaščito
in reševanje.
(2) Ko je razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, je kurjenje v naravnem okolju prepovedano.
(3) Župan organizira požarno stražo ter opazovanje in obveščanje o nevarnosti požarov, v času, ko je razglašena velika
ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja.
VI. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA
18. člen
(1) Občina skrbi za organiziranje, vzpodbujanje in usmerjanje osebne in vzajemne zaščite na območju občine v sodelovanju s štabom za Civilno zaščito. Prav tako skrbi za gradnjo,
vzdrževanje in preglede javnega hidrantnega omrežja.
(2) V okviru osebne in vzajemne zaščite morajo občani
oziroma lastniki nepremičnin izvajati naslednje dejavnosti:
– samozaščito, samopomoč in vzajemno pomoč;
– vzdrževati objekte za zaščito in reševanje (zaklonišča,
zaklonilnike in druge prostore);
– nabavljati sredstva in opremo za skupinsko zaščito ob
naravnih in drugih nesrečah;
– izvajati druge ukrepe zaščite, reševanja in pomoči.
VII. SILE ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ
1. Gasilska javna služba
19. člen
(1) Naloge gašenja in reševanja ob požarih ter zaščite in
reševanja ob naravnih in drugih nesrečah izvajajo prostovoljna
gasilska društva in Gasilska zveza Škofja Loka.
(2) Župan določi, katere prostovoljne gasilske enote v
gasilskih društvih opravljajo gasilsko javno službo na območju
občine, njihova operativna območja (območja delovanja), kategorije gasilskih enot ter organizacijo gasilstva in delovanje
gasilskih enot v občini.
20. člen
Izvajalci gasilske javne službe izvajajo predvsem naloge
gašenja in reševanja ob požarih, preventivne naloge varstva
pred požarom ter ostale naloge zaščite in reševanja ljudi ter
premoženja ob naravnih in drugih nesrečah, za katere so
usposobljeni in opremljeni.
21. člen
(1) Župan ustanovi gasilsko poveljstvo občine za zagotavljanje pripravljenosti ter usklajevanje delovanja operativnih
gasilskih enot v občini, ki ga sestavljajo poveljniki prostovoljnih
gasilskih enot.
(2) Gasilskega poveljnika občine imenuje gasilsko poveljstvo občine. Gasilski poveljnik občine vodi gasilsko poveljstvo
občine in večje gasilske intervencije in je član štaba Civilne
zaščite občine.
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22. člen
(1) Občina zagotavlja sredstva za delovanje lokalne gasilske javne službe skladno z letnim načrtom varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami in merili za opremljanje in
organiziranje gasilskih enot. Medsebojne obveznosti so podrobno navedene v pogodbi o opravljanju lokalne gasilske
javne službe, ki zajema tudi sankcije za neprimerno opravljanje
pogodbenih obveznosti.
(2) Pravice in dolžnosti prostovoljnih gasilskih društev,
gasilskega poveljstva občine in Gasilske zveze Škofja Loka
ureja veljavna zakonodaja in Odlok o javni gasilski službi v
Občini Gorenja vas - Poljane.
2. Društva in druge nevladne organizacije, ki izvajajo
naloge zaščite, reševanja in pomoči
23. člen
(1) Enote, službe in druge operativne sestave društev in
drugih nevladnih organizacij opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči, če izpolnjujejo predpisane pogoje, v skladu
z merili za organiziranje in opremljanje enot, služb in drugih
operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč, in če jih
za to določi župan.
(2) Župan podrobneje določi območje delovanja in naloge
zaščite, reševanja in pomoči, ki jih posamezne enote opravljajo.
(3) S pogodbo o opravljanju nalog zaščite, reševanja in
pomoči se uredi financiranje nalog, zavarovanje operativnih
članov, sankcije za neizvrševanje pogodbenih obveznosti, razmerja v zvezi s sredstvi, ki jih je vložila občina, spremembe in
prenehanje pogodbe.
(4) Občina, na podlagi letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zagotavlja sredstva za opravljanje
nalog zaščite, reševanja in pomoči ter za organiziranje in opremljanje enot skladno z merili.
(5) Pri zaščiti, reševanju in pomoči lahko prostovoljno
sodelujejo tudi druga društva in nevladne organizacije, če imajo
ustrezne kadre in opremo.
3. Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije
24. člen
(1) Župan določi gospodarske družbe, zavode in druge
organizacije, ki imajo ustrezne kadre in sredstva, za opravljanje
določenih operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči.
(2) Z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi organizacijami, ki se jih določi za izvajanje nalog zaščite, reševanja
in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah, sklene občina pogodbo, v kateri se uredi vsebino, obseg in način opravljanja
nalog zaščite, reševanja in pomoči na območju občine ter
financiranje nalog.
(3) Občina zagotovi gospodarskim družbam, zavodom
in drugim organizacijam, določenim za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči, nadomestilo dejanskih stroškov za
sodelovanje pri opravljanju nalog, ki presegajo njihovo redno
dejavnost.
25. člen
(1) Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki
opravljajo javno službo na območju občine, v času naravnih
in drugih nesreč zagotavljajo podporo občinskim organom vodenja in silam za zaščito, reševanje in pomoč v okviru javne
službe, ki jo opravljajo.
(2) Občina sklene z izvajalci javnih služb pogodbo, v
kateri se uredi vsebino, obseg in način opravljanja nalog na
območju občine ter financiranje nalog.
(3) Občina zagotovi izvajalcem javnih služb, ki opravljajo
javno službo za potrebe zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah, nadomestilo dejanskih stroškov za
sodelovanje pri opravljanju nalog, ki presegajo njihovo redno
dejavnost.
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4. Enote in službe Civilne zaščite
26. člen
Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči se organizirajo enote in službe Civilne zaščite, kadar nalog zaščite,
reševanja in pomoči ni mogoče zagotoviti z izvajalci iz poklicnih
reševalnih služb, z izvajalci iz 23., 24. in 25. člena tega odloka,
ali so njihove zmogljivosti nezadostne glede na načrte zaščite
in reševanja.
27. člen
Organizacijo enot in služb Civilne zaščite občine določi
župan, skladno z merili za organiziranje, opremljanje in usposabljanje Civilne zaščite.
28. člen
Občina zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje
in usposabljanje enot in služb Civilne zaščite v skladu z merili.
VIII. AKTIVIRANJE IN MOBILIZACIJA
29. člen
(1) Aktiviranje Civilne zaščite in drugih sil za zaščito,
reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah odredi
župan, v njegovi odsotnosti pa poveljnik Civilne zaščite občine
ali njegov namestnik.
(2) V primeru, da Vlada Republike Slovenije odredi mobilizacijo Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in
pomoč, se uporabljajo postopki in dokumenti za aktiviranje
Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč.
30. člen
(1) Občina zagotavlja pogoje, da se aktiviranje in mobilizacija opravijo v zakonsko opredeljenih časih, ki so določeni za
štab Civilne zaščite v sestavi, ki omogoča operativno delovanje
in ostalih enot ter služb.
(2) Prostovoljna gasilska društva in Zdravstveni dom
Škofja Loka zagotavljajo 24-urno pripravljenost, v kateri se
zagotavlja izvoz (odhod) gasilskih enot za pomoč v predpisanih
izvoznih časih po prejemu obvestila o nesreči.
IX. ORGANI VODENJA SIL ZA ZAŠČITO,
REŠEVANJE IN POMOČ
31. člen
Župan imenuje poveljnika in namestnika poveljnika Civilne zaščite, člane občinskega štaba Civilne zaščite ter poverjenike in namestnike poverjenikov za Civilno zaščito.
32. člen
(1) Poveljnik Civilne zaščite operativno in strokovno vodi
zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah.
(2) Poveljnik Civilne zaščite:
– preverja intervencijsko pripravljenost sil in sredstev za
zaščito, reševanje in pomoč;
– vodi in usmerja zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih
in drugih nesrečah na območju občine;
– skrbi za povezano in usklajeno delovanje vseh sil za
zaščito, reševanje in pomoč;
– za vodenje posameznih intervencij zaščite, reševanja in
pomoči lahko določi vodjo intervencije;
– predlaga županu imenovanje članov občinskega štaba
Civilne zaščite.
(3) Poveljnik Civilne zaščite lahko vodjo intervencije razreši in določi drugega vodjo intervencije v primeru, da tako
odločitev narekujejo razmere reševanja oziroma če le-ta ne
ravna v skladu z usmeritvami poveljnika Civilne zaščite.
(4) V primeru, da intervencija traja daljši čas, poveljnik
Civilne zaščite določi izmed vodij enot, ki sodelujejo na inter-
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venciji, po predhodnem posvetovanju z njimi, vodjo intervencije
za določeno časovno obdobje intervencije.
(5) Poveljnik Civilne zaščite je za svoje delo odgovoren
županu.
(6) Poveljnik Civilne zaščite občine ima svojega namestnika, ki mu pri delu pomaga, v času odsotnosti poveljnika pa
prevzame vse njegove pristojnosti in je za svoje delo odgovoren županu.
33. člen
(1) Občinski štab Civilne zaščite se organizira za strokovno pomoč pri vodenju ter opravljanje drugih operativno-strokovnih nalog zaščite, reševanja in pomoči.
(2) Delo občinskega štaba Civilne zaščite vodi poveljnik
Civilne zaščite.
34. člen
(1) Poverjeniki za Civilno zaščito so praviloma predsedniki
svetov krajevnih skupnosti, namestniki pa podpredsedniki svetov krajevnih skupnosti.
(2) Poverjeniki in namestniki poverjenikov za Civilno zaščito usmerjajo izvajanje osebne in vzajemne zaščite prebivalcev ter organizirajo in usklajujejo izvajanje nalog zaščite,
reševanja in pomoči na območju krajevne skupnosti, za katero
so imenovani.
X. VODENJE VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESREČAMI IN NALOGE OBČINSKE UPRAVE
35. člen
(1) Župan vodi zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč. Za operativno-strokovno
vodenje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih
nesrečah župan imenuje poveljnika Civilne zaščite ter štab
Civilne zaščite.
(2) Župan:
– skrbi za izdelavo predlogov programa in letnih načrtov
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– skrbi za realizacijo programa in letnih načrtov varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– sprejema ocene ogroženosti, načrte zaščite in reševanja ter operativni gasilski načrt;
– določi organiziranost sil za zaščito, reševanje in pomoč
ter določi izvajalce gasilske javne službe in ostalih nalog zaščite, reševanja in pomoči;
– sklene dogovore z občinami in državnimi organi o sodelovanju na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– sklepa pogodbe določene s tem odlokom;
– opravlja druge naloge določene s tem odlokom in zakonom.
36. člen
(1) Občinska uprava:
– izdela načrte zaščite in reševanja;
– Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje
sporoča podatke za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami na predpisan način;
– organizira neobvezne oblike usposabljanja prebivalcev
za osebno in vzajemno zaščito ter za izvajanje predpisanih
zaščitnih ukrepov.
(2) Pristojne službe občinske uprave opravljajo naloge za
potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami glede na
svoje delovno področje oziroma svoje pristojnosti.
(3) V času naravnih in drugih nesreč nudi občinska uprava
podporo organom vodenja in silam za zaščito, reševanje in
pomoč pri izvajanju zaščitnih ukrepov ter reševanju in pomoči.
(4) Pristojna služba občinske uprave opravlja strokovno-
tehnične, upravne in administrativne naloge za potrebe zaščite,
reševanja in pomoči.
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XI. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
37. člen
(1) Usposabljanje občanov za osebno in vzajemno zaščito
ter za izvajanje predpisanih zaščitnih ukrepov organizira občina
kot neobvezne oblike usposabljanja.
(2) Za pripadnike organov vodenja in sil za zaščito, reševanje in pomoč ter Civilne zaščite organizira izobraževanje in
usposabljanje skladno s predpisanimi programi usposabljanja.
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43. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 840-001/2019-003
Gorenja vas, dne 13. junija 2019
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Janez Čadež

XII. FINANCIRANJE
38. člen
Občina zagotavlja, na podlagi letnega načrta varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami, sredstva za:
– financiranje nalog varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami;
– organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov
vodenja in sil za zaščito, reševanje in pomoč skladno z merili;
– kritje stroškov neodložljivih ukrepov in nalog zaščite,
reševanje in pomoči za zaščito zdravja in življenja ljudi, živali,
premoženja in okolja.
39. člen
(1) Povzročitelj ogroženosti ali nesreče krije stroške ukrepanja ter zaščitnih in reševalnih intervencij.
(2) Fizična ali pravna oseba oziroma mladoletna oseba,
za katero odgovarjajo starši oziroma rejniki, ki je namenoma ali
iz velike malomarnosti povzročila ogroženost, katere posledica
je ukrepanje in so v zvezi s tem nastali stroški, mora pokriti:
– stroške intervencije in zaščitnih ukrepov,
– stroške sanacije in vzpostavitev v prejšnje stanje,
– stroške odškodnin fizičnim in pravnim osebam.
(3) V primeru, ko je za ogroženost oziroma nesrečo odgovorno več povzročiteljev in njihovega deleža ni mogoče
ugotoviti, krijejo stroške povzročitelji v enakih deležih.
(4) Če povzročitelj ni znan, krije stroške zaščite, reševanja in pomoči, ki izhajajo iz tega odloka, občina iz občinskega
proračuna, sredstev proračunske rezerve in dodatnih sredstev,
ki jih za to odobri občinski svet.
(5) Kolikor je povzročitelj znan, se posreduje zahtevek
za plačilo stroškov intervencije povzročitelju oziroma stroške
od njega izterja.
(6) Župan lahko v določenih primerih, kadar to opravičuje
ekonomičnost postopka, prenese terjatev stroškov intervencije
do povzročitelja intervencije izvajalcem intervencije.
XIII. NADZOR IN INŠPEKCIJA
40. člen
Nadzor nad delovanjem lokalne skupnosti na področju
zaščite, reševanja in pomoči opravlja na podlagi zakonov in
predpisov pristojni inšpektorat za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami.
XIV. KAZENSKE DOLOČBE
41. člen
Za prekrške s področja zaščite, reševanja in pomoči se
kaznujejo pravne in fizične osebe skladno z veljavno zakonodajo.
XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
42. člen
Organizacijo sistema varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami je treba uskladiti v roku enega leta po uveljavitvi
tega odloka.
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Pravilnik o sofinanciranju izobraževanja
nadarjenih mladih glasbenikov in plesalcev –
Jobstov sklad

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane
(Uradni list RS, št. 85/13, 48/15 in 31/17) in 21. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 57/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) je Občinski svet Občine Gorenja
vas - Poljane na 5. redni seji 13. junija 2019 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju izobraževanja nadarjenih
mladih glasbenikov in plesalcev – Jobstov sklad
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik določa pogoje za prijavo, postopke občinske uprave in dokumentacijo, merila za izbiro in vrednotenje
vlog ter razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in plesalcev (Jobstov sklad) iz proračunskih sredstev Občine Gorenja vas – Poljane z namenom spodbujanja glasbene in plesne dejavnosti.
(2) V pravilniku so opredeljeni:
– pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji,
– postopki, ki jih opravlja občinska uprava, ter dokumentacija, ki se uporablja v postopku, ki ga ureja pravilnik,
– kriteriji in merila za vrednotenje prijav.
2. člen
Predmet tega pravilnika je dodelitev finančnih sredstev
za sofinanciranje izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov
in plesalcev.
3. člen
Posamezni izrazi po tem pravilniku imajo naslednji pomen:
– sofinanciranje izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in plesalcev zajema:
– sofinanciranje šolnin glasbenih in plesnih šol doma
in v tujini,
– sofinanciranje izposoje inštrumenta,
– enkratne dotacije z namenom sofinanciranja udeležbe na seminarjih, mojstrskih tečajih, poletnih glasbenih
šolah ali tekmovanjih,
– enkratne dotacije za nakup inštrumenta.
– izraz »nadarjeni mladi glasbeniki in plesalci« se uporablja za učence, dijake in študente glasbe in plesa do dopolnjenega 26. leta starosti.
– izraz »javni nastop« označuje vsak nastop, ki je javno
najavljen izven vzgojno-izobraževalne ustanove, v katero je
prijavitelj vključen.
4. člen
Sofinanciranje nakupa inštrumenta je možno le v primeru,
da razpisana sredstva niso bila v celoti razdeljena za sofinan-
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ciranje šolnin, izposoje inštrumenta in udeležbe na seminarjih,
mojstrskih tečajih, poletnih glasbenih šolah ali tekmovanjih.
5. člen
Osnovni pogoji prijave na javni razpis:
– prijavitelj – nadarjeni mladi glasbenik ali plesalec, mora
izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima stalno prebivališče v Občini Gorenja vas - Poljane,
– ima veljavno potrdilo o vpisu v vzgojno-izobraževalno ustanovo na glasbenem ali plesnem področju na vseh
nivojih izobraževanja mladih (prijavitelj, ki je v preteklem
šolskem letu zaključil izobraževanje, mora predložiti dokazilo o zaključku izobraževanja),
– ima dokazila o dejanskih stroških izobraževanja in
potrdila o plačilih.
II. POSTOPEK ZA IZBOR PRIJAVITELJEV
IN DELITEV SREDSTEV
6. člen
(1) Finančna sredstva se prijaviteljem delijo na podlagi
javnega razpisa, za katerega mora župan Občine Gorenja vas
- Poljane v sredstvih javnega obveščanja objaviti vsaj obvestilo
o objavi javnega razpisa.
(2) Celotno besedilo javnega razpisa z vso pripadajočo
razpisno dokumentacijo mora biti v času trajanja objave objavljeno na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane.
(3) Razpisni rok se časovno prilagodi postopku priprave
in sprejema občinskega proračuna.
(4) Višina razpoložljivih sredstev se določi v proračunu
občine za tekoče leto.
7. člen
(1) Objava javnega razpisa mora vsebovati vsaj:
– predmet javnega razpisa,
– navedbo naročnika (naslov in drugi podatki),
– opredelitev upravičencev, ki se lahko prijavijo na javni
razpis,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji,
– višino razpisanih sredstev za predmet javnega razpisa,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo prijavitelji priložiti
k prijavi,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– rok za oddajo prijav,
– način dostave prijav,
– navedbo osebe občinske uprave, pooblaščene za dajanje informacij,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– naslov, na katerega prijavitelji vložijo prijave,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega
razpisa.
(2) Rok za oddajo prijav ne sme biti krajši od enega
meseca.
(3) Prijavitelji morajo biti obveščeni o izidu razpisa v roku
30 dni po sklicu komisije za ocenjevanje vlog, ki mora biti
v 15 dneh po prejemu zadnje dopolnitve nepopolne prijave.
8. člen
Postopek javnega razpisa vodi strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje
župan za dobo štirih let.
9. člen
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev prijaviteljem
poteka po naslednjem zaporedju:
– priprava in objava javnega razpisa ter razpisne dokumentacije za zbiranje prijav prijaviteljev,
– odpiranje prispelih prijav, ugotavljanje popolnosti in izdaja pozivov za dopolnitev nepopolnih prijav,
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– izdaja sklepov o zavržbi prijav, ki jih niso vložile upravičene osebe, nepravočasnih in nepopolnih prijav, ki jih prijavitelj
v zahtevanem roku ni dopolnil,
– strokovno ocenjevaje prijav po merilih in kriterijih tega
pravilnika,
– obveščanje prijaviteljev o odločitvi z odločbo.
10. člen
(1) Obrazce za prijavo na javni razpis pripravi občinska
uprava in morajo biti ves čas razpisa na voljo na spletni strani
občine in v prostorih Občine Gorenja vas - Poljane.
(2) Prijavitelji morajo oddati prijavo na predpisanih obrazcih in jim priložiti zahtevana dokazila oziroma podpisati izjavo,
da lahko občinska uprava za namen javnega razpisa določene
podatke pridobi sama iz uradnih evidenc.
(3) Dokazila so:
a) obvezna dokazila:
– priloga 1: potrdilo o vpisu z navedbo razreda/letnika,
v katerega je prijavitelj vpisan oziroma dokazilo o zaključku
šolanja v preteklem šolskem letu;
– priloga 2: dokazila o dejanskih stroških izobraževanja v
preteklem šolskem letu: račun in potrdilo o višini plačane šolnine in/ali izposojnine za preteklo šolsko leto, ki ga izda pristojna
vzgojno-izobraževalna ustanova; račun in potrdilo o plačanih
kotizacijah za udeležbo na seminarjih, mojstrskih tečajih, poletnih glasbenih šolah ali tekmovanjih, račun in potrdilo o plačilu
za nakup inštrumenta;
– priloga 3: fotokopija dokazila o učnem uspehu v preteklem šolskem letu;
– priloga 4: potrdila o javnih nastopih in tekmovanjih v preteklem šolskem letu, ki jih lahko izda pristojna vzgojno-izobraževalna ustanova ali organizator dogodka; kot dokazilo se šteje
tudi priložen programski list ali programska knjižica; v izrednih
primerih, kadar so iz predloženega razvidni celoten program in
nastopajoči, tudi v obliki plakatov, vabil, napovedi, javnih objav
ali potrdil pristojne vzgojno-izobraževalne ustanove z navedbo
imena in priimka prijavitelja ter programom izvajanja;
b) neobvezno dokazilo:
– priloga 5: fotokopija odločbe Centra za socialno delo o
dodeljenem otroškem dodatku za prijavitelja.
Komisija lahko ustreznost dokazil preverja pri vzgojno-izobraževalnih ustanovah na glasbenem ali plesnem področju
ter pri pristojnem centru za socialno delo.
11. člen
(1) Prepozno prispele prijave se neodprte vrnejo pošiljatelju.
(2) Odpiranje prijav opravi komisija najkasneje v osmih
dneh po izteku razpisnega roka. Odpiranje prijav ni javno.
(3) Strokovni sodelavec komisije v roku osmih dni od odpiranja prijav pisno pozove tiste prijavitelje, katerih prijave niso
popolne, da jih v roku osmih dni dopolnijo. Rok za dopolnitev
prijave se lahko iz upravičenih razlogov podaljša.
12. člen
(1) Komisija pregleda popolne prijave in na podlagi meril
in kriterijev, ki jih določa ta pravilnik, pripravi predlog dodelitve
sredstev, ki ga posreduje direktorju občinske uprave Občine
Gorenja vas - Poljane.
(2) O višini sofinanciranja odloči direktor občinske uprave
Občine Gorenja vas - Poljane z odločbo.
III. KRITERIJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE PRIJAV
13. člen
(1) Komisija pri izboru upošteva merila iz naslednjih členov tega pravilnika.
(2) Če se prijava nanaša na glasbenika ali plesalca, ki
se šola prvo leto, prijavitelj ni upravičen do sredstev, zato se
njegova prijava s sklepom zavrže.
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14. člen
(1) Kriteriji in merila za vrednotenje prijav:
Kriteriji in merila
točke
Odličen uspeh pri glasbenem ali plesnem
5
izobraževanju
2 Vsak javni nastop na:
občinski ravni
1
regijski ravni
3
državni ali mednarodni ravni
6
3 Dosežen rezultat na tekmovanjih
a) regijska ali izbirna tekmovanja:
zlato priznanje ali uvrstitev na državno
15
tekmovanje
srebrno priznanje
12
bronasto priznanje
10
b) državna tekmovanja:
zlato priznanje
25
srebrno priznanje
20
bronasto priznanje
15
c) mednarodna tekmovanja:
zlato priznanje ali prva nagrada
30
srebrno priznanje ali druga nagrada
25
bronasto priznanje ali tretja nagrada
20
a) Raven nastopa se nanaša na pomen nastopa in ne na
območje nastopa.
b) Mednarodno tekmovanje je tekmovanje, na katerem v
tekmovalnem delu sodelujejo nastopajoči iz vsaj treh različnih
držav.
(2) Osnove za točkovanje po kriterijih in merilih iz tega
člena se nanašajo na preteklo šolsko leto.
1

15. člen
Odstotek sofinanciranja izobraževanja se določi glede na
doseženo število točk, in sicer:
1
2
3
4
5
6
7

Doseženo število točk
15–24
25–34
35–44
45–57
58–70
71–84
od 85 točk dalje

Odstotek
40
50
60
65
70
75
80

16. člen
(1) Merilo za priznanje statusa »socialno šibkejše družine« je veljavna dokončna odločba pristojnega Centra za socialno delo o dodeljenem otroškem dodatku za mladega glasbenika ali plesalca, ki kandidira na javni razpis za sofinanciranje.
(2) Status »socialno šibkejše družine« lahko pridobi le prosilec, pri katerem iz dokončne odločbe Centra za socialno delo o
dodeljenem otroškem dodatku izhaja, da je povprečni mesečni
dohodek na osebo največ 30 % od neto povprečne plače.
(3) V primeru statusa »socialno šibkejše družine« po
določbah tega pravilnika se prosilcu odstotek sofinanciranja
poveča za 10 odstotnih točk glede na dosežen rezultat po
točkovanju.
17. člen
(1) V kolikor dodeljena sredstva prijaviteljem na koncu
presežejo razpoložljiva sredstva na javnem razpisu, komisija
vsem prijaviteljem sorazmerno zniža dodeljeni znesek.
(2) Odobrena finančna sredstva Občina Gorenja vas Poljane nakaže na transakcijski račun prijavitelja ali njegovega
zakonitega zastopnika, in sicer na podlagi odločbe direktorja
občinske uprave v 30 dneh od pravnomočnosti odločbe.

18. člen
Obveza vsakega sofinanciranega prijavitelja je, da na
pobudo Občine Gorenja vas - Poljane izvede nastop na javni
prireditvi v njeni organizaciji ali na prireditvi z njeno podporo.
IV. KONČNA DOLOČBA
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 611-006/2019-001
Gorenja vas, dne 13. junija 2019
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež

HRPELJE - KOZINA
1966.

Sklep o potrditvi lokacijske preveritve –
individualna odstopanja od prostorskih
izvedbenih pogojev za rastlinjake na parceli
2825 k.o. Brezovica

Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 61/17, v nadaljnjem besedilu ZUrep-2) in 29. člena Statuta
Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) je Občinski svet
Občine Hrpelje - Kozina na 6. redni seji dne 20. 6. 2019 sprejel

SKLEP
o potrditvi lokacijske preveritve – individualna
odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev
za rastlinjake na parceli 2825 k.o. Brezovica
1. člen
Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina je sprejel sklep o
potrditvi lokacijske preveritve v EUP B-143 – odstopanje od
prostorsko izvedbenih pogojev določenih z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list
RS, št. 2/18, v nadaljevanju Odlok o OPN) na zemljišču parc.
št. 2825 k.o. Brezovica, s katerim se dopusti naslednje individualno odstopanje od veljavnih PIP:
– Dovoli se individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev, določenih v Odloku o OPN – Priloga 2 (Tabela
dopustnih enostavnih in nezahtevnih objektov po posameznih
namenskih rabah prostora) za Proizvode – prefabrikate, kjer
je pri posebnih pogojih – velikosti in številu objektov določeno,
da se proizvod – prefabrikat na en EUP postavi 200 m2. Za
obravnavano zemljišče parc. št. 2825 k.o. Brezovica se dovoli
gradnja več rastlinjakov brez omejitve velikosti objektov.
2. člen
Individualno odstopanje se nanaša na nameravano gradnjo rastlinjakov okvirnih tlorisnih gabaritov:
– rastlinjak A: BTP 1.160 m2, max. tlorisne dimenzije 10 m
x 116 m,
– rastlinjak B: BTP 238 m2, max. tlorisne dimenzije 7 m x
34 m,
– rastlinjak C: BTP 140 m2, max. tlorisne dimenzije 7 m x
20 m,
– višina vseh rastlinjakov znaša maksimalno 4,30 m;
s pripadajočo zunanjo ureditvijo na zemljišču parc. št. 2825
k.o. Brezovica.
3. člen
Sklep preneha veljati dve leti po izdaji, če investitor ne
vloži popolne vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja ali
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predodločbe ali s potekom veljavnosti na njegovi podlagi izdane predodločbe ali gradbenega dovoljenja.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-22/2019-26
Hrpelje, dne 20. junija 2019
Županja
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek

KOMEN
1967.

Odlok o spremembi Odloka o določitvi
stroškov lokacijske preveritve v Občini Komen

Na podlagi drugega odstavka 132. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 61/17; ZUreP-2) ter 16. člena
Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16)
je Občinski svet Občine Komen na 6. redni seji dne 12. 6. 2019
sprejel

Št.

2. člen
V primeru prejema pobude za lokacijsko preveritev skupaj
z elaboratom lokacijske preveritve pred pričetkom veljavnosti
tega odloka, občina zaračuna pobudniku stroške na podlagi do
takrat veljavnega odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2019-3
Komen, dne 12. junija 2019
Župan
Občine Komen
mag. Erik Modic

1968.

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi
parkirnih površin, na katerih se uvede plačilo
parkirnine

Na podlagi 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS,
št. 109/10, 48/12, 46/15, 10/18), 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa – UPB2 (Uradni list RS, št. 82/13) in 16. člena
Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16)
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je Občinski svet Občine Komen na 6. redni seji dne 12. 6. 2019
sprejel

SKLEP
o spremembi Sklepa o določitvi parkirnih
površin, na katerih se uvede plačilo parkirnine
1. člen
Spremeni se 4. člen Sklepa o določitvi parkirnih površin, na katerih se uvede plačilo parkirnine (Uradni list RS,
št. 28/19), ki se na novo glasi:
»Plačilo parkirnine se izvaja z uporabo parkomata, z
izdanim parkirnim listkom ali elektronsko preko mobilne ali
spletne aplikacije, z dokazilom o plačani parkirnini na mobilnem
telefonu.«
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-10/2019-10
Komen, dne 12. junija 2019
Župan
Občine Komen
mag. Erik Modic

ODLOK
o spremembi Odloka o določitvi stroškov
lokacijske preveritve v Občini Komen
1. člen
Besedilo prvega odstavka drugega člena Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Komen (Uradni list
RS, št. 52/18) se spremeni tako, da se glasi:
»Stroški za posamično lokacijsko preveritev znašajo:
– za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični
poselitvi 1500 EUR,
– za individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih
pogojev 2500 EUR,
– za omogočanje začasne rabe prostora 2000 EUR.«
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KOPER
1969.

Odlok o dopolnitvi Odloka o proračunu Mestne
občine Koper za leto 2019

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS,
št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)

RAZGLAŠAM ODLOK
o dopolnitvi Odloka o proračunu
Mestne občine Koper za leto 2019
Št. 410-26/2019
Koper, dne 14. junija 2019
Župan
Mestne občine Koper
Aleš Bržan
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15- ZIPRS1617 in 13/18) in 27. člena Statuta Mestne občine
Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS,
št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine
Koper na seji dne 13. junija 2019 sprejel

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o proračunu
Mestne občine Koper za leto 2019
1. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Koper za leto 2019
(Uradni list RS, št. 11/19) se v sedmem odstavku 9. člena za
peto alinejo doda nova šesta alineja, ki se glasi:
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»– potrebe izdelave občinskega prostorskega načrta Mestne občine Koper.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-26/2019
Koper, dne 13. junija 2019
Župan
Mestne občine Koper
Aleš Bržan
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03, e la
Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 90/05, 67/06,
39/08 e 33/18)

PROMULGO IL DECRETO
sull’integrazione del Decreto sul bilancio
di previsione del Comune città di Capodistria
per l'anno 2019
N. 410-26/2019
Capodistria, 14 giugno 2019
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Aleš Bržan
Visto l'articolo 29 della Legge sull'autonomia locale (Gazzetta ufficiale Repubblica di Slovenia, n. 94/07 – UPB2, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 e 30/18), ai sensi dell'articolo 29 della Legge sulle finanze pubbliche (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia,
n. 11/11 – testo unico ufficiale, 14/13 – ret., 101/13, 55/15
– ZFisP e 96/15 – ZIPRS1617 e 13/18) e l'articolo 27 dello
Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale,
n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della Repubblica di
Slovenia, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio comunale
del Comune città di Capodistria durante la seduta del giorno
13 giugno 2019 ha accolto il

IL DECRETO
sull’integrazione del Decreto sul bilancio
di previsione del Comune città di Capodistria
per l'anno 2019
Articolo 1
Nel Decreto sul bilancio di previsione del Comune città
di Capodistria per l'anno 2019 (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia 11/19) nel settimo capoverso dell'articolo 9
dopo il quinto alinea viene aggiunto un nuovo sesto alinea,
che recita:
»– la realizzazione del Piano regolatore comunale del
Comune città di Capodistria.«
Articolo 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica di Slovenia.
N. 410-26/2019
Capodistria, 13 giugno 2019
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Aleš Bržan

Uradni list Republike Slovenije
1970.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o dodeljevanju proračunskih
sredstev za obnovo fasad in streh v starem
mestnem jedru Kopra

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS,
št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)

RAZGLAŠAM PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o dodeljevanju proračunskih sredstev za obnovo
fasad in streh v starem mestnem jedru Kopra
Št: 35201-15/2019
Koper, dne 14. junija 2019
Župan
Mestne občine Koper
Aleš Bržan
Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05,
67/06, 39/08 in 33/18) in v skladu s 40. členom Zakona o
varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08,
8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg)
ter Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov v Občini Koper
(Uradne objave, št. 27/1987) in Odlokom o razglasitvi historičnega mestnega jedra Kopra za kulturni spomenik lokalnega
pomena (Uradni list RS, št. 98/07 in 44/18) je Občinski svet
Mestne občine Koper na seji dne 13. junija 2019 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o dodeljevanju proračunskih sredstev za obnovo
fasad in streh v starem mestnem jedru Kopra
1. člen
V naslovu Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za obnovo fasad in streh v starem mestnem jedru Kopra
(Uradni list RS, št. 57/05) se besedilo »starem mestnem jedru
Kopra« nadomesti z besedilom »Mestni občini Koper«.
2. člen
Besedilo prvega odstavka 1. člena pravilnika se spremeni
tako, da se glasi:
»Ta pravilnik opredeljuje subvencije za obnove fasad in streh
v Mestni občini Koper kot enega od ukrepov varovanja in oživljanja
spomenikov urbanistične oziroma naselbinske dediščine.«
3. člen
Besedilo 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Mestna občina Koper z ukrepi, opredeljenimi v tem pravilniku, spodbuja obnovo stavb na območjih razglašenih kulturnih spomenikov lokalnega pomena z lastnostmi urbanistične
oziroma naselbinske dediščine, z namenom urejene podobe ter
usklajene in medsebojno dopolnjujoče rabe javnih in zasebnih
površin ter varovanja in oživljanja spomenika kot celote.«
4. člen
Besedilo prvega stavka 3. člena se spremeni tako, da
se glasi:
»Ukrepi opredeljeni s tem pravilnikom se izvajajo na
območju razglašenega kulturnega spomenika historičnega
mestnega jedra Kopra in na območjih razglašenih kulturnih
spomenikov naselbinske dediščine, ki vključuje Abitante, Črni
Kal, Črnotiče, Fijerogo, Glem, Hrastovlje, Koštabono, Krkavče, Kubed, Labor, Podpeč, Pomjan, Pregaro, Socerb, Tinjan,
Topolovec z zaselkom Žrnjovec, Trebeše, Trsek in Zabavlje«.
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5. člen
V 4. členu se besedilo »v starem mestnem jedru« nadomesti z besedilom »na območju iz 3. člena tega pravilnika«.

ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 57/05), il testo »centro
storico di Capodistria« viene sostituito da »Comune città di
Capodistria«.

6. člen
Besedilo prvega stavka 5. člena se spremeni tako, da
se glasi:
»Pristojen organ po tem pravilniku je Urad za okolje in
prostor.«

Articolo 2
Il testo del primo comma dell'articolo 1 viene modificato
come segue:
»Il presente regolamento definisce gli incentivi per la
ristrutturazione delle facciate e dei tetti nel Comune città di
Capodistria, ritenuti uno degli strumenti finalizzati alla conservazione e alla rivitalizzazione dei monumenti urbanistici ovvero
dell’eredità urbana.«

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35201-15/2019
Koper, dne 13. junija 2019
Župan
Mestne občine Koper
Aleš Bržan
Ai sensi dell'articolo 180 dello Statuto del Comune città di
Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03, nonché
Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)

PROMULGO IL REGOLAMENTO
sulle modifiche e le integrazioni al Regolamento
sullo stanziamento dei fondi di bilancio
finalizzati agli interventi di ristrutturazione
delle facciate e dei tetti nel centro storico
di Capodistria
N. 35201-15/2019
Capodistria, 14 giugno 2019
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Aleš Bržan
Ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di
Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 90/05, 67/06, 39/08
e 33/18) ed in conformità dell’articolo 40 della Legge sulla tutela
dei beni culturali (Gazzetta uff. della Repubblica di Slovenia,
n. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 e
21/18 – ZNOrg), al Decreto sul riconoscimento dei monumenti
culturali nel Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale,
n. 27/1987) e al Decreto sul riconoscimento del centro storico
di Capodistria quale bene culturale monumentale di rilevanza
locale (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 98/07
e 44/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria
ha approvato, durante la sua seduta del 13 giugno 2019, il

IL REGOLAMENTO
sulle modifiche e le integrazioni al Regolamento
sullo stanziamento dei fondi di bilancio
finalizzati agli interventi di ristrutturazione delle
facciate e dei tetti nel centro storico
di Capodistria
Articolo 1
Nel titolo del Regolamento sullo stanziamento dei fondi di bilancio finalizzati agli interventi di ristrutturazione delle
facciate e dei tetti nel centro storico di Capodistria (Gazzetta

Articolo 3
Il testo dell'articolo 2 viene modificato come segue:
»Con l’adozione dei provvedimenti definiti nel presente
regolamento, il Comune città di Capodistria intende incentivare
la ristrutturazione degli edifici nelle aree riconosciute come
bene culturale di rilevanza locale con caratteristiche di area
di eredità urbanistica, al fine di migliorare l’aspetto esteriore
della città nonché di regolare l’aspetto e l’uso complementare
delle aree pubbliche e di quelle private, e di adempiere agli
obblighi di preservazione e rivitalizzazione del monumento nel
suo complesso.«
Articolo 4
Il testo dell'articolo 3, primo comma, è modificato come
segue:
I provvedimenti di cui al presente regolamento, sono attuabili nell’area del centro storico di Capodistria, riconosciuta
come bene culturale monumentale, nonché nelle aree riconosciute come bene culturale dell’eredità urbana di Abitanti, Črni
Kal, Črnotiče, Fijerogo, Glem, Hrastovlje, Koštabona, Krkavče,
Kubed, Labor, Podpeč, Pomjan, Pregara, Socerb, Tinjan, Topolovec con gli abitati Žrnjovec, Trebeše, Trsek e Zabavlje«.
Articolo 5
Nell’articolo 4, il testo »nel centro storico« è sostituito con
il testo »nell’area di cui l’articolo 3 del presente regolamento«.
Articolo 6
Il testo della prima frase dell'articolo 5 è modificato come
segue:
»È ritenuto organo competente ai fini del presente regolamento l'Ufficio per l'ambiente ed il territorio.«
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 6
(pubblicazione e validità)
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica di Slovenia.
N. 35201-15/2019
Capodistria, 13 giugno 2019
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Aleš Bržan

1971.

Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje
določenih javnih parkirišč«

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS,
št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
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RAZGLAŠAM SKLEP
o uvedbi javne službe »upravljanje določenih
javnih parkirišč«
Št. 371-91/2019
Koper, dne 14. junija 2019
Župan
Mestne občine Koper
Aleš Bržan
Na podlagi 4. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski
javni službi "upravljanje določenih javnih parkirišč" (Uradne
objave, št. 45/01 in Uradni list RS, št. 1/12) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/0,
29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 38/08 in 33/18) je
Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 13. junija
2019 sprejel

SKLEP
o uvedbi javne službe »upravljanje določenih
javnih parkirišč«
1.
Izbirna gospodarska javna služba "upravljanje določenih javnih parkirišč" se uvede na javnih parkiriščih:
– v Bertokih, ki se nahajajo na območju Gospodarsko
razvojne cone Sermin in so urejena na zemljiščih s parcelnimi št. 5866/18, 5974/19, 6355/10, 601/5, 608/5, 6014/6,
5866/24, 5830/23, 5831/45, 5830/13, 5830/8 in 5830/25 vse
k.o. Bertoki in obsegajo približno 300 parkirnih prostorov,
– v Kopru na Ulici 15. maja, na urejenih javnih parkiriščih, ki so urejena na zemljiščih s parcelnimi št. 1484/17,
1484/8, 1484/12, 1484/16, 1527/1, 1533/1, 1534/11, 1533/2
in 1533/3 vse k.o. Koper, ki obsegajo približno 150 parkirnih
prostorov ter
– v Semedeli na parkirišču za nekdanjimi Slavnikovimi
garažami – pred marketom, ki je urejeno na zemljišču s parc.
št. 378/3 k.o. Semedela in obsega 35 parkirnih prostorov.
2.
Cilji uvedbe javne službe so zagotovitev možnosti kratkotrajnega parkiranja obiskovalcem trgovskih, poslovnih in
drugih objektov v neposredni bližini ter zagotovitev pogojev
za daljše parkiranje vozil namenjenih poslovnim potrebam
subjektov v bližini parkirišča.
3.
S sklepom iz 5. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi "upravljanje določenih javnih parkirišč" župan
med drugim določi:
– način nadzora nad uporabo parkirišča, ki bo temeljil
na parkirni avtomatiki;
– možnost rezervacije parkirnih prostorov;
– možnost abonmajskega plačevanja parkirnine za potrebe poslovnih subjektov in obiskovalcev;
– druge pogoje parkiranja.
Županu se priporoča usklajevanje parkirnine na način,
s katerim bodo doseženi cilji iz točke 2. tega sklepa in pokritje stroškov javne službe.
4.
Župan izda sklep iz 3. točke v roku, ki omogoči, da se
javna služba uveljavi takoj, ko se parkirišče ustrezno opremi,
ob upoštevanju najkrajših možnih rokov za izvedbo postopka
javnih naročil.

Uradni list Republike Slovenije
5.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 371-91/2019
Koper, dne 13. junija 2019
Župan
Mestne občine Koper
Aleš Bržan
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03, e la
Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 90/05, 67/06,
39/08 e 33/18)

PROMULGO LA DELIBERA
sull’introduzione del servizio pubblico »gestione
di determinati parcheggi pubblici«
N. 371-91/2019
Capodistria, 14 giugno 2019
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Aleš Bržan
Visto l’articolo 4 del Decreto sul servizio pubblico economico
facoltativo »gestione di determinati parcheggi pubblici« (Bollettino
uff., n. 45/01, nonché Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 1/2012) e l’articolo 27 dello Statuto del Comune città di
Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 90/05, 67/06, 38/08 e 33/18), il
Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta
del 13 giugno 2019, ha approvato la seguente

DELIBERA
sull’introduzione del servizio pubblico »gestione
di determinati parcheggi pubblici«
1
L’introduzione del servizio pubblico economico facoltativo
»gestione di determinati parcheggi pubblici« interessa i seguenti parcheggi pubblici:
– a Bertocchi, nell'area della Zona artigianale – industriale
e di sviluppo di Sermino, sulle particelle catastali n. 5866/18,
5974/19, 6355/10, 601/5, 608/5, 6014/6, 5866/24, 5830/23,
5831/45, 5830/13, 5830/8 e 5830/25, tutte c.c. Bertocchi, per
un totale di circa 300 posti macchina,
– a Capodistria, in Via XV maggio, sui parcheggi pubblici
sulle particelle catastali n. 1484/17, 1484/8, 1484/12, 1484/16,
1527/1, 1533/1, 1534/11, 1533/2 e 1533/3, tutte c.c. Capodistria, per un totale di circa 150 posti macchina, e
– a Semedella, nel parcheggio dietro agli ex garage
»Slavnik« – davanti al supermercato, sulle particelle catastali
n. 378/3, c.c. Semedella, per un totale di 35 posti macchina.
2
L’introduzione del servizio pubblico ha come obiettivo
quello di garantire ai visitatori degli edifici commerciali ed
economici e di altro genere la possibilità di sosta breve nelle
immediate vicinanze, oltre a consentire soste prolungate dei
veicoli per le necessità dei soggetti economici attigui.
3
Con delibera di cui all’articolo 5 del Decreto sul servizio
pubblico economico facoltativo »gestione di determinati parcheggi pubblici«, il sindaco stabilisce, tra l’altro:
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– la modalità di controllo automatico dell'utilizzo del parcheggio;
– la possibilità di prenotazione dei posti macchina;
– la possibilità di abbonamento al parcheggio per i soggetti economici e i loro clienti;
– le ulteriori condizioni riguardanti il parcheggio.
Al Sindaco si raccomanda la definizione delle tariffe di
parcheggio nelle modalità finalizzate al conseguimento degli
obiettivi previsti nel punto 2 del presente decreto, ed alla copertura delle spese del servizio pubblico.
4
Il sindaco promulga la delibera prevista al punto 3, entro il
termine che consente l’introduzione del servizio pubblico in oggetto, ovvero, non appena il parcheggio sarà munito delle attrezzature necessarie, tenendo conto dei termini più brevi ammessi per
l’espletamento delle procedure necessarie per la gara pubblica.
5
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica di Slovenia.
N. 371-91/2019
Capodistria, 13 giugno 2019
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Aleš Bržan

1972.

Sklep o ugotovitvi manjšega odstopanja
od grafičnega dela prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne
občine Koper

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS,
št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)

RAZGLAŠAM SKLEP
o ugotovitvi manjšega odstopanja od grafičnega
dela prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Mestne občine Koper
Št. 012-1/2008
Koper, dne 14. junija 2019
Župan
Mestne občine Koper
Aleš Bržan
Na podlagi 6. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 30/01) in 27. člena Statuta
Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in
Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet
Mestne občine Koper na seji dne 13. junija 2019 sprejel

SKLEP
o ugotovitvi manjšega odstopanja od grafičnega
dela prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana Mestne občine Koper
1.
S tem sklepom se kot manjša odstopanja od prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana, ki ne pogojujejo postopka sprememb plana, potrdijo spremembe in dopolnitve
v kartografski dokumentaciji sprejetih odločitev o namenski
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rabi površin v skladu z merili iz točke 6.2.2. v 6. členu Odloka o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave,
št. 33/01).
2.
V kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine se na parcelah
št. 5866/15, 5866/18, 5866/38, 5866/39, 5866/51, 5866/52,
5866/64, 5866/9, 5974/19, 5974/23, 5974/25, 5974/29,
5974/45, 5974/46, 5974/47, 6014/27, 6355/4, 6355/5 vse
k.o. Bertoki območje, določeno kot območje vodnih zemljišč z
oznako prostorske enote KV-20, ukine in nadomesti z namensko rabo ureditveno območje za poselitev, območje za proizvodne dejavnosti z oznako prostorske enote KP-14.
Z manjšim odstopanjem od plana je namenska raba parcel št. 5866/15, 5866/18, 5866/38, 5866/39, 5866/51, 5866/52,
5866/64, 5866/9, 5974/19, 5974/23, 5974/25, 5974/29,
5974/45, 5974/46, 5974/47, 6014/27, 6355/4, 6355/5 vse k.o.
Bertoki v celoti ureditveno območje za poselitev – območje za
proizvodne dejavnosti z oznako prostorske enote KP-14.
Namenska raba parcel št. 5866/15, 5866/18, 5866/38,
5866/39, 5866/51, 5866/52, 5866/64, 5866/9, 5974/19, 5974/23,
5974/25, 5974/29, 5974/45, 5974/46, 5974/47, 6014/27, 6355/4,
6355/5 vse k.o. Bertoki se iz ureditvenega območja za poselitev,
območja za proizvodne dejavnosti spremeni v območja vodnih
zemljišč v delu, ki v naravi predstavlja vodotok – razbremenilnik
Ara, z oznako prostorske enote KV-20.
3.
V kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine se na parcelah št. 1210/2,
1211/3, 1212/2, 1213/2, 1214/2, 1218/3, 1219/3, 1220/3, 1221/6
vse k.o. Gabrovica in št. 186/2, 186/3, 186/5 vse k.o. Črnotiče
zariše območje za pridobivanje rudnin in mineralnih agregatov z
oznako ZE-2 tako, da ustreza območju določenim z Lokacijskim
dovoljenjem št. 351-207/65 z dne 15. 6. 1983, dovoljenjem za
izkoriščanje št. 351-207/65 z dne 25/4-1984 in dovoljenjem za
izkoriščanje št. 351-207/65 z dne 20. 7. 1999.
Z manjšim odstopanjem od plana je namenska raba parcel št. 1210/2, 1211/3, 1212/2, 1213/2, 1214/2, 1218/3, 1219/3,
1220/3, 1221/6, 186/2, 186/3, 186/5 vse k.o. Črnotiče v celoti
območje za pridobivanje rudnin in mineralnih agregatov z oznako prostorske enote ZE-2.
4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 012-1/2008
Koper, dne 13. junija 2019
Župan
Mestne občine Koper
Aleš Bržan
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e
Gazzetta Ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)

PROMULGO LA DELIBERA
sull’individuazione della lieve difformità
dell’illustrazione grafica riferita agli elementi
territoriali dei piani a lungo ed a medio termine
del Comune città di Capodistria
N. 012-1/2008
Capodistria, 14 giugno 2019
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Aleš Bržan
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Visto l’articolo 6 del Decreto sulle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano a lungo ed a
medio termine del Comune città di Capodistria (Bollettino
ufficiale, n. 30/01), in virtù dell’articolo 27 dello Statuto del
Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00,
30/01 e 29/03, Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06,
39/08 e 33/18), il Consiglio comunale del Comune città di
Capodistria ha approvato, nella seduta del 13 giugno 2019,
la seguente

DELIBERA
sull’individuazione della lieve difformità
dell’illustrazione grafica riferita agli elementi
territoriali dei piani a lungo ed a medio termine
del Comune città di Capodistria
1
Con la presente delibera si approvano le lievi difformità
degli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine, tale da non imporre la procedura di variazione del
piano, e le conseguenti modifiche ed integrazioni alla documentazione cartografica relativa alla decisione in ordine
alla destinazione d’uso delle aree, in armonia con i criteri
di cui all’articolo 6, punto 6.2.2 del Decreto sulle modifiche
ed integrazioni agli elementi territoriali dei piani a lungo ed
a medio termine del Comune città di Capodistria (Bollettino
uff. n. 33/01).
2
Nella documentazione cartografica degli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del comune, sulle
particelle catastali n. 5866/15, 5866/18, 5866/38, 5866/39,
5866/51, 5866/52, 5866/64, 5866/9, 5974/19, 5974/23,
5974/25, 5974/29, 5974/45, 5974/46, 5974/47, 6014/27,
6355/4, 6355/5, tutte c.c. Bertocchi, viene modificata la destinazione d'uso come aree di terreni acquiferi con la sigla
KV-20, introducendo la destinazione d'uso area insediativa,
area destinata alle attività produttive con la sigla KP-14.
In seguito alla lieve difformità dal piano, le particelle
catastali n. 5866/15, 5866/18, 5866/38, 5866/39, 5866/51,
5866/52, 5866/64, 5866/9, 5974/19, 5974/23, 5974/25,
5974/29, 5974/45, 5974/46, 5974/47, 6014/27, 6355/4,
6355/5, tutte c.c. Bertocchi, diventano tutte area insediativa
– area destinata alle attività produttive con la sigla KP-14.
La destinazione d'uso delle particelle catastali n.
5866/15, 5866/18, 5866/38, 5866/39, 5866/51, 5866/52,
5866/64, 5866/9, 5974/19, 5974/23, 5974/25, 5974/29,
5974/45, 5974/46, 5974/47, 6014/27, 6355/4, 6355/5, tutte
c.c. Bertocchi, da aree insediative – aree con destinazione
d’uso di attività produttive, diventano aree di terreni idrici
nella parte che in natura comprende il corso d'acqua – lo
scolmatore Ara, con la sigla dell’unità territoriale KV-20.
3
Nella documentazione cartografica degli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del comune,
sulle particelle catastali n. 1210/2, 1211/3, 1212/2, 1213/2,
1214/2, 1218/3, 1219/3, 1220/3, 1221/6, tutte c.c. Gabrovica
e n. 186/2, 186/3, 186/5, tutte c.c. Črnotiče viene tracciata la
zona per l'estrazione mineraria – aggregati minerari con la
sigla ZE-2 in modo da essere conforme al Permesso di ubicazione n. 351-207/65 del 15 giugno 1983, al Permesso di
sfruttamento n. 351-207/65 del 25 aprile 1984 e al Permesso
di sfruttamento, n. 351-207/65 del 20 luglio 1999.
In seguito alla lieve difformità dal piano le particelle
catastali n. 1210/2, 1211/3, 1212/2, 1213/2, 1214/2, 1218/3,
1219/3, 1220/3, 1221/6, 186/2, 186/3, 186/5, tutte c.c. Črnotiče diventano zona di estrazione mineraria – aggregati
minerari con la sigla ZE-2.
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4
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica di Slovenia.
N. 012-1/2008
Capodistria, 13 giugno 2019
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Aleš Bržan

1973.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS,
št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)

RAZGLAŠAM SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
Št. 478-5/2019
Koper, dne 14. junija 2019
Župan
Mestne občine Koper
Aleš Bržan
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18),
27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave,
št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08
in 33/18) ter na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 61/17) je Občinski svet Mestne občine Koper
na seji dne 13. junija 2019 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
I.
Nepremičnini s parc. št. 468/579 k.o. Semedela ter nepremičninam s parc. št. 5069/13, 5069/14, 5069/15 k.o. Truške, se
odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II.
Navedene nepremičnine izgubijo status javnega dobra z
ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska
uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu
zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se izbriše status
javnega dobra.
Ta sklep velja takoj.

III.

Št. 478-5/2019
Koper, dne 13. junija 2019
Župan
Mestne občine Koper
Aleš Bržan
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di
Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gaz-
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zetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 90/05, 67/06,
39/08 e 33/18)

PROMULGO LA DELIBERA
sulla dismissione dello status di bene pubblico
edificato di rilevanza locale
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Visto l’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale
(Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 94/07 –
testo unico ufficiale2, 76/08, 79/09, 51/10 e 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUUJFO 11/18 – ZSPDSLS -1 e 30/18), per effetto
dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria
(Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 90/05, 67/06, 39/08 e
33/18) ed in virtù dell’articolo 247 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta ufficiale della Repubblica di
Slovenia, n. 61/17) il Consiglio comunale del Comune città
di Capodistria, nella seduta del 13 giugno 2019 ha accolto
la seguente

DELIBERA
sulla dismissione dello status di bene pubblico
edificato di rilevanza locale
I
Si procede alla dismissione dello status di bene pubblico
edificato di rilevanza locale che interessa il bene immobile
insistente sulla particella n. 468/579, c.c. di Semedella e i beni
immobili insistenti sulle particelle n. 5069/13, 5069/14, 5069/15,
c.c. di Truške.
II
Gli immobili sopra indicati perdono lo status di bene
pubblico edificato di rilevanza locale in base ad una decisione
ricognitiva, rilasciata d’ufficio dall’amministrazione comunale.
Divenuta esecutiva, tale decisione è trasmessa al competente
tribunale ove si tiene il registro fondiario ai fini di cancellazione
dell’annotazione riguardante il bene pubblico edificato di rilevanza locale.
III
La presente delibera ha effetto immediato.
N. 478-5/2019
Capodistria, 13 giugno 2019
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RAZGLAŠAM SKLEP
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
Št. 478-4/2019
Koper, dne 14. junija 2019
Župan
Mestne občine Koper
Aleš Bržan

N. 478-5/2019
Capodistria, 14 giugno 2019
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Aleš Bržan

Stran

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 –
ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 –
ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS -1 in 30/18), 27. člena Statuta
Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01,
29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) ter
na podlagi 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 61/17) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji
dne 13. junija 2019 sprejel

SKLEP
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
I.
Pri nepremičninah s parc. št. 601/4, 601/5, 601/7, 608/3,
608/5, 5822/13, 5822/15, 5822/17, 5822/18, 5830/8, 5830/22,
5830/23, 5830/24, 5830/25, 5830/31, 5831/28, 5831/32,
5831/40, 5833/32, 5833/38, 5865/12, 5866/18, 5866/20,
5866/22, 5866/24, 5866/38, 5866/39, 5866/41, 5866/43,
5974/19, 6014/6, 6355/10, k.o. Bertoki, s parc. št. 601/10,
1032/4, 1032/9, 1034/4, 1034/5, 2224/2, k.o. Hribi, s parc.
št. 152/48 k.o. Škofije, ID znak 2605-2105-1 k.o. Koper, vse last
Mestne občine Koper, se vzpostavi status grajenega javnega
dobra lokalnega pomena.
II.
Navedene nepremičnine pridobijo status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti
občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer
se pri nepremičninah s parc. št. 601/4, 601/5, 601/7, 608/3,
608/5, 5822/13, 5822/15, 5822/17, 5822/18, 5830/8, 5830/22,
5830/23, 5830/24, 5830/25, 5830/31, 5831/28, 5831/32,
5831/40, 5833/32, 5833/38, 5865/12, 5866/18, 5866/20,
5866/22, 5866/24, 5866/38, 5866/39, 5866/41, 5866/43,
5974/19, 6014/6, 6355/10, k.o. Bertoki, s parc. št. 601/10,
1032/4, 1032/9, 1034/4, 1034/5, 2224/2, k.o. Hribi, s parc.
št. 152/48 k.o. Škofije, ID znak 2605-2105-1 k.o. Koper, zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
III.
Ta sklep velja takoj.

Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Aleš Bržan

1974.

Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS,
št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)

Št. 478-4/2019
Koper, dne 13. junija 2019
Župan
Mestne občine Koper
Aleš Bržan
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di
Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 90/05, 67/06,
39/08 e 33/18)
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PROMULGO LA DELIBERA
sull’acquisizione dello status di bene pubblico
edificato di rilevanza locale
N. 478-4/2019
Capodistria, 14 giugno 2019
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Aleš Bržan
Visto l’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 94/07 – testo
unico ufficiale2, 76/08, 79/09, 51/10 e 40/12 – ZUJF, 14/15 –
ZUUJFO 11/18 – ZSPDSLS -1 e 30/18), per effetto dell’articolo
27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino
ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18) ed in virtù
dell’articolo 245 della Legge sulla pianificazione territoriale
(Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 61/17) il
Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella
seduta del 13 giugno 2019 ha accolto la seguente

DELIBERA
sull’acquisizione dello status di bene pubblico
edificato di rilevanza locale
I
Riguardo ai beni immobili insistenti sulle particelle catastali n. 601/4, 601/5, 601/7, 608/3, 608/5, 5822/13, 5822/15,
5822/17, 5822/18, 5830/8, 5830/22, 5830/23, 5830/24,
5830/25, 5830/31, 5831/28, 5831/32, 5831/40, 5833/32,
5833/38, 5865/12, 5866/18, 5866/20, 5866/22, 5866/24,
5866/38, 5866/39, 5866/41, 5866/43, 5974/19, 6014/6,
6355/10, c.c. Bertocchi, sulle particelle catastali n. 601/10,
1032/4, 1032/9, 1034/4, 1034/5, 2224/2, c.c. Hribi, sulla particella catastale n. 152/48 c.c. Škofije, ID codice 2605-2105-1
c.c. Capodistria, tutti proprietà del Comune città di Capodistria,
si procede all’acquisizione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale.
II
Gli immobili sopra indicati acquisiscono lo status di bene
pubblico edificato di rilevanza locale in base ad una decisione ricognitiva, rilasciata d’ufficio dall’amministrazione comunale. Passata in giudicato, tale decisione è trasmessa al
competente tribunale ove si tiene il registro fondiario ai fini
di annotazione tavolare dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale relativamente ai beni immobili insistenti sulle particelle catastali n. 601/4, 601/5, 601/7, 608/3,
608/5, 5822/13, 5822/15, 5822/17, 5822/18, 5830/8, 5830/22,
5830/23, 5830/24, 5830/25, 5830/31, 5831/28, 5831/32,
5831/40, 5833/32, 5833/38, 5865/12, 5866/18, 5866/20,
5866/22, 5866/24, 5866/38, 5866/39, 5866/41, 5866/43,
5974/19, 6014/6, 6355/10, c.c. Bertocchi, sulle particelle catastali n. 601/10, 1032/4, 1032/9, 1034/4, 1034/5, 2224/2, c.c.
Hribi, sulla particella catastale n. 152/48 c.c. Škofije, ID codice
2605-2105-1 c.c. Capodistria.
III
La presente deliberà ha effetto immediato.
N. 478-4/2019
Capodistria, 13 giugno 2019
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Aleš Bržan

Uradni list Republike Slovenije
KOSTANJEVICA NA KRKI
1975.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o koncesiji za opravljanje določenih
lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini
Kostanjevica na Krki

Na podlagi 32., 33. in 34. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO,
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 36. in
79. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list
RS, št. 127/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 14. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski
svet Občine Kostanjevica na Krki na 5. redni seji dne 12. 6.
2019 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o koncesiji za opravljanje določenih
lokalnih gospodarskih javnih služb
v Občini Kostanjevica na Krki
1. člen
V Odloku o koncesiji za opravljanje določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Kostanjevica na Krki (Uradni
list RS, št. 34/10 in 28/18) (v nadaljevanju: odlok) se besedilo
21. člena spremeni tako, da se glasi:
»Koncesionar mora za opravljanje koncesionirane dejavnosti ves čas trajanja koncesije izpolnjevati vsaj naslednje
pogoje:
a) koncesionar mora izkazati, da zanj niso podani sledeči
razlogi za izključitev:
1. da koncesionarju ali osebi, ki je članica upravnega,
vodstvenega ali nadzornega organa tega koncesionarja ali
ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali
nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki
ima elemente kaznivih dejanj, navedenih v prvem odstavku
75. člena ZJN-3;
2. da ima izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne
nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno
upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v
kateri ima sedež, ali predpisi države koncedenta in da je na dan
oddaje vloge ali prijave imel predložene vse obračune davčnih
odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje prijave ali ponudbe;
3. da ni uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z
negativnimi referencami;
4. da koncesionarju v zadnjih treh letih pred potekom roka
za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega
organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje
države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;
5. da nad koncesionarjem ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek
zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek
likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, da koncesionarjevih sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali
sodišče, da koncesionarjeve poslovne dejavnosti začasno niso
ustavljene, da v skladu s predpisi druge države nad koncesionarjem ni začet postopek ali pa je nastal položaj z enakimi
pravnimi posledicami;
6. da koncesionar ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov, katerim je prepovedano poslovanje s koncedentom na
podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – ZIntPK-UPB2);
7. da ni poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko
imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja;
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8. da se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila
ali drugi javni pogodbi, sklenjeni z koncedentom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju
ključnih obveznosti, zaradi česar je koncedent predčasno
odstopil od prejšnjega naročila oziroma druge javne pogodbe
ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive
sankcije;
b) koncesionar mora izkazati, da izpolnjuje splošne zahteve koncedenta za sodelovanje v javnem razpisu, ki se
nanašajo zlasti na:
9. seznanjenost z razpisno dokumentacijo, pooblastili
koncedenta za preverbo podatkov in pridobitev dokazil iz
uradnih evidenc, sporočanje sprememb vseh relevantnih podatkov, sprejemanje obveznosti;
10. predložitev skupne prijave in ponudbe;
11. predložitev prijave in ponudbe s podizvajalci;
12. preprečevanje korupcijskih tveganj;
c) koncesionar mora izkazati, da izpolnjuje vsaj sledeče
pogoje za sodelovanje, ki se nanašajo na ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:
13. da je ustrezno registriran za izvajanje vseh dejavnosti, ki so predmet gospodarskih javnih služb iz 1. člena tega
odloka;
14. da ima ustrezna dovoljena za izvajanje vseh dejavnosti, ki so predmet gospodarskih javnih služb iz 1. člena tega
odloka, v kolikor je to zahtevano s področnimi predpisi;
č) koncesionar mora izkazati, da izpolnjuje vsaj sledeče pogoje za sodelovanje, ki se nanašajo na ekonomski in
finančni položaj:
15. da koncesionar v zadnjih 12 mesecih pred izdajo
dokazila ni imel blokiranih poslovnih računov;
16. da razpolaga z ustrezno bonitetno oceno;
17. povprečje prihodkovne realizacije koncesionarja je v
zadnjih treh letih znašalo vsaj 5.000.000 EUR;
18. da bo sklenil ustrezno zavarovanje proti odgovornosti za škodo iz naslova splošne civilne odgovornosti vključno
z razširitvijo na druge nevarnostne vire;
d) koncesionar mora izkazati, da izpolnjuje vsaj sledeče
pogoje za sodelovanje, ki se nanašajo na tehnično in strokovno sposobnost:
19. da je v zadnjih treh letih vsaj v eni občini kontinuirano
in kakovostno izvajal vsako od gospodarskih javnih služb iz
1. člena tega odloka;
20. da je sposoben zagotavljati izvajanje koncesije kontinuirano in na kakovosten način, ob upoštevanju veljavnih
predpisov, tega odloka, normativov in standardov ter ob upoštevanju krajevnih običajev;
21. da razpolaga z ustreznimi prostori, tehnično opremo
in kadri, ki omogočajo kvalitetno izvedbo prevzetih obveznosti
izvajanja gospodarskih javnih služb iz 1. člena tega odloka;
22. da predloži ustrezne elaborate o oblikovanju cene
izvajanja storitev vseh gospodarskih javnih služb iz 1. člena
tega odloka, pripravljenih skladno z veljavnimi predpisi, ob
upoštevanju že sprejetih tarif iz 25. člena odloka, pri čemer naj
v elaboratih upoštevajo potencial za racionalizacijo izvajanja
gospodarskih javnih služb, na podlagi katerega bodo ponudili
popust na tarife iz 25. člena odloka.«
2. člen
Besedilo 30. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Podrobnejšo vsebino pogojev in dokazil za izpolnjevanje pogojev bo koncedent določil v okviru javnega razpisa.
Koncedent si pridržuje pravico, da v fazi javnega razpisa od
ponudnikov zahteva, da predložijo dodatna pojasnila ali dokazila, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje postavljenih pogojev
za priznanje sposobnosti.«
3. člen
Besedilo 31. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Kot merilo za izbor koncesionarja se uporabi višina ponujenega popusta na tarife iz 25. člena odloka. Podrobnejšo
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vsebino merila za izbor koncesionarja bo koncedent določil v
okviru javnega razpisa.«
4. člen
Besedilo 57. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Javni razpis za podelitev koncesije mora biti objavljen
najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi tega odloka.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-2/2018
Kostanjevica na Krki, dne 12. junija 2019
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Ladko Petretič

1976.

Sklep o določitvi cene programov v vrtcu
Plavček pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica
na Krki

Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 100/05 – ZVrt-UPB2, 25/08, 36/10, 62/10 – ZUPJS,
94/10 – ZUI, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF in 14/15 –
ZUUJFO), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 14. člena
Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14)
je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 5. redni seji
dne 12. 6. 2019 sprejel

SKLEP
o določitvi cene programov v vrtcu Plavček
pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki
1. člen
Cene posameznih programov predšolske vzgoje v vrtcu
Plavček pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki od 1. 9.
2019 dalje znašajo:
Starostna skupina 1–3 let (6–9 ur):
555,80 €
3–4-letni otroci (6–9 ur):
403,30 €
Kombiniran oddelek:
430,60 €
Starostna skupina 3–6 let (6–9 ur):
360,16 €
2. člen
Cene programov so oblikovane na podlagi metodologije,
kot izhaja iz Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Osnova za določanje
in obračunavanje plačil se določi na podlagi Pravilnika o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v Občini
Kostanjevica na Krki.
Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev Centri za socialno delo odločajo o pravici do znižanja plačila za programe vrtcev po zakonu, ki ureja predšolsko vzgojo
(znižano plačilo vrtca), glede na uvrstitev v dohodkovni razred.
3. člen
Stroški živil za prehrano otrok v vrtcu Občine Kostanjevica
na Krki znašajo 2,06 € na otroka na dan.
4. člen
Vrtec staršem zaračuna 4,50 EUR za vsako začeto uro
zamude v naslednjih primerih:
– ko starši ob zaključku poslovalnega časa vrtca ne pridejo po svojega otroka,
– kadar je otrok v vrtcu več kot 9 ur dnevno.
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5. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 9. 2019.
Št. 609-6/2019-9
Kostanjevica na Krki, dne 12. junija 2019
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Ladko Petretič

1977.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/14 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO) in 14. člena Statuta
Občine Kostanjevice na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 5. redni seji dne
12. 6. 2019 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
Ukine se status javnega dobra na nepremičnini s parcelno številko 732/54 v izmeri 205 m2, k.o. Oštrc. Predmetna
nepremičnina postane s tem sklepom last Občine Kostanjevica
na Krki.

Uradni list Republike Slovenije
LJUBNO
1978.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2) in 17. člena
Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski
svet Občine Ljubno na 4. redni seji dne 6. 6. 2019 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
Nepremičninam:
– parc. št. 652/9 k.o. Ljubno, v izmeri 11 m2,
– parc. št. 652/10 k.o. Ljubno, v izmeri 8 m2 in
– parc. št. 652/11 k.o. Ljubno, v izmeri 14 m2,
se ukine status javnega dobra.
II.
Z uveljavitvijo tega sklepa nepremičnine iz I. točke izgubijo status javnega dobra in postanejo last Občine Ljubno.
III.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati z dnem objave.
Št. 007-04/2019-1
Ljubno, dne 6. junija 2019

2. člen
Lastninska pravica na nepremičnini s parcelno številko
732/54 v izmeri 205 m2, k.o. Oštrc, se po ukinitvi statusa
javnega dobra vpiše v korist Občine Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki, matična številka
2179903000.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 478-9/2017
Kostanjevica na Krki, dne 12. junija 2019
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Ladko Petretič

Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik

METLIKA
1979.

Sklep o spremembi Sklepa o ugašanju in delni
nočni redukciji javne razsvetljave na območju
Občine Metlika

Na podlagi 5. člena Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07,
62/10 in 46/13) ter 26. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list
RS, št. 79/16) je župan Občine Metlika sprejel

SKLEP
o spremembi Sklepa o ugašanju in delni
nočni redukciji javne razsvetljave na območju
Občine Metlika
1. člen
Prvi člen Sklepa o ugašanju in delni nočni redukciji javne razsvetljave na območju Občine Metlika (Uradni list RS,
št. 41/15, 86/15, 51/16 in 8/19) se pri odjemnem mestu OJR
Krmačina in OJR Rakovec spremeni, tako da po novem glasi:
Oznaka odjemnega mesta
OJR Krmačina
OJR Rakovec

Ugašanje/redukcija (U/R)
R
R
R
R

Lokacija delovanja
Državna cesta
Občinska cesta
Državna cesta
Občinska cesta

Ura ugašanja/redukcije
23.00–05.00
23.00–05.00
23.00–05.00
23.00–05.00

Uradni list Republike Slovenije

Št.

2. člen
V ostalih določbah se sklep ne spreminja.

72

73
Župan
Občine Metlika
Darko Zevnik

74

NOVA GORICA
1980.

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine
Nova Gorica za leto 2019

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, 14/15 – ZUUJFO, 11/18
– ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15
– ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 19. člena Statuta
Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in 18/17)
je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na izredni seji dne
20. junija 2019 sprejel

78

87.061

TRANSFERNI PRIHODKI

2.562.851

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

1.361.758

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna Evropske
UNIJE

1.201.093

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
Unije

313.370

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij

313.370
10.632.324

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

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

37.156.393

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

33.649.834

42

2019
43

DAVČNI PRIHODKI

23.111.548

700 Davki na dohodek in dobiček

17.521.754

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

731 Prejete donacije iz tujine

409 Rezerve

A.

NEDAVČNI PRIHODKI

28.257

TEKOČI ODHODKI

v EUR

71

730 Prejete donacije iz domačih virov

40

1. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Nova Gorica za
leto 2019 (Uradni list RS, št. 12/19) (v nadaljevanju: odlok) se
spremeni tretji odstavek 2. člena tako, da se na novo glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov
določa v naslednjih zneskih:

704 Domači davki na blago in storitve

115.318

39.841.987

1. SPLOŠNA DOLOČBA

703 Davki na premoženje

503.970

PREJETE DONACIJE

403 Plačila domačih obresti

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

5.001.455
588.339
10.538.286
9.524.746

711 Takse in pristojbine

19.000

712 Globe in druge denarne kazni

72.500

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

175.820

714 Drugi nedavčni prihodki

746.220

11.050

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

402 Izdatki za blago in storitve

I.

515.020

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

41

70

KAPITALSKI PRIHODKI

5443

II.

ODLOK
o rebalansu proračuna Mestne občine
Nova Gorica za leto 2019

Rebalans

Stran

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-6/2015-32
Metlika, dne 12. junija 2019

43 / 28. 6. 2019 /

III.

2.771.641
452.489
7.178.594
145.000
84.600
14.936.563
460.000

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

7.040.358

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

1.492.805

413 Drugi tekoči domači transferi

5.656.488

414 Tekoči transferi v tujino

286.912

INVESTICIJSKI ODHODKI

12.765.340

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

12.765.340

INVESTICIJSKI TRANSFERI

1.507.760

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

660.660

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

847.100

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
(I.–II.)
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

–2.685.594

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(I.–7102)–(II.–403–404)
(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti
minus skupaj odhodki brez plačil obresti) –2.540.794
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(70+71)–(40+41) (Tekoči prihodki minus
tekoči odhodki in tekoči transferi)

8.080.947

Stran

5444 /

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

364

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

364

752 Kupnine iz naslova privatizacije

364

V.

44

Št.

43 / 28. 6. 2019

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o porabi sredstev proračunske rezerve

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

121.716

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

121.716

443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih pravnih osebah
javnega prava, ki imajo premoženje v svoji
lasti

2.
Dejanska poraba bo v okviru zaključnega računa za leto
2019 posebej specificirana.
3.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 846-5/2019-11
Nova Gorica, dne 20. junija 2019

121.716

VI.

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

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500+501)

3.471.077

50

ZADOLŽEVANJE

3.471.077

500 Domače zadolževanje

3.471.077

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)

1.504.150

55

ODPLAČILO DOLGA

1.504.150

550 Odplačilo domačega dolga

1.504.150

IX.

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

–840.109

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

1.966.927

XI.

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

2.685.594

XII.

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

Župan
Mestne občine Nova Gorica
dr. Klemen Miklavič

–121.352

840.019
«

2. člen
V 14. členu odloka se število »5.000.000« nadomesti s
številom »3.471.077«.
KONČNE DOLOČBE
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-21/2018-26
Nova Gorica, dne 20. junija 2019
Župan
Mestne občine Nova Gorica
dr. Klemen Miklavič

1981.

1.
Iz sredstev proračunske rezerve se zagotovi finančna
sredstva v višini 70.000 €, za kritje stroškov, nastalih ob izvajanju nujnih intervencijskih ukrepov ob pojavu zemeljskega usada
ob glavni cesti Dornberk Gradišče.

Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica
(Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) in skladno s 5. členom
Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica (Uradni list
RS, št. 12/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na
seji dne 20. junija 2019 sprejel

1982.

Sklep o podelitvi priznanja Mestne občine
Nova Gorica v letu 2019

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica
(Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) in 19. člena Odloka o priznanjih Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS,
št. 21/08, 24/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na
seji 20. junija 2019 sprejel

SKLEP
1.
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica podeljuje naslednja priznanja Mestne občine Nova Gorica v letu 2019:
NAZIV ČASTNI OBČAN MESTNE OBČINE NOVA GORICA prejme:
– PAVEL MEDVEŠČEK, za življenjsko delo izjemnega
pomena na področju likovne in besedne umetnosti ter ključen
prispevek k poznavanju kulturne in duhovne dediščine naših
krajev. Njegovo raziskovalno in ustvarjalno delo je pomembno
za ves slovenski prostor pa tudi širše.
NAGRADO FRANCETA BEVKA prejme:
– RADOŠ BOLČINA, za izredne igralske dosežke, dolgoletno delovanje v umetnosti in kulturi in za pomemben doprinos
k razvoju gledališke dejavnosti.
NAGRADO MESTNE OBČINE NOVA GORICA prejmejo:
– VIDOJKA MAJCEN VUGA, za pionirsko delo na področju zdravstvenega varstva otrok na Goriškem.
– ANA ANITA MOKOREL, za dolgoletno prostovoljno delo
na področju humanitarnega dela.
– ŠOLSKE SESTRE SV. FRANČIŠKA KRISTUSA KRALJA
TRŽAŠKE PROVINCE, za vsestransko pomoč goriškim izseljenkam – aleksandrinkam ter ohranjanje slovenskega duha v Egiptu.
PLAKETO MESTNE OBČINE NOVA GORICA prejmejo:
– MIRAN SREBRNIČ, za dolgoletno uspešno delo na nogometnem področju tako v vlogi igralca kot trenerja in vzornika
mlajšim generacijam.
– OLGA SREBRNIČ, za dolgoletno, nesebično, požrtvovalno in povezovalno delovanje v Kulturnem društvu Slavec
Solkan in v lokalni skupnosti.
– ŠPORTNI KLUB TWIST NOVA GORICA, za dolgoletno uspešno delo na področju cheerleadinga, cheer plesa in
gimnastike.
– GORIŠKI LITERARNI KLUB GOvoRICA, za nove vsebine in oblike literarnega dogajanja, druženja s knjigo, ustvarjalci
in založniki na Goriškem, med Slovenci v Italiji in po svetu.

Uradni list Republike Slovenije
2.
Ta sklep začne veljati takoj in se ga objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 094-1/2019-24
Nova Gorica, dne 20. junija 2019
Župan
Mestne občine Nova Gorica
dr. Klemen Miklavič

PUCONCI
1983.

Razpis nadomestnih volitev člana sveta
Krajevne skupnosti Šalamenci

Na podlagi 109., 110. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
45/08, 83/12 in 68/17) in 60. člena Statuta Občine Puconci
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17) Volilna
komisija Občine Puconci

Št.

2.
Za dan razpisa nadomestnih volitev, s katerim začnejo
teči roki za volilna opravila, se šteje 28. 6. 2019.
3.
Za izvedbo volitev v Svet Krajevne skupnosti Šalamenci
skrbi Volilna komisija Občine Puconci.
4.
Kandidature se vložijo pri Volilni komisiji Občine Puconci,
Puconci 80, 9201 Puconci, in sicer najkasneje do četrtka, 1. avgusta 2019 do 19.00 ure.
5.
Mandatna doba člana sveta Krajevne skupnosti Šalamenci, ki bo izvoljen na nadomestnih volitvah dne 1. 9. 2019, bo
trajala do prve seje novoizvoljenega sveta Krajevne skupnosti
Šalamenci, na rednih lokalnih volitvah v letu 2022.
Št. 041-0001/2018
Puconci, dne 21. junija 2019

1. S tem sklepom se izbriše zaznamba javnega dobra na
zemljišču 1332/4, k.o 849 – Stari trg (ID 6965739).
2. Nepremičnina iz prve točke tega sklepa preneha imeti
značaj javnega dobra in postane last Mestne občine Slovenj
Gradec.
3. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-0058/2019
zveza spis št.: 478-227/2017
Slovenj Gradec, dne 6. junija 2019
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Tilen Klugler

1985.

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – u.p.b.), Zakona o stvarnem

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra:
(št. 10.2)

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB2), Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 11/18) in Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) v
zvezi z razpolaganjem s stvarnim nepremičnim premoženjem
v lasti Mestne občine Slovenj Gradec, je Občinski svet Mestne
občine Slovenj Gradec na 6. seji dne 5. 6. 2019 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 10.2)
1. S tem sklepom se izbriše status javnega dobra na zemljišču 1122/1, k.o 861 – Dobrava (ID 4680844).
2. Nepremičnina iz prve točke tega sklepa preneha imeti
značaj javnega dobra in postane last Mestne občine Slovenj
Gradec.
3. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-0058/2019
zveza spis št.: 478-71/2019
Slovenj Gradec, dne 6. junija 2019
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Tilen Klugler

SODRAŽICA

SLOVENJ GRADEC
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra:
(št. 10.1)

5445

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 10.1)

Volilna komisija Občine Puconci
Martina Zrinski Gönter
predsednica

1984.

Stran

premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 11/18, v nadaljevanju ZSPDSLS-1) in Uredbe o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) v zvezi z razpolaganjem s stvarnim
nepremičnim premoženjem v lasti Mestne občine Slovenj Gradec, je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 6. seji
dne 5. 6. 2019 sprejel

RAZPISUJE
nadomestne volitve člana sveta
Krajevne skupnosti Šalamenci
1.
Občinska volilna komisija razpisuje nadomestne volitve
člana sveta Krajevne skupnosti Šalamenci, v volilni enoti št. 1
– naselje Šalamenci (voli se en član).
Nadomestne volitve člana sveta krajevne skupnosti se
bodo izvedle v nedeljo, 1. 9. 2019.
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1986.

Odlok o turistični taksi v Občini Sodražica

Na podlagi 17. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1) (Uradni list RS, št. 13/18), 29. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – Uradno preči-

Stran

5446 /

Št.

43 / 28. 6. 2019

ščeno besedilo 2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15
– ZUUJFO) in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list
RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 5. redni
seji dne 13. 6. 2019 sprejel

ODLOK
o turistični taksi v Občini Sodražica
1. člen
Ta odlok določa višino turistične takse, ki jo plačujejo
državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih na območju Občine Sodražica.
2. člen
(1) Višina turistične takse za prenočevanje v nastanitvenih
obratih znaša 0,80 eura.
(2) V znesek iz prejšnjega odstavka ni vključena promocijska taksa, ki znaša 25 % zneska turistične takse in se
na podlagi zakona, ki ureja spodbujanje turizma, pobira od
1. januarja 2019.
3. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
turistični taksi v Občini Sodražica (Uradni list RS, št. 78/99).
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 2019 dalje.
Št. 320-1/19
Sodražica, dne 13. junija 2019
Župan
Občine Sodražica
mag. Blaž Milavec

SVETI TOMAŽ
1987.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. in 51. 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
245. ter 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 61/17) in 23. člena Statuta Občine Sveti Tomaž (Uradni
vestnik občine Ormož, št. 7/07 in Uradno glasilo Občine Sveti
Tomaž, št. 20/17 in 9/18) je Občinski svet Občine Sveti Tomaž
na 6. redni seji dne 12. 6. 2019 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Ukine se javno dobro na zemljišču s parc. št. 244/1
k.o. Savci.
2.
Zemljišča iz 1. točke tega sklepa postanejo last Občine
Sveti Tomaž.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-11/2019 01/ZH
Sveti Tomaž, dne 12. junija 2019
Župan
Občine Sveti Tomaž
Mirko Cvetko

Uradni list Republike Slovenije
ŠEMPETER - VRTOJBA
1988.

Sklep o lokacijski preveritvi za poslovnostanovanjski objekt v hiši št. 3 na območju
OPPN Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici

Na podlagi druge alineje 127. člena, 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 15. člena
Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je
Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 8. redni seji dne
13. 6. 2019 sprejel

SKLEP
o lokacijski preveritvi za poslovno-stanovanjski
objekt v hiši št. 3 na območju OPPN Mlake
(Ledine) v Šempetru pri Gorici
1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na obstoječo stavbo z naslovom Vrtojbenska cesta 73,
5290 Šempeter pri Gorici (hiša št. 3 v OPPN), in pripadajoče
zemljišče, območje lokacijske preveritve obsega naslednje parcele v katastrski občini 2315 Šempeter: 461/8, 461/10, 461/14,
461/17, 461/19, 461/20 in 461/24.
Navedena zemljišča se nahajajo na območju Občinskega
podrobnega prostorskega načrta Mlake (Ledine) v Šempetru pri
Gorici – 1. faza, spremembe in dopolnitve 2014 (Uradni list RS,
št. 37/14, 37/15) – v besedilu sklepa OPPN.
2. člen
Na območju lokacijske preveritve iz prvega člena se za
potrebe omogočanja investicijske namere – gradbenih posegov
na stavbi in pripadajočemu zemljišču – dopusti individualno
odstopanje od prostorskega izvedbenega pogoja, določenega
v 5. členu OPPN, ki določa vrste dopustnih dejavnosti in glasi:
»Območje je namenjeno centralnim dejavnostim (trgovina, gostinstvo, poslovne, upravne, storitvene dejavnosti) in
tudi stanovanjskim dejavnostim (obstoječa hiša št. 2), trgovina,
poslovne dejavnosti (obstoječa hiša št. 3).«
3. člen
Za potrebe lokacijske preveritve se določi dodatne izvedbene pogoje, ki glasijo:
»Za območje hiše št. 3 in pripadajočega zemljišča (območje lokacijske preveritve) so kot osnovne dejavnosti dovoljene
(navedbe po SKD 2008):
– G – trgovina, vzdrževanje in popravilo motornih vozil,
– J – informacijske in komunikacijske dejavnosti,
– K – finančne in zavarovalniške dejavnosti,
– L – poslovanje z nepremičninami,
– M – strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti,
– N – druge raznovrstne poslovne dejavnosti,
– S – druge dejavnosti,
– I – gostinstvo,
kot spremljajoče dejavnosti pa so dovoljene:
– Q – zdravstvo in socialno varstvo,
– R – kulturne, razvedrilne, rekreacijske dejavnosti.
Dejavnost stalnega bivanja je dopustna le v okviru stanovanjskih površin, za katere je bilo pridobljeno gradbeno ali
uporabno dovoljenje do pričetka veljavnosti tega sklepa. Širitve
stanovanjskih površin, gradnja in urejanje novih stanovanjskih
površin ali povečava števila stanovanj niso dovoljeni.«
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
5. člen
Ta sklep preneha veljati, če investitor ne vloži popolne
vloge za pridobitev predodločbe ali gradbenega dovoljenja
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v dveh letih od njegove izdaje, ali s potekom veljavnosti na
njegovi podlagi izdane predodločbe ali gradbenega dovoljenja
ali če v tem roku ne izvede del, za katera gradbeno dovoljenje
ni potrebno.
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih podatkov: 1130
Št. 35004-2/2018-10
Št. 01101-12/2019-7
Šempeter pri Gorici, dne 13. junija 2019
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk

ŽALEC
1989.

Odlok o javno-zasebnem partnerstvu
za projekt »HOPSLANDIJA«

Na podlagi prvega odstavka 36. člena in prvega odstavka 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni
list RS, št. 127/06) ter 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18
– ZSPDSLS-1 in 30/18) in 20. člena Statuta Občine Žalec
(Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) Občinski svet Občine Žalec
na 6. redni seji dne 19. junija 2019 sprejme

ODLOK
o javno-zasebnem partnerstvu
za projekt »HOPSLANDIJA«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta odlok vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa
za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbo projekta
»HOPSLANDIJA« (v nadaljnjem besedilu: projekt) v eni izmed
oblik javno-zasebnega partnerstva, določenih z Zakonom o
javno-zasebnem partnerstvu (v nadaljnjem besedilu: ZJZP). Ta
odlok opredeljuje tudi predmet, pravice in obveznosti javnega
in zasebnega partnerja, postopek izbire zasebnega partnerja
in način financiranja izvedbe projekta.
Javni partner je Občina Žalec. Zasebni partner je pravna
oseba ali fizična oseba, izbrana na javnem razpisu kot izvajalec
javno-zasebnega partnerstva.
II. VSEBINA IN PREDMET
JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
2. člen
(javni interes)
Občina Žalec skladno s 13. členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 4. in 5. členom
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg)
in prvo ter enajsto alinejo drugega odstavka 21. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15
– ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) s tem odlokom
sprejema odločitev, da obstaja javni interes za izvedbo projekta
»HOPSLANDIJA«.
Najučinkovitejši in najgospodarnejši način za zadovoljitev
javnega interesa je sklenitev javno-zasebnega partnerstva.
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3. člen
(predmet)
Predmet javno-zasebnega partnerstva je izvedba projekta
»HOPSLANDIJA«, ki zajema:
– izgradnjo bazenskega kopališča na prostem, skupaj s
pripadajočim centralnim objektom;
– ureditev pripadajoče komunalne in prometne infrastrukture, vključno z ureditvijo okolice;
– izgradnjo kampa in postajališča za avtodome;
– upravljanje z vzpostavljeno infrastrukturo skozi celotno
koncesijsko obdobje.
Končna vsebina, obseg in dinamika izvedbe projekta
bodo dogovorjeni v postopku izbora zasebnega partnerja.
4. člen
(izvedba projekta)
Za potrebe realizacije projekta bo javni partner prenesel
na zasebnega partnerja stavbno pravico. Obseg stavbne pravice in obdobje njenega trajanja bosta dogovorjena v postopku
izbora zasebnega partnerja.
Zasebnemu partnerju bo podeljena stavbna pravica omogočala, da ekonomsko koristi in upravlja s celotnim kompleksom skozi celotno koncesijsko obdobje.
Pravice in obveznosti partnerjev projekta po izteku koncesijskega obdobja se bodo dogovorile s pogodbo o javno-zasebnem
partnerstvu, pri čemer se na podlagi tretjega odstavka 73. člena
Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06)
višina morebitnega nadomestila ob prenehanju razmerja javno-
zasebnega partnerstva uredi s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu na način, da se ne uporabljajo pravila drugega odstavka
263. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 in
91/13) o posledicah prenehanja stavbne pravice.
III. OBVEZNOSTI JAVNEGA IN ZASEBNEGA PARTNERJA
TER UPORABNIKOV
5. člen
(obveznosti javnega partnerja)
Javni partner bo v projekt vložil zemljišča, in sicer parcele s parc. št. 1823/78, 1823/79, 1823/80, 1823/81, 1823/82,
1823/83, 1823/289, 1823/290, 1823/310, 1823/488, 1823/471,
183/436, vse k. o. Žalec v skupni površini 34.838 m2.
Za potrebe izvedbe koncesijskega razmerja javni partner
zagotovi zasebnemu partnerju pravico dostopa do zemljišč ter
vse ostale pravice, ki so potrebne za realizacijo projekta.
Javni partner bo potrjeval dokumentacijo v fazi realizacije
projekta ter bo v okviru svojih pristojnosti sodeloval pri pridobitvi potrebnih dovoljenj in soglasij, kolikor je to potrebno za
realizacijo projekta.
Javni partner bo pristopil k sofinanciranju izvedbe projekta
v deležu, ki bo manjši od deleža sofinanciranja zasebnega
partnerja. Razmerje deležev s katerimi bosta partnerja sofinancirala realizacijo projekta bo opredeljen v postopku izbora zasebnega partnerja in s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu.
6. člen
(obveznosti zasebnega partnerja)
Zasebni partner prevzema obveznost izvedbe projektiranja, razen v delih, kjer je projektno dokumentacijo že pripravil javni partner, priprave zemljišča in izgradnje celotnega
kompleksa ter obveznost pridobitve gradbenega dovoljenja in
drugih potrebnih upravnih dovoljenj po terminskem planu, ki bo
dogovorjen s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu.
Zasebni partner bo moral zagotoviti tudi sofinanciranje
projekta in pridobiti ustrezna upravna dovoljenja, potrebna za
prevzem in delovanje zgrajenega kompleksa.
Zasebni partner bo za celotno koncesijsko obdobje prevzel
tudi upravljanje in vzdrževanje celotnega kompleksa, kakor bo podrobneje opredeljeno s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu.
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Zasebni partner je dolžan vsem uporabnikom pod enakimi
pogoji omogočiti dostop in uporabo kompleksa, ki je predmet
tega razmerja javno-zasebnega partnerstva.
Zasebni partner je odgovoren za pravilno izvajanje nalog
po pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu in za vso škodo, ne
glede na vzrok oziroma razlog, ki bi utegnila nastati javnemu
partnerju ali tretjim osebam v zvezi z izvajanjem nalog iz tega
odloka o javno-zasebnem partnerstvu in pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu.
Zasebni partner se zaveže, da bo:
– izvajal javno-zasebno partnerstvo s skrbnostjo dobrega
strokovnjaka in dobrega gospodarstvenika, v skladu z zakoni,
drugimi predpisi in pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu;
– upošteval tehnične, zdravstvene in druge normative in
standarde, povezane z izvajanjem nalog po sklenjeni pogodbi
o javno-zasebnem partnerstvu;
– kot dober gospodarstvenik uporabljal, redno vzdrževal
in upravljal objekte, naprave in opremo na način, da se ob
upoštevanju časovnega obdobja trajanja razmerja ohranjala
njihova vrednost in omogočala njihova normalna uporaba;
– poročal javnemu partnerju o izvajanju javno-zasebnega
partnerstva na njegovo zahtevo;
– omogočal nemoten nadzor nad izvajanjem pogodbe o
javno-zasebnem partnerstvu,
pri čemer se predmetne zaveze zasebnega partnerja podrobneje opredelijo s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu.
7. člen
(pravice uporabnikov)
Uporabniki imajo od zasebnega partnerja zlasti pravico:
– do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja storitev, ki so predmet pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu;
– do enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti
storitev;
– uporabljati vzpostavljeno infrastrukturo pod pogoji, določenimi z zakonom, s tem odlokom in pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu.
8. člen
(zavarovanje odgovornosti)
Zasebni partner je odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem nalog po tem odloku o javno-zasebnem partnerstvu in pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu
povzročijo pri njem zaposleni ljudje ali pogodbeni (pod)izvajalci
javnemu partnerju, uporabnikom ali tretjim osebam.
Zasebni partner je dolžan iz naslova splošne civilne odgovornosti (vključno z razširitvijo na druge nevarnostne vire), z
zavarovalnico skleniti zavarovalno pogodbo za škodo z najnižjo
višino enotne zavarovalne vsote, določeno s pogodbo o javno-
zasebnem partnerstvu.
9. člen
(ločeno računovodstvo)
Zasebni partner je dolžan za izvajanje obveznosti, ki so
predmet razmerja o javno-zasebnem partnerstvu voditi ločeno
računovodstvo skladno z veljavno zakonodajo.
Zasebni partner lahko izvaja tudi druge dejavnosti, za
katere je registriran, vendar pa njihovo izvajanje ne sme vplivati
na opravljanje obveznosti po tem odloku o javno-zasebnem
partnerstvu ali pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu in mora
zanje zasebni partner voditi ločeno računovodstvo.
IV. OBLIKA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
10. člen
(oblika javno-zasebnega partnerstva)
Večino poslovnega tveganja za izvajanje javno-zasebnega partnerstva prevzema zasebni partner, zato se javno-
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zasebno partnerstvo skladno s 27. členom ZJZP izvede v
obliki koncesijskega razmerja, in sicer po modelu koncesije
gradnje.
Koncesija gradenj se bo podelila v kombinaciji modelov
DFBOT (model: projektiraj-financiraj-zgradi-upravljaj-prenesi
v last javnemu partnerju), pri čemer bodo deli kompleksa po
modelu DFBOT po preteku obdobja javno-zasebnega partnerstva predvidoma postali lastnina javnega partnerja in po
modelu DFBOO (model: projektiraj-financiraj-zgradi-upravljaj-
ohrani v lasti), ki dopušča, da na delu vzpostavljene infrastrukture obdrži lastninsko pravico zasebni partner.
Zasebni partner bo tako ob tveganju projektiranja, razen
v delih, kjer je projektno dokumentacijo že pripravil javni partner, prevzel tudi tveganje sofinanciranja, izgradnje in upravljanja ter vzdrževanja kompleksa, kot tudi tveganje njegove
dostopnosti in razpoložljivosti, rentabilnosti. V pretežnem delu
se bo investicija financirala s plačili uporabnikov. Natančnejša
delitev tveganj in oblika bosta opredeljena v postopku izbora
zasebnega partnerja in s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu.
V. POSTOPKE IZBIRE IZVAJALCA JAVNO-ZASEBNEGA
PARTNERSTVA IN POGOJI TER MERILA ZA IZBOR
11. člen
(postopek izbire)
Zasebnega partnerja se izbere na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na portalu javnih naročil v Republiki Sloveniji,
lahko pa tudi v dnevnem časopisju, ob upoštevanju pravil
Zakona o javno-zasebnem partnerstvu in ob uporabi Zakona
o javnem naročanju.
V postopku izbire mora javni partner zagotoviti transparentno in enakopravno obravnavanje kandidatov.
12. člen
(pogoji za izbiro zasebnega partnerja)
Javni partner mora v postopku izbire zasebnega partnerja preveriti, ali je zasebni partner ekonomsko in finančno ter
tehnično in kadrovsko sposoben prevzeti naloge zasebnega
partnerja.
Kandidati morajo v postopku izbire izkazati, da izpolnjujejo zakonsko določene pogoje za izvedbo projekta in da
imajo zagotovljen dostop do finančnih sredstev za realizacijo
projekta javno-zasebnega partnerstva.
Podrobnejšo vsebino pogojev in dokazil za izpolnjevanje
pogojev bo javni partner določil v okviru javnega razpisa.
13. člen
(merila za izbor zasebnega partnerja)
Javni partner mora oblikovati jasna in transparentna
merila za izbor zasebnega partnerja, ki bodo omogočila izbor
ekonomsko najugodnejšega kandidata, pri čemer mora javni
partner vključiti naslednja podmerila:
– najnižji znesek sofinanciranja projekta s strani javnega
partnerja;
– obseg kapacitet, namenjenih izvajanju letnega programa športa v Občini Žalec in izvajanju programov javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občine Žalec in drugih neprofitnih
pravnih oseb, ki delujejo na področju Občine Žalec.
14. člen
(pooblastilo)
Za objavo javnega razpisa, izvedbo postopka izbire
zasebnega partnerja, izbiro izvajalca javno-zasebnega partnerstva se pooblasti občinsko upravo. Za podpis pogodbe
o javno-zasebnem partnerstvu ter ostala dejanja v postopku
sklenitve in izvajanja javno-zasebnega partnerstva se pooblasti župana.
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15. člen
(strokovna komisija)
Za pripravo in izvedbo javnega razpisa, pregled in oceno
prispelih vlog oziroma prijav ter za pripravo strokovnega poročila župan imenuje strokovno komisijo.
Strokovna komisija ima predsednika in najmanj dva člana.
Vsi člani strokovne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko
izobrazbo in najmanj 5 let delovnih izkušenj z delovnega področja, da lahko zagotovijo strokovno presojo vlog oziroma prijav.
Predsednik in vsi člani strokovne komisije morajo izpolnjevati pogoj iz drugega odstavka 52. člena ZJZP, kar potrdijo
s podpisom izjave. Člana strokovne komisije, za katerega se
ugotovi, da ne izpolnjuje postavljenega pogoja iz prejšnjega
stavka, se nemudoma izloči iz strokovne komisije in se imenuje
nadomestnega člana.
Za izvedbo posameznih dejanj v postopku izvedbe javnega razpisa morajo biti navzoči najmanj trije člani strokovne
komisije (npr. javno odpiranje prijav). Poročilo pripravijo in
podpišejo vsi člani strokovne komisije.
Za strokovno-tehnično pomoč in svetovanje v postopku
priprave in izvedbe javnega razpisa lahko strokovna komisija
uporabi strokovne službe javnega partnerja ali zunanje strokovnjake. Člani strokovne komisije so lahko tudi neodvisni zunanji
strokovnjaki, ki razpolagajo s specifičnim znanjem, potrebnim
za uspešno izbiro izvajalca javno-zasebnega partnerstva.
Poročilo je podlaga za pripravo Sklepa o izbiri izvajalca
javno-zasebnega partnerstva, ki ga izda župan.
VI. VZPOSTAVITEV IN PRENEHANJE
JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
16. člen
(trajanje koncesije)
Koncesijsko obdobje začne teči z dnem sklenitve pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu. Obveznosti, ki izhajajo iz
sklenjene pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu se izvedejo
skladno s terminskim planom, ki bo opredeljen v pogodbi.
Koncesija se podeli za obdobje največ 30 let. Trajanje
razmerja javno-zasebnega partnerstva je opredeljeno s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu. Razmerje javno-zasebnega
partnerstva preneha iz razlogov navedenih v pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu.
Trajanje razmerja javno-zasebnega partnerstva se lahko
podaljša največ za polovico koncesijskega obdobja, če je to
potrebno zaradi dodatnih vlaganj izvajalca javno-zasebnega
partnerstva, ki so posledica zahtev javnega partnerja ali njegovih ukrepov v javnem interesu. Obseg dodatnih vlaganj in
obdobje podaljšanja se opredeli v aneksu k sklenjeni pogodbi
o javno-zasebnem partnerstvu.
V primeru podaljšanja razmerja javni in zasebni partner v postopku pogajanj brez predhodne objave uskladita vsebino aneksa,
ki se sklene k sklenjeni pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu in
v katerem se opredelijo čas podaljšanja, razlogi za podaljšanje in
druge določbe, s katerimi se spreminja osnovno pogodbo. Pred
sklenitvijo aneksa mora javni partner pripraviti investicijski dokument, s katerim potrdi upravičenost sklenitve aneksa.
17. člen
(vzpostavitev)
Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razmerja javno-zasebnega partnerstva, nastanejo s trenutkom sklenitve pogodbe o
javno-zasebnem partnerstvu. Sklep o izbiri preneha veljati, če
izbrani zasebni partner ne podpiše pogodbe o javno-zasebnem
partnerstvu v roku 60 dni od njegove pravnomočnosti.
18. člen
(sprememba pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu)
Vsak izmed partnerjev lahko zahtevata spremembo pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu v primerih:
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– spremembe zakonov in predpisov, ki bistveno vplivajo
na spremembo določb pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu;
– v primeru dodatnih investicij in storitev, ki niso bile
vključene v prvotno pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu;
– spremenjenih okoliščin, ki jih ni bilo možno predvideti ob
podpisu pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu.
Javni partner lahko zahteva spremembo pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu tudi v primeru, če je to potrebno, da
se zavaruje javni interes.
Nedopustne so spremembe pogodbe o javno-zasebnem
partnerstvu, pri katerih:
– bi se spremenila splošna narava razmerja javno-zasebnega partnerstva;
– bi sprememba uvajala pogoje, ki bi, če bi bili del prvotnega postopka sklenitve javno-zasebnega partnerstva, omogočili udeležbo drugih ponudnikov kot tistih, ki so bili prvotno
izbrani, ali sprejem druge ponudbe kot tiste, ki je bila prvotno
izbrana, ali pa bi k sodelovanju v postopku sklenitve javno-zasebnega partnerstva pritegnili še druge udeležence;
– bi se zaradi spremembe ekonomsko ravnotežje razmerja javno-zasebnega partnerstva spremenilo v korist zasebnega
partnerja na način, ki ni bil predviden v prvotnem razmerju;
– bi bil zaradi spremembe znatno razširjen obseg razmerja javno-zasebnega partnerstva;
– bi se zamenjalo zasebnega partnerja, razen pod pogoji, določenimi v tem odloku ali s pogodbo o javno-zasebnem
partnerstvu.
19. člen
(prenehanje)
Razmerje javno-zasebnega partnerstva preneha z izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti obeh partnerjev. Pogoji in
način predčasnega prenehanja razmerja javno-zasebnega partnerstva se določijo s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu.
VII. RAZMERJE MED JAVNIM IN ZASEBNIM PARTNERJEM
20. člen
(pravice in obveznosti partnerjev)
Pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja se
uredijo s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu. Pogodba
mora biti sklenjena na način, ki zagotavlja uravnoteženo izvajanje javno-zasebnega partnerstva in na način, ki zagotavlja,
da vsak izmed partnerjev prevzema tista poslovna tveganja, ki
jih najlažje obvladuje.
Javni partner mora s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvo vzpostaviti mehanizme, s katerimi zagotovi učinkovito
zavarovanje javnega interesa.
VIII. NAČIN FINANCIRANJA
21. člen
(način financiranja)
Vložek javnega partnerja v projekt predstavljajo zemljišča,
navedena v 5. členu tega odloka. Obveznosti partnerjev glede
sofinanciranja projekta se opredelijo s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu, pri čemer večino potrebnih finančnih sredstev
za realizacijo projekta zagotovi zasebni partner.
IX. ENOSTRANSKI UKREPI V JAVNEM INTERESU
22. člen
(enostranski ukrepi v javnem interesu)
Javni partner ima pravico, ko je to neobhodno potrebno,
da se zavaruje javni interes in doseže namen sklenjene pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, da z enostranskim ukrepom
poseže v vzpostavljeno razmerje javno-zasebnega partnerstva
in zavaruje javni interes.
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Kot enostranski ukrep v javnem interesu lahko javni partner uporabi:
– uvedbo izrednega nadzora nad izvajanjem pogodbe o
javno-zasebnem partnerstvu;
– izdajo obveznih navodil zasebnemu partnerju;
– začasni prevzem vzpostavljenega kompleksa v upravljanje;
– izvedbo investicijskih ali vzdrževalnih ukrepov za zavarovanje vrednosti vzpostavljenega kompleksa;
– razdrtje pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu;
– pravico vstopa v razmerje (step-in);
– uveljavljanje odkupne pravice.
Ukrep javnega partnerja mora biti skladen z načelom sorazmernosti in ne sme prekomerno obremenjevati zasebnega
partnerja.
Način in pogoji uveljavitve enostranskih ukrepov v javnem
interesu se podrobneje opredelijo s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu.
23. člen
(nadzor)
Redni nadzor nad izvajanjem pogodbe o javno-zasebnem
partnerstvu izvaja javni partner. Javni partner lahko za posamezna strokovna in druga opravila nadzora pooblasti pristojno
strokovno službo občinske uprave ali zunanjega izvajalca.
Javni partner lahko nad izvajanjem s pogodbo dogovorjene dejavnosti odredi tudi izreden nadzor. Za izvedbo izrednega nadzora župan imenuje posebno nadzorno komisijo.
O izvedenem izrednem nadzoru se napravi zapisnik, ki ga
podpišeta predstavnik zasebnega partnerja in predsednik nadzorne komisije.
24. člen
(dolžnost poročanja)
Zasebni partner mora najmanj enkrat letno izdelati skupno
poročilo o izvajanju prevzetih obveznosti.
Zasebni partner mora na zahtevo javnega partnerja pripraviti pisno izredno poročilo o stanju, opravljenih in potrebnih
delih, potrebnih investicijah in organizacijskih ukrepih in kvaliteti
izvajanja prevzetih obveznosti.
25. člen
(nadzorni ukrepi)
Če javni partner ugotovi, da zasebni partner ne izpolnjuje
obveznosti iz tega odloka ali sklenjene pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu pravilno, mu lahko naloži izpolnitev teh
obveznosti z izdajo obveznih navodil.
26. člen
(prevzem infrastrukture in ukrepi za zavarovanje
njene vrednosti)
Javni partner ima pravico, ko je to neobhodno potrebno,
da se zavaruje javni interes in doseže namen sklenjene pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, da začasno prevzeme vzpostavljen kompleks v upravljanje in/ali da izvede investicijske ali
vzdrževalne ukrepe za zavarovanje vrednosti vzpostavljenega
kompleksa.
27. člen
(redno prenehanje)
Razmerje javno-zasebnega partnerstva redno preneha
z izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti pogodbenih strank
oziroma s pretekom časa, za katerega je bila pogodba o javno-zasebnem partnerstvu sklenjena.
28. člen
(predčasno prenehanje)
Razmerje javno-zasebnega partnerstva predčasno preneha na načine in pod pogoji, kakor so opredeljeni v tem odloku,
podrobneje pa v pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu.
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29. člen
(sporazumna razveza pogodbe pogodba
o javno-zasebnem partnerstvu)
Pogodbeni stranki lahko med trajanjem razmerja javno-zasebnega partnerstva tudi sporazumno razvežeta pogodbo
o javno-zasebnem partnerstvu.
Stranki se lahko sporazumeta za razvezo pogodbe pogodba o javno-zasebnem partnerstvu v primeru, če ugotovita,
da nadaljnje opravljanje dejavnosti iz pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu ni smotrno ali mogoče. V tem primeru s pisnim
sporazumom določita vse medsebojne pravice in obveznosti,
ki izvirajo iz sporazumne razveze pogodbe o javno-zasebnem
partnerstvu ter tudi postopek prevzema kompleksa.
30. člen
(odkupna pravica)
Zasebni partner se s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu zaveže, da bo javnemu partnerju pod pogoji, opredeljenimi s
pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu (odkupna pravica javnega partnerja), na njegovo zahtevo prodal vzpostavljeno razmerje
javno-zasebnega partnerstva in vzpostavljen kompleks.
Partnerja s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu opredelita vsebino in pogoje uveljavljanja odkupne pravice.
Odkup je lahko tudi prisilen. Za prisilen odkup razmerja
javno-zasebnega partnerstva se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo razlastitev. Ob prisilnem odkupu je javni partner
dolžan plačati zasebnemu partnerju odškodnino, ki se določa
po predpisih o razlastitvi in pogodba o javno-zasebnem partnerstvu.
31. člen
(vstop v razmerje)
Javni partner si pridržuje pravico vstopiti v razmerje javno-zasebnega partnerstva (step-in), prepreči ali omili resno nevarnost za zdravje in varnost osebe ali premoženja ali okolja, ali
za izpolnitev zakonskih dolžnosti. Potreba po uveljavitvi pravice
vstopa v razmerje (step-in) se lahko pojavi zaradi okoliščin, ki
so izven predmeta pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu ali
pa zaradi kršitev pogodbe s strani zasebnega partnerja.
Podrobneje se okoliščine in pogoji za uveljavljanje pravice
do vstopa v razmerje javno-zasebnega partnerstva opredelijo v
pogodbo o javno zasebnem partnerstvu.
32. člen
(razdrtje pogodbe)
Če eden od partnerjev ne izpolni svoje obveznosti, lahko
druga stranka zahteva izpolnitev obveznosti ali pa pod pogoji,
določenimi z zakonom, tem odlokom in pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu, odstopi od pogodbe z navadno izjavo.
Pogodba o javno-zasebnem partnerstvu lahko z (enostranskim) razdrtjem oziroma odpovedjo javnega partnerja
preneha predvsem:
– če zasebni partner prevzetih obveznosti ne izvaja redno,
strokovno, pravočasno ter zato povzroča motnje v izvajanju
nalog iz tega odloka ali javnemu partnerju povzroča škodo;
– zaradi ponavljajočih in dokumentiranih kršitev predpisov
ali pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu s strani zasebnega
partnerja;
– če zasebni partner pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu krši tako, da nastaja ali bi lahko nastala večja škoda
uporabnikom njegovih storitev, javnemu partnerju ali tretjim
osebam;
– če zasebni partner kljub pisnemu opozorilu javnega
partnerja ne izpolnjuje prevzetih obveznosti na način, določen
s tem odlokom in pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu;
– v drugih primerih, določenih s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu.
V primeru izpolnitve katerega izmed pogojev iz prejšnjega
odstavka lahko začne javni partner postopek za enostransko
razdrtje pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu.
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Zasebni partner lahko razdre pogodbo o javno-zasebnem
partnerstvu, če javni partner ne izpolnjuje svojih obveznosti iz
pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu tako, da to zasebnemu
partnerju ne omogoča izvajanje pogodbe o javno-zasebnem
partnerstvu.
Enostransko razdrtje pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu ni dopustno v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno
prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
S pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu se lahko podrobneje opredeli način in pogoje, pod katerimi je dopustno
enostransko razdrtje pogodbe s strani javnega partnerja.
S pogodbo se lahko določijo višina pogodbene kazni
(penali) in pogoji za unovčenje finančnega zavarovanja za
dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru, da je krivda za razdrtje pogodbe na strani zasebnega
partnerja.
Za razdrtje pogodbe po tem členu se uporabljajo določbe
zakona, ki ureja obligacijska razmerja glede odstopa od pogodbe zaradi neizpolnitve.

37. člen
(pričetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

33. člen

PRAVILNIK
o dopolnitvi Pravilnika o sofinanciranju malih
komunalnih čistilnih naprav v Občini Žalec

(prenehanje zasebnega partnerja)
Razmerje javno-zasebnega partnerstva preneha tudi s
prenehanjem zasebnega partnerja (npr. stečaj).
Razmerje javno-zasebnega partnerstva ne preneha, če
so izpolnjeni pogoji za obvezen prenos koncesije na tretjo osebo (vstopna pravica tretjih) ali v primeru prenosa koncesije na
univerzalne pravne naslednike zasebnega partnerja (pripojitev,
spojitev, prenos premoženja, preoblikovanje …).
V primeru univerzalnega pravnega naslednika zasebnega
partnerja se koncesijsko razmerje prenese na njegovega pravnega naslednika skladno z določili pogodbe o javno-zasebnem
partnerstvu.
34. člen
(prenos razmerja javno-zasebnega partnerstva)
Zasebni partner ne sme brez predhodnega pisnega soglasja javnega partnerja prenesti razmerja javno-zasebnega
partnerstva na tretjo osebo.
Prenos razmerja javno-zasebnega partnerstva je brez soglasja javnega partnerja dopusten le v primeru, ko nov zasebni
partner, ki izpolnjuje prvotno določene pogoje za ugotavljanje
sposobnosti, v celoti ali delno nasledi prvotnega zasebnega
partnerja po prestrukturiranju podjetja, vključno s prevzemom,
združitvijo, pripojitvijo ali insolventnostjo, če to ne vključuje
drugih bistvenih sprememb javne pogodbe iz tega odloka. O
statusnih spremembah ter pomembnejših spremembah v strukturi članstva, vodenja ali nadzora je zasebni partner dolžan
javnega partnerja obvestiti.
35. člen
(izločitvena pravica)
V primeru stečaja oziroma drugega načina prenehanja
zasebnega partnerja (likvidacija, izbris) ima javni partner pravico, da za objekte, naprave in opremo, ki je bila vzpostavljena v
okviru razmerja javno-zasebnega partnerstva, ob plačilu ustreznega dela vrednosti izločenega premoženja v stečajno oziroma likvidacijsko maso, na teh uveljavlja izločitveno pravico.
36. člen
(uporaba prava)
Za vsa razmerja in spore, ki izhajajo iz sklenjenega razmerja javno-zasebnega partnerstva na podlagi tega odloka, se
uporabi izključno pravo Republike Slovenije.
Za reševanje sporov, povezanih s sklenitvijo, izpolnitvijo
ali prenehanjem pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, ali
v zvezi izvajanjem javno-zasebnega partnerstva, je pristojno
stvarno pristojno sodišče v Celju.

Št. 322-0016/2019
Žalec, dne 19. junija 2019
Župan
Občine Žalec
Janko Kos

1990.

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika
o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih
naprav v Občini Žalec

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS,
št. 29/13, 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 6. redni seji
dne 19. junija 2019 sprejel

1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih
naprav v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 51/14) se v 4. členu
doda nov odstavek, ki se glasi:
»(8) Na območju Krajinskega parka Ponikovski kras, določno označenega v grafični prilogi 1, ki je sestavni del tega
Pravilnika, znaša najvišja višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje MKČN za posamezno stanovanjsko enoto do 100 %
dejansko upravičenih stroškov, vendar ne več kot 1.500,00 €
za posamezno stanovanjsko enoto.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2019
Žalec, dne 19. junija 2019
Župan
Občine Žalec
Janko Kos

AJDOVŠČINA
1991.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko
reševalni center Ajdovščina

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih /ZZ/ (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPZDC, 127/06 – ZJZP), 11.a in 12. člena
Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno
besedilo in 23/19), ter 8. in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina
(Uradni list RS, št. 44/12, 85/12, 8/18 in 38/18) je Občinski svet
Občine Ajdovščina na 7. redni seji dne 27. 6. 2019 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalni
center Ajdovščina
1. Splošne določbe
1. člen
(ustanovitev in ustanoviteljica)
S tem odlokom Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a,
Ajdovščina (v nadaljevanju: ustanoviteljica) ustanovi poklicno
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gasilsko enoto kot javni zavod Gasilsko reševalni center Ajdovščina (v nadaljevanju: zavod) za izvajanje javne gasilske
službe.
2. člen
(ime in sedež zavoda)
Ime zavoda: Gasilsko reševalni center Ajdovščina.
Skrajšano ime zavoda: GRC Ajdovščina.
Sedež zavoda: Ajdovščina.
Sestavni del imena zavoda je lahko tudi znak ali grafična
oblika imena, ki se določi s statutom zavoda.
3. člen
(pravni status zavoda)
Zavod je pravna oseba javnega prava s pravicami in
odgovornostmi, kot jih določa ta odlok. Zavod je vpisan v
sodni register pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, pod vložno
številko 10332100 z dne 21. 12. 1993.
4. člen
(žig zavoda)
Zavod ima žig, na katerem je zapisano ime zavoda. Oblika in uporaba žiga se določi s statutom zavoda.
5. člen
(čas delovanja in prenehanje zavoda)
Zavod se ustanovi za nedoločen čas.
Zavod lahko preneha v primerih, določenih z zakonom, ali
na podlagi spremembe tega odloka z ukinitvijo zavoda.
2. Dejavnost zavoda
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– 33.190 Popravila drugih naprav
– 36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
– 39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
– 45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil (pranje
vključeno)
– 46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
– 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah
– 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
– 49.410 Cestni tovorni promet
– 52.100 Skladiščenje
– 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem
prometu
– 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
– 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
– 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
– 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
– 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
sredstev v najem in zakup
– 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
– 80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
– 81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in
opreme
– 81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
– 84.240 Dejavnost za javni red in varnost
– 84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
– 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
– 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti.
Glavna dejavnost zavoda je: 84.250 Zaščita in reševanje
pri požarih in nesrečah.

6. člen
(dejavnost zavoda)
Zavod opravlja obvezno lokalno javno službo, javno gasilsko službo.
V okviru javne gasilske službe zavod opravlja operativne
naloge gasilstva, to so gašenje in reševanje ob požarih, ob
prometnih nesrečah, okoljskih in industrijskih nesrečah, zaščita
in reševanje oseb, premoženja, okolja in kulturne dediščine ob
naravnih in drugih nesrečah, požarna straža ter druge splošne
reševalne naloge, vključno s preventivnimi in operativnimi nalogami varstva pred požarom.
Zavod opravlja naloge javne gasilske službe praviloma
na območju občine Ajdovščina, izven območja občine pa ob
pogojih, ki so določeni z načrti zaščite in reševanja ali jih država
ureja s posebnimi predpisi (npr. opravljanje nalog zaščite in
reševanja, ki so širšega pomena). Zavod lahko javno gasilsko
službo opravlja tudi za druge subjekte in za občine, ki niso
ustanoviteljice zavoda, s soglasjem ustanoviteljice in pod pogoji
in na način, ki se določi s posebno pogodbo.
Zavod lahko poleg dejavnosti javne službe iz prejšnjih
odstavkov opravlja tudi tržne dejavnosti, ki so povezane z
opravljanjem javne službe, jo dopolnjujejo ali pa povečujejo
učinkovitejšo uporabo sredstev zavoda.
Obseg opravljanja dejavnosti se določi z letnim programom dela na podlagi dolgoročnih programov ustanoviteljice
in zavoda.
7. člen
(dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti)
Dejavnosti zavoda iz 6. člena tega odloka so v skladu s
standardno klasifikacijo dejavnosti razvrščene v:
– 33.120 Popravila strojev in naprav
– 33.140 Popravila električnih naprav
– 33.170 Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev

3. Organi zavoda
8. člen
(organi zavoda)
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor in
– strokovni svet.
3.1 Svet zavoda
9. člen
(sestava sveta zavoda)
Svet zavoda je organ upravljanja zavoda.
Svet zavoda sestavlja pet članov, in sicer:
– trije člani, predstavniki ustanoviteljice,
– en član, predstavnik delavcev zavoda,
– en član, predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
Predstavnike ustanoviteljice imenuje Občinski svet Občine Ajdovščina (v nadaljnjem besedilu: občinski svet).
Predstavnika delavcev izvolijo delavci zavoda neposredno s tajnim glasovanjem. Postopek volitev podrobneje ureja
statut zavoda.
Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti
imenuje občinski svet na predlog poveljnika Civilne zaščite
občine Ajdovščina.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in so po preteku te dobe lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani.
10. člen
(odločanje in pristojnosti sveta zavoda)
Svet zavoda sprejema odločitve na svoji seji z večino
opredeljenih glasov navzočih članov. Svet zavoda lahko ve-
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ljavno sklepa, če so na seji navzoči najmanj trije člani. Organizacijo in način dela sveta zavoda ter način uresničevanja
pravic in dolžnosti članov sveta zavoda določi svet zavoda s
poslovnikom.
Člani sveta zavoda izmed sebe izberejo predsednika
sveta zavoda in njegovega namestnika.
Naloge sveta zavoda so:
– sprejema statut zavoda s soglasjem ustanovitelja,
– sprejema splošne akte zavoda, če tako določa ta odlok
ali statut,
– imenuje in razrešuje direktorja, v soglasju z ustanoviteljico,
– imenuje in razrešuje vršilca dolžnosti direktorja,
– sprejema program dela in finančni načrt zavoda ter
spremlja njuno izvrševanje,
– sprejme program razvoja zavoda,
– sprejema letno poročilo,
– daje ustanoviteljici in direktorju zavoda predloge in mnenja v zvezi z izvajanjem javne gasilske službe in drugih zadev
poslovanja zavoda,
– razpisuje volitve za predstavnika delavcev v svetu zavoda,
– v soglasju z županom sprejema kadrovski načrt in načrt
zaposlovanja, ki ga predlaga direktor,
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
– predlaga revizijo poslovanja,
– obravnava ugotovitve nadzornih organov,
– opravlja druge naloge in pristojnosti v skladu z zakoni,
podzakonskimi akti, tem odlokom, statutom in drugimi splošnimi akti zavoda.
11. člen
(predčasno prenehanje mandata članu sveta zavoda)
Članu sveta zavoda predčasno preneha mandat, če:
– odstopi,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali drugih razlogov ne
more več opravljati funkcije člana sveta zavoda,
– je razrešen,
– predstavniku delavcev preneha delovno razmerje v
zavodu.
Predčasno prenehanje mandata članu sveta zavoda podrobneje določa statut zavoda.
3.2 Direktor
12. člen
(imenovanje direktorja)
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem
ustanoviteljice na podlagi javnega razpisa za dobo štirih let, z
možnostjo ponovnega imenovanja.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
– ima najmanj specializacijo po višješolski izobrazbi (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo (prejšnja)
ali najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo (1. bolonjska stopnja) ali najmanj univerzitetno izobrazbo (1. bolonjska stopnja),
– ni v kazenskem postopku in ni bil pravnomočno obsojen
za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje,
– da ima opravljen predpisan preizkus psihofizičnih sposobnosti,
– ima pet let delovnih izkušenj pri opravljanju operativnih nalog gasilstva in opravljen strokovni izpit za poklicnega
gasilca,
– ima opravljen strokovni izpit za poveljnika ali operativnega vodjo gasilske enote in predstojnika gasilske enote.
Predpisana strokovna izpita iz pete točke drugega odstavka tega člena mora direktor opraviti najkasneje v enem letu
po nastopu dela direktorja. Če direktor iz razlogov, ki niso na
njegovi strani, ne more opraviti strokovnih izpitov v roku enega
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leta od nastopa dela, jih mora opraviti v roku enega leta od
zagotovitve objektivnih pogojev za njihovo opravljanje.
Kandidat za direktorja mora ob prijavi predložiti program
dela oziroma poslovnega in programskega razvoja zavoda za
mandatno obdobje.
13. člen
(naloge direktorja)
Direktor je poslovodni organ zavoda, ki organizira in vodi
delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je
odgovoren za zakonitost dela zavoda. Poslovodna funkcija in
funkcija vodenja strokovnega dela sta združeni ter ju opravlja
direktor.
Naloge direktorja so:
– načrtuje, organizira, vodi in nadzira delo ter poslovanje
zavoda,
– vodi operativno delo v zavodu,
– predlaga svetu zavoda v sprejem program dela, finančni
načrt in program razvoja zavoda,
– predlaga svetu zavoda v sprejem kadrovski načrt in
načrt zaposlovanja,
– predlaga svetu zavoda v sprejem letno poročilo,
– sprejme splošni akt, ki ureja notranjo organizacijo in
sistemizacijo delovnih mest,
– sprejema splošne akte, ki so potrebni za načrtovanje,
organiziranje, vodenje in nadziranje dela ter poslovanja zavoda,
– predlaga svetu zavoda v sprejem druge splošne akte,
– poroča ustanoviteljici in svetu zavoda o zadevah, ki
lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– opravlja druge naloge določene z zakoni, predpisi in
splošnimi akti zavoda.
14. člen
(razrešitev direktorja)
Svet zavoda razreši direktorja pred potekom časa, za
katerega je bil imenovan:
– če direktor sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov
zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom
povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno
opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo, ali bi lahko nastale
hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
Svet zavoda mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi
seznaniti direktorja z razlogi za razrešitev in mu dati možnost,
da se o njih izjavi.
Svet zavoda mora pred razrešitvijo direktorja pridobiti soglasje ustanovitelja, razen v primeru prve in druge točke prvega
odstavka tega člena.
15. člen
(vršilec dolžnosti direktorja)
Če direktorju predčasno preneha mandat, če se nihče
ne prijavi na javni razpis za direktorja, oziroma če nihče izmed
prijavljenih kandidatov ni izbran, svet zavoda imenuje vršilca
dolžnosti za čas do imenovanja direktorja na podlagi ponovljenega razpisa, vendar največ za eno leto.
3.3 Strokovni svet
16. člen
(imenovanje članov strokovnega sveta)
Strokovni svet ima tri člane.
Člane strokovnega sveta imenuje direktor izmed strokovnjakov s področja gasilstva.
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Članstvo v strokovnem svetu se izključuje s članstvom v
svetu zavoda.
Mandat članov sveta zavoda je vezan na trajanje mandata
direktorja zavoda.
17. člen
(naloge strokovnega sveta)
Strokovni svet je posvetovalni organ direktorja zavoda in
ima naslednje naloge:
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje mnenja, predloge in pobude za reševanje teh
vprašanj,
– sodeluje pri pripravi strateškega načrta in programa
dela zavoda,
– daje občinskemu svetu, svetu zavoda in direktorju pobude v zvezi z delovanjem zavoda.
Podrobneje pristojnosti, naloge in način dela strokovnega
sveta določa statut zavoda.
4. Pogoji in sredstva za delo zavoda
18. člen
(premoženje zavoda)
Ustanovitelj zavodu zagotavlja ustrezne pogoje za opravljanje dejavnosti.
Vse premično in nepremično premoženje ter druga lastniška upravičenja, s katerimi upravlja zavod, so v lasti ustanoviteljice.
Zavod je dolžan uporabljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
19. člen
(sredstva v upravljanju)
Ustanoviteljica s posebnim aktom določi premoženje, ki
ga ima zavod v upravljanju. Z aktom se določijo medsebojne
pravice in obveznosti glede načina upravljanja, vodenja evidenc in medsebojnega obveščanja.
Zavod je s premoženjem, ki ga ima v upravljanju, dolžan
ravnati v skladu z zakonom, ki ureja stvarno premoženje države
in samoupravnih lokalnih skupnosti.
20. člen
(sredstva za delo zavoda)
Sredstva za delo zavod pridobiva skladno z zakoni in
drugimi predpisi:
– iz proračuna ustanoviteljice,
– iz državnega proračuna in drugih javnih virov,
– s plačili za storitve,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz drugih virov.
Ustanoviteljica zagotavlja zavodu sredstva za opravljanje
dejavnosti javne službe z letno pogodbo o financiranju zavoda.
21. člen
(zadolževanje)
Zavod se lahko zadolžuje in izdaja poroštva samo v skladu z zakonom, ki ureja javne finance, ter na njegovi podlagi
izdanimi predpisi.
5. Način razpolaganja s presežkom dohodkov
nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev
za delo zavoda
22. člen
(presežek prihodkov)
O razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanoviteljica.
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Presežek prihodkov nad odhodki se lahko uporabi za
dejavnost in razvoj javne službe, vse v skladu z odločitvijo
ustanovitelja.
23. člen
(primanjkljaj sredstev za delo)
O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev za
delo, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev
zavoda, odloča ustanoviteljica na predlog sveta zavoda.
6. Pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda
v pravnem prometu in odgovornosti ustanoviteljice
za obveznosti zavoda
24. člen
(nastopanje v pravnem prometu)
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v
svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi
razpolaga v skladu s predpisi.
7. Odgovornost ustanoviteljice za obveznosti zavoda
25. člen
(odgovornost za obveznosti zavoda)
Ustanoviteljica ne odgovarja za obveznosti zavoda.
8. Druge medsebojne pravice in obveznosti
med zavodom in ustanoviteljico
26. člen
(medsebojne pravice in obveznosti)
Zavod:
– poroča ustanoviteljici najmanj enkrat letno o svojem
poslovanju in izvrševanju letnega programa,
– posreduje program dela in finančni načrt ustanoviteljici
najkasneje 14 dni po sprejemu,
– posreduje letno poročilo ustanoviteljici najkasneje
14 dni po sprejemu,
– sodeluje z ustanoviteljico na področju izvajanja in razvoja javne gasilske službe,
– posreduje in zagotavlja organom ustanoviteljice in občinski upravi potrebne podatke, ki jih potrebujejo za izvajanje
ustanoviteljskih pravic in
– sproti poroča ustanoviteljici o pomembnih zadevah s
področja poslovanja zavoda in upravljanja s premoženjem.
Ustanoviteljica:
– vključuje zavod v oblikovanje politike in razvoja dejavnosti javne gasilske službe,
– usklajuje programe izvajanja dejavnosti javne gasilske
službe,
– spremlja in usklajuje dejavnost zavoda s programi in
finančnimi načrti ustanoviteljice.
27. člen
(nadzor nad poslovanjem zavoda)
Nadzor nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov ter
poslovanjem v okviru svojih pristojnosti opravljajo državni organi.
Ustanoviteljica lahko opravlja nadzor nad poslovanjem
in delovanjem zavoda samostojno ali preko svojih nadzornih
organov (nadzorni odbor občine, revizijska služba ipd.) ali za
nadzor najame zunanjega usposobljenega izvajalca. O načinu,
vsebini, obsegu in času nadzora odločijo organi ustanoviteljice
samostojno.
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9. Računovodstvo in finančno poslovanje
28. člen
(računovodstvo)
Zavod vodi računovodstvo v skladu z zakoni in podzakonskimi akti ter računovodskimi standardi za javne zavode.
Podrobneje se računovodstvo uredi s pravilnikom o računovodstvu.
29. člen

Št.

35. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 014-11/2019
Ajdovščina, dne 27. junija 2019
Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin

30. člen
(statut zavoda)
Zavod ima statut, s katerim se podrobneje uredijo vprašanja glede organov zavoda, njihove pristojnosti in načinom
odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.
(drugi splošni akti)
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(objava in začetek veljavnosti)

10. Splošni akti zavoda

31. člen

Stran

Z dnem imenovanja novega strokovnega sveta zavoda članom
strokovnega sveta zavoda preneha mandat.
Svet zavoda nadaljuje svoje delo do izteka svojega mandata.
Zavod najkasneje v dveh mesecih po pričetku veljavnosti
statuta, usklajenega s tem odlokom, uskladi tudi preostale
splošne akte zavoda z določbami tega odloka in statuta. V
primeru neskladnosti splošnih aktov z določili tega odloka, se
uporabljajo določila tega odloka neposredno.

(finančno poslovanje)
Direktor je odgovoren za vzpostavitev in delovanje ustreznega sistema finančnega poslovodenja in kontrol ter notranjega revidiranja v skladu z zakonom o javnih financah.
Direktor lahko prevzema obveznosti v skladu s sprejetim
finančnim načrtom.
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LENDAVA
1992.

Predčasne volitve v svet Krajevne skupnosti
Pince

V skladu s statutom in zakonom ter drugimi predpisi lahko
zavod pripravi in sprejme tudi druge splošne akte, s katerimi
se uredijo druga vprašanja, pomembna za delo in poslovanje
zavoda.
Druge splošne akte sprejema direktor zavoda samostojno, če ta odlok ali statut za posamične splošne akte ne določa
drugače.

Na podlagi 24. in 26. člena v zvezi s 109. členom in
112. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17, v nadaljevanju ZLV) je Občinska volilna komisija Lendava na 1. dopisni
seji za predčasne volitve v svet Krajevne skupnosti Pince z dne
24. 6. 2019 s sklepom razpisala

11. Delovna razmerja

PREDČASNE VOLITVE
v svet Krajevne skupnosti Pince

32. člen
(pravice iz delovnih razmerij)
Plače in druge pravice iz delovnih razmerij zaposlenih
zavoda se zagotavljajo v skladu z zakoni in drugimi predpisi, ki
se uporabljajo za zaposlene v javnih zavodih, in zakonom, ki
ureja gasilstvo, ter kolektivno pogodbo za dejavnost poklicnega
gasilstva.
12. Prehodne in končne določbe
33. člen
(prenehanje veljavnosti)
S pričetkom veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok
o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalni center Ajdovščina (Uradni list RS, št. 57/11 in 82/16).
34. člen
(uskladitev s tem odlokom)
Svet zavoda najkasneje v štirih mesecih po pričetku veljavnosti tega odloka sprejme statut zavoda.
Svet zavoda najkasneje v enem mesecu po pričetku
veljavnosti tega odloka objavi javni razpis za delovno mesto
direktorja. Če do dne objave javnega razpisa ne bodo še
usklajeni splošni akti s tem odlokom, se v zvezi s pogoji za
zasedbo delovnega mesta direktor in nalogami, ki jih mora direktor opravljati na delovnem mestu, uporabljajo določbe tega
odloka neposredno.
Strokovni svet zavoda se imenuje v skladu s tem odlokom
najkasneje v roku štirih mesecev po pričetku veljavnosti statuta.

1.
Predčasne volitve v svet Krajevne skupnosti Pince bodo
v nedeljo 1. septembra 2019.
2.
Za dan razpisa predčasnih volitev v svet Krajevne skupnosti Pince, s katerim začnejo teči roki, se šteje 1. julij 2019.
3.
V svet Krajevne skupnosti Pince se voli vseh pet članov.
4.
Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija Lendava.
5.
S tem razpisom se razveljavi razpis št. 041-0014/2019
z dne 12. 5. 2019, s katerim so bile razpisane nadomestne
volitve v svet Krajevne skupnosti Pince za dan 21. 7. 2019 in
vsa do sedaj opravljena opravila OVK Lendava v zvezi s temi
volitvami, saj do poteka roka za vložitev kandidatur ni bila vložena nobena kandidatura, prav tako je odstopila večina članov
sveta Krajevne skupnosti Pince in je bil svet razpuščen, zaradi
česar je bilo potrebno razpisati predčasne volitve.
Št. 041-0020/2019-8
Lendava, dne 24. junija 2019
Predsednica
Občinske volilne komisije Lendava
Vladimira Pučko
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1993.

Odlok o razglasitvi Cerkve Marijinega
vnebovzetja za kulturni spomenik lokalnega
pomena

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12,
111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg, v nadaljevanju ZVKD-1) in
17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in
65/14) je Občinski svet Občine Trebnje na 7. redni seji dne
19. 6. 2019 sprejel

ODLOK
o razglasitvi Cerkve Marijinega vnebovzetja
za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enota
dediščine: Trebnje – Cerkev Marijinega vnebovzetja, EŠD 2591
(v nadaljnjem besedilu: spomenik).
2. člen
(1) Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik, so:
– Cerkev stoji v osrednjem delu naselja in pomembno
oblikuje njegov najstarejši del. Stoji na mestu starejše prednice, katere temelji so ohranjeni pod današnjimi tlaki oziroma na
območju rimskodobne naselbine.
– Gre za raščeno arhitekturo, zasnovano v 15. stoletju,
grajeno od zgodnjega 15. stoletja (zvonik), sredi 15. stoletja
(ladja), do sredine 18. oziroma 19. stoletja (prezbiterij in zakristija). Iz 18. stoletja izvira tudi oltarna oprema, iz 19. stoletja
pa večinoma slike.
– Arhitekturo in njene stavbne člene odlikujejo prvine
gotskega sloga, ki izhajajo iz stilno-formalnih prvin obdobja
okoli leta 1400 oziroma internacionalnega gotskega sloga, sam
koncept dvoranske ladje je mogoče opredeliti kot pomembno
razvojno stopnjo posebne variante slovenske gotike v obliki
dvoranskih cerkva, ki jo je kot prva realizirala župnijska cerkev
v Kranju okoli leta 1430, prezbiterij pa sodi med značilne predstavnike baročne arhitekturne umetnosti pod vplivi avstrijskega
baroka.
– Stavba je ohranila večino avtentičnih sestavin zlasti
v notranjščini, in sicer tako gradivo kot tudi omete, beleže in
poslikave.
– Cerkvena zunanjščina ladje je pomembna še z vidika
zgodovine prenov 19. stoletja, saj je regotizacija cerkve leta
1862 sovpadala s podobnimi zgodnjimi primeri na Dolenjskem
(Novo mesto, Šentrupert).
– Sestavni del likovnega izraza notranjščine predstavlja
tudi notranja oprema, od katere izstopajo zlasti oltarji, delo kvalitetnih rezbarskih delavnic 18. stoletja. Njena vrednost je toliko
večja, ker doslej še niso doživeli večjih posegov.
– Bližnji prostor okrog cerkve, pod katerim se potencialno
skrivajo ostanki staroslovanskih grobov in protiturškega tabora.
– Zaradi naštetih lastnosti je stavba z opremo pomemben
vir podatkov z izrazitim znanstvenim potencialom tako s tehničnega kot likovnega vidika.
(2) Spomenik se razglasi z namenom, da se zagotovita
njegov nadaljnji obstoj in celovitost ter ohranijo naslednje varovane sestavine:
– Med varovane sestavine na zunanjščini sodijo vsi originalni stavbni členi: portali, talni zidec, členitev sten z vsemi
ometi in poslikavami in okni, zvonik, kamnoseški detajli ter
razmerja med posameznimi stavbnimi enotami.
– Med varovane sestavine v notranjščini sodijo: tlaki, oboki z vsemi elementi obočnega sistema, stebri, slavolok, členitev
sten, osnovna tlorisna razdelitev notranjščine, oltarna obhajilna
miza, oprema, kropilniki, orgle, slike križevega pota ter ohranjeno izvirno stavbno pohištvo, klopi, poslikave oziroma freske.
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3. člen
(1) Spomenik obsega nepremičnino: parc. št.: 234/1, k.o.
Trebnje, stavbo št.: 829, k. o. Trebnje.
(2) Zaradi zagotavljanja prostorske celovitosti se spomeniku določi vplivno območje, ki obsega neposredno okolico
cerkve. Vplivno območje obsega nepremičnine:
– del parc. št. 232 (del ceste, ki poteka na vzhodni strani
vplivnega območja, v dolžini 79 m), k. o. Trebnje,
– parc. št. 234/3, k. o. Trebnje, del stavbe št. 827,
k.o. Trebnje,
– parc. št. 234/5, k. o. Trebnje,
– parc. št. 235, k. o. Trebnje,
– parc.št. 236/1, k. o. Trebnje,
– parc. št. 236/2, k. o. Trebnje, del stavbe št. 827,
k.o. Trebnje,
– del parc. št. 369/33 (del ceste, ki poteka na severni
strani vplivnega območja, v dolžini 68 m), k.o. Trebnje.
(3) Vplivno območje zajema del varovanega območja arheološke dediščine Trebnje – Arheološko najdišče Praetorium
Latobicorum (EŠD 9683). Določitev vplivnega območja spomenika znotraj že varovanega območja arheološke dediščine je
smiselna, saj je varstveni režim vplivnega območja spomenika
bistveno drugačen od varstvenega režima območja arheološke
dediščine.
4. člen
(1) Meje območja spomenika ter meje njegovega vplivnega območja so izrisane v grafični prilogi Predloga za razglasitev
za kulturni spomenik lokalnega pomena, Trebnje – Cerkev
Marijinega vnebovzetja, na digitalnem katastrskem načrtu v
merilu 1:1000 (julij 2018).
(2) Izvirnike načrta iz prejšnjega odstavka hranita Občina
Trebnje in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto (v nadaljevanju: zavod).
5. člen
(1) Za spomenik velja splošni varstveni režim, ki določa:
– spodbujanje trajnostne uporabe spomenika, to je uporabe spomenika na način in v obsegu, ki dolgoročno ne povzroča
izgube njenih kulturnih lastnosti,
– spodbujanje vzdržnega razvoja spomenika, s katerim
se omogoča zadovoljevanje potreb sedanje generacije, ne
da bi bila s tem okrnjena ohranitev spomenika za prihodnje
generacije,
– spodbujanje dejavnosti in ravnanj, ki ohranjajo kulturne,
socialne, gospodarske, znanstvene, izobraževalne in druge
pomene spomenika,
– ohranjanje lastnosti, posebne narave in družbenega
pomena spomenika ter njihove materialne substance,
– dovoljeni so posegi v spomenik, ki upoštevajo in trajno
ohranjajo njegove varovane vrednote,
– dovoljeni so posegi, ki omogočajo vzpostavitev trajnih
gospodarskih temeljev za ohranitev spomenika ob spoštovanju
njegove posebne narave in družbenega pomena.
(2) Za spomenik velja varstveni režim, ki predpisuje ohranjanje njegovih varovanih vrednot, kot so:
– tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
– gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
– oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad,
oblika in naklon strešin, kritina, barve fasad, fasadni detajli,
portali, stenske slike),
– funkcionalna zasnova notranjščine in pripadajočega
zunanjega prostora (dostopi),
– stavbno pohištvo in notranja oprema (oltarji, obhajilna
miza, orgle, slike križevega pota),
– ometi, členitve sten, poslikave oziroma stenske slike,
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami,
zlasti v notranjščini pod današnjimi tlaki in okoli cerkve.
(3) Izjemoma je ob predhodnem soglasju pristojne službe
za varstvo kulturne dediščine možno:
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– na osnovi predhodnih konservatorskih raziskav spremeniti dele posameznih objektov v kvalitetnejše oziroma bolj
avtentično stanje,
– izvajati vzdrževalna dela in konservatorsko-restavratorske posege,
– izvajati znanstveno raziskovalna dela in arheološke
raziskave,
– spremeniti oziroma dopolniti konstrukcijsko zasnovo,
če ni mogoče drugače zagotoviti statične stabilnosti objekta,
– posegati v okolico objekta zaradi njegove boljše predstavitve,
– omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov in dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža
varovanja spomenika in njegovih spomeniških kvalitet ter ne
moti v njem odvijajoče se dejavnosti.
6. člen
Za vplivno območje spomenika velja splošni varstveni
režim, ki določa:
– ohranjanje prostorske integritete, pričevalnosti in dominantnosti spomenika,
– ohranjanje tradicionalne rabe, prostorskih razmerij, značilnih vedut in pogledov,
– prepoved vseh posegov, ki imajo negativen vpliv na
pojavnost in značaj spomenika v prostoru ali njegovo materialno substanco, vključno z zasajanjem neavtohtonih dreves
in grmovnic.
7. člen
Za vse posege v spomenik, razen če zakon ne določa
drugače, je potrebno predhodno pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in kulturnovarstveno soglasje zavoda. Za posege v
vplivno območje spomenika je potrebno predhodno pridobiti
kulturnovarstveno soglasje zavoda.
8. člen
Lastnik, posestnik in upravljavec spomenika morajo v
sorazmerju s svojimi zmožnostmi javnosti omogočiti dostopnost
spomenika in njegovo predstavljanje. Javni dostop ne sme
ogrožati spomenika in posameznih spomeniških vrednot, zlasti
ne njegove osnovne namembnosti. Oglede in dostopnost je
potrebno uskladiti z lastnikom spomenika.
9. člen
Spomenik se označi s predpisano oznako v skladu s
Pravilnikom o označevanju nepremičnih kulturnih spomenikov
(Uradni list RS, št. 57/11). Oznaka ne krni likovne podobe ali
posameznih delov kulturnega spomenika. Primerno lokacijo
oznake spomenika se določi v sodelovanju z odgovornim konservatorjem na terenu.
10. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja inšpektorat, pristojen za področje kulturne dediščine.
11. člen
Pristojno sodišče po uradni dolžnosti zaznamuje v zemljiški knjigi status kulturnega spomenika na nepremičnini,
navedeni v prvem odstavku 3. člena tega odloka.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 622-1/2018
Trebnje, dne 19. junija 2019
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic
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Odlok o razglasitvi Spomenika padlim
v 1. svetovni vojni za kulturni spomenik
lokalnega pomena

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12,
111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg, v nadaljevanju ZVKD-1) in
17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in
65/14) je Občinski svet Občine Trebnje na 7. redni seji dne
19. 6. 2019 sprejel

ODLOK
o razglasitvi Spomenika padlim v 1. svetovni
vojni za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enota
dediščine: Trebnje – Spomenik padlim v 1. svetovni vojni, EŠD
20805 (v nadaljnjem besedilu: spomenik).
2. člen
(1) Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik, so:
– spomenik je največji tovrstni spomenik na Dolenjskem
in edini s figurami v naravni velikosti,
– spomenik predstavlja združitev znanja in dela dveh
ustvarjalcev – priznanega kiparja in lokalnega mojstra, ki je znal
kvalitetno izdelati spomenik po kiparjevi zamisli.
(2) Spomenik se razglasi z namenom, da se zagotovita
njegov nadaljnji obstoj in celovitost ter ohranijo naslednje varovane sestavine:
– fizična pojavnost spomenika v celoti – kipi (Kristus in
vojak, pod njunimi nogami pa razbitine s kolesom lafete in
lobanja), ozadje kipov na steni Cerkve Marijinega vnebovzetja, kamniti podstavek, granate z napisi, ureditev neposredne
okolice,
– vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico.
3. člen
(1) Spomenik obsega nepremičnino: del parc. št.: 234/1,
k.o. Trebnje (stoji ob severni steni župnijske cerkve Marijinega
vnebovzetja).
(2) Spomenik nima vplivnega območja.
4. člen
(1) Centroid spomenika je izrisan v grafični prilogi Predloga za razglasitev za kulturni spomenik lokalnega pomena,
Trebnje – Spomenik padlim v 1. svetovni vojni, na digitalnem
katastrskem načrtu v merilu 1:1000 (julij 2018).
(2) Izvirnike načrta iz prejšnjega odstavka hranita Občina
Trebnje in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljevanju: zavod).
5. člen
(1) Za spomenik velja splošni varstveni režim, ki določa:
– spodbujanje trajnostne uporabe spomenika, to je uporabe spomenika na način in v obsegu, ki dolgoročno ne povzroča
izgube njegovih kulturnih lastnosti,
– spodbujanje vzdržnega razvoja spomenika, s katerim
se omogoča zadovoljevanje potreb sedanje generacije, ne
da bi bila s tem okrnjena ohranitev spomenika za prihodnje
generacije,
– spodbujanje dejavnosti in ravnanj, ki ohranjajo kulturne,
socialne, gospodarske, znanstvene, izobraževalne in druge
pomene spomenika,
– ohranjanje lastnosti, posebne narave in družbenega
pomena spomenika ter njegove materialne substance,
– dovoljeni so posegi v spomenik, ki upoštevajo in trajno
ohranjajo njegove varovane vrednote,
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– dovoljeni so posegi, ki omogočajo vzpostavitev trajnih
gospodarskih temeljev za ohranitev spomenika ob spoštovanju
njegove posebne narave in družbenega pomena.
(2) Za spomenik velja varstveni režim, ki predpisuje ohranjanje njegovih varovanih vrednot, kot so:
– avtentičnost lokacije,
– fizična pojavnost objekta,
– vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico ter vedutami.
(3) Prepovedano je:
– spomenik poškodovati ali podreti,
– spreminjati tlorisno in višinsko zasnovo spomenika,
– spreminjati konstrukcijsko zasnovo in gradivo,
– odstraniti ali spremeniti varovane sestavine spomenika,
– na spomenik nameščati reklamne panoje, izveske in
svetila.
(4) Izjemoma je ob predhodnem soglasju pristojne službe
za varstvo kulturne dediščine možno:
– na osnovi predhodnih konservatorskih raziskav spremeniti dele objekta v kvalitetnejše oziroma bolj avtentično
stanje,
– izvajati znanstveno raziskovalna dela,
– spremeniti oziroma dopolniti namembnost objekta, če
ni možno zagotoviti prvotne funkcije in če s tem nista bistveno
prizadeti materialna substanca in pričevalnost objekta,
– spremeniti oziroma dopolniti konstrukcijsko zasnovo,
če ni mogoče drugače zagotoviti statične stabilnosti objekta,
– posegati v okolico objekta zaradi njegove boljše predstavitve.
6. člen
Za vse posege v spomenik, razen če zakon ne določa
drugače, je potrebno predhodno pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in kulturnovarstveno soglasje zavoda.
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7. člen
Lastnik, posestnik in upravljavec spomenika morajo v
sorazmerju s svojimi zmožnostmi javnosti omogočiti dostopnost
spomenika in njegovo predstavljanje. Javni dostop ne sme
ogrožati spomenika in posameznih spomeniških vrednot, zlasti
ne njegove osnovne namembnosti.
8. člen
Spomenik se označi s predpisano oznako v skladu s
Pravilnikom o označevanju nepremičnih kulturnih spomenikov
(Uradni list RS, št. 57/11). Oznaka ne sme motiti estetske
ubranosti originalnih sestavin oziroma ne sme poškodovati
originalnosti struktur. Primerno lokacijo oznake spomenika se
določi v sodelovanju z odgovornim konservatorjem na terenu.
9. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja inšpektorat, pristojen za področje kulturne dediščine.
10. člen
Pristojno sodišče po uradni dolžnosti zaznamuje v zemljiški knjigi status kulturnega spomenika na nepremičnini,
navedeni v prvem odstavku 3. člena tega odloka.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 622-2/2018
Trebnje, dne 19. junija 2019
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic
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Sklep o določitvi deležev prevzemanja
odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe
za leto 2019

Na podlagi petega odstavka 19. člena Uredbe o ravnanju
z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06,
106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15,
2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18 in 84/18 – ZIURKOE) je Vlada
Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o določitvi deležev prevzemanja odpadne
embalaže pri izvajalcih javne službe
za leto 2019
I
Deleži prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2019 so:
1. za odpadno embalažo iz embalažnega
PAPIR:
– za družbo DINOS d. o. o.,
– za družbo EMBAKOM, d. o. o.,
– za družbo Surovina d. o. o.,
– za družbo INTERSEROH d. o. o.,
– za družbo RECIKEL, d. o. o.,
– za družbo SLOPAK d. o. o.,
2. za odpadno embalažo iz embalažnega
STEKLO:
– za družbo DINOS d. o. o.,
– za družbo EMBAKOM, d. o. o.,
– za družbo Surovina d. o. o.,
– za družbo INTERSEROH d. o. o.,
– za družbo RECIKEL, d. o. o.,
– za družbo SLOPAK d. o. o.,
3. za odpadno embalažo iz embalažnega
PLASTIKA IN KOVINE (mešana embalaža):
– za družbo DINOS d. o. o.,
– za družbo EMBAKOM, d. o. o.,
– za družbo Surovina d. o. o.,
– za družbo INTERSEROH d. o. o.,
– za družbo RECIKEL, d. o. o.,
– za družbo SLOPAK d. o. o.,
4. za odpadno embalažo iz embalažnega
LES:
– za družbo DINOS d. o. o.,
– za družbo EMBAKOM, d. o. o.,
– za družbo Surovina d. o. o.,
– za družbo INTERSEROH d. o. o.,
– za družbo RECIKEL, d. o. o.,
– za družbo SLOPAK d. o. o.,

materiala –
23,04 %,
6,01 %,
20,66 %,
13,00 %,
27,88 % in
9,41 %;
materiala –
15,75 %,
3,64 %,
11,23 %,
6,95 %,
38,13 % in
24,30 %;
materiala –
18,76 %,
4,49 %,
19,83 %,
11,92 %,
24,56 % in
20,44 %;
materiala –
31,48 %,
6,53 %,
29,02 %,
11,55 %,
15,07 % in
6,35 %.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-20/2019
Ljubljana, dne 27. junija 2019
EVA 2019-2550-0044
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bertoncelj
podpredsednik
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Sklep o določitvi deležev prevzemanja
odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne
službe zbiranja in upravljavcih pokopališč
za obdobje do 30. junija 2020

Na podlagi prve alineje drugega odstavka 19. člena Uredbe o odpadnih nagrobnih svečah (Uradni list RS, št. 25/19) je
Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o določitvi deležev prevzemanja odpadnih
nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe
zbiranja in upravljavcih pokopališč za obdobje
do 30. junija 2020
I
Deleži prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja in upravljavcih pokopališč za obdobje
do 30. junija 2020 so naslednji:
– za družbo PRONS d. o. o.,
– za družbo INTERSEROH d. o. o.,
– za družbo SVEKO d. o. o.,
– za družbo ZEOS, d. o. o.,

42,22 %,
12,22 %,
35,65 %,
9,91 %.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-21/2019
Ljubljana, dne 27. junija 2019
EVA 2019-2550-0045
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bertoncelj
podpredsednik

MINISTRSTVA
1997.

Pravilnik o določitvi kriterijev
za izkazovanje pomembnejših dosežkov
delovanja nevladne organizacije za podelitev
statusa nevladne organizacije v javnem
interesu na področju kmetijstva, gozdarstva
in razvoja podeželja

Na podlagi petega odstavka 6. člena Zakona o nevladnih
organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18) ministrica za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano izdaja

PRAVILNIK
o določitvi kriterijev za izkazovanje
pomembnejših dosežkov delovanja nevladne
organizacije za podelitev statusa
nevladne organizacije v javnem interesu
na področju kmetijstva, gozdarstva
in razvoja podeželja
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa podrobnejše kriterije za izkazovanje
pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za
podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na
področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja.
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(podrobnejši kriteriji)

(1) Nevladna organizacija izkaže pomembnejše dosežke
svojega delovanja na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja
podeželja, če izpolnjuje vsaj štiri od naslednjih kriterijev:
1. razvija in izvaja programe ter projekte, ki prispevajo k
razvoju podeželja;
2. razvija in izvaja dejavnosti, ki pripomorejo k boljši prepoznavnosti in izboljšanju kakovosti slovenskih kmetijskih pridelkov
in izdelkov ter gozdnih sortimentov;
3. sodeluje pri oblikovanju državnih ukrepov ali ukrepov
lokalne skupnosti ter predlaga sprejetje predpisov in ukrepov na
področju kmetijstva, gozdarstva ali razvoja podeželja;
4. vsako leto izvede najmanj sto ur različnih oblik neformalnega usposabljanja, kot so delavnice, tečaji, strokovna srečanja, seminarji na področju kmetijstva, gozdarstva ali razvoja
podeželja;
5. razvija ali izvaja programe in projekte, ki prispevajo k
usposabljanju kmetov ali lastnikov gozdov;
6. je organizator, nosilec ali pooblaščeni izvajalec državnega ali mednarodnega srečanja ali tekmovanja na področju
kmetijstva, gozdarstva ali razvoja podeželja;
7. tvorno sodeluje z domačimi ali mednarodnimi strokovnimi organizacijami, ki so dejavne na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja;
8. je vključena v priznano rejsko organizacijo;
9. je izdala strokovno knjižno publikacijo na področju kmetijstva, gozdarstva ali razvoja podeželja;
10. vsako leto ima najmanj eno objavo v tiskanem, elektronskem ali avdiovizualnem mediju o programu, projektu ali
drugi dejavnosti, ki jo je izvedla v javnem interesu na področju
kmetijstva, gozdarstva ali razvoja podeželja;
11. je dejavna v promociji za podporo kmetijstvu, gozdarstvu in razvoju podeželja;
12. je prejela priznanje, odlikovanje ali nagrado na občinski, državni ali mednarodni ravni na področju kmetijstva, gozdarstva ali razvoja podeželja;
13. izvaja programe prostovoljstva v skladu z zakonom, ki
ureja prostovoljstvo;
14. razširja nova strokovna spoznanja in smernice na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se nevladni organizaciji,
ki v skladu s predpisi, ki urejajo živinorejo, izvaja čebelarski pašni red, in nevladni organizaciji, ki v skladu s predpisi, ki urejajo
živinorejo, izvaja rejski program kot priznana rejska organizacija,
rejsko društvo ali rejsko podjetje, podeli status delovanja v javnem interesu brez ugotavljanja kriterijev iz prejšnjega odstavka.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
(začeti postopki)
Postopki podelitve statusa nevladne organizacije, ki deluje
v javnem interesu na področju kmetijstva, gozdarstva ali razvoja
podeželja, začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika, se končajo v
skladu z določbami tega pravilnika.
4. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2019/28
Ljubljana, dne 19. junija 2019
EVA 2019-2330-0039
Dr. Aleksandra Pivec
ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Pravilnik o postopku skupnega dogovarjanja
v skladu z mednarodno pogodbo

Na podlagi sedmega in osmega odstavka 256.b člena,
petega odstavka 257.a člena in petega odstavka 258.b člena
Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13,
22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15,
63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H in 36/19) minister za finance izdaja

PRAVILNIK
o postopku skupnega dogovarjanja v skladu
z mednarodno pogodbo
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik podrobneje ureja podatke, dokazila in dokumente, ki jih vsebuje zahteva za začetek postopka skupnega
dogovarjanja, vrsto informacij in način pošiljanja informacij o
postopku skupnega dogovarjanja med Ministrstvom za finance
in Finančno upravo Republike Slovenije, način izbire in razrešitve uglednih neodvisnih oseb ter upravljanje podatkov za
vzpostavitev in vodenje seznama uglednih neodvisnih oseb in
višino nadomestila uglednih neodvisnih oseb v skladu z Direktivo Sveta 2017/1852/EU z dne 10. oktobra 2017 o mehanizmih
za reševanje davčnih sporov v Evropski uniji (UL L št. 265 z dne
14. 10. 2017, str. 1).
2. člen
(zahteva za začetek postopka skupnega dogovarjanja)
(1) Davčni zavezanec vloži pri Ministrstvu za finance (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) pisno zahtevo za začetek postopka skupnega dogovarjanja s pristojnim organom druge države
(v nadaljevanjem besedilu: zahteva), ki mora vsebovati podatke,
določene v petem odstavku 256.b člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo,
32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14
– ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H
in 36/19; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2).
(2) Identifikacijski podatki davčnega zavezanca in drugih
relevantnih oseb vsebujejo ime, naslov, davčno številko in druge podatke, potrebne za identifikacijo osebe, za katero se uporabljajo določbe Konvencije o odpravi dvojnega obdavčevanja
v zvezi s preračunom dobička povezanih podjetij s Protokolom
(Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 12/07; v nadaljnjem
besedilu: Konvencija) in posamezne mednarodne pogodbe o
izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja,
ki obvezuje Republiko Slovenijo (v nadaljnjem besedilu: mednarodna pogodba), in ki je vložila zahtevek pri Ministrstvu za
finance, ter morebitnih drugih relevantnih oseb.
(3) Davčni zavezanec mora v zahtevi izkazati dejstva in
okoliščine ter predložiti dokaze, odločilne za presojo o vprašanju obdavčitve, ki vključujejo podrobnosti o:
– strukturi transakcije;
– razmerjih med osebo, ki je vložila zahtevek pri ministrstvu, in drugimi strankami relevantnih transakcij;
– naravi in datumu dejanj, zaradi katerih je nastalo vprašanje spora (če je pomembno, pa tudi podrobnosti o istem
dohodku, prejetem v drugi državi, in o vključitvi takšnega dohodka v obdavčljivi dohodek v drugi državi ter o davku, ki je bil
ali bo obračunan v zvezi s takšnimi dohodki v drugi državi), ter
s tem povezanih zneskih v valutah relevantnih držav (vključno
s kopijami morebitnih spremnih dokumentov);
– tem, zakaj meni, da vprašanje obdavčitve vključuje presojo neodvisnega tržnega načela iz 4. člena Konvencije ali iz
ustrezne določbe druge mednarodne pogodbe v posameznem
primeru ni bilo spoštovano.
(4) Pri navedbi predpisov in mednarodne pogodbe, ki se
uporablja oziroma je pomembna v konkretnem primeru, ki se
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razlaga in uporablja v povezavi z vprašanjem obdavčitve, je treba navesti, katera mednarodna pogodba se razlaga v povezavi
z vprašanjem obdavčitve.
(5) Davčni zavezanec seznani ministrstvo o obračunu ali
odločbi, s katero je bil obračunan ali odmerjen davek, s podrobnostmi o obračunu ali odločbi, ki se nanašajo na vprašanje obdavčitve, in priloži kopijo obračuna ali odločbe o odmeri davka
v obliki končnega uradnega obvestila o odmeri davka, poročila
davčnega inšpekcijskega nadzora ali drugega enakovrednega
dokumenta, ki sproža vprašanje obdavčitve, in kopije kakršnih
koli drugih pomembnih dokumentov, ki jih je izdal davčni organ
v zvezi z vprašanjem obdavčitve.
(6) Seznanitev ministrstva z vloženimi pravnimi sredstvi
in izdanimi upravnimi odločbami in sodbami zajema podrobnosti o morebitnih upravnih in sodnih postopkih, ki jih je davčni
zavezanec začel v zvezi z relevantnimi transakcijami oziroma vprašanju obdavčitve, podrobnosti o upravnih ali sodnih
odločbah, ki se nanašajo na vprašanje obdavčitve, in kopije
končne odločbe o odmeri davka v obliki končnega uradnega
obvestila o odmeri davka, poročila davčnega inšpekcijskega
nadzora ali drugega enakovrednega dokumenta, ki sproža
vprašanje obdavčitve, in kopije kakršnih koli drugih relevantnih dokumentov, ki so jih davčni organi izdali v zvezi z vprašanjem obdavčitve.
3. člen
(vrsta informacij in način pošiljanja informacij
med Ministrstvom za finance in Finančno upravo
Republike Slovenije)
(1) Za namene vodenja postopka po 1. podpoglavju
IV. poglavja ZDavP-2, ki ureja izvajanje mednarodnih pogodb,
si ministrstvo in Finančna uprava Republike Slovenije pošiljata
informacije, ki se nanašajo na:
– podatke, ki so pomembni za preizkus, ali je zahtevo vložila upravičena oseba, ali je zahteva pravočasna in utemeljena,
– umik zahteve,
– prekinitev davčnega in sodnega postopka,
– uveljavitev skupnega dogovora in
– objavo mnenja svetovalne komisije ali komisije za alternativno reševanje sporov.
(2) Informacije se pošiljajo v elektronski obliki v skladu z
18. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku
(Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07, 28/09, 101/11, 24/12,
32/12 – ZDavP-2E, 19/13, 45/14, 97/14, 39/15, 40/16, 85/16,
30/17 in 37/18).
4. člen
(način izbire ugledne neodvisne osebe)
(1) Ministrstvo z javnim pozivom povabi zainteresirane osebe, da pri ministrstvu vložijo vlogo za izbiro ugledne
neodvisne osebe. Javni poziv se objavi na spletni strani
ministrstva.
(2) Po objavi javnega poziva oseba, ki želi biti izbrana
(v nadaljnjem besedilu: kandidat), vloži vlogo pri ministrstvu z
navedbo osebnih podatkov.
(3) Kandidat mora vlogi iz prejšnjega odstavka priložiti
dokazila, s katerimi izkazuje izpolnjevanje pogojev, določenih
v drugem odstavku 257.a člena ZDavP-2. Razkriti mora tudi
vse svoje interese, razmerja in druge zadeve, ki bi lahko vplivali na njegovo neodvisnost ali nepristranskost ali vzbujali vtis
pristranskosti v postopkih skupnega dogovarjanja.
(4) Če je kandidat izobrazbo pridobil v tujini, mora k vlogi
priložiti tujo listino o izobraževanju in mnenje o izobraževanju
po zakonu, ki ureja vrednotenje in priznavanje izobraževanja,
ali odločbo o nostrifikaciji.
(5) Kot dokazilo o delovnih izkušnjah se šteje potrdilo ali
izjava z natančno navedbo področja in trajanja poklicnih izkušenj in zaposlitve kandidata.
(6) Potrdilo o znanju angleškega jezika mora izkazovati
raven B2 po lestvici Skupnega evropskega jezikovnega okvira.
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(7) Ugledno neodvisno osebo izbere minister, pristojen za
finance (v nadaljnjem besedilu: minister). O izbiri izda odločbo.
Izbere jo za nedoločen čas.
5. člen
(način razrešitve ugledne neodvisne osebe)
(1) Ministrstvo pošlje ugledni neodvisni osebi, zoper katero je zaradi okoliščin iz druge in tretje alineje tretjega odstavka
257.a člena ZDavP-2 začelo postopek razrešitve, obvestilo o
začetku postopka z obrazložitvijo razlogov o razrešitvi.
(2) Rok za odgovor, ki ne sme biti krajši od osmih in ne
daljši od 30 dni, teče od dneva, ko je ugledni neodvisni osebi
osebno vročeno obvestilo o začetku postopka razrešitve.
(3) Ugledno neodvisno osebo razreši minister z odločbo.
(4) Ugledna oseba je razrešena z dnem vročitve odločbe
o razrešitvi.
(5) Tretji in četrti odstavek tega člena velja tudi v primeru
iz prve alineje tretjega odstavka 257.a člena ZDavP-2.
6. člen
(upravljanje podatkov za vzpostavitev in vodenje seznama
uglednih neodvisnih oseb)
(1) Ministrstvo v evidenci vzpostavi in posodablja podatke
za vzpostavitev in vodenje seznama uglednih neodvisnih oseb,
ki ga vodi Evropska komisija.
(2) Evidenca vsebuje podatke o:
– osebnem imenu in prebivališču izbrane in razrešene
ugledne neodvisne osebe,
– državljanstvu,
– znanstvenem in strokovnem nazivu,
– izobrazbi in znanju angleškega jezika,
– datumu izbire in
– datumu razrešitve.
(3) Če Evropska komisija obvesti ministrstvo, da pristojni
organ druge države ugovarja, da bi bila ugledna neodvisna
oseba, ki jo je izbralo ministrstvo, na seznamu, ministrstvo v
šestih mesecih po prejemu obvestila odloči o tem.
(4) Ministrstvo podatke o izbiri ali razrešitvi uglednih neodvisnih oseb sporoči Evropski komisiji. Hkrati sporoči, katera
od teh oseb je lahko imenovana za predsednika svetovalne
komisije.
7. člen
(višina stroškov skupnega dogovarjanja)
(1) Ministrstvo sproti evidentira dejanske stroške, ki mu
nastanejo med posameznim postopkom skupnega dogovarjanja ali zaradi njega, ter dejanske stroške svetovalne komisije
ali komisije za alternativno reševanje sporov.
(2) Pri evidentiranju stroškov ugledne neodvisne osebe
ministrstvo upošteva:
– dejanske stroške, ki jih je ugledna neodvisna oseba
imela zaradi sodelovanja v postopku skupnega dogovarjanja
(prevozni stroški ali kilometrina, povračilo stroškov prenočitve,
dnevnica, kot je določena po predpisih, ki urejajo povračilo
stroškov za službena potovanja javnih uslužbencev po Sloveniji
ali v tujino), in
– nadomestilo za sodelovanje v postopku skupnega dogovarjanja, ki ne sme biti višje od 1.000 eurov za vsak dan
seje svetovalne komisije ali komisije za alternativno reševanje
sporov.
(3) Ugledna neodvisna oseba mora za povrnitev stroškov
iz prve alineje prejšnjega odstavka ministrstvu predložiti ustrezna dokazila v 30 dneh po dokončanju postopka skupnega
dogovarjanja.
(4) Stroški, evidentirani v skladu s tem členom, so podlaga za dogovor med pristojnima organoma o delitvi stroškov
iz prvega odstavka 258.b člena ZDavP-2, za dogovor za kritje
stroškov ugledne neodvisne osebe, sklenjen med ministrstvom
in ugledno neodvisno osebo, ter za izdajo odločbe iz četrtega
odstavka 258.b člena ZDavP-2.
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KONČNA DOLOČBA

samoprijave, odločitve sodišča oziroma sklenjene izvensodne
poravnave oziroma v postopku DIN« in »Obračun DDV in
DFS v postopku DIN« sta objavljena na spletni strani finančne
uprave.«.

8. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. julija 2019.
Št. 007-327/2019
Ljubljana, dne 27. junija 2019
EVA 2019-1611-0061
Dr. Andrej Bertoncelj
minister
za finance

1999.

KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. julija 2019.
Št. 007-328/2019
Ljubljana, dne 26. junija 2019
EVA 2019-1611-0008
Dr. Andrej Bertoncelj
minister
za finance

Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju
Zakona o davčnem postopku

Na podlagi 14., 17., 36., 37., 51., 57., 61., 79., 101., 102.,
124., 138., 152., 207., 266., 297. in 358. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14
– odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16,
69/17, 13/18 – ZJF-H in 36/19) minister za finance izdaja

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona
o davčnem postopku
1. člen
V Pravilniku o izvajanju Zakona o davčnem postopku
(Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07, 28/09, 101/11, 24/12,
32/12 – ZDavP-2E, 19/13, 45/14, 97/14, 39/15, 40/16, 85/16,
30/17 in 37/18) se naslov petega dela spremeni tako, da se
glasi:
»PREDLOŽITEV OBRAČUNA DAVKA NA PODLAGI SAMOPRIJAVE, ODLOČITVE SODIŠČA OZIROMA SKLENJENE
IZVENSODNE PORAVNAVE IN V POSTOPKU DAVČNEGA
INŠPEKCIJSKEGA NADZORA«.
2. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»26. člen
(predložitev obračuna davka)
(1) Davčni zavezanec prikaže premalo obračunane davke in pripadajoče obresti v zvezi s predložitvijo davčnega
obračuna na podlagi samoprijave, odločitve sodišča oziroma
sklenjene izvensodne poravnave ali s predložitvijo davčnega
obračuna v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora, ki
vsebujeta podatke o:
– davčnem zavezancu (potrebne za identifikacijo vložnika),
– vrsti obračuna,
– vrsti obveznosti,
– številki inšpekcijske zadeve, če se predlaga obračun v
postopku davčnega inšpekcijskega nadzora,
– obdobju, višini davka in roku za plačilo premalo obračunanega oziroma neobračunanega davka,
– znesku obresti od poteka roka za plačilo do plačila davka na podlagi samoprijave, odločitve sodišča oziroma sklenjene
izvensodne poravnave ali v postopku davčnega inšpekcijskega
nadzora,
– datumu plačila davka in obresti,
– kraju in datumu predložitve obračuna davka na podlagi
samoprijave, odločitve sodišča oziroma sklenjene izvensodne
poravnave ali v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora.
(2) Obrazca za predložitev podatkov iz prejšnjega odstavka »Podatki v zvezi s predložitvijo obračuna na podlagi

2000.

Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih
oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah
v sistem enotnega upravljanja s prostimi
denarnimi sredstvi

Na podlagi drugega odstavka 110.a člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, 11/11 – uradno prečiščeno besedilo,
14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in
13/18) in v zvezi s 3. členom Pravilnika o nalaganju prostih denarnih sredstev posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov ter ožjih delov občin, ki so pravne osebe (Uradni list
RS, št. 62/14), minister za finance izdaja

ODREDBO
o določitvi roka za vključitev pravnih oseb
iz 110.a člena Zakona o javnih financah
v sistem enotnega upravljanja s prostimi
denarnimi sredstvi
1. člen
V sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi
sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa, se, v skladu z 68. členom Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), z dnem začetka veljavnosti te odredbe,
vključi Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga.
2. člen
Pogodbe, ki jih je pravna oseba iz prejšnjega člena že
sklenila za vezavo prostih denarnih sredstev, ostanejo v veljavi
do izteka roka, za katerega so bile sklenjene.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-369/2019/8
Ljubljana, dne 27. junija 2019
EVA 2019-1611-0080
Dr. Andrej Bertoncelj
minister
za finance
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POPRAVKI
2001.

Popravek Kolektivne pogodbe za dejavnost
kovinskih materialov in livarn Slovenije

Konfederacija novih sindikatov Slovenije – Neodvisnost
na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem
listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in 60/17
– ZPVPJN-B) objavlja

POPRAVEK
v Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in
livarn Slovenije in tarifni prilogi te kolektivne pogodbe, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 78/14, z dne 30. 10. 2014, dveh imen
podpisnikov, in sicer pri Konfederaciji sindikatov 90 – Sindikat
kovinske, elektroindustrije in elektronike in KNSS Neodvisnost
tako, da glasi:
»Konfederacija sindikatov 90 – Sindikat kovinske, elektroindustrije in elektronike (KS 90 SKEIE)
Damjan Volf
Predsednik
KNSS Neodvisnost
Drago Lombar
predsednik«
Upoštevajoč ta popravek velja in učinkuje od prvotne objave v Uradnem listu RS, št. 78/14 z dne 30. 10. 2014.
Ljubljana, dne 19. junija 2019
KNSS-Neodvisnost
predsednica
Evelin Vesenjak
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Popravek Odloka o podelitvi koncesije
za opravljanje javne službe v osnovni
zdravstveni dejavnosti na področju splošne
oziroma družinske medicine v Občini Tišina

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in
60/17 – ZPVPJN-B) dajem

POPRAVEK
Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne
službe v osnovni zdravstveni dejavnosti
na področju splošne oziroma družinske
medicine v Občini Tišina
1. člen
V Odloku o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe
v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne oziroma
družinske medicine v Občini Tišina (Uradni list RS, št. 72/18) se
spremeni besedilo 2. člena, tako, da se glasi: »S tem odlokom
kot koncesijskim aktom se ureja podelitev koncesije v osnovni
zdravstveni dejavnosti na področju splošne oziroma družinske
medicine na območju Občine Tišina, v predvidenem obsegu 1.«
2. člen
Ta popravek začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0042/2018-2
Tišina, dne 24. junija 2019
Župan
Občine Tišina
Franc Horvat
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VSEBINA
DRŽAVNI ZBOR
1922.

Zakon o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus)
iz narave (ZIOMVN)

5275

Zakon o spremembah Zakona o preprečevanju
dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1A)

5283

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o voznikih (ZVoz-1B)

5283

1925.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega
zakona (EZ-1B)

5285

1926.

Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1B)

5296

1927.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o osebnem imenu (ZOI-1A)

5297

1928.

Priporočilo Državnega zbora v zvezi s Poročilom
Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o
izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN
proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali
poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2018

1923.
1924.

1929.

1930.

5299

Priporočilo Državnega zbora v zvezi s Štiriindvajsetim rednim letnim poročilom Varuha človekovih
pravic Republike Slovenije za leto 2018

5299

Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja
in zatiranja kriminalitete za obdobje 2019–2023
(ReNPPZK19–23)

5300

Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije na Japonskem

Pravilnik o spremembi Pravilnika o delovanju mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih
in poslovanju kmetijskih gospodarstev, ki vodijo
kmetijsko knjigovodstvo po metodologiji FADN

5374

1999.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku

5462

1939.

Odredba o spremembi Odredbe o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela

5374

1940.

Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove
»Ustanova Fundacija Femmes Sans Frontières,
Ženske brez meja«

5374

2000.

Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih
oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v
sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi
sredstvi

5462

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

PREDSEDNIK REPUBLIKE
1931.

1938.

5343

1941.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o pridobitvi
potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog
pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij

5375

1942.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o kartici zdravstvenega zavarovanja, profesionalni
kartici in pooblastilih za branje in zapisovanje podatkov v zalednem sistemu

5375

1943.

Sklep o razpisu nadomestnih volitev za člana
Skupščine Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

5383

1944.

Sklep o uporabi Smernic o poročanju o internaliziranih poravnavah na podlagi člena 9 CSDR

5383

1945.

Poročilo o gibanju plač za april 2019

5384

VLADA
1995.

Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadne
embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2019

1996.

Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadnih
nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja
in upravljavcih pokopališč za obdobje do 30. junija
2020

AJDOVŠČINA
1991.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalni center Ajdovščina

1946.

Sklep o imenovanju podžupana

5385

1947.

Sklep o imenovanju podžupana

5385

1948.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PA 5 – Vikend naselje ob Savinji
v Malih Braslovčah (Lednik, Onič)

5385

1949.

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del enote urejanja prostora
Male Braslovče: MB05 – 1

5390

1950.

Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Braslovče v letu 2019

5392

1951.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

5392

5459

MINISTRSTVA
1932.

Pravilnik o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil

1933.

Pravilnik o vzdrževanju tirnih vozil, ki niso tovorni
vagoni

1997.

Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije
v javnem interesu na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja

5459

Pravilnik o postopku skupnega dogovarjanja
v skladu z mednarodno pogodbo

5460

1934.

Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o načinu ocenjevanja obstoječih snovi

5373

1935.

Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o postopku prijave in načinu ocenjevanja novih snovi

5373

1936.

Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi

5373

1937.

Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o
razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih
pripravkov

1998.

OBČINE

5459

BELTINCI

5343
5368

5374

5451

BRASLOVČE

BREŽICE
1952.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za IPC
Brezina – SD OPPN 1

5393

CERKNICA
1953.

Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za
oskrbo s pitno vodo v Občini Cerknica

5405

Stran

5465

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Kostanjevica na Krki

5440

1976.

Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Plavček
pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki

5441

1977.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

5442

1992.

Predčasne volitve v svet Krajevne skupnosti Pince

1978.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

1979.

Sklep o spremembi Sklepa o ugašanju in delni nočni redukciji javne razsvetljave na območju Občine
Metlika

Uradni list Republike Slovenije
1954.

1955.

Št.

KOSTANJEVICA NA KRKI

Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v
Občini Cerknica

5406

Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za
ravnanje s komunalnim odpadki v Občini Cerknica

5407

CERKNO
1956.

Odlok o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o.

1957.

Odlok o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic Javnega
podjetja Komunala Idrija d.o.o.
Pravilnik o subvencioniranju komunalnega prispevka za gradnjo poslovnih objektov v Občini Črenšovci

1975.

5407
5412

ČRENŠOVCI
1958.

5413

LENDAVA

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dobrova
- Polhov Gradec

1960.

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega
sveta Občine Dobrova - Polhov Gradec

1961.

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Dobrova - Polhov Gradec

5421

Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol
pri Ljubljani za leto 2019 – 1. rebalans proračuna

5421

NOVA GORICA
Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova
Gorica za leto 2019

5443

1981.

Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve

5444

1982.

Sklep o podelitvi priznanja Mestne občine Nova
Gorica v letu 2019

5444

1983.

Razpis nadomestnih volitev člana sveta Krajevne
skupnosti Šalamenci

1984.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 10.1)

5445

1985.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 10.2)

5445

1986.

Odlok o turistični taksi v Občini Sodražica

1987.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

1988.

Sklep o lokacijski preveritvi za poslovno-stanovanjski objekt v hiši št. 3 na območju OPPN Mlake
(Ledine) v Šempetru pri Gorici

PUCONCI

GORENJA VAS - POLJANE
1963.

Odlok o javni gasilski službi v Občini Gorenja vas
- Poljane

1964.

Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Gorenja vas - Poljane

1965.

Pravilnik o sofinanciranju izobraževanja nadarjenih
mladih glasbenikov in plesalcev – Jobstov sklad

1966.

Sklep o potrditvi lokacijske preveritve – individualna odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev
za rastlinjake na parceli 2825 k.o. Brezovica

5442

1980.

DOL PRI LJUBLJANI
1962.

5442

METLIKA

5413
5417

5455

LJUBNO

DOBROVA - POLHOV GRADEC
1959.
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5445

SLOVENJ GRADEC
5422
5426
5430

SODRAŽICA
5445

SVETI TOMAŽ

HRPELJE - KOZINA
5432

KOMEN
1967.

Odlok o spremembi Odloka o določitvi stroškov
lokacijske preveritve v Občini Komen

5433

1968.

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi parkirnih
površin, na katerih se uvede plačilo parkirnine

5433

KOPER
1969.

Odlok o dopolnitvi Odloka o proračunu Mestne
občine Koper za leto 2019

1970.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o dodeljevanju proračunskih sredstev za obnovo
fasad in streh v starem mestnem jedru Kopra

5434

1971.

Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih
javnih parkirišč«

5435

1972.

Sklep o ugotovitvi manjšega odstopanja od grafičnega dela prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Mestne občine Koper

5437

1973.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena

5438

1974.

Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

5439

5446

ŠEMPETER - VRTOJBA
5446

TREBNJE
1993.

Odlok o razglasitvi Cerkve Marijinega vnebovzetja
za kulturni spomenik lokalnega pomena

5456

1994.

Odlok o razglasitvi Spomenika padlim v 1. svetovni
vojni za kulturni spomenik lokalnega pomena

5457

1989.

Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za projekt
»HOPSLANDIJA«

5447

1990.

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o sofinanciranju
malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Žalec

5451

2001.

Popravek Kolektivne pogodbe za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije

5463

2002.

Popravek Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti
na področju splošne oziroma družinske medicine
v Občini Tišina

5463

5433

ŽALEC

POPRAVKI

Stran

5466 /

Št.
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VSEBINA

Javni razpisi
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Evidence sindikatov
Objave po Zakonu o elektronskih
komunikacijah
Objave sodišč
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem in neznanim upnikom
Oklici pogrešanih
Oklici o začetku postopka odvzema premoženja
nezakonitega izvora
Preklici
Drugo preklicujejo

1473
1509
1514
1519
1520
1521
1521
1521
1523
1523
1525
1525
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